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مةالممكن 
ء0==^^=

الأنبياءأشرف على لام والوالملأة العالمين، رب ض الحمد 
بعد)أما أجمعين، وصحه آله وعلى والمرسلين، 

وسروأ،وله، الدين هذا عزة مصدر أن الإسلام أعداء عرف نمد 
منيخلق لا الذي العظيم، القرآن هدا هو الملمين نفوس في تجدده 

بهيزداد ولا والمامع القارئ يمله ولا عجايه، تنقضي ولا الترداد، كثرة 
ماالبانية رالأية الخالدة، العجزة هذه يه، وتعلقا بدينه يقينا إلا الموس 

تبقوله يحفظه تعالى اممه وعد الدي الكتاب هذا والنهار، الليل بقي 
٩[.1^: ©ه محلية و نإة زه فق وه 

نيبالطعن الدين أعداء اجتهد القرآن، منزلة هي هده كانتا ولما 
سهلاصيدآ فيصبحوا ، يه التعلق من الملمين يسلخوا حتى الله؛ كتاب 

علىبل القرآن، على شل ليت، هده الدين أعداء وحرب بارئة• وغنيمة 
والطعن،، أ وسنه س الرسول، على الحرب فهناك ونواعده؛ أساصاته كل 
وعفافها،وحجابها آ ر الملمة المرأة على والحرب الصحابة، عدالة في 

عمادد. عاليبما، وارد ماُثتها الإسلام أعداء ممابانح في المرة المة انفر: )١( 
٢٢٠الأولى، الطبعة المنصورة، القين، دار الثربيني، المسمد  وكتاب. ٠٢

مكتبةالطائف، بخش، إلهي حين حائم المنة، حول ومجهاتهم القرآنيون 
•٢١٩٨٩الأولى، الفة المدبج،، 

الشؤونإدارة طع يوتي، بالملام لعبد المرأة، من يريدون ماذا كتاب انقد• )٢( 
لحدالحجاب، عودة وكتاب الباب. هذا في نفيس فإنه نطر، في الإسلامية 
.إاير.ا'الثالثة، الهلبعة ملمة، دار ارياض، القدم، إسعاعيل 

٧



وصالجبهات، من وغيرها كالجهادل١،، الشعائر بعض على والحرب 
الذيهو القرآن لأن وأشرمها؛ وأشدها أحهلرها هي القرآن على الحرب 

فروعه،وهى أصلها فهو عليها، ويحث، السائقة الأصول على يدل 
علىالرسالة هذه ني عزمت، محا ومن الفرؤع؛ تذهب، الأصل وبذهاب 

في- عبارة هي والتي الأن، تثار التي والإشكالأت المطاعن هذه جمع 
حصللما منها وتحصنوا الناس عرفها فلو مبق، لما ترديد عن — غالبها 

الشبه.هذه ص الاصعلراب هذا 

فىيهلعنون الذين المستشرفين على الرد أيضا الرسالة أسافح ومن 
عاليالرد وكذلائ، كتابه. وعممة ندمئة في ويثككون الدين، هل.ا 

.يرددونها وبدأوا الشبه بهذه تاثروا الذين المعاصرين 
عنوان!له فاخترت 

الكريمالفنرأن ؤر الطاعنين يماوى 

عاليهاوالرد الهمري عشر الرابع القرن ؤ، 

الموصؤع;هذا احترت لأجلها الش الأسباب ومن 
واتهامهالقرآن، على - خاصة الزمن ا هل. في - المaلاءن كنره - ١ 

ممنأو الدين، أعداء من أو رقن، تالممن سواء بالتناففن، 
٠للإسلام ينتسبون 

طا.يةعالي لزاما فكان نار، التي به البهذه اللمس بعضي نار — ٢ 
أجمعين.للناس ادها فوبيان الشبه، هذه ا كشفوأهله العلم 

سبحانهاض وأن تعالى، اممه عند من وأنه القرآن، إعجاز إثبات - ٣ 
حقا.يحفنله تكفل 

إُرامميوسم، الملسيين، ضد الجهاد عرثلة ثي الباطنية الحركات؛ أثر انفلرت ( ١١
.٢١٩٩٨الأولى، الهلعة عنا)!؛، المعالي، دار عيد، الشيخ 

٨



أوردهلما ترديد أنها وسان وأكاذسهم، الطاعنين ثبه كشف - ٤
السايقون.الطاعنون 

•الدين هذا نير للطعن لمين المبثن المنيمين المنافقين كف — ٥ 

ناد:ه الئئ غن أنس حديث ض كما ه النص لأم اضالأ - ٦ 
نأئد؛بجلمإءم اكشركين 

يكونلعله كتابه؛ عن المدافعين تعالى اض جند حزب في الدخول - ٧ 
القيامة.يوم نافعا لما 

■نها;كثيرة أمور من فتنضح الموصؤع أهمية وآما 
للمسلمين.نفعه عموم — ١ 

ومستمرة.معاصرة مشكلة يعالج الموصؤع أن - ٢ 
تحفه.يبما يخدم لم الباب هدا أن - ٣ 

أهلمع العهد نوانض من إنه صث القرآن؛ في الطعن حطورة - ٤ 
الإسلام.نوافض من بل الدمة، 

نفرأوحد حين الباب؛ هذا نتح حطورة من ه النص حدر رند 
ينعمرو حديث من ورد فيما وذللن، فيه، يخوفون أصحابه من 

(.٢٥)٤• رنم الغزو، ترك كراهية باب الجهاد، كتاب داود: أبو أحرجه 
أحمدوالإمام )آ'ه'ُآ(. رنم الجهاد، وجرب باب الجهاد، كتاب والغاني؛ 

جهادني باب الجهاد، كتاب والدارمي: (. ١١٨٣٧)رقم المني، في 
ننصحيح في كما صحح ؤإمنادْ (. ٢٤٣١)رنم واليد، ؛الاسان المشركين 

الأرنازوطالقادر همد وصححه (. ٢١٨٦رقم) diUo/y)للاكاني داود، أبي 
العلبعةبيروت، الفكر، دار (، ٥٦٤الأثير)آ/لابن الأصول جاُع تحقيت، في 

.٠١٩٨٣الخانة، 



هامحي بناب حلوما كائوا مرأ أف جدة• ض أبيه ض ئنيب 
افنتمل أننر وفاد ركدا، ^١ اطت ثمل \مزإ واو0ةز قفاي 
ذيكقنمع _، المدر في تكلموا أنهم رواية وفي - وئ>ا كدا 

ئمادتالرنان، حب وحهؤ ني يفى كأئما يخرج ه الم رسول 
ينمهاطب كتان، يقربوا أ0 ! -!بعثتم بهد-ا أو - أمرتم ؛ريهدا 

Liثنإ؛!م غئ.ا، بم ني صإ ١^ ضلت او\ ببمض!، 
نهيموالي•ى به، ئاعملرا ثه، أبرتم ائي-ي اثروا ، سي؛ ؛ي هاهنا 

قاسهوااال١،.عنه 
مواءكثيرة، كتبا فيه لخمت، أنى أهمية الرسالة هذه _ا وكمما - ٥ 

علماءجهري حلاصة فهي علهم، الرادين أو الطاعنين كتب من 
متمرنة.كتب، وعصارة كبار، 

تالتالي اكم عر او|صث، حطة جاءمت، رند 

المقدمة.

تالتالية المثاحن( وفيه ت التههيد 

المرأن.في الطعن تعرف، ت الأول الحث، 
•العلعن ترادف، مهطالحاتح ت الثاني الحث، 
الهجرى•عثر الرابع القرن في يالعناعنين التعريف، ت ال؛الث، الحث، 

مواجهته.آصايه، نشأته، القرآن: في الطعن )الطري(: الأول اياب، 

رنمالقل.ر، ني واد_ا المةد.مة; في ماجه وابن (. ٦٨٠٦)أحمد الإمام أخرجه )١( 
نيجاء ما ؛اب، القدر، ياب هريرة؛ أبي 'لريق من الترمذي وأخرجه (. )٥٨

ابنسح ر لحنه (• ٢١٣٣)رنم المدر، في الخوض في الثديي 
(.)٩٦رنم نجه)ا/اآ(، 



فيه.والتأليف القرآن في الطعن تارخ ت الأول الفصل 
فيه.تكلم من أول الأول! المحث، 
فيه.ألف من أول الثاني! الخحث، 
المجال.^ا في التأليف في العلماء اتجاهاُت، الثالث،! الخحث، 
فيه.المؤلفة الكتب أهم الراع! المحثه 

القرآن.في الطعن أساب الثاني! الفصل 
القرآن؟.على الحرب هده لماذا الأول! الخحث، 

القرآن.في التشابه وجود من الحكمة الثاني! الحث، 
الهلاعن٠أنواع الثالث،! اشمحث، 
القرآن.في الاختلاف أساب الراح! الحث، 

القرآن.فى الطعن دعاوى مواجهة الثالث،! الفصل 

الطاعن.عن اطه كلام تريه الأول! الحث، 
حولالمهلاءن يثيرون ممّن الأمة ملف، موقفا الثاني! المحسث، 

القرآن.

