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 سلسلة ُمحاضرات الرد على األنبا بيشوي

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 (لثثااجلزء ال) ما ال يسع املُسلم أن جيهله عه القرآن الكريم

 ( )املُحاضرة الصوتية(PDF) للتحميل:

م, ألن هناك نصوص أخرى لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال نيب اإلسالمم الرالر ن مث قلت ذلم أنه البد أن يكون احلديث يف صراحة دون هجو ]
الوا أن أم أهنالا أضالي ت ميمالا بيفالالد يف زأالر أتالاخر, أنالالا ال أدري, لكالم أنالتم أن ابمرالالوا هالما األأالر, وهالم  أسالالاوليتكم, لكالر أن يرالال  "لرالالد ك الر الالمير قالال

م  اليفبالارة أننالاب بيفرالة ناليب اإلسالمم, أم أضالي ت أننالاب مميالب عرمالان بالر ع الان للرالر ن الشال وي لر يكون هناك اا اق, مهل قيلالت هال اادلسيح هو اهلل" هن
 [1][ر أراُت.كِ ذُ  النص وجيفله حتريري, جملرد وضب شيب ضد النصارى, ال أعرف, وهناك نصوص أخرى اشبه هما النص لكر هما

 

 للقرآن الكريم من التحريف:  عقيدة المسلم في حفظ اهلل

ْراَاَب اْلُمْبِطُلونَ }عر كتابه الكرمي    اهللقال  ُلو ِأر قالْبِلِه ِأر ِكَتاٍب َواَل ََتُطُُّه بَِيِميِنَك ِإذاً الا َبْل ُهَو  يَاٌت باَليالَِّناٌت يف ُصُدوِر الاِميَر ( ٛٗ) َوَأا ُكنَت االتالْ
 يفنكبوت[]ال ({ٜٗ) أُوُاوا اْليِفْلَم َوَأا ََيَْمُد ِبآيَااَِنا ِإالا الظااِلُمونَ 

  ُلوا{ يا أالممد }َوأا ُكْنتَ يرول ايفالالى ذكر   }]يف ا سَت اآلية األوىل   اهللرمحه  الطبريقال اإلأام { ييفنالي أالر قبالل ِأْر قالْبِلهِ { ييفنالي اررأ }االتالْ
{ إذاً الْرااَب الالُمْبِطُلونَ ولكنك كنت أأِّيًّا }{ يرول  ولالم اكر اكتب باليالمينك, ِأْر ِكَتاٍب َوال االُخطُُّه باليالِميِنكَ هما الكتاب المي أنزلته إلاليك }

يرول  ولو كنت أر قبل أن يُوَحى إلاليك اررأ الكتاب, أو االخطه باليالمينك, إذن الرااب  يرول  إذن لشّك بسبب ذلك مالي أأرك, وأالا جاالتهم 
 [2][وإنه أساطَت األّولالُت.به أر عند ربك أر هما الكتاب المي اتلو  علاليهم الالمبطلون الرائلون إنه سجب وكهانة, 

  لالو ِأالالر قالْبلالِه ِأالالر ِكتالابٍ قولالاله ايفالاىل  }]  اهللرمحاله  القرطبيييوقالال أياالالاً اإلأالام { عائالالد إىل الكتالاب وهالالو الرالالر ن قالْبلالهِ { الاالالمَت يف }َوَأالالا ُكنالالَت االتالْ
  إليالك يف اايالة اإلعجالاز والتاالمُت لل يالوب واالَت ؛ أي وأا كنت يا ُممد اررأ قبله, وال َتتلف إىل أهل الكتاب, بل أنزلناادلنزل على ُممد 

{ أي أر أهل الكتاب, وكان ذلم يف اراياهبم أتيفلاق, وقالوا المي جند  يف كتبنا ْلُمْبِطُلونَ ٱالاْراَاَب ذلك, ملو كنت ممر يررأ كتاباً, وخيط حروماً }
 [3][أنه أأّي ال يكتب وال يررأ وليس به.

