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Abstract 
The advent and formation of the Quranic text has reached new horizons and proportions in 

the light of confessional and non-confessional studies. In addition to theosophical aspects, 

the notion of “distortion of the Quran” has historical aspects which have been neglected in 

studies of the subject due to theosophical predominance. Most studies on distortion have 

focused on opposing the distortability of the Quran from various rational and narrative 

perspectives and consensus on the immunity of the Quran from distortion. Although recent 

valuable research has been carried out on the analysis of documents related to distortion, no 

independent article has been collected specifically on the relationship between the idea of 

distortion and the rejection of collecting the Quran at the time of the Prophet. The first and 

most basic hypothesis of distortion is the scattering of the Quran following the death of the 

Holy Prophet, which was first shaped in the form of narratives and over time became an 

idea. Although these narratives were not called distortions, their content undoubtedly 

provided the basis for other claims. Later, a number of narratives on distortion were made 

and dealt with. This study seeks to demonstrate that after the demise of the Holy Prophet 

and before the emergence of Islamic sects, foundations for the idea of distortion had been 

laid, which explains how, on the one hand, through ignoring the considerable number of 

narratives pointing out that collection, collation, and codification of the Quran was 

supervised and managed by the Holy Prophet, it is maintained that the Quran was not 
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collected at the time of the Prophet, and on the other hand, the collection of the Quran by 

the caliphs is portrayed as the only factual alternative.  

This article, with a critical approach to the issue of distortion from this angle, while 

emphasizing the robustness of the reasons for collecting the Quran during the Holy 

Prophet’s life, evaluates the evidence of distortion believers. It focuses on the narratives: 

“collection of the Quran by the caliphs”, “Ali’s Mus’haf” with emphasis on its difference 

with the existing Quran, “differentiations in readings” and “terms on what God has sent 

down” and attempts to highlight the weakness, non-rigor and instability of the idea of 

distortion. Scholars, in their critique to the collection of the Quran by the caliphs implicitly 

or explicitly, while considering leaving the Quran scattered by the messenger as irrational 

(Mousavi, 1995, 28; Milani, 1417 AH, 55; Darvaze, 1/86; 63 and 64) have regarded it in 

conflict with the Quran as a miracle. In addition, the implication of rival narratives and 

reports (assuming they are true without any evidence for being false) is incomplete, and the 

possibility of forgery of these documents is not ruled out (Boroujerdi, 1415 AH, 482). In 

addition, it should be added that the design and processing of the Quran after the Holy 

Prophet can be analyzed and evaluated in line with the role of the rulers (see Poster, 2000, 

pp. 449-448). Importantly, for Muslims, regardless of their sects and ideology, the only 

thing that they have in common or, more precisely, are in consensus is the authenticity of 

the Quran. Companions and followers, eyewitnesses of the revelation of the Quran to the 

Prophet (PBUH)  and witnesses of the frequency and quotation of the Quran, based on 

people hearings and notes, were so numerous that not the slightest change or modification 

in the text of the Quran would have been hidden from their keen eyes. Emphasizing the 

collection of the Quran at the time of the Holy Prophet, through criticizing the 

documentation of the collection of the Quran by caliphs, this study regards the belief in the 

distortion as the consequence of accepting that the Quran was not collected during the Holy 

Prophet, and sees all this as accounted for by the role played by rulers in accessions and 

depositions.  

Keywords: History of the Quran, Collection of the Quran, Prophet’s (PBUH) 

Collection, Caliphs’ Collection, Idea of Distortion, Tahrif. 
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  الملخص
مــــن قبــــل املســــلمني  ةث الدينيــــو القــــرآن وتشــــكله، يف ضــــوء البحــــ فــــتح ظهــــور نــــصّ 

ذات أبعـاد تارخييـة  »حتريـف القـرآن«فكـرة  خمتلفـة. إنّ  وأبعـاداً  جديـدةً  ، آفاقاً وغريهم
التغاضي عنها يف دراسة حتريف القرآن  باإلضافة إىل أبعادها الكالمية. وهي زاوية متّ 

إىل إثبات أنه بعـد وفـاة الرسـول  قالانب الكالمي. ويهدف هذا املاجل هيمنةبسبب 
، وقبـــل ظهـــور الفـــرق اإلســـالمية، ترســـخت علـــى حنـــو مـــا أســـس فكـــرة (ص) كـــرماأل

التحريــــف مبوضــــوع مجــــع القــــرآن. عليــــه، مــــن خــــالل جتاهــــل الروايــــات املهمــــة حــــول 
وإدارته يف تنظيم القرآن وجتميعه وتدوينه، من جهة، كـان  (ص) كرمإشراف النيب األ

يــتّم مـن جهــة أخــرى، و ، (ص) اإلصــرار علــى عــدم مجـع القــرآن يف حيــاة الرســول يـتمّ 
هـو اخليـار الوحيـد املنطبـق علـى الواقـع. مـن قبـل اخللفـاء لقرآن امجع  التأکيد علی أنّ 

بـــــنهج نقـــــدي  (ص) كـــــرمأليؤكـــــد هـــــذا البحـــــث علـــــى مجـــــع القـــــرآن يف زمـــــن النـــــيب ا
ملســتندات مجــع اخللفــاء، ويعتــرب االعتقــاد بــالتحريف نتيجــة لعــدم قبــول مجــع القــرآن 

  وقد رأى كل هذا يف دور احلكام خالل التقلبات. (ص)كرم أثناء حياة الرسول األ
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، مجع اخللفـاء (ص)تاريخ القرآن، مجع القرآن، مجع رسول اهللا ة:رئيسالكلمات ال
 التحريف.فكرة  الراشدين،

 

  المقدمة .1

، وكتابــة الــوحي، واللهجــات والقــراءات، واخلــط واملســائل ذات الصــلة القــرآن كيفيــة نــزولإّن  
اخــتالف مصــاحف الصــحابة و عجــام، الشــكل، احلــروف والكلمــات املشــاة ... إخل) اإلک(

ـــة الـــيت يـــرتبط ـــا حبـــث التحريـــف بطريقـــة  ومجـــع وتـــدوين القـــرآن هـــي مـــن العوامـــل التمهيدي
  بأخرى. أو

علمــاء القــرآن قــد وضــعوا حبــث التحريــف حتــت حبــث مجــع القــرآن. اســتندت  لــذلك، فــإنّ  
معظــم الدراســات حــول التحريــف إىل معارضــة حتريــف القــرآن، والــيت قــدمت مــن زوايــا خمتلفــة، 

  وعقلية، وسردية، وإمجاًعا على حصانة القرآن من التحريف، وقدمت العديد من األعمال.
 ل املنشورة حول التحريف إىل عدة جمموعات: ميكن تقسيم األعما

وقــد درســت هــذه اموعــة  - ) أعمــال أولئــك الــذين آمنــوا جبمــع القــرآن يف زمــن اخللفــاء 1
مقولــة التحريــف مــن زاويتــني خمتلفتــني: أ) حتــدثت مجاعــة يف ــج كالمــي وجــديل مــع اخللفـــاء 

أصـل هـذا الـرأي هـو  لني أنف الكتب. يعترب بعض احملليصراحة عن حتريف القرآن وقامت بتأل
روايــات وردت أوالً يف املصــادر الســنية وســرت مــن هنــاك إىل املصــادر الشــيعية. ب) اموعــة 
األخـــرى مـــن العلمـــاء، علـــى الـــرغم مـــن قبـــوهلم هلـــذا االفـــرتاض (مجـــع اخللفـــاء للقـــرآن)، لكـــنهم 

ريـف هـو إنكـار يعارضون حدوث حتريف يف القرآن ألسباب خمتلفة، ألم أدركوا أن قبول التح
لصـحة القـرآن. يـنعكس هــذا الـرأي يف مقدمـة التفاسـري وكــذلك يف الدراسـات. (مقدمـه غالــب 

  ش)1371ق.؛ حسن زاده آملي، 1417، يتفاسري؛ شريف قرش
) حتدث عدد كبري من املصادر املكتوبة عن التحريف حول عصمة القرآن، دون اإلشـارة 2

إىل آراء اإلخبـــاريني  حتريــف القــرآن يف إشــارة أحيانــاً إىل حبــث مجــع القــرآن. انتقــد هــؤالء فكــر 
) إن وجـود ببليوغرافيــات ق 1411م؛ رضـوي 1997أخـرى (انظــر: معرفـت،  اً وجتاهلهـا أحيانـ

  ش)1393أستادي، : انظر(عدم حتريف القرآن دليل على تعدد هذه األعمال. 



 217   )مرمي قبادي... ( العالقة بني فكرة التحريف ونظرية عدم مجع القرآن

منفصـلة، بشـكل  ) يف بعض املصادر، متت مناقشة مقولة حتريف القرآن ومجعه يف أبواب3
مستقل ودون الرجوع إىل أي من مسأليت حتريف القرآن ومجعـه. ومـع ذلـك، أثنـاء مناقشـة مجـع 
القرآن كنقد ألحد أسباب مجع اخللفاء الراشدين للقرآن، أشاروا إىل أن مثل هذا اجلمع يتطلب 

حبـث ) باإلضافة إىل ذلك، يف قسم "النتيجة" مـن 361ش: 1360الزيادة يف القرآن. (خوئي 
مجــع القــرآن يقــول: مــن كــل مــا قلنــاه يف هــذا القســم والقســم الســابق (موضــوع حتريــف القــرآن) 

) 364: نفــس املصــدريبــدو أن قصــة التحريــف القــرآين مــا هــي إال قصــة خياليــة ال أســاس هلــا (
  ).157 ش،1389آملي   وقد أشري إىل بطالن روايات مجع القرآن من قبل اخللفاء (جوادي

ن األعمـال، يف مقدمـة حبـث عـدم حتريـف القـرآن، متـت مناقشـة ضـرورة ) يف عدد قليل م4
  ش).1363(حممدي،  (ص)مجع القرآن يف زمن رسول اهللا

  لذلك، يف أي من هذه الدراسات، مل تتم مناقشة العالقة بني هاتني املقولتني.
جيب تسليط الضوء على هذه الفجـوة وتوضـيحها يف خطـاب مسـتقل، مستشـهدين بـآراء  