الطاعن.مع التعامل فواعد الثالث،! المحثح 

عليهم.والرد القرآن آيامت، من الطاعنين مؤنق، )ممليقي(! الثاني الباب 
القرآن.في طعن من على الإجمالية الردود الأول! الفصل 

فيه.وما القرآن صدق على الأدلة الأول! الحث، 

القرآن.إعجاز الأول! المطلب 

.بمثاله يؤتى أن التحدي الثاني! الخهللمث.، 



صدغه.وأعدائه الكتاب وأهل الكفار شهادة ت الثالث المطلب 
,صورة لكل الموضوعية الوحدة الراع المهللب 
التناهص.عدم ت الخاص المطلب 

عنن.١١٥١١على القرآن ردود ت الثاني انمحث 
أحرى.إجمالية ردود ■ الثالث انمحث 

مكة.كفار معارضة عدم الأول؛ المطلب 
لأوانل الثاني: الطلب 

الوانع.مخالفة الثالث: انمللب 
الأمة.إجماع الراع: انمللب 

القرآن.في اسون أبرز عر السة الردود الثاني: الفصل 
تعالى.اممه إلى القرآن ية نفى الشكيلف الأول: المحث 

ه.محمد نبينا عند من القرآن أن يعرى الأول: المعللب 

■نقلمنءترْ القرآن أن دعوى الثاني؛ الطلب 
ومخالفته.نقده جواز دعوى الثالث: الطلب 

حفظه.عدم زعم * الثاني المبحث 
زيدأنه أو أنزل الذي القرآن هو ليس أنه شبهة الأول؛ الطلب 

ونقص•فه 

■الباب هذا من القرآن في والهلعن النسخ الثاني: المطلب 
بالتناقض.القرآن اتهام الثالث،: المحث، 

•حفثقي؟ تناقض القرآن في هل الأول؛ الطوسا 
•بعض مع الأيات بعض تنافض زعم الثاني؛ المعلل—، 

!٢



الحماس.Jمعارصة القرآن اتهام الراح• المحث 
الشرعية.الحقائق مع القرآن تعارض دعوى الأول؛ المهللب 
التاؤيخيت.الوثاغ •ع القرآن تعارض دعوى الثاني المطلب 
الكونيه.الحقاتق •ع القرآن تعارض دعوى • الثالث المهللب 

١والتوصيات الناتج أمم ونيها الخاتمة ثم 
٠البحث من الاستمالة لكمال فهارس بعدة الرسالة وذتلت، 

اكالي:اكحو عالي الرسالة _، في المتع المنهج دكان 
ماجمعت حث الطعون؛ حمر مهمحاولة ني اجتهدت لقد - ١ 
علىوحرصت الطاعنن، على ترد أو القرآن في تهلعن كتب من أمكنني 

عندي،ليس شيثا أحد لخلي تقام؛ التي الكتاب معارض معفلم أحضر أن 
كتبته،لما مقاربة رسائل عن للبعحث، الجامعات من الكثير إلى وذهبت 
الطعنفي المتخمصة الموانع مجن الكثير ودخلت الإنترنت، في ربحثت 

وسألت،وغيرها، البالتوك ني المصارى دف، بعض مثل الإسلام، في 
حصرأن لي فاتضح والمهتمين، الباب هدا في المتحممين من الكثير 

النكرة مغمور وبعضهم مشاهير، فبّعضهم بمكان؛ الصعوبة س المناعنين 
نيللما مردد أكثرهم بل وبعضهم له، تشهير عليه والرد فتسميته يعرف، 

إغفالعدم مع - الطاعنن لا الهلعون لحمر فاتجهن، الهلعون، من سابقا 
فيواحدة الهلعون لأن - منهم المشاهير سئما لا وحل.وا إن ذكرهم 

أيضاوهذا سمحوا، محا يرددون كالثثغاوات فهم الهل-اعنون وأما الخالب، 
بقول;المخهلئ، على لا الخطأ على يرد . الّك، كان ففد يوي؛ منهج 

وكدا«لا،.كل.ا يفعلون أقوام بال »ما 

المبر.على والشراء المع ذكر باب الصلاة، كتاب البخاري: صحيح انغلر؛ ^١( 
١٣



بكان ما أجمع ل أثير، ما كل أجمع أن منهجي من ثيس - ٢
التيالطعون بعض وأما الناس، يعص عند اللمس ب بمع يند تجهة 

تحريفأر فهمهم، سوء أر باللغة، جهلهم بسبب الطاعنون يوردها 
الحقدبسبب أو الدليل، عن المجردة الدعوى أو الكذب،، أر المعنى، 
مثلسماعه، من.شن ؤيكمك إبطاله، في ذكرْ يكفى نهدا الدفين، 
تفسيرأر القرآن، بلاغة تذوق عن الناس أبعد وهم القرآن بلأمة إنكارهم 
[٧٥]الزمر: المؤد،ه حول مذ حآمحك آتلفكه ^>؛؛،، ت تعالى نوله بعضهم 

تعالى:فوله ير نفغي المشرقين بعض نال، ففد ساذجا؛ يرا نف
تعالى؛نوله المتشرنين يعص )ونسر أحذية بدون أي• ؤ"ءابتك<ه، 

الكاذريأتي بقوله: [ ١٣]الإ—راء: عنحهءه ؤ، اهم أوقه ام ؤرء=قل 
الكبرى،المع٠محمارج لوصع تصدى ومنهم حمامة. رنته وفي 

إلااقه لا أردم ؤ تعالى: لقوله نام بمعنى تأتي أنها )أحد( مادة في فكتب، 
بعضهمدءاء ومثل هْآ[(لم، ]١^: دب محثه ئآحد، ي آلثوم آدى هو 

نيماء الإلى المر رم باب، الصلاة، وكتاب، (؛ ٤٤٤)رنم العجل.، ي ن —
رنمبانماب،، الأس يواج لم من باب، الأدب، وكتاب (؛ ٧١١)^رنم الصلاة، 

(٥٧٥٠.)

العمادمحمود لعباس احرك،، ومحقالأُتإ ء-السةإ لمرة الإسلام انغلر: )١( 
ييرويت،.العمريه، المكتة (، ١٨٩)صن

بجهلهوالاستهزاء التهكم باب من هو بالنلأمة المتثّرق لهدا العقاد وصم، )٢( 
مخالفانام بمعنى )أحد( لمادة تمرْ جهله نمح وقل■ العربية، باللغة الثل.يل. 

تعرفها.لا لنا معجعائا وضع فى تخصمن كنن قمار اللغة، معاجم جميع بدللتإ 
المكتبة(، )ص٥٧للعماد العربية، اللغة فى والتعبير المن مرايا الشاعرة: اللغة )٣( 

فىالأسشراق عن له مقال، نى العوضى محمد الباحثج ذكر وقد العصرية. 
أحدأن : ٣٢٠ه/•ا/آءبتارJغ ( ٩٦)العدد الكويتية ث، الحدية جريل. 

يعي:بقوله: لهزه ذثام، وأنم تئأ ، ^١٣ؤئ0 تعالى؛ نوله ر فتشرنين الم
؟لهن ؛نهللونايت، وأنتم لكم بنْللونايت هن 



،أنتأ يكن لم أنه يشت ويالتالي ه، الشي بخط مخطوطة رجي أنه 
آلأبجىأو آلربموو يبوث ؤأث!بم ت تعالى نوله معنى إن بعضهم: ونول 
وادعاء،. وث---يل بمعنى أمي أن [ ١٥٧لالأء_راف: .ه ..بجدوثهر أرى 

إلىالنزول أو ،، .أ الني يهب كان صرع عن همارة الوحي أن بعضهم 
يابفي كما القرآن، عل )ازخداء( لفظ بإطلاق الداء؛ من الأسفل الدرك 

الفاهات.من ذلك وغير ، البحر( لأعناب )وليمة ، حدراال حيدر ١١
القرآن،حول طعون تسمين، م تنقالقرآن على الهلعون - ٣ 

فيالطعن ت مثل من القرآن حول الطعون وهو الأول، المم أما 

رص[آآا(.العماد محمود لعباس أحرى، رمنالأت، عالمية، دعوة الإسلام )١( 
فهات، أثببيروتية صحيفة عن الخبر هذا ت، >ملالقاهرة صحف، أن وفه: 

عنإلا هذا إتيان، يمكن لا أته المعلوم رمن ه، النبي بخعل أنه واجدها 
بينوتقارن ه الغي بخط ُكتوبة مخطوطة عندنا تكون أن أحدهما: طريقين؛ 
هالني أن عدول سهول يشهد أن الثاني؛ بداهة. موجود غير وهذا الخطين، 

أصلا.له وحول لا مما وهذا كتبها، 
الدار)»سها(، بدوى الرحمن لعبد منتفديه، صد القرآن عن دناع اننلر: )٢( 

إن)_U(؛ الكتائب، هذا غي بدوى ؤيقرل القاهرة. والنثر، للكتب، العالميان 
الضعف،،يشوبها الفتية أو الأدبية الناحية من المسة للغة تثرنين الممعرفة 

اه.تقريا.جميعا تخمحهم الملاحظة هذه أن القول ؤيمكن 
عجاجترجمة (، >ا/٤٣تودارد لالإسلامي، العالم حاضر مثلا: انظر )٣( 

.٣١٩٧٣الرابعة، الهليمة ؛يروين،، الفكر، دار نويهص، 
منالقريبة البحر( )حصين فرية مكان من معاصر سورى كاتب، حيدر؛ حياور )٤( 

بالاستهزاءومحلاها البحر، لأءثاا>تإ ،وليمة رواية ألف، طرسوص، ميناء 
والأنبياء،والرسل الإسلام، ودين ونابه ه، ورسوله تعالى اف من والخربة 
الرحيمعبد لجمال الجددء، الحدون ٠٠Jاكتاب ت انظر ذلك. وغير والأزهر، 

٢٢٠الأولى، الطبعة (، )ص٥٢١ ٠١.
(.)ص٧٢١الرحيم عيد لجمال الجدد، المالحدون انفلرت )٥( 



ونزرليمدني، مكي إلى القرآن يم وتقالقرآن، وتواتر القرآن، جمع 
القرآن،وترحمة القرآن، في المتشابه ومعنى أحرفا، ميعة على القرآن 

حولتحوم التي الشبه ، iUjالخ . . القرآن. وقراءادتv القرآن، ؤإعجاز 
منعدد فيه كفانا البحث، وهزا مباشرا، طعنا آياته ني تهلعن ولا القرآن 

التيب، الكتهذه أقفل ومحن الأجلاء، والثاحنين الأفاضل العالماء 
غازيللالكتور را وتمنسلها القرآن حول ®شبهامحت، كتاُبا 'مليها، اطلمت، 

