
 هللا عند من انها قالوا و اقاويل و بأشياء جاءوا: "الشعرواى

 ".هللا عند من ليست هى و

اذاً، لم يعبث احد بالنص األصلى، الذى هو محفوظ كما 

اعلن هللا عز و جل. هؤالء الذين تتحدث عنهم اآلية 

الكريمة فى سورة المائدة كتبوا و فسروا ما لم يكن له 

المقدس لخداع الجهال. لم موضعا باألساس فى الكتاب 

تتسلل كتاباتهم مطلقاً الى نصوص الكتاب المقدس. كان 

ً منهم ان افكارهم الزائفة تعود للكتاب  مجرد زعما

 .المقدس و هذا غير صحيح

 

ْن " ْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهذَا مِّ يهِّ تَاَب بِّأَْيدِّ يَن يَْكتُبُوَن اْلكِّ فََوْيٌل ل ِّلَّذِّ

ْم  يهِّ ا َكتَبَْت أَْيدِّ مَّ ِّ لِّيَْشتَُرواْ بِّهِّ ثََمنًا قَلِّيالً فََوْيٌل لَُّهم م ِّ ندِّ اَّللَّ عِّ

بُوَن"  ا يَْكسِّ مَّ   79)     سورة البقرة)َوَوْيٌل لَُّهْم م ِّ

ية الكريمة تحمل شرحها فى طياتها بالرغم من أن اآل

من سورة المائدة  13على ضوء تفسيرات اآلية 

المذكورة سابقا، لكن دعونا نلقى نظرة على بعض من 

 ً  .شروحات المفسرين المسلمين لهذه اآلية أيضا

يشير الى أناس لديهم القليل من المعرفة عن الطبرى: 

فسيراتهم تكتب هللا سبحانه و تعالى و كتبوا كتابا بحسب 

الخاصة لبيعها للجهال بغرض الكسب مدعين انها 

 .كلمات هللا

: يشير الى أناس يظنون انهم يعرفون كتب ابن كثير

هللا، لكنهم ال يعرفونها ثم يقولون و يعلمون بما ليس فى 

 .كتب هللا

الشعراوى: يشير الى قوم إما جهال )بما فى كتب هللا( 

م يكتبون بغير ما او يعرفون بعض المعرفة عنها لكنه

فى الكتب. يكتبون بأيديهم ما يتطلعون الى الكسب من 

مدعين انها كلمات من  -ربما بغرض التسلط -وراءه 

هللا. من الممكن انهم كانوا بعض من رجال الدين 

اليهود او المسيحيين الذين يقومون بإصدار الفتاوى 

 .إلرضاء الناس

 استنتاج

ضمنهما الكتاب المقدس( التوراة و االنجيل ) اللذان يت

كتب سماوية من تنزيل هللا تبارك و تعالى، أُمر رسول 

هللا صلى هللا عليه و سلم كما كل مسلم ان يؤمنوا بما 

 .جاء فيهما

انه لحكم واضح فى القرآن الكريم انه ال يمكن تبديل 

كلمات هللا السميع العليم او العبث بها، ال يستطيع احد 

الكتاب المقدس هو كالم هللا، ان يغيرها. و بما ان 

 .فيستحيل ان يكون قد تم تحريفه بحسب القرآن الكريم

{ و }سورة البقرة  13لم تقل اآلياتان }سورة المائدة  

{ بأنه قد تم تحريف او العبث بالكتاب المقدس، لكن 79

باألحرى أن أناس كتبوا بأيديهم ما لم يكن له موضع 

من الجهال ذوى  فى الكتاب المقس و زعموا ألخرين

 .معرفة قليلة أن ما كتبوا هو من الكتاب المقدس

اعرف أكثر عن الكتاب المقدس و عن شخص 

على موقعبعدة لغات يسوع المسيح   

www.mylanguage.net.au 

 

 

 

 المقدس؟ الكتاب تحريف تم هل

 ماذا يقول القرآن حقا فى هذا الشأن؟

 

َل  ْت َكِلَمُت َرب َِك ِصْدقًا َوَعْدًًل ۚ ًَل ُمبَد ِ َوتَمَّ

 َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليمُ ۚ  ِلَكِلَماِتِه 

 (115)سورة األنعام 

المراجع: نستند على أقدم المصادر االسالمية و 

تفاسير القرطبى،  -اكثرها موثوقية: القرآن الكريم

 الطبرى، الشعراوى، ابن كثير.

: العثور على االقتباسات القرآنية على موقعيمكنكم 

www.searchtruth.com 

 و إيجاد التفاسير على المواقع التالية:

 www.qtafsir.com   ابن كثير 

www.altafsir.com      باقى المفسرين 

 

http://www.mylanguage.net.au/


 يوجد اعتقاد شائع بين المسلمين ان التوراة و اإلنجيل هى

و يد عون مصادر غير موثوق بها إذ قد تم تحريفها، 

 بوجود بعض النصوص القرآنية تشير الى ذلك.

