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Abstract 
One of the solid and sound Islamic principles is the Holy Quran and the main focus of the 

present study is on one of the most important issues and challenges related to the validity 

and authenticity of the Holy Quran. Distortion of the Holy Quran is one of the suspicions 

raised by opponents and skeptics from inside and outside the Islamic Ummah, relying on 

some historical reports or narrations attributed to the Ahl al-Bayt (PBUH) and the words of 

the companions and followers of the Holy Prophet of Islam. Therefore, achieving a 

complete and accurate process and method for responding to related doubts and proving 

that the Holy Quran has not been distorted is one of the issues that deserves and demands 

research. Muslim scholars, especially Imami scholars throughout history, by writing 

valuable works, have provided numerous answers and analyses in this regard. Allameh 

Seyyed Morteza Askari is one of the contemporary thinkers whose scientific works have 

been welcomed by scholars and free-thinking Shiite and Sunni youths, due to their mastery 

of earlier historical sources and the strength of analysis of the evolution of events and the 

high quality of the presented arguments. 

The purpose of the present study is to analyze the content of the book “The Holy Quran and 

the Traditions of the Teachers” (three volumes), in order to extract the methodological 

features of Allama Seyyed Morteza Askari in proving the non-distortion of the Holy Quran 

and to suggest their use in answering other related doubts. Therefore, the basic materials 

and data of the present study were collected through a library research and, using a 
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descriptive-analytical method, while organizing the content of the research issue, an 

explanation was attempted. 

Aside from the general characteristics of Allameh Askari’s research method in responding 

to doubts, including “identifying the main doubts”, “using relevant sources along with the 

main sources under discussion” and “examining the evolution of narrations to express the 

weakness of the document and text”, the three factors of “proper use of the theory of 

expressive revelation”, “evolution of the meaning of Islamic terms” and “study of socio-

historical conditions at the time of events” can be cited as his innovations in response to 

this doubt. There are several points that distinguish Allameh’s method from the works of 

other scholars: 1) By recognizing co-occurring suspicions and avoiding dealing with 

marginal, repetitive, or overlapping suspicions, he did not become passive in the 

adversary’s process of engaging in attention to multiple suspicions; 2) He gathered the 

strongest reasons for suspicion (from various sources) so that the answer would be 

comprehensive and restrictive; 3) He increased the scope and depth of his analysis by 

considering the principle of changing perceptions of issues over the course of history and 

appending the historical ecosystem of events.  

Based on the research findings, Allameh Askari’s refusal to resort to the common methods 

in criticizing doubts and his attempt to provide a complete answer to the doubts regarding 

the distortion of the Quran have improved the characteristics of his method in responding to 

related doubts and have made it a model for other authors and researchers. The results of 

the present study can be summarized in the following points: 1) The differences between 

this method and other related works can lead the mind of any respondent to doubts to the 

idea that in the face of doubts there should be no useless and passive focus, which reduces 

the feeling of having multiple doubts and the difficulty of answering them all. Recognizing 

the different types of suspicions and forming a coherent list or tree for them to respond 

thoroughly and with priority is a great achievement. 2) The ability of the respondent to 

suspicion is not simply in responding to the reason for the suspicion; he should also try to 

enumerate the stronger reasons given by other critics and skeptics and, through answering 

them, provide a comprehensive and obstructive answer with scientific mastery and the 

richness of his logical and systematic reasons. 3) In understanding the text, one should pay 

attention to the hypertext view and reflect on all the factors that have caused the emergence 

and spread of the text, to study and understand the subject. The natural process of change in 

the historical ecosystem causes the evolution of narrations, names, terms, etc., and if a 

person bases his analysis of doubts on a modern perception of time and undue prejudice 

against contemporary attitudes, he will fail to provide an accurate and complete answer. 4) 

The narrations of the Ahl al-Bayt (PBUH) are among the most prominent sources in 

proving the non-distortion of the Quran, and extracting theories such as “expressive 
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revelation” from the guidelines of the Ahl al-Bayt (PBUH) will greatly enhance the 

scientific power of responding to doubts.  
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�مهيار خاني مقدم

*  

  الملخص
هــدفت هــذه الدراســة إىل حتليــل حمتــوى كتــاب "القــرآن الكــرمي وروايــات املدرســتني" 

التحليلي الستخراج اخلصائص املنهجية للعالمة  - (ثالثة أجزاء) باملنهج الوصفي
العسكري إلثبات عدم حتريف القرآن ومقرتحاته الستخدامها للرد علـى الشـبهات 
األخرى. بناًء على نتائج البحث، وبغـض النظـر عـن املؤشـرات العامـة ملـنهج حبـث 
العســـكري يف الـــرد علـــى الشـــبهات، مبـــا يف ذلـــك "حتديـــد الشـــبهات الرئيســـة"، و 

تخدام املصادر ذات الصلة جنباً إىل جنـب مـع املصـادر الرئيسـة قيـد املناقشـة" "اس
و "فحص تطور الروايات للتعبري عن ضعف اإلسناد والنص "، ميكن ذكر العوامل 
الثالثـــة "االســـتخدام الســـليم لنظريـــة الــــوحي البيـــاين"و" تطـــور معـــىن املصــــطلحات 

ية يف وقت األحداث "على أا اإلسالمية "و" دراسة الظروف االجتماعية والتارخي
ز منهجـه عـن أعمـال العلمـاء بعـدة نقـاط: يـابتكاراته رداً على هـذه الشـبهات. ومتي

. مــــن خــــالل التعــــرف علــــى الشــــبهات املتوازيــــة وجتنــــب التعامــــل مــــع الشــــبهات 1
اهلامشــية أو املتكــررة أو املتداخلــة، فإنــه مل يكــن مــنفعًال جتــاه اخلصــم لالخنــراط يف 
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. مجـــع أقــوى أســـباب الشـــبهات (وإن كـــان مـــن 2 الشـــبهات املتعـــددة. االنتبــاه إىل
. بـــالنظر إىل مبـــدأ تغيـــري 3مصـــادر خمتلفـــة) حـــىت تكـــون الـــردود شـــاملة وحامســـة. 

التصـــورات للقضـــايا واملوضـــوعات يف جمـــرى التـــاريخ وربـــط النظـــام البيئـــي التـــارخيي 
  لألحداث، فقد زاد من نطاق وعمق حتليله.

التحريف، القرآن، القـرآن الكـرمي وروايـات املدرسـتني، العالمـة ة: لرئيسالكلمات ا
  العسكري.

  
  المقدمة. 1

لطاملــا هــوجم القــرآن الكــرمي وســنة رســول اإلســالم (صــلى اهللا عليــه وســلم) كعنصــرين أساســيني 
إنكار أي منهما يزعزع األساس السماوي هلـذا الـدين املقـدس وقيمتـه،  من قبل الشبهات، ألنّ 

ا بســبب التعــدي البشــري. واملســيحية يف عاملنــا احلاضــر، واللــذان حــط مــن قــدرمهمثــل اليهوديــة 
ومن بني الشبهات اليت تعرضت هلا الساحة املقدسة للقرآن الكـرمي، كـان لشـبهة التحريـف دور 
مهـــم، ممـــا يقتضـــي اللجــــوء إىل حكمـــة علمـــاء املســـلمني، وخاصــــة الشـــيعة، للـــدر علـــى هــــذه 

هذا الصدد، للسيد مرتضـى العسـكري آراء ووجهـات  الشبهات بشكل مستحكم وموثق. ويف
  .نظر بديعة وجديرة بالتأمل

  
  إشكالية البحث 1.1

طبيعـــة الشـــبهات حـــول املعتقـــدات والتعـــاليم الدينيـــة، خاصـــة حـــول األديـــان اإلهليـــة ذات  إنّ 
ــــة، لكــــن مــــن املهــــم معرفــــة كيفيــــة الــــرد علــــى هــــذه  االنتشــــار الواســــع، واضــــحة وجليــــة للغاي

التفكــري يف  مســتوى اتمــع العلمــي وعامــة النــاس بشــكل حتليلــي. يبــدو أنّ  الشــبهات، علــى
طريقة إجابة علماء الدين ميكن أن يكون من أهـم مصـادر اإلرشـاد يف هـذا اـال، ويف هـذا 
الصــدد تســعى الدراســة احلاليــة لإلجابــة علــى األســئلة التاليــة: مــا هــي مميــزات مــنهج الســيد 

ريف القرآن؟ مـا هـي اجلوانـب املبتكـرة يف منهجـه وكيـف مرتضى العسكري يف إثبات عدم حت
  خيتلف عن األعمال املماثلة؟
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  الدراسات السابقة 2.1

ميكن بيان خلفية البحث من خـالل ركيزتيـه ومهـا "حتريـف القـرآن" و "أعمـال السـيد مرتضـى 
ـــــرب  الـــــبعض (قفـــــاري،  ؛ 288/1: 1418العســـــكري": يف مدرســـــة أهـــــل البيـــــت (ع)، يعت

) هـــو أقـــدم مصـــدر 147: 1420تـــاب األصـــل لســـليم بـــن قـــيس (هـــاليل، ) أن ك281/3
حتـــدث عـــن عصـــمة القـــرآن؛ بعـــد ذلـــك قـــدم كتـــاب "التحريـــف والتبـــديل" حملمـــد بـــن حســـن 
الصـــرييف، الـــذي بـــذل الفضـــل بـــن شـــاذان، املـــتكلم الشـــيعي الشـــهري، جهـــوداً كبـــرية النتقـــاده 

) يف القرون الالحقة ألفت كتب مثل "القراءات" 229-209: 1984(الفضل بن شاذان، 
) وكتـاب "التنزيـل مـن القـرآن والتحريـف" 80: 1418ألمحد بن حممد السـياري (النجاشـي، 

). بــــــالطبع، يف العصــــــر 257-258: 1418لعلـــــي بــــــن احلســــــن بــــــن فضــــــال (النجاشــــــي، 
طريقهــا  الصـفوي، عنـدما أتيحـت الفرصـة جلمـع األخبــار وتـدوينها، شـقت الروايـات املشـوهة