  ُصُدوِر  يف { واضماٌت نابتٌة راِسخٌة } يَاٌت باَليالَناتٌ { أي الرر ُن }َبْل ُهوَ }]يف ا سَت اآلية الرانية   اهللرمحه  اديأبو السعود الَعموقال اإلأام
 [4][{ أر اَِت أْن يُلترَط أر كتاٍب حي ظونَُه حبيُث ال يردُر أحٌد على حتريِ ه.ْليِفْلمَ ٱأُوُاواْ  لاِميرَ ٱ

                                                 
 .٘ٗصال - الميديا وتأثيرها على اإليمان والعقيدة, احملاضرة الرالرة لألنبا بيشوي  آبائية وكتابية -عقيدتنا األرثوذكسية بيفنوان   ٕٓٔٓكتاب أؤمتر اليفريدة األرنوذكسية  1
 .ٓ٘صال -, أؤسسة الرسالة ببَتوت, اجمللد اليفشرون جامع البيان في تأويل القرآنهال(   ٖٓٔأبو جيف ر ُممد بر جرير الطربي )ت  2
 .ٖٔ٘صال -, دار عامل الكتب بالرياض, اجمللد الرالث عشر الجامع ألحكام القرآنهال(   ٔٚٙس الدير الررطيب )ت أبو عبد اهلل مش 3
 .ٖٗصال -, إحياب الًتاث اليفريب ببَتوت, اجلزب السابب إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمهال(   ٜٔ٘أبو السيفود ُممد اليَفمادي )ت  4
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  { وهم النيب َبايَاٌت باَليالَِّناٌت يف ُصُدوِر الاِميَر أُوُاواْ اْليِفْلمَ أنه الرر ن }]  هللارمحه  الماورديوقال أيااً اإلأام  وادلؤأنالون باله, قالاله احلسالر. قالال
 [5][مإذا طبرو  مل حي ظوا أا ميه إال النبيُت. ,ون كتاهبم إال نظراً ؤ وكان أر قبلها ال يرر  ,احلسر  أعطيت هم  األأة احل ظ

 

 رائع في صحيح مسلم يحتوي على وصف جميل جداً للقرآن الكريمهناك أيضاً حديث 

اَلالا باَليَفْرتالالَك ألَبالَتِليالالَك َوأَبالَتلالالَى بالالَك ]   محمييدنبينالالا قالالال ل  اهللأن احلالالديث طويالالل ولكالالر ميالاله  َِ ِكَتابًييا َغ يَيْهِسييُلُا اْلَمييا ُ ِإَّنا االْرالالَرُؤُ  نَائًِمالالا  َوأَنْيَزلْييُ  َعَلْييي
 [6][.َوياَلْرظَانَ 

 ست اض علماب ادلسلمُت يف شرح هما اجلزب أر احلديثوقد ا 

 وأنا أريد أن أعرض عليكم أكرب كم أر هم  األقوال الرائيفة اليت اوضح أدى متيُّز الرر ن الكرمي عر اَت  أر مجيب كتب األرض 

  ى َسالالنْ ال يالُ   وقيالالل ,سرَ دْ ى وغ يُيينَييفْ معنيياال غ ييُ   قيالالل {َمالالابُ أَنالَزلالالُت َعَلْيالالَك ِكَتاباًلالا اَل ياَلْ ِسالالُلُه الْ }وقولالاله ]  اهللرمحالاله  أبييو الفضييل عيييا قالالال الراضالالي
 [7][.ل بالما سِ ي كتابا وغُ حِ ولو مُ  ,وردُ ه أر الصُّ ظُ  ْ حِ 

  يتطرق إليا الذهاب غالصدور,  مميفنا  ُم وظ يف{ اَل ياَلْ ِسُلُه اْلَمابُ أأا قوله ايفاىل }]  لصحيح مسلميف شرحه  اهللرمحه  النوويقال اإلأام ,
اررأ    وقيلالنوم واليرظة,  حاليت أيفنا  يكون ُم وظاً لك يف{ مرال اليفلماب  االْرَرُؤُ  نَائًِما َوياَلْرظَانَ , وأأا قوله ايفاىل }بقى على مر األزمانبل ي

 [8][يسر وسهولة. يف

 بيل هيو محفيوي فيي صيدور اليذين , غ ينمحيي أبيداً { أي  أَنالَزلالُت َعَلْيالَك ِكَتاباًلا اَل ياَلْ ِسالُلُه اْلَمالابُ وقوله }]  اهللرمحه البهوي  وقال أيااً اإلأام
وأنالت نالائم, كمالا مميفاله وأنالت  {, أي  مميفاله ح ظالاً االْرالَرُؤُ  نَائًِمالا َوياَلْرظالانَ . وقولاله  }غ يأتيا الباطل مين بيين يدييا وغ مين  لفيا ,أوتوا العلم

, , كمالا يرالالال  هالو يسالالبره قاعالالداً علالى الشالاليب  هالالو ي يفلاله نائمالالاً  دراً , يرالال للرجالالل إذا كالان قالالايرظالان, وقيالالل  أيفنالا   ارالالرؤ  يف يسالر وسالالهولة ظالالاهراً 
 [9][والراعد ال سبق له.