ين بــالتحريف، مبــا يف ذلــك فرضــيتهم األوىل واألكثــر أساســية، بــأن القــرآن قــد تنــاثر بعــد املعتقــد
، وذلـك يف حبـث علمـي موثـق وبطريقـة غـري متحيـزة. يقـوم هـذا (ص) كـرموفاة نيب اإلسـالم األ

املقــال مبقاربــة نقديــة ملســألة التحريــف مــن هــذه الزاويــة، مــع التأكيــد علــى رســوخ أســباب مجــع 
  كرم (ص)، بتقييم وثائق املعتقدين بالتحريف، ويركز على:لرسول األالقرآن يف زمن ا

  )(ص)كرم روايات مجع اخللفاء للقرآن (بعد وفاة الرسول األ −
  الروايات املتعلقة مبصحف علي (ع) مع التأكيد على اختالفه عن القرآن املوجود −
  روايات االختالفات يف التالوات −
  اهللا".روايات متعلقة مبا "على ما أنزله  −
وبتحليــل هــذه اموعــة مــن الروايــات واســتبعاد جــزء كبــري منهــا مــن نطــاق التحريــف، تبــني  

  أن "التحريف يولد وينشأ من االعتقاد بأن القرآن مل يتم مجعه يف زمن النيب الكرمي ".
ميكــن حتليلهــا (ص) كــرم أن تصــميم ومعاجلــة مجــع القــرآن بعــد الرســول األوســعی أن يؤکــد 

  )448- 449ش:  1379وتقييمها مبا يتماشى مع دور احلكام يف التقلبات. (انظر: ُپسرت، 
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مــن اإلشــارات الســريعة إىل مقــدمات موضــوع  للــدخول يف البحــث وحتديــد إطــاره، ال مفــرّ 
 التحريف.

  
  معنى التحريف .2

تهمــــــــيش يف النطــــــــاق الــــــــداليل للتحريــــــــف، توجــــــــد معــــــــاٍن خمتلفــــــــة مثــــــــل: مــــــــن الــــــــنص إىل ال
؛ 42/2: 1401 ،؛ ابـن فـارس1342/4 :1987 ،؛ جوهرى211/3: 1409  ،الفراهيدي(

) نفــــــــس املصــــــــدراجلــــــــوهري، ) الســــــــقوط يف اهلاويــــــــة (212/2- 213 :1360مصــــــــطفوي، 
. النقطـة الدقيقـة يف هـذه املعـاين هـي ضـرورة )43/ 9 :1405 ،(ابن منظورالتشكيك والتغيري 

ذه األشياء. لذلك ، فإن معناه الضـروري هـو خلـق وجود وعي وسلطة وخطة (تعمد) للقيام 
  االحنراف واالبتعاد عن الوجهة األصلية.

إحـداث تغيـريات، سـواء كانـت أوجـه  اً وم القـرآن، يُقصـد بـالتحريف أحيانـلكن يف جمـال علـ
؛ طباطبـــائي 470/3: ق1409الطوســـي قصـــور أو جتـــاوزات أو ســـوء تأويـــل لـــنص القـــرآن. (

يكــــون التحريــــف  اً ) وأحيانــــ185: ق1418؛ فاضــــل لنكــــراين اً فصــــاعد 104/12: ق1417
؛ حكــــــــيم 16: ق1413؛ معرفــــــــت 197 ش:1360، خــــــــوئيمبعــــــــىن احلــــــــذف والعكــــــــس (

  ).119- 118ش: 1378
ويعــين التحريــف إضــافة كلمــة تغــري حقيقــة وطبيعــة وواقعيــة هــذا الكتــاب اإلهلــي، وهــو أمــر  

)، أمـــا اإلضـــافات 200 :ش1360 خـــوئي،مســـتبعد قطعـــاً مـــن قبـــل مجيـــع علمـــاء اإلســـالم (
التفســــريية الــــيت ال تعتــــرب نصــــاً قرآنيــــاً فلــــيس هلــــا مــــانع وحمظــــور ولــــن تعتــــرب علــــى أــــا حتريــــف 

  ).18 ق:1413  معرفت،(
ومن األمثلة على اخلالفات يف حتريف القـرآن، وجـود نقـص يف القـرآن مبـا يف ذلـك يف نـص 

  ).16 :نفس املصدرور (اآلية، أو نسخ تالوة آية، أو تغيري موضع بعض اآليات والس
ملناقشـــة مفصـــلة وموثقـــة، وكـــان أنصـــار االجتـــاه احلشـــوي وجمموعـــة معينـــة مـــن اإلخبـــاريني (

: 1995 ،؛ الطربسي 640/6: 1380. مهدوي راد، 208- 157: ق1413انظر: معرفت 
  ) أكثر من أقبل على مثل هذه البحوث.، نقالً عن سيد مرتضى 43/1و  42
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  أصل فكرة التحريف 1.2

وقد توصـل العلمـاء املعاصـرون مـن أجـل تتبـع اجلـذور والبحـث عـن أصـل الروايـات الـيت تـدل 
علــى التحريــف، إىل أن هــذه اموعــة مــن الروايــات ســرت مــن أهــل الســنة إىل أهــل الشــيعة. 
مـــن خـــالل تقـــدميهم للمســـتندات، أظهـــروا أن ادعـــاء التحريـــف قـــد أثـــري ألول مـــرة يف املصـــادر 

ماء الشيعة ذه الروايات يف موقف اجلـدل معهـم. علـى سـبيل املثـال، السنية، وقد استشهد عل
 يف بعــــض النصــــوص التارخييــــة مــــن القـــــرن الثالــــث ، مت انتقــــاد الســــنة العتقــــادهم بـــــالتحريف.

  )222و  221ش: 1363بن شاذان،  (فضل
ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك يف املصـــادر الســـنية الروايـــات الـــيت تشـــري إىل فقـــدان بعـــض آيـــات 

؛ ابــن أيب 156و  155: 2003الــوحي قبــل مجــع القــرآن مــن قبــل اخلليفــة األول (الســيوطي، 
) أو الروايــات الــيت تشــري إىل أن اخلليفــة الثــاين يــذكر آيــة حــول عقوبــة رجــم 10: 1937داود، 

؛ 823/2 :م.1985نـس، أوالـيت مل تعـد موجـودة يف القـرآن. (مالـك بـن زنا النساء احملصـنات 
) أو ابــن شــنبوذ، حممـــد بــن أمحـــد 330/7صـــنعاين، د.ت:  553/6: م.1989أيب شــيبه. ابــن

حـرف  500)، أحد علماء السنة ، الذي اعتقد أن عثمان قد حذف ق 328البغدادي (ت 
  ).186م:  1975 أبو شامة املقدسي، ؛81/1د.ت:  ،من القرآن. (القرطيب

مــن وجهــة نظــر أخــرى، فــإن القــول بــالتحريف يقــوم علــى اــادالت الكالميــة، ألن احملــور 
األهــم يف الفقــه الشــيعي هــو موضــوع اإلمامــة الــذي أثــار جــداالت خمتلفــة بــني الســنة والشــيعة 
ومهـد الطريـق ملناقشــات ظهـرت مــن خالهلـا قصـة التحريــف. اسـتخدم علمــاء الـدين الشــيعة يف 

يــة هــذه احلجــة فقــط يف اخلالفــات الكالميــة، كمســألة جدليــة حــول عــدم شــرعية اخللفــاء البدا
األوائل، وبغض النظر عن الطبيعة اجلدلية هلذه الروايات، فقد قـام املتـأخرون بنقلهـا يف املصـادر 

ش: 1378، سجلت هذه الروايات على أا وجهة نظـر شـيعية.  (العسـكري الشيعية وتدرجيياً 
  ش: الصفحات األوىل)1380؛ مدرسي طباطبايي 127/3- 125

النظــر عــن كيفيــة انتقــال فكــرة التحريــف إىل املصــادر الشــيعية ودور العوامــل القريبــة  وبغــضّ 
والغريبــة فيهــا، فــإن الغــين عــن االســتدالل هــو شــهرة وانتشــار فكــرة التحريــف يف الفكــر الشــيعي 

 ش:1380 ،راد ظـــــر: مهـــــدويبــــني علمـــــاء اإلســـــالم (ملعرفـــــة مـــــن نســــب هـــــذا إىل الشـــــيعة، ان
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) والــيت تعتمــد علــى أدلــة موضــوعية ال ميكــن إنكارهــا. علــى الــرغم مــن أنــه قبــل كتابــة 639/6
ونشــر بعــض األعمــال املســتقلة حــول هــذا املوضــوع، كانــت القضــية مســألة اامــات متبادلــة ، 

حــدث وجــرت الشــيعة إىل املوقــف الــدفاعي. مــن أ اً آخــر  ومظهــراً  لكنهــا بعــد ذلــك وجــدت رمــزاً 
الكتابات املستقلة واملنهجية والشاملة حول التحريف كتاب فصـل اخلطـاب ملـريزا حسـني نـوري 

. يف هـــذا الكتـــاب، يستشـــهد »التحريـــف«) وايل يعتـــرب نقطـــة حتـــول يف تـــاريخ ه1298(ت. 
) ه268نوري، مثله مثل غريه من اإلخباريني، بأخبار الرواة مثل أمحد بـن حممـد السـياري (ت 

خلق العيـوب والتحـوالت والتغيـريات يف آيـات غـري آيـات األحكـام مـن قبـل مـن وحياول إثبات 
  مجعوا القرآن.