) والتفســــــري املــــــأثور (البحــــــراين، 89/  77-40: 1403إىل مصــــــادر احلــــــديث (الســــــي، 
) وشرح األخبار وعدد قليل جـداً مـن علمـاء الشـيعة مثـل اجلزائـري 53-51و  33: 1415

: 1419) والفتوين (العاملي األنباطي، 358/2؛  1/  98-277و  97(اجلزائري، د.ت: 
ــــل احملــــد85- 83 ــــوري (النــــوري الطــــربي، ) مث أشــــخاص مث هـــــ) قــــالوا بتحريــــف  1298ث الن

 القـرآن. يســتند رأي مشــاهري علمــاء مدرســة أهـل البيــت (ع) إىل عــدم حتريــف القــرآن، وكمثــال
؛ املؤلــف نفســه 84: 1414ميكــن اإلشــارة إىل مفكــرين مثــل الشــيخ الصــدوق (الصــدوق (ب)، 

ـــــــد (ب) 133: 1361 (ج)، ـــــــي (احملقـــــــق 84- 83: 1414) الشـــــــيخ املفي ) احملقـــــــق األردبيل
اخلميــين  ) واإلمــام235- 197: 1401)، اخلــوئي (اخلــوئي، 217- 218: 1416األردبيلــي، 
  ).247-242: 1994(اخلميين، 

يف مدرسة اخللفـاء، يعـد موطـأ مالـك أقـدم مصـدر يشـري إىل التحـديات الـيت تواجـه عصـمة 
). وبعــــد ذلــــك يف مصــــادر احلــــديث الســــين ومنهــــا الصــــحاح 608/2القــــرآن (مالــــك، د.ت: 

: 1416) الســـــنن (البيهقـــــي، 12) واملســـــانيد (طياليســـــي، د.ت: 100/3: 1415(مســـــلم 
) توجـــد أحاديـــث تـــدل علـــى التحريـــف. بـــدأت جهـــود 271/4: 1418؛ النســـائي، 211/8

لمــاء أهــل الســنة يف إثبــات عصــمة القــرآن يف القــرن الثالــث واســتمرت كــذلك وصــرح بــذلك ع
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ــــرازي، 572/2: 1415مثــــل الزخمشــــري (الزخمشــــري،  ) 106/19: 1413) فخــــر الــــرازي (ال
) وسـيد قطـب 451: 1417وسـي، ل) حممود األلوسي (اآل265السيوطي (السيوطي، د.ت: 

  ).4/  2129- 2127: 1400(سيد قطب، 
يعتـرب االخـتالف يف مـنهج البحـث يف موضـوعي "عصـمة القـرآن" و "عـدم حتريـف القــرآن" 

راً ذا مغزى. مبعىن آخر، يتضمن منهج البحث يف "عصمة القـرآن" تقـدمي احلجـج مـن داخـل أم
؛ طباطبـــــائي، د.ت:  198- 197/  1: 2001الـــــنص (صـــــفات القـــــرآن) (مصـــــباح يـــــزدي، 

وخــــــارج الــــــنص (الروايــــــات  - )، آيــــــة احلفــــــظ، آيــــــة نفــــــي الباطــــــل .. إخل.) 110- 12/106
والعقــل، واألدلــة التارخييــة، ومــا إىل ذلــك) لــرفض الفكــرة مقارنــة الروايــات بــالقرآن،)،   (الثقلــني،

اخلاطئة القائلة بالتحريف يف القرآن الكرمي، ويف هذا الصدد، مت تـأليف العديـد مـن الكتـب مـن 
  قبل علماء مدرسة أهل البيت (ع) ومدرسة اخللفاء. .

أولئــك لكــن مــنهج البحــث يف "عــدم حتريــف القــرآن" يتضــمن الــرد علــى األدلــة الــيت ســاقها 
الذين يؤمنون بالتحريف، وأحد أشهر الكتب يف جمال حتريف القرآن هو كتاب فصل اخلطـاب 
يف حتريف کتاب رب األرباب للمحدث النوري الذي كان من علماء الشـيعة البـارزين، وكانـت 
ذريعــة خصــومه تتمثـــل يف ختريــب املــذهب الشـــيعي، علــى الــرغم مـــن أن أحــد تالمــذة احملـــدث 

هــدف احملـدث النــوري  ذكــر ندمـه الختيـاره امســاً خاطئـاً هلــذا الكتـاب واعتـرب أنّ  النـوري البـارزين
)، لكن حـىت املستشـرقني 232/16هو إثبات عدم تغيري نص القرآن (آقابزرك طهراين، د.ت: 

القـــرآن احلـــايل لـــيس هـــو القـــرآن  ذكـــروا أنـــه علـــى الـــرغم مـــن إمهالـــه، فقـــد أكـــد نـــوري علـــى أنّ 
). وقـــد ذكـــر احملـــدث النـــوري يف كتابـــه اثـــين عشـــر 134: 2020، احلقيقـــي (فتـــاح زاده، نبئـــي

تـدل الروايـات علـى حـدوث حتريـف  - 1سبباً ميكن تقسيمها والتعبري عنها علـى النحـو التـايل: 
كيفيـــة مجـــع   - 3النســـخ يف حكـــم وتـــالوة اآليـــات القرآنيـــة.  - 2يف مصـــادر كلتـــا املدرســـتني. 

ذلــك الفــرق بــني مصــحف اإلمــام علــي (ع) االختالفــات بــني املصــاحف، مبــا يف  - 4القــرآن. 
تشـــابه األمـــة اإلســـالمية مـــع األمـــة الســـابقة يف  - 5والقـــرآن املوجـــود (يف الرتتيـــب واملضـــمون). 

اخـــتالف القـــراءات. ومـــن أهـــم الكتـــب الـــيت رفضـــت الشـــبهة  - 6حتريـــف الكتـــاب الســـماوي. 
لـی فصـل اخلطـاب احلجـة ع«بعدم حتريف القرآن كتاب "تأويل مشكالت القرآن" البن قتيبـة، 
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کشـف االرتيـاب عـن «لعبـد الرمحـان حممـدي هيـدجي، و» فـی إبطـال القـول بتحريـف الکتـاب
للشــيخ حممــود معــرب طهــراين، ومت تــأليف الكتــابني األخــريين يف » حتريــف کتــاب رب االربــاب

) كمـــا انتقـــد كتـــاب العســـكري ورفـــض أســـباب  2011رفـــض كتـــاب احملـــدث النـــوري (مفـــتح، 
  .النوريكتاب مريزا 

وأســـفرت متابعـــة املؤلـــف للمجـــالت العلميـــة املرموقـــة يف حتليـــل إثبـــات عـــدم التحريـــف يف 
روايــات ائمــه معصــومني(ع) و تــوهم حتريــف قــرآن بــا  مؤلفــات العســكري العثــور علــى مقــال "

مــن  4" لعبــد الرضــا زاهــدي وأعظــم بــاك أنــديش يف العــدد  نگــاهی بــر آرای عالمــه عســکری
يوحي العنوان، مت تتبع جـزء مـن منهجـه فقـط. وتتمثـل السـمة  . كمامطالعات قرائت قرآنجملة 

املميــــزة هلــــذه الدراســــة يف أــــا قامــــت بعــــد دراســــة األجــــزاء الثالثــــة مــــن كتــــاب "القــــرآن الكــــرمي 
وأحاديث املدرستني" باملقارنة الضمنية هلا مع األعمال ذات الصلة، مث حتليـل وتنظـيم مؤشـرات 

  ف القرآن، مث املقارنة مع موضوعات العالمة.منهج العسكري يف شرح ونقد عدم حتري
  

  المفاهيم والتعاريف .2
التحريف من اجلذر "حرف" يعين الزاوية واجلانب والطرف ويعترب علماء اللغـة أنـه "االحنيـاز إىل 

: 1371) و "أخـــذ شـــيء إىل جانـــب مـــا" (القرشـــي، 35/5: 1375جانـــب مـــا" (الطرحيـــي، 
ــــدي،  41/9: 1414) و "التغيــــري يف معــــىن احلــــرف والكلمــــة" (ابــــن منظــــور، 120/2 الفراهي

). التحريـــف يف الكـــالم يعـــين وضـــعه يف زاويـــة ميكـــن فيـــه محلـــه علـــى وجهـــني 310/3: 1410
) اختار العسـكري أيضـاً معـىن "حتـول شـيء مـا أو تغيـريه" 228: 1412(الراغب األصفهاين، 

  ).12/2: 1417(العسكري، 
حتريـف  ، بسبب كونه على وزن تفعيل، يعـين األخـذ إىل اجلانـب والزاويـة، لـذا فـإنّ التحريف

الكـــالم يعـــين أنـــه مـــن خـــالل تغيـــري الكلمـــات واجلمـــل أو التفســـري اخلـــاطئ، فهـــو ينقـــل مفهـــوم 
املتحـدث عـن الســياق الصـحيح واملرغـوب فيــه إىل املفهـوم الـذي يقــع يف هـوامش املعـىن الــرئيس 

). رأي العسـكري يف موضـوع التحريـف يف املباحـث القرآنيـة هـو 16: 2007(جـوادي آملـي، 
  ).10/2: 1417نقصان شيء من القرآن أو حتويله إىل شيء آخر (العسكري، 
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يشـــمل التحريـــف يف القـــرآن نـــوعني أساســـيني: التحريـــف الـــداليل والتحريـــف اللفظـــي. يف 
مات القـرآن وعباراتـه، بنـاًء التحريف الداليل، يقوم احملرف بالتفسري دون أدىن تدخل يف بنية كل

علـى افرتاضــاته الزائفــة، ومــن أجــل تقويــة آرائــه، ويف الواقـع، يفــرض موقفــه جتــاه القــرآن، وهــو مــا 
يسمى بالتفسري بالرأي. وهناك كذلك نوعان من التحريف اللفظـي: التحريـف اللفظـي بالزيـادة 

