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 ملخص البحث:

 شبهة من شبهات أعداء اإلسالم يف العصر احلديث ضد القرآن الكرمي الدراسةتتناول 

 !قان احلق)فر ال(أمساه:  مبا إليه من عند هللا حيو أأنه  شور شوهي ادعاء القسيس األمريكي أنيس 

سخرية من ، والقيقة األمر أ�ا حماولة ابئسة لكتابة ما يشبه القرآن الكرمي هبدف تشويه اإلسالمحو 

  ;  :  9 ]ىل سبحانه إذ يقول: وصدق املو  تعاليمه، مث نشر د�نة املسيحية احملرفة.

<  =   >  ?  @  A  B  C  D  E    F  HG  I   J  K  L  

NM  O  P  Q      R  Z  ]:١١٢ األنعام.[ 

وبيان ؤلفه، مبلكتاب و التعريف اب :ي، وهمباحث ثالثة من بحثل الكيتكون هيو 

 وكذبه.   الوحي الشيطاينهذا على وهم بدهية الاجللية األدلة  أهمتقدمي  مثموضوعاته، 

، ليقف نبوة!أعدائه املستمرة منذ عصر الإىل توعية املسلم وتبصرته خبطط  الدراسةهتدف و 

 .وبسنة نبيه م ابهلل وبكتابه صعتلك موقف املذيف 

ق ويباع أل�ا مازالت تسوَّ  وبيان بطال�ا هذه الشبهةيف تتبع  وتتلخص أسباب الدراسة

يها مبا فيه جدة عن الدراسات الرد عل على شبكة االنرتنت، فكان من الواجب الشرعيالكتاب 

 السابقة هلذا الكتاب.
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 ة ال يصلح أن يكون كتاب) فيه أخطاء كثري ق(الفرقان احل :: أن كتابالدراسة وأهم نتائج

 .!من هللا تعاىل أن يكون وحي قرأ فضاليُ بشري 

 .شور شأنيس  -شبهة-القرآن-الوحي الكلمات املفتاحية:
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Evidence of the nullity of the demonic revelation;  
Book(The True Furqan) 

 
 
Abstract  
The study presents a suspicion of the suspicions 

of the enemies of Islam in the modern era, namely the 

claim of the Palestinian-American chaplain: Anis 
Shorrosh that God has revealed to him by a book 

called: The True Criterion. The truth of the matter is that 

it is a miserable attempt to write what resembles the 

Holy Qur’an in order to distort Islam and ridicule its 

teachings, and then spread the religion of distorted 

Christianity. 

The study deals with three topics: introducing the 

book and its author, explaining its topics, then 

presenting the most clear evidence of its weakness and 

lies. 

The study aims to educate the Muslim and his 

insight into the plans of his enemies that have 

continued since the era of the Muhammadiyah 

message, so that he will stand the position of the 
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Mu'tasim in God, his book, and the year of his 

Messenger. 

The reasons for the study are summarized in 

following the suspicions raised about the Noble Qur’an 

in the modern era and explaining its invalidity. 

The most important results of the study: That the book: 

(The True Criterion) contains many errors that are not 

suitable to be a human book, besides being a revelation 

from God Almighty 

 

key words: 
The Qur'an - Al-Furqan - Revelation - Anis 

Shorrosh 
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 املقدمة:

نيب والصالة والسالم على ال ،نذيراً  نياملعل الفرقان على عبده ليكون للنزَّ احلمد هلل الذي  

 :بعدأما  ؛وعلى آله وصحبه ومن سار على �جه إىل يوم الدين اخلامت 

قد ف، العصر األول لإلسالم نذرفت مُ القرآن الكرمي عُ  ىوعل  النيب فإن احلرب على

ا الو قف ؛هليل عنز  نمو اإلهلي حول الوحي  غرضنيعن شبهات امل التاريخ حدثناو  ،خرب� القرآن الكرميأ

ن م قزامألاحاول أحد بل  -والعياذ ابهلل -"!كاهن  ،اب، شاعرجمنون، ساحر، كذَّ " :عن النيب 

حىت  ابجلهل والكذب يَ مِ فرُ  !جديد وحيأن �يت ب يلمة بن حبيب احلنفيمس :دعىيُ  مشركي اليهود

  )٢( .اندثر قرآنهو  عنه دصَّ فُ  ؛سيلمة الكذابتهر مبشاُ 

 كتاب هللاإلعالن احلرب على   الضاللالشر و عت قوى مَّ جتفقد ث دير احلصيف العأما 

ما دام "يقول: إذ يطانيا السابق ، رئيس وزراء بر )ستونجرياد ( :ومن أمثلة هؤالءوالقضاء عليه، 

وال أن تكون  ،الشرق األوسط ىتسيطر علأن القرآن موجوداً يف أيدي املسلمني فلن تستطيع أوراب 

  )٣(  ."...نأما أوراب نفسها يف

 
ُ
 وحتت شعار مقاومة اإلرهاب والتطرف ،علنة ضد اإلسالمفعلى هذه العقيدة الفاسدة امل

 -ومزعم وحيابختالق  ،وأحفاد مسيلمة الكذاب ،صليبية النكراءلاخرج علينا أحفاد  ،إلسالميا

ال و فرقان و با همو -(الفرقان احلق)  :وهمسَّ  – هللا علىوإعالن التحدي  ،ملضاهاة كتاب هللا تعاىل

م ظنًا منه !هوفواصل ،ومقاطعه ،ولغته ،وآ�ته ،سورهو طريقة القرآن الكرمي على تب كُ   -؟!! قهو حب

الكثري من املغالطات والدعوة  الذي حوى بزعمهم عن كتاب هللاهذا الكتاب بديالً  أن يكونوسعياً 

 وهو حتٍد جريء -اً ري  كبعلواً  ولونقتعاىل هللا عّما ي- !عامل أمجعي للواحلس إىل اإلرهاب الفكري



 )قّ احلََ  رقانُ الفُ ( :بكتا  ؛اينّ يطَ الشَّ  حيوَ ال طالنبُ  أدلةُ   )(اجمللد األول م٢٠٢٠يناير-دي واألربعونالعدد احلا -جملة الدراسات العربية

 

 

٦ 

 ١٤٠٠منذ أكثر من سالم لكنها من أقوى احملاوالت وأطوهلا على مدى اتريخ اإللة ابئسة او حمو 

 :مصداقًا لقوله تعاىل ! وذلكإلطالقى اعل ل ولن يكون األخريي األوّ وليس هو التحدِّ  ،سنة

[!  "  #  $  %  &  '  (  )*  +  ,     -  .  /  01  2  3  

4  5  6  7   8  9:  ;  <  =  >  ?  @  A    B  C  Z )فهل جنح هؤالء يف  )٤

 ؟شيطاينلوحي اهبذا الم طاهبخليف حاجة سالمية مة اإلوهل األ ن كما يزعمون ؟إجياد بديل عن القرآ

)٥(  

 مث ،موضوعاتهوبيان  ،ؤلفهمبلكتاب و اب تعريفال: مباحث ثالثةيف  الدراسة جاءت هذه

  .وبطالنه كذوباملالشيطاين  وحيهذا ال ةقيقح على ةلاألد أهم بيان

، حلديثعصر اال يفرة دائه املستمط أعخبط هري توعية املسلم وتبصإىل  الدراسة هدفتو 

 عن دينه وعقيدته. افعاً دوم ،ه رسول وبسنة هلل وبكتابهذلك موقف املعتصم ابيف ليقف 

، وعلى ابيان بطال�و  قرآن الكرميلعن ا ارةاملث تالشبها تتبعيف  أسباب الدراسة وتتلخص

