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�سة براهني ساطعة
 على كون القرآن الكرمي من عند اهللا 

 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما� �ملهد	 �

:���من �

KA

في 
حا� �لقر��

َيْبَدُ�  َمْن  ُشَرَكاِئُكْم  ِمْن  َهْل  ﴿ُقْل 
�ْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُ� ُقِل �هللا َيْبَدُ� �ْلَخْلَق 
(�آلية:  ُتْؤَفُكوَ"﴾  َفَأنَّى   �ُيِعيُدُ ُثمَّ 

(٣٥

�لتفســ*:
�لقر0/ هنا برهاًنا عظيًما   لقد سا2 
باهللا،  �لشر6  عقيد�  بطال/  على 
<ليه.  ينتبهو�   A عموًما  �لنا�  �لكن 
يقوH �هللا تعاE: </ �لقد�� على خلق 
�ألشياK  تثبُت من �لقد�� على <عا�� 
كل  ال�َّعى  �<ال  جديد،  من  خلقها 
شخص Tنه هو خالق �ألشياK. فمثال 
�لذ	  Tنا   :Hقا� �ليو�  Tحد  ��َّعى  لو 
خلقت �لكو/، لفّندنا ��عاZK بقولنا: 
مر�  Tمامنا  فاخلْقه   Hَتعا حسًنا، 
Tخر_. يقوH �هللا تعاE: <ننا ال نقّد� 
�خللق �أل�H كدليل على قد�تنا على 
�خللق ��إلdا� فحسب، �aلك كيال 
كا/   Zeغ  �T عيسى   /T Tحد  يزعم 
Tيًضا شريًكا لنا j عملية �خللق، �<منا 
�/ على <عا�� هذ� ��ليلنا هو Tننا قا�

�خللق من جديد.
هدفني: حتقق  �خللق  بإعا��  ��ملطالبة 

�ملّدعي   ��ختبا بذلك  يتم  Tنه   :H��أل
�لكاqa فوً��؛ ��لثا�: Tنه يؤكد على 
 /T مثًال  فنعلم  �إلrي.  �خللق  sTلية 
�لغالH ال تز�H تنبت من �لغالH منذ 
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بأنه هو  �ليو�  �لقد�، فلو ��عى Tحد 
 Hال تز� Hلغال� Zا قلنا له: هذr خلالق�
تنبت من �لغالH منذ �لقد�، �Tما Tنت 
 6vنعت فكيف  �لبا�حة   xلد�ُ فقد 
 �ٌ�zد �لباطلة  �آلrة   َّ/> rا.  خالًقا 
فأsلية  �إلrية  �لّنو�ميس  �Tما  sمنها، 
�آلrة  تكو/   /T ميكن  فكيف  قدمية، 
 Zذr خالقًة  �لزمن   ����ملحد �لباطلة 
~سب   Hsأل� منذ  �لقائمة  �لظو�هر 

قو�نني طبيعية zد��.
 Eيتو 	حد: من �لذT مrلذلك سأ�
عملية �خللق �<عا�ته؟ فإ/ قالو�: �هللا، 
 �فسيكو/ سؤ�لنا: ما ��� �هللا قد قّد
 Hsأل� منذ  zد��  سنًنا  �خللق  لعملية 
 Zفق هذ��ال تز�H �ملوجو��x تتكو/ 
 Kشركا ُل  تدخُّ يثبت  فكيف  �لسنن، 
هللا من r0ة باطلة j عملية �خللق، بل 

�ما �لد�عي لذلك يا ُتر_؟
 �sأل� �ملَِلك   /T  E> �آلية   eتش كما 
�لذ	 خلق هذZ �لسلسلة غe �ملتناهية 
من �لكائناx كيف ميكن T/ يفّو� 
� يقو� ֲדد�ية T ،Zeغ E> مر هد�يتهاT
قو� معينني ��ر� �آلخرين منها؟ لو 
كا/ صاحب �خللق �أل�H هو غe من 
 Hَألمكنكم �لقو �يعيد �خللق باستمر�
بأ/ �خلالق �أل�H قا� ֲדد�ية �أل�لني، 
�خللق  <عا��  على  �ملشر�  �لكن 
�آلخرين.  ֲדد�ية  �فل   A بالتناسل 

�ًال � �لذ	 T خلق 	لكن ما ��� �لذ�
�<عا�ته  �خللق   ��ستمر� على  Tشر� 
يهد	   /T ميكن  كيف  ��حًد�  �ًبا 

�أل�لني ��ر� �ملتأخرين من �rد_.