  

  مستندات المعتقدين بالتحريف 2.2

كــــرم (ص)، مــــن أهــــم احملــــاور يف روايــــات التحريــــف كيفيــــة مجــــع القــــرآن بعــــد وفــــاة الرســــول األ
املوجــود، وبعــض  والروايــات املتعلقــة مبصــحف علــي (ع) مــع التأكيــد علــى اختالفــه عــن القــرآن

  الروايات املوجودة حول كيفية نزول اآليات. اً من روايات االختالف يف التالوات وأخري 
ويـزعم املعتقــدون بـالتحريف بــأن كـل مــا حـدث يف الــديانات السـماوية األخــرى قـد حــدث 

  ).51/ 252م: 1983(السي،  يف اإلسالم دون نقص
  

  جمع القرآن .3

التارخييــة الــيت ترصــد ســريورة تكــوين هــذا الكتــاب مــن بدايــة  أســاس هــذا البحــث هــو الروايــات
  الوحي إىل ايته، وميكن تصنيف هذه الروايات إىل اموعات الثالث التالية:

الروايات اليت تدل على مجع القرآن (مبا يف ذلك كتابة وترتيب وتنظيم اآليـات والسـور)  .1
) الروايــات الــيت تتحــدث فقــط 1وعني: كــرم (ص). وهــذه الروايــات علــى نــيف حيــاة الرســول األ

) الروايـات الـيت تـدل علـى مجـع القـرآن كـامالً كمـا 2عن الكتابة الكاملة لآليات يف كل سورة. 
  هو اآلن يف حوزتنا.
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الروايــات الــيت تؤكــد علــى عــدم مجــع القــرآن يف زمــن النــيب الكــرمي (ص)، وتنــاقش الــدور . 2
بدائيــة أدوات  - اور يف هـذه الروايـات مـا يلـي: أاملباشـر للخلفـاء يف هـذا الصـدد. ومـن أهــم احملـ

عـــدم اكتمـــال وعـــدم انتظـــام مـــا مت مجعـــه يف ســـرية الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  - الكتابــة ب
ألسـباب منهـا اسـتمرار الـوحي إىل مـا قبــل وفاتـه بقليـل ووجـود آيـات الناسـخ واملنســوخ .. إخل. 

الفـرق بـني  - تمـاد علـى ذاكـرة القـارئني. هــاالع - تفرق الكتابات القرآنية بني املسـلمني. د - ج
  مصاحف الصحابة.

جزء آخر من الروايات يشري إىل توحيد املصاحف من قبل عثمـان. يف هـذه اموعـة مـن  .3
الروايات ، متت اإلشارة إىل إشكاليات تالوة القرآن بني الصـحابة، والتأكيـد علـى سياسـة عثمـان 

بتوحيــد املصــاحف علــى أســاس قــراءة هلجــة قــريش وإعــداد يف منــع االنقســام بــني املســلمني وقــراره 
  نسخة منوذجية وإعادة كتابة عدة نسخ منها وإرساهلا إىل خمتلف مراكز العامل اإلسالمي.

ومن بني هـذه الروايـات الـيت استشـهد ـا يف الغالـب مـن قبـل املعتقـدين بالتحريفـات يوجـد 
كـرم (ص) تب بالكامـل يف حيـاة الرسـول األالعديد من الروايات اليت تشري إىل أن القرآن مل يك

) وقــــد اعتــــربوا أن مجــــع القــــرآن نتيجــــة جلهــــود 20: 1946كـــردي، ومل يصــــبح جمموعــــة موحــــدة (
  اخللفاء وحسن تفكريهم.

  
  روايات جمع القرآن في زمن الخلفاء 1.3

الرسـول يف هذه اموعة من الروايات العديدة ، مـع التأكيـد علـى عـدم جتميـع القـرآن يف حيـاة 
دعوة زيد بـن ثابـت مـن قبـل أيب بكـر  - 1) من مسائل مثل: 9/9سقالين، د.ت: العكرم (األ

بعـد معركــة اليمامـة وحتريضــه علـى مجــع القــرآن ورفـض زيــد األويل وقبولـه بعــد فـرتة وحماولتــه مجــع 
؛ 571/2م.:1981؛ متقـي، 5/ 9م،:1991نسـايي، ال؛ 98/6م: 1981القرآن (البخاري، 

 »مصـــــــــحف«تســـــــــمية اموعـــــــــة الـــــــــيت مت احلصـــــــــول عليهـــــــــا بــــــــــ ) 2 ) 13/9العســـــــــقالين، 
  ) وقرار اخلليفة الثاين جبمع القرآن.3) 69و  68م.: 2000  (دروزة،

ســـرد تفاصـــيل عمـــل الـــس التنفيـــذي جلمـــع  يف هـــذه اموعـــة مـــن الروايـــات ، يـــتم أيضـــاً 
القـــرآن، مثـــل: إعـــادة الكتابـــة مـــن كتابـــات متفرقـــة (علـــى أدوات خمتلفـــة) أو أخـــذ اآليـــات مـــن 
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 ؛ متقـي،705/2ق: 1410خالل حمفوظات الناس (بتأكيد شاهدين لكل آية). ( ابن شبة، 
روايـــــات، مت ). وجتـــــدر اإلشـــــارة إىل أنـــــه يف هـــــذه ال69 م:2000 ؛ دروزة،575/2 م:1981

، يف زمـــن أيب بكــــر (العســــقالين - 1تســـجيل وقــــت ايـــة مجــــع القـــرآن بــــثالث طـــرق خمتلفــــة: 
؛ مثـــل هـــذه الروايـــة بـــاختالف طفيـــف (هـــو أول مـــن مجـــع القـــرآن بـــني 13/9و  10 د.ت.:

 د.ت: _ يف عهــد ُعَمر(العســقالين،2)، 196/7م.: 1989اللــوحني) انظــر: إبــن أيب شــيبة، 
؛ ويتضــح 13/9 د.ت: _ يف عهــد عثمان(العســقالين،3) 244 ش:1360 ؛ خــوئي،13/9

 ممــا ورد يف بعــض الروايــات أن املــراد مــن مجــع عثمــان هنــا هــو غــري توحيــد املصــاحف. متقــي،
) ويف جـــزء آخـــر مـــن 70/1 :2000دروزة، ؛  157 :2003 الســـيوطي، 575/2 م:1981

مجع القرآن.  (ابـن أيب الروايات حديث عن قسم علي بن أيب طالب أنه لن خيلع ثوبه إال بعد 
) ويف نفـس الوقـت ، هنـاك روايـة أخــرى 10/9 د.ت: ؛ العسـقالين، 197/7 :1989 شـيبة،

تعتــــرب أول جــــامع للقــــرآن هــــو ســــامل مــــوىل حذيفــــة، وتكــــرر حبــــث كيفيــــة تســــمية املصــــحف. 
) هذا بينما تدل بعض الروايات علـى 112ش.: 1381؛ شاهني، 155 :2003 (السيوطي،

  ).164 :2003 رين يف مجع وترتيب السور (السيوطي،دور الصحابة اآلخ

  تقييم هذه الروايات تحليل و 1.1.3

عـايري النقـد يف جمـال علـم جيب أن تقاس الدراسة املبدئية والعلميـة هلـذه اموعـة مـن الروايـات مب
  ، والسنة (الروايات) واإلمجاع.توافقها مع آيات القرآن، والعقل، أي درجة احلديث

  (ص) کرمالعقلية لقبول عدم جمع القرآن في عهد الرسول األالموانع أ) 

 كــرم مل جيمـع القــرآن، فــال بــدّ أســاس روايــات اخللفـاء عــن القــرآن يعـين أن الرســول األ مبـا أنّ 
وهــو وثيقــة  (ص)كــرم مــن القــول إن القــرآن هــو الــدليل الوحيــد واألهــم إلثبــات نبــوة الرســول األ

لـــدة لإلســـالم، وتثبـــت صـــحة مجيـــع القواعـــد واألفكـــار حيـــة وديناميكيـــة للهويـــة اخلالصـــة واخلا
  اإلسالمية وتليب مجيع االحتياجات املختلفة للوجود اإلنساين مبختلف أبعاده ومستوياته.

مصــدر  أهــمّ  بعبــارة أخــرى، ال يؤكــد القــرآن نبــوة النــيب حممــد (ص) فحســب، بــل هــو أيضــاً 
ني ، مبـن فـيهم موسـى وعيســى (ع) ودليـل موثـوق بـه إلثبـات نبـوة العديـد مـن األنبيـاء السـماوي
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الــذين لــيس هلــم تــاريخ مشــروح ومعتمــد، علــى الــرغم مــن العظمــة والشــهرة وكثــرة أتبــاعهم، كمــا 
  )7ش: 1346وجودهم حمط حبث وجدال (شريعيت، 

ـذه األمهيـة أو يتغاضـى عنـه؟ أال تتعـارض حماولـة  أي عقل يقبل أن يتجاهل الرسـول شـيئاً 
ة؟ إذا كـان النـيب قـد اكتفـى حبفـظ القـرآن يف الـذاكرة فقـط، فهـل حفظ القـرآن مـع خلـود الرسـال

للقــرآن  (ص)ميكنــه أن يــدعي أنــه قــد بلــغ رســالته بكامــل نطاقهــا؟ يف األســاس، إن تــرك النــيب 
الذي يفرتض أن يكون معجـزة أبديـة وهدايـة للعـاملني، مبعثـراً هـو أمـر غريـب وبعيـد عـن الدرايـة 

  والشمولية وبالتايل غري مقبول.

  تناقض هذه الروايات مع آيات القرآن ب)

  توجد آيات يف القرآن تدل ضمناً على أن القرآن قد ُكتب. مبا فيها:
للقـرآن الكـرمي. وهـذا » كتـاب«من األدلة اهلامة على جتميع وترتيب القرآن استخدام كلمة 
، 29 ، اإلسـراء/3، فصـلت/2يعـين أن القـرآن يف كثـري مـن اآليـات، مبـا يف ذلـك آيـات البقـرة/ 

  ».الكتاب«قد أطلق على نفسه اسم 

لقد حتدى القرآن كل املشركني واملعارضني أن يأتوا بكالم مثل القرآن ﴿قل لـئن اجتمعـت  
)، أو اإلتيـــان بعشـــر ســـور مثلـــه 88اإلنـــس واجلـــن علـــی أن يـــأتوا مبثـــل هـــذا القـــرآن﴾ (اإلســـراء/

ل ســور القــرآن ﴿وإن  وأخــرياً جلــب الســور مثــ 13هــود/(﴿فــأتوا بعشــر ســور مثلــه مفرتيــات﴾ 
). هـذا هـو 38؛ ويـونس/22کنتم يف ريب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسـورة مـن مثلـه﴾ (البقـرة/

  أوضح دليل على كون السور هلا هويتها ونظامها اخلاص.

