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ي�ح�كُم� ِبه�ا النَّبِي�ونَ  ا�نَّا ا�نْز�ْلنَا التَّو�ر�اةَ ف�يه�ا ه�دى	 و�نُور�   "  �
ه�اد�وا و�الر.ب.ان�ي�ونَ و�ا+*()ح�ب�ار% بِم�ا اس�تُح�ف�ظ!وا ال ذِين� ا�س�لَم�وا ل�لَّذِين� 

ك�تَابِ ال23   . )44:المائدة( "ه� و�كَاُنوا ع�لَي�ه� ُشه�دَاء�م�ن� 
َنز2ل� ع�لَي�كَ ال*ك�تَاب� بِال*ح�ق@ِ م%ص�دِّقًا ل�م�ا "   �
ه�دًى  و�اال�نِْجيل�  م�ن$ ق&ب$ل�  و�ا�نْز�ل� التَّو�ر�اةَ  ي�دَي�ه�  ب�ي�ن� 

  . )4و3: آل عمران( " ال*ُفرFقَانَ  و�ا�ْنز�ل�  ل�لنَّاس.
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 لKع�لَّكُم� َته�تَدُونَ آَتي$نَا م�وس�ى الْك�تَاب� و�اْلف3ر�ق&انَ   و�اHذْ "   �
  . )53:البقرة( "

آتَي�نَا"   � و�ذِْكراً   و�ض�ي�اء	 اْلف3ر�ق&اَن  م�وس�ى و�ه�ار;وَن  و�لKقَْد 
  .  )48:األنبياء( " ل�ْلم�تَّق�ين�
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آتَي$نَا م�وس�ى الْك�تَاب� تَم�امCا ع�لَى الَّذِي ا�ح$س�ن�   ث!م2 "   �
Eص�يالHو�ه�ًدى و�ر�ح$م�ًة  و�تَف Jشَي�ء ِMل�كُل Nلَع�لَّه�م$ بِل�قَاء

  . )154: األنعام ( " ي;وTم�نُونَ  ر�بSِهِم$ 

أي بين الحرام  : "قال القرطبي عن اآلية األولى   *
والحالل والكفر واإليمان والوعد والوعيد وغير 

الفرقان الفرق بينهم وبين قوم فرعون : وقيل . ذلك 
  " .  هؤالء وأغرق أولئكأنجى 
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  . )17:هود(  "  و�ر�ح$م�ةً  ب$ل�ه� ك�َتاب� م�وس�ى ا�م�اماً Uَم�ن$ ق&و  "  �
و�ه�ذَا ك�تَابP   و�م�ن$ ق&ب$ل�ه� ك�َتاب� م�وس�ى ا�م�اماً و�ر�ح$م�ةً   "  �

 ال ذِين� ظKَلم�وا و�ب%ْشر�ى ل�لْم�ح�س�ن�ين�   م%ص�دِّقP ل�س�اناً ع�ر�بِي@اً ل�ي�نْذِر�

  . )12:االحقاف( "

واعلم أنه تعالى وصف كتاب "  :قال الرازي  #
ومعنى   موسى عليه السالم بكونه إماماً ورحمة ،

كونه إماماً أنه كان مقتدى العالمين ، وإماماً لهم 
في معرفة الدين والشرائع ، وأما  يرجعون إليه

يهدي إلى الحق في الدنيا كونه رحمة فألنه 
  " ...  والدين

�Wא�$��0وא�
	���א���6 �
  . )55:االسراء(  "  و�آَتي$نَا د�او;د� َزب;وراً "   �
كُذِّب� ر%س�لP م�ن� قَب�ل�كَ "   � كَذَّب%وكَ فَقَْد  فَاHْن 

     "  ِبالْب�يMِنَاِت و�الزYب;ِر و�الْك�تَاِب الْم�ن�يرِ   ج�اء%وا
  ) .184:آل عمران(
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كَتَب�نَا ف�ي الز�ب%وِر م�ن� "  ا�نَّ اال)رFض� ي�رِث!ه�ا  ب�ع$دِ الذِّْكِرو�لKقَْد 

  )105:األنبياء( "  ع�ب�ادِي� الص2ال�ح�ونَ
آتَي�نَا م%وس�ى و�ه�ار%ونَ الُفرFقَانَ و�ض�ي�ا̂ء "  "  ل�ْلم�تَّق�ين�  و�ذِكْرًاو�لKقَْد 
�)48:األنبياء(  �
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  " لَح�اف�ظُوَنو�اHنَّا لKه�  الذِّكْر�اHنَّا نَح�ن� نَز2ل*نَا  "
�)9:الحجر(  �

وبما ان الذكر هو كل الكتب السماوية اذن التوراة 
واالنجيل مشموالن في وعد الحفظ من اي تحريف 
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ف&اس$ا�لوا   قَب�ل�كَ اH+ ( رِج�االa ُنوح�ي اHلKي�هِم� و�م�ا ا�رFس�لْنَا م�ن� "   �
كُنْتُم� ال َتع�لَم�ونَ   ا�ه$ل� الذِّكْرِ  �. )43:النحل(  "اHْن  �

ف&اس$ا�لُوا ا�ه$ل�   و�م�ا ا�رFس�لْنَا قَب�لَكَ اH+ ( رِج�االa ُنوح�ي اHلKي�هِم� "   �
كُنْتُم� ال تَع�لَم�ونَ الذِّكْرِ    . )7:االنبياء(  "اHْن 

  :قال الطبري #
ْكِر "   وهم الذين قد قرأوا الكتب   "فـاْسئَلُوا أَْهَل الذِّ

التوراة واإلنـجيـل ، وغير ذلك من كتب : من قبلهم 
  " .  هللا التـي أنزلها علـى عبـاده

  :جاء في الكشاف للزمخشري  #
وقيل للكتاب   .أهل الكتاب : وأهل الذكر فَاْسئَلُواْ   " 

  " .الذكر ؛ ألنه موعظة وتنبيه للغافلين 
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و�قَفَّي�نَا ع�لَى آثKارِه�م� ِبع�يس�ى ابFنb  ":   ُهًدى َونُورٌ   �
ي�دَي�ه� م�ن$ التَّو�ر�اة� و�آَتي$نَاه� اال�نجِيل�   م�ص�دِّق_ا ل�م�ا ب�ي$ن�   م�رFي�م� 

و�ه�دًى  و�م�ص�دِّق_ا ل�م�ا ب�ي$ن� ي�دَي�ه� م�ن$ التَّو�ر�اة� ف�يه� ه�دًى و�نُور� 
  .  )46: المائدة("  و�م�وFع�ظKةً ل�ْلم�تَّق�ين� 

   :بركات تطبيق التوراة واإلنجيل  �
و�اال�نِجيل� و�م�ا اaنزِل� ا�لَي$هِم$ م�ن$  ا�ق&ام�وا التَّو�ر�اةَ   و�لKوF ا�نَّه�م� " 

  )66: المائدة(  .".و�م�ن� تَح�تِ ا�رFج�ل�هِم� فَوFق�هِم� +K()َكُلوا م�ن�  ر�بSِهِم$ 
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و�ي;ع�لِّم�ه� الْك�تَاب� و�الْح�كْم�ةَ " :تعليم المسيح الكامل  �
  .)48: آل عمران(" و�التَّو�ر�اةَ و�اال�نجِيل� 

قُل� ي�ا ا�ه�ل�  ": نزول التوراة واإلنجيل من عند هللا  �
 iءFس�تُم� ع�لَى شَيKتَابِ ل�و�اال�نجِيل� و�م�ا  التَّو�ر�اةَ  ح�تَّى تُق�يم�واال*ك

  .)68: المائدة(  " اaنزِل� ا�َلي$كُم$ م�ن$ ر�بSِكُم$ 

  :قال الرازي  #
: أنه تعالى وصف اإلنجيل بصفات خمسة فقال   "  
ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصّدقاً لَّما بَْيَن يََدْيِه ِمَن ٱلتَّْوَراِة َوُهًدى   "

  ".  ّلْلُمتَِّقينَ َوَمْوِعَظةً 

?�H�I=�H9J
HK@'�ْ א���س���	
$MB@���א�
BC'BD�?CN5�ل@�א@�I=  W 

   ،أهل االنجيل ان يحكموا بهيطلب القرآن من   
  كيف يطالبهم بتطبيق ما هو محرف ؟

بِم�ا ا�نز�ل� ال3@ه� ف�يه� و�م�ن ل م�  و�ْلي�ح$ُكم$ ا�ه$ل� اال�نجِيل.   "  �
ئ�كَ ه�م� ال*فَاس�ُقونَ  ي�ح�كُم ِبم�ا ا�نز�ل� ال3@ه� KلـFوm46المائدة (  "فَا( .  