 !يباع على شبكة االنرتنتو  يتم تسويقه لاز ام يالذ )الفرقان احلق(: كتابال هذا صدوررأسها 

  .اكذهبو  ا من بطال�ة وحتذير املسلمنيمن الواجب الشرعي التنبيه على هذه الشبهان فك

 

 ابقة:الدراسات الس

على شبكة املعلومات  عديدةعلماء مبقاالت لوا ارسنين الدمتصدى هلذه الشبهة جمموعة 

 من أمهها:  ها وطريقة عرضها؛على اختالف مناهج ؤلفاتقلة من املت)، و العاملية (االنرتن
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عبد  هيد عبدالس مدحمل؛ ادي والعشرين: القرآن األمريكي؛ أضحوكة القرن احلكتاب  -

 لعاملية منه.ية ات الشرعااملؤسسف وموق هدث املؤلف عن الكتاب وأهم أهدافحت )٦(. الرزاق

ؤلف امل اهتم )٧(عن القرآن، إليهاب كمال حممد.  مريكيألاكتاب: الفرقان البديل   -

 .لسياسيةإلعالمية واااهليمنة ال سيما  ية على العاملاألمريكهليمنة ا بعرضعموماً 

ح الفتا عبد  حد. صاللمتنبئ األمريكان أما حقائق القرآن،  فرقان)(ب: هتافت تاك-

  وأطال يف ذلك. فصًال فصًال، الكتاب فصولفنَّد املؤلف  )٨(الدي. خلا

 )٩(ام علي العموش. لد. بسفرقان احلق، كتاب املزعوم: الوان: الرد على البعن حمكم حبث-

وحيد هللا، والكتب السماوية، والقرآن تأنيس شورش من : مؤلف الفرقانعلى موقف  ت الردودثلومت

 سلمني.، واملل الرسو و كرمي، ال

 

بطال هذا الوحي إعلى  بدهيةال اجللية األدلةأهم  ن غريه هو تقدميع هباينيفما  عن حبثي ماأ

 !شيطاينال

ألنه ال مقارنة  -والعياذ ابهلل- الكرمي القرآنقارنة مع نصوص وال يهتم البحث ابلدراسة امل 

: من الكتاب نسختني على بحثلايف  توقد اعتمد هذا !.أصال بني كالم اخلالق وكالم املخلوق

ة النسخو  االصدار األول، ومل يكتب اتريخ النشر!-املتاحة يف موقع الكتاب لكرتونيةالنسخة اال

 )١٠( .م٠٢٢٠ سنة نشورامل الثالث لإلصداررقية الو 
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 ومؤلفه. احلق)الفرقان : (كتاب  لوحي الشيطاين؛اب التعريف املبحث األول:

 

 .ؤلفملاب فالتعري املطلب األول:

ومها  مقدمة الكتاب امسني مستعاَرين وهو خال من بيان مؤلفه، ويف ألوىللكتاب للمرة اا عبطُ 

الثالث  ارالصدويف ا ر،لنشوا والرتمجةالتدوين ة على شرفامللجنة العلى أ�ما  !(الصفي واملهدي)

س رئيلا وقعامل أما .)حملها: (أوحي إىل الصفي. ترجم معانيه املهدي تبمسحت اجلملة السابقة وكُ 

مث  ،)author(الكلمة اإلجنليزية  تحت شن املؤلف هو د. أنيس شور أب فقد أشار لفرقان احلقل

إىل اإلجنليزية وجعاله  ةيمن العرب )احلقالفرقان (أكملوا ترمجة  زوجتهنه و أبملؤلف ذكر عند التعريف اب

 .)١١( ومنطه! لكرميلقرآن اا شكلعلى 

  )الفرقان احلق(ريكية أن مالتابع لوزارة اخلارجية األ يجار م اخلإلعالامكتب برامج  موقع وذكر

 يالذ ذاوه-)١٢(هو د. أنيس شورش، وأن مرتمجه مسيحيون إجنيليون (بروتستانت) عرب كتبه

ؤكد ، والذي ي)١٣(على موقع أمازونه مؤلف هذا الكتاب صرح بنفسه أنرش شو  إال أن -أرجحه

ويندرج  )١٤( Messiahs Gifts  ععلى موق هلفاتؤ مب خاصة أن له صفحة -أيضاً  -ذلك

 .الكتاب ضمن قائمة مؤلفاته

 

 ؟ Anis Shorrosh شأنيس شور  من هو

 ،Mississippi college ميسسيب خترج يف كليةو ، فلسطنيدولة ، ولد يف عريب األصل

 مرتني  اةر الدكتو  لىع حصلو ، والوزارة يف الفلسفة هاوالدكتور  تعلى املاجستري يف علم الالهو  صلوح
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 America Institute of Seminary Ministry Dayton معةاج من

Tennessee  وجامعة International  Luther Rice  ، َّال يف وهو نشط وفع

) ٧٦يف غريها مبا يقارب من (و  ،م١٩٦٦ – م١٩٥٩  عام من ل التبشريي يف الشرق األوسطعمال

 نالفلسطينيو موحى،  سالمإلاوسط، األ لشرقاتسعة كتب، منها: املسيح، النبوة و وله  ،دولة

 احملرومون. 

يف قاعة الربت  -رمحه هللا-مع الشيخ أمحد ديدات  م كانت له مناظرة١٩٨٥ويف ديسمرب 

ويف عام  .) شخص٥٠٠٠أكثر من (ى إله ؟) حضرها يف لندن، بعنوان: (هل عيس كيةاملل

الشيخ ديدات كذلك،  عخرى مرة أمناظ اجنلرتا أقام -بربجنكهامركز املعرض الوطين م يف م١٩٨٨

) شخص، ويف  ١١٠٠٠؟)، حضرها أكثر من (إلجنيل.. أيهما كلمة الرببعنوان (القرآن أم ا

من ثالثة حماوالت  رششو وقد جنا  .اىلرمحه هللا تع- الشيخ ديدات يهويتنصر عل كليهما يدحضه

 الشهرية يف ١١/٩ حادثة دم،  وبع١٩٨٩يف عام -كما يقول  –قتل من مسلمني متطرفني 

، وله اإلذاعة والتلفزيوند من قبل اإلعالم الغريب، فشارك يف كان عليه طلب شدي  امريكأ-نيويورك

  )١٥( .حىت اآلنمستمرة أنشطة أخري 

رمز ابمسه ابلصفي يف فهو يف مرتبة النبوة، و  )احلقالفرقان ( إليه شورش أنه أوحي عيهذا ويدّ 

يف املقطع:  -كما يسميها-يف سورة النورال قو  )١٦( .ي"الصف أوحي إىل" :؛ إذ قالمقدمة الكتاب

صاركم ويف وألقاه يف أمساعكم وأب إ� أنزلناه نورًا على قلب صفينا فخطه كلمًا أبعيننا: " )٧(

 )١٧(". لظلمات إىل النور لعلكم هتتدونفر وخيرجكم من اليطهركم من الك أيديكمقلوبكم وبني 
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 .ابتالتعريف ابلك :ثايناملطلب ال

 .ابالكت ماس أوًال:

 الكتاب سورة خمتلقة يف شورشوقد ذكر ، )١٨( ق)(الفرقان احلاالسم احلقيقي للكتاب هو 

لتمسك هبذا ًا توصي ابة أيضعديد مقاطعاختلق بل و  – آلتيةا اصورهتنظر ت – هنفس االسمحتمل 

 هي لليت يهديفيه  فرقان حق ال ريب ": قوله صورةاليف موضح  كما هو  –، منها لباطلالفرقان ا

ويف املوقع االلكرتوين إلحدى احلركات السياسية اليهودية  .)١٩(" أقوم فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون

ه قد نشرت مادته حتت ا الكتاب وأهدافواليت جاءت بروح هذ ؛لألخوة دي :يّ أوتدعى "يد الحيم" 

اب الكت( ـب حاتالصفقع و ا بعض املو يف كذلك  الكتاب يسمىكما   )٢٠( اجلديد".عنوان "القرآن 

 !! .)مصحف األد�ن الثالثة(و أ )كتاب السالم( وأ )عشرينرن احلادي والاملقدس للق
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 .طباعة الكتاب واتريخ نشرهاثنياً: 

ظهر -ن يف صفحة حقوق الطبعو مدَّ  هو ماك  – م١٩٩٩بع الكتاب ألول مرة عام طُ 

 ةوهذه هي الطبعة املنشورة على شبكة اإلنرتنت واملعدَّة للبيع عن طريق الشبك - الغالف اخلارجي

)٢١(.  