مـن سـورة القيامـة هـي مـن بـني السـور املكيـة األوىل. وهـذا يعـين أنـه  19إىل  16اآليات من  
إذا قرأ املرء آيات هذه السورة من بدايتها إىل ايتها، فسوف يدرك الفرق بني األسـلوب التعبـريي 
هلــذه اآليــات القليلــة واآليــات الــيت تســبقها وتليهــا. لــذلك،ذكر معظــم املفســرين أن هــذه اآليــات 

كــان يســتعجل   (ص)كــرم عــن شــأن نــزول هــذه اآليــات، قيــل إن الرســول األ معرتضــة. يف التعبــري
وقــت نــزول الــوحي يف تــالوة اآليــات املنزلــة مــن قبــل جربيــل لرغبتــه الشــديدة يف تعلــم اآليــات مــن 
جهة واخلوف من نسياا من جهة أخرى. اآليات املذكورة تنهاه عن فعل مثل هذا الشـيء. وقـد 

رآن إىل اســـتنتاج أن ســـبب وضـــع هـــذه اآليـــات القليلـــة يف هـــذا دفـــع هـــذا العديـــد مـــن علمـــاء القـــ
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الرتكيب هو نـزول هـذه اآليـات بالطريقـة نفسـها وكتابتهـا بـنفس الطريقـة، ممـا يـدخل الطمأنينـة إىل 
قلـب النـيب الـذي كـان قلًقـا بشـأن فقـدان أو نسـيان حـرف أو كلمـة مـن اآليـات الـيت نزلـت عليــه، 

تبـة الـوحي دون نقـص ودونوهـا بـنفس الطريقـة. مثـال آخـر: ويف نفس الوقـت قـام بإمالئهـا علـى ك
  )114طه/( ﴾والتَعَجل بالُقرآِن ِمن قَبِل أن يُقَضی إلَيك َوحُيه، وقُل َرب زِدين ِعلماً ﴿

وذكــرت يف ســورة الشــعراء قصــص خمتلــف األنبيــاء يف آيــات متكــررة. لكــل مــن هــؤالء األنبيــاء 
وهم"، ومــــــع ذلــــــك، يف ســــــور أخــــــرى مثــــــل عــــــدا النــــــيب شــــــعيب، مت اســــــتخدام مصــــــطلح "أخــــــ

) مت ذكــر عبــارة "أخــوهم" أيًضــا لشــعيب. 36، العنكبــوت / 84و  50، هــود/  85(األعــراف/
كـرم (ص) كـان ميلـي آيـات الـوحي علـى كتبـة وقد استنتج العلمـاء مـن هـذه النقـاط أن الرسـول األ

  )85/1 - 99 :2000 (دروزه،الوحي كما كان يتلقاها، وكانوا يكتبوا بدورهم بنفس الطريقة. 

  تعارض هذه الروايات مع السنة (الروايات) )ج

  باإلضافة إىل ذلك ، تتعارض هذه الروايات مع جمموعات روايات أخرى عديدة ، منها:
عشـــية وفاتـــه يف مقـــام التعبـــري عـــن  (ص)كـــرم روايـــة الثقلـــني املتـــواترة، أشـــار الرســـول األ .1

.؛ قــال رســول اهللا صــلى »كتــاب اهللا«بـــ  »القــرآن«وراءه، إىل املــوروثني الغــاليني اللــذين تركهمــا 
اين تارك فـيكم الثقلـني كتـاب اهللا و عـرتيت اهـل بييت.(روايـات خمتلفـة أخـرى: «اهللا عليه وسلم: 

) . وهــــذا أقــــوى دليــــل علــــى وجـــــود 109/3؛ حــــاكم، د.ت: 1873/4ق: 1407قشــــريي،
  ).77: 1999القرآن املكتوب جمموعاً ومرتباً (علي الصغري، 

) الــيت تشـري إىل ضـرورة عـرض الروايـات علــى صكـرم (الروايـات املنقولـة عـن الرسـول األ. 3
القــرآن لتقيــيم صــحتها: ِإَذا َوَرَد َعَلــْيُکْم َحــِديثَاِن ُخمَْتِلَفــاِن فَاْعرُِضــوُمهَا َعَلــی ِکَتــاِب اللــِه َفَمــا َوافَــَق  

  )1/ 71- 69: 1984كليين، الاللِه فـَُردوُه ...( ِکَتاَب اللِه َفُخُذوُه َو َما َخاَلَف ِکَتابَ 
. ونقـــل (ص)كـــرم األحاديـــث الـــيت تشـــري إىل عـــرض قـــرآن الصـــحابة علـــى الرســـول األ. 3

بن  الزركشي عن الذهيب قوله: عرض سبعة أشخاص القرآن على النـيب: عثمـان بـن عفـان، علـي
م: 1988اء.(الزرکشـــی، طالـــب، أّيب بـــن كعـــب، ابـــن مســـعود، زيـــد، أبوموســـي، أبـــو الدرد أيب

) وقــد روى الــذهيب عــن أيب ابــن كعــب يف موضــع آخــر أنــه عــرض القــرآن علــى النــيب 306/1
) ؛ باإلضـــافة إىل الروايـــات الـــيت 16/1كـــرم مـــن الفاحتـــة إىل ســـورة النـــاس (الـــذهيب ، د.ت: األ
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، كرم للقرآن على جربيـل، فهـي تأكيـد آخـر يف هـذا الصـدد (البخـاريتشري إىل عرض النيب األ
) ، ولذلك قال البعض:  كان عرض القرآن فرصـة للنـيب لتنظـيم ترتيـب كتابـة 183/4 :1401

  قدم عدة مصادر هلذا املوضوع) 70: 1413القرآن على أساس الوحي. (مرتضي العاملي، 

كـرم الروايات اليت حتدثت عن فضـيلة خـتم القـرآن بينـت طريقتـه. ومنهـا أمـر الرسـول األ. 4
بــن عمــر، ســعدبن منــذر، قــيس بــن أيب صعصــعة .. إخل حــول كيفيــة ألشــخاص مثــل: عبــداهللا 

كــرم عبــد اهللا بــن عمــرو العــاص خبــتم ومــدة اختتــام القــرآن. علــى ســبيل املثــال: أمــر الرســول األ
ليــال، وال تــزد  ســبعةالقـرآن مــرة كــل شــهر! فقــال أقــوى أعلــى أكثــر مــن ذلــك، فقــال اختمــه يف 

؛ 71 - 75 :1992 املعلومات: مرتضـي عـاملي،؛ ملزيد من 114/6: 1401عليه!(البخاري،
  )26 - 30ش.:1378ايازي، 

 اســــــتخدم ســــــيد مرتضــــــى هــــــذا النــــــوع مـــــــن الروايــــــات إلثبــــــات تــــــأليف القــــــرآن وترتيبـــــــه.
  )27نقالً عن رسالة الطرابلسيات، سيد مرتضی،  :1378  (ايازي،

 (ص)كـــــرم الروايـــــات الـــــيت تـــــدل علـــــى كيفيـــــة تعلـــــيم القـــــرآن وتعلمـــــه مـــــن الرســـــول األ. 5
  ).90/3 :1401، (البخاري

كــرم هنـاك العديـد مـن الروايـات الصـحيحة الـيت تـدل علـى مجـع القـرآن يف زمـن النـيب األ. 6
رسول الّله نؤّلف القـرآن مـن الرقـاع"  زيد بن ثابت: "كّنا عند - 1: ](ص). [على سبيل املثال

 بنعمـــر - 2) 4583/4 :1989 ؛ ابــن أيب شـــيبة،229/2و 611 د ت: (حــاكم نيســـابوري،
.إىل أن نقــر بأصــابعه علـــى »كاللـــة«كـــرم (ص) عــن أكثــر مــن : مل أســأل الرســول األخطــاب

صدري وقال للتوصل إىل إجابـة علـى سـؤالك تكفيـك آيـة السـيف يف ايـة سـورة النسـاء (ابـن 
قـال اإلمـام الصـادق: قـال رسـول  -  3) 2/ 81،د ت:؛ القشريي1/48و  26 ، د ت:حنبل

املكتوبــة باليــد موجــودة يف صــحيفة وقرطــاس وحريــر خلــف  اهللا لعلــي: يــاعلي! نصــوص القــرآن
ســريري، أحضــرها وال تــدعها تتلــف كمــا أتلــف اليهــود التــوراة. لــف علــي تلــك القطــع بقطعــة 

). قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم: بــدالً 80/1 :2000 قمــاش صــفراء وخــتم رأســها (دروزة،
الً مـن الزبـور، سـور املئـني، وبـدالً مـن من التوراة، أنزلت سبع سور طويلة (السـبع الطـوال)، وبـد

  ) .. إخل.107/4 د ت: اإلجنيل، سور املثاين، وفضلت عليهم بسور مفصلة. (ابن حنبل،
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حلمايــة صــحة  (ص)األحاديــث الــيت تظهــر حساســية املســلمني يف زمــن حيــاة الرســول . 7
لكـن أيب بـن   مـن سـورة التوبـة، 34من أول اآليـة  »الواو«القرآن واحلفاظ عليه: حذف عثمان 

  ).232/3 ق:1404كعب هدد اخلليفة بسحب سيفه من غمده (السيوطي 
، إضــافة إىل (ص)وهـذه األدلــة تظهـر ضــعف وعجـز نظريــة عــدم مجـع القــرآن يف زمـن النــيب 

  أا دليل على اهتمام الرسالة اخلاص باحلفاظ على هذا الرتاث الثمني ومحايته.
كـرم (ص) س جبـالء حقيقـة جهـود الرسـول األكما أن العديد من الروايات الصحيحة تعكـ

، ؛ ملزيد مـن حـاالت انظـر: مرتضـى العـاملي 80- 76 :1420 يف هذا الصدد (علي الصغري،
  ) ومنها:70- 65 :1413
تقــــارير عــــن اإلدارة الدقيقــــة واملنتظمــــة للتســــجيل الكامــــل لآليــــات مــــن قبــــل الرســــول  −

