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٩٧٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

الرحیم الرحمن هللا بسم  

  ّالمقدمة

احلمد هللا الذي أنزل القرآن، وجعله املعجزة اخلالدة على مدى األزمان، والصالة   

ّعبد اهللا عليه وعلى آله أفضل الصالة والسالموالسالم على خري األنام، حممد بن    ..وبعد.. ّ

    

ّفلما كان القرآن الكرمي آخر كتب اهللا تعاىل املنزلة إىل عباده، وهو آية الرسول  ّ 

،  ٣: فصلت M(  )   *  +  ,  -     .  /  Lّالكربى وحجته العظمى، 

ّوهو مالذ الدين األعلى، يستند اإلسالم إليه  بأمسى لغة وأفصح عبارة، ًجاء خماطبا للعاملني

 ؛يف عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وآدابه وأخالقه وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه

ّليكون دستورا تصلح به أحوال اخللق يف كل زمان،  ّفقد توجهت مهم املسلمني لالهتمام به، ً
 إىل يومنا هذا، وقد  وصحابته نذ عهد رسول اهللا ليكون موضع العناية الكربى م

ّاختذت هذه العناية أشكاال خمتلفة، فتارة ترجع إىل لفظه وأدائه، وأخرى إىل أسلوبه وإعجازه،  ً ّ

   .شرحه إىل غري ذلكوثالثة إىل كتابته ورمسه، ورابعة إىل تفسريه و

ّنتهلون من نبعه، ويبذلون الغايل والنفيس يف سبيل الوصول إىل ل العلماء يا يزالو

ّوالتشكيك به ّكنوز فوائده، رغم احملاوالت احلثيثة من أعداء الدين لالستهانة �ذا القرآن 

 تنال قاصرة عن أن ،ّ، وستبقى حماوال�م مهما كثرت، ومهما تعددت وسائلهاونقض ما فيه

ّألن اهللا تعاىل قد تكفل حبفظه يف قوله  ّشيء من مرادها يف التهوين من أمر القرآن، ّ :  

M g  h  i  j      k  l   m  n   L ّوألنه املعجزة الباقية إىل يوم الدين؛ ،  ٩: احلجر ّ

ّفيض يف كل حني مبعجزة تالئم أهل تنضب فوائده، بل سي ّوسيظل املنهل العذب الذي ال
ّ، وستظل أفهام البشر قاصرة عن ّشىت ا�االتّ، وتناسب ما وصلوا إليه من تقدم يف زمانه

  M ,   -  .  /  0  1  2  3  4  5  6   7  8ّاإلحاطة بكل ما فيه 

9  :  ;     <  =  >  ?  L ٨٨: اإلسراء.  



       
 

   
 

٩٧٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

وتكمن  ،حدي وطلب المعارضةالت: بالبحث والكتابة في موضوع رغبتوقد   

ّ النقاط التالية فيّأهمية البحث في هذا الموضوع ّ:  

  املعارضةالتحدي وبيان املقصود من. 

 ّإثبات إعجاز القرآن الكرمي يف كل جمال. 

  إثبات عجز العرب يف زمن نزول القرآن عن معارضته، مع كو�م بلغوا أعلى املنازل

 . يف الفصاحة والبالغة والبيان

  ّرصد بعض احملاوالت املفضوحة اليت باءت بالفشل الذريع يف معارضة القرآن

 .الكرمي

مباحث،  وثالثة ، وتمهيد،ّ مقدمةإلىّاقتضت طبيعة الموضوع أن أقسمه و

  :ّ، يليها ثبت المراجع، ثم الفهارس، وهي كما يليوخاتمة

  .ه ومنهج البحث،ّ، وخطةّمهية املوضوعّ بينت فيها أ:ّاملقدمة

  :نيلبمط تعريفات ووجوه، وهو على :ّاملبحث األول

ّيف احلديث عن التحدي بالقرآن، ومراحله، واملخاطبني به، : ّ األولالمطلب

  .وحكمته

  .هاوجوهتعريف املعارضة، و: المطلب الثاني

  :نيلبمط عجز العرب عن معارضة القرآن، وهو على :املبحث الثاين

  . العرب ملعارضة القرآنّتوافر الدواعي عند: المطلب األول

: ّاعرتاف العرب بالعجز عن معارضة القرآن، ويتضمن جانبني: المطلب الثاني

  .االعرتاف باألحوال، واالعرتاف باألقوال

ا�ا عن معارضة القرآن، ّ حماوالت مفضوحة أكدت عجز أصح:ّاملبحث الثالث

ّ النضر بن احلارث، مسيلمة الكذاب، األسود ا:وفيه احلديث عن لعنسي، طليحة ّ

ّبن خويلد األسدي، سجاح بنت احلارث، ابن املقفع، مشس الدين قابوس  ّ

ّ الراوندي، أبو الطيب املتنيب، أبو العالء املعريابنّالديلمي،  ّّ ّ.  



       
 

   
 

٩٨٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

  .الفهارس اخلامتة و

، مع مراعاة الوفاء باملعىن بغري ّمجع ما كتب حتت هذا املوضوع وما يتعلق به :منهج البحث

  . -حسب اإلمكان -ٍّ، وال تكرار ممل ٍّاختصار خمل

ّواهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وأن يثقل به ميزاين، وأن    ً

َّيتقبله مين وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ّ ّ ّ ّ.  

  



       
 

   
 

٩٨١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

 

.مراحله، والمخاطبين به، وحكمته: ّالتحدي بالقرآن: ّالمطلب األول: المبحث األول  

غة، ومن كمال ّالقرآن مبلغهم من �ذيب اللنزول عهد كان العرب قد بلغوا 

ًالفطرة، ومن دقة احلس البياين، حىت أوشكوا أن يصريوا يف هذا املعىن قبيال واحدا  ً ّ ّ

فجاء القرآن الكرمي على أبلغ ما يكون . ١باجتماعهم على بالغة الكلمة وفصاحة املنطق

ٍدها العرب يف كالمهم متحديا أن يأيت أحد بشيءهوعلى درجة من الفصاحة والبيان مل يع ً ّ 

  . ما فيه من مثلولو يسري

ّمراحل التحدي ّ:  

ة، وتنقطع ّة تلو احلجّدة، كي تقوم احلجّمتعدات ّحدي بالقرآن على مرّوقع الت

   , M:  يف سورة اإلسراء أن يأتوا مبثله فعجزوا وما استطاعوا، قال ًاهم أوالّاملعذرة، حتد

-  .  /  0  1  2  3  4  5  6   7  8  9  :  ;     <  =  

>  ?  L وقال تعاىل،   ٨٨: اإلسراء :M +  ,  -.   /  0    1  2  3  4  5  

6  7         8   9  L ّمث حتداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فما قدروا، قال ، ٣٤ – ٣٣: الطور

  M !   "   #$  %  &  '    (  )  *   +  ,  -  .  /  0: تعاىل

1  2                3  4   L ّمث حتداهم مرة ثالثة بأن يأتو، ١٣: هود ّسورة منه، أي سورة مهما ا بّ

  »  M ¢  £  ¤¥  ¦  §  ¨      ©  ª: ، قال تعاىلً، فما رفعوا بذلك رأساقصرت

¬  ®  ¯  °  ±  ²              ³  ´   L ّمث كرر التحدي بسورة ما، فقال  .٣٨: يونس ّ ّ ّM ³  

´  µ  ¶  ¸  ¹  º  »   ¼  ½   ¾  ¿  À  Á  Â  Ã  Ä   Å  Æ                

                                                           

ّالنبويـة والبالغة القرآن إعجاز (١٦٦/ القرآن إعجاز ١  -العـريب الكتـاب دار– لرافعـيا صـادق مـصطفى/ ّ

 ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ -الثالثة الطبعة -بريوت



       
 

   
 

٩٨٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

Ç  È  L فألقموا حجرا، ومل ينبسوا بكلمة، وبذلك ثبت إعجاز القرآن على  ٢٣: البقرة ،ً

  .١أبلغ وجه وآكده، وإذا ثبت عجز العرب فغريهم بالعجز أحرى وأوىل

ّ املتأمل يف التسلسل التارخيي لقضية التحدي، جيد أن ذرو�ا كانوالباحث   ّ ّ  يف تّ

ّمكة، يف مركز العرب، وقلب الوثنية، حىت يكون التحدي أقوى وأجدى، وكان التحدي هلم  ّّ ّ ّ ّ

ًمتدرجا مواصلتهم و، دينه على ترك ّومع كثرة ضغطهم واجتهادهم يف حث النيب  ...ّ

ّ سوى العجز املطلق أمام التحدي، إليذائه، مل يبد منهم ّفالقرآن الكرمي يف حتديه إمنا كان ّ ّ

ًيستهدف أمرا واحدا هو ّاإلقرار بصدق الرسول، وصدق الرسالة: ً ّ
٢.  

ّاطبون بالتحديخالم ّ:  

ّهل كان التحدي م ّو أنه قائم ّوجها إلى العرب في عصر المبعث، أّ

 ّ على امتداد الزمان؟ًأبدا

ّذهب فريق ممن كتبوا يف اإلعجاز إىل اختصاص أهل العصر األول بالتحدي،  ّ ّ ّ

ّوذهب آخرون إىل أنه حتدٍّ لسائر الناس على مر الع ّ وغاية القول في هذا  .٣صور واألجيالّ

ٌّ إن التحدي القرآين عام للعرب ولغريهم، ذل:المجال ّ ّ ّك أن القرآن العظيم ليس معجزة ّ

                                                           

 -١ط -القـاهرة– الـسنة مكتبـة شهبة، أبو حممد بن حممد (٩-٧/ الكرمي القرآن لدراسة املدخل: ينظر ١

 ).م١٩٩٢ هـ١٤١٢

 أمحـد. د اهلجـري، الـسادس القـرن حـىت القـرآين اإلعجاز مفهوم (٢٣٥ ،٢٣٤/ اإلعجاز مفهوم: ينظر ٢

 ).القاهرة -املعارف دار– يالعمر مجال

 القــاهرة، -املعــارف دار -الــشاطئ بنــت-الــرمحن عبــد بنــت عائــشة. د (٧٤/ القــرآن يف البيــاين اإلعجــاز ٣

 .للباقالين القرآن إعجاز: يراجع املسألة هذه يف للخالف ّوللنظر ،)الثالثة: الطبعة



       
 

   
 

٩٨٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

ّموقوتة بالفرتة اليت نزل فيها، وال حمصورة يف القوم الذين دعوا إىل هذا التحدي، وإمنا  ّ  هوّ

ًمعجزة قائمة على الزمن كله، وعلى الناس مجيعا يف أجياهلم املتعاقبة ّ ّ ّ
١.  

ّعموم التحدي يفهم من قوله تعاىلو   ّ: M ª  «  ¬  ®  ¯  °  ±  ²              

³  ´   L ٣٨: يونس  ،M À  Á  Â  Ã  Ä   Å  Æ                Ç  È  L ٢٣: البقرة  ،

ّفالتحدي شامل لكل ما ميتد عليه  ّّ ّمن الراغبني يف املعارضة، وهلم أن حيشدوا ) من دون اهللا(ّ

 .ّصار، ويستعينوا مبن شاؤوا من خمرتعات، ولو كانت العقول االلكرتونيةمن شاؤوا من األن

ّسيظل املعجز املمتنع عن التقليد على مجيع املخلوقات، إنسهم وجنهم لو"هذا القرآن ف ّ ّ 

ّ الرماينّمن أجل ذلك عد. ٢"ًتضامنوا معا، ألنه وحي اهللا
 من - هللارمحه ا–) هـ٣٨٤ت (٣

ّالتحدي للكافة: (وجوه اإلعجاز القرآين ّ ّ(٤.  

ّإن غري العرب الذين ال يفهمون األوجه البيانية لإلعجاز : وميكن أن يقال   ّ

ّفسيجدون التحدي قائمة يف وجوه أخرى كاإلخبار بالغيبيات، وما يظهر على أيدي العلماء  ّ ّ

ّاإلعجاز العلمي املالئم للتقدم العلمن أوجه  ّ ّمي الذي يشهده هذا الزمانّ  وسيبقى إعجاز.. ّ

ًالقرآن والتحدي به متجددا مبا يناسب كل عصر ّ ّ ّ.  

