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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

وذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات ــــحنمده ونستعينه ونستغفره ، ونع، إن احلمد هلل 
إال اهلل  إلـٰهمن يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال ، أعمالنا 

 أما بعد: وأشهد أن حممداً عبُده ورسولُه.، وحده ال شريك له 

، أي:  إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظونال اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي فقد ق
إن اهلل نزل الذِّكـــر وهو القرآن ، مث َحــــِفظه ، وطريقة حفظه على مدى األربعة عشر قرنا 

 املاضية كانت كالتايل:

فَحـــِفظه ،  يف قلر رسوله عه اهللأودَ على النيب حممد )صلى اهلل عليه وسلم(  القرآن إنزال بعد
َحـــِفظه أصحاب النيب حممد ، حفظوه مكتوبا على األلواح ، وحفظوه يف الصدور ، وكان مث 

على حفظ القرآن بعد الصحابة ومل يف اآلفاق عدد أصحاب النيب ألوفا ، مث تتابع الناس 
وال يزال متطابقا ،  ، ايفرطوا فيه ، جيال بعد جيل ، وقرنا بعد قرن ، وكان حفظهم متطابق

من التغيري فيه والزيادة والنقص ،  القرآن حفظ اهلل ألفاظال خيتلف حرفا واحدا ، فبهذا 
ض اهلل له ــــيَّـــمعانيه إال وقَ يتجرأ أحد على حتريف معىن من معانيه من التبديل ، فال حفظ و 

بني ، وهذا من أعظم آيات اهلل مُ ـلن احلق اـــيِّ بَـ ــــيُ و  ، ويكشف كذبه وزوره وهبتانه،يرد عليهمن 
 .نعمه على عباده املؤمننيأعظم من و على أنه كتاب منزل ، 

  حصلت جنيل والقرآن ، وهذه القصة مبوضوع حفظ التوراة واإلقصة طريفة تتعلق هناك و
، دخل عليه يف جملسه رجل يهودي حسن الثوب  «املأمون»ألحد خلفاء املسلمني يسمى 

ن الوجه طير الرائحة  ، فتكلم فأحسن الكالم والعبارة  ، فلما انتهى اجمللس دعاه ـــحس
 املأمون فقال له: إسرائيلي؟

 فقال: نعم. 
 ، أي يعطيه ماال وحنو ذلك.  (صنع سِلم حىت أفعل بك وأأَ )فقال له: 
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 وانصرف. ، (ديين ودين آبائي)فقال: 
 لن أترك ديين ودين آبائي.  :يعين

فلما كان بعد سنة جاء اليهودي مسلما  إىل جملس املأمون ، فتكلم يف أمور الدين 
اإلسالمي فأحسن الكالم ،  فلما انتهى اجمللس دعاه املأمون فقال له: ألست صاحبنا 

 باألمس؟ 
 قال: بلى. ف

 قال: فما كان سبر إسالمك؟ 
وأنا مع ما تراين َحــَســن من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه األديان  ،  قال: انصرفتُ 

فعمدت إىل التوراة فكتبُت ثالث نسخ فزدت فيها ونقصت  ، وأدخلتها الكنيسة اخلط ، 
 فاشتُـــرِيت مين.

ا ونقصت  ، وأدخلتها البيعة فاشتُـــرِيت إىل اإلجنيل فكتبُت ثالث نسخ فزدُت فيه دتُ وعمِ 
 مين.
 1إىل القرآن فعملت ثالث نسخ وزدت فيها ونقصت  ، وأدخلتها على الورَّاقني دتُ وعمِ 

حوها  ، فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا هبا فلم يشرتوها ، فعِلمت أن هذا  فتصفَّ 
 2كتاب حمفوظ  ، فكان هذا سبر إسالمي. انتهت القصة.

فَحِفظ التوراة واإلجنيل قد تكفل به األحبار والرهبان فضيعومها ، أما حفظ القرآن فتكفل به 
 .شيءرى عرب  القرون مل يتغري منه اهلل سبحانه وتعاىل فحفظه كما ن

  كتابان عظيمان ، أنزهلما اهلل على نبيني عظيمني ، التوراة واإلجنيل  أيها القارئ الكرمي: إن
وصف القرآن يف إسرائيل ، قال اهلل يف  رشاد ألمة عظيمة وهي بنوإية و هدا ـيليكونا كتابَ 

 .ِإنَّا أَنزَْلَنا التـَّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُورموسى أنزهلا اهلل على النيب اليت ( األصلية)التوراة 

                                                           

 .وهم الذين يكتبون الكتر ويبيعوهنا ، قبل وجود املطابعاق ، قني مجع ورَّ االورَّ  1 
 (.961-7/951« )دالئل النبوة»القصة رواها البيهقي يف كتابه  2 
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  الكرمي عيسى ( الذي أنزله على نبيه األصلي)اإلجنيل يف وصف  القرآنقال اهلل يف و
َنا قًا لَِّما بـَنْيَ َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعظًَة َوآتـَيـْ جِنيَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصدِّ ُه اإْلِ

 .لِّْلُمتَِّقني

  حني على هيئتها )األصلية( مل حيفظها األحبار والرهبان كما هي ولكن التوراة واإلجنيل
« الكتاب املقدس»فاإلجنيل  ياع ،والضللتحريف فتعرضت اهلل على موسى وعيسى ،  أنزهلا

أربعة ليس له وجود ، وقد َحــلَّ مكانه عيسى ابن مرمي واحلواريني املسيح بيد الذي كان 
ذه األسفار متت  اجملموع سبعة وعشرين سفرا ، وهفيكون ، وثالثة وعشرين رسالة  أناجيل