فالطبعة األخرية اليت قامت  ،)٢٢( اتبعط أنه طبع ثالث وذكر املوقع الرئيس للكتاب

إال  شره.طباعته ون WinPress publishing وتولت شركة -عليها الدراسة كانت الثالثة

املعىن السئ اليت حتمله دار النشر األوىل وهو  هو ويبدو السببأنه يف الطبعة الثالثة تغريَّ اسم الناشر 
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مبستوى الكتاب الذي جاء مكمَال لإلجنيل ق ية واضحة ال تليعىن (معصرة اخلمر)، وهذه سلبمب

 األمريكية ذن من اإلدارةمريكية، إباس األتكس اليةو أما عن مكان طباعته ففي   !وهداية للعامل

)٢٣(. 

ال تتجاوز السبعة كما صرح استغرق أتليفه عدة سنوات أما عن مدة أتليف الكتاب فقد  

جزءاً،  من اثين عشريف األصل ون كتاب مكَّ أبن هذا ال رصاداملبعض وذكرت  .شورشذا مؤلفه هب

الفرقان احلق كتاب متكامل يف ل: "اذلك وقكر أن شر شو  ، إالَّ أنهو اجلزء األولمنه وما صدر 

 .)٢٤( "كتاابً  ١٢لسلة تتألف من ذاته وليس جزءاً من س

 

 كة اإلنرتنت ويفرة علنية على شبذا الكتاب بصو ة؛ فقبل نشر همهم مسألةشري هنا إىل أو 

سورة و سد، جالتسورة (سورة الوصا�، و  :هي-خمتلقة  أقطار البالد العاملية، ُنشرت أربع سور بعض

 اوتناقله يف إحدى مواقعهم املبهمة، -(الفرقان احلق)  كتاب:أ�ا من   نّ ظُ املسلمون) سورة و  ان،مياإل

د أبن هذه رنة ُوجواملقا تحققال دولكن بع، )٢٥( لكرتويناإل يدرب لال عن طريق رسائبينهم  ناسال

. ويف ئهاأمساعض بيف  افقتو تإن و ، )الفرقان احلق( كتاب:مًا عمَّا جاء يف  السور األربعة ختتلف متا

بل ويؤكد  منعقدة على إصدار نسخ أخرى تبعًا للفرقان املزعوم.كانت هذا إشارة على أن النية  

إقامة مشاريع على !! ن القرآنبدال عاألمريكي الفرقان  بعنوان:ه تي يف مقالستاذ مصطفى بكر األ

كسورة: القديس   حةاضو  اً وصا نصمنه لاء بعض السور ونقذكر أمسمث عدة إلخراج بقية األجزاء، 

 . )٢٦( واملوت واألرض واألسطورة

 .!شورش السابق ويف هذا تكذيب لقول
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عه ديد' قد مت توزياألول من كتاب 'الفرقان اجل ءأن اجلز  املصادر إىلبعض وقد أشارت هذا 

زاء جاأل دراسة حمتوى ىعل متنوعة تعكفعددة و يف 'إسرائيل' وأن هناك جمموعات يهودية مت

اجلزء األول حبجة أنه مل يتضمن إشارات قوية  دوا اعرتاضهم علىالكتاب، وأ�م أبهذا  من األخرى

للحضارة ذي قدمه اليهود اإلسهام العظيم ال ، وإىلانيةإلنسالدور 'اليهودي' يف بناء ا وصرحية إىل

 )٢٧( .نيمع أبناء املسلمالتفاعل إبجيابية  كيف أن اليهود حاولوا مراراً العاملية، و 

صهيونية  جمموعةفقد عرضت ة اإلسالمية؛ ونطاق توزيعه يف البالد العربيتسويقه  أما عن

 إال أن ،ا الوطن"إلكرتونية تدعى "دني يف صحيفة فلسطينية مبالغ طائلة مقابل نشر الكتاب

ط وصل أعضاء من اجملموعة إىل املناطق الفلسطينية داخل اخلها بعد ،ابءت ابلفشل مهتحماول

  )٢٨( .بواب لبيع الكتابطرقوا األو خضر األ

؛ مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي ابلكويتعن أسبوعيًا  اليت تصدر )الفرقان(نشرت جملة و 

 .)٢٩( .ة اخلاصةاألجنبي املدارس بة يفطلالاملتفوقني من  ىيت عل الكو يوزع يفأن الكتاب 

  

 .وصف الكتاباثلثاً: 

حجم القرآن م على مِّ صُ قد ، و طساملتو  طعلقا نصفحة م )٣٦٦( يف باطلالفرقان ال يقع

أو  فصالً ) ٧٧من مقدمة و(الكتاب ويتكون  غالفها األخضر! لونو  طبعة املدينة النبوية  الكرمي

 .ةامتمث اخل !كما يسميها املؤلف  سورة
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شورش بواسطة  جنليزيةاإلاللغة رجم إىل ، مث تُ )٣٠( العربيةابللغة  لن الباطالفرقا تبكُ 

هو موضح ، كما ىل اللغات األجنبيةإالقرآن الكرمي ترمجة معاين على منوال  نيابللغت بعطُ  مث، وزوجته

 .سابق الذكراملرفق يف صورة املثال 

الكرمي كما هو  نر القرآأمساء سو من  هانمامساً  )١٤( تقتبساُ فقد  رهو سفصوله/عن أما 

اثلوثية مسيحية ملة ستبدأ بب ةمزعو املالشيطانية وكل سورة من سوره  يت ذكره.موضح يف اجلدول اآل

سابق املرفق املثال  صورةكما هو موضح يف لقرآن الكرمي،  ا منالبسملة مع بداية كل سورة اكي حت

السورة الواحدة أما   ."لواحد األحداة الروح اآلله بسم اآلب الكلم" : الشيطان ولق ووه، الذكر

 .مقطعاً  )٣١وأكثرها ( طعامق )٦ها (أقل -آ�ت القرآن منطعلى -ع تتكون من مقاطف عند شورش