  أي ال ياَلْنَمِمي ِلَدَوام ُظُهور  وُشْهَراه, مهو لكونه َأْبُروناً يف الصُُّمف والصُُّدور لو  {اَل ياَلْ ِسُلُه اْلَمابُ }وقوله ]  اهللرمحه  ابن الجوزيوقال اإلأام
 [10][ُوِجد يف أخرى أو قام به احل اظ.ُمُِي أر صمي ة 

 ويف هما إشارة إىل أا قلنا  سابراً أر أن الرر ن الكرمي له ادلصدر الش هي ادلتواار 

 .وادلصدر ادلكتوب ادلاخوذ أر ادلصاحف الرددية الكرَتة 

  الصالدور, وكانالت كتالب الرالدأاب ال حي ظوهنالا؛ مالإذا اسالل { ييفالٍت  ُم الوظ يف اَل ياَلْ ِسُلُه اْلَمالابُ قوله  }]أيااً   اهللرمحه  ابن الجوزيوقال اإلأام
 [11][الكتاب, ذهب أا ميه.

                                                 
 .ٕٚٛصال -, دار الكتب اليفلمية ببَتوت, اجلزب الرابب النَُّك  والُعُيونهال(   ٓ٘ٗد ادلاوردي )ت أبو احلسر علي بر ُمم 5
 (, كتاب اجلنة وص ة نيفيمها وأهلها, باب الص ات اليت ييفرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار.ٖٙٛٚصميح أسلم ) 6
 .ٖٛٔصال -, دار الًتاث بالراهرة, اجلزب الراين ح اآلثارمشارق األنوار على صحا هال(   ٗٗ٘الراضي أبو ال ال عياض )ت  7
 .ٜٛٔصال -, دار إحياب الًتاث اليفريب ببَتوت, اجلزب السابب عشر الِمنَهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهال(   ٙٚٙأبو زكريا حيِت النووي )ت  8
 .ٜٓٗ, ٛٓٗصال -وت, اجلزب الرابب عشر , ادلكتب اإلسمأي ببَت شرح السُّنَّةهال(   ٙٔ٘احلسُت بر أسيفود البالَ وي )ت  9

 .ٕٗٗ, ٖٕٗصال -, دار الوطر بالرياض, اجلزب الرابب كشف الُمشِكل من حديث الصحيحينهال(   ٜٚ٘أبو ال رج مجال الدير عبد الرمحر ابر اجلوزي )ت  10
 .ٙ٘ٔصال -وت, اجلزب الراين , دار الكتب اليفلمية ببَت غريب الحديثهال(   ٜٚ٘اجلوزي )ت  أبو ال رج مجال الدير عبد الرمحر 11
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 ويف هما إشارة إىل أا قلنا  سابراً أر أن الكتاب ادلردس ليس له إال أصدر واحد 

 وهو ادلصدر ادلكتوب ادلاخوذ أر ادلخطوطات الرددية 

 ! مإذا ذهبت هم  ادلخطوطات ذهب نص الكتاب بم رجيفة 

  بالالل هالالو َُمْ الوظ يف ُصالالُدور الالّمير أُواالالوا اليِفْلالالم, ال ياايالِه الباطالالُل أالالر َغ يُْمَحييى أبيداً أراَد أنالاله ]  اهللرمحاله  ابيين الجييزرين ساله اإلأالالام وقالال الكالالمم ,
ا ياُليْفَتمد يف ِحْ ظها على الصُّالمف, البُتَ يَديه وال ِأر َخْل ه. وكانت الُكُتب ال لقيرآن في ن ُحفَّاهَيا أْايعاٌ  بخيف  اُمنالزالة ال ُمَْمب ِحْ ظاً, وإَّنا