﴿ُقْل َهْل ِمْن ُشَرَكاِئُكْم َمْن َيْهِد0 
5َِلى �ْلَحقِّ ُقِل �هللا َيْهِد0 ِلْلَحقِّ َ�َفَمْن 
َيْهِد0 5َِلى �ْلَحقِّ َ�َحقُّ َ�ْ" ُيتََّبَع َ�مَّْن 
َلُكْم  َفَما  ُيْهَد9   "ْ�َ 5ِالَّ  َيِهد0ِّ  َال 

َكْيَف َتْحُكُموَ"﴾ (�آلية: ٣٦)

شر< �لكلمـا=: 
 qبا من   ��مضا فعل  َيهدِّ	: 
�الفتعاH من (�rد_)، Tصُله يهتد	. 
�هتد_ يهتد	 �هتد�Kً. ُمطا�ُ� َهَد_. 

(qألقر�)

�لتفســ*:
ال  �هللا  كا/   �a>  :Eتعا �هللا   Hيقو  
هم  شركا�كم  فهل  �لنا�  يهد	 
�لذين يهد��م. لو كانو� هم �rا�ين 
فّو�  قد  �هللا  بأ/   Hلقو� لكم  حلق 
 /T لكن هل ميكن�<ليهم Tمر �rد�ية، 
 �T شر� H���حد على نز Hتأتو� مبثا
� <له من r0تكم T تعليم من ِقبل صنم

�لباطلة؟
 ��النتشا �غم  Tنه  حقًّا  لعجيب  <نه 
�ملتز�يد للعقائد �لوثنية j �لعاA، <ال Tنه 

��حد يّدعي Tَنَّه  qال كتا�ال يوجد 
هد�ية للنا� �Tنه نزH بوحي من Tحد 
�ختر�  لقد  �ألصنا�.   �T �آلrة   Zهذ
�Tلو�ًنا،  Tنو�ًعا  �ألكاaيب  �لوثنيو/ 
�لكن A يّدِ� Tحد منهم بوجو� مثل 
�لو ��عاKً كاaًبا. فكيف  qهذ� �لكتا
 -  Zهذ  Hحلا��  - �ملشركو/  يرفض 
 /> تعاE؟  �هللا  عند  من  �rد	   Hَ�نز
�لذ	 خلق �لعبا� ال بدَّ T/ يدّبر Tمر 

هد�يتهم.
 a> Tخر_  مر�  �لوثنية  هنا  �فّند  كما 
 /T حقT حلق� E> 	فمن يهدT﴿ :Hقا
ُيهد_﴾.   /T <ّال  َيِهدِّ	  Tّمن ال  ُيتبع 
 ��لتوجيه <E �ألمو ��rد�ية هنا تع� 
�لر�حانية، كما تع� Tخذ �لشيK من 
 eألخ� �ملع�  �هذ�  0خر،   E> مكا/ 
�ملشركني  Tصنا�  على  متام�  ينطبق 

حيث ينقلو�م من مكا/ <E 0خر.
 E> يهد	  ﴿Tفمن   Eتعا قوله  �Tما 
�هللا   KنبياT به  �ملر��   /T  _�فأ �حلق﴾ 
rد�ية  ُيبعثو/  �لذين  �لسال�  عليهم 
 KنبياT هل  فاملع�:  �حلق.   E> �لنا� 
�لنا�  يّتبعهم  بأ/  �Tحق  Tحر_  �هللا 
� �لعاكفو/ T ،صنامكمT �T ،يطيعوهم�
 E> ~اجة  بأنفسهم  هم  ممن  عليها 
هد	 �آلخرين، �ال يستطيعو/ تقدمي 
تعاليم   K�s> r0تهم  Tنزلته  تعليم   ِّ	T

.Kألنبيا�
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نَّ  ﴿Eََما َيتَِّبُع َ�ْكَثُرُهْم 5ِال َظنًّا 5ِ"َّ �لظَّ
َال ُيْغِني ِمَن �ْلَحقِّ َشْيًئا 5ِ"َّ �هللا َعِليٌم 

ِبَما َيْفَعُلو"﴾ (�آلية: ٣٧)

شر< �لكلما=: 
 Hلظن: هو �العتقا� �لر�جح مع �حتما�
�لنقيض، �ُيستعمل j �ليقني ��لشك، 