كتاب،مثل لفا، مؤ احثؤ المهذه بعض في أفرد وبعضهم ،، ل عناية 
الثناJاقلصالح محمد لالا.كتور ١^٠^٠١١ القرآن وترحمة ااالمشر؛لون 

للدكتوروالأحكام® ير التففي وأثرها »القراءاات، كتاب، وفي 
حولتثار التي الشبهاث، )رد بعنوان بابا عقد ؛ازمول، عمر بن محمد 

وكتاب،المونحؤع، هازا حول ينار ما كل على فته أجابا المراءارت،( 
الغنيعبد الفتاح عبد ليشخ والمالحديزا تشرنين المنغلر في أالقراءا'ت، 
مناعللدكتور  ١١، حرفأ سبعة على القرآن نزول ُ وكتاب، ، القانحي 

عبلةأبو إبراهيم اuرى لعبد بحث، الإسلام لواء مجلة وفي اكلانأْ،، 
ونحوهالقرآن لغة في تثرنين المطعون على الجوابح ني 

ممابان:اليابؤ هدا في _، ام الكتب أشد دس 
لبلاشيروتأثيره®، ترحمته تدؤينه، نزوله، ®القرآن: - ١ 

.٣١٩٩٦الأولى، الطبعة سرويت،، والنثر، للطبامة هلال ومكتبة دار طبعته ١( 
.٢١٩٨٣الثانية، الملثعة يرويت،، الجديدة، الأفاق دار ٢( 
.٢١٩٩٦الأولى، الهلثعة الرياض، هجر، دار طبعته ٣( 
المنورة.بالماوينة الدار مكتبة منثورائت، من ٤( 
.٢١٩٩١الأولى، الطبعة وعثة، مكتبة ٠( 
)ص0ي. ٢١٩٧٦نونمبر، تارخ: والثلأتبن، الحادية لفة )٣(، العدد ٦( 
معوافر باريس »ى ولد رني، تشرق م ( ٣٣١٩١^-  ٢١٩٠)• بلاثبر مجي ٧( 

=البيضاء، الدار ش بثة فرنمدرمة فى الثانوية امنه در ونفى المغري، إلى والديه 



حفري.لارثر داويا، لأبي ررالمصاحف® كتاب ارمفل.مة - ٢
كتابهني العال عبد الم مسامماعيل الدكتور عليهما رد 

جزأينني ، والقرآن® المشرقون ٠١
دلالتهحيث من شه، القرآن ني الطعن نهو الثاني المم وأما 

وهرذلك،، وغير وحفظه وقدسيته وحقائقه وأحكامه وأحباره ومعانيه 
القرآنتولى الذي هو النؤع هذا أن ذلك، في والبس، قيه، أبعثه الذي 

تلكعالي الرد فيه الشبه هذه على الرد ولأن الaااعشن؛ عالي فيه الرد 
بله، الني عند من لس القرآن أن لته إذا فإنه اللزوم، بهلرض الثب 

نيادة،ولا تحريمه فيه ليس وأنه ليقي، قابل غير وهو تعالى، الله من 
قالتعالى اممه وأن هذا ثبت، إذا الأتباع، وواجب، الأحجار صادق وأنه 

فلارذن ٩[، لالسر: وه محلون أم ثإن\ ألدو زث محن ^!١ فيه: 
محفوظلأنه منه؛ نح وما وقراءاته وجمعه تواتره في للطعن مجال 
له.الله بحففل 

فإنعاليها، والحكم والأتار الآحادي٠ث٠ تخريج عالي حرصسته - ٤ 
كانؤإن عاليه؛ بالإحالة اكتفيتؤ أحدهما أو الصحيحين فى الحدينه كان 

منذلك، مؤنقا صعقه أو صحته ونتتإ تخريجه فى امتقصبتؤ غيرهما فى 
والمعامجرين.القدامحى الاحتماص أهل كتمخ 

الوطنيةالمدرسة فى الا|ربية للغة أستاذا تعيينه آحرها كان به متاصعدة تور و —
عنكثيرة نما والق ، ٢١٩٧٠إلى  ٢١٩٥٠من بايص ني النرب سانه 

الخامسالقرن نهاية حتى البداية مند العربي الأدب تاييح ت منها الإسلام 
ية.القرناللغة إر القرآن معّاني ترجمة وله: يتنه، أن دون وتوفي عنر، 
دار(، ١٢٧١٠)^بدوي الرحمن عبد للد'كتور المستثءرفنء، اموصوعة انظرت 
.٢١٩٩٣الثالة، الفة محروت، للملامحن، العلم 

ال١وريةإصاداراتها من وهو المكرمة، مكة في الإسلامي المالم رابملة الكتاب اصدر )١( 
•اءاه.لعام (، ١٠العدد)؛ التاسعة، المة الحق، دعوة سللة تحت! 
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الرسالةصلب في ذكرهم ورد ممن المشاهير لغير ترجمت ء ٥
غيرهم.من أو السلمين من كانوا سواء 

٦mm  واستخرجتوالدارتم،، والموطأ المنة الكتب آح^دإسث قرآن
الذيالنمير؛١ ارجامع كتاب ثلح ثم الباب، هدا ني الأحاديث حمٍع 
أحمد،الإمام ومني تة الالكتب من والأنار الأحاديث مؤلفوه جمع 
يفتنيلم أنه من لاإتأكد نفرأته الأية، نزول سبب نذكر أو ر تفالتي، 

القرآن•في الهلعن *وصوع في حديث 
بدايةعليهم رددت نفد أسوعا، الطامحين على الرد كان لقد - ٧ 

الأربعةالطعون على رددت ثم طعنل١،، كل على للرد تملح عامة ردودأ 
فيالاختلاف أسباب بحث في بذاته طحن كل إجمالية، ردودأ الرئيسة 
رددتالقرآن في طعن مجن على التفصيلية الردود فمل وفي القرآن. 
الفرع،هذا في طعن كل على إجمالي رد الأول،: الردود، من بنوعين 

.البحث،في ورد طعن كل على تفصلي رد والثاني: 
الردودفصل في طعن لكل الإجمالية الردود على حرصئ، ولقد 

نل.لما صالحة فهي الأهم، لأنها القرآن؛ في طعن من على التفصيلية 
كلعلى التفصيلية الردود وأما المتقبل، في يثار أن يمكن ولما أنير 

فكبغترْ علك، يفتح لا ما ان إنعر اش يفتح وقد تنتهي، لا فإنها طعن 
يستحقلا والجهل؛حيث، السذاجة من الطعون هذه بعض أن على الرد، 
الردّ

•منها أذكر الحث،، هذا إعداد مراحل ر كثيرة صعوبات واجهتم وتد 
عربيةدولة كل في كثر فهم حصرهم، وصعوبة الطامحين كثرة _ ١ 

•وأمريكاأوروبا دول في منهم وأكثر ؤإملامية، 

■القرآن في طعن من على الإحمالة الردود نمل ني 
١٨



فيألف ما كل حمر محاولة واجهها، الض الصعوبات س - ٢
طبقاتكتب إلى نلجأت مغمود، أو مخملوط أو مطبؤع من الباب هذا 

وحصرتوحريتها القرآن، طعون في ألف محن كل لمعرفة رين؛ المق
التيالطبقات وكتب اسماعتن، عر الرد في ألفت، التي الكب مها 

تر وجدتها 

لاإسوطيلا،.المقرين* اءلبقات - أ 
اوسوءليأآ،.تلميذ لالالاوودي المقرين* ارطبقات - ب 
.للأدنوريل٣، المقرين* ءطبقات - ج 

فإنبالمتثرفين؛ التعريف، واجهتها التي المعويان ومن - ٣ 
فليلة.محهم المؤلفة الكتب، 

وجدلو فإنه أسمائهم، ترجمة في تكمن أحرى مشكلة وهناك - ٤ 
مثلالحرفية، الأمم ترجمة هي ما معرفة الممب، من فإنه تعريف، لهم 

:ويعمهم جانييه، ت ميه ييعمهم ( GAN1ER)القرني المستثرق 
حرفطني اسمه عن تبحمثإ هل تعلم فلا كانيير، وبعضهم: جانيير، 

تميه يفثعفهم ، (^ GIBB)المتثرق ومثاله ، الكاف، حرفؤ في أم الجيم 
لأكثرترجمت، ولقد ، وهكذافبؤ، الأحر والعض غب، والحض جب، 

ترجمة.له أجل لم - فليل وهم - وبعضهم منهم، واحدأ عشرين من 

د.١٣٩٦الأولى، العلعة عمر، محمد علي تحقيق القاهرة، وهبة، مكتبة فر )١( 
اكاشر.بإشرانط العلماء من لجنة تحقيق بيروت، العالمية، الكتب، دار )٢( 
الهلبعةالمنورة، المدينة والحكم، الملوم مكتبة فر الخزي، سليمان تحقيق )٣( 

.٢١٩٩٧الأول، 
.١( )_AT بل.وى الرحمن لبد المتثرثين، موسوعة انظر؛ )٤( 

(.١٧٤)صن الختشرتتن، موسوعة انعلر ( )٥ 
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نيكتبت المنشرمن كب أغالب أن أيضا الصعوبات ومن - ٥
ترجمةعن البحث أو ترحمتها ني عناء أحد فكنت العربية، اللغة غير 
أحرى.كتب من أنقلها كنت، الغالب، وفي لها، 

ءلبع.ت،التي المترنين كتب، بعضن أن المعوباُتإ رمن " ٦ 
أسواقفي توحد تكاد فلا ءلويل، زمن منذ طبلها يعد لم بالعربية، 

عليهمردوا الدين العلماء كب محن نقلها إلى أصعلر كنتر لدلننه الكتب،، 
زمنهم•في 

سئمالا ، المباحث، من كثير في المراجمر نلة الصعوبات من - ٧ 
عليها،الرد فى مطبوعا كتابا لبعضها تجد تكاد فلا الحديثة، الشبهات 