ة ، بل كتبوها بعد رفعه إىل كتابتها من قِــبَــل أشخاص مل يلتقوا باملسيح ومل يروه حلظة واحد
،  اال يطابق واحد منها اآلخر وال يف واحد يف املئة من حمتواهالسماء ، وهي يف مضموهنا 

 ...وبينها من التناقض واالختالف الشيء الكثري 

  العهد القدمي الستة وأربعني )الـمكونة من التوراة وغريها( إىل أسفار  أسفاروإذا ُأضيفت
العهد اجلديد )اإلجنيل( السبعة وعشرين صار جمموع األسفار ثالثة وسبعني ، يؤمن 
الربوستانت بستة وستني منها ، وال يؤمنون بالبقية ، بينما يؤمن األرثودكس والكاثوليك هبا 

 كلها.

  األمانة العلمية أن توصف هذه األناجيل وهذه األسفار بأهنا  وبناء على هذا فليس من
كالم اهلل األصلي )اإلجنيل( ، الذي كان بيد املسيح عيسى ابن مرمي واحلواريني ، وإمنا هي 
تشبه إىل حد كبري كتر التاريخ اليت تؤلف بعد مرور فرتة من الزمن على األحداث اليت 

الضطراب ، ورمبا يدخل فيها الكذب والتزوير كما تكلموا عنها ، فيكون فيها االختالف وا
 فعل بولس اليهودي يف دين املسيح بعد رفعه إىل السماء.

  فيهما شيء من التفصيل يف هذا املوضوع بعنوان:نيوقد يسر اهلل يل إعداد حبث
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 1 Is the Bible the word of God? 
 «2«الدالئل على تحريف دين اليسوع بعد رفعه إلى السماء 

 فيه هدى ، أبدل الناس كلهم بكتاب آخر وهو القرآن  – بعبادهالرحيم  –ن اهلل ولك
 أصحابُ اهلل يف صدر النيب )صلى اهلل عليه وسلم(، مث َحــِفــَظ القرآن وقد حفظه ونور ، 

النيب حممد كما هو ، مث حفظه علماء األمة اإلسالمية من بعده ، قرنا بعد قرن ، ولو ذهر 
تركيا لرأى النسخة األصلية من القرآن حمفوظة بعناية فائقة يف متحف  الباحث املنصف إىل

، وكل النسخ املنتشرة يف العامل مطبوعة على تلك  اقرنً  91من متاحف اسطنبول منذ 
 النسخة.

  فبهذا مت وعد اهلل حبفظ القرآن ليكون كتاب هداية للناس كلهـــــــم بين إسرائيل وغري بين
م ـــتَ ــــخَ و سود ، العرب والعجم ، اإلنس واجلن إىل هناية هذا العامل ، إسرائيل ، األبيض واأل

 خامتةاإلسالم اليت هي  بشريعةبإرسال النيب حممد إىل الناس كلهم كلهم رساالت األنبياء  
 .الشرائع

  وقد بني القرآن حقيقة املسيح عيسى ابن مرمي اليت اضطرب فيها النصارى اضطرابا
إىل ما دعا إليه جــميع يدعو الناس ألنه غري مناقض هلا ، هلا م تمعظيما ، وبني أنه م

عبادة اهلل وحده ، وعدم اختاذ إلـٰه مع اهلل ، ويبني أن األنبياء بشر كلهم ، األنبياء ، وهو 
ليس فيهم إلـٰه وال ابن إلـٰه ، بل إن اهلل مل يلد ومل يولد أصال ، وليس له صاحبة وال ولد ، 

ولو كان لعاملني ، فكيف يتخذ ولدا أو زوجة من خملوقاته اليت خلقها ، ألن اهلل غين عن ا
 األمر كذلك ألخرب به كل األنبياء قبله ، ومل يكن خافيا إىل ما بعد عصر عيسى بقرون.

                                                           
 . religion-learc-www.saaid.net/Theهو منشور يف صفحيت  1
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  كما تضمن القرآن الدعوة إىل حماسن األخالق ، مع الوالدين ومع األوالد واألقارب
، ومن أراد أن يطلع على ء الناس وأمواهلم وأعراضهم واجلريان ، وحذر من العدوان على دما

 .1«شعر اإلميان»تعاليم القرآن اليت حث عليها فلريجع إىل حبث 

  ا هو غضا طريا مل ــــــــــــــعلى هيئته كم –الذي هو دستور اإلسالم  –بقي القرآن وقد
ذلك صلية حمفوظة منذ األ تهونسخ، قرنا  91تتغري منه كلمة واحدة منذ أُنزِل قبل أكثر من 

نسخ اسطنبول ، وعليها تطبع مجيع  –يف أحد متاحف تركيا  احلني ، وهي موجودة اآلن
 2... كلها الدنيايف  القرآن

  بقايا فيها ولكن هنا نقطة مهمة جدا ، وهي أن األناجيل املنتشرة بني الـمسيحيني اآلن
املسلمني ، ألن اهلل أمر من اإلجنيل األصلي ، نقول هذا من باب اإلنصاف كمسلمني 

 .اعدلوا هو أقرب للتقوىباإلنصاف يف قوله 

 .3ومن أمثلة تلك البقايا ما هو مذكور فيها عن دالئل نبوة مـحمد

 تم المقال بحمد اهلل ، وصلى اهلل على نبينا محمد وجميع األنبياء والمرسلين.

سمبر لعام دي 22هجري ، الموافق  6301صفر ، لعام  03،  ماجد بن سليمان
 ميالدي 2363
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