 [12][.ُمَضاَعَفة لُصُحِفا

 .وهما يدل أيااً على متيُّز الرر ن الكرمي وأماليته على مجيب الكتب السابرة 

  ْل ياَلْرالَرُؤُ  يف ُكاللِّ َحالاٍل َكَمالا َجالاَب يف مالَاْخبالَر َأنا ِكَتاباَلُه اَل حَيْتالاُج يف ِحْ ِظالِه إىَل َصالِميَ ٍة االْ َسالُل بِاْلَمالاِب, باَل]  اهللرمحاله  ابن تيميةوقال شيخ اإلسمم
 [14][قالْلٍب. ِِبَِمِف أَْهِل اْلِكَتاِب الاِميَر اَل حَيَْ ُظونَُه إالا يف اْلُكُتِب َواَل ياَلْرَرُبونَُه إالا َنَظرًا اَل َعْر ُظْهرِ  [13]{أَنَاِجيُلُهْم يف ُصُدورِِهمْ }ناَليْفِت أُأاِتِه  

 مادلسلمون حي ظون الرر ن يف  وأيااً ]مبرارنة بسيطة رائيفة بُت حال الرر ن الكرمي وحال الكتاب السابرة مرال   اهللم رمحه وقد قام شيخ اإلسم
ل عليالك  زِ ْنالإين أُ   إن ريب قالال ي}  ت يف الصالميح الالمي روا  أساللم عالر الناليب أناله قالالبالكمالا نالَ   ,يستهنون با عن المصياحف حفظاً صالدورهم 

  مَ دِ ف نا لو عُ  ,تردأالةكالكتب ادل  ,ل بالما  من المصاحف لم يهسل من القلوبسِ ولو غُ   يرول {ويرظاناً  ادلاب اررأ  نائماً  لهسِ  ْ ال يالَ  كتاباً 
أن يهيير  ييدٌ رِ حتيى ليو أراد مُ  ,أتالوااراً  يف الصدور نرالمً  والرر ن أا زال ُم وظاً  .محفوهة في الصدور متواتراً  د من ينقلها نقفً وجَ ها لم يُ خِ سَ نُ 

 ,حل ظهالم للرالر ن أالر االَت أن يرالابلو  مبصالمف ,ر المصيحفيَّي  ذلِ عليى صيبيان المسيلمين لعرفيوا أنيا  يد غَ رِ وعُ  ,من المصاحف يئاً ش
 ,وييفرضالها علالى كرالَت أالر علمالائهم , بيفاالهاَتِّ  الويالُ  ,أر التوراة واإلجنيالل كرَتاً   ر اإلنسان أنهم أن يكتب نسخاً دِ رْ وأهل الكتاب يالَ  .وأنكروا ذلك

راج ذلالالالك علالالالى طوائالالالف أالالالنهم ومل ييفلمالالالوا  ,وذلالالالما دلالالالا االالالَت أالالالر نسالالالخ التالالالوراة .مالالالون أالالالا االالالَت أنهالالالا إن مل ييفرضالالالو  علالالالى النسالالالخ الالالاليت عنالالالدهموال ييفر 
 [15][الت يَت.

 أاذا أستطيب أن أقوله بيفد أا قاله علماؤنا أر السلف الكرام ؟ ال شيب !

 أهمً حَلْمل علوأهم ومرههمبان حيشرين أيفهم يوم الرياأة, وأن َييفلٍت   اهللإال أن أدعوا 

 وأن َييفلٍت سبباً يف حب الناس لكتاباهتم وأقواذلم, اللهم  أُت.

 

 

 

 

                                                 
 .ٖٚٙصال -, دار إحياب الًتاث اليفريب ببَتوت, اجلزب الرالث النهاية في غريب الحديث واألثرهال(   ٙٓٙأبو السيفادات ادلبارك بر ُممد اجلزري )ت  12
 .ٕ٘ٗ, ٕٗٗصال - ٖٓٚٚبة ادليفارف بالرياض, اجمللد الراأر, احلديث رقم  , أكتسلسلة األحاديث الضعيفة والمواوعة وأثرها السيئ في األمةضيفا ه ُممد ناصر الدير األلباين   13
 .ٕٙٔصال -( ٓٓٗ/ٖٔ, دار الوماب بادلنصورة, اجلزب الرالث عشر )مجموعة الفتاوىهال(   ٕٛٚأبو اليفباس اري الدير أمحد بر ايمية )ت  14
 .ٗٔ, ٖٔصال –, دار اليفاصمة بالرياض, اجمللد الرالث, َبدَّل دين المسيح الجواب الصحيح ِلَمنْ هال(   ٕٛٚأبو اليفباس اري الدير أمحد بر ايمية )ت  15
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 دون أن يكتشفا المسلمون:  استحالة إاافة شي  على كتاب اهلل