افة آيــة أو ســورة مســبقة والتحريــف اللفظــي بالنقصــان. يف التحريــف اللفظــي بالزيــادة، تــتم إضــ
التــأليف إىل القــرآن، حبيــث ال ميكــن التعــرف عليهــا يف القــرآن احلــايل؛ أمــا يف التحريــف اللفظــي 
ـــتم حـــذف كلمـــة أو آيـــة أو ســـورة مـــن القـــرآن، دون القـــدرة علـــى متييـــز احلـــذف  بالنقصـــان، في

). يعــــرف حممــــد هــــادي معرفــــت التحريــــف اصــــطالحاً يف 18- 17: 2007(جـــوادي آملــــي، 
ة معــاٍن وباإلضــافة إىل التحريــف الــداليل واللفظــي بالزيــادة والنقصــان، يشــري إىل التحريــف ســبع

املوضــعي (تســجيل آيــة أو ســورة خالفــاً لرتتيــب الــوحي)، التحريــف يف تــالوة القــرآن، التحريــف 
يف طريقـة نطـق الكلمــات (االختالفـات يف هلجــة القبائـل العربيـة) والتحريــف بتحويـل الكلمــات 

  ).26- 23: 2000لمات املرتادفة وغري املرتادفة) (معرفت، (حتويل الك
ومن بـني أنـواع حتريـف القـرآن الكـرمي، فقـد قبـل مشـاهري املسـلمني حـدوث حتريفـه الـداليل، 
ومــن أســباب قبــول هــذا التحريــف ظهــور عــدة فــرق إســالمية يف التــاريخ اإلســالمي، كــل منهــا 
فــرض تفســري القــرآن حســب رغبتــه. كمــا أن التحريــف اللفظــي املفــرط مســتحيل أيضــاً بســبب 

) وصــريح آيــة القــرآن يــدل علــى 18- 20: 2007جــوادي آملــي، اإلعجــاز البالغــي للقــرآن (
  ).24ذلك (البقرة / 

) وأيضــاً، تغيــري 198- 197. 1401حتريــف القــرآن كتغيــري ألحــرف القــرآن وحركاتــه (اخلــوئي، 
 ).292/1- 253: 1423الكلمـات ولكـن ذلـك مل يصـل إىل املصـاحف املوجـودة (السجسـتاين، 

ف الـــذي أثـــار آراء العلمـــاء واملعارضـــني هـــو التحريـــف النـــوع الوحيـــد مـــن التحريـــ لـــذلك، فـــإنّ 
  اللفظي للقرآن بالنقصان، وهو أيضاً حمور املقال احلايل.

  

  المنهج العام للسيد مرتضى العسكري في التحقيق في القضايا .3
  مؤشرات منهج العالمة العسكري العام يف تتبع احملتوى والرد على الشبهات هو كالتايل:
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  تشخيص الشبهات الرئيسة 1.3

أثــريت شــبهات خمتلفــة حــول اإلســالم، ال ســيما القــرآن، يف العصــر احلــديث وبأشــكال جديــدة 
ضــــمن إطــــار جمموعــــة مــــن الشــــبهات. تثــــار الشــــبهات يف حتريــــف القــــرآن أوالً بــــني النصــــوص 
 اإلســالمية مــن قبــل بعــض األشــخاص الطائشــني أو املنــافقني، مث يؤكــدها غــري املســلمني أيضــاً.
وإدراكاً هلذه النقطة احليوية، رد العسكري، استناداً إىل كتايب "فصل اخلطـاب يف حتريـف كتـاب 
رب األربـــاب" للمحـــدث النـــوري و "الشــــيعة وحتريـــف القـــرآن" إلحســــان إهلـــي ظهـــري، حبنكــــة 
وابتكــار علــى أهــم أدلــة هــذه الشــبهات، وجنــح يف حتقيــق هدفيــه يف إثبــات عــدم حتريــف القــرآن 

  بالتحريف بني أتباع مدرسة أهل البيت (ع). ورفض االعتقاد
  

  استخدام المصادر ذات الصلة مع المصادر الرئيسة قيد المناقشة 2.3

دأب العسكري على اإلشارة إىل املصادر الرئيسة يف الرد على الشبهات واملسائل املثـارة. يـذكر 
ا احملــدث النــوري، وإذا يف هـذا البحــث أيضــاً أنــه يشـري إىل مصــادر الفئــة األوىل الــيت اقتـبس منهــ

واجـــــه يف تلـــــك املصـــــادر أســـــباباً أكثـــــر منطقيـــــة ممـــــا ذكـــــر احملـــــدث النـــــوري، فقـــــد رد عليهـــــا 
). باإلضــــافة إىل ذلــــك، فقــــد بــــادر إىل اســــتخدام املصــــادر الــــيت 19/2. : 141  (العســــكري،

تســاعد الباحــث يف حتقيــق فضــاء عــام ومناســب ملــنهج شــامل، والســبب يف هــذا االدعــاء هــو 
القـواميس والتــاريخ واألنسـاب واألعــالم والـرتاجم واألدب والشــرح واحلـديث يف رفــض  اسـتخدام

  الشبهة بتحريف القرآن.
  

  فحص تطور الروايات للتعبير عن ضعف اإلسناد والنص 3.3

كـــان للعســـكري قـــدرة قيمـــة يف التعـــرف علـــى األحاديـــث املـــزورة، وتكـــرار اإلشـــارة إىل الكتـــب 
املعنية، أثبـت ضـعف األحاديـث املـزورة مـن حيـث اإلسـناد أو الـنص املختلفة اليت نقلت الرواية 

  ؛ أما بالنسبة للشبهات يف حتريف القرآن، فقد بذل جهداً كبرياً يف ذلك.
يف اجلــزء الثالــث مــن كتــاب "القــرآن الكــرمي وروايــات املدرســتني"، قــام بفحــص إســناد ونــص 

لـيت اسـتدل ـا مـريزا نـوري وإحسـان سـورة مـن القـرآن وا 114املتعلقة بـ  1062مجيع الروايات 
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) ويف النهايــة 864/3- 233: 1417إهلــي ظهــري يف إثبــات التحريــف يف القــرآن (العســكري، 
هـــذه الروايـــات هلـــا وجهـــان: األول أن هنـــاك يف سلســـلة إســـنادها أشـــخاص مــــزورون  يبـــني أنّ 

وكـــاذبون ومغـــالون وجمهولـــون (مثـــل ســـهل بـــن زيـــاد اآلدمـــي، الســـياري، إبـــراهيم بـــن إســـحاق 
النهاونــدي .. إخل). واملصــدر الــذي اقتبســت منــه الروايــة، أو لوجــود الروايــات الضــعيفة والــرواة 

ــــوقني، يعرتيــــه اخلــــ ــــل التفســــري املنســــوب إىل القمــــي، وتفســــري غــــري املوث الف علــــى صــــحته (مث
العياشـي، وأصــل ســليم بــن قــيس .. إخل. ) أو أــا قــد ســجلت يف كتــبهم مــن قبــل املنــافقني أو 
أتباع فرق معينة من مدرسة اخللفاء، مث قام علماء مدرسة أهل البيـت (ع) بإدراجهـا يف كتـبهم 

  ).847/3نفسه: بنية حسنة ولكن بدون دقة كافية (املصدر 
التوضـيح التفسـريي لآليـات  كما يشري اجلانب الثاين إىل وجود روايات تدل علـى الـنص و

الصـــحابة. وـــذه الطريقـــة كتـــب كـــل مـــن الصـــحابة  هُ حـــذفها مـــن جممـــوع القـــرآن الـــذي مجعـــ و
الشروح الـيت قـدمها الرسـول الكـرمي صـلى اهللا عليـه وسـلم يف شـرح كـل آيـة. وقـد شـطبها بعـض 

مـــــن اآليـــــات، واعتقـــــد الـــــبعض بوجودهـــــا بــــني اآليـــــات، وحـــــذفها ائيـــــاً مـــــن هـــــذه الصــــحابة 
التفسريات، مما دفـع الـبعض إىل الشـك يف وجـود خلـل، ونتيجـة لـذلك حتريـف للقـرآن. لـذلك، 
ال ميكــن هلــذه اموعــة مــن الروايــات بــأي حــال مــن األحــوال أن تشــري إىل حــدوث حتريــف يف 

  آيات القرآن.
  

  تضى عسكري رداً على شبهات التحريفابتكارات سيد مر  .4
بدرايته واستعماله املالئم لثالث وجهات نظر جديدة، متكن العسكري مـن إبطـال األدلـة الرئيسـة 

يف القسم التايل، أوالً، سـنعرض بإجيـاز أسـاليب العسـكري املبتكـرة،  ملن يؤمنون بشبهة التحريف.
  ض أدلة شبهات التحريف:مث سنشري إىل كيفية استخدامه لتلك االبتكارات يف رف

  

  ابتكارات السيد مرتضى العسكري 1.4

  تتمثل ابتكارات العالمة العسكري يف إثبات عدم حتريف القرآن يف:
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  حسن استخدام نظرية الوحي البياني 1.1.4

 حبث الوحي البياين قد أثري ألول مرة علـى يـد وحبسب تتبع املؤلف للمصادر ذات الصلة، فإنّ 
) ويف تفســـــــريات الفـــــــريقني مثـــــــل "التبيـــــــان" 0092: 1414الشـــــــيخ الصـــــــدوق (الصـــــــدوق، 

) ولكـــن شـــرحه 170/5: 1415) ومفـــاتيح الغيـــب (فخـــر الـــرازي، 328/4د.ت:   (الطوســـي،
) وأصـبح أسـاس عـدم قبـول النسـخ يف 417- 423: 2008بالتفصيل (العسـكري،  العسكري

آيات القـرآن ورفـض اخـتالف مصـحف الصـحابة. يتصـور الـوحي يف أعمالـه بشـكلني: الـوحي 
القـــرآين والـــوحي البيـــاين. واعتـــرب أن وحـــي القـــرآن وحـــي تعـــد كـــل كلماتـــه مـــن عنـــد اهللا وهـــذا هـــو 