                                                           

 ).م١٩٦٤: الطبعة اخلطيب، الكرمي عبد (٢١٥/ ١ القرآن إعجاز: ينظر ١

 ).هـ١٣٨١: الطبعة دروزة، عزة حممد. د (٢٦٤/ ٣ احلديث ّالتفسري ٢

 ابـــن تلميـــذ باإلخـــشيدي، يعـــرف الـــوراق، احلـــسن أبـــو الرمـــاين، اهللا عبـــد بـــن علـــي بـــن عيـــسى بـــن علـــي ٣

 مـأثورة تـصانيف ذلـك مـن ولـه املعتزلـة مـذهب علـى متكلمـا كان ألنه مذهبه على أو املتكلم اإلخشيد

 حــادي يف مــات ،ومــائتني وســبعني ســت ســنة يف مولــده األدب، يف عالمــة العربيــة علــم يف إمامــا وكــان

/ ٤األديـب معرفـة إىل األريـب إرشـاد أو األدبـاء معجـم. (وثالمثائة ومثانني أربع سنة األوىل مجادى عشر

 - العلميــة الكتــب دار: النــشر دار احلمــوي، الرومــي اهللا عبــد بــن يــاقوت اهللا عبــد أبــو: تــأليف ،١٩١

 ).األوىل: الطبعة م،١٩٩١ - هـ ١٤١١ - بريوت

 ).القرآن إعجاز يف ّالنكت (رسالته يف وذلك ٤



       
 

   
 

٩٨٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

ّحكمة التحدي ّ:  

ّأن يشهد التاريخ يف كل عصر بعجز العرب عنه، وهم اخلطباء اللد، والفصحاء  ّ

ّم خري منه و ال خري منهم يف الطبع والقوة، ّاللسن، وهم كانوا يف العهد الذي مل يكن للغته ّ

ّفكانوا مظنة املعارضة والقدرة عليها، حىت ال جييء بعد ذلك فيما جييء من الزمن مول ّ  أو دّ

ّو كاذب أو منافق أو ذو غفلة، فيزعم أن العرب كانوا قادرين على مثله، وأنه غري أعجمي أ ّ

  .١معجز

  

                                                           

ّالنبويـة الغةوالب القرآن إعجاز (١٦٩/ القرآن إعجاز ١  -العـريب الكتـاب دار– الرافعـي صـادق مـصطفى/ ّ

 ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ -الثالثة الطبعة -بريوت



       
 

   
 

٩٨٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

 

  تعريف المعارضة، ووجوهها: المطلب الثاني: المبحث األول

 إليك ومنه اشتقت أتىإذا أتيت إليه مبثل ما : عارضته مبثل ما صنع :المعارضة لغة

 معارضة قابله، وعارضت كتايب بكتابه أي قابلته وفالن وعارض الشيء بالشيءاملعارضة، 

  .١يعارضين أي يباريين

 املقابلة على سبيل املمانعة وعرب عنه بعضهم بأنه إقامة الشيء يف :املعارضة لغةف

  .٢مقابلة ما يناقضه

                                                           

 دار: النـشر دار الفراهيـدي، أمحـد بـن اخلليـل: تـأليف جملـدات، ٨ العني كتاب (٢٧٢/ ١ العني: ينظر ١

 حممـد (١١٨/ ١ احملـيط القـاموس ،)الـسامرائي إبـراهيم د / املخزومـي مهـدي د: حتقيـق اهلـالل، ومكتبة

 بــن حممــد (١٦٧/ ٧ العــرب لــسان ،)بــريوت – الرســالة مؤســسة: النــشر دار الفريوزآبــادي، قــوبيع بــن

 غريب يف النهاية ،)األوىل: الطبعة بريوت، - صادر دار: النشر دار املصري، األفريقي منظور بن مكرم

 دار زري،اجلـ حممـد بن املبارك السعادات أبو: تأليف واألثر، احلديث غريب يف النهاية (٢١٢/ ٣ األثر

 حممـد حممـود - الـزاوى أمحـد طـاهر: حتقيـق م،١٩٧٩ - هــ١٣٩٩ - بـريوت - العلميـة املكتبـة: النشر

 احلـسيين مرتضى حممد: تأليف القاموس، جواهر من العروس تاج (٤١٩/ ١٨ العروس تاج ،)الطناحي

 أليب (٢٧٢/ ٤ لغـةال مقـاييس ،٤٢٠ ،)احملققـني من جمموعة: حتقيق اهلداية، دار: النشر دار الزبيدي،

 م،١٩٩٩ - هـــ١٤٢٠ - لبنــان - بــريوت - اجليــل دار: النــشر دار زكريــا، بــن فــارس بــن أمحــد احلــسني

 ).هارون حممد السالم عبد: حتقيق الثانية،: الطبعة

 دار املنـاوي، الـرؤوف عبـد حممـد: تـأليف التعـاريف، مهمـات علـى التوقيـف (٦٦٤/ ١ تعـاريفال: ينظر ٢

. د: حتقيـــق األوىل،: الطبعـــة ،١٤١٠ - دمـــشق ، بـــريوت - الفكـــر دار ، املعاصـــر الفكـــر دار: النـــشر

 الكتـاب دار: النـشر دار اجلرجـاين، علـي بن حممد بن علي (٢٨١/ ١ التعريفات ،)الداية رضوان حممد

 احلدود (٨٣/ ١ األنيقة احلدود ،)األبياري إبراهيم: حتقيق األوىل،: الطبعة ،١٤٠٥ - بريوت - عريبال

 الفكـر دار: النـشر دار حيـىي، أبو األنصاري زكريا بن حممد بن زكريا: تأليف الدقيقة، والتعريفات األنيقة

 ٢٠٤/ ٣ العلمـــاء ســـتورد ،)املبـــارك مـــازن. د: حتقيـــق األوىل،: الطبعـــة ،١٤١١ - بـــريوت - املعاصـــر

=  الرسـول عبد بن النيب عبد القاضي: تأليف الفنون، اصطالحات يف العلوم جامع أو العلماء دستور(



       
 

   
 

٩٨٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

ّإنشاء كالم جديد باستحداث معىن بديع رائع أخاذ، به يغالب  :المعارضة في االصطالح

ّه يف قوة اللفظ وجزالته، ويصارعه يف عظيم معناه وروعتهالقرين قرين ّ
١.  

إنشاء كالم جديد حيدث فيه صاحبه من املعاين البديعة والصياغات املمتازة : أو هي

ّما جياري ويسابق الكالم األول
٢.  

  :ةـارضــعـوه المــوج

 عرفت عند العرب وقصدوها في معارضة أقوال ًا ووجوهًبال س للمعارضة

  :بعضهم منها

ياغات املمتازة ما جياري ّأن يأيت املعارض بكالم جديد فيه من املعاين البديعة والص .١

 .ّويسابق كالم األول

ّوقد تكون املعارضة يف صورة من صور ا�اراة، أي أن يقول الشاعر الشطر األول من  .٢ ّ

 . ّالبيت ويقول الثاين شطره اآلخر

ّيف املعارضة ما حياوله الشاعر يف معىن جزئي  -رمحه اهللا–) هـ٣٨٨ت (طايب ويذكر اخل .٣

 ّالشعراءيبالغ فيه ليسبق 

                                                                                                                                                    

: الطبعــة م،٢٠٠٠ - هـــ١٤٢١ - بــريوت / لبنــان - العلميــة الكتــب دار: النــشر دار نكــري، األمحــد=

 الفضل أبو (٧٨/ ١ العلوم يدمقال معجم ،)فحص هاين حسن: الفارسية عباراته عرب: حتقيق األوىل،

 - هـــــ١٤٢٤ - مــــصر / القــــاهرة - اآلداب مكتبــــة: النــــشر دار الــــسيوطي، الــــدين جــــالل الــــرمحن عبــــد

 ).عبادة إبراهيم حممد د.أ: حتقيق األوىل،: الطبعة م، ٢٠٠٤

 ).م١٩٩٧ -هـ١٤١٧ ،١ ط مصطفى، مجال. د (٦٠/ القرآن إعجاز أسرار ١

– موسى أبو حممد حممد. د/ العلم أهل لرتاث ّحتليلية دراسة البالغي اإلعجاز (٩٠/ البالغي اإلعجاز ٢

 ).م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ -القاهرة -وهبة مكتبة



       
 

   
 

٩٨٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

ّأن الشاعر قد يعارض نفسه، كأن ميدح الشيء ويرغب فيه، مث  - رمحه اهللا– كما يذكر .٤ ّ ّ ّ ّ

ّيذمه وينفر عنه ه، ّاعر ومواتاة طبعه ومتكنه من فنّذلك داللة على اقتدار الش ن، وكاّ

ّوليس فيه كذب وال مغالطة، وإمنا نظر الشاعر إىل الش ّ يء بعني باحثة عن عيوبه ّ

ّهه القبيح فذمه، مث نظر إليه بعني باحثة عن خريه ونفعه فأصاب وجهه فأصاب وج ّ

ّاآلخر فمدحه، فليس يعيب الشاعر أن يقف موقفني متناقضني يف حالني خمتلفني، وإمنا  ّ

ّالعيب أن يعجز عن أن يودع عبارته دقيق حسه يف كل حال ّ. 

 - رمحه اهللا–) هـ٣٨٨ت (ومما يدخل يف هذا الباب وليس مبحضه كما يقول اخلطايب  .٥

ّأن توازن بني شاعرين أو أكثر لكل منهم باب من أبواب املعاين برع فيه وعرف به، كأن 

ًيكون أحدمها جميدا يف وصف اخلمر ومعروفا به، واآلخر جميدا يف وصف اخليل ومعروفا  ًً ً

ًبه، والثالث جميدا يف وصف األطالل ومعروفا به، واملوازنة تقضي ألشعرهم يف باب  .هً

ّقال الرافعي
ّوإمنا سبيل املعارضة : "... -رحمه اهللا–) هـ١٣٥٦ت ( ١

املمكنة، اليت يطمع فيها أن يكون لصاحبها جهة من جهات الكالم مل تؤخذ 

ّعليه، وفن من فنون الكالم مل يستوف قبله، وباب من أبواب الص نعة مل يصفق من ّ

دونه، وأن تكون وجوه البيان له معرضة، يأخذ من هذا ويعدل عن ذاك، حىت 

يستطيع أن يعارض احلسنة باحلسنة، ويضع الكلمة بإزاء الكلمة، ويقابل اجلملة 

                                                           

 كاتــب، أديــب، ّالرافعــي، القــادر عبــد بــن أمحــد بــن ســعيد حممــد بــن ّّالــرزاق عبــد بــن صــادق مــصطفى ١

 م،١٨٨٠ -هـــ١٢٧٩ عــام القليوبيــة مديريــة قــرى مــن هتــيم يف وولــد ّالــشام، طــرابلس مــن أصــله شــاعر،

 حمكمــة يفً كاتبــا ّوعــني ّتدائيــة،االب ّالــشهادة ونــال املنــصورة، يف ّمث ّاالبتدائيــة، دمنهــور مدرســة يف ودرس

 العلمــي بــا�معً عــضوا وانتخــب بــه، خماطبتــه يــراد مــا لــه  يكتــب فكــان بــصمم، وأصــيب ّاألهليــة، طنطــا

 األســـرة مبقـــربة فيهـــا ودفـــن م،١٩٣٧ -هــــ١٣٥٦ صـــفر ٢٩ يف مبـــصر طنطـــا يف وتـــويف بدمـــشق، العـــريب

ّالرافعيـــة،  رضـــا عمـــر ،٢٥٦/ ١٢ ّالعربيـــة الكتـــب فيّمـــصن تـــراجم ّاملـــؤلفني معجـــم (ّمـــصنفات ّعـــدة ولـــه ّ

 ).  بريوت -العريب ّالرتاث إحياء دار كحالة،



       
 

   
 

٩٨٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

أثري الذي يكون لكالمه، وإىل مبلغه ّباجلملة، مث يطري األمر بعد ذلك إىل مقدار الت

ّأما أن يكون الكالم الذي يقصد ... الكالم الذي يعارضهيف نفوس القوم من تأثري 

خذ منافذ قليله، وأإليه باملعارضة كهذا القرآن، أحكم دقيقه وجليله، وامتنع كثريه و

ّالصنعة كلها واستربأ املعىن الذي هو فيه على غايته ّفذلك مما ال سبيل للنفس ... ّ ّ

املعارضة ومطاولته بالقدرة على على املكابرة فيه حبال من األحوال، أو ابتغائه ب

ًمثله، إذ هو بطبيعته املعجزة ال ترى فيه النفس إال مثاال للعلم تعرف به مقدار ما  ّ

 .١..."انتهت إليه من إحكام العمل

ّ حمكم كنظمه، ومسو يف ٍ بديعٍفعليه بنظم: فمن أراد معارضة القرآن

ًوأىن ألحد أن يأيت مبا يشبهه عوضا عن أن . ّالبالغة ليجاريه، ومعان جزلة كمعانيه ّ

ًومل تقع معارضة للقرآن على هذا الوجه أبدا منذ أن نزل  !!جياريه ويقابله ويساويه

  -   , M: ليوم، ولن حيصل ذلك على يوم القيامة، وصدق اهللا القائلالقرآن إىل ا

.  /  0  1  2  3  4  5  6   7  8  9  :  ;     <  

=  >  ?  L ٨٨: اإلسراء.  

  

                                                           

 الكتـاب دار – الرافعـي صـادق مـصطفى ّالنبويـة، والبالغة القرآن إعجاز (١٩٠ ،١٨٩/ القرآن إعجاز ١

 ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ الثة،الث: الطبعة -بريوت -العريب



       
 

   
 

٩٨٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

 

  ّتوافر الدواعي عند العرب لمعارضة القرآن: المطلب األول: ّالمبحث الثاني

ّكان كل شيء يدعوهم إىل االستجابة للتحدي ّ ّ:   

 ّيتحداهم، ويسفهالقرآن العظيم ف وحده، ويأمرهم  آهلتهم، ويدعوهم إىل اإلميان باهللا ّ

 .بطاعة اهللا ورسوله

  ّوالقرآن قد نزل بلسان عريب مبني، وهم ما هم يف البالغة والفصاحة والبيان، وال
ٍ

ّوجه أبلغ هلم يف التشفي من الدعوة وصاحبها إال ما جيري جمرى املعارضة ّ. 