 للرر ن الكرمي أسلوب ُأيفِجز خاص به وحد  دون سائر الكتب األخرى 

 أصمف أا دون أن يكتش ه ادلسلمون.واليت أيفها يستميل على أي شخص أن يايف شيااً إىل  

  بييان جعلنيياال معجييزاً مباينيياً لكييفم [ أي أالالر التمريالالف والزيالالادة والالالنرص, ٜ]احلجالالر    {َوِإناالالا لالالُه حَلالالاِمُظونَ }]  اهللرمحالاله  البيضيياويقالالال اإلأالالام
احل الظ لاله كمالا ن الى أن يطيفالر مياله باناله ادلنالزل  , حبيث ال خي ى ا يَت نظمه على أهل اللسان, أو ن ي اطرق اخللل إليه يف الدوام, باالمانالبشر

 [16][له.

  وذكر لطريق ح ظ اهلل ايفاىل إيا  وجهُت  األول  جيفله إيالا  أيفجالزاً أباينالاً ]على هما الكمم مرال   اهللرمحه  محمد القوَجويوقد َعلاق الشيخ
وههير لكيل العقيف  أن هيذا ليي  ونرصالوا لت الَت نظالم الرالر ن,  لكمم البشر, مإن اخللق عجزوا بملك عر الزيادة والنرصان, ألهنم لو زادوا مياله

 [17][زاً كإحاطة السور بادلدينة, يف كونه سبباً للم ظ والصيانة.يفجِ , مصار كونه أُ من القرآن

 ومهالا أالر  ,يف صدور اليفلماب به وح اظه { أيْليِفْلمَ ٱأُوُاواْ  لاِميرَ ٱُصُدوِر  باَليالناَٰلٌت يف { أي الرر ن }َبْل ُهوَ }]  اهللرمحه  النسفي وقال أيااً اإلأام
وال كانالت ارالرأ إال أالر  ,أيفجالزات اكالرمإهنا مل  ,ِبمف سائر الكتب ,وكونه ُم وظاً يف الصدور ,ات اإلعجازنَ يالِّ كون  يااه بالَ   ,خصائص الرر ن

 [18][ادلصاحف.

 

 وهذا كفم من أعظم ما يكون

 ب السابرةال يُدرك قيمته إال أر رأى اإلضامات اليت حدنت يف الكت 

 " (ٔٔ/ٛ - ٖ٘/ٚ يوحنا" ) صة المرأة الزانيةميفلى سبيل ادلرال, هناك قصة أشهورة يف اإلجنيل ادلنسوب إىل يوحنا ُادعى 

  الرالالرن  الفاتيكانيييةو السييينائية)الرالالرن الرالالالث(, وادلخطوطالالة  75و  66هالالم  الرصالالة االالَت أوجالالودة يف أقالالدم ادلخطوطالالات اليونانيالالة أرالالل  الربديالالة(
 الرابب(

 [19]واليت ارجب إىل الررن اخلاأس ادليمدي. البيزيةول خمطوطة يونانية جند ميها هم  الرصة هي ادلخطوطة وأ 

 

 

 

                                                 
 .ٜٚٔ, ٜٙٔصال -, دار الكتب اليفلمية ببَتوت, اجلزب اخلاأس حاشية ُمحي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاويهال(   ُٜٔ٘ممد ُأصلح الدير الروَجوي )ت  16
 ادلرجب السابق. 17
 .ٔٛٙصال -, دار الَكِلم الطايِّب ببَتوت, اجلزب الراين َمَداِرك التنزيل وحقائق التَّأويلهال(   ٓٔٚت أبو الربكات عبد اهلل النس ي ) 18

19 Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A., Aland, B., Karavidopoulos, J., Deutsche Bibelgesellschaft, & 
United Bible Societies. (2000; 2006). The Greek New Testament, Fourth Revised Edition with apparatus, Jn 7:53-8:11, Page: 
347. 
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 :اآلن, نجد أن هناك  ففاً بين علما  المسيحيين