، ملزيــد مــن األمثلــة، انظــر: مرتضــى العــاملي 211/3: 1401(ص) (البخــاري،  كــرماأل
 :1408 ) وروايات تعرب عن كيفية كتابة اآليات النازلة (الزركشي،78و  77 :1413

  )28: 1427؛ الدليمي، 300و  296
تشجيع الكتابة واإلشراف عليها (فن اخلط اجلميل .. إخل). ومزايـا تـالوة القـرآن عـن  −

ــــ89/34 :1983، الكتابــــة (الســــي ــــة ، رواي ات يف فضــــل النظــــر إىل القــــرآن مقارن
 ؛ ملزيــد مــن احلــاالت انظــر: مرتضــی عــاملي،462/1،بــالقراءة مــن احلفــظ؛ الزركشــي

  .)88و 87 :1413
اهلنـدی ؛ 130/5(تـاريخ املقدمـة): 1983األعداد الكبرية مـن علمـاء القـرآن (الطـرباين  −

أمســــاء  ) والروايــــات الــــيت تــــذكر 238 ش:1360؛ حجــــيت، 576/ 2 :1409 متقــــي،
، انظــــر أمســــاءهم وســــريهم املختصــــرة: 304- 306 :1408، كتبــــة الــــوحي (الزركشــــي

  .)45 - 65 :1427 مي،يالدل

، باإلضــافة إىل (ص)وجتــدر اإلشــارة إىل أن الروايــات حــول عــدم مجــع القــرآن يف زمــن النــيب 
عامـل يف ضـعفها هـو تعمـد إرجـاع  ضعف اإلسناد، فهي ال تتفق مع وقـائع التـاريخ وثانيـاً أهـمّ 

الفضــل للشخصــيات الــيت كانــت يف الســيادة، حيــث مل يكــن لــديهم مصــحف شخصــي قبــل 
وكانت كـل جهـودهم للحصـول علـى مصـحف خـاص ألنفسـهم ال  (ص)كرم وفاة الرسول األ
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أكثـر. وهلـذا بقــي مصـحف اخلليفــة الثـاين بعــد وفاتـه مـع حفصــة، وإن كـان أمــراً عامـاً وشــامالً، 
ان ينبغي أن ينتقل إىل عثمان على أنه مرياث من مواريث اخلالفـة. إال أنـه كمـا نـرى يف لكن ك

تقــارير توحيــد مصــاحف عثمــان، فقــد أصــر علــى اســتعارة نســخة عمــر الــيت كانــت مــع حفصــة 
  .)325: 1362(راميار 

والبعض يظن أنه من احملتمل أن يكون أساس هذه الروايات ختيالت لفقها بعض الصـحابة 
رتات الحقـــة إلشـــباع محـــاس النـــاس بكيفيـــة مجـــع القـــرآن. لقـــد ســـجل التـــاريخ العديـــد مـــن يف فــ

ــــاً  ــــت هــــذه األخبــــار الكاذبــــة، الــــيت ارتبطــــت أحيان  األمثلــــة علــــى هــــذه القصــــص، وكيــــف حتول
 :1378 باإلســــرائيليات، إىل اعتقــــاد مبــــين علــــى دوافــــع اجتماعيــــة وسياســــية حمــــددة (حكــــيم،

 :1395 لتأكيـــد علـــى نظريـــة حتريـــف القـــرآن! (خـــوئي،) ونتائجهـــا الطبيعـــة هـــي ا102- 104
  .)50 :1413 ؛ مرتضى العاملي،240

الالفــت واملهــم يف هــذه اموعــة مــن الروايــات أــا ال تتفــق علــى وقــت  إضــافة إىل ذلــك، فــإنّ 
  االنتهاء من هذا األمر، فقد ذكرت ثالثة أوقات خمتلفة لالنتهاء من مجع القرآن يف هذه الروايات.

  
  الروايات الخاصة باختالف التالوات 2.3

ـــــائق الـــــيت قـــــدمها املعتقـــــدون بتحريـــــف يتمثـــــل يف الروايـــــات الـــــيت تتعلـــــق  وجـــــزء آخـــــر مـــــن الوث
باالختالف يف تالوة بعض اآليـات. واجلـدير بالـذكر أن علمـاء الشـيعة اختـذوا ثالثـة مواقـف يف 

هيم القمي والعياشـي مثـل ) اعترب أناس مثل علي بن إبرا1مواجهة هذه اموعة من الروايات: 
) وقــد استشــهدت جمموعــات أخــرى، 2هــذه الروايــات دلــيالً علــى وقــوع التحريــف يف القــرآن. 

الفتوح الرازي وأبو احملاسن اجلرجاين، مبثـل هـذه الروايـات كـدليل علـى وجـود  مثل الطربسي وأبو
ذه الروايــات ) اعتـرب الــبعض ومـنهم الشـيخ الطوســي هـ3اختالفـات يف الـتالوات يف تفاســريهم. 

 ) علـى سـبيل املثـال:6: م2006نيـا، تفسريية غرضها شرح معـىن اآليـة أو تفسـري مـدلوهلا(كرميي
إّن اهللا (يقول العياشي نقًال عن امساعيل جريري: سألت اإلمـام الصـادق (ع) كيـف تقـرأ آيـة «

: يــا فقــال )يــأمر بالعــدل واإلحســان وإيتــاء ذی القربــی وينهــی عــن الفحشــاء واملنکــر والبغــی..
ـــاء ذ(امساعيـــل، أقرؤهـــا كمـــا أقـــول لـــك اآلن:  القربـــی  يإّن اهللا يـــأمر بالعـــدل و اإلحســـان وإيت
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؛ فقلــت لـه جعلــت فـداك حنــن ال نقرؤهـا كــذلك علـى أســاس تـالوة زيــد. فقـال: لكننــا )..حّقـه
انظــر أمثلــة أخــرى هلــذا  279 :1298 . (نــوري،»نتلوهــا كــذلك علــى أســاس تــالوة علــي (ع)

ـــة البـــاب يف نفـــس ال كتـــاب) وكمـــا يظهـــر، فـــإن ظـــاهر الروايـــة يشـــري إىل حـــدوث تغيـــري يف اآلي
  .)642: ش1380) (مهدوي راد،»حقه«(حذف 

  تحليل هذه المجموعة من الروايات 1.2.3

يف هـذه اموعـة مـن الروايـات، باإلضـافة إىل معناهـا  »قـرأ«وهذا يعين أن األشكال املختلفة لـ 
  الشائع، تعرب عن معىن ومفهوم خاص يف أدب صدر اإلسالم.

لكن جيب القول إن الباحثني يف حتليـل التفسـريات املسـتخدمة يف مثـل هـذه الروايـات الـيت  
فة إىل معانيهــا هلــا معــاٍن أخــرى باإلضــا تومهنــا بــالتحريف، قــد أظهــروا أن هــذه التعبــريات أحيانــاً 

كنـا «، مثـل: »قـرأ«االصطالحية. وبناًء عليه، يف ذلك الوقت، كانـت هنـاك أشـكال خمتلفـة لــ 
وغريهـــا، مل يقصـــد ـــا القـــراءة والـــتالوة فقـــط، بـــل اســـُتخدمت  »نقرؤهـــا«و  »قرأهـــا«و  »نقـــرأ

 وجهــات يف معــىن التعبــري عــن املــراد واملقصــود والشــرح. لــذلك، ميكــن اعتبــار هــذه التعــابري أيضــاً 
؛  642 :1380 انظـــــر األدلــــة التارخييـــــة هلــــذا الكـــــالم: مهـــــدوي راد،( نظــــر تفســـــريية لألفــــراد.

وما بعدها) لذلك، فإن حمتويـات هـذه الروايـات ال تتعلـق بـأي شـكل  6: ش1385نيا،  کرميي
  حبدوث حذف أول حتريف، ولكن ميكن اعتبارها وجهة نظر الراوي التفسريية.

  

  الروايات المرتبطة باختالف النزول 3.3

وهناك عـدد مـن الروايـات األخـرى الـيت استشـهد ـا املعتقـدون بـالتحريف، وهـي روايـات تشـري 
إىل نــوع مــن االخــتالف يف نــزول بعــض اآليــات. مبعــىن آخــر، حبســب أئمــة الشــيعة (ع)، فقــد 

ورة الكهـف روي مـن سـ 29حكم بالفرق يف نـزول بعـض اآليـات. فعلـى سـبيل املثـال يف اآليـة 
] أي واليــة عــن اإلمــام الصــادق (ع) أنــه قــال: نزلــت هــذه اآليــة علــى النحــو التــايل: َوقُــِل اْحلَــق

الظـالمين بـآل ] ِمْن رَبُكْم َفَمْن شاَء فـَْليُـْؤِمْن َو َمْن شاَء فـَْلَيْكُفْر إِنـا أَْعتَـْدنا لِلظـالِِمَني [علي ع
  .)57 :1298 ها َو ِإْن َيْسَتِغيثُوا يُغاثُوا ِمباٍء َكاْلُمْهِل...(نوري،] ناراً َأحاَط ِْم ُسراِدقُ محمد
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  تحليل هذه الروايات 1.3.3

ولكن ال بد من القول إن بعض العلماء على وفاق مع حتليـل الروايـات بتفسـريات مثـل "هکـذا 
حيــث  نزلــت"؛ "کــذا أنزلــت"؛ "فـَنَـــَزَل" ... وأــا تــدل علــى االخــتالف يف نــزول هــذه اآليــات،

حتدثوا بشكل خاص عن "الوحي" إىل جانب الوحي القرآين. مبعىن آخـر، باإلضـافة إىل النـزول 
) واليت تضمنت "نصوصاً قرآنية"، فقد مت شرحها صكرم (الوحياين آليات القرآن على النيب األ

وتفسـريها وتفســريها لــه عليـه الســالم مــن خــالل عمليـة وحــي. أطلقــوا علـى هــذا الــوحي األخــري 
) وقد أبلغوا عن شواهد 94ش: 1384؛ مهدوي راد، 5: م2000حي البياين" (سبحاين، "الو 