(qألقر�) .���يكو/ �ً�ا �مصدً
 qنا فالٍ/:   Kََغنا عنه  Tغ�  يغ�:  ال 
 	T :غ� فال/ شيًئاT ما .ZTَجَزTَ�عنه 
مؤ�نًة.  يكِف   A� مهمٍّ   j ينفع   A

(qألقر�)

�لتفســ*: 
0نًفا:  aُكر  كما  معاٍ/  ثالثة  للظن 
�لغالب،  �لر�جح  �العتقا�   :H��أل
�ليقني،  ��لثالث:  �لشك،  ��لثا�: 
aلك  �لشك.  مبع�  هنا   Kجا �قد 
�لغالب  �لر�جح  ��العتقا�  �حلق   /T
�لغالب  �العتقا�  أل/  يتعا�ضا/،  ال 
طاملا  �صل  <منا  �ل�vهني  على  �ملب� 
يكو/ �حلق خافًيا على �ألعني، �Tما 
يبقى  فال  �َحْصَحَص  �حلق  تبني   �a>
Tحد،  عند  غالب  �عتقا�   	T هنا6 
فقط  عندئذ  للحق  تتصد_  �<منا 
 E> تستند  ال  �ل¤  �لفاسد�  �أل�هاُ� 
 �T �لعنا�  Tساسها  �<منا  برها/،   	T

ضعف �لنفس.

Tكثرهم   /> هنا:   Hيقو  Eتعا فاهللا 
�حل �لعقائد �لوثنية بسبب  j /قعو��
 �T 	هد 	T يأִדم A a> ،ها� فقط��أل

�سالة من r0تهم �لباطلة.
يتبع Tكثُرهم  �ما ﴿ Eما قوله تعاT�
<ال ظناًّ﴾ فليس �ملر�� به T /Tكثرهم 
على   Kًبنا �ثنية  بعقائد  يتمسكو/ 
�لظن، بيد T/ بعضهم يتمسكو/ ֲדا 
كال،  ��ل�vهني.  �أل�لة  على    Kًبنا
�<منا �ملر�� به T/ بعضهم يشركو/ <ما 
� عناً�� �تعصًبا، �</ كانو� T طمًعا 
بطال/  يد�كو/  نفوسهم   ��قر�  j
يأتو/  معظمهم  �لكن  �لشر6، 
Tعماًال �ثنية �هم موقنو/ بصحتها، 
يقيًنا  يكو/  ال  هذ�  يقينهم   َّ/Tَ <ال 
 ،�vخل�� �ل�vهني  على  مبنًيا  حقيقًيا 
 ��ر فكَّ لو  �ها� T §ر�  Tساسه  �<منا 
لتخلصو�  موضوعًيا   �eًتفك فيها 

منها.
عن  هنا  �لقر0/  يعلن  Tخر_  �مر� 
�إلنسا/  يرمي  ال  بأ/  �حلق   Tملبد�
 .qلكذ�� �لنية   Kبسو معا�ضيه 
 /T يوقنو/  �لنا�  Tكثر  أل/  �aلك 
كا/   /ْ>� �لو�قع،   j حق  �ينهم 
ضعف  على  مبنيًّا  هذ�  يقينهم 
ملعرفة  يسعو/  ال  أل�م  نفوسهم، 
يتها�نو/  �<منا  ينـبغي،  كما  �حلق 

a jلك �يتكاسلو/.

ُيْفَتَر9   "ْ�َ  "ُMَْلُقْر� َهَذ�  َكاَ"  ﴿Eََما 
�لَِّذ0  َتْصِديَق  Eََلِكْن  �هللا   "ِEQُ ِمْن 
Sَْيَب  �ْلِكَتاTِ ال  Eََتْفِصيَل  َيَدْيِه  َبْيَن 

ِفيِه ِمْن TSَِّ �ْلَعاَلِمَني﴾ (�آلية:٣٨)

شر< �لكلما=:
�جه، T �بعة T على   Kيd حرٌ�   :/T
Tحدها T/ تكو/ حرًفا مصد�ًيا  ناصًبا 
على  صلتها  مع  فتكو/   ،��للمضا

(qألقر�) حسب ما يطلبها �لعامل
�لصد2  نسبة  �لتصديق:  تصديق: 
� �للسا/ <E �لقائل. صّدقه: T بالقلب