  .اي يحكموا بما معهم من االنجيل وفي زمانه

  :وكذلك التوراة فيها حكم هللا في زمانه 
و�كَي$ف� ي;ح�كِّم�ونَكَ و�ع�نْدَه�م$ التَّو�ر�اةُ ف�يه�ا ح�ْكم�  " 

  .  )43: المائدة(  "الdeه�
يقيمون أحكام الكتاب فهذه اآلية تبين أن الذين 

  .المقدس ال يحتاجون إلى كتب أخرى للتحكيم
فلو كان الكتاب محرفاً فكيف يصفه القرأن بأن 

  حكم هللا ؟ " فيه"
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كَانَ ع�دُوoا ل�جِب�رِيل� فَاHنَّه� َنز2لKه� ع�لَى قَلْبِكَ بِاHذْنِ "  قُل� م�ن� 
 �: البقرة( " و�ه�دًى و�ب%ْشر�ى ل�لْم�وpم�ن�ين�  م�ص�دِّق_ا ل�م�ا ب�ي$ن� ي�دَي�ه�  ال23ه

97( .  

على وجود تأكيد "   ل�م�ا ب�ي$ن� ي�دَي�ه�  م�ص�دِّق_ا " :قوله 
  !الكتاب المقدس سليماً في زمانه

  
و�ا�ْنز�ل� م�ص�دِّق_ا ل�م�ا ب�ي$ن� ي�دَي�ه�  َنز2ل� ع�لَي�كَ ال*ك�تَاب� بِال*ح�قِ@ "  

  .)3: آل عمران(  "  التَّو�ر�اةَ و�اال�نِْجيل� 
  
م�ص�دِّق_ا ل�م�ا ب�ي$ن� ي�دَي�ه� م�ن$  و�ا�نز�ل*نَا اHلKي�كَ ال*ك�تَاب� بِال*ح�قِ@ " 

  .  )48: المائدة( " الْك�َتابِ و�م�ه�ي$م�نًا ع�لَي$ه� 
  
من   "قبله " مصدقا لما بين يديه "  :قال الجاللين  #

والكتاب بمعنى   "عليه "  شاهدا  "  الكتاب ومهيمنا
  " . الكتب

  
  :وقال الطبري  #
وسئل عنها .   وأمينا عليها  مصدقا لهذه الكتب  " 

  " . مؤتمنا عليه  :عكرمة وأنا أسمع ، فقال 
  
  :جاء في الدر المنثور  #
"  ومهيمنا عليه  "عن ابن عباس في قوله "  

المهيمن األمين ،   :قال ..  .  مؤتمنا عليه :قال
  . " والقرآن أمين على كل كتاب قبله

فكيف يمكن تحريف الكتاب المقدس بينما القرآن هو 
مهيمناً عليه اي شاهداً له ومؤتمناً أميناً عليه ، أم ان 

  القرآن قد فشل في مهمته كشاهد وأمين ؟
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فَا�ْنز�ل*نَا ع�لَى ق&و�ghً غ&ي$ر� الَّذِي ق�يل� َله�م$  ال ذِين� ظKلَم�وا ف&ب�دَّل� "
(  "بِم�ا كَاُنوا ي�فْس�ُقونَ  رِج$زCا م�ن� السdم�اءNال ذِين� ظKلَم�وا 

  )162:واألعراف 59:البقرة

فلماذا لم يعاقب برجز من السماء على من تجرأ 
  !وحرف كتابه المقدس ؟
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كُْنت� ف�ي شَكٍّ م�م2ا ا�ْنز�ل*نَا اHلKي�كَ "  ف&اس$ا�ِل الَّذِين� ي�قْر�ء;ونَ فَاHْن 
لKقَدْ ج�اء�كَ ال*ح�ق� م�ن� ر�بtِكَ َفrَs تَكُونَن2 م�ن�  الْك�َتاب� م�ن$ ق&ب$ل�كَ 

  )94:يونس( " ال*م�م�َترِين� 

  
أما النصوص القرآنية األخرى التي يظن البعض 

  :ها تتهم الكتاب المقدس بالتحريف فكلها ان
  !تتهم فريق محدد من اليهود دون سواهم ) 1
والتهمة هي تأويل النصوص اي تفسيرها ولي  )2

  .اللسان بها ، وليس تحريف اللفظ والكالم 
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