 حول هل كانت قصة ادلرأة الزانية أكتوبة يف النسخة األصلية إلجنيل يوحنا 

 أخمت الرصة يف االنتشار ؟أم أن هناك أر قام بإضامتها يف زأر الحق مث  

  ًرام أن هناك اليفديد أر اليفلماب المير قالوا بان هم  الرصة مت إضامتها الحرا 

 أا زال هناك أر يُدامب عر هم  الرصة على أساس أن صاحب اإلجنيل قام بكتابتها يف نسخته األصلية 

 .وحياولون جاهدير اربير سبب اياب الرصة أر ادلخطوطات الرددية 

 

 ذي جعل إاافة  صة كاملة مثل  صة المرأة الزانية أمراً ممكناً ؟ما ال

 السبب الرئيسي هو أن اليفهد اجلديد كتاب أكتوب باسلوب بشري حبت 

 يستطيب أي إنسان أن ياُلَرلِّد هما األسلوب البشري ويكتب أرله 

 مَيُدّس أا كتبه يف أي خمطوطة أر خمطوطات الكتاب 

 ونظراً ليفدم وجود أحد حي ظ الكتاب عر ظهر قلب 

 ! مسَيُظّر قارئ ادلخطوطة اليت حتتوي على قصة ُأَزواَرة أهنا أر أصل الكتاب 

 وإذا قام شخص أا بيفمل نسخة أر هم  ادلخطوطة اليت حتتوي على قصة كاألة ُأَزواَرة 

 ات أخرى ال حتتويها !سُيَساِهم يف نشرها, وهكما جند خمطوطات حتتوي على الرصة وخمطوط 

 

 غ يستطيع مخلوق أن يكتب مثل القرآن الكريم:

  اهللأعلر   بان يااوا بيفشر سور أرل سور الرر ن الكرمي -إلنبات وحي الرر ن الكرمي الالُميفجز  -عر حتديه جلميب خلره 

 اهلل قال {   َواْدُعواْ َأِر اْسَتَطيْفُتم أِّر ُدوِن الّلِه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقُتَ  ُمْفتَيَريَاتٍ  فَْأُتوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّْثِلاِ أَْم ياَلُروُلوَن امالتالرَاُ  ُقْل}    هود[ٖٔ] 

  اهللوبيفد أن عجز اجلميب عر اإلايان بيفشر سور, قام  بترليل أستوى التمدي 

 ال لشيب إال لبيان أدى ضيفف وعجز اخللق عر اإلايان مبرل الرر ن 

 اهلل قالالال {  يالالِه ِأالالر رابِّ اْليَفالالاَلِمَُت َما اْلُرالالْر ُن َأن ياُلْ تالالالَرى ِأالالر ُدوِن اللالالِه َولالالالِكر َاْصالالِديَق الاالالِمي بالالالُْتَ يََديالالِه َواالْ ِصالاليَل اْلِكتالالاِب اَل َريالالَب مِ َوَأالالا َكالالاَن َهالالال
 ]يونس[ ({ٖٛ) وِن الّلِه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقُتَ َواْدُعواْ َأِر اْسَتَطيْفُتم أِّر دُ  فَْأُتوْا ِبُسورٍَة مِّْثِلاِ أَْم ياَلُروُلوَن امالتالرَاُ  ُقْل  (ٖٚ)
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  قال أبو جيف ر  يرول ايفاىل ذكر   أم يرول هؤالب ادلشركون  امًتى ُممد هما الرر ن أر ن ساله ماختلراله وامتيفلاله؟ ]  اهللرمحه  الطبريقال اإلأام
مجياالوا بسالورة  أرل كمأكم, , ولساين أرل لسانكم, وكمأيقل يا ُممد ذلم  إن كان كما ارولون إين اختلرته وامًتيته, مإنكم أرلي أر اليَفرب

 [20][أرل هما الرر ن.

  { وأيفٌت الكمم االحتجاج, مإن اآلية اأُلوىل دّلت على كالون الرالر ن أالر عنالد اهلل؛ ُقْل َمْاُاواْ ِبُسوَرٍة أِّْرِلهِ }]  اهللرمحه  القرطبيوقال أيااً اإلأام
عالالالر أحد.وهالالم  اآليالالالة إلالالالزام بالالالان يالالالااوا بسالالالورة أرلالالاله إن كالالالان  وأوامالالق ذلالالالا أالالالر االالالَت أن يالالالتيفلم ُممالالالد ألنالاله أصالالالّدق الالالالمي بالالالُت يديالالاله أالالالر الكتالالالب 

 [21][أ ًتًى.