ويفسـرها:  ت القـرآنالقرآن. ولكن إىل جانب هذا الوحي القرآين نزل أيضاً وحـي بيـاين يشـرح آيـا
َغَسِق اللْيِل َو قـُْرآَن اْلَفْجِر ِإن قـُـْرآَن اْلَفْجـِر كـاَن   أَِقِم الصالَة لُِدلُوِك الشْمِس ِإىل«مثل هذه اآلية: 

 (ص). لــذلك فــإنّ   ) حيــث علــم جربيــل كيفيــة إقامــة الصــالة للرســول78(اإلســراء/» َمْشــُهودا
  ).21: 2009زاده،  رح اآليات (حسنيالوحي هو نفس حديث الرسول (ص) يف ش

ويبدو أنه ميكن االستناد إىل التعاليم القرآنية مثل: كالم الوحي الذي نطق بـه رسـول (ص) 
)) واقرتان نـوع آخـر مـن الـوحي 4- 3النجم/»(َوَما يـَْنِطُق َعِن اْهلََوى* ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى(«

ــــَن اْلِكَتــــاِب َواحلِْْكَمــــةِ («بـــالقرآن  وضــــرورة شــــرح القــــرآن 238البقـــرة/ »(َوَمــــا أَنــــَزَل َعلَـــْيُكْم م ((
َ لِلنـــاسِ   أَنـْزَْلنـــا إِلَْيـــَك الـــذْكرَ («بواســطة النـــيب حممـــد (ص)  َل إِلَـــْيِهمْ   لِتُبَـــني44النجـــل/»(  مـــا نـُـــز ((

) والتعاليم العقلية (حاجة اإلنسـان إىل معرفـة 323/2: 1992ث (برقي، وكذلك تعاليم احلدي
تفاصيل معارف وتعاليم القرآن إلكمـال احلجـة)، للتأكيـد علـى ثبـات هـذه النظريـة وصـمودها. 
وتتمثــل وظيفــة هــذه النظريــة يف التمييــز بــني كتابــة التفســري املكتــوب للنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 

  مصاحف الصحابة ورفض ادعاء تغيري آيات القرآن. بني آيات القرآن يف خمتلف

  فحص معاني المصطلحات القرآنية اإلسالمية وتطورها 2.1.4

مببادرتــــه اخلاصــــة وباســــتخدام الكتــــب اللغويــــة املعتمــــدة القدميــــة والكتــــب التارخييــــة واآليــــات 
القرآنيــــة لدراســــة تطــــور معــــاين كلمــــات الــــوحي، والنــــزول، والقــــرآن، والكتــــاب، واملصــــحف، 
والســورة، واآليــة، واجلــزء، واحلــزب، والــتالوة، والقــراءة، واإلقــراء، واجلــامع، واحلــافظ، والرتتيــل، 

  ).327/1-255: 1417ي (العسكر 
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خضعت بعض الكلمات العربيـة مـن بدايـة اإلسـالم حـىت اآلن ألسـباب خمتلفـة مثـل تطـوير 
أو ختصيص املعىن، وتغيري املعىن، وتغيري االسـتخدام، وتنـزل وترفـع الداللـة وغريهـا لتطـور وتغيـري 

ــــــداليل (بيگــــــديل، ترکمــــــاين، مريزايــــــي،  دور ) لكــــــن جتاهلهــــــا و 27: 2018يف االســــــتخدام ال
اختالفــات النظــام البيئــي الثقــايف يف اســتخدام الكلمــات أدى إىل تفســريات ناقصــة ومتناقضــة. 

جهــوده يف البحــث عــن جــذور الكلمــات القرآنيــة اإلســالمية، وشــرح مســار التغيــري والتطــور  إنّ 
الذي حدث يف سياق التاريخ، والكشف عـن سـوء فهـم علمـاء الـدين لـبعض هـذه الكلمـات، 

لمـــــات، ســـــاعدت علـــــى رفـــــض شـــــبهة التحريـــــف، مبـــــا يف ذلـــــك النســـــخ، وإثبـــــات تطـــــور الك
  واالختالف يف املصاحف، واالختالف يف القراءات ومجع القرآن.

  االجتماعية والتاريخية لوقت األحداث الظروف 3.1.4

ومن العوامل املؤثرة األخرى على التكوين، دراسـة احلـدث والظـروف الزمنيـة والظـروف االجتماعيـة 
التحقيـــق يف ذلـــك ســـيكون ذا تـــأثري خـــاص علـــى فهـــم ســـبب األحـــداث  حـــدوثها. إنّ يف وقـــت 

  وإزالة الكثري من الغموض، وسيمنع األخطاء من إجياد طريقها إىل أنظمة تفكري الناس.
كمـــا خصـــص العســـكري بالتفصـــيل معظـــم اجلـــزء األول وكـــذلك اجلـــزء الثـــاين مـــن كتـــاب   

األنظمــة القبليــة واالقتصــادية واالجتماعيــة والدينيــة "القــرآن الكــرمي وروايــات املدرســتني" لدراســة 
) وطريقتـه صالعصر اجلاهلي، وخصائص اتمـع اإلسـالمي يف زمـن الرسـول الكـرمي (يف لعرب 

)، وخصــــائص 248- 27/ 1: 1417يف مجــــع ونشــــر القــــرآن يف مكــــة واملدينــــة (العســــكري، 
علــــي (ع) واألمــــويني  اتمــــع اإلســــالمي يف عهــــد خالفــــة أيب بكــــر وعمــــر وعثمــــان واإلمــــام

  ).652- 2/367والعباسيني (املصدر نفسه: 
اجلاهلي يتمتعـون بقـدرة هائلـة علـى حفـظ األشـعار واملـواد البالغيـة، يف العصر كان العرب 

وهلذا السبب فقد حفظوا آيات القرآن حـىت قبـل بدايـة تعاليمـه الرمسيـة وعنـد مساعـه مـرة واحـدة 
م النــيب الكــرمي صــلى اهللا عليــه وســلم اآليــات يف م. قّســمــن الرســول الكــرمي صــلى اهللا عليــه وســل

التعليم الرمسـي للقـرآن إىل جمموعـات مـن عشـر آيـات، باإلضـافة إىل تعلـيم تـالوة اآليـات، كـان 
تدريس تفسريها أيضاً على جدول األعمال، وكان ينتقل إىل اآليات العشـر التاليـة عنـدما يعلـم 

  .املسلمون اآليات العشر السابقة جيداً 
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  تعامل السيد مرتضى العسكري مع أدلة شبهات التحريف 2.4

يف هــذا اــال، ســوف نالحــظ عبقريتــه الــيت وهبهــا اهللا لــه يف طريقتــه املبتكــرة يف رفــض حجــج 
  أولئك الذين يؤمنون بالتحريف:

  تشابه األمة اإلسالمية مع األمة السابقة 1.2.4

األمـــة الســـابقة وتشـــمل الصـــغرى ومـــن حجـــج شـــبهات التحريـــف تشـــابه األمـــة اإلســـالمية مـــع 
  والكربى والنتيجة على النحو التايل:

قُـْل َمـْن أَنـْـَزَل اْلِكتـاَب ﴿الصغرى: صرح القرآن الكرمي بوجود التحريف يف التـوراة واإلجنيـل: 
ـــــوَن َكثـــــري   الـــــذي جـــــاَء بِـــــِه ُموســـــى ـــــُدوَا َو ُختُْف َـــــُه قَـــــراطيَس تـُْب ُـــــوراً َو ُهـــــدًى لِلنـــــاِس َجتَْعُلون  ﴾ان

  )91(األنعام/
الكــــربى: يف أحاديــــث الرســــول صــــلى اهللا عليــــه وســــلم وروايــــات األئمــــة (ع) تعتــــرب األمــــة 

ـالَِفُة «اإلسالمية شبيهة باألمة السابقة، مثل احلديث النبوي الشريف  َما َكاَن ِيف اْألَُمُم الس ُكل
  ).2/530: 2016(الصدوق،  »َيُكوُن ِيف َهِذِه اْألُمِة ِمثْـَلهُ 

لنتيجــــة: لقــــد قامــــت األمــــة اإلســــالمية، مثــــل اليهــــود والنصــــارى، بتحريــــف نــــص كتاــــا ا
  ).35- 96: 1298السماوي (القرآن) (احملدث النوري، 

ويــذكر أنــه جـــرت حمــاوالت عديـــدة لتحريــف آيـــات القــرآن، األمـــر الــذي كـــان فيــه لقـــارئي 
ة مثـل القبليـة والعرقيـة، القرآن دور كبري، مع االجتهـاد القـائم علـى اجلهـل أو الرغبـات الشخصـي

َغـْريِ اْلَمْغُضـوِب َعلَـْيِهْم َوالَ ﴿ممـا أدى إىل تغيـري احلركـات وأحيانـاً كلمـات مـن القـرآن، مثـل آيـة 
  ).33/2: 1417) وقد قرئت بتسع صور (العسكري، 7(احلمد/ ﴾الضالني

ولتوضيح ذلك، يذكر قضية "البسملة واجلهر واإلخفـاء" كأمثلـة تارخييـة، ويعتـرب نتيجـة هـذا 
املثـال الزائـف يف البدايـة تنـاقض أقـوال علمــاء املدرسـتني يف اجلهـر أو اإلخفـاء، حـىت أن الــبعض 

ن. من العلماء السنة ال يعترب أن البسملة جزء من القرآن، لكن الشيعة يعتربوا جـزءاً مـن القـرآ
ومــــن األمــــور األخــــرى املوجــــودة اجلهــــر أو اإلخفــــاء يف الصــــالة وميكــــن فيــــه فحــــص اخــــتالف 
الفقهاء. من خالل فحص الروايات يؤكد أن احلديث حول إخفاء البسـملة يف الصـالة قـد بـدأ 
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منـــذ أن كـــان معاويـــة خليفـــة املســـلمني وبـــدأ عمالـــه يرتكـــون البســـملة يف الصـــالة، األمـــر الـــذي 
صــــلى اهللا عليــــه وســــلم. بعــــد ذلــــك اختلقــــت روايــــات نســــيان اجلهــــر  عارضــــه أصــــحاب النــــيب