(qألقر�) .ضدُّ كّذبه

�لتفسـ*:
عن  �حلديث  كا/  �آلية   Zهذ قبل   
�Tنه  �إلrي،  �rد	   H�نز  ���ضر
 ،Eتعا �هللا   /�� Tحد   ��مبقد ليس 
� Tحًد� من �آلrة �لباطلة، T /نساًنا كا>
�حانًيا �منهًجا   Zعند من  يعر�   /T
للنا�، �T/ �ألمر �لو�قع Tيضا يؤكد 
 	Tَ Tبًد�  يتلقو�   A لنا��  />   a> هذ� 
�لباطلة.  r0تهم  من  �حا� � منهج 
�ألساسي  �ملبدئي  �لبيا/  هذ�  �ِمن 
 ��يد �ل¤  �ألصلية  �لقضية   E> �نتقل 
هل  مستفهًما:   Hقا� �لنقا»  حوrا 
ميكن T/ يكو/ هذ� �لقر0/ من تأليف 
�ّ� عليه بنفسه قائًال: كال، �<نسا/؟ 



(هذا)  كلمة  أضاف  قد  وتعا�  تبارك  اهللا  أن  احلق 
تأكيًدا على أن هذا الكتاب "توي على معارف عالية 
ومفاهيم سامية 1يث يستحيل على اإلنسان أن يأ' 
وإمنا  دليل،  بال  دعوى  ليست  القرآنية  فاجلملة  مبثلها. 

فيها الدليل أيضا.....
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� كال.
~ث  على  حتتو	  �آلية   /T ��حلق 
لطيف للغاية حوH كو/ هذ� �لقر0/ 
�لكّن   ،Zحد� �هللا  عند  من  �لكرمي 
 j  ما ��eُيع A ،ملفسرين، لألسف�
�لعنايَة  �مز�يا   ��معا من  �آلية   Zهذ
�لكافيَة �A يلقو� عليها من �لضوK <ال 

قليًال.
ساطعة  بر�هني  سة  �آلية  تتضّمن 
على كو/ �لقر0/ �لكرمي من عند �هللا 

�<ليكم بيا�ا: ،Eتعا� 6�تبا

:XEلبـرهـا" �أل�
 �� </ هذ� �لكتاq �تو	 على معا
على  �إلنسا/   �يقد ال  �مفاهيم 
 Zحد� �هللا  هو  �<منا  بنفسه،  معرفتها 
 :Hيقو a> ،Kُيطلع عليها من يشا 	لذ�
�ما كا/ هذ� �لقرT /0/ ُيفتر_ من ﴿
 ���/ �هللا﴾ فأعلن بذلك T/ فيه معا�
 .Zحد� �هللا  <ال  يعلمها  ال   ®��Tمو
 ��ألمو  /T �لقر0/  ��سة � من  �نعلم 
 ��ألمو هي  �هللا  <ال  يعلمها  ال  �ل¤ 
�لغيبية ��ألنباK �ملتعلقة باملستقبل. ففي 
هذZ �لسو�� �ل¤ ¯ن بصد� تفسeها 
يقوH �هللا تعاE:   ﴿فُقل <منا �لغيب 
�لذ	  فالكال�   .(٢١ (�آلية:  هللا﴾ 
يشتمل على TنباK غيبية  ال يقد� على 
ينشأ   /T ميكن  فكيف  �هللا،  <ال  بيا�ا 

�لظنُّ �Tا من عند <له غe �هللا سبحانه 
 .Eتعا�

�لقسيس   /T للعجب،  يدعو  �مما 
 j قد بسط لسانه بالطعن "	eه�"
�جلزK �أل�H من هذZ �آلية �قاH بأ/ 
عليه  �ليل  ال  �لقر0/  من   Kعا�� هذ� 
بقوله: ﴿�ما كا/  �لقر0/  �كتفى   a>
هذ� �لقرT /0/ ُيفتر_ من ��/ �هللا﴾، 
 A� ��عائه،  على  بvها/    xِيأ  A�
 	eه�  eتفس) �ملا�a!؟  كيف  يبني 

للقر0/).
 />  HقوT  /T حًقا  �ملؤسف  ملن  <نه 
�هe	d "هل متاًما �ملحاسَن �لدقيقة "
�للطيفة �ل¤ ال ميكن بد��ا T/ ُتسمَّى 
Tّ	 من �للغاx لغًة، �ال سيما zاسَن 
عن  �تنفر�   sمتتا �ل¤  �لعربية  �للغة 
 xملعا� �لو�سعة بكلما� K��T j هاeغ