فى هذه النبذة القصيرة سنستعرض ماذا يقول القرآن حقا 

عن صحة الكتاب المقدس و إذا ما كان هنالك أى إشارة 

 لتحريفه.

القرآن الكريم يؤكد على أن الكتاب المقدس هو من تنزيل 

 العزيز الحكيم

تَابَ  َِّلْيَك اْلكِّ تَابِّ  "َوَأنَزْلنَا إ َن اْلكِّ َِّما بَْيَن يَدَْيهِّ مِّ ًقا ل  ِّ ُمَصد ِّ بِّاْلَحق 

ُ َواَل تَتَّبِّْع َأْهَواءُهْم  ًنا عََلْيهِّ َفاْحُكم بَْينَُهم بَِّما َأنَزَل اَّللَّ َوُمهَْيمِّ

"ِّ َن اْلَحق  ا َجاءََك مِّ  .(48سورة المائدة  )  عَمَّ

ذكر الطبرى أن كلمة "الكتاب" األولى فى هذا النص 

القرآنى تشير الى القرآن الكريم ذاته، بينما تشير كلمة 

"الكتاب" الثانية الى التوراة و اإلنجيل. يقول الطبرى ايضا 

هو التصديق على صحة  -القرآنى فى النص-أن التصديق 

 كٍل من التوراة و اإلنجيل اذ قد تم تنزيلهما.

تشير كلمة "مهيمناً" الى الرسول محمد )صلى هللا عليه و 

 لم( كونه حارساً او وصياً على تلك الكتب التى بين يديه.س

يمَ " ِّْبَراهِّ َِّلى إ َل إ َِّلْينَا َوَما ُأنزِّ َل إ ِّ َوَما ُأنزِّ ُقوُلوْا آَمنَّا بِّاَّللَّ

يَل َوإِّْسَحاَق َويَْعُقوَب َواأَلْسبَاطِّ َوَما ُأوتِّيَ ُموسَى  ِّْسَماعِّ َوإ

ن  بِّيُّوَن مِّ يسَى َوَما ُأوتِّيَ النَّ ْنهُْم َوعِّ ُق بَْيَن َأَحٍد م ِّ ِّهِّْم اَل ُنَفر ِّ ب  رَّ

 (136سورة البقرة  ) ."َونَْحُن َلهُ ُمْسلُِّمونَ 

فسر كل من الطبرى و إبن كثير ان التوراة و االنجيل كتب 

من تنزيل هللا جل جالله، و المسلمين مأمورون بأن يؤمنوا 

 بما جاء فيهما كما يؤمنون بالقرآن.

ْينَا عََلى" َِما بَْيَن يَدَْيِه ِمَن  َوَقفَّ ًقا ل  آَثاِرِهم بِِعيسَى اْبِن َمْريَمَ ُمَصد ِ

َِما بَْيَن يَدَْيِه  ًقا ل  التَّْوَراةِ َوآتَْينَاهُ اإِلنِجيَل فِيِه ُهدًى َوُنوٌر َوُمَصد ِ

ِْلُمتَِّقيَن. َوْليَْحُكْم َأْهُل  يلِّ ِمَن التَّْوَراةِ َوُهدًى َوَمْوِعَظًة ل  نجِّ اإلِّ

ُ َفُأوَلئَِّك ُهمُ بِّ  ْم يَْحُكم بَِّما َأنَزَل اَّللَّ ُ فِّيهِّ َوَمن لَّ َما َأنَزَل اَّللَّ

ُقوَن"   (.47 -46المائدة  }سورة اْلَفاسِّ

فبحسب األيات الكريمة وجد فى هذا اإلنجيل هدى و نور 

)ال بهتان و تحريف و كذب!!(، لذا امر هللا سبحانه و تعالى 

ى أن يدع للمسيحيين/ النصار الرسول صلى هللا عليه و سلم

امر اإلحتكام فيما بينهم الى هذا اإلنجيل الحق الذى انزله 

 هللا الى عيسى عليه السالم.