بالبســـملة مـــن قبـــل النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم جهـــر بســـم اهللا وانتشـــرت حفاظـــا علـــى كرامـــة 
ـــة الشـــام ألنـــه يف  خليفـــة املســـلمني (معاويـــة)، رغـــم أنّ  هـــذا التلفيـــق حـــدث ألول مـــرة يف مدين

 عليـــــه وســـــلم هـــــذه الروايـــــات باحلقيقـــــة املدينـــــة املنـــــورة، عـــــارض أصـــــحاب الرســـــول صـــــلى اهللا
تزويــر الروايــات الــذي حــدث  ). كمــا لــوحظ، فــإنّ 687/2- 686و  7: 1417(العســكري، 

  بسبب ضرورات تارخيية من قبل علماء البالط، قد وفر أسباباً لتضليل املسلمني.
الصــغرة والكــربى اللتــان استشــهد مــا  كتحليــل لــرأي العســكري، جيــب التأكيــد علــى أنّ   

احملــدث النــوري مهــا نتيجــة متابعــة غــري كاملــة وغــري كافيــة. لفهــم حقيقــي، جيــب علــى املــرء أن 
يأخذ يف االعتبار جمموع اآليات والروايات ذات الصلة. وبصـرف النظـر عـن العديـد مـن األدلـة 

ي تغيري إلمتام احلجـة علـى مجيـع غري الدينية مثل األسباب العقالنية (ضرورة حفظ القرآن من أ
البشــر حــىت يـــوم الــدين)، والتارخييــة (جهـــود املســلمني غـــري العاديــة حلفــظ القـــرآن والــرتويج لـــه) 

يف علــــم احلفريــــات وتــــأريخ  14) والعلميــــة (اختبــــار الكربــــون 29- 28: 1406(العســــقالين، 
)، وصـراحة األدلـة 107: 1397املخطوطات القرآنيـة الـيت تعـود إىل بدايـة اإلسـالم (وحيـدنيا، 

داخــل الــدين تــدل مجيعهــا علــى تفنيــد مجيــع األبعــاد الــيت ذكرهــا احملــدث النــوري: مثــل صــريح 
) و نفـي 9(احلجـر/ ﴾إِنا َحنُْن نـَزْلَنا الذْكَر َو إِنا لَـُه َحلـاِفظُونَ ﴿آيات القرآن مبا فيها آية احلفظ: 

ــُروا بِالــذْكِر لَ ﴿الباطــل  ــْنيِ ِإن الــذيَن َكَف ــْن بـَ ــا جــاَءُهْم َو إِنــُه َلِكتــاٌب َعزيــٌز * ال يَْأتيــِه اْلباِطــُل ِم م
) ممـا يبـني الوعـد اإلهلـي بعـدم 41- 42(فصـلت/ ﴾َمحيـدٍ يََديْـِه َو ال ِمـْن َخْلِفـِه تـَْنزيـٌل ِمـْن َحكـيٍم 

يف حتريــف القــرآن (علــى الــرغم مــن حمــاوالت املنــافقني واملخــالفني). وعلــى أســاس روايــات عديــدة 
: 1404) وكـــــذلك حـــــديث الثقلني(احلـــــراين، 53/5: 1407عـــــدم حتريـــــف القـــــرآن (الكليـــــين، 

  ) وضرورة الكتاب والسنة أمنوذجاً وسنة للهداية إىل يوم القيامة، فسوف حيفظ اهللا القرآن.458

  النسخ واإلنساء 2.2.4

: 1298الـــدليل اآلخـــر ملـــن يؤمنـــون بـــالتحريف هـــو قضـــية النســـخ واإلنســـاء (احملـــدث النـــوري، 
األحكــام ثابتــة للشــريعة الــيت كــان املســلمون يلتزمــون ــا منــذ فــرتة، قــد  )، أي أنّ 120- 105
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نســختها آيــة أخــرى أو ســنة النــيب الكــرمي صــلى اهللا عليــه وســلم، وقــد نســي ذكرهــا املســلمون. 
مـا نـَْنَسـْخ ِمـْن آيَـٍة أَْو نـُْنِسـها نَـْأِت ﴿هذا الدليل هـو آيتـان مـن القـرآن الكـرمي: شاهد  ويعترب أنّ 

  ).101(النحل/ ﴾َو ِإذا بَدْلنا آيًَة َمكاَن آيَة﴿ ) و106(البقرة/ ﴾ِخبَْريٍ ِمْنها أَْو ِمْثِلها
. نســخ الـتالوة واحلكــم: حــذف 1النسـخ ذو ثالثــة معـاٍن:  يعتـرب علمــاء مدرسـة اخللفــاء أنّ 

. نسـخ الـتالوة بـدون حكـم: حـذف تـالوة جـزء 2تالوة جزء مـن القـرآن مـع حـذف أحكامـه. 
. نســـخ احلكـــم دون تـــالوة: بقـــاء جـــزء مـــن القـــرآن وحـــذف 3مـــن القـــرآن مـــع بقـــاء أحكامـــه. 

: 1417أحكامــــه بآيــــات أخــــرى أو بواســــطة ســــنة النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم (العســــكري، 
نسـخ الــتالوة حتريـف للقــرآن  ) لكـن علمـاء مدرســة أهـل البيــت (ع) اعتـربوا أنّ 325/1- 326

  ).334/2- 333(املصدر نفسه: 
  رفض العسكري هذا السبب وذكر ما يلي:

يف دراســـة املصـــطلحات اإلســـالمية، ورد ذكـــر ثالثـــة معـــاين لكلمـــة "آيـــة": "حكـــم مـــن  - 
حمدد من سـور القـرآن". مل ُتسـتخدم  الشريعة اإلهلية"، "معجزة من معجزات األنبياء"، و "جزء 

كلمـة "آيــة"، والــيت تعـين جــزءاً حمــدداً مـن ســور القــرآن، بشـكل منفــرد يف القــرآن. وبــالرجوع إىل 
معــىن النســخ هــو نســخ حكــم الصــالة بالتوجــه إىل  اآليــات املــذكورة قبــل هــاتني اآليتــني جنــد أنّ 

ري حكم عيد السبت إىل عيد اجلمعـة بيت املقدس وتغيري القبلة إىل مكة (يف اآلية األوىل) وتغي
  ).359/2- 358(يف اآلية الثانية) (املصدر نفسه: 

علــى حــدوث النســخ يف القــرآن ال تصــح مــن حيــث األصــالة واملعــىن  الروايــات الــيت تــدلّ  - 
  )335/2- 346(املصدر نفسه: 

، اهللا تعــاىل يبلــغ الرســول الكــرمي صــلى اهللا عليــه وســلم حكمــاً مــا بــوحي غــري قــرآين نكــا  - 
وبعد انتهاء تنفيذ هذا احلكـم كـان يبلغـه بإمتـام تنفيـذه بـوحي آخـر غـري قـرآين، وكـان رسـول اهللا 
بـــدور يبلغـــه للمســـلمني، مث يـــذكر موضـــوع احلكـــم ونســـخه بـــالوحي القـــرآين (املصـــدر نفســـه: 

  ) فيبطل أيضا نسخ احلكم بغري تالوة.277/2
لقــد كــان للظــروف التارخييــة أثــر كبــري يف إعــالن حــدوث نســخ للحكــم والــتالوة مــن قبــل  - 

عائشـة، بسـبب اخلالفـات السياسـية مـع السـيدة الصحابة والتابعني. على سبيل املثال، أعلنـت 
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عثمـــان ورغبتهـــا يف اإلطاحـــة حبكومتـــه، باجتهادهـــا اخلـــاطئ، أن آيـــة الرضـــاع الكبـــري منســـوخة 
  ).360/2(املصدر نفسه: 

مــن حيــث التحليــل، جيــب توضــيح أن تعريــف احملــدث النــوري ملعــىن النســخ خمــالف متامــاً 
) ومعـىن نسـخ آيـة مـن القـرآن الكـرمي 56: 2015للتعريف املشهور لعلماء الشـيعة (أنـواري، 

األدلـــة الروائيـــة الـــيت  خمـــالف متامـــاً، وبتعريـــف خـــاطئ تكـــون النتيجـــة غـــري صـــحيحة. كمـــا أنّ 
أحكـــام الداللـــة ليســـت قاطعـــة، والتفكـــري يف البيئـــة التارخييـــة يقودنـــا إىل يـــدعيها غـــري مقنعـــة و 

دور احلب والكره الشخصـي أو الطـائفي يف نسـخ الـتالوة (ولـيس احلكـم)  استنتاج مفاده أنّ 
  ال ينبغي أن يهمل.

  اختالف مصاحف الصحابة 3.2.4

لصــــحابة الـــدليل اآلخـــر ملـــن يؤمنـــون بـــالتحريف هـــو االخـــتالف الـــذي لـــوحظ يف مصـــاحف ا
ـــو مل يكـــن هنـــاك حتريـــف يف القـــرآن، لكانـــت ١٤٩- ١٢٠: ١٢٩٨الطـــربي،   (نـــوري ) وأنـــه ل

ان يمصاحف الصحابة متماثلة. على سبيل املثال، ذكر ابـن مسـعود يف مصـحفه سـورتني تسـم
  ).697/2: 1417"احلفد" و "اخللع" ورفض كتابة سورة احلمد فيه (العسكري، 

  الصحابة قّسمها إىل أربعة أقسام: وبعد فحص روايات الفروق بني مصاحف
  أ) تسبب التغيري يف معىن املصحف يف سوء الفهم.