  سورة )٧٧(جدول أبمساء السور املختلقة يف كتاب (الفرقان احلق)، وعددها 

 .كرميسور القرآن العناوين من  تبسقمنها م عناوين املظللةالو 

 ١.الفاحتة

.احملبة٢  

 ٣.النور

.السالم٤  

.اإلميان٥  

.احلق٦  

.التوحيد٧  

 ١١.الفرقان 

وثلثالا.١٢  

.املوعظة١٣  

.احلواري١٤

 ين 

.اإلعجا١٥

 ز

.الطهر٢١  

.الغرانيق٢٢  

.العطاء٢٣  

 ٢٤.النساء

جزوا .ال٢٥  

 ٢٦.الطالق

.الزىن٢٧  

.القتل٣١  

.اجلزية٣٢  

.اإلفك٣٣  

.الضالني٣٤  

ءإلخا.ا٣٥  

ملصياا.٣٦  

زـ.الكن٣٧  

.املفرتين٤١  

.الصالة٤٢  

.امللوك ٤٣  

.الطاغو ٤٤

 ت

.النسخ٤٥  

.الرعاة٤٦  

.احلكم٥١  

.الوعيد٥٢  

.الكبائر٥٣  

٥٤.األضح

 ى

.األساط٥٥

 ير

.الوحي٦١  

.املهتدين٦٢  

.طوىب٦٣  

.األولياء٦٤  

 ٦٥.اقرأ

٦٦.الكافري

 ن

املني.الع٧١  

.اآلالء٧٢  

ة.احملاج٧٣  

.امليزان٤٧  

.القبس٧٥  

.األمساء٧٦  

.الشهيد٧٧  
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.املسيح٨  

.الصلب٩  

.الروح١٠  

 ١٦.القدر

.املارقني١٧  

 ١٨.املؤمنني

 ١٩.التوبة

.الصالح٢٠  

 ٢٨.املائدة

.املعجزا٢٩

 ت

٣٠.املنافق

 ين 

 ٣٨.األنبياء

.املاكرين٣٩  

.األميني٤٠  

الشهادة .٤٧  

.اهلدى٤٨  

يل.اإلجن٤٩  

.املشركني٥٠  

.اجلنة٥٦  

.احملرض٥٧

 ين

.البهتان٥٨  

ليسر.ا٥٩  

فقراءل.ا٦٠  

.اخلامت٦٧  

.اإلصرار٦٨  

زيلـ.التن٦٩  

.التحري٧٠

 ف

 .أهداف الكتابرابعاً: 

الدعوة  هو هدف األساس من كتابتهلضوح أن او بكل  يرى باطلإن القارئ هلذا الفرقان ال

عهم حتت كتاب هتيئة العامل ومج ، ومن مثَ فة الباطلةإىل تطبيع العامل بعقيدة الثالوث واملسيحية احملرَّ 

أنه مصدر  -بزعمهم –كرمي الذي أثبت الواقع ق) ليكون بديال عن القرآن الن احلفرقالاهو ( واحد

والشعار  احلديثة البشر، وذلك حتت ظل العوملة بين بني يةعنصر وال ةالفرقبث و الدويل لإلرهاب 

 حماربة اإلرهاب اإلسالمي املتطرف. :املكذوب

ل للتبشري بني اإلجنيرسالة  ىعله أن الكتاب حيتوي شورش يف صفحة ترمجت وقد صرح

 :إذ يقول !! وصدق املوىل سبحانه وتعاىلهيهات هيهات ملا خيططونكن املسلمني. ول

[!  "  #  $  %  &  '  (  )            *  +       ,  -     .  

/  0  Z )٣١( 
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 .احلق) لفرقاناكتاب: (  الوحي الشيطاين؛ اورأهم حم املبحث الثاين:

 

 ية:اآلتحملاور حول ا الكتابموضوعات  تدور

  ىأبن رسالة عيسالدعوة ترسيخ عقيدة التثليث، و و  ملسيحيةالدعوة إىل ا احملور األول:

 .وال رسول ال نيب بعدهفاخلامتة،  لةاالرس هي

أمواات  أيها الناس لقد كنتم �: " شيطاينالوحي اليقول ) ٨مقطع  ،سورة السالم(ففي 

 قان احلق. مث حنييكم بنور الفر ومات الكافرونمن آمن ابلكلمة،  إلجنيل احلقحييناكم بكلمة افأ

فنحن اآلب الكلمة " : شيطاينلا رشو ش وحي ليقو  )٦-٥، مقطع ثالوثسورة ال(ويف  )٣٢( ،"...

وحنن هللا الرمحن الرحيم الروح اثلوث فرد إله واحد ال شريك لنا يف السموات واألرضني. 

  )٣٣( ."  العاملنيشريك لنا يف إله واحد الاثلوث فرد 

 

شع بوصفهم أب؛ و ، وعلى املؤمنني خامت الرسلعلى  تعاىل، و التطاول على هللا احملور الثاين:

 !ح األلفاظوأحقر الكلمات، وأقد  تابار الع

ذلك يف و  -كبرياً   علواً  هللا عما يقول تعاىل –ابلشيطانشورش  الكاهل فيصفه هللا عز وجلأما 

شيطان � الودعا ":يقول )١لطهر، مقطع سورة ا(، ومثاله ما جاء يف الكتاب نمأكثر من موضع 

عه فأضلهم فارتكبوا الكبائر ابمسنا وهم ال اأبتبليوقع  أبمساء قُبحى غيَّبها أبمساٍء حسىن مكراً منه
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ن وال تصدقوه إن وال تطيعوا أمر الشيطا"  :يقول )٤، مقطع سورة الصالح(ويف )٣٤( ."يشعرون

 )٣٥( ."واتقوا هللا إن هللا غفور رحيمطيبا : كلوا مما غنمتم حالال قال لكم

 

 والساحر، ،اغوتالط ل:ثأبوصاف قبيحة م -لق العظيمصاحب اخل -  النيب ويصف

 ، مقطعاألنبياء سورة يف ( يقولوحيكم عليه ابلكفر والضالل والشرك.   -والعياذ ابهلل – اكاألفَّ و 

بينات الكفر، وعرفوه من  ني من رسول أفاك تبينوه منؤمنوحذر� عباد� امل"  :،)١٨٥-١٦

سورة (ويف  )٣٦( "ينكافر   مو عاله، وكشفوا إفكه وسحره املبني، فهو رسول شيطان رجيم لقار أفمث

من  أيها الذين كفروا � يقول: " ؛القرآن الكرميسورة النجم يف آ�ت  من تحريفقتبسة بامل )الغرانيق

من  ى. فرأى .علمه مريد القو  .يوحىإال وحي إفك  . إن هوىغو  عباد� لقد ضل رائدكم وقد

. وإذا ىدبما أفأخفي  الشيطان زجره صحبه . كلما مسه طائف منىيطان الكرب مكائد الش

فقد اختذ الشيطان وليا من دوننا.. فال يقوم إال كما يقوم الذي يتخبطه  إين معكخال به قال: 

 )٣٧( ." زل عليه رجزاـالشيطان من املس إذ ين

، من وحي شورش، ففي ( سورة وال املالئكة الكرام –عليهم السالم  –ء األنبيايسلم  وكذا مل

أيها الناس: إذا جاءكم رسول أو نيب أو َملك  � ": يناشيطال هيحو ) يقول ١٠-٩احلق، مقطع 

يه وال من السماء بغري ما جئناكم به يف اإلجنيل احلق والفرقان احلق من بعده فال تستمعوا إل

ألفاكني فلم احلق من األنبياء ا وحذر�كم يف اإلجنيلأثيم. كافر وشيطان   بيله فهو مارقتتبعوا س
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مفرتون وكفرة مارقون ومن مثار  ةٌ رَ كَ ق فاهتدوا واحذروهم فهم مَ حلان االفرق هتتدوا وذكر�كم يف

 )٣٨( ."أعماهلم يُعرفون فهم رسل الشيطان الرجيم

 