موجز� جًد�.
 Eقوله تعا j (هذ�) كلمة /T لو�قع�
هي  �لقر0/..﴾  هذ�  كا/  �ما ﴿

�لدليل �لذ	 ساقه �لقر0/ على صحة 
�هللا  يقل   Aa> �لقر�0،  �لتحد	  هذ� 
�ما ﴿ Hمنا قا>��ما كا/ �لقر0/..) )
Tضا�   �aفلما �لقر0/﴾.  هذ�  كا/ 
ُتر_، مع T/ كلمة  يا  كلمة (هذ�)، 
��حد فقط  qلقر0/ تطلق على كتا�
� Tكثر T ليس على كتابني� ،Aلعا� j
كلمة  sيا��   E> �حلاجة  متس   µح

(هذ�)؟!
�تعاE قد Tضا�  6��حلق T/ �هللا تبا
هذ�   /T على  تأكيًد�  (هذ�)  كلمة 
عالية   ��معا على  �تو	   qلكتا�
على  يستحيل  �مفاهيم سامية ~يث 
فاجلملة  مبثلها.  يأ¶   /T �إلنسا/ 
�لقر0نية ليست �عو_ بال �ليل، �<منا 
فيها �لدليل Tيضا، <a تعلن j /T هذ� 
�لقرT /0موً�� ال يقد� Tحد على �إلتيا/ 
�ميكن معرفتها بكل  ،Zحد�ֲדا <ال �هللا 
�لكرمي،  �لقر0/  مو�ضيع   j سهولة 
 eُتش ���<E هذZ �ألمو� �لفريد� �لنا�



          إن القرآن حافل باألدلة على وجود التحريف 
Q التوراة واإلجنيل، كما أن سنة الرسـول الكرمي � 

لشاهد قوي على ذلك.
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كلمة (هذ�).
�·ل  Tساليب  لغة  كّل   j �هنا6 
كهذZ تؤ�	 هذ� �ملع�. فمثًال j لغتنا 
�أل��ية يقولو/ على سبيل �الستفها� 
يكو/  �لشخص  �إلنكا�	: هل هذ� 
� هل هذ� �ألمر يعتv خطًأ؟ T ،ًباaكا
 Hيقو /T ميكن Kلعقال� �ال Tحد من 
تع�:   أل�ا  �ليل،  بال   _��عاَ <�ا 
 ��كيف ميكن rذ� �لشخص.. �ملعر
بني �لقو� بصفاته �لطيبة �ل¤ ال حاجة 

لذكرها... T/ ُيعتv من �لكاaبني.
فكلمة (هذ�) تؤ�	 كل هذZ �ملعا�، 
كما هي �حلاj H �آلية Tيًضا. �لكن 
�لقسا�سة   Kهؤال  /T على  �ألسف 
�لعربية  �للغة  مبحاسن  متاًما  �جلاهلني 
��قائقها،  يأخذ�/ �ألقال� �dلسو/ 
�لقر0/  �هللا  كال�   eتفس لكتابة 
فا�حة،   KخطاT فeتكبو/  �لكرمي، 
يثقو/  فيها غeهم ممن  يوقعو/  كما 
كانو�  ليتهم  فيا   . جهلهم  على  ֲדم 
 �����ستــشا �جــعو�  قد 
�ملستشرقني  <خو��م  من  بعــًضا 

غe �ملتعصبني.

�لبـرهـا" �لثا]
 �لذ	 ساقه �لقر0/ على كونه منهًجا 
�حانًيا كامًال، هو ﴿�لكن تصديق �
�لذ	 بني يديه﴾ T	 Tنه كما يؤكد 

بنفسه على كونه كالم� من عند �هللا 
باشتماله  �aلك  Tحد،   Kفتر�� �ليس 
يتأكد  صدقه  فإ/  غيبّية،   KنباT على 
Tيًضا،  �لسابقني   Kألنبيا� كال�  من 
TنباK عديد�  <a �تو	 كالمهم على 
حتققت  �قد  كهذ�  كال�   H�نز عن 
j شكل �لقر0/. فأيها �لكفا�! <نكم 
 /�vتصّدقو� �لقر0/ فسو� ُتعت A />
مكذِّبني لألنبياK �أل�لني، <a كّذبتم ما 
�Tلو� به من Tنباj K شأ/ نز�H هذ� 