 ًما كان معهودا فيهم من احلمية للتحدي دعوهم إىل املبادرة واالستجابة ّومما ي

 .١واألنفة

 وعدلوا إىل األمور  مبثله،اإلتيانعارضة، وتركوا ّوقد علمنا مع ذلك أ�م قعدوا عن امل

ّالشاقة اليت ت ّتضمن اخلطر على النفس واملالّ : - رمحه اهللا–) هـ٤٠٣ت  (٢قال الباقالين، ّ

ّوالذي يدل على أ�م كانوا عاجزين عن اإلتيان مبثل القرآن ّأنه حتداهم إليه حىت طال : ّ ّ

ّالتحدي، وجعله داللة على صدقه ونبوته، وضمن أحكامه استباحة دمائهم وأمواهل ّ م، وسىب ّ

ّذريتهم، فلو كانوا يقدرون على تكذيبه لفعلوا وتوص لوا إىل ختليص أنفسهم وأهليهم وأمواهلم ّ

                                                           

 اجلبـار عبـد القاضي ،٢٤٧ -٢٤٦/ ١٦ والعدل التوحيد أبواب يف املغين كتاب (القرآن إعجاز: ينظر ١

 القرآين اإلعجاز مفهوم (٢٣٦ ،٢٣٥/اإلعجاز مفهوم ،)هـ١٣٨٠ -واإلرشاد الثقافة وزارة – اهلمذاين

 ).القاهرة -املعارف دار– العمري مجال أمحد. د اهلجري، السادس القرن ىتح

 بكــر، أبــو بالبـاقالين، املعــروف البغــدادي، مث لبـصريا القاســم بــن جعفـر بــن حممــد بـن ّالطيــب بــن حممـد ٢

 علـى ّورد احلـديث، �ـا ومسـع بغـداد، وسـكن هــ،٣٣٨ سـنة بالبصرة ولد األشعري، مذهب على ّمتكلم

 القعـــدة ذي مـــن بقـــني لـــسلع هــــ٤٠٣ ســـنة ببغـــداد وتـــويف وغـــريهم، ّواجلهميـــة واخلـــوارج ّوالـــشيعة املعتزلـــة

 إحيــــاء دار كحالـــة، رضـــا عمـــر ،١١٠ ،١٠٩/ ١٠ ّالعربيـــة تـــبالك ّمـــصنفي تـــراجم املـــؤلفني معجـــم(

 ).بريوت – العريب الرتاث



       
 

   
 

٩٩٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

من حكمه بأمر قريب، هو عاد�م يف لسا�م، ومألوف من خطا�م، وكان ذلك يغنيهم عن 

ّتكلف القتال، وإكثار املراء واجلدال، وعن اجلالء عن األوطان، وعن تسليم األهل والذري ة ّ

ومعلوم أ�م لو عارضوه  .ا مل حتصل هناك معارضة منهم علم أ�م عاجزون عنهاّفلم. يبّللس

ّمبا حتداهم إليه، لكان فيه توهني أمره، وتكذيب قوله، وتفريق مجعه، وتشتيت أسبابه، وكان 

ًمن صدق به يرجع على أعقابه، ويعود يف مذهب أصحابه، فلما مل يفعلوا شيئا من ذلك مع  ّ ّ

ًاملدة، ووقوع الفسحة، وكان أمره يتزايد حاال فحاال، ويعلو شيئا فشيئا، وهم على طول  ً ً ً ّ

ّته، والطعن مبا يؤثر يف داللته، علم مما بينا أ�م كانوا ال يقدرون على االعجز عن القدح يف آي ّّ ّ ّ

 M À    Á  Â   L: ّوقد أخرب اهللا تعاىل عنهم أ�محجته، معارضته، وال على توهني 

ّوقد علم منهم أ�م ناصبوه احلرب، ، ٩٧: مرمي M 1  2   3  4  5L: ، وقال ٥٨: خرفالز

وجاهدوه، ونابذوه، وقطعوا األرحام، وأخطروا بأنفسهم، وطالبوه باآليات، واإلتيان 

باملالئكة، وغري ذلك من املعجزات، يريدون تعجيزه، ليظهروا عليه بوجه من الوجوه، فكيف 

ّعارضته القريبة السهلة عليهم، وذلك يدحض حجته، ويفسد داللته، جيوز أن يقدروا على م ّ

ويبطل أمره، فيعدلون عن ذلك إىل سائر ما صاروا إليه من األمور اليت ليس عليها مزيد يف 

ّهذا مما ميتنع وقوعه يف العادات، وال جيوز اتفاقه ! املنابذة واملعاداة، ويرتكون األمر اخلفيف؟

  .١.... من العقالء

                                                           

 دار صـقر، أمحـد ّالـسيد: حتقيـق ّّالطيـب، بـن حممـد بكـر أيب للباقالين (٢٤ -٢١/ القرآن إعجاز: ظرين ١

 الكـالم، علـم يف املرام غاية (٣٥٤ -٣٥٢/ املرام غاية: ينظر و ،)اخلامسة: الطبعة -القاهرة -املعارف

 - اإلسـالمية شئونللـ األعلـى ا�لـس: النشر دار اآلمدي، سامل بن حممد بن علي أيب بن علي: تأليف

 العقيـــدة شــرح (٢٠٩/ ّاألصــفهانية العقيــدة ،)اللطيــف عبـــد حممــود حــسن: حتقيــق ،١٣٩١ - القــاهرة

 - الرشــد مكتبــة: النــشر دار العبــاس، أبــو احلــراين تيميــة بــن احللــيم عبــد بــن أمحــد: تــأليف األصــفهانية،

 ).سعيداي إبراهيم: حتقيق األوىل،: الطبعة ،١٤١٥ - الرياض



       
 

   
 

٩٩١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

ّعت املعارضة منهم الشتهر ذلك، ولتوفرت الدواعي على نقله كما توفرت ولو وق ّّ

ّعلى نقل غريه، إما على لسان املوافق أو املخالف، إذ السكوت عن مثل هذا والت ّ واطؤ ّ

  .بإحالته ا تقضى العادة اجلاريةّعلى تركه مم

  



       
 

   
 

٩٩٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

 

  لقرآناعتراف العرب بالعجز عن معارضة ا: ّثانيالمطلب ال: ّالمبحث الثاني

  اعرتاف العرب باألحوال بالعجز عن معارضة القرآن :ًأوال

ٌعجز العرب عن معارضة القرآن جلي واضح     : ملن نظر يف أحواهلم، ومن ذلكّ

ّ استمرار التحديرغمنكوصهم عن معارضته وسكو�م  .١ ّ. 

ّالطبيعة البشرية جتربهم على معارضته لو كانوا قادرين .٢   قد جعل القرآنفاهللا : ّ

ً، وقد أقام على حتديهم معلنا ّ فتحدى به العرب قاطبة، على صدق حممد ًدليال ّ

ًعليهم النكري، زاريا على أديا�م مسفها آراءهم وأحالمهم ًّ فلو كان بوسعهم قول . ّ

ّ الطبيعة البشريةمبقتضى–وا قادرين على معارضته مل جيز ّ فإ�م لو كان؛مثله لقالوه ّ - 

م بعظيم شأنه وتفخيم أمره ّأن يتفق منهم ترك املعارضة، وهو يشيد فيما يتلوه عليه

  M 8  9،  ٨٧: احلجر M ®  ¯  °  ±  ²  ³   ´   µ  L :كقوله

:  ;  <        =  >  ?  @     A  B  C  D  E  F  

G  H   I  J  KL  M  N  O  P  Q  R  ST  U   V  W  X  

Y  Z  [  \  L ّويستطيل عليهم بأ�م عاجزون عن مباراته وجماراته،  ٢٣: الزمر

ّويقرعهم ويؤذيهم، ويكرر حتديهم وإعالن عجزهم منفردين ومستنصرين بآهلتهم  ّ ّ

ًوبلغائهم، بل باإلنس واجلن مجيعا ّ  M ,   -  .  /  0  1  2  3  

4  5  6   7  8  9  :  ;     <  =  >  ?  L قال  ٨٨.١: اإلسراء

 العرب أي أحوال(ّأما األحوال  : " -رمحه اهللا–) هـ٤٧١ت (عبد القاهر اجلرجاين 

                                                           

 الرابعـــــة: الطبعـــــة املكتبـــــات، نـــــور دار عـــــرت، ّالـــــدين ضـــــياء حـــــسن د.أ (١٣٢ ،١٣١/ اخلالـــــدة املعجـــــزة ١

 ).م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦



       
 

   
 

٩٩٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

ّفدلت من حيث كان املتعارف من عادات الناس اليت ال ختتلف، ) ّبعد حتدي القرآن ّ

ًوطبائعهم اليت ال تتبدل، أن ال يسلموا خلصومهم الفضيلة، وهم جيدون سبيال ّ  إىل ّ

  .١"...ّدفعها، وال ينتحلون العجز وهم يستطيعون قهرهم والظهور عليهم

ًرضة ال يرضى مبخاطر احلروب بديال عنهااالقادر على املع .٣
٢.  

ّومن األمثلة الدالة على انبهارهم بالقرآن وتغير أحوالهم لسم   :اعهّ

  ّما كان من عمر بن الخطاب  وكان من أساطني العرب، حني منا إىل

ّمسعه أن أخته وزوجها قد أسلما، فيذهب إىل بيت أخته، يريد أن يبطش 

ّ�ا، ولكنه حني مسع من أخته وهي تتلو القرآن، أو قرأ الصحيفة اليت 

ن ما م بيان القرآن، وروعة نظمه، فسرعاأمابيدها مل يستطع الوقوف 

ًسكن غضبه، وهدأت أعصابه، وطلب حممدا  ّ٣ ليعلن إسالمه.  

 يقرأً مسع رجالّويروى أن أعرابيا  :M .  /  0  1   2  3    L 

  .سجدت لفصاحته: فسجد، وقال ٩٤: احلجر

                                                           

 -املعــــارف دار -اجلرجــــاين القــــادر عبــــد ّالــــشافية، الرســــالة (١١٠-١٠٨/ اإلعجــــاز يف رســــائل ثــــالث ١

 ).مصر

 الرابعـــــة: الطبعـــــة املكتبـــــات، نـــــور دار عـــــرت، ّالـــــدين ضـــــياء حـــــسن د.أ (١٣٤/ اخلالـــــدة املعجـــــزة: ينظـــــر ٢

 ثالث ضمن البسيت، إبراهيم بن حممد بن محد (٢٢ ،٢١/ القرآن إعجاز بيان ،)م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦

 اإلعجـــاز مفهـــوم (٢٣٧/ القـــرآن إعجـــاز مفهـــوم ،)القـــاهرة -املعـــارف دار– القـــرآن إعجـــاز يف رســـائل

 ).القاهرة -املعارف دار– العمري مجال أمحد. د اهلجري، السادس القرن حىت القرآين

 بـن هـشام بـن امللـك عبـد: تـأليف هشام، البن النبوية السرية (١٩٠ -١٨٧/ ٢ هشام ابن سرية: ينظر ٣

: حتقيـق األوىل،: الطبعـة ،١٤١١ - بريوت - اجليل دار: نشرال دار حممد، أبو املعافري احلمريي أيوب

 ).سعد الرءوف عبد طه



       
 

   
 

٩٩٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

 ًوسمع آخر رجال يقرأ :M /  0  1  2  34   L ٨٠: يوسف 

ًأشهد أن خملوقا ال يقدر: فقال   .١ على مثل هذا الكالمّ

  

  القرآن معارضة عن بالعجز باألقوال العرب اعرتاف: ًثانيا

؛ فقد رضة القرآنّوكما كانت أحوال العرب دالة داللة واضحة على عجزهم عن معا

علم ما كانوا يقولونه من وجوه اعرتاضهم ، فقد ّكان ذلك جلي واضح فيما ظهر من أقواهلم

  M s  t  u  v   w  x  y:  عنهم من قوهلمعلى القرآن، مما حكى اهللا 

z  {  |  }  ~�  ¡   ¢  £      ¤  ¥  ¦  L ٣١: األنفال   ،M K  L  

M  N  O   P  Q  R  S  L وقالوا،  ٦: احلجر :M m  n  o  p   q    

r    s  L ٣٦: الصافات  ،M 8  9    :            ;  <  =        >       ?  @  A  B  

CD  E  F   G  H   I  L ّإىل آيات كثرية يف حنو هذا، تدل على ... ، ٤: الفرقان

ّأ�م كانوا متحريين يف أمرهم ّ، متعجبني من عجزهم، يفزعون إىل حنو هذه األمور، من ّ

ّتعليل وتعذير ومدافعة مبا وقع التحدي إليه ووجد احلث عليه ّ
سهم بل إن أئمة الكفر أنف .٢

  £  ¢  ¡           �  ~  { M: شعروا بسلطان القرآن على القلوب، فقالوا ألتباعهم

                                                           

: عـن نقـال) القـاهرة -احلديثـة العربيـة املؤسسة شيخون، ّالسيد حممود. د (١٣/ القرآن نظم يف اإلعجاز ١

 .بعدها وما ٢١٧/ عياض القاضي

 دار صــــقر، أمحــــد ّالــــسيد: حتقيــــق ّّالطيــــب، بــــن حممــــد بكــــر أيب للبــــاقالين (٢٠/ القــــرآن إعجــــاز: ينظــــر ٢

 ).اخلامسة: الطبعة -القاهرة -املعارف



       
 

   
 

٩٩٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

¤       ¥  ¦    §   ¨  ©  L له تعاىلروي يف سبب نزول قو ومنه ما ٢٦.١: فصلت :M 

O  P  Q  R  S  T  U  V   W  X  Y  L ٩٠: اإلسراء
٢.  