 من آ�ت آن الكرمييف القر  اءجما  نيال عظيماً، فكل شورش منهم لفقد � نياملؤمنعن أما 

رتاه ف .على ذلك وزاد لب !لمؤمننيلوصفًا  ورشش االكتاب وأوصافهم وجمادلتهم، جعلهبشأن أهل 

وهم  وهم املغضوب عليهم ال غريهم ،إخل ... ،والشرك ،الكفرو  ،والضالل ،ابلنفاق هميصف

 :انيةنصوصه الشيطذه بعض . وهالضالون

يتم هبديه واستنرمت احلق واهتد اإلجنيلنتم مبا قلنا يف � لو آممن عباد � أهل الضالل[ •

  )٣٩( )٢٥، مقطع املسيحسورة ( ]تنا املقربنيدعبا نتم منكبنوره، واتعظتم مبوعظته، ل

ابلشرك هبتا وما أشركوا بنا أحدًا فهم  -أي النصارى –ورميتم عباد� املؤمنني [ •

، (سورة الصلب ]وأنتم الضالون عليهمغضوب وهم املهتدون وأنتم امل املرضىُّ عنهم

 .)٤٠( ) ٧مقطع 

ابهلل ومبا أويت عيسى والنبيون ال  اآمن قولون:تأيها املنافقون من عباد� الضالني:  �[ •

، مقطع  كم(سورة احل ]منهم، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نفرق بني أحد

٤١( .) ١( 
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 تهبشريَّ وحماولة إثبات  ،القرآن الكرمي قدسية الإبط :الشيطاين يف هذا الفرقان :احملور الثالث

  .وحي من هللاهو وليس  بنسبته إىل حممد 

شورش  هفردمنها ما أ، املقتبسة من القرآن الكرمي فةرَّ السور احملمقاطع  ليًا يفذلك جيظهر 

ملقطع ا فيف !وال بالغةفيهال إعجاز  القرآن الكرمي إثبات أن هبدف (سورة اإلعجاز) :اهامسّ سورة ب

-!لجيفة من الداخأجوف مزخرف من اخلارج،  القرآن الكرمي بشيء السورة يصفه من هذ الرابع

وما أوحينا لغواً سجعاً خاوً� إالّ من الكفر كالقبور املشيدة خارجها زخرف " يقول: -اذ ابهللوالعي

 -النيب  ويقصد –... فصراطه عوج .وابطنها جيف تعج أبنواع السموم ،يسرُّ الناظرين

ا له واختذوه ونوره ظلمة فال تتبعوه وال تنصتو  -القرآن الكرميويقصد  –وإعجازه ُعجمة 

  )٤٢(. "جوراً مه

 

 .ههتشويو  ااحملور الرابع: السعي لنسف شريعة اإلسالم وحتريف تعاليمه

 وستونهيف حماضرته يف جامعة املؤلف  شورش احلاقده قالما  -ابتداءً – يكفينا دليال

)Huston( :"الذين يدعون يف كل ليلة سبت أبن يسقط  أ� واحد من آالف النصارى

   )٤٣( ."اإلسالم

جمموع على  والالذعالشرس هلجوم الوهلة األوىل اهلذا الفرقان الباطل يلحظ من ئ القار إن   

إلميان ابلغيبيات  السخرية ابتهزاء أبحكام القتال، و وأحكامه، فمن ذلك: االستعاليم اإلسالم 

 .ويف اإلجنيل سيح املسلم يف امل إميانحماولة رد مث ، وح، واجلنةكالر 
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 )الروحالضالل، وهو ما جاء يف السورة املكذوبة ( ذاارئ شيئا من هلك أخي الق أنقل

 ثوابومن  اإلميان ابلروحشورش من ، وفيها يسخر احلق): (الفرقان كتاب  منوهي السورة العاشرة 

ول يف مطلع يق -والعياذ ابهلل –حور العني ابلزىن ويصف نعيم  يف سبيل هللا تعاىل، االستشهاد

د�: إذا سئل أحدكم عن الروح قال: الروح من أمر ريب. باذين ضلوا من ع� أيها ال"  السورة:

ذين بشروا ابلروح قبل جاهلية فما أوتيتم من العلم كثريًا أو قليًال وما سألتم أهل الذكر ال

لكم جبنة جتري كفرة الروم قب  مَ عِ فقد نَ  جنة الزىنسبيل استشهدمت يف ملتكم مبئات السنني. وإذا 

ومتكئني على األرائك يطوف عليهم  ،ثيااًب خضرًا ومحرًا متقابلني هاار يلبسون فيمن حتتها األ�

ت جنتهم جنتكم اليت زّ ون. وبَـ ولدان ونساء خبمور وحلم طري وما يشتهون وهم الكافر 

 .)٤٤( ."به من زىن وفجورطمعاً مبا وعدمت استشهدمت يف سبيلها فرحني 

 

 

 .هتافته بيانو ن احلق) قا(الفر  :شيطاينالالن الوحي بط أدلةالثالث:  املبحث

 

يف   أوضحهفرقان بني احلق الذي أنزله هللا تعاىل و  ى، فهوسم على مسمّ (الفرقان احلق) ا

ي  عوم الذالتسليم؛ وبني الباطل املز غ األمني عليه أفضل الصالة وأمت عزيز، وأرسل به املبلِّ كتابه ال

 ،والنيب ،رب صراحة على هللاحلفإعالن ا، تابرته، يف هذا الكن عو كشَّر عن أنيابه، وكشف ع

لبشرية وإلزامهم وإكراه ا ،فةاحملرَّ  اإلسالم؛ والدعوة جهارًا إىل اعتناق النصرانيةو  ،القرآنو واألنبياء، 
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يل على بيان كذبه وافرتاء لأعظم د؛ هلو طالفرقان املتخبِّ  اذهب واليقني الصادق على اإلميان الكامل

 قه. يله وتزوير حقائأقاو 

 

 : بطالنهالكتاب و هتافت على  األدلةضح أو إليكم و 

أن  تعلى شبكة اإلنرتن من الطبعة األوىل األول صدارجاء يف اال :الناشر للكتابأوًال: 

 Wine press عنوان:حتت )، ٢٠٠١(أوميجا   Omega 2001مؤسسة  هو: الناشر

publishing من  الثالث ارصدااليف  تبدلت اجلملة، إالَّ أن هذه ومعناها معصرة اخلمر للنشر

 World Wideمؤسسة : هوابسم آخر  -وهي النسخة الورقية اليت بني يدي- الطبعة األوىل

printing  مل الواسع للطباعةومعناها العا  !! 

 !تهم وكشف زيفهمخوفاً من فضيحاجلواب:   ؟ار النشرد تغري عنوانوالسؤال هنا: ملاذا 

 

وحدها   )الفرقان(؛ فكلمة ده ال يستقيمكتاب جيالأمل يف عنوان املت :عنوان الكتاب اثنياً:

©  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ] : قال تعاىل ؛وصفة لهاحلق  ن الكرمياسم للقرآكافية وهي 

  ®   ¬  «  ªZ )فإضافة كلمة:  .نهيويب طليفرق بني احلق والباوتعين: الذي  )٤٥

أما   !!فرقان ابطل الكرمين أن القرآ فكرهيف  جزمنه أل )٤٦( فيه املؤلف؛ وقع (احلق) للعنوان خطأ

انظر كيف ركاكة أسلوبه، فهو الفرقان احلق! ويف هذا داللة على ضعف لغة املؤلف و ف هو كتابه

 !ت الكتاب من عنوانههتاف
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لقبني من  يف املقدمة ه سوى ما ذكرمؤلفذكر تاب من الك خال :لغموض والتسرتااثلثاً: 

وكما ذكر�  (الصّفي، واملهدي) :ومهار، الرتمجة والنشو  ة على التدويناللجنة املشرفعضاء أل ومهيني

ار الثالث: أوحي إىل الصفي مث قالوا يف االصد .شورش وزوجته: أ�ماسابقا يف التعريف ابملؤلف 

إن كان هذا ف على املتلقي؟ الغموض والكذبمل هذا و  ا اإلهبامفلم هذوترجم معانيه املهدي! 