ب) مــا افــرتي علــى اهللا تعــاىل وكتابــه ورســوله صــلى اهللا عليــه وســلم وأصــحاب رســوله، أو 
ـــة الصـــحيحة، مثـــل حماولـــة الزنادقـــة يف نســـب مصـــحف البـــن ريتغيـــ أضـــيف شـــيء و  يف الرواي

اإلســـالم الكـــرمي (عليـــه الصـــالة والســـالم) والـــذي توجـــد فيـــه مســـعود، الصـــحايب اجلليـــل لنـــيب 
سورتان امسهما "احلفد" و "اخللع" وال أثر لسورة احلمد فيه. وقد مت ذلك ألغراض مثـل اغتيـال 
شخصــية صــحايب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، والــدفاع عــن احلكــام اجلــائرين مثــل الوليــد، 

  ).714/2: املصدر نفسهوالتشكيك يف نص القرآن (
مـــا تســـبب يف ســـوء فهـــم كـــالم الصـــحابة، ويف بعـــض األحيـــان بســـبب النســـيان أو  ج) إنّ 

  عمداً، مل ينقل عن الصحابة يف أي رواية.
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). 714/2- 691د) مـــا افـــرتي علـــى كتـــاب اهللا وأحـــد احلكـــام اجلـــائرين (املصـــدر نفســـه: 
علــى ســبيل املثــال، أدى الوجــه املرتبــك والظــامل لــبعض احلكــام، مبــن فــيهم احلجــاج، إىل اامــه 

  ).710/2حرفاً من مصحف عثمان (املصدر نفسه:  11بتغيري 
  لتحليل احلاالت املذكورة جيب التصريح بأن:

تطــور معــىن املصــحف يعتــرب مــن عوامــل هــذا التصــور اخلــاطئ. علــى عكــس اليــوم، حيــث 
كلمــة املصــحف للقــرآن فقــط، بينمــا كانــت هــذه الكلمــة تســتخدم يف وقــت النــزول   تســتخدم

ــــذلك فــــإنّ  ــــدين. ل ــــني جمل ــــني املصــــاحف ال يعــــين  لإلشــــارة إىل أي شــــيء يقــــع ب االخــــتالف ب
ــــك لســــببني:  ــــل االخــــتالف بــــني مصــــاحف الصــــحابة، وذل  - االخــــتالف يف نــــص القــــرآن، ب

عــّرب عنهــا الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم، االخــتالف يف مســتوى مســاع الصــحابة للتفاســري الــيت 
  واالختالف يف رأي الصحابة يف جواز ذكر تلك النقاط يف اآليات من عدمه.

ــــع كتابــــة احلــــديث (متقــــي هنــــدي،  : 1401وجتــــدر اإلشــــارة إىل دور أمــــر اخللفــــاء مبن
) أيضاً ألنه أوجـد أرضـية للتزويـر أو التغيـري التـدرجيي لـبعض الروايـات. علـى 10/ 229- 291

ســبيل املثــال، حــول النصــني "حفــد" و "خلــد"، اللــذين كانــا يف الواقــع دعــاءين عّلمهــا جربائيــل 
) مبـــا أن 665/1: 1416للنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، وكـــان يقرأمهـــا يف القنـــون (الســـيوطي، 

كعـــب قـــد ذكـــروه يف مصـــحفهم فبعضـــهم أخطـــأ والـــبعض اعتـــربه بعــض الصـــحابة مثـــل أيب بـــن  
 يف املصـحف العثمـاين. إنّ  اعمداً من القرآن. أكد البعض حتريف القـرآن بسـبب عـدم وجودمهـ

ما ورد ذكره هو يف الواقع افرتاءات ُوجهت إىل كتاب اهللا والرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسـلم 
تطـــور معـــىن اإلصـــالحات والظـــروف والظـــروف وأصـــحابه، ومـــن خـــالل التأمـــل يف الروايـــات و 

  التارخيية، مت الكشف عن زيفها.

  فروق القراءة 4.2.4

الــدليل اآلخــر الــذي قدمــه دعــاة التحريــف هــو االخــتالف يف القــراءات املــذكورة لــتالوة القــرآن. 
لذلك، إذا كان نص القرآن نصاً واحداً، فلن يكون هناك سبب لإلبالغ عن القراءات السـبع، 

  ).233- 209: 1298، األربع عشرة .. إخل (نوري الطربي، العشر
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  يصنف العسكري مصدر االختالف يف القراءات على النحو التايل:
  أ) ما جاء بعنوان تفسري الصحابة للقرآن ويعتقد أنه نص قرآين.

  ب) ما ورد من اجتهادات الصحابة يف مدح نص القرآن.
  النص القرآين إىل شيء آخرج) أثر اختالف الروايات يف اإلذن بتحويل 

  د) خطأ يف خط املصاحف العثمانية
  هـ) مقارنة النص القرآين بقواعد الكلمات العربية

ــــات الصــــحابة  ــــاء علــــى رواي ــــنص القــــرآين إىل شــــيء آخــــر بن ــــل ال و) اجتهــــادات القــــراء يف حتوي
  ).196/2- 195: 1417واجتهادام مبا يتوافق مع اللفظ العريب أو غري القريشيني (العسكري، 

يتتبـــع أوالً املعـــىن التـــارخيي ويوضـــح  يف مقـــام حتليـــل مـــنهج العالمـــة العســـكري، نالحـــظ أنّ  
أســـــاس بعـــــض  )، معتـــــرباً أنّ 1/  328- 327معـــــىن "اإلقـــــراء" و "القـــــراءة" (املصـــــدر نفســـــه: 

أساس قبـول االختالفـات يف القـراءات هـو  الشبهات ذات الصلة مرفوض من األساس. ومبا أنّ 
ا قــراءة صــحيحة لكلمــات القــرآن، فقــد انتقــد هــذا الــرأي بإعــادة قــراءة تارخييــة. قبــول كــل منهــ

والســبب يف ذلــك هــو تغيــري معــىن القــارئ الــذي أشــار يف زمــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم إىل 
يف عصــــر الصــــحابة علــــى تعلــــيم كــــالم القــــرآن.  معلــــم اللفــــظ ومعــــىن القــــرآن، واقتصــــر تــــدرجيياً 

لشــأن نـــزول الــوحي الـــذي أكــد فضـــل أهــل البيـــت (ع) علـــى والســبب هـــو احلــذف التـــدرجيي 
اجلـــاهلي يف يف العصـــر اخلالفــة. يف عصـــر مـــا بعــد الصـــحابة، ومـــن أجــل إحيـــاء الـــرتاث العــريب 

خمتلف جماالت األدب والتاريخ واألنسـاب، مت تغيـري معـىن القـراءة مـن "تعلـم تـالوة نـص القـرآن 
كلمـات القبائـل العربيـة املختلفـة". هـذا التطـور وتعلم معنـاه"، إىل "تعلـم حتويـل نـص القـرآن إىل  

التـــارخيي ملعـــىن القـــراءة، املتجـــذر يف الســـيادة السياســـية واالجتماعيـــة، عرضـــي وغـــري مقبـــول يف 
  السياق الديين.

مث تنــاول العناصــر الثالثــة الروائيــة واألدبيــة للشــبهات حــول العالقــة بــني الفــرق بــني القــراءات 
القـرآن يف سـبعة أحـرف" ال ميكـن االستشـهاد ـا بسـبب عـدم  وحتريف القـرآن: "روايـات نـزول

). كمـا 140/2تفسرياً خمتلفاً) (املصدر نفسـه:  40موثوقية النص والتشويش الفهم (أكثر من 
مت رفض "تناقض القرآن مع القواعد العربية" ألنه مت اكتشـاف قواعـد اللغـة العربيـة مـن أحاديـث 
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البلغاء قد أغفلوا أيضـاً بعـض القواعـد  عاماً من نزول القرآن. مبا أنّ  25العلماء العرب وبعد 
يف كالمهم املوزون، ومن ناحية أخرى، فإن كل سورة من القرآن هلا وزن خاص، لذلك كان 

). كمــا 251/2خــروج القــرآن عــن القواعــد أمــراً طبيعيــاً يف الكــالم العــريب (املصــدر نفســه.: 
ـــة البليغـــة والقـــرآن، وال ميكـــن العثـــور علـــى ميكـــن تأكيـــد "عـــدم الـــرتادف" يف ا حلـــوارات العربي

  أساس لتأكيد احلاالت.

  كيفية جمع القرآن  5.2.4

أدت طريقة مجع القرآن وإشراك غـري املعصـومني فيـه إىل حـذف عـدد مـن آيـات القـرآن وحتريفـه 
). يشري العسـكري، مـن خـالل فحـص الروايـات يف كتـب 105- 96: 1298(نوري الطربي، 

  خللفاء، إىل نقاط متناقضة:مدرسة ا
 أوًال؛ تنســـب بعـــض روايـــات مدرســـة اخللفـــاء بدايـــة مجـــع القـــرآن إىل أيب بكـــر، وذكـــرت أنّ 

شخص من قراء القرآن. يف هذه احلالـة  500سبب ذلك هو معركة اليمامة اليت استشهد فيها 
  بن كعب. من مجع القرآن، ساعده زيد بن ثابت وحسب البعض اآلخر، ساعده أيبّ 

عمــر بــن اخلطــاب هــو البــادئ بتجميــع القــرآن  يــاً؛ اعتــربت جمموعــة أخــرى مــن الــرواة أنّ ثان
العـارف ـذه  سـؤاالً عـن إحـدى آيـات القـرآن وأدرك أنّ سـأل وذكروا دافعه على النحو التـايل: 
  اآلية استشهد يف معركة اليمامة.

انتهــــى مــــن ثالثـــاً؛ يعتــــرب الــــبعض أن عمــــر هــــو البــــادئ جبمــــع القــــرآن وعثمــــان هــــو الــــذي  
  القرآن. مجع

رابعــاً؛ اعتــربت جمموعــات أخــرى أن عثمــان هــو البــادئ يف مجــع القــرآن وأبــدى دافعــه حلــل 
  االختالفات يف القراءات اليت كانت شائعة يف ذلك الوقت.