 

 :وهكذا في النهاية

  اهللأعلر  أن هما أأر ُُمال على مجيب خلره وإن اجتميفوا على ذلك 

 اهلل قال {   َْوَلْو َكاَن باَليْفُاُهْم لِباليْفٍض َظِهَتاً  َغ يَْأُتوَن ِبِمْثِلاِ مبِْرِل َهالَما اْلُرْر ِن ُقل لاِاِر اْجَتَميَفِت اإِلنُس َواجلِْرُّ َعَلى َأن يَْاُاوا}    اإلسراب[ٛٛ] 

  يرالول جالل ننالاؤ   قالل يالا أالالممد للالمير قالالوا لالك  أنالا نااالالي بالالمرل هالما الرالر ن  لالار اجتالالالميفت ]ُأ سِّالراً هالم  اآليالة   اهللرمحاله  الطبيريقالال اإلأالام
 [22][علالى أن يااوا بالمرله, ال يااون أبداً بالمرله, ولو كان بيفاهم لبيفض عوناً وظهراً. اإلنس والالجرّ 

  مث نبه ايفاىل على شرف هما الرر ن اليفظيم, ماخرب أنه لو اجتميفت اإلنالس واجلالر كلهالم, واا رالوا ]  اهللرمحه  ابن كثيروقال أيااً اإلأام احلامظ
, وكيالف يشالبه  ف ن هذا أمر غ يستطاعأطاقوا ذلك, ودلا استطاعو , ولو ايفاونوا واساعدوا واظامروا؛ على أن يااوا مبرل أا أنزل على رسوله, دلا 

 [23][كمم ادلخلوقُت كمم اخلالق المي ال نظَت له, وال أرال له, وال عديل له ؟

  {, ال اَل ياَلْاُاوَن مبِْرلالهِ  ْلُرالْرَبانِ ٱَعلالٰى َأن ياَلْاُاواْ مبِرالِل َهالاٰلَما  رُّ جْلالٱوَ  إِلنالسُ ٱ ْجَتَميَفالتِ ٱُقل لاالِاِر قوله جّل وعم  }]  اهللح ظه  البهويوقال أيااً اإلأام
{, عونالاً وأظالالاهراً. نزلالت حالالُت قالال الك الالار  لالو نشالاب لرلنالالا أرالل هالالما مكالمهبم اهلل ايفالالاىل. َولالْو َكالالاَن باَليْفُاالُهْم لالالباليْفٍض َظِهالَتًايرالدرون علالى ذلالالك, }

, ألنه االَت خملالوق, ولالو  وهو كفم في أعلى طبقات البفغة غ يشبا كفم الخلق, واإِل بار عن الهيوب فالقرآن معجز في النظم والتأليف
 [24][كان خملوقاً ألاوا مبرله.

  مالالالرر ن أيفجالالز يف الالالنظم والتالالاليف واإلخبالالار عالالر ال يالالوب, وهالالو كالالمم يف أعلالالى طبرالالات ]  اهللرمحالاله  عييف  الييدين البهييداديوقالالال أياالالاً اإلأالالام
 [25][يشبه كمم اخللق ألنه كمم اخلالق وهو اَت خملوق ولو كان خملوقاً ألاوا مبرله. البماة ال

  ؛ وبايالة غ يسيتطيعون اإِلتييان بمثليا عليى أيية حيال مين األحيوالوادلرصالود أهنالم ]  اهللرمحاله  محميد طنطياويوقال أيااً شاليخ األزهالر السالابق
 [26][اهرة وادليفاونة, انت ى أر باب األوىل اإِلايان مبرله أب عدأهما.صورة أر الصور, ألنه أىت انت ى إاياهنم مبرله أب ادلظ

 
                                                 