 .؟!! سواه ونبذ ما مسك بتعاليمهلإلميان به والت فأين املصداقية !!نكما يقولو   وفرقا�ً  اً الكتاب حق

أي  !أوحي إىل الصفيّ الكتاب  أن لفادعى املؤ كما أشرت آنفًا   :الكاذبة دعاءاتاال رابعاً:

 مقطعأنه وحي جاء مصدقًا ملا يف اإلجنيل ففي (سورة التنـزيل،  الكتاب منتجاء يف و  هو نفسه!

ولقد أنزلنا الفرقان احلق وحياً، وألقيناه نورًا يف قلب صفينا " ين:طال املؤلف الشيقا ،)٥-٤

يل احلق صنوا فاروقًا حمقًا، بني يديه من اإلجن ملامصدقًا  .  مبنيغه قوًال معجزًا بلسان عريبليبل

من  نسأله قاطع؛يف هذه امل فعلى افرتاض ما قال )٤٧( ."للباطل، وبشريًا ونذيرًا للكافرين ومزهقاً 

 مىت نزل هذا الوحي؟ وكيف؟ مث ن الفرقان وحياً؟ أب أقرّ 

 

  !العربية كما يقولابللغة  الصفيّ  ىل شورشإن الكتاب موحى أمبا  :أسلوب الطباعة: خامساً 

بدأ الكتاب  فلماذا، ىل األمة العربية خاصة واإلسالمية عامةإأنه موجه  ة الكتابمقدمأعلن يف مث 

م غري سلم العريب أفمن الفئة املستهدفة احلقيقية املاليسرى؟  هةليزية من اجلتب االجنعلى منط الك

 هذا التناقض؟ ما ؟العريب
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قل العمنهج نفسه إذ كتب كتابه على  فضح املؤلف ب:اهليكل املوضوعي للكتاسادساً: 

بدأ  أما املقدمة فكالم إنشائي مث ومنت وخامتة! مةل للكتاب مقدالبحوث؛ فجعكتابة يف   البشري

) ٧٧، وأما املنت فهو عبارة عن (سورة الفاحتة يف القرآن الكرميالفاحتة اقتباسا من  رةسو /فصلب

 )٤٨(رآنية مساها: سورة اخلامتة! رة قسو لها على شكل عفجخامتة الكتاب فصال/ سورة، وأما 

 زل كتابه احلكيم.ـان هللا العظيم منفسبح

 

إىل والتدقيق إىل اللغة اإلجنليزية. فبالنظر م مث تُرج عربيةلابللغة ا كتب أوالً   :لغة الكتاب سابعاً:

يف لل اخلو  ألخطاء اللغويةاب ، مليئةضعيفة املعاين فاظليكة األركجندها  ته العربية اليت ُكتب هبالغ

بل  البيان،و ضياع البالغة الفصاحة و غياب و النحوية قواعد لا اخللط يفك عن �هي ،األسلوب

ال �قص كالم بشر   هذا الفرقان املزعوم يتضح متاماً أن وهبذا يفألالعوام يف التلغة  املؤلف واستخدام

 ثلة على ذلك مبا يناسب املقام.لعلنا نعرض بعض األم، و ميكن أن يكون وحي من هللا تعاىل

� أيها الناس لقد زىن " : ل الشيطان) قو ١٣٥، صفحة ١٢ عمقطسورة الزىن، جاء يف ( •

أو مطلقها دون ز�ها، أو زوج مطلقة،  ؟؟؟؟رىأخ جتهِ بزو ًا مشرك أحد أربعة:من كان 

 ."عني زانية، وفعل ذميم أو ذا

إن الذين يقيمون " ان:الشيط قول :)٢٠٣، صفحة ٣ مقطع وجاء يف (سورة الصالة، •

املنافقون، وهم  ذلك همناس ًء كي يشهدهم الاملساجد ر�الصالة يف زوا� الشوارع، و 

 ."يف احلقيقة ال يصلون
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نتحال واالتباس الواضح االقاملزعوم على الفرقان تاب كوي  تحي :نتحالاالو  السرقة منًا:اث

ذلك بعد حتريفها وحتويرها مبا يناسب هوى و  وسوره �ت القرآن الكرميمن آجدا  واضع كثريةمل

فرقان ال مجليف  وائيخلط عجيب وتركيب عش باسسرقة واالقتال يفو  .ين عند املؤلفالوحي الشيطا

 من آ�ت جليالت من كتاب هللا هبني كالم من كتبه وما اقتبس مقاطعهو  ورهسو ، فرداتهوم زعومامل

ا مما يدل على كذب القوم، فلو كان  وهذ !د هللالقارئ أنه وحي من عن حىت يوهموذلك ، تعاىل

ه بيانوخطابه و  وتعبرياته  ينفرد أبسلوبهم ملفلِ  ؛وحي جديد كما يزعمون )فرقان احلقالكتاب: (

بلغة  العرب على كذلك  نزلفرد القرآن الكرمي عن الكتب السماوية السابقة، وكما انكما   بالغته

ى فأين الثر والبيان. وأساطني الفصاحة فاقت أرابب البالغة  عربية مفصَّلت اآل�ت، فائقة اإلعجاز،

  من الثر�؟!!

: ؤلفاملالكرمي؛ قول  آل�ت القرآن نتحالعلى السرقة واال -وهي غيض من فيض-ومن األمثلة

 )٤٩(" . ومن يتخذ الشيطان وليًا من دوننا فقد خاب مسعاه، وهو يف اآلخرة من اخلاسرين" 

قيقة! أنه : "قصد املفرتي من ذكر هذه احللديكما يقول د. اخلالكن   ،واملعىن على ظاهره صحيح

، لذلك هللا ن وليا من دونيوجهها ضد املسلمني كعادته، فاملسلمون يف رأيه هم الذين اختذوا الشيطا

     °  ¯  ®  ¬ ]عز وجل: هم اخلائبون اخلاسرون! وقد أخذ مجلته من قول هللا 

±  ²  ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹   Z . )٥١(  )٥٠( 
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 :اخلطابلغة ة يف وقيّ اهة والسُّ فسَّ الاتسعاً: 

 أن ؛ فضالطبنياهلادفة حتمل يف أسلوهبا معاين العطاء واحملبة والسالم للمخاالبشرية  رسالةال

 )الوحي الشيطاين-باطلالفرقان ال(كتاب:   أماوحي من اخلالق سبحانه وتعاىل. رسالة هذه الكون ت

فاسقني، يف لق ال، بلغة السَوقة، وخُ وأهله اإلسالمئية احلاقدة على زعة العداـلناب متيز خطابهفقد 

لقوم هة افادليل على ت ويف ذلك ؟!استخدام أسوء العبارات، وأفظع األلفاظ، وأبشع األوصاف

فنجد  ةأمثل إضافة ملا سبق ذكره منف اجمليد؟!! ، فأين هؤالء من خلق القرآنخبث مقصدهمو 

يغة صوقد أحصيت  ،للمؤمننيهذا الكتاب املوجهة  نداءاتكل التهكم واهلجوم الواضح يف  

 !ضاللال !اءالبغهل (� أصيغة، هي: ) ١٥( :أكثر منفوجدها  اتالنداءهذه بعد  اخلطاب

السفاح! اإلفك! املكر!  !الظلم !العصيان !اجلهل !العدوان !البهتان !التحريف !النفاق !الكفران