.qلكتا�
�لنعـلم T/ من Tساليـب �لقرT /0نه 
- بدًال من T/ يقوH </ �ألنبياK �أل�لني 
قو/ ملن بعدهم - يتحد¸ عن  مصدِّ
لأل�لني،  منهم  �ملتأخرين  تصديق 
�قد �تبع هذ� �ألسلوq عند �حلديث 
 KنبياT من  �غ¹eا   º�� عيسى  عن 
�أل�لني   /T aلك  �لسال�.  عليهم  �هللا 
ُيدلو/ بأنباK عن  �آلخرين �ال �يب، 
�لكن �لذين يأتو/ فيما بعد «تمو/ 
�هم على صد2 �أل�لني بتحقيق �بد

�لطريق  فكا/  قبل.  من  به   ��Tنبأ ما 
 Z��ختا ما  �حلقيقة   Zهذ لبيا/  �ألمثل 
 �T ¼لن� �لقوH بأ/ هذ�  �لقر0/، أل/ 
�ألنبياK �أل�لو/،  �لوحي يصّدقه  هذ� 
�لوقع ��لتأثe ما يوجد  ال �مل من 
� �لكال� هو T ¼قولنا: </ هذ� �لن j
�لسابق،  �لن¼  تصديق  به  يتم  �لذ	 
 qهذ� �ألسلو /ّ> a> ،ّال للز� تكذيبه>�
�لنبيني  يفحم �«ضع j �حلاT Hتبا� 

�لسابقني.
باستنتا½ غريب  �لقسيسو/  Tتى  لقد 
يقولو/:   a> �Tمثاrا  �آلية   Zهذ من 
��إلجنيل من  ���<�ا تv¿ ساحة �لتو
 eلنا�!(تفس� بأيد	  �لتحريف  ִדمة 

(	eه�
��حلق T/ كل ما يعنيه �لقر0/ بكونه 
�لكتب  من  يديه  بني  ملا  ق�  ُمصدِّ
�لسما�ية هو §ر� �إلعال/ عن تلك 
<rي.   �مصد من  كانت  �Tا  �لكتب 
�لوحي   /T يع�  هذ�  بأ/  قوrم  Tما 
�لسابق ال يز�z Hفوظ� من �لتحريف 



٩

اجمللد الثامن عشر، العدد الثالث - جمادى األولى والثانية ١٤٢٦ هـ - يوليو/ متوز ٢٠٠٥ م

فإ�م بذلك �ّملو/ �لكلماxِ �لقر0نية 
ما ال حتتمل �يستنتجو/ ما ال يصح 
على  باأل�لة  حافل  �لقر0/   /> Tبًد�. 
��إلجنيل،  ����جو� �لتحريف j �لتو
 � �لكرمي   Hلرسو� سنة   /T كما 
كانت  فلو  aلك.  على  قو	  لشاهد 
�لكلماx �لقر0نية تع� j �حلقيقة ما 
aهب <ليه هؤالK �لقسيسو/ ملا تر�� 
�ليهو� ��لنصا�_ j �العتر�� على 
�لكن �لتا�يخ ال يذكر  ،� Hلرسو�
T	 �عتر�� من جانبهم، بل �لثابت Tنه 
� َلَفَت نظر �ملسلمني ِلَما j كتبهم 
�ال  qلكتا� Tهل  قو�  قائًال: "ال تصدِّ
 .(xلشها���  ،	�(�لبخا تكّذبوهم" 
فلو كانت كتبهم خالية من �لتحريف 
متاًما  ملَا منع �لرسوH � �ملسلمني من 

تصديق ما فيها. 
�لقر0/  يستشهد   �aفلما قيل:   />�
��إلجنيل j معر� �حلديث  ���بالتو
 /T _كا/ ير �a> ،عن بعض �لقضايا
فيهما حتريًفا؟  فاجلو�q هو Tّ/ هذ� ال 
يدT Hبًد� على خلّو¹ا من �لتحريف، 
بالكتب  يستشهد  كّله   Aلعا�  /ّ>  a>
�لتا�«ية، �مع aلك ليس هنا6 عاقل 
متا�  صحيًحا  منها  Tّي�   vيعت ��حد 
�الستشها�  هذ�  يع�  <منا  �لّصحة. 
 j  �مذكو معني  حا�¸  تصديَق 