كالمحمحالثانوية للمصادر اللجوء إلى - أحيانا - اصهلرني مما 
الشبكةفي أبحث، وأحيانا والأساتذة، العالماء ومثانهة والمجلات 

الهلعون.^٠ على رد من عن )الإنترنت،( العنكثوتية 

(١:زيدأبو حامد نمر الدكتور للقاء هولدا إلى سافرت ولقد — ٨ 

نبض، ٣١٩٤٣عام طنطا مركز نحافت، قرية مراليد زيد أبو حامد نمر د. 
عملاسمن، الأحوال لجماعة ^٤ ١١؛لاتهامه  ٢١٩٥٤عام والدم على 

عامحتى  ٣١٩٦٠شام ٌتنا المواصلامت، بهمنة لاسلكي نني نمر ئ. 
القاعرةحامعة الآداب، بكلية والخض القاهرة، إلى ;عدها وانتقل ، ٣١٩٦٨

بالكلية،معبدأ وعين ، ٢٣١٩١^عام الليانس عر حمل العربية، اللغة نم 
أستاذنم مددس ثم اعد ممدرس إلى معيد من الوظائف ني ونددج 
٠٢١٩٨٧نمور يوليو/ ٢ يي مساعد 
القاهرةبجامعة الداتمة اللجنة إلى العلص بإنتاجه  ٢١٩٩٢أيار مايو/ ٩ في وتقدم 

الشافعيوالأمام هما كتابين عن عبارة وهي مؤلفاته عن اساذ لدرحة للترب 
ومقالايحثا عشر وأحد الدينىُ، الخطاب وونقد الو'*-هليةا الأيديولوجية وتأسيس 

بينالتراث - الثقافة وتنمية اكمية نقانة - الإرهاب أقعة عن الكشف هي: 
أحمدتكتابات فى التراث قراءات - العلمية والقراءة النفعي الاستخدام 



عندالمسكون . الديني الخ3واب تأؤيلأت في المياق إهدار — سعل صادق —
-سمويه كتاب ني التأييل - الديتة الخلدم س الص طهدم - ءرمح، ابن أتطاب 

مركبة- الوسٍدر ترحمة •قيمة - )Jالإنجاليزدة( الهمِان ني الكامل الإنسان 
أين•يإلمحا يقودما ُن المجازر 
الجامعاتجمح من أمتاذأ عثر ثلاثة تقم الدائمة العلمية اللجنة وكانت 

آذارمارس/ ٩ ني اللجنة وانعقدت الأمريكية، والجامعة الأزمر عدا المصرية 
بينهمس الاحثين من المديد رنة في للنظر أعضالها جمح بحخور  ٢١٩٩٣

منمقدمة وهي الملمي، إنتاجه عن معدة مائير نلاثة واختارت نيد، ابر د• 
ود.ثاهس، الصبور عيار د. وهم■ الدائمة اللجنة ني أعضاء أشخاص ثلاثة 

الرديف•همد عوني ود• مكي، محمود 
تناول^، ٧١مجن القيمة الأعمال أن وذكرا الرقية طلبا فقد الأخيران فأف 

د.محن المقدم الثالث القرير وأما اطلاع، ومحعة تحليلية ونل-رة ناصجا فكرأ 
إعادةإلى تحتاج الباحث، من القيمة الأعمال أن محركل.أ الرقية فرفض شاهين 

بانتقاداتكلامه يفضل شاهين د. وبا-أ الأستاذية، إلى يرقى ولا وتنقية نفلر 
وأكاديمية.علمّية 
أعضاءمن العدة الألاثة الاقارير تونيع نم الجامعات ولوائح لقوانين ووفقا 

القريرعلى الصويمتج نم لمنانشتها الأعضاء حميع على اكلاثة اللجنة 
حملبينما أصوات سبعة على شاهين الصور همل• د■ تمرير فحمل الناب، 

ثل.متة على الأخران القريران 
،٢١٩٩٣آذار مارس/ ٩ في ملامة مأمون د. برناسة الجامعة مجلس وانث. 
برفضشاهين ئ. وأءتله الدائمة الملية اللجنة من القدم القرير على ووافق 

أستاذ.لدرحة نيد أبو حامد نمر د. الثاحشآ ترفية 
هينيال أبي قضية فأصبحتا صفحاتها، في القضية بتفجير المحق قامتا ثم 

قميهرفعت، ثم كتبه، قراءة بمنع الأزهر فأفتمح، الأمر تطور ثم الماعة، قضية 
رأيفكان كتاباته، بمسبا زوجه وبين بينه والتمريمح، بردته للحكم في■ أبي على 

عولدافي روتردام جامعة فأرّاوت، بدلكا، الحكم وأصدر لهذا موافقا الحكمة 
فوافقولأهله له الراحة مبل جمح توفير •ع فيها للممل استقداما نمر د. إلى 

=بامحتمار. القضية شذ0 فمرل أمحر هي تلملثا وكانتا هولدا، إلى مهاجرا وحرج 
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الرسالة، ojj،حلال من ومنانشته آرائه على بقانه من للتأكد 
المتكررةمحاولاتي مع ثطعيا، رضا مقابلتي فرفض هولندا من بالهاتف 

.ذلك، طاو_، في 

هولنديةالأصل صومالية امرأة نامت أن هناك كنت عندما وحصل 
المحم،صفحات؛ على س النبي بسب نامتا ملمة، وكانتا الجنسية، 

الإخوةمن فطالستا بدين، نومن لا ملحدة أنها وأءلنتا دينه ني والطعن 
ذكرتهل والتهم العربية، إلى وترحمته نالتا ما كل جمع هولندا في 

فكاسجتند، م أي عن عار كلام أنه أم ادعتج، ما على شبها أو أدلة 
حجة،أى غير من وشتم سبا مجرد فكلامها الثاني، هي الترجمة نتيجة 

نمهابترشيح الضجة هده بعد نامتا ثم المحص، الهوى هو بل 
العجبا،وبطل ببا الاتضح فعندها هولندا، في البرلماني للمجلس 

.هألدثاب أق الق نبمثه ^^١ ين ثا يهب سبمنا إل بمد ٠لوثا ئ لإ ؤدق١ 
٨[.عمران: زآل 

هذايجعل وأن ٌيعين، يونق أن تعالى الله أمال الختام وفي 
الأحرة.ني لي ونافعا الدنيا، في للناس مفيدأ الحث، 

نفينفي المقيئ القول (، )ص٤١الرحيم عد لجمال الجاد، الملحدون نغلرت ا -
الأولى،الهلبعة مدبولى، مكتبة نيد، أبو حامد نمر د. بقلم زيد، أبو 

نونيد• ثجهاته، ودحض نيد أبو نمر كتاب ونفض ، ٣١٩٩٦
منوغيرما ، ٣١٩٩٦الأولى، الطعة القاهرة، الخانجى، مكتبة المعلك،، عيد 

الكشح.
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اكمهنا

اكالية:الماحث، ونه 

القرآن.ني الهلمن نمويف الأول؛ المثحث 
القرآن.لي الطعن ترادف مصطلحات الثاني؛ المبحث 
الهجري.مغر الراح القرن ني بالطاعنض اكريف الثالث؛ الميحث 

ذء^^00س^:=مح



القران(ق راسن تعرث 

تالطعن تعريف أولا؛ 
نمر،باب من كلأعما الممن في وظنن بالرمح، ظننه ن! ع )ط 

كداالعين بفتح أيضا رظغثانا أيضا، نمر باب من ندح أي فيه وطعن 
الصحاح.في 

الكل•في ثطعن من المن فتح بمجمز والفراء أيضا؛ ولمه 
غيرْوأما الالسثا، نول العلعنان I ااكهذس_أاا في الأزهري ونال 

الكلفي مضمومة المفاؤع وعين غير، لا العلعن عنده الكل فمصدر 
.بينهماللفرق بالقول العلعن مضايع من العين يفح وبعضهم اللمثف، عند 

الضم.إلا الكل مضاؤع في أسمع لم الكاتي! وفال 
بالفتح.بالرمح يهلعن سمعتا الغراء وفال 

بالرمح•الهلعن ذكر الديوان وفي 

لغةيعلحن وظنن قْني؛ باب في نال ثم نصر، باب في وباللسان 
الرحلوالمثلنال: البابين، من منهما واحد كل فجعل يئلعن، طعن في 

ّمطاعين وقوم للعدو، الطعن الكثير 

أعراضفي يعني ظعانا®؛ المزمن يكون *لا الحدين،: وني 
الماس.
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الثلواعين(والجمع الوباء، من الموتر رالaلاءول; 
فيالنخس وهر معلرد، صمح أصل )طعن: فارس؛ ابن وتال 

الرمح،في الطمن ذلل، من تعار ؤيعليه، يحمل يم ، دنفد0 بما اليء 
المزمنيكون »لأ الحديث،: وني الناس، أعراض في طعان ورحل 
يهلعن؛القول، وطعن بالضم، يعلعن بالرمح طحن بعضهم: وفال( . طعاناا؛

فءا(رى.