 )٥٢( .)وا ! الذين كفروا!ين أشركاملفرتين! الشرك والبهتان، الذ

 

ق املوىل وصدأعناهم، يف  هم، ورد هللا كيدطاينيالذي كشف عور هذا الوحي الشواحلمد هللا 

  ,       +  *            (  )  '  &  %  $  #  "  ! ] سبحانه إذ يقول:

-     .  /  0  Z ] :٣٢التوبة[ 
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 ةاخلامت

مت األنبياء واملرسلني، أما بعد: فبعد هذا لعاملني، والصالة والسالم على خااحلمد هلل رب ا

 ا
ُ
مس يف  أهم مالحمه، يتضح جليَا كوضوح الش ، والوقوف علىوحي املكذوبل هلذا الجملعرض امل

، ويكفيهم ه ومن يقف ورائهومؤلف صاحبه ماء أن كتاب (الفرقان احلق) يتهافت هتافتكبد الس

  -م ومحاقتهم أنه سيقضي على القرآن واإلسالمجبهله اعتقدواالذي  – أن هذا الكتاب ووابالً  اً ار ع

 لقا إذوصدق املوىل سبحانه وتعاىل  ، وعّرى عقائدهم.رهم، وفضح خمططاهتمكشف عن سرائ

  a  b  c   d  ef  g  h  i  jk  l  `   _  ^  [  ] :فيهم

m             n  o   Z )ويف بعض مورةاملعيف أقطاٍر  وانتشارهوأن إصدار هذا الفرقان الباطل،  )٥٣ ،

ن إال إمياَ� ويقينَا بربنا وخالقنا، وحبَا وإجالَال لرسولنا و لماصَة... ما زاد� حنن املسبالد اإلسالم خ

اإلسالمي إال  ديننا، وما زاد وشرفاً  إال رفعةً  العظيموأمت التسليم، وما زاد كتابنا  ه أفضل الصالةعلي

  »  ª   ©  ¨§  ¦  ¥  ]: إذ يقول  سبحانهوصدق املوىل، ونئاخلاس فليخسأ، ومسواً  مشوخاً 

¬  ®   Z )تعاىل هللامن   مكرماً حمفوظاً ؛ وسيبقى كتاب هللا تعاىل يعلو وال يعلو عليه .)٥٤ ،

 . ه سبحانهكالم  ألنه

 

خطاء ألاب مليء )ن احلقالفرقا( :كتابأن   ا البحثنستخلصها من هذ يجةأهم نتإن 

يكون  يصلح أن ال  !؟هوسف حقدٍ  مهاتراتُ فيه و  ،عقائديةالكرية فالغالطات املو  ،سلوبيةاأللغوية و ال

  .كبرياً   عما يقولون علواً تعاىل هللا ف !من هللا تعاىل افضال أن يكون وحي !وينتفع به يُقرأ كتااب سو�ً 
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ال نتواكل على ضمان  رية اهلزيلة، أنجتاه هذه الفِ  ناواجب الدراسة أن من وصي يف ختامأو 

فعلينا ، الدستور اخلالد ذامن أسباب حفظ ه سبباً ربنا سبحانه ظه لكتابه، فقد جعلنا هللا تعاىل وحف

نه لرد على أعداء هللا ودييف ا -تماعياالجالتواصل  اتعلى شبك وخاصةً  -ألسنتنا وأقالمنا جتنيد

 . ت وقدراتن إمكا�ممنلك و  نستطيع وكتابه، بكل ما

 

، اإلسالم واملسلمني ، وأن ينفع بهرميالك ههخالصا لوج هذا العمل وهللا أسأل أن يتقبل

 .رب العاملني واحلمد هلل
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 قائمة مصادر البحث

 

 احلاسويب).النشر -لنبوية(مصحف املدينة ا مير كلا القرآن •

 .)١٩٨٣، ٨لقاهرة: دار الشروق، طحبث جديد عن القرآن الكرمي، حممد صبيح، (ا •

االصدار األول -الطبعة األوىل عامل الرحب،أنيس شورش، (أمريكا: مطبعة ال لفرقان احلق،ا •

 م).٢٠٠٢، والثالث

 إلسالم.ا طريقللشيخ: أمحد حسان، على موقع  )الفرقان احلق(بعنوان  صوتية حماضرة •

 WWW.ISLAMWAY..COM.  

   /http://www.islam-exposed.orgموقع الفرقان احلق ابإلجنليزية.  •

 ي التابع للوال�ت املتحدة األمريكية : جي األمريكموقع مكتب برامج اإلعالم اخلار  •

-.gov/ar/Archive/2005/May/13o.state/usinfhttp:/

37301.html 

 اإلسرتاتيجية. موقع مركز الشرق العريب للدراسات احلضارية و  •

i.htm-h-l-ww.asharqalarabi.org.uk/center1/wahathttp://w 

http://www.islam-حلق رقان ااملوقع الرئيس للف •

g/contact.htmlexposed.or 

 سويسرا  موقع رابطة مسلمي •

http://www.rabita.ch/arabe/articles/forqan_koran.htm 

  stinehttp://www.pale-الفلسطيين لإلعالم:  املركز موقع •
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٢٩ 

 وقع البالغ:م •

-http://www.al

.php?option=content&task=view&id=99t/indexagh.nebal

9&Itemid 

ر دا( ،عبد الرزاق هيد عبدالس مدحمل؛ ادي والعشرينالقرآن األمريكي؛ أضحوكة القرن احل •

 ). م٢٠٠٤لنشر والتوزيع؛ الشرقية؛ والقاهرة، الرضوان ل

 لقاهرة،ر والتوزيع؛ اللنش احلرية( ،عن القرآن، إليهاب كمال حممد مريكيألالفرقان البديل ا •

 ).م٢٠٠٥

عبد  د. صالحلمتنبئ األمريكان أما حقائق القرآن،  فرقان)(افت هتاالنتصار للقرآن:  •

 ).م٢٠٠٥؛ األردن، فرسانمؤسسة ال، (الفتاح اخلالدي

جملة ام علي العموش. زعوم: الفرقان احلق، لد. بسوان: الرد على الكتاب املبعن حمكم حبث •

  م.٢٠٠٦جمللد الثامن، العدد الثاين ، ااألردنراسات؛ الزرقاء للبحوث والد

يب للدراسات آمال شحادة، موقع مركز الشرق العر  محلة إسرائيلية لتشويه القرآن واإلسالم، •

 ضارية واإلسرتاتيجية.احل

http://www.asharqalarabi.org.uk/center1/wahat-l-h-

i.htm 

  :ه على الرابطوقعينظر م احلق؟ حقيقة الفرقانما  :األستاذ/ عبد الدامي كحيل مبقال عنوانه •

http://www.kaheel7.com/ 

 



 )قّ احلََ  رقانُ الفُ ( :بكتا  ؛اينّ يطَ الشَّ  حيوَ ال طالنبُ  أدلةُ   )(اجمللد األول م٢٠٢٠يناير-دي واألربعونالعدد احلا -جملة الدراسات العربية

 

 

٣٠ 

                                                 
   العربية السعودية.اململكة  –القرآنية جبامعة طيبة ابملدينة املنورة اسات أستاذ مشارك يف قسم الدر  )١( 

aradi@taibahu.edu.sa  
، نقي ما تنقني، نصفك يف املاء فدع � بنت ضفدعني� ض"الضفدع يقول فيها:  مساها سورة كةه مقاطع مضحكاختالق: )٢( 