.qليس كل �لكتا�كتاq ما 

�لبـرهـا" �لثالث
 هو ﴿�تفصيل �لكتاj /ّT ﴾q �لقر0/ 
شرًحا �تفصيًال للكتب �لسابقة. �هذ� 
Tيضا برها/ عظيم على صد2 �لقر0/ 
 a> �جل،  عز  �هللا  من  كونه  �على 
يستحيل فهُم T	 كتاq �ا�	 سابق 
�� j �لقر0/ من �بد�/ �الستعانة مبا 
 /T مفاهيم. فمثًال، ال شك�مو�ضيع 
��إلجنيل ��لفيد� ��لزند �Tفستا  ����لتو
 ،Eتعا ¿�كلها تتحد¸ عن توحيد �لبا
��لنبو�،  �صفاته  �جتلياته، ��لوحي، 
 ��غeها من �ألمو xلبعث بعد �ملو��
ليس  �لكن  ��ألخالقية،  �لر�حانية 
��حد يذكر هذZ �لقضايا  qبينها كتا
لالستعانة  نضطر  �<منا  ��ضح،  ببيا/ 

بالقر0/ حلل Tلغاsها �ُمعضالִדا. 
 Zهذ  - �لتوحيـد  مثـًال   ��خـذ
 -xحانيـا��لقضيـة �لكj _v �لر
فكلٌّ مــن هذZ �لكتب يتحد¸ عن 
موجز  §مل  ~ديث  �لكن  �لتوحيد، 
كتبه  ما   ��Tقر�� �لغمو�.  يكتنفه 
�لقر0/   H�نز قبل  �لكتب   Zهذ Tتبا� 
�لتوحيد،   Hحو Ã��شر xمقاال من 
ناقصة   xمعلوما حتمل  فستجد��ا 
ملا  متاًما  معاكس  �ألمر  �لكن  للغاية، 
كتبوZ بعد نز�H �لقر0/، مما يؤكد Tنه 
�نكشفت  �لقر0نية   ���ملعا  �بانتشا
ضوئها  على  فشرحو�  rم،  �حلقيقية 

عقائدهم �لدينية �لغامضة من قبل.
نر_  �ل¤  �لنبو�،  قضيُة  ¹Tيًة  �تليها 
��إلجنيل �غ¹eا  ���معاجلتها j �لتو
 Zهذ Tهل  أل/  aلك  متاًما،  غامضة 
يقفو�   /T بعُد  �ستطاعو�  ما  �لكتب 
 j "ن¼"  كلمة  مفهو�  حقيقة  على 
فقد  �لقر0/  Tما  �ملقدسة.  Tسفا�هم 
 Zهذ�  ،Zجّال� �ملوضو�  هذ�  ح  �ضَّ
للقضايا  بالنسبة  نفسها   Hحلا� هي 

�rامة �ألخر_.
 Ãيشر  qلكتا� هذ�   /T تعلن  فاآلية 
�لسابقة  �لكتب   j  ��� ما  �يوضح 
مبهمة،  �معاٍ/  غامضة  مو�ضيع  من 
بد  لكم  يكو/  فلن   Zفضتمو�  �aفإ
 /T يستطع   A هللا� بأ/  �العتر��  من 
��لعديد�  �لضخمة  كتبكم   j يبني 
 j �لشخص  هذ�  aكرها  قد   ®�Tمو
كتاq موجز. فال مفر لكم من Tحد 
 �T �لقر0/،  تصّدقو�   /T <ما  �ألمرين: 

تكّذبو� كتبكم �لسابقة Tيًضا.

�لبـرهـا" �لر�بع
 على صد2 �لقر0/ هو Tنه (ال �يب 
 /T  	T فيه..  للشك   Hا§ �ال  فيه) 
�أل�لة  يسو2  بنفسه   qلكتا� هذ� 
�آلخرين   E> �تا½  �ال  صدقه  على 
�مفاهيمه  مطالبه  �ّضح  فقد  لبيانه. 
ينبغي  فيه كما  يتدبر  �لذ	   /> ~يث 



<نسا/، <a ليس بوسع Tحد T/ ير�عي 
كل   xمتطلبا� قو�  كل   xحاجا
عصر. أل/ �إلنسا/ <منا يتأثر مبا حوله 
 xحاجا من   µح ير�عي  �ال  فقط، 
نفسه هو <ال ما كا/ ظاهًر� با�ًيا لعينيه. 
�<منا �هللا �حدZ �لقا�� على <نز�H تعليٍم 
نافع لكل شعب �صاÄ لكل عصر، 
ال يفقد صالحيته بتغe �لزمن، مر�عًيا 
 xفطر� �إلنسا/ من حاجا j كّل ما
�ملز�يا   Zֲדذ مّتسم  ��لقر0/  �مشاعر. 
بكل  �لبشرية  �لطبيعة  متاًما  ير�عي   a>
T/ نرحم  مثًال  يأمر  فإنه ال  Tنو�عها. 
� T/ ننتقم T ، بًد�T �نتقا�   /���ئًما �
 /T يعّلمنا  بل  Tبًد�،  عفٍو   /�� �ًما �
 �a> �نعاقب  �لرÅة،  zل   j نرحم 
كا/ �لعقاq مالئًما. �هذ� هو شأنه 
تر�عي  �Tا  فميزִדا  تعاليمه،  j ·يع 
 E> �تنظر   Kعا· �لبشرية  �لطبائع 
 ��العتبا  j �تأخذ  كافة،   ���لظر
برها/  �هذ�  مًعا.  ��جلاهل   Aلعا�
عظيم على Tنه كال� من �q �لعاملني. 