ومعنوي:حسي، معنيان، طعن لكلمة إذن 

للممعول،المنحدي وهو كالخنجر، حادة بآلة الضريح بمعنى فالصي 
ينتحه.وبعضهم )يطعن( العين مضموم منه والمضائ )طعنه(، 

أوكتابا، أو با، نكان مواء شيء، في القدح بممثى والمعنوي 
مفتوحمنه والمضارع فيه(، )طعن اللازم وهو ذللئ،، غير أو شخصا، 

)يعلنن(.العين 

القرآن:تعرف ثانيا: 
ذلكومع تعريف؛ إلى تحتاج لا التي، المشهوراتؤ من القرآن 

وسماته.حمائصه يتضمن تعريفا له يضعوا أن العلماء حاول( 

اك،اريما:هد، أمحل فن 
المكتويح، محمدعلى المزل، المعجز اممه كلام هو القرآن أن 

فييزيد وبعضهم • بتلاوته المعبد بالتواتر، الخقول، المصاحم،، في 

(.٢٦٧. \•^ o/\T)الرب  jUوانظر: المحاح مخار )١( 
بمرق.)مآ/آاأ( ئرس لاين اللغة، ناسي سم )٢( 
الأولى،الفة يرون، الفكر، دار )ا/ها(، مرق\ني الرفان، ماض انظر: )٣( 

=ية دار (، ١٠)صن دراز الله عبد محي للوكتور الُظيم، النبأ كتاب  ٠٣١٩٩٦
٢٥





اكرانق الطعن ترادف 4م4هست 

الطعنْمطالح ترادف العلم، هذا مية ن في مصطلحات عدة هناك 
وهي:القرآن ني 

١٠ المشتيه:أو المتايه ٠ 
.ثلاسم)المشابه(، العالم هذا على يطلقون اساء من كثيرأ إن حيث، 

القرآزرامتشابه على وءأصواء مخلد، بن لبقي المتشابهاتء ااالآيات كتاب 
آ.رغيرهار آثرب شهر لأبن القرآناا متشابهات وررتأويل يامحين، لخليل 

ينهأوكب نقق أزو آر؛، تعالى• قوله ٌن الأّم هذا وأحل-وا 
٧[.صران: زال 'نثيهشإه رلر ألكنف أم هى دتمنت، »انم 

يطلقالمشابه لأن الخوان؛ بهذا الرسالة تكون أن أحتر لم ؤإنما 
معان:عدة على - والضير القرآن علوم ى ن- 
علىتشتبه قد التي الأيات من المشكل به ويقصد المشابه يهللق - أ 

يحتاجالذي نمالأى، الراجحة الدلالة من لخلزْ القارئ؛ فهم 
تقدم.كما الaإاءن، على والرد للجواب 

الكبلهذه بيان الأول اياب من الأول النمل من الرابع البحث، ثي سيأتي  ٢١١
•لجوئها وأماكن 

)»_AY(،حمامة بن الدين لبدر الثاني، المشابه ني المعاني كثف، • انغلر  ٢٢)
اه. ٤٢٠الأولى، العلعة والتوزيع، للنشر الشريف، دار إبراهيم، مرزوقا تحقيق 
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تعالى،اض إلا يعلمه لا الذي ومحو المحكم، صد به ويراد ؤيطلق - ب
الحروف،مثل ،؛ العلمل في والراسخون تعالى اض إلا يعله لا أو 

.وكيفياتها تعالى الله صفات، وحقيقة الشلعة، 

أوبحرف، تمترق وفد ، _L المتشابهة الآي١تا به ؤيراد ويهللق - ج 
التفريق.هذا وتوجيه كلمت، 

المزيل»درة : منهاكثيرة؛ كسا الفن محيا في الملماء ألف وفد 
انمزيزالاف كناب، في المتثابهاتخ الآيارتv بيان في المأؤيل وغرة 

متشابهني ءالبرهان كتاب، وأفضلها وأشهرها ،، الإمكافي١٣للخهلمث، 
القرآن«لنلامطنيلْ،.

وند؛١^١^، العين كالحور بشيء، شيء تشبيه به ؤيقصد يهللق - د 
فى!الجمان كتابه ، اJغدادي١٦نافيا ابن المعنى هذا في ألف 

الأمان،كتاب -ت المعنى بهذا المتشابه سرين، يى الخلماء اختلاف ؛ي - انظر )١( 
(.r/T)للموطي 

.٣١٩٧٧الثانية، الطبعة الجالاLJة، الأفاق دار ، يروين، )٢( 
أهلفي سادْ الإمكافي، جعفر أبر الله عبد بن محمد هو: والإسكافي )٣( 

عاليبن الحسين يناظر فكان نصانيف،، له المعتزلة، من المتكلمين احد بغداد، 
لياقومت،البلدان، محجم انظر: . ٠٤٠٢منة في مايتح سمه، يتكلم الكرابيي 
(.١٨١)ا/؛يرويت، الفكر، دار الحموي، 

الأور،الطبعة المنصورة، الرفاء، دار )٤( 
سعدأبي بن محمد بن صر حفص أبو الدين، بدئ العمر هو: الكرماني )٥( 

نىوّذع رخما>سماتة، سبعين سنة ينيسايور ولد دمنز، نزيل ني، كرما لا 
ييوتوفي واعظا، وكان بدمشق، الكثير وروى الصفار، المم من الكهولة 
الكتبدار الدميا، سيران ت انظر . وستمائة وستين خمس سنة سعبان 
(.TYU/r)بيروت اسية، 

أبوناما، بن داود بن الصين بن محمد بن الماس صد ومل: اش، صد هو  ٢٦١
وهي=- الطامحري الحريم أعل نجن عر الترمل، اللغوي الثاعر الأديّتح القاسم، 
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مما٠المعنى هذا يى كتاهمب يهلب ولمسي ، القرازه قسسهامحت 
,ء لقرآن ا نى المنى ررالتصوير 

والبلاغةالنظم غي متماثل القران أن به ؤيراد المتشابه يطلق - ه 
فيولا احتلانآ، أسلوبه في تجد فلا إليه؛ يدعو الذي والهدف 

تعالى!نوله في كما تغايرأ، سووه في ولا منافقة، معانيه 
أكء ظ شث ^ ^4، يخ( ص أتل ج ؤمحُ 

أشهدى ه آثإ ذَو إك رهلربيم جأردهم محن م ئيم ءدثو؛ك< 
[.٢٣ت الرم ل هاد ين لم ثا آه ثنلز رمن بكاء من هء بمدى 

والحكمة،الحسن في بعضا بعضه يثبه )متشابها القرطبي! قال 
ا-محلأف(أولا تناقضا فيه ليس بعضا، بعضه ويصدق 

معان،عدة بين ومنتركا الفهم، في يشكل الأمم هذا كان فلما 
عنه.أعرصت، 

القرآن!مختالف أو الاختلاف موهم - ٢ 
والثلاثون!الخامس النؤع ا! *البرهان في الزركثي سماه هكن.ا 

وكانوأربعمائة، عتر منة القعدة ذي متصف في مولده كان _، بغداد حلة م =
تمرفي رالجان كتاب مها؛ مفيدة، نة حمصنفات وله بارعا. فاصلا 

التععليل،إلى ينب وكان المالحة'، ٌُلح سعاْ وُجمرع القرآن'، مشابهات 
ليالةفي توفي المجون، كثير وكان مقالة، ذلك في وهنفط الأوائل، ومدهب 
ببانودفن وأربعمائة، ونمانين حس منة المحرم نهر رابع من الأحد 

الأولى،الملبعة (، ١٤١)؛/للموطي رين، المقفقات انظر: الشام. 
دارطيعة )\امد الجوزي لأبن والمتظم، >. ١٣٩٦ومة، شة القامرة، 

الأولى.الطبعة ه، ١٣٠٨منة بيروت، صائر، 
الإسكتا٠رية.المعارف، منشأ دار الجويتي، مصعلفى تحقيق )١( 
• ٣١٩٨٨الأور، الفة الخلمة، الكب دار (، ١٦٢)رءا/القرطي تمر )٢( 
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الثامنالمؤع ني السيوطي رسماه ،، المختلف مرهم معرفة 
والتناالاختلاف رموهم مشكله ني والأربعون 
تعالى:قوله وهي الكريمة الأية من الأمم هدا أحدوا وقد 

ا-ئتلناتانه ومدرأ أف ء؛و عند يى 'كان ومحن ١^٠١^ سدبروة ^١٥١ 
[.٨٢]النماء: .ه صكشئأ 

الاضطراب:٣-،وهم 
لحمدالكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام اردنع كتاب هدا ومن 

آ.الثنةي0ليل الأمين 
وهوالطعون، من واحد نؤع عن يتحدث تبله والأي الأمم وهدا 

القرآننسبة كنفي احر، أنواع لها الطعون أن مع الأيات، في التنانض 
الرسالة؛به أمر لم لهذا ذلك؛ وغير لغته في والطعن تعالى، الل4 إلى 

الهلعون.أنواع جمع شمول عن لقصوره 

القرآن:؛.أطلة 
اممهكتاب في التن.كيالث، يفصد الناس يعص يهلرحها الش الأسئلة أي 

للجمابليالقرآنء ائل مفي ®البرهان كتاب ؛ هذاومن تعالى؛ 
وبعضهمالمزؤيكب، الدين لرصي القرآن® انل مفي وءالتبيان المقدسي، 

)آ/مآه(.القرآن علوم ني الرuن )١( 
)*]/؟U(.القرآن علوم ش الإتقان )٢( 
- ٠١٣٠٠)ال٠وريتاني الجكض القادر عبد ين المختار محمد ين الأمض محمد )٣( 

دولةوهي - ثنقيعل. المسمى القعلر من كيفا مدينة ني وك -(، ٠١٣٩٣
المنزلفي المجار حواز مع البيان، أصراء ير نفآثاره؛ ومن —• ُوريتانيا 

رالماظرة.الحث، آداب الناظر، ررصة على الأصول مذكرة والإعجاز، للتعبي. 
ر١/م(.سالم محمد عهلية تلميده يقلم المان أصواء مقدمة انغلر؛ 
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ككتابوال، الهذا على الجواب باعسار القرآن؛ جوابان ميها ي
الأسمينبين يجمع وبعضهم سليمان، بن لمقاتل القرآن؛، ني ®الجوابان 

الرازي•بكر لأبمح، وأجوبتها* القرآن *أسئلة مثل 

القرآن:غامض - ٥ 
الطريحي.الدين لفخر القرآنء غرامضى ®كشف كتاب هذا ومن 

القرآن:مشكل ٦. 
ميهيوبعضهم نتيبة لأبن القرآنء مشكل ®تأؤيل كتاب هذا ومن 

وهوالفن، هذا ني المفردة الكب، أول من وهو القرآن*لا،، امشكل 
متداول.معلبؤع 

اللام.عبد بن العز العلماء للمنان القرآن،، مشكل في و»نوائد 
٠الكشميري أنور لحمد القرآن،، وءمشكلأيت، 