خامســاً؛ عنــد مجــع القــرآن، قُبلــت كــل آيــة بشــهادة شخصــني، أمــا آخــر آيــة مــن ســورة 
الــرباءة، فلــم يــتم العثــور عليهــا إال حبضــور خزميــة بــن ثابــت بــأمر النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 
الـــذي اعتـــرب شـــهادة خزميـــة مبثابـــة استشـــهاد شخصـــني، وقبـــل شـــهادة خزميـــة واآليـــة املـــذكورة 

  ).90/2-75: 1417(العسكري، 
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وفيمـــايلي بعـــض مـــا أشـــار إليـــه يف إعـــادة قـــراءة اوضـــاع تلـــك الفـــرتة ومعـــاين املصـــطلحات 
  اإلسالمية:

ـــرئيس للخلفـــاء األول والثـــاين يف مجـــع القـــرآن هـــو استشـــهاد عـــدد مـــن قـــراء  أوالً؛ الـــدافع ال
قارئ فقط استشهدوا يف تلك احلـرب وجنـا  500القرآن يف معركة اليمامة. ُيشار إىل أن حوايل 

منهم. بينمـا كـان غالبيـة الشـهداء مـن قـراء القـرآن ولـيس حفظتـه.  كمـا مت ذكـر  2500يل حوا
الفرق بـني املصـاحف علـى أنـه دافـع اخلليفـة الثالـث يف مجـع القـرآن، أمـا إذا مل يكـن القـرآن قـد 
مجـــع يف زمـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم واخللفـــاء األول والثـــاين، ملـــا كانـــت هنـــاك مصـــاحف 

مون يف مجيــــع أحنــــاء العــــامل اإلســــالمي، ولعــــانوا مــــن املشــــاكل يف قــــراءة اآليــــات. يقرؤهــــا املســــل
  وبالتايل، ميكن مالحظة أن كال الدافعني املذكورين معيبان.

حقيقـــة آيـــة القـــرآن األخـــرية مـــن ســـورة الـــرباءة مل يعثـــر عليهـــا إال عنـــد خزميـــة بـــن  ثانيـــاً؛ إنّ 
يــة. ألنــه مــن املعــروف أن الرســول علــم آيــات ثابــت، تتنــاقض تناقضــاً واضــحاً مــع األدلــة التارخي

الــوحي علــى شــكل عشــر آيــات تليهــا عشــر آيــات مــع معانيهــا وتفســريها للمســلمني، وعنــدما  
كان املسلمون يتعلمون عشر آيـات، كـان يـتعلمهم اآليـات العشـر التاليـة، ومـن ناحيـة أخـرى، 

ظر إىل الغـرض مـن هدايـة فإن جهوده يف توسيع نطاق تعلم القرآن (وهو أمر يبدو واضـحاً بـالن
 2500القــرآن) يظهــر بطــالن هــذا األمــر بوضــوح. وبنــاًء علــى ذلــك، كيــف ميكــن أال يتــذكر 

  قارئ وحافظ حلرب اليمامة تلك اآلية وأن يقرأها شخص واحد فقط؟
ثالثاً؛ نظام تعليم القرآن الذي قاده الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم كـان حيتـوي علـى عـدد  

الــــذين كــــانوا دائمــــاً حــــول الرســــول وحــــاولوا كتابــــة آيــــات برأيــــه،  كبــــري مــــن كتّــــاب الــــوحي
واألحاديث حول األجر والثواب وكيفية ختم القرآن وحديث الثقلني حيث أشري إليها مجيعاً 
فيـــه الكتـــاب مجيعـــاً وتــــدل مجيعهـــا علـــى ترتيـــب اآليــــات والســـور يف القـــرآن بشـــكل واضــــح 

  ).688/2(املصدر نفسه: 
مضمونه، ال بد من اإلشارة إىل براعته يف استخراج أنـواع خمتلفـة ومن حيث حتليل منهجه و 

جتاهــل االدعــاءات  مــن االدعــاءات واألســباب ملــن يــؤمن جبمــع القــرآن مــن قبــل الصــحابة. إنّ 
املوجـــودة يف وجهـــة نظـــر املعارضـــة وحماولـــة الفهـــم الكامـــل واملـــنظم ملختلـــف أطيـــاف ادعـــاءات 
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يــد الشــبهات مــن جــذورها واالســتجابة هلــا بشــكل املعارضــة يزيــد مــن قــدرة اإلنســان علــى حتد
صحيح. تكشف هذه العملية أيضاً بشكل أساسي عن تناقضات اخلصوم وحمـاوالم إلخفـاء 
الدوافع غري املقدسـة. كشـف اسـتخدام العالمـة للروايـات التارخييـة األصـيلة، الـيت روى معظمهـا 

 توضــــح وقــــت وســــبب مجــــع غــــري الشــــيعة، عــــن تناقضــــات عديــــدة يف الروايــــات التارخييــــة الــــيت
املصحف مـن قبـل الصـحابة، ودافعـني غـري مقدسـني، "فصـل آيـات القـرآن عـن التفسـري وشـأن 
نزوهلــا للحيلولــة دون إفشــاء بطــالن حكومــة اخللفــاء، وادعــاء الفضــيلة مــن قبــل معاويــة للخلفــاء 

  بتلفيق األحاديث، ونسب مجع القرآن كامالً إىل اخللفاء.
  

  التمييز بين منهج السيد مرتضى العسكري واألعمال ذات الصلة .5
قبل العسكري، ُكتبت أعمال عن عدم حتريف القرآن، ولكـن تسـببت عـدة عوامـل بـارزة يف أن 

  أن يصبح منوذجاً لألعمال الالحقة. ومن أبرز هذه العوامل: يكون لعمله نقاط مميزة و
يف مواجهـة الشـبهات، مل يكـن مـنفعالً يف عمليــة . عـدم االنفعـال أو الرتكيـز عـدمي الفائـدة: 1

االنتبـاه إىل الشـبهات اهلامشـية واملتعـددة واملتداخلـة وامتنـع عـن التعامـل معهـا بشـكل منفصـل. يف 
الوقـــت نفســـه، مـــن خـــالل تنظـــيم ألنـــواع خمتلفـــة مـــن الشـــبهات املتوازيـــة والتعـــرف علـــى جـــذورها 

إىل  - يف الغالــب تعــدد الشــبهات ذات الصــلة  الــذي كــان خييفــه - الرئيســة، لفــت انتبــاه اجلمهــور 
ـــرد علـــى الشـــبهات إىل  الفـــرق بـــني األشـــكال واألدوات مـــع وحـــدة اجلـــذور، لكـــي يكـــون نقـــل ال

  املخاطب أسهل وأيضاً لزيادة قدرة اجلمهور على مواجهة الشبهات املكررة األخرى.
ات (وإن  . التجميــع والــرد علــى أهــم أســباب الشــبهات: لقــد مجــع أقــوى أســباب الشــبه2

كانت من مصادر خمتلفة)، واليت رمبا مل يكن املتشكك نفسه علـى درايـة بـذكرها، حـىت تكـون 
اإلجابــة شــاملة ومانعــة. غالبــاً مــا كانــت األعمــال األخــرى يف هــذا اــال كافيــة لــنفس الســبب 

  الوارد يف النص الذي حيتوي على الشبهة.
د وسع بعناية نطاق وعمـق حتليلـه مـن خـالل . النظر يف التغيري التارخيي للنظام البيئي: لق3

النظر يف االختالف بني فهـم النـاس يف وقـت كتابـة القـرآن ووقـت تـأليف عملـه، مـع األخـذ يف 
االعتبار مبدأ تغيري التصورات للقضايا يف جمرى التاريخ وربط النظام البيئي التـارخيي لألحـداث. 
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مـــن املعــــاين احملفــــزة الـــيت مل يعاجلهــــا معظــــم الـــنظم اإليكولوجيــــة التارخييــــة هلـــا أشــــكاهلا اخلاصــــة 
  الكتاب ذوي الصلة بشكل شامل.

  
  ائجالنت .6

عـــدم اعتمـــاد العســـكري علـــى األســـلوب الشـــائع يف نقـــد الشـــبهات وحماولـــة تقـــدمي ردود كاملـــة 
علــى الشــبهات يف جمــال حتريــف القــرآن، حســن مــن خصــائص أســلوبه يف الــرد علــى الشــبهات 

ه منوذجــاً للمــؤلفني لآلخــرين. ميكــن التعبــري عــن نتــائج الدراســة احلاليــة املتعلقــة ــذا األمــر وجعلــ
  يف النقاط التالية:

تقـود ذهـن   . ميكن للسمات املميزة هلذا املنهج مقارنـة باألعمـال األخـرى ذات الصـلة أنّ 1
كــل مــن يريــد الــرد علــى الشــبهات إىل فكــرة أنــه ال ينبغــي للمــرء أن يركــز علــى الشــبهات عدميــة 
 اجلدوى والسلبية، مما يقلـل مـن الشـعور بالشـبهات ااملتعـددة وصـعوبة اإلجابـة عليهـا مجيعـاً. إنّ 

األولويـة  التعرف علـى أنـواع الشـبهات املختلفـة وتكـوين شـجرة هلـا لتقـدمي الـردود اجلذريـة وذات
  هو إجناز عظيم.

. القدرة على الرد على الشبهات ليسـت جمـرد رد علـى الـدليل املوجـود يف الشـبهة. وعليـه 2
أن حيــــاول تعــــداد األســــباب األقــــوى الــــيت قــــدمها النقــــاد واملشــــككون اآلخــــرون، ومــــن خــــالل 

  اإلجابة عليها، يقدم إجابة شاملة ومانعة مع إتقان علمي وثراء يف األدلة.
هم النص، جيب على املرء االنتباه إىل عـرض الـنص التشـعيب ودراسـة املوضـوع وفهمـه . لف3

مـــن خــــالل التفكــــري يف مجيــــع العوامــــل الــــيت تســـببت يف ظهــــور الــــنص ونشــــره. تــــؤدي العمليــــة 
الطبيعية لتغيري النظام البيئي التارخيي إىل تطور التقاليد واألمساء واملصطلحات وغريهـا، وإذا بـىن 

داثـــة إدراكـــه للوقـــت علـــى حتليـــل الشـــبهات، فســـوف يفشـــل يف تقـــدمي إجابـــة الشـــخص ذو احل
  دقيقة وكاملة.