على معىن أنـه بعـد نـزول   وتكراراً  هذا الكالم على النحو التايل: لقد أكد علي (ع) نفسه مراراً 
كرم (ص) طريقة الـتالوة والتفسـري والتأويـل واحملكـم واملتشـابه والناسـخ مه الرسول األكل آية علّ 

؛ الصــدوق، 1/64 :1363 وخ .. إخل ودعــا بــأال ينســى علــي مــا تعلمــه أبــداً (الكليــين،واملنســ
) لـــذلك فقـــد روي عـــن حســـان بـــن ثابـــت أن 48/1، ق1411 ،؛ احلســـكاين257: 1403

  ).145/1 :1349 (دارمي، كما أنزل القرآن.  (ص)جربيل أنزل السنة على النيب 
وعليـــه، فـــإن تعـــابري مثـــل "هکـــذا نزلـــت" يـــا "کـــذا أنزلـــت" تشـــري إىل الـــوحي البيـــاين (بيـــان 
التفسري أو التأويل) لآلية وليس إىل التحريـف أو التغيـري يف نـص اآليـة. إن تقـدمي مثـال يف هـذا 
الصدد قد يكون مفيداً. يف بعض األحيان يف رواية ما يأيت ذكـر عبـارة " هكـذا اُنزِلَـْت " حـول 

مـــا، وحـــول نفـــس اآليـــة تســـتخدم عبـــارة أخـــرى يف روايـــة أخـــرى (يف نفـــس املصـــدر أو يف  آيـــة
مصــادر أخــرى) وهــذا دليــل علــى أن العبــارة تعــرب عــن معــىن اآليــة والغــرض منهــا، وال تعــين أــا 

من سورة القصص: "كل شيء هالـك إال وجهـه ..."  8جزء من اآلية. فمثًال يف تفسري اآلية 
ـــْت" ، مت  ) بـــدالً 218: 1404الـــدرجات (صـــفار، ويف مصـــادر مثـــل بصـــائر  مـــن "هكـــذا اُنِزََل

اســـتخدام التعبـــري "إّمنـــا ُعـــِينَ" ويف توحيـــد الصـــدوق ، مت اســـتخدام عبـــارة "معنـــاه" ويف احتجـــاج 
الطربسي، استخدم تعبري "إّمنا أْنزِلَـْت" . وتبـني هـذه املقارنـة أن املقصـود بــ "هكـذا اُنزِلَـْت " هـو 

اآليــة ومعناهــا ولــيس نــزول الــوحي القــرآين. األمثلــة األخــرى يف هــذا الصــدد  التعبــري عــن تفســري
ليســت قليلــة. يف بعــض األحيــان، تشــري هــذه التعبــريات إىل املصــاديق العينيــة لآليــات؛ لــذلك، 
أتت بعض الروايات على اسـتعمال عبـارة "فـتال" بـدالً مـن "كـذلك أنزلـت" أو "فنزلـت" (ملزيـد 

  )283ش: 1389من األمثلة انظر: قبادي، 
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  الروايات المرتبطة بمصحف علي(ع) 4.3

أمــا املســتند اآلخــر الــذي قدمــه املعتقــدون بــالتحريف (مجــع قــرآن علــي(ع))، فــال يقــرتن بنتيجــة 
أفضــل ممــا ســبقه عنــد وضــعه يف ميــزان الناقــدين. وقــد حــاول املعتقــدون بــالتحريف، بنــاًء علــى 

ع) والقــــرآن املوجــــود، أن ينســــبوا الروايــــات الــــيت تــــدل علــــى االخــــتالف بــــني مصــــحف علــــي (
  القصور إىل القرآن معتربين ذلك دليالً على ادعاءهم بتحريف القرآن.

  تقييم هذه الروايات 1.4.3

ومــع ذلــك، فــإن االستشــهاد جبمــع علــي (ع) كتأكيــد لنظريــة التحريــف لــيس لــه أســاس متــني؛ 
قطـــة الـــيت جيـــب ألنـــه ال شـــك يف أن اإلمـــام علـــي (ع) كـــان لديـــه مصـــحفه اخلـــاص. لكـــن الن

أخــذها بعـــني االعتبــار هنـــا هـــي أن االختالفــات املـــذكورة (والـــيت تشــمل اإلضـــافات والزيـــادات 
هـــذه اإلضـــافات يف  باإلضـــافة إىل مـــا يف القـــرآن) ال ميكـــن أن تعـــزى إىل حتريـــف القـــرآن؛ ألنّ 

  ).320 :1395 لآليات (خوئي، اً وتفسري  األساس مل تكن إال شرحاً 
العلماء على األصول اجلدلية هلذا البحـث، يـرى البـاحثون أن علمـاء باإلضافة إىل إصرار 

الشيعة رفضوا ادعاء اإلمجاع على خالفة أيب بكر، متسائلني عما هو مـا معـىن تـأخري مبايعـة 
لإلمجاع املزعوم؟ ورًدا على هـذا اإلشـكال، استشـهد  علي بن أيب طالب؟ أال يعين هذا خرقاً 

إىل أن علــي (ع) أقســم بعــد وفــاة رســول اهللا (ص) أنــه لــن  علمــاء الــدين الســنة بروايــة تشــري
يلــبس عبــاءة حــىت جيمــع القــرآن لــذلك فــإن غيابــه يف ســقيفة مل يكــن معنــاه عــدم الرضــا عــن 

 ؛ خــوئي،482 :1415 ة أيب بكـر، بـل ألنـه كـان يعمـل علـى هـذا األمـر. (بروجـردي،عـمباي
1395: 226-222(  

إثبــــات معــــىن أن اإلضــــافات يف مصــــحف لــــذلك ســــعى علمــــاء الشــــيعة منــــذ البدايــــة إىل 
(ع) وتأويــل اآليــات وتفســريها مبنيــة علــى الــوحي البــاطن ال الكــالم اإلهلــي الــذي يســمى   علــي

) مبعىن آخر، يؤكدون على أن مصـحف علـي (ع) هـو 81: ق1414 ،القرآن اإلعجازي (مفيد
مثلــه.  مصــحفاً  تفسـري وتأويــل القـرآن اإلعجــازي (الـذي مشــل آيـات القــرآن الكـرمي فقــط) ، ولـيس

 ) ألنّ 153- 172 :1413 لذلك ال ميكن اعتباره دليالً على حتريف القرآن. (مرتضـى العـاملي،
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د صراحة على كمال القرآن املوجود: "قدموا الكتـاب كـامالً ومل حيـذفوا منـه  علي (ع) نفسه أكّ 
الوا: لسـنا كلمة واحدة، بل ألـم علمـوا بالتفسـري والتأويـل اإلهلـي حـول أهـل احلـق والباطـل، قـ

 )383: 1966حباجة إليه". (الطربسي ، 

 

  النتائج. ٤

وعليه، فإن أساس فكرة حتريف القرآن، اليت جاءت من روايات القرآن يف زمن اخللفاء، 
وغريها من الوثائق املذكورة يف هذا املقال، متزعزعة وغري مستقرة. فكما أنزل القرآن من 

بتــدبريه عــز وجـل، ويف ظــل قصــد تــدبري اهللا تعــاىل لـدن احلكــيم، فــإن حفظــه وصـونه يــتم 
مثـــل هـــذا  فهــو آمـــن مصــون إىل األبـــد مـــن أي حتريــف وتزويـــر. مــن ناحيـــة أخـــرى، فــإنّ 

كــرم وحتــت إشــرافه املباشــر. الكــالم يتطلــب بالتأكيــد تنظــيم القــرآن يف حيــاة الرســول األ
مجيــــع علمــــاء  وهــــذه حقيقــــة أن بعــــض الروايــــات والتقــــارير التارخييــــة (الــــيت يتفــــق عليهــــا

  املسلمني) تفيد بذلك. 
ويف نقــد مجــع القــرآن مــن قبــل اخللفــاء، اعتــرب العلمــاء باإلشــارة أو التصــريح أن تــرك القــرآن  

أمـر يتعـارض مـع إعجـاز القـرآن. إضـافة إىل ذلـك،  هـومبعثراً ومشتتاً من قبل صـاحب الرسـالة 
فــإن داللــة الروايــات والتقــارير (بــافرتاض صــحتها وعــدم تزويرهــا) إلثبــات ادعــاء التحريــف هــي 

    .أيضاً دالالت ناقصة أو قابلة للتأويل
كـرم باإلضافة إىل ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن تصـميم ومعاجلـة مجـع القـرآن بعـد الرسـول األ

جيـــب أن نصــر علـــى أن  ا وتقييمهـــا مبــا يتماشــى مـــع دور احلكــام يف التقلبــات. وميكــن حتليلهــ
القاســم املشـــرتك بـــني املســـلمني مــن مجيـــع املـــذاهب والفـــرق هــو أصـــالة القـــرآن. كـــان الصـــحابة 

روايتـه مـن صـدور  وشـهود تـواتر القـرآن و (ص)والتابعون وشهود عيـان نـزول القـرآن علـى النـيب 
رجـــة أنـــه مل يكـــن ليخفـــى أدىن تغيـــري أو حتريـــف يف نـــص القـــرآن عـــن النـــاس وكتاباتـــه كثـــريين لد

كـرم أعينهم. لذلك، يعترب بعض العلماء املعاصرين أن روايات مجع القرآن بعـد وفـاة الرسـول األ
) (وهــي يف الواقــع الوثيقــة الرئيســية واألكثــر أمهيــة للمعتقــدين بــالتحريف) ملفقــة ويعتقــدون ص(

  .التلفيق أن تكمن أهداف خمتلفة خلف هذا
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  الهوامش
يعــود تــاريخ كتابــة األعمــال املســتقلة املتعلقــة ــذا املوضــوع إىل مــا قبــل القــرن احلــادي عشــر ، . 1

والعمل األول هو كتاب "املدرسة االبتدائيـة لألديـان" الـذي يـدعي املؤلـف فيـه حـذف سـورتني 
: فــــتح اهللا مهــــا "النــــورين" و "الواليــــة". للحصــــول علــــى تقريــــر مفصــــل عــــن هــــذا العمــــل، انظــــر