بينتداولأ الأسماء أكثر وهو الترمذي، للمحكيم القرآن،، وامشكل 
عالماالعشرين يقارب، محا وجدت نقد الموصؤع، هذا حول الخلماء 
سأتيؤآ،,كا اللفظ، هذا عليه يطلقرن 

العلماء.عند أسماء سعة العلم لهذا أن تقدم؛ مما لنا فيتحصل 

$ة ة 

)مآ/أ«آأ(.القرآن منكل -اويل انظر: )١( 
يالتنميل.المجال ^ا في الؤلفة الكت_ا أهم بحمنر ؛ي )٢( 
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الهجريعشر الرابع المر0 ق بالطاعنين التعريف 

عليهيوردون الذين فيه، المشككون هم اش كتاب في الطاعنون 
منالقرآن ندسة اسمامحل بهذا يريدون والاصطرابات، والإشكالأت الشبه 

عليهالذي الملمين رحى نهلب هو القرآن لأن لمين؛ المقلوب 
العذبالمورد وهو كون، يتم بها التي الوثقى العروة وهو يدورون، 

الشريعةوركن لإملأم ا أساس وهو يصدرون، ومنه يردون إليه الذي 
وقوضالمرح، وتهدم البناء، كل مشعل ّقعل إذا الذي الركين، 
قوة*ولا بانيه للمسلمين تبق ولم الإسلام، 

منبموعين تجز القرن هذا ولكن نرن، كل في العناعنون كثر وند 
وهم:الطاعنن، 

المتشرنون.الأول: الصنف 

أوتشرقين، المتلاميذ أو العلمانيون، الثاني: الصنف 
٠منهما كل عن مختصرة نبذة يلي وفيما ٠ ٠ , العملأسوزأ 

تالسسشرمن أولا! 
الشرق،نحو الاتجاه على يدل تعبير (: Orientalism)الأستشراق 

ؤيقصدوتاريخهم، ومانتهم الشرنين أمور في يحثا ما كل على ؤيطلق 
عنالمختلفة الدراسات إجراء في يتمثل الذي الفكري التيار ذلك به 
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رثةا0أولغاته، وآدابه، حفارته، تشمل والتي الشرق، 
الدين.تعاليم وتنويه الامتعمار، لخدمت مراحله أكثر في واسغل 

باليم،،المسالمين مواحهة عن المارى عجز لما الفكر محيا ونشأ 
الفكري.الغزو هو المسلمين لمحاربة ؤلريقة أفضل أن فرأوا 

الكتك،،تأليفج ت منها أهدافهم إلى للوصول كثيرة ؤلرى ولهم 
الإسلامعن المنتديات، في الممحاصواِت، ؤإلقاء المجلات،، ؤإصدار 
تخدمالتي والمراكز الجمعيات، ؤإنشاء المسلمين، وتانخ والسنة والقرآن 

دانرةموسوعة ؤإنشاء والملنية، رئة الالمؤتمران، وعقد أغراضهم، 
وكليات،جامماتإ ؤإنثاء ، العثات، ؤإرمحال وغيرها، الإملأمئة المارف، 

الوسائل.من ذللث، وغير الشرق، بلاد في >؛ية 

ليجا؛ي•لبعضها مالي أكئرها آثار وللأسشراق 

)T/المعاصرة والأحزاب، والذام، الأديان ني الميسرة الوسرعة انغلرت •١( 
حمادين عانع د• عراجعة الإمحلامي، للشباب، العالية الدوة بإشراف (، ٦٩٧

والشرسامة العالما الدوة دار ازشر ا،و،  ٤١٨الثالثة، الفة الجبمي، 
الرياض.والترنيع، 

القلم،دار دمشق، حبنكة، الرحمن لملي وحوافيها، الثلاثة الكر جنحة أ- 
٠٢١٩٨٦ة، الخامالهلعة 

دارالجلمد، يد المحمد د. موجزة، تاريخية تراءة والبشير، الامتشراق -
القاهرة.جامعة بحرم الهفة 

المنتدىإصداران لة محلمحن غراب،، أحمل. للاصتشراق، إسلامية ؤية ر- 
الامحادمي.

القاهرة.الملام، دار ١لباعي، ممعلفى د. والمتشرتون، لامحتشراق ا- 
القاهرة.وهبة، مكتبة .سلب،، محمل دب والإمحلأم، لمتشريون ا- 
القاهرة.المرق، دار شلس، الجليل عبئ د. امحتثراهية، ور ص- 
القاهرة.الغرتان، دار القيانى، محي بن عابد د. لمتشرتون، ا- 
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اليا:اص فن 

الدين.»ي التنريع مصدر هما الدين والث، القرآن ني الطعن - ١ 
المنحرمنبعض أفكار أر الميتة، المنحرفة الفرق إحياء محاولة - ٢ 

.وءير0 كالحلاج 

 ٣ -Xff  الموسومةنعك كما تعاليمه بتثويه الإسلام عن الناس
,نية ١^٥٧ 

•له محارب بل دينه، عن منسلخ الملمين أبناء من جيل إحراج - ٤ 
والميراث،والحجاب، كالجهاد، النوابمتخ؛ في التشكيك - ٥ 

وفتلالسارق، يد ونعلع الزاني، كرحم الشرعية؛ والعفويامت، 
الثوابت،.س ذللئج وغير المرتد، 

لها،قيمة لا حرفة بأنه الحجاب بتصوير جيابهأ من المرأة إحراج - ٦ 
تعددجواز في حتى شيء، كل في للرجل المرأة مساواة ومحاولة 
الأزواج•

نمها:الايجابية الآئر وآما 

لفرحتى القرآن، ؤإعجاز الإسلام لصدق منهم المنمقين شهادة — ١ 
إسلامه.لإعلان مهم الكير 

.وطبعهابتحقيقها مخطوطة كانت، التي الإسلامية الكنوز بعض إحراج - ٢ 

النوى.الحديث، لألفاظ المفهرس العجم عمل - ٣ 
استعماري،.' دوافرثلاثة إلى ترجعر كثيرة الامتشراق ودوافعر 

وعلمك،لا،لديك،، 

للعمل.المعاصرْ والمدام،؛ الأديان فى والرجز السائقة، المصادر انفلرت 

٣٤





!*lJ شث؟ من اكر ديك ثني يهز ت قنت . وثنكن١١ ؛عز ئغرف نديي، 
ناثنت: فها«. قدم، إلنها أجابهم مى جهنم أبرق إر دعاء ااسم، 
ثلث:عألجساء. ؤتتكثنوذ جلدثنا من  ٣٠١٠ئفاو: لنا. صمهم افث ونوو 

•ؤإمامهم* المنلجيى جماعة أينرم قاد؛ ذلك؟ أدركني إذ ئأمريي نما 
٧١:اك ءياغثزد ثاد: . fujزلا بمائ م بجن لن؛ فإذ قلت: 
عانىوأنش الموت يدركاك حتى ثجزة بأصل ثنص أذ ولو كلها، 

ذك«را،.

ؤإنالطاعنين، من نعدهي؛ أن نطح نلا ولكن ثاك نؤع وعناك 
البابثتحت — نمد غير عن أو كال عن سواء — أعمال عملوا ند كانوا 

أوالفران، ير تغني مقبول غير تأؤيل من ،؛ القرآزأ ني للطاعنين 
منكثير معاني تحريما أو به، مبْلن وتسليم تنازل فيه إشكال عن جواب 
تكلفاو ؛١^؛^، إلغائها أو - وزءمه«إ - العصر تساير معان إلى الثواب 

ا.يعيدر أو قريب من عليه تدل لا ما على ياية الاستدلال 

رنمالإسلام، في النبوة علامات باب المناقب،، كتاب البخاري؛ عليه؛ متفق )١( 
عندالمسلمين حماعة ملازمة رجوت بات الإمارة، كتاب ؛ وملم؛ (. ٣٤١١)

(.١٨٤١)^رنم الفن، 
(.)>_UrUشريف للدمحور الكريم، القرآن تر تففي التجديد اتجاuت اننلر؛ )٢( 
المغرىالساعي أثراط ؤإزكار القرآن، عدا L كلها المعجزات إنكار مثل )٣( 

ؤاناكاروالدابة، ومأجوج ليأجوج والهدى عيي نزول مثل الكركا وبعض 
والحجابالزوجات تعدد ؤإنكار والملانكة، الجن عالم مثل النيئان بعض 
يعمسؤإباحة بالجراب؛، الأبابيل العلير وتأؤيل المحر، ؤإنكار اليمين، ومللث، 
محنذللث، وغير الأرواح، تحمير جواز على يدل القرآن أن والزعم الريا؛ أنواع 

والانبهارالنقل على المقل تقديم مصراعيها على فتحها التي الأحمياء سلملة 
مسايرته.ومحاولة المربي ؛الالإ 

عليهم؛والرد عؤلأ» انحناء بيان في انغلر؛ 
٣٦



العقلتقدم التي الحديثة العقلية للمدرصة ينتسب من يعفى وهم 
مقدمةفي بلتاحي محمد الدكتور يقول القديمة؛ كالمعتزلة النقل على 

عرضنني رمباحث عدة يتضمن وأته يرا! التفعالم إلى ُمدحل كتابه 
منطالقاتمن القرآني النص تتناول الي المعاصرة الدراسات بحض وتقويم 

نيهي ؤإنما والتنوير، التجديد ثوب ترتدي أن تحاول بامحللة ومناهج 
القرآنني بها ءلعن التي المزاعم نفس وأهدافها وجوهرها حقيقتها 

؛ه(لتعالى اف أوحى مند الكريم 

بعفناستخدموا أفراد الحاضر عمرنا ني محلهر )وند ونال؛ 
فيالسير أمعنوا لكنهم بهم وتمحوا ومقولاتهم، المعتزلة مصعللحات 