ّوقد سجل التاريخ اعرتاف بلغاء العرب بإعجاز القرآن، وظهر ا نبهارهم بالقرآن ّ

ًالكرمي وفصاحته وبالغته جليا واضحا   :ومن األمثلة على ذلك .ًّ

 

  مسعت قوال واهللا ما مسعت مثله قط، واهللا ما هو بالشعر، لقد: عتبة بن ربيعة قولفهذا ّ ّ

ّوال بالسحر، وال بالكهانة، يا معشر قريش، أطيعوين واجعلوها يب، وخلوا بني هذا  ّ

ّفيه، فاعتزلوه، فواهللا ليكونن لقوله الذي مسعت نبأ عظيم، فإن تصبه ّالرجل وبني ما هو 

ّالعرب فقد كفيتوه بغريكم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم  ّ

هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا : سحرك يا أبا الوليد بلسانه، قال: ّأسعد الناس به، فقالوا

 .٣لكم

                                                           

 -الريــاض -والتوزيـع للنــشر الـشريف دار ســليمان، أبـو حممـد حــسن صـابر. د (٢١/ البيــان رونـق: ينظـر ١

 ).م١٩٩٧ هـ،١٤١٨ -١ط

 أمحــــد بــــن حممــــد اهللا عبــــد أبــــو: تــــأليف القــــرآن، ألحكــــام اجلــــامع (٣٣٠ -٣٢٨/ ١٠ القــــرطيب تفـــسري ٢

 ).القاهرة – الشعب دار: النشر دار القرطيب، األنصاري

 بـن هـشام بـن امللـك عبـد: تـأليف هشام، البن النبوية السرية (١٣٢ -١٣٠/ ١ هشام ابن سرية: ينظر ٣

: حتقيـق األوىل،: الطبعـة ،١٤١١ - بريوت - اجليل دار: النشر دار حممد، أبو املعافري احلمريي أيوب

 ).سعد الرءوف عبد طه



       
 

   
 

٩٩٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

  إن فرعه ّ وإن أصله لغدق، وّواهللا إن لقوله حلالوة،: قالقد  الوليد بن المغيرةوهذا

  .١جلناة

عقالء ّارضته فقد وقع أن وبسبب انبهار العرب بالقرآن وعجزهم عن مع

ّ أقوال أناس كانوا على جاهلية، فالمس وهذه: فصحاء منهم عرفوا إعجاز القرآن فآمنوا به
ّالقرآن شغاف قلو�م، وملك أفئد�م وعقوهلم، فعرفوا مزيته وإعجازه، فقادهم إىل صراط 

  :ّاحلق القومي

  ّأبي ذرروى مسلم يف صحيحه عن حديثا طويال ً أخا ًأنيسا ّأن :  عن إسالمه وفيهً

ّ ذهب إىل مكة مث عاد، فقال أليب ذر ّأيب ذر  ّ" : َقال لقيت رجال مبكة على َّ َِ ً ُ َ ُ
َِ

ََّدينك يـزعم أن الله ُ ُ َْ َ ِ ُ أرسله، قلتِ َ َ ٌيـقولون شاعر كاهن ساحر، : ّفما يقول الناس؟ قال: َْ ٌ
ِ ِ

َ ٌ َ
ِ َ َ َ ُ ُ-

ِوكان أنـيس أحد الشعراء
ََ ُّ َ َ َ ٌُ ٌ قال أنـيس- َْ ْلقد مسعت قـول الكهنة فما هو بقوهلم، ولقد : َُْ َ َََ ْ

ِِ
ْ ْ
ِ َِ َ َ ْ َ َ

َوضعت قـوله على أقـراء الشعر فما يـلتئم على لسان أح ََ َِ
َ
ِ

ُ َ
َِْ ِ ْ ُ ِّْ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ٌْد بـعدي إنه شعر، واهللا إنه َ ْ

ِ ِ ٍ
َ

َلصادق وإ�م لكاذبون ُ
ِ َِ َ ٌَ َ"٢. 

 جبير بن مطعم ّوقد صرح   ّأن سبب حتول قلبه إىل اإلسالم أنه أصغى إىل تالوة ّ ّ

ّالرسول سورة الطور يف صالة املغرب، فقد روى البخاري يف صحيحه عن حممد بن  ّ

                                                           

 بـن هـشام بـن امللـك عبـد: تـأليف هشام، البن النبوية السرية (١٠٧ -١٠٥/ ١ هشام ابن سرية: ينظر ١

: حتقيـق األوىل،: الطبعـة ،١٤١١ - بريوت - اجليل دار: النشر دار حممد، أبو املعافري احلمريي أيوب

 ).سعد الرءوف عبد طه

 النيـسابوري، القـشريي احلـسني أبـو احلجاج بن مسلم (٢٤٧٣: رقم حديث ١٩٢٠/ ٤ مسلم صحيح ٢

 ).الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق بريوت، - العريب الرتاث إحياء دار: النشر دار



       
 

   
 

٩٩٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

ِ يـقرأ يف المغرب بمسعت النيب : "جبري عن أبيه قال ِ ِ ْ َ ْ َُ ْ ُالطور وذلك أول ما وقـر اإلميان َ َ ِْ ََ َ ََ َّ ََ َ
ِ ِ ُّ

 ١.٢"َِْيف قـليب

ّوإمنا بدرت منهم تلك األقوال إبان تفكرهم يف القرآن وحري�م يف مجال نظمه وجالل  ّ ّ

ّمعناه، فجاء كل منها اعرتافا عفويا بريئا من التكلف، لذا فهو أدل على ما ي ّ ّ ً ً ًّ كون منهم على ّ

ّعرفا�م مكانة القرآن، وإدراكهم رفعة شأنه واستعالئه على الطبيعة البشرية ّ٣.  

                                                           

 اجلعفــي، البخــاري عبــداهللا أبــو إمساعيــل بــن حممــد (٣٧٩٨: رقــم حــديث ١٤٧٥/ ٤ البخــاري صــحيح ١

. د: حتقيـــــق الثالثـــــة،: الطبعـــــة ،١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بـــــريوت - اليمامـــــة ، كثـــــري ابـــــن دار: النـــــشر دار

 ).البغا ديب مصطفى

 الرابعـــــة: الطبعـــــة املكتبـــــات، نـــــور دار عـــــرت، ّالـــــدين ضـــــياء حـــــسن د.أ (١٤٤ ،١٤٣/ اخلالـــــدة ةاملعجـــــز ٢

 ).م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦

 الرابعـة: الطبعـة املكتبـات، نـور دار عـرت، ّالـدين ضـياء حـسن د.أ (١٣٧ ،١٣٦/ اخلالـدة املعجـزة: ينظر ٣

 ).م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦



       
 

   
 

٩٩٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

  ة القرآنابها عن معارضّمحاوالت مفضوحة أكدت عجز أصح :ّالمبحث الثالث

  ّالنضر بن الحارث

 بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار، يكىن أبا النضر بن الحارث  

ّقائد، وكان أشد قريش يف تكذيب النيب  ّ  واألذى له وألصحابه، وكان ينظر يف كتب 

ّالفرس وخيالط اليهود والنصارى، ومسع بذكر النيب ّ إن جاءنا نذير :  وقرب مبعثه فقال

     ~    {  |    }  M w  x  y  z: لنكونن أهدى من إحدى األمم، فنزلت

�  ¡  ¢  £¤  ¥  ¦  §      ¨  ©  ª     «  ¬  L ّإمنا يأتيكم : ، وكان يقول ٤٢: فاطر

  .١تحممد بأساطري األولني، فنزل يف عدة آيا

ّولقد راح النضر بن احلارث إىل فارس ليتعلم من الفرس بعض آدا�   ّم، وعاد ليقص ّ
، فسخر املشركون أنفسهم ملا ًمعارضا القصص القرآنيّعلى العرب القصص الفارسي، 

ّانطوت عليه خطته من غش وخداع يف صميم ما ختصص فيه العرب من فنون القول  ّ ّ

  . ٢وأساليبه

ً صربا  بضرب عنقه، فقتله علي بن أيب طالب ُأسر يوم بدر، وأمر رسول اهللا   
  ٤ .٣باألثيل

                                                           

 عبـد بـن حممـد بـن حممـد الكـرم أيب بـن علـي احلـسن أبـو: تأليف التاريخ، يف الكامل (٥٩٤/ ١ الكامل ١

 اهللا عبـد: حتقيق ،٢ط: الطبعة هـ،١٤١٥ - بريوت - العلمية الكتب دار: النشر دار الشيباين، الكرمي

 ).القاضي

 يالعمـر مجـال أمحـد. د اهلجـري، الـسادس القـرن حـىت القـرآين اإلعجـاز مفهوم (٢٣٧/ اإلعجاز مفهوم ٢

 ).القاهرة -املعارف دار–

 جعفـر آلل مـاء عـني هوبـ املدينـة قـرب موضـع مصغر أثيل و األراك، منبت األثيل: العرب لسان يف جاء ٣

 مكـرم بـن حممـد: تأليف العرب، لسان (أسد بين بالد من بالقصيم أثال و السالم، عليه طالب أيب بن

 ).األوىل: الطبعة بريوت، - صادر دار: النشر دار املصري، األفريقي منظور بن

 عبـد بـن حممـد بـن دحممـ الكـرم أيب بـن علـي احلـسن أبـو: تأليف التاريخ، يف الكامل (٥٩٤/ ١ الكامل ٤

 اهللا عبـد: حتقيق ،٢ط: الطبعة هـ،١٤١٥ - بريوت - العلمية الكتب دار: النشر دار الشيباين، الكرمي

 ).القاضي



       
 

   
 

٩٩٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

  ّمسيلمة الكذاب

ً، ويكىن أبا مثامة، كان هذا رجال حيسن شيئا من الشعوذة، ّمسيلمة بن حبيب الكذابهو  ً

ُوكان يصل جناح الطري، ويدخل البيض يف الق ّارورة، وكان يدعي النبوة ورسول اهللا  ّ ّ مبكة 

ّادعى الشركة يف النبوة ن اليمامة، ويسمى برمح .قبل أن يهاجر ّ  إىل حممد كتب إىل النيب  وّ

ّفإين قد أشركت يف األمر معك، : دّمن مسيلمة رسول اهللا سالم عليك، أما بع": رسول اهللا
: وكتب إليه رسول اهللا  . "ّوإن لنا نصف األرض ولقريش نصفها ولكن قريشا يعتدون

ّمن حممد رسول اهللا إىل مسيلمة الكذاب، سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد" ّ ّفإن األرض : ّ

ّفلما ورد عليه اجلواب، . - أو كما قال–" ه والعاقبة للمتقنيهللا يورثها من يشاء من عباد
ّوكان يزعم أن  .ّ أنه جعل له األمر من بعده:ًافتعل كتابا يزعم أنه جواب كتابه إىل حممد  

 سار إليه ّفلما قبض النيب   .ّجربيل يأتيه من عند اهللا، ويتلو عليهم من أسجاعه املزورة

ً، والتقى املسلمون وبنو حنيفة واقتتلوا قتاال شديدا  خالد بن الوليد ودخل املسلمون وقتلوا ً

ّأشهد أنك ال نيب : ّمسيلمة، اشرتك يف قتله وحشي وعبد اهللا بن زيد، فمر به رجل فقال
  .١نك شقي وفتح اهللا على املسلمنيولك

  

  :ّمن أقواله التي يزعم أنها قرآن

 نصفك يف الطنينصفك يف املاء و. ّنقي ما تنقني. يا ضفدع بنت ضفدعني: (قوله. 

  .٢)ارب متنعنيّرين وال الشّال املاء تكد

                                                           

 دار املقدســي، طــاهر بــن املطهــر وهــو: تــأليف والتــاريخ، البــدء (١٦٢ -١٦٠/ ٥ والتــاريخ البــدء: ينظــر ١

 ).بورسعيد – الدينية الثقافة مكتبة: النشر

ّالنبويـة والبالغـة القـرآن إعجاز (١٧٥ -١٧٣/ القرآن إعجاز ٢  الكتـاب دار– الرافعـي صـادق مـصطفى/ ّ

 مفهـوم (٢٣٩/ القـرآن إعجـاز مفهـوم: وينظـر ،)م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ -الثالثة الطبعة -بريوت -العريب

 ،)القــــاهرة -املعــــارف دار– العمــــري مجــــال أمحــــد. د اهلجــــري، ادسالــــس القــــرن حــــىت القــــرآين اإلعجــــاز

=  إعجـاز) القـاهرة -احلديثـة العربيـة املؤسسة شيخون، ّالسيد حممود. د (١٥/ القرآن نظم يف اإلعجاز



       
 

   
 

١٠٠٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

ّويعلق اجلاحظ
وال أدري : "ّ عند القول يف الضفدع- احليوان–يف كتابه ) هـ٢٥٥ت ( ١

َما هيج مسيلمة على ذكرها، ومل ساء رأيه فيها حىت جعل بزع ّمه فيها فيما تنزل عليه ّ

 . ٢" اخل...يا ضفدع: "من قرآنه

 ّوالشاة السوداء. ّوأعجبها السود وألبا�ا. ّوالشاء وألوا�ا: (وقوله  .ّواللنب األبيض. ّ

 .٥)٤ فما لكم ال متجعون٣م املذقّ وقد حر.ٌحمض ٌإنه لعجب

 ٦) وخرطوم طويل.له ذنب وبيل.  الفيلوما أدراك ما. ما الفيل. الفيل: (وقوله. 