جنارزادكان، "أسطورة سوريت النورين والوالية"، مقاالت ودراسات ، جملة البحث العلمي لكلية 
؛ وتــأيت الكتــب  26-9، ص  هـــ 1424ش، 1382،  73الشــريعة، جامعــة طهــران، ســجل 

الالحقة "األنوار النعمانية" و "رسالة منبع احلياة" لنعمة اهللا جزايري وهو من بني الشخصيات 
خباريــة البــارزة يف القــرن الثــاين عشــر، والــذين ذكــروا روايــات التحريــف يف مناســبات خمتلفــة. اإل

 نقطـة يعتـرب نـوري حسـنيوأخرياً فإن كتاب "فصل اخلطأ يف حتريـف كتـاب رب األربـاب" ملـريزا 
سني نوري يف هذا الكتـاب يف إثبـات ح مريزا جهود وتتمثل التحريف، موضوع تاريخ يف حتول

عىن احلذف والتبديل والتغيري يف آيات غري آيات األحكام من قبل جامعي القـرآن.  التحريف مب
كان لنشر هذا الكتاب ردود فعل شديدة، ومنذ ذلك الوقت بدأ تأليف الكتب اليت ترد على 
هذا الكتاب. ومنهم الشيخ حممود بن أيب القاسم معرب راين من معاصري نوري الذي ألف  

عـدم حتريـف الکتـاب" يف دحـض ادعـاءات فصـل اخلطـاب. بعــد كتـاب "کشـف اإلرتيـاب يف 
. بالفارسـية اخلطـاب فصـل تفنيـد وكتـب موقفـه عـن الرتاجـع إىل نوريهذا الكتاب اضطر مريزا 

 و معرفـت هادي حممـد العـاملي، مرتضـي جعفـر سـيد مثـل واملعاصـرون والفضالء العلماء قام مث
القـــــرآن الکــــرمي"، "صـــــيانة القـــــرآن مـــــن هامـــــة حـــــول  ســــول جعفريـــــان، بتـــــأليف كتب"حقــــائق ر 

  295: 1389التحريف" و "أکذوبة حتريف القرآن" يف هذا الصدد. انظر: مرمي قبادي 
إشــارة إىل الروايــة الــيت قــدمها نــوري يف فصــل اخلطــاب كــأول مقدمــة يف حبــث التحريــف. قــال . 2

مثلــه حــذو النعــل ه األمــة رســول اهللا (ص): كــل مــا كــان يف  األمــم الســالفة فإنّــه يكــون يف هــذ
  .القذة بالقذةبالنعل و 

  والدليل على ذلك روايات إقراء الرسول الكرمي على الصحابة.. 3
، 1967حـــول دعـــوة الكتبـــة وأمـــرهم بالكتابـــة. هيثمـــي،  (ص) کـــرمروايـــة بـــراء عـــن الرســـول األ. 4

يــة . فيمــا يتعلــق بتقريــر كتابــة وإعــادة قــراءة الكتابــات القرآن80، وعلــي الصــغري ، ص 1/152
؛ روايــات خمتلفــة عــن  49هـــ ،  1404للتأكــد مــن دقــة الكتابــات؛ زجنــاين ،  (ص)علــى النــيب 

  الكتابات القرآنية املوجودة لدى حفصة يف قصة اعتناق اخلليفة الثاين لإلسالم.
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كانت هناك   (ص)وقد وردت يف هذا الصدد روايات كثرية، ومن الشائع أن يف زمن رسول اهللا . 5
جمموعة من الصحابة مسؤولة عن مجع (كتابة) القرآن. وقد نقلت بعض الروايات أمساء أربعني 

ئيات ضحايا حرب اليمامة ؛ لكن البعض أشار إىل إحصا 90-99منهم. مرتضى العاملي ، 
  .] يروي أكثر109/3، وأيضاً: أمحد بن حنبل 186[السيوطي، 

؛ انظـر مثـل هـذه الروايـة بقليـل مـن االخـتالف (هـو 10/ 9 الف) زمن أيب بكر، (العسقالنی،. 6
ب) عمـــر (جـــاء يف حـــديث أيب  7/196أول مـــن مجـــع القـــرآن بـــني اللـــوحني): ابـــن أيب شـــيبة 

. وكمــا يتبــني، فــإن هــذا 244إســحاق أن عمــر وزيــد وســعيد بــن العــاص مجعــوا القــرآن، خــوئي 
سنة يف  14أو  13ن يبلغ من العمر املعىن ال يتوافق بالتأكيد مع عهد أيب بكر. ألن سعيد كا

ذلــك الوقــت ، فـــال بــد أنــه كـــان يف حياتــه أو حــىت يف عهـــد عثمــان ج) عثمــان (العســـقالين، 
مــن التفاصــيل الــواردة يف هــذه الروايــات واضــح أن املــراد مــن مجــع عثمــان فيهــا هــو غــري  13/9

  )1/70؛ دروزة ،  157؛ السيوطي،  2/575توحيد املصاحف. متقي 
اخــــتالف الـــتالوة أو حتريـــف القــــرآن"، جملـــة علـــوم احلــــديث ، ، " 2006، نيـــا، مرتضـــى كرميـــي. 7

  .6، ص 40، التسلسل رقم 2، العدد 11 السنة
  .اً وجاد اً معمق اً فة صحة هذه الرواية أو سقمها حبث، تتطلب معر على هذا األساس. 8
و احملتــوى الصــلب النصــوص الــيت تشــري إىل هــذا بشــكل عــام ال حتتــوي علــى نفــس البنيــة أ ألنّ . 9

  .247 -249واملتماسك. لذلك، ال ميكن الوثوق ا وقبوهلا. املوسوي اخلويي، ص 
 

  المصادر والمراجع

  الکتب

  القرآن الکريم
 :سـعيد اللحـام، بـريوت :، حتقيـقسـنن ابـي داوود .م)1990ه/1410( أبـوداوود ابن األشـعث السجسـتاين،

  .دار الفكر للطباعة و النشر
 .دار صادر :، بريوتمسند .)(د.ت دأمحابن حنبل، 

الســيد جــالل الــدين احلســيين األرمــوي احملــدث،  :حتقيــق اإليضــاح، .ش)1363( ابــن شــاذان األزدي، فضــل
  .هرانطدانشگاه  :هرانط، 2ط
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فهــــيم حممــــد  :حتقيــــق تــــاريخ المدينــــة، .ش)1368 ه/1410( ابــــن شــــبة النمــــريي البصــــري، أبــــو زيــــد عمــــر
  .دار الفكر :، قم2طشلتوت، 

، تصـــحيح: آرتـــور جفـــری، بـــريوت: مقـــدمتان فـــی علـــوم القـــرآنت).  ابـــن عطيـــة، عبـــداحلق بـــن غالـــب (د.
  اخلاجنی.  مکتبة

مکتبـة اإلعـالم  د.ب:حممد عبدالسـالم هـارون،  :حتقيق معجم مقاييس اللغة، .ه)1401( ابن فارس، امحد
  .اإلسالمی

  .نشر ادب احلوزة :قم لسان العرب، .)ه1405( ابن منظور، ابو الفضل مجال الدين
تحقيقــي پيرامــون توقيفيــت ترتيــب  كاوشــي در تــاريخ جمــع قــرآن كــريم،.ش)1378يــازي، حممــدعلي (أا

  .كتاب مبني  :، رشتهاي قرآن كريم سوره
  .النشردار الفكر للطباعة و  :بريوت صحيح البخاري،. م)1981ه/1401مساعيل (إالبخاری، حممدبن 

ـــة األ .ق)1415( (الطباطبـــايي)، الســـيد حســـني الربوجـــردي  :علـــي منتظـــري، قـــم حســـني :تقريـــر صـــول،نهاي
  .چاپ القدس

  .دار الفكر :بريوت السنن الكبري، ).ت (د.بن احلسني  محدأ بوبكرأالبيهقي، 
فلسـفه ، ميشل فوكـو و نظريـه عـدم اسـتمرار در تـاريخ - نوع جديدي از تاريخ .ش)1379ُپسرت، مـارك (

  .طرح نو :هرانطحسنعلي نوذري، :، زير نظرتاريخ
الـــرمحن حممـــد  عبـــد :، حتقيـــقســـنن الترمـــذي .م)1983 ه/1403( عيســـي حممـــد بـــن عيســـي بـــوأالرتمـــذي، 

  .نشرلدار الفكر للطباعة وا :عثمان، بريوت
  .اسراءقم: ، 4چ ،يعلی نصري  :حتقيق نزاهت قرآن از تحريف، .ش)1389( ، عبداهللايجوادی آمل

محـــد أ :حتقيـــق صـــحاح العربيـــة،الصـــحاح تـــاج اللغـــة و  .م)1987ه/1407( اجلـــوهري،  امساعيـــل بـــن محـــاد
  .دار العلم للماليني :، القاهرة4طعبدالغفور عطار، 

 دار :يوسـف عبـدالرمحن املرعشـلي، بـريوت :حتقيـق المسـتدرك، .ت) د.( احلاكم النيسابوري، حممدبن عبـداهللا
  .املعرفة

  إسالمي.دفرت نشر فرهنگ  :هرانط ،پژوهشي در تاريخ قرآن .ش)1360، حممدباقر (حجيت
قــم: ، قــرآن هرگــز تحريــف نشــده .ش)1371( يالعلــ حســن زاده آملــي، حســن، حممــدي شــاهرودي، عبــد

  م.قيا
  : د.ن.، قمالتحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف .)ه1417حسيين ميالين، علي(

  .تبيان :هرانطحممدعلی لسانی فشارکی،  :ترمجه علوم قرآنی، .ش)1378حکيم، سيد حممد باقر (
 يمطبعــة مرســل :بــريوت فصــح العربيــة والشــوارد، يقــرب المــوارد فــأ .م)1889الشــرتوين، ســعيد ( ياخلــور 