 ينبغى للمسلم الحق ان يؤمن بكل الكتب المنّزلة

َل " ي نَزَّ ذِّ تَابِّ الَّ ِّ َوَرسُولِّهِّ َواْلكِّ ُنوْا بِّاَّللَّ يَن آَمُنوْا آمِّ ذِّ يَا َأيُّهَا الَّ

ِّ عََلى  ن َقْبُل َوَمن يَْكُفْر بِّاَّللَّ َي َأنَزَل مِّ ذِّ تَابِّ الَّ َرسُولِّهِّ َواْلكِّ

رِّ َفَقْد َضلَّ َضالاًل  ِّهِّ َوُرسُلِّهِّ َواْليَْومِّ اآلخِّ َوَمالئَِّكتِّهِّ َوُكتُب

يدًا." .  أنظر أيضا )النساء (119)سورة ال عمران  بَعِّ

136) 

يدًا"تشير عبارة  ، فاهلل ى الكفرفى النص ال "َضلَّ َضالاًل بَعِّ

عز و جل يعتبر من ال يؤمن بالكتب التى أنزل كافراً. انظر 

 .(285سورة البقرة  )ايضاً 

يَن  ذِّ تِّي هِّيَ َأْحسَُن إِّالَّ الَّ تَابِّ إِّالَّ بِّالَّ ُلوا َأْهَل اْلكِّ " َوال تَُجادِّ

َل إِّ  َِّلْينَا َوُأنزِّ َل إ ي ُأنزِّ ذِّ ْنهُْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِّالَّ َِّلهُنََظَلُموا مِّ ا َلْيُكْم َوإ

دٌ َوَنْحُن َلهُ ُمْسلُِّموَن." َِّلهُُكْم َواحِّ  (46سورة العنكبوت   ) َوإ

فبما أمر هللا تعالى رسوله أن يخبر اهل الكتاب/ المسيحيين؟  

بحسب األية الكريمة أمره تعالى أن يقول ألهل الكتاب بأنه 

رة ا، ميؤمن بكتابهم )اإلنجيل( الذى انزله هللا جل و عال. اذ

 أخرى فلنسأل انفسنا هل يمكن ان يكون اإلنجيل محرف؟

إشارة واضحة في القران الكريم للتأكيد  18هناك 

، 41والتصديق على صحة ما نزل قبله من الكتب )البقرة 

و النساء  81، 50، 3و ال عمران  101، 97، 91، 89

و يوسف  37و يونس  92و األنعام  48، 46والمائدة  47

 (6ثم الصف  30، 12و األحقاف  31 و فاطر 111

 استحالة تبديل )تحريف( الكتب المنّزلة؟

 التى تبالك يغير أن احد يستطيع ال بأنه الكريم القرآن يجزم

  .وجل عز هللا أنزل

َرةِّ  َوفِّي الدُّْنيَا اْلَحيَاةِّ  فِّي اْلبُْشَرى لَُهمُ   يلَ  الَ  اآلخِّ َكلَِّماتِّ  تَْبدِّ  لِّ

 ِّ يمُ  اْلفَْوزُ  ُهوَ  ذَلِّكَ  اَّللَّ (64 يونس سورة)." اْلعَظِّ  

تْ  ْدقًا َرب ِّكَ  َكلَِّمتُ  َوتَمَّ لِّ  الَّ  َوَعْدالً  صِّ َماتِّهِّ  ُمبَد ِّ َكلِّ  َوُهوَ  لِّ

يعُ  مِّ (115  األنعام سورة) " اْلعَلِّيمُ  السَّ  

 كتاب هو المقدس الكتاب بأن يأتى الكريم القرآن فحكم

ل  بالتالى و هدى و نور هو و ذاته تعالى هللا عند من منز 

 المقدس فالكتاب. هللا كلمات كونه به المساس يمكن ال

محفوظ كتاب . 

لكن ماذا عن )سورة المائدة  13( و )سورة البقرة  

 79(؟ 

 حريفت الى يشيران اآليتين هاتين ان المسلمين بعض يزعم

 مينالمسل علماء يقول ماذا نفحص دعونا لذا. المقدس الكتاب

 اليهما المشار اآليتين بشأن

م فَبَِّما هِّ يثَاقَُهمْ  نَْقضِّ يَةً  قُلُوبَُهمْ  َوَجعَْلنَا لَعَنَّاُهمْ  م ِّ فُونَ يُحَ  قَاسِّ  ر ِّ

هِّ  َعن اْلَكلِّمَ  عِّ َواضِّ ا َوَنُسواْ  مَّ ا َحظًّ مَّ ُرواْ م ِّ  تَطَّلِّعُ  تََزالُ  َوالَ  بِّهِّ  ذُك ِّ

ْنُهمْ  َخائِّنَةٍ  َعلَىَ  ْنُهمُ  قَلِّيالً  إِّالَّ  م ِّ  اَّللََّ  إِّنَّ  َواْصفَحْ  َعْنُهمْ  فَاْعفُ  م ِّ

بُّ  نِّينَ  يُحِّ  (13 المائدة )سورة."اْلُمْحسِّ

 لج و عز هللا انزله الذى غير بأيديهم يكتبون: "الطبرى

 ".هللا كالم هو هذا: "الناس لجهال يقولون ثم نبيهم، على

 لىع يتأولونه: أى "مواضعه عن الكالم يحرفون: "القرطبى

 تأويله غير