حىت ساء  اجلاحظ وهو يسخر منه: (ال أدري ما الذي هيج مسيلمةيقول اء تكدرين، وال الشارب متنعني). الطني، ال املونصفك يف 
 .١٣٢ص  )،١٩٨٣، ٨دار الشروق، ط يح، (القاهرة:، حممد صبحبث جديد عن القرآن الكرمي ". ينظر:رأيه يف الضفدع

 .WWW.ISLAMWAY..COMموقع طريق اإلسالم.، على د حسانالفرقان احلق للشيخ: أمحبعنوان  صوتيةاضرة حم:  )٣( 

  .] ١٢٠البقرة : [ :)٤( 
  .٣ص، قاحلالفرقان  اجع:..." ير مي عامةعامل اإلسالوإىل ال : " إىل األمة العربية خاصةة كتابهيف مقدم يقول شورش :)٥( 
 م.٢٠٠٤لنشر والتوزيع؛ الشرقية؛ والقاهرة، دار الرضوان ل طبعةينظر:  )٦(
 م.٢٠٠٥ رة،للنشر والتوزيع؛ القاه ة: احلريةطبعينظر:  )٧(
 م.٢٠٠٥فرسان؛ األردن، طبعة: مؤسسة الينظر:  )٨(

 م.٢٠٠٦ ، العدد الثاينجمللد الثامناألردن، االزرقاء للبحوث والدراسات؛ جملة  :ينظر )٩(

 دوالر أمريكي).  ٢٥أمازون بسعر: ( شراء الكتاب من موقع مت :)١٠(

    /http://www.islam-exposed.org لفرقان احلق ابإلجنليزية.د راجع موقع اللمزي :)١١(
 http://usinfo.state.gov/ar/Archive/2005/May/13-37301.htmlموقع :  نظري: )١٢(

    http://saaid.net/Doat/ahdal/54.htm   :موقعنظر ي :)١٣(

 u.com/books.html4gifts www.messiahs    موقع:نظر ي: )١٤(

   /http://www.islam-exposed.orgحلق ابإلجنليزية. مزيد راجع موقع الفرقان الل :)١٥( 

 .٣، صالفرقان احلقمقدمة  :)١٦( 
 .١٦ينظر: الفرقان احلق، ص :)١٧( 
ذي للكتاب ال صدار الثالثاإللكرتونية، وكذا اال )فرقان احلقال(للكتاب على صفحة  االصدار األول-نظر الطبعة األوىلي: )١٨( 
 .النرتنتا  عن طريقالياً باع حيُ 
 .٥٢ينظر: الفرقان احلق، ص: )١٩( 
ارية يب للدراسات احلضآمال شحادة، موقع مركز الشرق العر  رائيلية لتشويه القرآن واإلسالم،مقال: محلة إسنظر ي :)٢٠( 

  تيجية.واإلسرتا
 http://www.asharqalarabi.org.uk/center1/wahat-l-h-i.htm 

  وقع الرئيس وصيل. راجع امل) دوالر أمريكي، شاملة تكلفة الشحن والت١٨٫٩٤( بسعر خمفظ وقدره:حلق اباع الفرقان ي: )٢١( 
 tact.htmln.org/coexposed-http://www.islam  :للكتاب            

 .ذكرال قبساب، ال املوقع الرئيس للكتا، يفشورش راجع صفحة التعريف ابملؤلفت : )٢٢( 
  :األمريكي بديال عن القرآن!!  مبوقع رابطة مسلمي سويسرالته: الفرقان مصطفى بكري يف مقاذكره  :)٢٣( 

ttp://www.rabita.ch/arabe/articles/forqan_koran.htmh 
 :موقعاخلارجي األمريكي أنكر ذلك. راجع  أن مكتب برامج اإلعالمإال        

http://usinfo.state.gov/ar/Archive/2005/May/13-37301.html 
 :موقع رابطة مسلمي سويسرا، فى بكريمصطالفرقان األمريكي بديال عن القرآن!!  ينظر:  :)٢٤( 

http://www.rabita.ch/arabe/articles/forqan_koran.htm 
 م.٢٠٠١ة بتاريخ ور األربعسهبذه ال على بريدي اخلاص  رسالةوقد وصلتين :)٢٥( 
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 /:h/arabe/articles/forqan_koran.htmwww.rabita.c/http: موقع نظري  :)٢٦( 

 املصدر السابق نفسه. :)٢٧( 

ليج البحرينية الة،  صحيفة أخبار اخلصـر الفضـ�فرية صهيونية لتشويه القرآن،  ..الفرقان احلق"راجع: مقال: ي :)٢٨( 
http://www.palestine- موقع املركز الفلسطيين لإلعالم: م،١/٦/٤٢٠٠

info.info/arabic/terror/alfikr/forqan.htm 
 .  موقع البالغ.قنيالطلبة املتفو توزَّع على  )املصحف املزعوم(آ�ت شيطانية يف نظر مقال: ي :)٢٩( 

http://www.al-balagh.net/index.php?option=content&task=view&id=999&Itemid 
. فهو مطبوع متاماً  أمل يف الكتاب يرى غري ذلكفاملت !عثماينالرسم العلى منط خيطئ بعض الباحثني يف وصفه أبنه كتب  :)٣٠( 

 .نه ويشاهبهقريبا ميكون لخبط النسخ الذي طبع به القرآن الكرمي 
  ] ٣٢: التوبة[: )٣١( 
 .٢٠، صالفرقان احلق :)٣٢( 
 .٦٢ق، صاملصدر الساب: )٣٣( 
 .١٠٥املصدر السابق، ص  :)٣٤( 
 . ٩٩املصدر السابق، ص: )٣٥( 
 .١٨١صر السابق، املصد: )٣٦( 
  .١١٠ص، الفرقان احلق :)٣٧( 
 .٢٧صاملصدر السابق،  :)٣٨( 
 .٤٣، صاملصدر السابق: )٣٩( 
 .٤٦ر السابق، صاملصد :)٤٠( 
 .٢٤١ابق، صالساملصدر  :)٤١( 
 .٨٠)، ص٦ ،٤( ، سورة اإلعجاز، مقطعفرقان احلقال :)٤٢( 
 /m.ht54http://saaid.net/Doat/ahdal  :وقعنظر مي :)٤٣( 

 .٥٠). ص٤-١نظر: الفرقان احلق، سورة الروح، مقطع (ي: )٤٤( 

 .]١ان: الفرق[ :)٤٥( 
  :ه على الرابطوقعينظر م يقة الفرقان احلق؟ما حق :ذا فضيلة األستاذ/ عبد الدامي كحيل مبقال عنوانهتنبه هل : )٤٦(

http://www.kaheel7.com/ 
 .٣٢٥ ص : الفرقان احلق،)٤٧( 
 .٣٦٤، وص٣آخره، صو  احلق) فرقانال(راجع أول كتاب يُ :  )٤٨( 
 .٦٥)، ص١٧ان احلق، سورة الثالوث، مقطع (: الفرق )٤٩( 
 ]١١٩ النساء:[: )٥٠( 
 .١٦٠هتافت فرقان، د. صالح اخلالدي، ص:  )٥١( 
 ، وهي كثرية ومكررة.: الفرقان احلقوع الفصول اليت مساها ابلسور يف كتابملواضع يف جممتنظر هذه ا  :)٥٢( 

 ] ١١٨ران : عمآل [:  )٥٣( 
 .]١١٩مران : آل ع[:  )٥٤( 