  .اليسوعية
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ــ1349الـــدارمي، عبـــداهللا بـــن ـــرام ( ـــدارمي،). هــ دمشـــق: مطبعـــة اإلعتـــدال، (حتـــت إشـــراف حممـــد  ســـنن ال
  دمهان)   امحد

 :، بــريوت2ط الحــديث ترتيــب الســور حســب النــزول،التفســير  .م)2000 ه/1421( دروزة، حممــد عــزة
  .دار الغرب اإلسالمی

دار  :بـــريوت جمـــع القـــرآن دراســـة تحليليـــة لمروياتـــه، .م)2006 ه/1427الـــدليمي، أكـــرم عبـــد خليفـــة (
  .الكتب العلمية
  .هرانطدانشگاه طهران: حممد معني و مهكاران،  :حتقيق فرهنگ دهخدا، .ش)1373دهخدا، علي اكرب(

  .دار إحياء الرتاث العريب :بريوت الحفاظ، ةتذکر  .ت) د.، حممد حسني (الذهيب
  .امري كبري :هرانط، تاريخ قرآن .ش)1362( راميار، حممود

  .رشاداإل بريوت: ،عدم تحريف القرآن یالبرهان عل .)ه1411رضوي، مرتضي (
مصــطفی عبــدالقادر  :، تعليــقعلــوم القــرآن يالبرهــان فــ .م)1988 /ه1408بــن عبــداهللا ( ، حممــديالزرکشــ

  .دار الفکر :العطا، بريوت
  .سازمان تبليغات اسالمی :هرانط، تاريخ القرآن .)ه1404، أبوعبداهللا (الزجناين

 :، بـريوتمحـد زمـريلأفـواز  :، حتقيـقعلوم القرآن ياالتقان ف .م)2003 ه/1424السيوطي، جالل الدين (
  .دار الکتاب العريب
  .املعرفة للطباعة والنشر دار :، بريوتالدر المنثور .ت) د.( ------------ 
زدی ثـــانی، هـــادی بِـــ :ســـيد حســـني ســـيدی، حتقيـــق :ترمجـــه تـــاريخ قـــرآن، .ش)1381شـــاهني، عبدالصـــبور (

  .نشر به :مشهد
الزهـــراء  عبــد :، حتقيــقاهللا جوبـــة مســائل جــارأ .م)1995 ه/1416احلســني ( ، عبــديشــرف الــدين املوســو 

  .(ع)هل البيتأل يالعاملامع قم: ياسري، 
  .شرکت سهامی انتشار :هرانط تفسير نوين، .ش)1346( ي، حممد تقشريعيت

  .مركز الرسالةقم: ، القرآن من التحريف ةسالم .)ه1417، باقر (يشريف قرش
  .منشورات الس العلمي د.ب:حبيب الرمحن األعظمي،  :حتقيق المصنف، .ت) د.الصنعاين، عبدالرزاق (
محـدي عبدايــد الســلفي،  :حتقيــق المعجــم الكبيـر، .م)( تـاريخ مقدمــه)1983محــد (أالطـرباين، ســليمان بـن 

  .الرتاث العريب إحياء دار :بريوت، 2ط
حممــــدباقر اخلرســــان،  :، تعليــــقحتجـــاجاال .م)1966 ه/1386( الطربســـي، أمحــــد بــــن علـــي بــــن أيب طالــــب

  .النعمان للطباعة والنشر دار :النجف
خليــل املــيس،  :حتقيــق جــامع البيــان عــن تأويــل آی القــرآن، .م)1995 ه/1415حممــدبن جريــر (الطــربي، 

  .الفکر للطباعة والنشر والتوزيع دار :بريوت
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  .دار املعرفة للطباعة والنشر :، بريوت2ط فتح الباري، .ت)د.العسقالين، ابن حجر (
مـــع العلمــــي ا :هـــرانط، المدرســــتينالقـــرآن الکــــريم وروايـــة  .ش)1378 ه/1416( یعســـکري، مرتضـــ

  اإلسالمي. 
  .املؤرخ العريب دار :بريوت تاريخ القرآن، .م)1999 ه/1420الصغري، حممدحسني ( علي
املنظمـــه اإلســـالميه  ب: د.، کتابـــة القـــرآن فـــی العهـــد المکـــی .)د.تحممـــد اســـبينداري، عبـــدالرمحن ( عمـــر

  .للرتبيه والعلوم و الثقافه
 مــدخل التفســير، أبحــاث حــول االعجــاز القــرآن و...، .ش)1376 ه/1418( حممــد، الفاضــل اللنکــراين

  .يمرکز النشر التابع ملکتب اإلعالم اإلسالم :، قم3ط
مؤسســة  د.ب:، 2طبــراهيم الســامرائي، إمهــدي املخزومــي و  :حتقيــق العــين، .)ه1409( ، خليــليالفراهيــد

  .دار اهلجرة
پژوهشــگاه علــوم طهــران: ، زشناســی ميــراث کهــن شــيعهتفســير فــرات کــوفی، با .ش)1389، مــرمي (يقبــاد

  .انسانی و مطالعات فرهنگی
دار  :، بـريوتعبـد العلـيم الـربدوين محـدأ :، تصـحيححکـام القـرآنالجـامع أل .ت) د.بـن أمحـد ( قرطيب، حممد

  .إحياء الرتاث العريب
  .الفکر دار :بريوت الجامع الصحيح، .ت) د.مسلم ( ،يالنيسابور  يالقشري 

  .مطبعة الفتح :، حجازتاريخ القرآن الكريم .م)1946ه/ 1365الكردي، حممد الطاهر (
  .الكتب اإلسالمية دار :هرانط، 5ط، صول كافيأ .ش)1363( يعقوب الكليين، حممد

  .العريب إحياء الرتاث دار :حممدفؤاد عبدالباقي، بريوت :، حتقيقالموطأ .م)1985 ه/1406نس (أمالک بن 
بطـــال القـــول بتحريـــف إالمحجـــة علـــي فصـــل الخطــاب فـــي  .ش)1363عبــدالرمحن ( ،اهليـــدجیاحملمــدي 

  .املطبعة العلميقم:  الكتاب،
 :، بــريوت2ط، حقــائق هامــة حــول القــرآن الکــريم .م)1992 ه/1413مرتضــي العــاملي، الســيد جعفــر (

  .ةالصفو  دار
  .بنگاه ترمجه و نشر کتاب :هرانط، کلمات القرآن الکريم  يالتحقيق ف .ش)1360، حسن (ياملصطفو 

  .يمؤسسة النشر اإلسالم :قم صيانة القرآن من التحريف، .)ه1413( يمعرفت، حممد هاد
، 2طابــراهيم األنصــاري الزجنــاين اخلـــوئيين،  :حتقيــق اوائــل المقـــاالت، .)ه1414( املفيــد، حممــد بــن نعمــان

  .دار املفيد :بريوت
طيـار  :، حتقيـقالـوجيز إلـی علـوم تتعلـق بالکتـاب العزيـز الَمرشـد .م)1975 ه/1395( بوشامهأاملقدسي، 

  .دار صادر :قوالج، بريوت آليت
 حممــد عبــد :حتقيــق حــوال،إمتــاع األســماع بمــا للّنبــی مــن األ .م)1999ه/1420( بــن علــی محــدأاملقريــزي، 

  .الكتب العلمية دار :احلميد النميسي، بريوت
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الزهـــــراء  دار :، بـــــريوت4ط، تفســـــير القـــــرآن يالبيـــــان فـــــ .م)1975ه/1395( بوالقاســـــمأاملوســـــوي اخلـــــويي، 
  .للطباعة
الغفــــار ســــليمان  عبــــد :حتقيــــق ،یالســــنن الكبــــر  .م)1991 ه/1411( بــــن شــــعيب محــــدأالنســـايي، 

  .الكتب العلمية دار :بريوت آخرون،البنداري و 
  د.ب: د.ن.، چاپ سنگی، فصل الخطاب .)ه1298( النوري، حسني

كنــز العمــال فــي ســنن األقــوال م)، 1981 ه/1409املتقــي بــن حســام الــدين (اهلنــدي، عــالء الــدين علــي 
  .مؤسسة الرسالة :الشيخ بكري حياين، بريوت :تصحيح واألفعال،

ــد ومنبــع الفوائــد .م)1967( بکــر يبأبــن   يالــدين علــ ، حــافظ نــوراهليثمــی  :حتريــر ،مجمــع الزوائ
  .الکتاب دار :، بريوت2طوابن حجر،  يالعراق

  

  قاالتمال
، 2، مشـاره 25سـال  آيينـه پـژوهش،، »ندربـاره کتابشناسـی عـدم حتريـف قـرآ« .ش)1393، کاظم (ياستاد

  .104 - 95صص ،
اخــتالف قرائــت يــا حتريــف قــرآن نگــاهی بــه نقــل روايــات شــيعه در تفســري . «ش)1385نيــا، مرتضــی ( يکرميــ

  .21- 3، صص 40، پياپی 2  ، مشاره11، سال علوم حديث، »التبيان
کتــاب مــاه ، حممــد کــاظم رمحــيت :، ترمجــه»شــيخ صــدوق و نظريــه حتريــف قــرآن. «ش)1380اتــان (کلــربگ، 
  .61 - 34، صص 46 - 45 مشاره ،4، سال دين

حممـد کـاظم  :ترمجـه ،»ديرين درباره حتريـف قـرآن یها بررسي ستيزه« .ش)1380( مدرسي طباطبايي، حسني
  .72 - 41، صص 11مشاره  ، 3دوره  هفت آسمان،رمحيت، 

، 38و  37، مشـاره 10، سـال علـوم حـديث، »مرياث مکتوب علـوي« ش).1384(راد، حممدعلي  مهدوي
  . 106 - 87صص 

  .3325 - 3323صص  ،6ج دانشنامه جهان اسالم،، »حتريف« . مدخل)ش1380(________ 

طهــران:  ها، یمقــاالت و بررســ، »نــورين و واليــة یها افســانه ســوره« ).ش1382 ( زادگــان، فــتح اهللا جنــار 
 .26 - 9صص  ،73دفرت ، 36دوره هران، طدانشکده اهليات دانشگاه 
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