بلالمعتزلة، قدماء ءتو0 تونف الذي الحد عدل يقفوا ولم الطريق، 

لامالعبد المجيد عبد للدكرر الراهن، الخصر ني جر التفاتجاهات - أ 
.٢١٩٨٢الثالثة، الطبعة الأردن، المارق، دار المحب، 

مكتبةالرومي، نهد للدكتور جر، التفني الحديثة الخقلية الد.رسة منهج - ب 
.٠١٤٢٢ة، الخامالطبعة الرياض، الرند، 

يونييمحمود للدكتور عبده، محمد الإمام مدرسة لدى ومناهجه جر التف— ج 
القاهرة.الأمانة، مطبعة ، غودْ 

الماهر،حامد لحمد الريب،، وميادين المجديد مزاعم بين المرانيون - د 
• ٢١٩٩٦الأور، الطبعة الرياض، الكوثر، مكبة 
ةمر،الروٌي، ذهاّ •د• أ عثر، الرابع القرن غي ير المنانجاهالت، ُ- 

.٢١٩٩٧الثالثة، الطبعة يرون■، الرسالة، 
مطبعةالطير، محمد مصعلفى لننخ ، الخدين، انمهر في المفجر اتجاهامحتؤ - و 

،٢١٩٧٥يالقّاهرة، الإسلامية اليحومث، مجمع 
إبراهيممحمد ١بد. مصر، ني الكريم القرأن ير نفني المجديد اتجاهايت، - ز 

.٢١٩٨٢الأول، الطبعة القاهرة، اكرايث،، دار ، شريف، 
الثباب،مكتبة )ص\اإ بلتاحي محمد للدكتور ير، المفعلم إلمحا ■تحل مد 

٠٢١٩٩٨مصر، 

٣٧



والكرميللعرش الحرني الفهم أن فيه زعمرا حطرأ، تجاوزأ تجاوزوْ 
ذاتتحوران يقدم وغيرها، والسحر واللوح والقلم والجن والملائكة 

فيللجماعة الثمافي الوانع من نح - ال-اريخ تجاوزْ - أسطوري طاح 
كثيرأأن زعموا كما الموصى، لهده المتضمنة الايات هذه نزول عمر 

العمرأوصاع تجاوزتها حيث تاريخية، أصبحت القرآنية الأحكام من 
ببعفىذلك، ني وتمحوا فيه، للتهليق صالحة تعد ولم وظروفه، وثقافته 

٠،(ااخهلابا بن عمر اجتهادات 

(.)ص٥٥١التمر علم إلى مدحل )١( 

٣٨



ؤسص
)النظري(

هواحهتهأسبابه، نشأته، القرآن: ق الطمن 

نيه.والتآليف القرآن ثي الهلعن تاؤيح الأيون الفصل 
القرآن.م اكلمن أساب م: الفصل 
القرآن.م اكلمن دعاوى مواجهة الثاكت الفصل 







فبهتكالم من أول 

موجودذلك سبب فيه والطعن القرآن، نهم في الإشكال وجود 
احد،يجهله لا م نأنسام! أريعة إلى م ينقالقرآن لأن نزوله؛ مند 

ونمالعلم، ني الراسخون يعرفه ونم لغتها، مجن العرب تعرفه وقم 
ظضعباس ابن عن ورد كما تعالى، اض إلا يعلمه لا 

فيوالطعن المهم، على الإشكال حدوث فيه وجدلم، نص وأقدم 
شعبهبن المغينة حديث هو الحقائق، مع بالتعارض واتهامه القرآن، 

تثوزهينك ؤ مزءول إدكم ؛ دمالواسألوني ئجزاو قدمث، لما قاد: 
اممه.رسول على قدث هلثا . ركداكدا عيسى مز رموني [؛ ٢٨■' لم؛م 

والصالحينتنثرف كانوا ؤئز ارسادأ دلف، ص سألته 
أجابالنبي. أن مع الحديث،، في ذكر الذي الطحن وهدا 

إن— مميأتي فيما سترى كما هذا، يومنا إلى يردد يزال لا أنه إلا ، عليه 
تعاراممه شاء 

رذثم ^,^٠٠٢، وذكر الطاعنس، من كثير عن القرآن تكلم وقد 

)ا/ما(،يرْ نفني محير ابن ذلك ذكر كما ندأ، مانملبري حرير ابن أحرجه )١( 
.٧( )V/ الإتقان وانظر! مظانه. ني الحث، بعاو حرير ابن ير نففي أجيم ولم 

ماوبيان القاصم، بابي التكني عن الّهمح، باب الآداب،، محاب لم؛ مأحرجه )٢( 
(.٢١٣٥)رنم مح، تي 

٤٢



يأتيأن يستطيع أنه ادعى فعمهم مفحمأ؛ بينا واصحا ردأ عليها 
يثن]ثلثا دث1أث ؤ سمما ث ثالوأ ءاكيثا ءليهنّ قد ^^٥١ ١لقرآن بم؛—ل 

نعجزوا،يمتله يأتوا أن تعالى النه نتحداهم [؛ ٣١]الأنفال؛ .ه ..نذا 
يأتواأن تحداهم نم نعجزوا، مثاله من سور يعثر يأتوا أن فتحداهم 

•نمجروا طه من بررة 

وأساطيرالأولين نمص من هو إنما القرآن هذا أن زعم وبعضهم 
.هألأؤيى أسنطثر ئاوأ ج أرل مادآ ثم نل ؤدإد١ الساببزت 

نكيفيكتب،، ولا يقرأ أن يعرف لا أنه عليهم اش فرد [، ٢٤]التحل؛ 
للحمح،كتب، عي يل بمحمد، خاصة ليت، الأساطير هذه نم ينقلها؟! 

منها؟.نقل الش الكتب هذه لنا تحفرون لا فلماذا 

^^iujتعالى! اض فهال، نصراني غلام من يعلمه إنه قال! وبعضهم 
أضثإكه ءى ِلثاث .تقي ثلتن, لقا محك آى ثم 

منهة،قالوا كلما وهكذا م'ا[، ]الحل: .ه مهئ ءثثردث> لثان نيندا 
اللهبمشيثة - وسيأتي واصحة، بحجة عليهم تعالى الله رد طعنا، وطعنوا 

مستقل.مبحثإ في الموصؤع هذا ني بحثا مزيد - تعالى 

كانه عمر زمن ففي الصحابة: عمر في القرآن فى طعن وحصل 
عنيّألا كان ،، صيغرأله يقال، رجل ه العاص بن عمرو أجناد في 

عصفا؟العاصفامت، مجا عرفا؟ المرّلأيت، ما يقول! فكان القرآن، متشابه 
ظن،عمر علم فلما ، ظن، عمر إلى هبمّ عمرو به فأرمل وتعتتا، تشكيكا 
وكانوفعلت،. بالئخ فعالتا فاتلث، إن له: وتال، يحفره أن رجلا أمر بقدومه 

له:نال، ثم أشياء، عن سأله جاءه فلما نخل، من عراجين له جهز ند عمر 

ننكلني ؤالأت بالناس تتتنئ، كان رحل اسم صبغ؛ منظور■ ابن نال،  ٢١
•مجالتجه عن ونهى البصرة، إلى رنما، بضربه، الخطار٣ا بن صر قام القرآن، 

)^إ^T^(.العرب لمان 

٤٣



حتىفقربه عمر• النه عبل• وأنا نقال! صبح. اممه عبد أنا فقال! أنت؟ عن 
ثمثقي، حتى تركه نم أدماه، حتى صربه ثم شفكب، حتى تركه نم أدماه، 
أميريا إ صبيغ فقال أحفر ثم نفي، حتى تركه ثم أدماه، حتى صربه 

أنتردال كنت ؤإن جميلا، نتلأ ذا٠تلني لتلي، تريد ت، كنإن المؤمنين 
أباواليها وأمر المرة، إلى ظبه عمر فأرسله • يرلتا والله فند تداويني، 

الرجل،عالي ذلك، فاشتد مجالسته، مجن الاس بمغ خهبه الأشعري موسى 
فكبتوبته، حنتا الرجل أن ه عمر إلى غهلته موسى أبو ذأرّل 

لمبح!فيل الحرررية حرجت، فلما ته، بمجالللناس يأذن أن ظتع عمر 
ندهيهات فقال! عمر. مات ونل وكذا، كذا يقولون نوم خرج قد إنه 

)غهثهعمر يعني الصالح، العبد Jموعغلة اغ نفعني 

المنى،أيي عن نني، نن علن ظريق من خنند نن عند و)أ-حنج 
ئاس،انن نا فقالا! ه صاس انن أثا زغلأة الأزرق، نن نافخ أن 

[،٣٥تالمر.لأت: .اه يطتوة لأ يوم ؤد!اوا ئنالى! اممه نول عى أحبرئا 
[،٣١]\لز4و ءممبمعو0 يؤم بمن آإق؛؛مق بجم يمأ • ه ونول

.هُئمؤبم ن، يثا وأثي ،؛زأ أن إلا فثيثم م ز وذلا •' ه ولون
بمثناد! [. ٤٢: ٠٧١]ندنا4 أفَ قتحون و زفزله! [، ٢٣]\لأيم: 

الناعه عليهم ثاني موانمط، وصه نلوبل نوم إنه الأزرق، انس يا 

إحياردار ممر، الباني، عبد نواي تحقيق (، ٤٥٥)؟/الموطأ في ، iLJl،أحرجه 
الاعفلمي،حجيب، نأحقيق )اا/ا"آأ(، جامعه ني راشد بن ومعّمر ٠ التراث، 
سته)١;ني والدارمي آ«إا،و. الثانية، الطبعة الإسلامي، المكشبح يرونه، 

ا،وب٤٠٧الأولى، اللبعة العربي، الكتابؤ دار يرويت،، زمرلى، تحقيق (، ٦٦
يرالنفني المنثور الدر وانفلر! مشهورة. والقصة صحيح، القمة ناد ؤإمح