 )ًاحنات طحناّوالط. ًقمحااريات ّ والذً.واحلاصدات حصدا. ًاواملبذرات زرع .

. ًإهالة ومسنا. ًوالالقمات لقما. ًاردات ثرداّوالث ً.واخلابزات خبزا. ًوالعاجنات عجنا

                                                                                                                                                    

 -املعــــارف دار صــــقر، أمحــــد ّالــــسيد: حتقيــــق ّّالطيــــب، بــــن حممــــد بكــــر أيب للبــــاقالين (١٥٦/ القــــرآن=

 ).سةاخلام: الطبعة -القاهرة

 حبيـث واحلفـظ اخلـاطر وسـرعة الـذكاء مـن اجلـاحظ كـان اجلـاحظ، عثمـان أبو حمبوب، بن حبر بن عمرو ١

 املعتـز خالفة يف ومائتني ومخسني مخس سنة اجلاحظ مات الوصف، عن واستغىن قدره وعال ذكره شاع

 اهللا عبد أبو: تأليف ،٤٧٣/ ٤ ديباأل معرفة إىل األريب إرشاد أو األدباء معجم (التسعني جاوز وقد

 - هــــــ ١٤١١ - بـــــريوت - العلميـــــة الكتـــــب دار: النـــــشر دار احلمـــــوي، الرومـــــي اهللا عبـــــد بـــــن يـــــاقوت

 )األوىل: الطبعة م،١٩٩١

 - بــــريوت/ لبنــــان - اجليــــل دار: النــــشر دار اجلــــاحظ، حبــــر بــــن عمــــرو عثمــــان أبــــو (٥٣٠/ ٥ احليــــوان ٢

 ).هارون حممد السالم عبد: حتقيق م،١٩٩٦ - هـ١٤١٦

 .باملاء اللنب مزج: املذق ٣

 .التمر على يشرب اللنب: ا�ع ٤

 ).القاهرة -احلديثة العربية املؤسسة شيخون، ّالسيد حممود. د (١٥/ القرآن نظم يف اإلعجاز ٥

 مجـــال أمحــد. د اهلجـــري، الــسادس القـــرن حــىت القـــرآين اإلعجــاز مفهـــوم (٢٣٩/ القــرآن إعجـــاز مفهــوم ٦

 املؤسـسة شـيخون، ّالـسيد حممـود. د (١٥/ القـرآن نظـم يف اإلعجـاز ،)القـاهرة -املعـارف دار– العمري

 ) .القاهرة -احلديثة العربية



       
 

   
 

١٠٠١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

 .واملعرت فآووه. ريفكم فامنعوه. وما سبقكم أهل املدر. لتم على أهل الوبرّلقد فض

 ١)والباغي فناوئوه

 )من . فأخرج منها نسمة تسعى. الذي يسر على احلبلى.سبح اسم ربك األعلى 

 ومنهم من يبقى إىل أجل . فمنهم من ميوت ويدس إىل الثرى.بني أحشاء وتبلى

 ٢) واهللا يعلم السر وأخفى.مسمى

 )وذلك )واجلذع األزمل ما انتهكت أسيد من حمرم. والذئب األدمل. والليل األطخم 

 .٣قد ذكر يف خالف وقع بني قوم أتوه من أصحابه

 )٤)ما قطعت أسيد من رطب وال يابس. والذئب اهلامس. والليل الدامس. 

 )ّفصل لربك وجاهر. إنا أعطيناك اجلماهر ّ(٥. 

ٍوكل كالمه على هذا النمط واه سخيف، ال ينهض وال يتماسك، بل هو مضطرب  ّ ّ
  .٦النسج، مبتذل املعىن، مستهلك من جهتيه

                                                           

 مجـــال أمحــد. د اهلجـــري، الــسادس القـــرن حــىت القـــرآين اإلعجــاز مفهـــوم (٢٣٩/ القــرآن إعجـــاز مفهــوم ١

 املؤسـسة شـيخون، ّالـسيد حممـود. د (١٥/ القـرآن نظـم يف اإلعجـاز ،)القـاهرة -املعـارف دار– العمري

 ّالــسيد: حتقيــق ّّالطيــب، بــن حممــد بكــر أيب للبــاقالين (١٥٦/ القــرآن إعجــاز ،)القــاهرة -احلديثــة العربيــة

 ). اخلامسة: الطبعة -القاهرة -املعارف دار صقر، أمحد

 مكتبــة: النــشر دار املقدســي، طــاهر بــن املطهــر وهــو: أليفتــ والتــاريخ، البــدء (١٦١/ ٥ والتــاريخ البــدء ٢

 ).بورسعيد – الدينية الثقافة

 -املعــارف دار صــقر، أمحــد ّالـسيد: قيــقحت ّّالطيــب، بــن حممـد بكــر أيب للبــاقالين (١٥٦/ القــرآن إعجـاز ٣

 ).اخلامسة: الطبعة -القاهرة

 .١٥٧/ السابق املرجع ٤

 ).هـ١٤١٦ -٨ط -القلم دار– دراز اهللا عبد حممد. د العظيم، النبأ (٨٢/ العظيم النبأ حاشية ٥

ّالنبويـة والبالغـة القـرآن إعجاز (١٧٥ -١٧٣/ القرآن إعجاز ٦  الكتـاب دار– الرافعـي صـادق مـصطفى/ ّ

 مفهـوم (٢٣٩/ القـرآن إعجـاز مفهـوم: وينظـر ،)م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ -الثالثة الطبعة -بريوت -العريب

 ).القاهرة -املعارف دار– العمري مجال أمحد. د اهلجري، السادس القرن حىت القرآين اإلعجاز



       
 

   
 

١٠٠٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

ّوأنت خبري بأن مثل ذلك اإلسفاف ليس من املعارضة يف قليل وال كثري، وأين " ٌ

ّذه الكلمات السوقية الركيكة من ألفاظ القرآن وأين ه! غاء من فصاحة اإلنسان؟ّحماكاة البب ّ

وهل املعارضة إال اإلتيان مبثل األصل يف لغته وأسلوبه ومعانيه أو ! ّالرفيعة ومعانيه العالية؟

ّ أخس من أن نشتغل ّاب وما زعم أنه قرآنّكالم مسيلمة الكذف. ١..."بأرقى منه يف ذلك

ٌوقدم قوم  .٢-رمحه اهللا- ) هـ٤٠٣ت (ا قال الباقالين كم- ّبه، وأسخف من أن نفكر فيه، 

ّمن بني ربيعة على أبي بكر الصديق  ّ، فسأهلم عن كذا�م، فحكوا له بعض تلك ّ

يعين –ّم مل خيرج عن إل ّوحيكم، إن هذا الكال! سبحان اهللا: "األلفاظ، فقال أبو بكر 

 رحمه اهللا–) هـ١٣٧٧ت  (٤محمد دراز. قال د. ٣" فأين كان يذهب بكم؟-ّعن ربوبية

ً رآن، وما صنع شيئاوأما مسيلمة فقد زعم أنه يوحى إليه بكالم مثل الق " :ّفي النبأ العظيم

                                                           

 دار الزرقـــاين، العظـــيم عبـــد حممـــد: تـــأليف القـــرآن، علـــوم يف العرفـــان مناهـــل (٢٤١/ ٢ العرفـــان مناهـــل ١

 ).األوىل: الطبعة م،١٩٩٦ -هـ١٤١٦ - لبنان - الفكر ردا: النشر

 -املعــارف دار صــقر، أمحــد ّالـسيد: حتقيــق ّّالطيــب، بــن حممـد بكــر أيب للبــاقالين (١٥٦/ القــرآن إعجـاز ٢

 ).اخلامسة: الطبعة -القاهرة

 القرآن إعجاز يف رسائل ثالث ،)هـ٣٨٨ت (ّاخلطايب محد سليمان أيب (٥٢ ،٥١/ القرآن إعجاز بيان ٣

 ).مصر -املعارف دار–

 االســكندرية معهــد إىل بوانتــس مبــصر، ديــاري حملــة قريــة يف ولــد أديــب، عــامل، دراز، اهللا عبــد بــن حممـد ٤

 واختــري الفرنــسية، اللغــة تعلــم مث ّالعامليــة، شــهادة وعلــى األزهريــة، الثانويــة الــشهادة علــى وحــصل الــديين،

 مـن الـدكتوراة شـهادة علـى وحـصل فرنسا، إىل علمية بعثة يف أرسل مث باألزهر، العايل بالقسم للتدريس

 باجلامعـة العربيـة اللغـة كليـة ويف العلـوم، دار ويف رة،القـاه جامعـة يف بالتـدريس فاشتغل وعاد السوربون،

 جملــس ويف التعلـيم، لـسياسة العليـا اللجنــة يفً عـضوا وكـان العلمـاء، كبــار مجاعـة ّعـضوية ونـال ّاألزهريـة،

 الهــور مبدينــة اإلســالمي العلمــي املــؤمتر يف واشــرتك األزهــر، يف الثقافيــة االستــشارية اللجنــة ويف اإلذاعــة،

 تـراجم املـؤلفني معجـم (ّمؤلفـات ّعـدة ولـه هــ،١٣٧٧ اآلخرة مجادى ١٦ يف فجأة �ا وتويف بباكستان،

 ).بريوت – العريب الرتاث إحياء دار كحاله، رضا عمر ، ٢١٣ ،٢١٢/ ١٠ ّالعربية الكتب ّمصنفي



       
 

   
 

١٠٠٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

إنا : "ل بعضها، كقولهّه كان يعمد إىل آي من القرآن فيسرق أكثر ألفاظها، ويبدّإال أن

ّأعطيناك اجلماهر، فصل لربك وجاهر ّ، أو جييء على موازين الكلمات القرآنية بألفاظ "ّ

ّسوقية ومعان سوقية كقوله ًوالطاحنات طحنا، الع: "ّ ًاجنات عجنا، واخلابزات خبزاّ هكذا، ". ً

ّمل يستطع وهو عريب قح أن حيتفظ بأسلوب نفسه، بل نزل إىل حد اإلسفاف، وأتى العبث  ّ

ّالذي يأتيه الصبيان يف مداعبا�م وتفك ههم بقلب األشعار واألغاين عن وجهها، وال خيفى ّ

ّأن هذا كله ليس من املعارضة يف شيء  بل هو احملاكاة واإلفساد، وما مثله إال كمثل من ،ّ

ّستبدل باإلنسان متثاال ال روح فيه، وهو على ذلك متثال ليس فيه شيء من مجال الفني ً"١.  

  عبهلة بن كعب

األسود : ، يقال له، من بلد يقال هلا كهف حنانعبهلة بن كعب بن غوث: اسمه

ّوكان األسود قد ظهر أمره وارتد ألجله ، ّلنبوة يف عهد رسول اهللا ّالعنسي، ظهر وادعى ا

ّخلق كثري من أهل اليمن، وعامله املسلمون هناك بالتقية خوفا من بطشه، حىت أمر الرسول  ً

وقام معاذ بن جبل ّ عماله يف اليمن وكتب إليهم بقتاله ، ُّبـلغ ّ بذلك أمت قيام، حيث

ّ ومن قدر على إبالغهم جبمع العدة لقتال األسود العنسي،  وّعمال النيب  ّتفاق مع ّمت االُ

 ورسوله، وكانت من الصاحلات،  وزوجته حيث كانت مؤمنة باهللاّبعض عمال األسود نفسه

ّوخططت مؤامرة دقيقة لقتله والقضاء عليه، انتهت بقتل األسود العنسي، وكتبوا باخلرب إىل  ُ

  .٢ رسول اهللا 

: يلقب ذا اخلمار، ألنه كان يقول: "-رحمه اهللا–) هـ١٣٥٦ت (ّقال الرافعي 

ّيأتيين ذو مخار، وكان رجال فصيحا معروفا بالكهانة والسجع واخلطابة والشعر والنسب،  ّ ّ ً ً ً
                                                           

 ).هـ١٤١٦ -٨ط -القلم دار– دراز اهللا عبد حممد. د (٨٢/ العظيم النبأ حشية ١

: النــشر دار الفــداء، أبــو القرشــي كثــري بــن عمــر بــن إمساعيــل (٣١٠ -٣٠٧/ ٦ والنهايــة البدايــة: ينظــر ٢

 ).بريوت – املعارف تبةمك



       
 

   
 

١٠٠٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

ّوقد تنبأ على عهد النيب  ّّال يذكرون له قرآنا غري أنه كان يزعم أن الوحي  وخرج باليمن، و ًّ

ّينزل عليه، وكان إذا ذهب مذهب التنبؤ أكب مث رفع رأسه وقال ّ يقول يل كيت وكيت، : ّ

ًيعين شيطانه، وهذا األسود كان جبارا، وقتل قبل وفاة رسول اهللا  ّ١" بيوم وليلة.  