 .ٜٔصال -, أؤسسة الرسالة ببَتوت, اجمللد اخلاأس عشر جامع البيان في تأويل القرآنهال(   ٖٓٔأبو جيف ر ُممد بر جرير الطربي )ت  20
 .ٖٗٗصال -, دار عامل الكتب بالرياض, اجمللد الراأر الجامع ألحكام القرآنهال(   ٔٚٙأبو عبد اهلل مشس الدير الررطيب )ت  21
 .ٚٗ٘, ٙٗ٘صال -, أؤسسة الرسالة ببَتوت, اجمللد السابب عشر جامع البيان في تأويل القرآنهال(   ٖٓٔأبو جيف ر ُممد بر جرير الطربي )ت  22
 .ٚٔٔصال -, دار طيبة بالرياض, اجمللد اخلاأس العظيم تفسير القرآنهال(   ٗٚٚأبو ال داب إمساعيل بر كرَت )ت  23
 .ٕٚٔصال -, دار طيبة بالرياض, اجمللد اخلاأس َمَعاِلم التيَّْنزِيلهال(   ٙٔ٘أبو ُممد احلسُت الب وي )ت  24
 .ٖٛٔصال -ب الرابب , دار ال كر ببَتوت, اجلز لباب التأويل في معاني التنزيلهال(   ٕ٘ٚعمب الدير علي الب دادي الشهَت باخلازن )ت  25
 .ٕٙٗ, ٕ٘ٗصال -, أكتبة هناة أصر, اجلزب الراأر التفسير الوسيط للقرآن الكريمهال(   ُٖٔٗٔممد سيد طنطاوى )ت  26
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  عن عجزهم مرة أ رى فقال وأعلن اهلل 

مَااالاُروْا  فَِ ن لَّْم تَيْفَعُلوْا َوَلن تَيْفَعُلواْ  (ٖٕ)اِدِقَُت أِّر أِّْرِلِه َواْدُعواْ ُشَهَدابُكم أِّر ُدوِن الّلِه ِإْن ُكْنُتْم صَ  فَْأُتواْ ِبُسورَةٍ َوِإن ُكنُتْم يف َرْيٍب ممِّاا ناَلزاْلَنا َعَلى َعْبِدنَا }
 ]البررة[ ({ٕٗ) النااَر الايِت َوُقوُدَها النااُس َواحلَِْجاَرُة أُِعداْت لِْلَكاِمرِيرَ 

  ر أرله, وقد اظاهراالم أنتالم وشركاؤكم علاليه وأعوانكم. {  إن لالم اااوا بسورة أمإْن لالْم االْ يَفُلواييفنالي ايفالالى بروله  }]  اهللرمحه  الطبريقال اإلأام
{ َوَلْر االْ يَفلالوامتبالُت لكم بالاأتالمانكم واختبالاركم عجزكم وعجز مجيب خاللرالي عنه, وعلالمتالم أنه أر عندي, مث أقمتالم علالى التكميب به. وقوله  }

 [27][أي لر اااوا بسورة أر أرله أبداً.

  ولين تفعليوا ذليِ , أي  ولين لنفيي التأبييد فيي المسيتقبل{ مالِإن ملْا االْ يَفلالواْ َولالر االْ يَفلالواْ قالال ايفالاىل  }]  اهللمحاله ر  ابين كثييروقال اإلأام احلامظ
وكملك وقب األأر, مل ييفارض أر لدنه إىل زأاننا هما وال  أيفجزة أخرى, وهو أنه أخرب أن هما الرر ن ال ييفارض مبرله أبداً  -أيًاا-وهم   .أبداً 

 [28][؟! ؟ وكيف يشبه كمم اخلالق كمم ادلخلوقُت أَّنا ياَلَتاااى ذلك ألحد, والرر ن كمم اهلل خالق كل شيبديكر, وَ 

 

 وهكذا نكون  د أثبتنا أن بما غ يدع مجاًغ للشِ أنا يستحيل تحريف القرآن الكريم بأي طريقة من الطرق

  اهللُ مرد سخار  لكتابه أر حي ظه أر كل سوب 

  إذا قام أحٌد بالتشكيك يف الرر ن الكرمي مرد شكك يف أصداقية مجيب الكتب على وجه  ل عبارة, وليتفكر فيها الجميع:وأريد أن أ و
 األرض, مإننا ال جند ألي كتاب على وجه األرض أا للرر ن الكرمي أر ح ظ وانتشار.

 احلمد هلل المي بنيفمته اتم الصاحلات

                                                 
 .ٜٖٚصال -, أؤسسة الرسالة ببَتوت, اجمللد األول جامع البيان في تأويل القرآنهال(   ٖٓٔأبو جيف ر ُممد بر جرير الطربي )ت  27
 .ٜٜٔ, ٜٛٔصال -, دار طيبة بالرياض, اجمللد األول تفسير القرآن العظيمهال(   ٗٚٚيل بر كرَت )ت أبو ال داب إمساع 28