فتبا�6 �هللا Tحسن �خلالقني.

   والقرآن مّتسم بهذه املزايا إذ يراعي متاًما الطبيعة البشرية 
بكل أنواعها..... وهذا هو شأنه Q ^يع تعاليمه،..
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dد فيه �ل�vهني ��أل�لة على حقانيته. 
Tما �لشك �لذ	 يتولد عند Tحٍد فليس 
باأل�لة   qملصحو�  qلكتا� هذ�  سببه 
 ¿�على صدقه، �<منا منشأZ غفلة �لقا

�ִדا�نه z jا�لة �لفهم �لصحيح .
على  �ليًال  يشكل  Tيضا  �ألمر  �هذ� 
 6�كو/ هذ� �لكتاq من عند �هللا تبا
�تعاa> ،E ليس بوسع <نسا/ T/ ُيثبت 
�ألمو� �لغيبية بشكل مقنع كامل، أل/ 
�لعديد منها ال ُيثَبت Tبًد� باأل�لة �لعقلية 
�حدها، �<منا يتطلب �ألمر �ليًال من 
��إلنسا/  �لشخصية،   �vخل�� �ملعاينة 
 qيهيئ �ألسبا /T لضعيف ال يستطيع�
 ��ل¤ تساعد �لنا� على مشاهد� �ألمو
�لغيبية ��ختبا�ها، �<منا �هللا �حدZ هو 
�لقا�� على T/ يهيئ rم �Tلة هي مبثابة 
�الّطال� على �لغيب. خذ�� مثال �لوحي 
�يستطيع  غيبـي،  Tمر  <نه  ��إلrا�. 
�إلنسا/ T/ يسو2 على �جو� ظاهر� 
�لوحي �إلrي �Tلة عقلية، �لكن ليس 
بوسعه T/ يفتح على Tحد باqَ �لوحي 
 qلكتا� �لكن  عليه.  �له Çب  Zَيِعَد  �T
�لربا� قا�� على كل aلك، فبإمكانه 
T/ يعلن T/ �لذين يصّدقون� سيفتح �هللا 
�لوحي، كما T/ تصديق   qعليهم با
<عالنه ممكن بفعل <rي <a ينـزH �هللا 
�لذ	   qفالكتا عليهم.  �حيه  بالفعل 
�لوحي   H�نز على  كدليل   - يعلن 

عجًبا،  ليس  هذ�   /T  - حًقا  �إلrي 
بل </ �حي �هللا ينـزH �آل/ �سو� 
 /T��H مستقبًال Tيًضا، Çل� j يستمر
مئاx �لبشر سو� يسمعو/ كال� �هللا 
تعاT ..EقوT �a> :Hعلن كتاq ما aلك 
فال شك �ال شبهة j كونه �حًيا <rًيا 
حًقا. <a ليس بوسع �إلنسا/ T/ يأ¶ 
�ملقنعة على �جو�  �ل�vهني   Zمبثل هذ
�لوحي �إلrي، �T/ يستأصل �لشكو6 

ֲדذ� �لشكل.

�لبـرهـا" �خلامس
(من  كونه  هو  �لقر0/  صد2  على 
تعاليمه   /T مبع�   �لعاملني)..   q�
�لعاملني)،   q�) �إلrية  �لصفَة  ُتجّلي 
 �T قو�   /�قوما � فشر�ئعه ال Èص 
sمنا ��/ sمن، كما كانت �لكتب 
�لسابقة، �<منا هي x�a صبغة عاملية؛ 
بأسرها، �للعصو� كلها،  <�ا لألمم 
قو�  كل   xحاجا فيها  �عَي � �قد 

�قضايا كل sمن.
 	T ���هذ� �ألمر Tيضا ليس j مقد