  طليحة بن خويلد األسدي

ّمن أشجع العرب، يعد بألف : "-رحمه اهللا–) هـ١٣٥٦ت (ّقال الرافعي   

ّ يف وفد أسد بن خزمية سنة تسع فأسلموا، مث ملا رجعوا تنبأ طليحة، فارس، قدم على النيب  ّ ّ

ّ، وكان يزعم أن ذا النون يأتيه بالوحي، وقيل بل يزعمه وعظم أمره بعد أن تويف رسول اهللا  ّ

ّجربيل، ولكنه مل يدع لنفسه قرآنا، ألن قومه من الفصحاء، ومل ً ً يتابعوه إال لعصبية، وطلبا ّ ّ

ّألمر حيسبونه كائنا يف العرب من غلبة بعضهم على مجاعتهم، وإمنا كانت كلمات يزعم أ�ا  ّ ً

ّإن اهللا ال يصنع بتعفري وجوهكم : "نزلت عليه، ومل نظفر منها إال �ذه الكلمة وهي قوله

ًوقبح أدباركم شيئا، فاذكروا اهللا قياما ً
ّ، فإن الرغوة٢

  ".ّ فوق الصريح٣

                                                           

ّالنبويـة والبالغة القرآن إعجاز (١٧٦/ القرآن إعجاز ١  -العـريب الكتـاب دار– الرافعـي صـادق مـصطفى/ ّ

 ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ -الثالثة الطبعة -بريوت

 مــن ومــا ًقيامــا، شــرعه يف الــصالة فكانــت والــسجود، الركــوع مــن الــصالة هيئــة بــذلك ديريــ: الرافعــي قــال ٢

 دالئـل وتلـك جـاء، فيمـا وينقص ويزيد  ّبالنيب ّيتشبه أن إال ًمبتدئا، بشيء جييء أن العرب يف ْمتنيب

 مـن ّكلهـا العـرب جزيرة يف يكن أفلم وصنعة، وذكاء ًّإنسانيا األمر هذا كان لو فرتى وعالماته، ّالتزوير

ً شـيئا يـصنع أو بـشيء فيأيت ّالصنعة، وتلك ّالذكاء ذلك من أشياء يبلغ واحد رجل أقصاها إىل أقصاها

ّالنبويـة والبالغـة القرآن إعجاز !! (ًمذكورا شيئا األمر هذا يف ّاألقل على هو يكون أو  ،١٧٦ احلاشـية/ ّ

 ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ -الثالثة الطبعة -بريوت -العريب الكتاب دار– الرافعي صادق مصطفى

ّالنبويــة والبالغــة القــرآن إعجــاز (ًحــشوا العبــار يف جــاء مــا مثــل والكلمــة اللــنب، فــوق مــا ّالرغــوة ٣  احلاشــية/ ّ

 ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ -الثالثة الطبعة -بريوت -العريب الكتاب دار– الرافعي صادق مصطفى ،١٧٦



       
 

   
 

١٠٠٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

 لقتاله، وكان مع طليحة عيينة بن ً خالدا بن الوليد وقد بعث أبو بكر   

ّن، تزمل طليحة يف كساء ينتظر بزعمه  يف سبعمائة من بين فزارة، فلما التقى اجلمعا١حصن

ّالوحي، وطال ذلك منه، وأحل املسلمون على أصحابه بالسيف، فقال عيينة هل أتاك بعد؟ : ّ

ّفأعاد إليه مرتني، كل ذلك يقول! ال واهللا ما جاء بعد: فقال طليحة من حتت الكساء ال، : ّ

ّا عن أحسابكم، فأما دين قاتلو: فقال طليحة! لقد تركك أحوج ما كنت إليه: فقال عيينة

ّبنواحي الشام، أسلم بعد ذلك، وكان له يوم القادسية بالء ّمث ا�زم وحلق . ٢فال دين ّ

  .٣"حسن

                                                           

 هنة منه كانت اهللا عبد أبو كنيته قيل وقد الفزاري مالك أبو كنيته بدر بن حذيفة بن حصن بن عيينة ١

 حممد ،٣١٢/ ٣ الثقات (كثري عقب وله عثمان خالفة آخر يف ومات اهللا اصلحها مث بكر أىب أيام يف

: الطبعــة ،١٩٧٥ - ١٣٩٥ - الفكــر دار: النــشر دار البــسيت، التميمــي حــامت أبــو أمحــد بــن حبــان بــن

 ).أمحد الدين شرف السيد: حتقيق األوىل،

 عيينـة ّأن األدب كتـب مـن ا�ـاميع بعـض ويف) الغابة أسد (كتابه يف األثري ابن رواية هذه: الرافعي قال ٢

 طليحـة، فجلـس تبعوه، ومن هذا اهللا ّقبح: وقال منها، جاش جذبة جذبه ّمث ّالدهر، آخر لك ًّتبا: قال

 لك ّأن اهللا علم قد: عيينة فقال ،"ننساه الً وأمرا  كرحاه،ً رحا لك ّإن: "قال لك؟ قيل ما: عيينة فقال

  .يطلب فيما وله لنا بورك ما ّكذأب، هذا فزارة بين يا تنساه، الً أمرا

 ّالنــون ذا جــاءك هــل: لــه قــال عيينــة ّأن: يــاقوت معجــم ويف هــذه، تــشبه أخــرى روايــة الطــربي تــاريخ ويف  

 وحـــي أخـــراه ولكـــن ّأولـــه، لـــك لـــيس ســـتلقاه، يومـــا لـــك ّإن: "يل وقـــال جـــاءين قـــد نعـــم،: قـــال بـــشيء؟

ّالنبويـــة والبالغـــة القـــرآن إعجـــاز (تـــراه هـــذيان أي فينظـــر -الرافعـــي– قلنـــا ،"تنـــساه الً وحـــديثا كرحـــاه، ّ /

 -هـــ١٤٢١ -الثالثــة الطبعــة -بــريوت -العــريب الكتــاب دار– الرافعــي صــادق مــصطفى ،١٧٧ احلاشــية

 ). م٢٠٠١

ّالنبويــة والبالغــة القــرآن إعجــاز (٢٧٦/ القــرآن إعجــاز ٣  دار– الرافعــي صــادق مــصطفى ،١٧٧ احلاشــية/ ّ

 ( ٧٧٣/ ٢ االســــتيعاب: وينظــــر ،)م٢٠٠١ -هـــــ١٤٢١ -الثالثــــة الطبعــــة -بــــريوت -العــــريب الكتــــاب

 دار: النــشر دار الـرب، عبـد بـن حممـد بـن اهللا عبــد بـن يوسـف: تـأليف اب،األصـح معرفـة يف االسـتيعاب

 ).البجاوي حممد علي: حتقيق األوىل،: الطبعة ،١٤١٢ - بريوت - اجليل



       
 

   
 

١٠٠٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

  ّسجاح بنت الحارث التميمية

ّهي سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية ّ
 وكانت يف بين تغلب، وهم .١

ّأخواهلا، راسخة يف النصرانية، وقد علمت من علمهم وتنبأت فيهم بعد وفاة رسول اهللا  ّ ّ 

ّتجاب هلا بعضهم، وترك التنصر، وماألها مجاعة من رؤساء ، فاسيف خالفة أيب بكر  ّ

ّ، ومرت تقاتل بعض القبائل وتوادع القبائل، وقد خرجت �م تريد غزو أيب بكر 

ّبعضها، وكان أمر مسيلمة قد غلظ واشتدت شوكة أهل اليمامة، فنهدت له جبمعها،  ّ

ليأكل بقومه وقومها : "اجتمعا، وعرض عليها أن يتزوجها، قالوخافها مسيلمة، مث 

ّكان على احلق فاتبعته : ما عندك؟ قالت: ، فأجابت، وانصرفت إىل قومها، فقالوا"العرب

ً، ومل تدع قرآنا، وإمنا كانت تزعم أنه يوحى إليها مبا تأمر وتسجع يف ذلك سجعا، ٢فتزوجته ًّ ّ

 صرامة، ال ّا دفيف احلمامة، فإ�ا غزوةّعليكم باليمامة، ودفو: "كقوهلا حني أرادت مسيلمة

ّويف رواية أ�ا ادعت أنه أنزل عليها". يلحقكم بعدها مالمة ّ ّيا أيها املؤمنون املتقون، لنا : "ّ

ّمث أسلمت هذه املرأة بعد وحسن " نصف األرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يبغون
                                                           

– العمري مجال أمحد. د هلجري،ا السادس القرن حىت القرآين اإلعجاز مفهوم (٢٤٤/ اإلعجاز مفهوم ١

 ).القاهرة -املعارف دار

 فقبــيح إليــه ارجعــي: قــالوا ال،: قالــت ًشــيئا؟ أصــدقك فهــل: قــالوا قومهــا ّأن ّالطــربي روى: ّالرافعــي قــال ٢

 بـن شـبث: قالـت مؤذنك؟ من: قال ًصداقا، اصدقين: له فقالت فرجعت صداق، ريبغ ترجع أن مبثلك

 قــد اهللا رســول حبيــب بــن مــسيلمة ّإن: أصــحابك يف نــاد: وقــال فجــاء، بــه، ّعلــي: قــال الريــاحي، ربعــي

 مـشيخة ّأن الكلـيب وذكـر الفجـر، وصـالة اآلخـرة العـشاء صـالة حممـد، بـه أتاكم ّمما ثالتني عنكم وضع

  .ّيصلو�ما ال متيم بين ّعامة ّأن ثوهّحد متيم بين

 ّيـــصلو�ا، ال متـــيم بـــين ّعلمـــة ّوأن وحـــدها، العـــصر صـــالة عـــنهم وضـــع اهللا أخـــزاه ّأنـــه األغـــاين روايـــة ويف  

 الكـشف يف منهـا أبلـغ فليس الكلمة هذه ّصحت فإن ّنرده، ال ّمنا كرمية ومهر لنا، ّحق هذا: ويقولون

ّالنبويــة والبالغــة القــرآن إعجــاز (يهــاإل أومأنــا الــيت ّالعــصبية معــىن عــن  صــادق مــصطفى ،١٧٧ احلاشــية/ ّ

 ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ -الثالثة الطبعة -بريوت -العريب الكتاب دار– الرافعي



       
 

   
 

١٠٠٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

ّ اليت ادعت النبوة يف الردة  سجاح بنت احلارث التميمية:جاء في اإلصابة !!إسالمها ّ

  .١وتبعها قوم، مث صاحلت مسيلمة وتزوجته، مث بعد قتله عادت إىل اإلسالم فأسلمت

  ّابن المقفع

ّعبداهللا بن المقفع الكاتب المفوه ، كان من جموس فارس، أسلم على يد عيسى ّ

ّله رسائل وألفاظ صحيحة، وكان متهما بالزندقة، وهو الذي فاح واملنصور ّ السّن علي عمب ً ّ

ّبل هو الذي عر�ا من ا�وسي: صنف كتاب كليلة ودمنة، ويقال ما وجد : يلّة إىل العربية، قّ

ًوكان مع هذا فاضال بارعا فصيحا، قيل لهّكتاب زندقة إال وأصله من ابن املقفع،  ً من : ً

عاش ستا  .ًذا رأيت حسنا أتيتهوإًنفسي، إذا رأيت من غريي قبيحا أبيته، : ّأدبك؟ قال

ّصنف ابن : لهلك يف سنة مخس وأربعني ومائة، وقيل بعد األربعني، قيوثالثني سنة، و

ّاملقفع الدرة اليتيمة اليت ما صنف مثلها
٢.  