ــــرز املصــــادر يف إثبــــات عــــدم حتريــــف القــــرآن، 4 . تعتــــرب روايــــات أهــــل البيــــت (ع) مــــن أب
واســتخراج نظريــات مثــل "الــوحي البيــاين" مــن إرشــادات أهــل البيــت (ع) ســيعزز بشــكل كبــري 

  شكوك.القدرة العلمية على الرد على ال
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  المصادر والمراجع

  الکتب
  .القرآن الکرمي

، الطبعـة األوىل، بـريوت: مؤسسـة األعلمـي لسـان الميـزانهــ).  1406ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي (
  للمطبوعات.

حتقيــق: علـي أكـرب غفــاري، الطبعـة الثانيــة، ،  تحــف العقـول هــ).  1414ابـن شـعبة احلــراين، احلسـن بـن علــي (
   مدرسني.قم: جامعه 

  ، الطبعة األوىل، بريوت: دار صادر.لسان العربهـ). 1414ابن منظور، حممد بن مکرم (
ــ).  1400لوســــي، ســــيد حممــــود (اآل ، تقــــدمي: حممــــد حســــني، الطبعــــة األوىل، بــــريوت: تفســــير روح المعــــانيهـــ

  الفکر. دار
  قم: البعثة. ، الطبعة األوىل،تفسير القرآن يالبرهان فهـ).  1415البحراين، سيد هاشم (

  ، الطبعة األوىل، بريوت: دار الفکر.صحيح البخاريهـ).  1401البخاري، حممد بن إمساعيل (
  ، الطبعة األوىل، قم: دار الکتب اإلسالمية.المحاسنهـ).  1371برقي، أمحد (

  ، الطبعة األوىل، بريوت: دار الفکر.السنن الكبرىهـ).  1416البيهقي (
  ، الطبعة األوىل، تربيز: شركة الطباعة.األنوار النعمانية(د.ت).  اجلزائري، سيد نعمت اهللا
، ترمجــة علــي نصــريي، الطبعــة الثالثــة، قــم: تنزيــه القــرآن عــن التحريــفم). 2007جــوادي آملــي، عبــد اهللا (

  إسراء.
، الطبعــــــة األوىل، قـــــــم: الــــــوحي البيــــــاني الــــــوحي القرآنـــــــي وم). 2009حســــــني زاده، مهديــــــه ســــــادات (

  الدين.  مبادئ
  ، الطبعة األوىل، قم: نشر أعمال اإلمام اخلميين (ره).أنوار الهدايةم). 1994اخلميين، روح اهللا ( 

  ، الطبعة األوىل، قم: أنوار اهلدی.البيان في تفسير القرآنهـ).  1401اخلوئي، سيد أبو القاسم (
  اء الرتاث العريب.، الطبعة األوىل، بريوت: دار إحيمفاتيح الغيبهـ).  1415الرازي، فخر الدين (

، الطبعــة األوىل، بــريوت: دار العلــم المفــردات فــي غريــب القــرآنهــ).  1412الراغـب األصــفهاين، حســني (
  دار الشامية.

  ، الطبعة األوىل، قم: البالغة.الكشافهـ).  1415الزخمشري، حممود (
الطبعــة األوىل، د.م: ، تقــدمي: عبــد الســبحان واعــظ، المصــاحفهـــ).  1423السجســتاين، ابــن أيب الــداود (

  دار البشائر.
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  ، الطبعة األوىل، القاهرة: دار الشروق.في ظالل القرآنهـ)،  1400سيد قطب (
  ، الطبعة األوىل، بريوت: دار املعرفة.تفسير الجاللينالسيوطي، جالل الدين واحمللي، جالل الدين (د.ت). 

حتقيق سـعيد منـدوب، الطبعـة األوىل، لبنـان:  اإلتقان في علوم القرآن،ق). 1416السيوطي، جالل الدين (
  دار الفکر.

، ترمجــة: حممـــد بــاقر كمــره اي، الطبعـــة األوىل، تمـــام النعمــة كمـــال الــدين وهـــ).  1379الصــدوق، حممــد (
  طهران: املكتبة اإلسالمية.

  ، تقدمي عصام عبد السيد، الطبعة األوىل، بريوت: دار املفيد.العقائدهـ)،  1414( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، تقدمي: غفاري، الطبعة األوىل، قم: مطبوعات إسالمي.معاني األخبارم)، 1982( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، تقدمي: أنصاري، الطبعة األوىل، بريوت: دار املفيد.تأوائل المقاالهـ).  1414الشيخ املفيد، حممد (
  ، الطبعة األوىل، بريوت: دار املفيد.مسائل السرويةهـ)،  1414( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الطبعة األوىل، قم: جامعة املدرسني. آن،الميزان في تفسير القر طباطبائي، سيد حممد حسني (د.ت)، 
  الطبعة األوىل، طهران: مكتبة مرتضوي. مجمع البحرين،هـ)،  1375الطرحيي، فخر الدين (

  الطبعة األوىل، بريوت: دار احلديث. مسند أبي داود،الطيالسي، سليمان بن داود (د.ت)، 
، تقـدمي علمـاء، الطبعـة األوىل، مشـكاة األسـرار مـرآة األنـوار وهــ)،  1419العاملي األنبـاطي، أبـو احلسـن (

  بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
، الطبعـــة 3، 2، 1، األجـــزاء القـــرآن الكـــريم وروايـــات المدرســـينهــــ)،  1417العســـكري، ســـيد مرتضـــى (

  األوىل، بريوت: توحيد للنشر.
، ترمجــة حممــد جــواد كرمــي، الطبعــة األوىل، فــي نطــاق الكتــب والتقاليــدم)، 2008( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قم: معهد العالمة العسكري العلمي والثقايف.
  الطبعة األوىل، قم: مكتب الدعاية اإلسالمية. التفسير الكبير،هـ)،  1413فخر الرازي (

  ، الطبعة األوىل، قم: هجرت.العينهـ)، 1410يل بن امحد (الفراهيدي، خل
  ، تقدمي احلسيين، الطبعة األوىل، طهران: جامعة طهران.اإليضاحم) 1984الفضل بن شاذان (

  ، طهران: دار الکتب اإلسالمية.قاموس القرآنهـ)،  1371قرشي، سيد علي أكرب (
  األوىل، د.م: دار الرضا. ، الطبعةأصول المذهب الشيعيهـ)،  1418قفاري، ناصر (

، تصـحيح علـي أكـرب غفـاري وحممـد أخونـدي، الطبعـة الرابعـة، الكـافي)، 1407الكليين، حممـد بـن يعقـوب (
  طهران: دار الکتب اإلسالمية.

  ، الطبعة األوىل، القاهرة: دار إحياء الکتب العربية.الموطأهـ)،  1343مالك بن أنس (
، حتقيـق بكـري حيـاين وصـفوة السـقا، الطبعـة كنـز العمـالهــ)،  1401متقي هندي، علي بـن حسـام الـدين (

  األوىل، د.م: مؤسسة الرسالة
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  الطبعة األوىل، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. بحار األنوار،هـ)،  1403السي، حممد باقر (
ىل، قــــم: ، حتقيــــق عراقــــي وآخــــرون، الطبعــــة األو مجمــــع الفائــــدة والبرهــــانهـــــ)،  1416احملقــــق األردبيلــــي (

  مطبوعات إسالمي.
  تقدمي: سامل، الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية. صحيح مسلم،هـ)،  1415مسلم، أبو احلسني (

حتقيــق: حممــود رجــيب، الطبعــة الثانيــة، قــم: مطبوعــات  علــم القــرآن،م)، 2001مصــباح يــزدي، حممــد تقــي (
  معهد اإلمام اخلميين (ره) التعليمي والبحثي.

  ، الطبعة األوىل، قم: مبادئ الدين.دراسة في نظرية التحريف ،م)2011مد هادي (مفتح، حم
  ، تقدمي: صفي مجيل، الطبعة األوىل، بريوت: دار الفكر.سنن النسائيهـ)،  1418النسائي (

ــــــف فــــــي الخطــــــاب فصــــــل ،)هـــــــ 1298( حســــــنينــــــوري الطــــــربي، مــــــريزا  ــــــاب تحري ــــــاب رب كت  ،األرب
  .حجرية  طباعة

  ، تقدمي: أنصاري، قم: اهلادي.أصل سليم بن قيسهـ)  1420قيس (هاليل، سليم بن 
  

  الدوريات
، حســـنا، »ثبـــات حتريـــف ناپـــذيری قـــرآن بـــا بررســـی و نقـــد ادلـــه نســـخ تـــالوت «م). 2015أنـــواري، جعفـــر (

  .39- 62ص، ص25 مشاره
تطــور معنــايی تــاثري عــرف ويــژه قــرآن در «م)، 2018بيگــديل، علــي، ترکمــاين، حســينعلي، مريزايــي، فرامــرز (

  .51 -  34 ص، ص40 مشاره، حديث قرآن وتحقيقات  ،»واژگان عربی عصر جاهلی
بررســـی ديـــدگاه راينـــر برونـــو در حتريـــف قـــرآن از ديـــدگاه «م)، 1999زاده، فتحيـــه، نبئـــي، ســـاجده ( فتـــاحي

  .127- 142 صص،  28م، العدد 1999الة الفصلية للقرآن واملستشرقني، ربيع وصيف  ،»فريقني
تـــاريخ گـــذاری خمطوطـــات قرآنـــی در پرتـــو روش هـــای نـــوين علمـــی (آزمـــايش  «م)، 2018وحيـــدنيا، آالء (

  .107- 142 ص، ص3 مشاره، مطالعات و فرهنگ قرآنی ،»)14کربن 
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