ّ بعضهم أن ابن المقفع كانت له محاولة لمعارضة القرآنقال جاء في روح  :ّ

ّويروى أيضا أن ابن املقفع ... : المعاني ّ ًوكان كما يف القاموس فصيحا بليغا، بل قيلً ّإنه : ً

ًأفصح أهل وقته، رام أن يعارض القرآن، فنظم كالما وجعله مفصال ومساه سورا فاجتاز يوما  ًً ّ ً ّ

  M ¼  ½  ¾  ¿  À   Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ: ّبصيب يقرأ قوله تعاىل

                                                           

 العـسقالين الفـضل أبـو حجـر بـن علي بن أمحد: تأليف الصحابة، متييز يف اإلصابة (٧٢٣/ ٧ اإلصابة ١

 حممــد علــي: حتقيــق وىل،األ: الطبعــة ،١٩٩٢ - ١٤١٢ - بــريوت - اجليــل دار: النــشر دار الــشافعي،

 ).البجاوي

 الفداء، أبو القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل: تأليف والنهاية، البداية (٩٦/ ١٠ والنهاية البداية: ينظر ٢

 النــــبالء، أعــــالم ســــري (٢٠٩ ،٢٠٨/ ٦ النــــبالء أعــــالم ســــري ،)بــــريوت – املعــــارف مكتبــــة: النــــشر دار

 بـريوت - الرسـالة مؤسـسة: النشر دار اهللا، عبد أبو الذهيب قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد: تأليف

 ).العرقسوسي نعيم حممد ، األرناؤوط شعيب: حتقيق التاسعة،: الطبعة ،١٤١٣ -



       
 

   
 

١٠٠٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

Ç  ÈÉ  Ê     Ë  Ì  Í    Î  L ل، وقال يف مكتب فرجع وحما ما عم ٤٤: هود :

ًأشهد أن هذا ال يعارض أبدا وما هو من كالم البشر ّ
 :بحر المحيطوفي تفسير ال .١

 هذا كالم ال : أمسك عن املعارضة وقال٢وعارض ابن املقفع القرآن فلما وصل إىل هذه اآلية

  .٣يستطيع أحد من البشر أن يأيت مبثله

ّ بال شك، ألنه لو استطاع ٌوهذا باطل   ية من سورة املعارضة إىل أن وصل إىل هذه اآلّ

ّهود؛ فيمكن أن يقال أن القرآن غري معجز، فقد كان التحدي بالقرآن على أن يأتوا مبثل  ّ ّ

ّ، ولو صح هذا عن ابن املقفع كان قد - كما قال العلماء–ولو أقصر سورة منه كالكوثر  ّ

ا ّ من التحدي املبطل إلعجاز القرآن بكثري، وهذئعارض القرآن، وأتى مبا يفوق القدر ا�ز

: -رحمه اهللا–) هـ١٣٥٦ت (ّالرافعي ّلكننا نقول ما قاله األديب  .ما ال ميكن أن يكون

ّوأغلب الظن أن هذا اخلرب مدسوس على ابن املقفع، وأن حساده هم الذين افرتوا عليه هذه  ّ ّّ ّ

ّلقد ظن أولئك املفرتون أن كتاب  .ّالفرية الشنعاء ّالدرة اليتيمة(ّ  ّالذي ألفه ابن املقفع) ّ

ََبزمجهر(ّمعارضة للقرآن، وغفلوا على أنه ترمجة لكتاب  يف احلكمة، وشهد له �ذا عامل ) ِْ

                                                           

 الفـضل أيب العالمـة: تـأليف املثـاين، والـسبع العظـيم القرآن تفسري يف املعاين روح (٦٣/ ١٢ املعاين روح ١

 ).بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: النشر دار البغدادي، األلوسي حممود السيد الدين شهاب

 .هود سورة) ٤٤  (٢

 األندلـسي، حيـان بـأيب الـشهري يوسـف بـن حممـد: تـأليف احملـيط، البحـر تفسري (٢٢٩/ ٥ احمليط البحر ٣

: حتقيــــق األوىل،: الطبعــــة م،٢٠٠١- هـــــ١٤٢٢ - بــــريوت/ لبنــــان - العلميــــة بالكتــــ دار: النــــشر دار

 ا�يد عبد زكريا.د -١ التحقيق يف شارك معوض، حممد علي الشيخ - املوجود عبد أمحد عادل الشيخ

 ).اجلمل النجويل أمحد.د -٢ النوقي



       
 

   
 

١٠٠٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

ّموثوق هو الباقالين، وابن املقفع رجل عاقل، ومن أبصر الناس باستحالة التحدي أو  ّ ّ ّ

ّ لشيء إال ألنه من أبلغ الناساملعارضة، ال ّ
١.  

ّشمس الدين قابوس الديلمي ّ  

 امللقب بشمس املعايل، من امللوك، وكان ّقابوس بن وشمكير بن زيار الديلمي

ًصاحب جرجان وطربستان، ولقبه مشس املعايل، وكان فاضال أديبا مرتسال شاعرا ظريفا، وله  ًً ً ً

 رسائل بأيدي الناس يتداولو�ا، مات سنة ثالث وأربعمائة، كان حكم على نفسه يف

ّالنجوم أن منيته على يد ولده فأبعد ابنه دارا ملا كان يراه من عقوقه، وقرب ابنه منوجهر ملا  ّ ّ

ّرأى من طاعته، وكانت منيته بسببه
َوقد زعموا أن حكم. ٢ ِ هي من بعض  ه وقصصهّ

ّ، ومشس الدين هذا رجل مسلم، قوي اإلميان، أثىن عليه المعارضة للقرآن يتيمة  (صاحبّ

  .ّ خري ثناء، ومدحه أميا مديح٣)ّالدهر

  ابن الراوندي

، أبو احلسني، من أهل مرو الروذ، ن يحيى بن إسحاق ابن الراونديأحمد ب

ًسكن بغداد، وكان من متكلمي املعتزلة، مث فارقهم وصار ملحدا زنديقا،  ً  يكن يف زمانه ملّ

ّيف نظرائه أحذق منه بالكالم، وال أعرف بدقيقه وجليله منه، وكان يف أول أمره حسن 
                                                           

 دار – الرافعــي صــادق مــصطفى ّالنبويــة، لبالغــةوا القــرآن إعجــاز (١٧٩ ،١٧٨/ القــرآن إعجــاز: ينظــر ١

 إعجـاز (٣٢/ القـرآن إعجـاز: وينظـر ،)م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ الثالثة،: الطبعة -بريوت -العريب الكتاب

 م،١٩٩٧ - مــصر - املعــارف دار: النــشر دار البــاقالين، الطيــب بــن حممــد بكــر أبــو: تــأليف القــرآن،

 ).صقر أمحد السيد: حتقيق اخلامسة،: الطبعة

 عبـد أبـو: تأليف األديب، معرفة إىل األريب إرشاد أو األدباء معجم (٥٧٩ -٥٦٩/ ٤ األدباء معجم ٢

 - هــــ ١٤١١ - بـــريوت - العلميـــة الكتـــب دار: النـــشر دار احلمـــوي، الرومـــي اهللا عبـــد بـــن يـــاقوت اهللا

 ).األوىل: الطبعة م،١٩٩١

 .الثعاليب ٣



       
 

   
 

١٠١٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

وقد حكي ، ّ مث انسلخ من ذلك كله ألسباب عرضت لهرية، مجيل املذهب، كثري احلياء،ّالس

ّعن مجاعة أنه تاب عند موته مما كان منه، وأظهر الندم، واعرتف بأنه إمنا صار إليه محية  ّ ّّ

 عاش أكثر من مثانني سنة، وهلك يف .وأنفة من جفاء أصحابه وتنحيتهم إياه من جمالسهم

  .١سنة مثان وتسعني ومائتني

ّوقد قيل إن هذا الرجل عارض القرآن بكتاب مساه  ّ الكتاب كذب وهذا ) ّالتاج(ّ

ّواختالق، وإال فلو كانت معارضته لنقض التحدي ّ، وقد زعم أنه جاء مبثله، ملا خلت كتب ّ

ّالتاريخ واألدب والكالم من اإلشارة إىل بعض كالمه يف املعارضة
٢.  

  يّبّأبو الطيب المتن

ّ بن عبد الصمد، أبو الطيب، اجلعفي الكويف، أحمد بن الحسين بن الحسن: هو

ه قال أنا ّ إن: وقيل، مث استتيبّعى النبوةّاد ولد سنة ثالث وثالث مائة، المتنبي الشاعر،

أربع ومخسني وثالث مائة لست بقني من شهر رمضان وقتل سنة  .أول من تنبأ بالشعر

  .٣نوقيل غري ذلك من شهر رمضا

ه ّوقيل أن، )رسالة الغفران(ّ وصف بعضها املعري يف ّوكان يطلع على الناس بأشياء

ّوالنجم " : كثرية منهاً، يذكرون منه سوراّ زعم أنه قرآن أنزل عليهًالماتال على البوادي ك

                                                           

 دار: النـــشر دار الـــصفدي، أيبـــك بـــن خليـــل الـــدين صـــالح (١٥٥ -١٥١/ ٨ يـــاتبالوف الـــوايف: ينظـــر ١

 ).مصطفى وتركي األرناؤوط أمحد: حتقيق م،٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ - بريوت - الرتاث إحياء

 الكتـاب دار – الرافعـي صـادق مـصطفى ّالنبويـة، والبالغـة القـرآن إعجـاز (١٨١/ القـرآن إعجـاز: ينظر ٢

 ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ الثالثة،: الطبعة -بريوت -العريب

 دار: النـــشر دار الـــصفدي، أيبـــك بـــن خليـــل الـــدين صـــالح (٢١٥ -٢٠٨/ ٦ ّبالوفيـــات الـــوايف: ينظـــر ٣

 ).مصطفى وتركي األرناؤوط أمحد: حتقيق م،٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ - بريوت - الرتاث إحياء



       
 

   
 

١٠١١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

  واقف.امض على سنتك. ّإن الكافرين لفي أخطار. ّوالليل والنهار. ّوالفلك الدوار. ّالسيار

  .١"ّ وضل عن سبيلههللا قامع بك زيغ من أحلد يف دينهّ فإن ا.أثر من قبلك من املرسلني

  ّعالء المعريأبو ال

كانت والدته سنة ، دّأمحد بن عبد اهللا بن سليمان بن حمم المعري أبو العالء

وكان عدمي املثل،  ،ّثالث وستني وثالمثائة باملعرة، وعمي من اجلدري أول سنة سبع وستني

ًمسح البديهة، شاعرا جمودا فقيها،  ً  وله التصانيف الكثرية املشهورة والرسائل املأثورة، وتويفًّ

  .٢ سنة تسع وأربعني وأربعمائة باملعرة

ّزعم بعض الناس أن أبا العالء المعري عارض القرآن ّ الفصول ( بكتاب أمساه ّ

ّال جيد، غري أنه ليس ما هذا إ: ّ، وأنه قيل له)اآلياتّوالغايات يف جماراة السور و عليه طالوة ّ

ّحىت تصقله األلسنة يف احملاريب أربعمائة سنة، وعند ذلك انظروا كيف : "القرآن، فقال

ّوالريح اهلابة بليل. أقسم خبالق اخليل: "ّإن من كتابه قوله: وقيل "!!يكون ّبني الشرط . ّ

ّوإن القمر ملكفوف الذيل. ّإن الكافر لطويل الويل. مطالع سهيل ّتعد مدارج السيل. ّ ّ. 

-رحمه اهللا–) هـ١٣٥٦ت (ّقال الرافعي  ".تنج وما إخالك بناج. ّوطالع التوبة من قبيل

ّوالظاهر أن تلك فرية كبرية، أراده �ا عدو حاذق، ألن املعري من كبار املدافعني عن :  ّ ٌّّ ّ

                                                           

 دار – الرافعــي صــادق مــصطفى ّالنبويــة، والبالغــة القــرآن إعجــاز (١٨٤ ،١٨٣/ القــرآن إعجــاز: ينظــر ١

 ٢٤٧/ اإلعجاز مفهوم يف عنه ونقله). م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ الثالثة،: الطبعة -بريوت -العريب الكتاب

 ).القاهرة -املعارف دار– العمري مجال أمحد. د اهلجري، السادس القرن حىت القرآين اإلعجاز مفهوم(

 الــدين مشــس العبــاس أبــو: تــأليف الزمــان، أبنــاء أنبــاء و األعيــان وفيــات (١١٣/ األعيــان وفيــات: ينظــر ٢

 الوايف ،)عباس إحسان: حتقيق لبنان، - الثقافة دار: النشر دار خلكان، بن بكر أيب بن حممد بن أمحد

 بـريوت - الـرتاث إحيـاء دار: النـشر دار الـصفدي، أيبـك نبـ خليـل الـدين صالح (٤٤/ ٢٠ ّبالوفيات

 ).مصطفى وتركي األرناؤوط أمحد: حتقيق م،٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ -



       
 

   
 

١٠١٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

ّبالغة القرآن، واحلاملني على الكذابني والوضاعني واملتنبئني،  ّ ولقد ذكر أبو العالء من ... ّ

ّوأمجع ملحد ومهتدي، وناكب عن احملجة ومقتدي، أن : "مجلة ما ذكر عن القرآن الكرمي ّ ٌ

ّ، كتب �ر باإلعجاز، ولقي عدوه باألرجازهذا الكتاب الذي جاء به حممد 
ما حذي  

ّيف الرجز من سهل على مثال، وال أشبه بغريب األمثال، ما هو من القصيد املوزون، وال 

ّوإن اآلية منه أو بعض ... وحزون، وال شاكل خطابة العرب، وال سجع الكهنة ذوي األرب

ّاآلية لتعرتض يف أفصح كلم يقدر عليه املخلوقون فتصري كالشهاب املتأللئ يف جنح غسق، 

ّوال يعقل أن يكون الرجل قد أسر يف نفسه غري  ".ّوالزهرة البادية يف جدوب ذات نسق ما ّ

ّأبدى من هذا القول ومل يضطره شيء إليه
١.  

ّويروي التاريخ أن أبا العالء املعر ":-اهللارحمه –رقاني ّنختم بقول الز ي، وأبا ّ

ّالطيب املتنيب، وابن املقفع، حدثتهم نفوسهم مرة أن يعارضوا القرآن، فما كادوا يبدؤون  ّ ّ ّ ّ

ّهذه احملاولة حىت انتهوا منها بتكسري أقالمهم ومتزيق صحفهم؛ أل�م ملسوا بأنفسهم وعورة 

  .ّالطريق واستحالة احملاولة

ّوأكرب ظين وظن الكاتبني من قبلي أ�م كان يعتقدو ّ ن من أعماق قلو�م بالغة ّ

ّالقرآن وإعجازه من أول األمر، وإمنا أرادوا أن يضموا دليال جديدا إىل ما لديهم من أدلة  ً ً ّ ّّ

ّذاقوها حباستهم البيانية من باب  ق أمثال ّ يتذومل ْ، ويا ليت شعري إن)ّولكن ليطمئن قليب(ّ

  .٢!"؟هؤالء بالغة القرآن وإعجازه فمن غريهم

  

                                                           

 دار – الرافعــي صــادق مــصطفى ّالنبويــة، والبالغــة القــرآن إعجــاز (١٨٦ ،١٨٥/ القــرآن إعجــاز: ينظــر ١

 ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ الثالثة،: الطبعة -بريوت -العريب الكتاب

 دار الزرقـــاين، العظـــيم عبـــد حممـــد: تـــأليف القـــرآن، علـــوم يف العرفـــان مناهـــل (٢٤٢/ ٢ العرفـــان مناهـــل ٢

 ).األوىل: الطبعة م،١٩٩٦ -هـ١٤١٦ - لبنان - الفكر دار: النشر



       
 

   
 

١٠١٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

ةــــامتـــاخل  
َّاحلمد هللا الذي أمت علي نعمه، وواىل علي مننه، وأعانين فأكملت هذا البحث �ذه  َّ

ّوأن يكون البحث نافعا حمق ال �ا رضاه،ورة اليت أرجو أن أنّالص لت ّوقد توص ًقا للغرض منه،ً

  : أمههاجــنتائة ّمن خالله إىل عد

  

ة والبالغة والبيان، وكون ذلك ّبلوغ القرآن الكرمي الدرجة العليا من الفصاحإثبات  .١

 .من أوجه إعجازهًوجها 

ته وفصاحة أسلوبه مهما ّقصور البشر عن اإلتيان بشيء مما يشبه القرآن يف بالغ .٢

ّبلغوا من التمكن يف هذا ا�ال، وأدل ما يكون على ذلك عجز العرب الفصحاء : ّ

 .قرآن عن معارضته وهم يف البيان من همّاللسن يف عهد نزول ال

مع حىت عجز العرب األوائل عن معارضة القرآن دليل قاطع على عجز من بعدهم،  .٣

 .ّاستمرار التحدي

ّرغم طول املدة من عهد نزول القرآن إىل اليوم والت املزعومة ملعارضة القرآن ّقلة احملا .٤

 .ّ على اعرتاف الفطر السليمة بإعجاز القرآن وبيانهٌ واضحٌدليل

ٌسخافة الكلمات اليت ادعى أصحا�ا معارضة القرآن �ا دليل .٥ ّعلى أنه ال ميكن  ٌّ بنيّ

 .لبشرّ حال أن يقارن كالم البشر بكالم رب اّبأي

  M Ã  Ä        Å         Æ        Ç  È   É    Ê  Ë        Ì  Í  Î  Ï         Ð: وتبارك اهللا القائل

Ñ        Ò  Ó       Ô  Õ  L ١٠٩: الكهف  ،M Å  Æ  Ç  È      É  Ê  Ë  Ì  Í  

Î  Ï  Ð  Ñ   Ò  Ó  Ô       ÕÖ  ×  Ø  Ù   Ú  Û  L ٢٧: لقمان .  

  



       
 

   
 

١٠١٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

  :ّأهم التوصيات

، االعتزاز بالقرآن الكرمي، وحماولة إظهار أوجه إعجازه املختلفةتربية األجيال على 

ّالتصدي للشبهات واملطاعن املثارة حول القرآن الكرمي، وبذل الغايل والنفيس للدفاع عنه، مع  ّ ّ ّ

ّوالتمسك �دايته، والعمل مبا فيه ماء ّتدبره وسلوك مسلك العللعناية به وّاحملاولة اجلادة ل، وّ

  . األوائل يف استخراج كنوزه وفوائده

ّما كان يف هذا العمل من صواب فمن اهللا وحده فله احلمد والشكر، وما : ًوأخريا

ومن سيئات أعمالنا، ّكان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، نعوذ باهللا من شرور أنفسنا 

ّوآخر دعواي أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشر ّ   .ف األنبياء واملرسلنيّ

  .ّمت حبمد اهللا وتوفيقه

  



       
 

   
 

١٠١٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

 فهرس املصادر واملراجع

 اسم الكتاب م

 القرآن الكريم

: يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب، دار النشر: االستيعاب يف معرفة األصحاب، تأليف ١

 .علي حممد البجاوي: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٢ - بريوت -دار اجليل 

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١مجال مصطفى، ط . رار إعجاز القرآن، دأس ٢

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار : اإلصابة يف متييز الصحابة، تأليف ٣

 .علي حممد البجاوي: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٢ - بريوت -دار اجليل : النشر

 - مكتبة وهبة–حممد حممد أبو موسى . د/ لرتاث أهل العلمّاإلعجاز البالغي دراسة حتليلية  ٤

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ -القاهرة

 القاهرة، - دار املعارف-بنت الشاطئ-عائشة بنت عبد الرمحن. اإلعجاز البياين يف القرآن، د ٥

 .الثالثة: الطبعة

 وزارة –مذاين كتاب املغين يف أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد اجلبار اهل- إعجاز القرآن  ٦

 .هـ١٣٨٠ -الثقافة واإلرشاد

 .م١٩٦٤: إعجاز القرآن ، عبد الكرمي اخلطيب، الطبعة ٧

:  الطبعة- بريوت- دار الكتاب العريب–ّإعجاز القرآن والبالغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي  ٨

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١الثالثة، 

 -  مصر -دار املعارف : قالين، دار النشرأبو بكر حممد بن الطيب البا: إعجاز القرآن، تأليف ٩

 .السيد أمحد صقر: اخلامسة، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٧

 . القاهرة-ّحممود السيد شيخون، املؤسسة العربية احلديثة. اإلعجاز يف نظم القرآن د ١٠

 –مكتبة الثقافة الدينية : وهو املطهر بن طاهر املقدسي، دار النشر: البدء والتاريخ، تأليف ١١

 .بورسعيد

مكتبة املعارف : إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء، دار النشر: البداية والنهاية، تأليف ١٢

 . بريوت–

دار –بيان إعجاز القرآن، محد بن حممد بن إبراهيم البسيت، ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن  ١٣



       
 

   
 

١٠١٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

 . القاهرة- املعارف

دار اهلداية، : حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، دار النشر:  تأليفتاج العروس من جواهر القاموس، ١٤

 .جمموعة من احملققني: حتقيق

، ١٤٠٥ - بريوت -دار الكتاب العريب : التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين، دار النشر ١٥

 .إبراهيم األبياري: األوىل، حتقيق: الطبعة

دار : يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي، دار النشرحممد بن : تفسري البحر احمليط، تأليف ١٦

الشيخ عادل : األوىل، حتقيق: م، الطبعة٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ -بريوت /  لبنان-الكتب العلمية 

زكريا عبد ا�يد النوقي . د-١ الشيخ علي حممد معوض، شارك يف التحقيق -أمحد عبد املوجود 

 .أمحد النجويل اجلمل. د-٢

 .هـ١٣٨١: حممد عزة دروزة، الطبعة. ، دّالتفسري احلديث ١٧

دار الفكر : حممد عبد الرؤوف املناوي، دار النشر: التوقيف على مهمات التعاريف، تأليف ١٨

حممد رضوان . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٠ - بريوت، دمشق –دار الفكر ، املعاصر 

 .الداية

  . مصر- دار املعارف-د القادر اجلرجاينّثالث رسائل يف اإلعجاز، الرسالة الشافية، عب ١٩

دار : أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار النشر: اجلامع ألحكام القرآن، تأليف ٢٠

 . القاهرة–الشعب 

: زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري أبو حيىي، دار النشر: احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، تأليف ٢١

 .مازن املبارك. د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١١ - بريوت -املعاصر دار الفكر 

 -هـ ١٤١٦ -بريوت /  لبنان- دار اجليل : احليوان، أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، دار النشر ٢٢

 .عبد السالم حممد هارون: م، حتقيق١٩٩٦

ي عبد النيب بن عبد الرسول القاض: دستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، تأليف ٢٣

: م، الطبعة٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ -بريوت /  لبنان -دار الكتب العلمية : األمحد نكري، دار النشر

 .حسن هاين فحص: عرب عباراته الفارسية: األوىل، حتقيق

العالمة أيب الفضل شهاب الدين : روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، تأليف ٢٤

 . بريوت–دار إحياء الرتاث العريب : د حممود األلوسي البغدادي، دار النشرالسي

 -١ ط- الرياض-صابر حسن حممد أبو سليمان، دار الشريف للنشر والتوزيع. رونق البيان، د ٢٥



       
 

   
 

١٠١٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨

:  النشرحممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللا، دار: سري أعالم النبالء، تأليف ٢٦

حممد نعيم ، شعيب األرناؤوط : التاسعة، حتقيق: ، الطبعة١٤١٣ - بريوت -مؤسسة الرسالة 

 .العرقسوسي

عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حممد، دار : السرية النبوية البن هشام، تأليف ٢٧

 . الرءوف سعدطه عبد: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١١ - بريوت -دار اجليل : النشر

: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، دار النشر: شرح العقيدة األصفهانية، تأليف ٢٨

 .إبراهيم سعيداي: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٥ - الرياض - مكتبة الرشد 

، كثري دار ابن : صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، دار النشر ٢٩

 .مصطفى ديب البغا. د: الثالثة، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٧ - ١٤٠٧ -  بريوت -اليمامة 

دار إحياء الرتاث : صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، دار النشر ٣٠

 .حممد فؤاد عبد الباقي:  بريوت، حتقيق-العريب 

: ي بن أيب علي بن حممد بن سامل اآلمدي، دار النشرعل: غاية املرام يف علم الكالم، تأليف ٣١

 .حسن حممود عبد اللطيف: ، حتقيق١٣٩١ - القاهرة -ا�لس األعلى للشئون اإلسالمية 

 . بريوت–مؤسسة الرسالة : القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، دار النشر ٣٢

يب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين، أبو احلسن علي بن أ: الكامل يف التاريخ، تأليف ٣٣

 .عبد اهللا القاضي: ، حتقيق٢ط: هـ، الطبعة١٤١٥ - بريوت -دار الكتب العلمية : دار النشر

دار ومكتبة اهلالل، : اخلليل بن أمحد الفراهيدي، دار النشر:  جملدات، تأليف٨كتاب العني  ٣٤

 .مرائيد إبراهيم السا/ د مهدي املخزومي : حتقيق

 -دار صادر : حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار النشر: لسان العرب، تأليف ٣٥

 .األوىل: بريوت، الطبعة

هـ ١٤١٢ -١ ط-القاهرة–املدخل لدراسة القرآن الكرمي، حممد بن حممد أبو شهبة، مكتبة السنة  ٣٦

 .م١٩٩٢

 -هـ١٤٢٦الرابعة : دار نور املكتبات، الطبعةّد حسن ضياء الدين عرت، .املعجزة اخلالدة، أ ٣٧

 .م٢٠٠٥

أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي : معجم األدباء أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب، تأليف ٣٨



       
 

   
 

١٠١٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 وطلب التحدي باإلسكندریة

 المعارضة

  

 .األوىل: م، الطبعة١٩٩١ - هـ ١٤١١ - بريوت -دار الكتب العلمية : احلموي، دار النشر

أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي : ب إىل معرفة األديب، تأليفمعجم األدباء أو إرشاد األري ٣٩

 .األوىل: م، الطبعة١٩٩١ - هـ ١٤١١ - بريوت -دار الكتب العلمية : احلموي، دار النشر

ّمعجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، دار إحياء الرتاث العريب  ٤٠ ّ– 

 .بريوت

 -مكتبة اآلداب : العلوم، أبو الفضل عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، دار النشرمعجم مقاليد  ٤١

 .د حممد إبراهيم عبادة.أ: األوىل، حتقيق:  م، الطبعة٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ -مصر / القاهرة 

 -دار املعارف–أمحد مجال العمري . مفهوم اإلعجاز القرآين حىت القرن السادس اهلجري، د ٤٢

 .القاهرة

 - لبنان - بريوت -دار اجليل : ييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، دار النشرمقا ٤٣

 .عبد السالم حممد هارون: الثانية، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

 لبنان - دار الفكر : حممد عبد العظيم الزرقاين، دار النشر: مناهل العرفان يف علوم القرآن، تأليف ٤٤

 .األوىل: م، الطبعة١٩٩٦ -هـ١٤١٦ -

 .هـ١٤١٦ -٨ ط-دار القلم–حممد عبد اهللا دراز . النبأ العظيم د ٤٥

: أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، دار النشر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، تأليف ٤٦

  حممود حممد-طاهر أمحد الزاوى : م، حتقيق١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ - بريوت -املكتبة العلمية 

 .الطناحي

 بريوت -دار إحياء الرتاث :  صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار النشر-ّالوايف بالوفيات  ٤٧

 .أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى: م، حتقيق٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ -

أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن : وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان، تأليف ٤٨

 .إحسان عباس:  لبنان، حتقيق-دار الثقافة : ار النشرخلكان، د