جمعنقيه .، ٠١٤١٤، بيروت، المكر، دار (، ١٥٢)أ/يوطي للبالمانور، 
.وروواتهاالقمة أ>اف 



نحلمولاض ناء نآ سكون ثم ثيخثصموذ، لهم يؤدن نم ينطمول، 
جوارحهم،رئومر أئوامحهم، ض النن حثم دلث ينلرا يإذا وثج،حلول، 

أئمسهمعلى قبمهدوف ألبسهم سطس ثم صنعوا، يما أعمالهم على قئهد 
نديكاه.أثن إكئث0 •' يوله وذللث، صنعوا، بما 

يلغياي: القات بن اف عند خدين، ثص ^34؛ ابن وروى 
البجم ^^•١ افب نود أرأت ه■' الناص بن عمرو بن اممب بمب 
حالاتله انمامؤ يزم إف يماد: [، ٣٠لاومرّلأت: .ب؟ يطدوذ 

:نثوو(ن،.خآل نفى غلثوذ لا خال، فى 3تاناث، 
نىأجد إش ه■' عباس لأنن رجل يال محال؛ جبير لن بمب رعن 

ماتزل؟ااوو مثسن أماب.بتهنر قالث عنى؛ يحثلم، أن؛اء الئرآن 
١ ٠ [،٢٧لااما»اتت 'ثسآثلوز، سى عق نقم ونال،• [، ١

ثذكو؛هَة تا يثا [، ٤٢ا»: لالثد.ثاه أق ثئ؛ول ونوله: 
!لى;L^^، آلمحآ؛ و زناد: ، الآنة؟أند؟ في كثنوا يمد [؛ ٢٣ص: 

_jS/lحلق نبل النماء حلى دل-كر •٣[، - ٢٧تالنازءات: نوله؛ 
نوله؛إلى •ه • توم؟ن ؤ، آلارص حاة إؤكا لآقم،ن ١^١٢ ؤ*ل Jاد: يثر 

حلقنبز الآزضا حلى قدم ؛، ٢٠نيكل [ ١١- ٩ نمك: ت ؤءهمتزه 
■زطأثث ^§،J< [، ١٤]١^: قبماه عنمحإ أس ^؛؛=٤،>^■ وقال؛ الثناء؟!، 

نشى؟.م كاذ ئكآثث [ ٠٨]ايا،: ننميإه ؤمحم١ [، ١٩]اكح: -كناه 
الثئحةنى [ ١٠١]المرموز: ه: عباس ابن نمال 

إي^^، ؤ، رش ألثثرت 4< ض يجشمحتمذ الفور؛ نكب ينمح ثم الآولمحا، 

القاهرة.للتراث، الريان د.ار (، ٠٥٥)a/قلاني العحجر لأبن الادؤ،، نح )١( 
ؤ٧Jb١٤•الأول، الطعة 



ثمتثناءلول، ولا دللث عند تينهم أئساب قلا [، ٦٨لالزمرت ه أممت ثآء ش
[.٢٧فات: ١٠۵١١]َأئاءلوزا __ ءؤأ ننم الأجرة الثهحة ؛ي 

ه"^ و [ ٢٣ام: ]الأفُثشتىن4 ئ ه . ؤ. يزلة: ا زأث
يماددوونه_لم، الإخلاص لأهل يعفن اممة دإ0 [؛ ٤٢اء: لالمس_حدثا4 

ثتنطىأثواههم، عنى يحتم مشركص• فذ لم نمن تعالوا الثثركول: 
آتينيرد ؤ وءرندْ حديثا، يكتم لا اممت أن عرف دللث، يعند أيديهم، 
٢[.4^^0ه ك)و1 أو ءقروا 

الثناءإلى انتوى م الثناء، حلق نوش، في الأرص وحلن 
ثنهاأحرج أف ودحوفا الآزص؛ دحا لم آحرين، يومين في ينواص 

فيسثهنا وما والأنام، والجماد، الجنال، رحلق والننعى، الناء 
•٣[.]\يت: قزلث:  SSjjثزش 

وماالأزص يجف، ٩[؛ تسلت; ؛و،يراه ؤ، \يوز وخ! ويوله؛ 
ثوش•محي، الثناوات وحلمت، أيام، أزمة في شيء مى فيها 

ودلف،دلف،، نمنه نمى •٧[، ]المرقان: قمثاه هممريل أس وه' 
أناث،١^ يه أضان، زلا شبمأ ترئ لم \ة ثإن كدبم،، نزل ل؛ أي قزت 

.١^١٢بمد بن كلأ قإن ^^، ٠٠١، تنثبت ملأ 
زايين،كلما النبوة، يعصر العهد بعد وكلما الأتار، من ٥^، وغير 
القرآن.فى واسون الإشكالات 

سق،كما القرآن، ني طعن من على يالرد ه هماس ابن واشتهر 
—٠افه شاء إن — أحرى بأمثلة لذلك التمشل وسأتي 

جل■؛الحم محورة محاب، القرآن، ير نفكتاب معلقات المخاري أحرحه )١( 
الطبريوصله (؛ ٤١٨)a/الفتح ني كما حجر ابن الحاففل وثال ّ )نمالت،( 

المحن.يي البخاري شرط على بإمحناد حاتم أبي وابن 
٤٦



فيهألف من أول 

كتابهواسم ، تطرب هو فه أنف من أول أن ، اوسّيوطيل ذكر 
فإنصحيح، غير وهذا ، المرآزا؛ متشابه ني الملحدين على ررالرد 
نوتيوتد ،، اكرآن«ل ااجوابات هو كتاب نه له عسةرأ، بن سفيان الإمام 

القرآن،فرم في اورها0 وانظر: )r/؟U(. القرآن علوم غي الإتقان غي )١( 
)\إص.الديم لاين والنهرت، (. ٠٣)Y/لازركشي 

العلماءأحد بقطرب، المعروف المري علي أبو السير بن محمد هر: )٢( 
إنؤمال؛ المريض، العلماء من جماعة وعن مسويه عن أحذ واللغة، بالمحو 
نطربإلا أنتا ما يرما؛ له ؛ال، الأسحار، نى لوا0 لماكرته نْلربا لقبه صببويه 

أشياءبها منه وممع بغداد نطرب نزل تفتر، ولا تدب دؤسة • والقطرب ليل• 
يحكيه،فبما موتما وكان المري، الجهم ض محمد عنه وروى مانيفه، تض 

البغداديللخملم، بغداد، انظر: وماتتين. ت سنة ني مات أنه وبلغتي 
العيية.الكب، دار بيروت، (، ٢٩٨)م

>،١٣٩٨بيروت، الرنة، دار )ه(، النهرمت في الموبم اض : هذاذكر )٣( 
بيروت.العلمية، الكتب، دار )آ/ا'هآ(، المرض طبقات ني والداوودي 

الهلاليمنة ض سفيان الإسلام شيح الحجة الحافتل المجهد الإمام هو: )٤( 
والزهريدينار كابن الألمة على تتلمد ١(،  ٠١)^ومالة سح سنة ولد الكوفي، 

دابن،حنل بن وأحمد كالشانعي الأئمة عليه وتلمي وغيرهم، انمتمر واض 
طناتني: ترحمته انظر ومالة. عين وتلمان سنة ومات وغيرهم، يعين 

•بيروت العلمية، الكتبء دار (، ١٩٨-  ١٩٦)ا/للداوودي المرض، 
(.١٩٨/١)الطثقات ني والداوودي )صاْ(، النهرست، ني الديم اض ذكرْ )٠( 

=ين أيوب بن محمد ترجمة في والتعديل' *الجرح في حاتم أبي ابن قال، ولكن 
٤٧



الإماموهو أيضا، مفيان الإمام يبل هو من هناك إن بل تطرب، نل 
الكتبهذه ولكن القرآن؛؛، ني ءالجوابات كتاب ناله سليمان ين مقاتل 
مفقودة.اكلاثة 

هوممردأ، العالم هذا في إلينا وصالت، التي، الكتب أندم وليل 
القرآن؛؛.ررحكل ، نتيبة.١٢ابن \م كتاب 

منالكتب،، ثنايا في القرآنية الإثكالأيت، بعض عن الجواب وأما 
علىهوظ في مالك، الإمام رد فقد فكثير؛ الموصؤع، لهاjا إفراد غير 

منةابن عن الحميدى عن روى ت نال الرازي بكاكا المعروف المزني شام ه -
عنهأبي "ألتا ت نال الرحمن عد نا الأصمعي عن وروى القرآن(، )حوابايت، 

كذاب.شيخ وهذا شيء، هذا من الحميدي عند يكن لم كذاب، هذا ت يقال 
بيروت،العربي، التراث إحياء دار )؟/ح؟ا(، والتعديل الجرح كتاب انظرت 
اعلم. ٥٧، ٢١٩٠٢الأولى، اتجة 

المبارك؛ابن قال اللخي، ملمان بن مقاتل ن المحأبو رين المغكبير )١( 
ذباب،عليه ألح المنصور إن قيل؛ ثقة، كان لو يره نفاحن ما واحن 

•وقيل البماينن، به ليذل Jالت الذباب؟، الد حلق لم ت فسأله مقاتلا فْلالآا 
كت،،فالنملة؟ أمعاء أين ; فنالواالخرش، دون عما طوني قال! إنه 

كان• وكيع نال أدرى• لا طال؛ ه؟ رأمحلق من آدم حج لما وسألوه! 
شيءلا مقاتل الخارى؛ قال • ومائة ين وحم، نيفسنة متاتل ماُتج كذابا. 
أعلامسير اننلر؛ تركه■ على أجمعوا -؛ الذهبي هو القاتل - قلت الجنة، 

الطبعةبيروت، الرسالة، مؤسسة طبعة تمرق، ( ٢٠٢- ٢ ٠ ١ )U/ البلاء 
>.١٤١٢"التاسعة، 

قتجةبن لم مبن اش عبد محمد أبو الفنون، ذو الكبير العلامة هتيية! ابن )٢( 
وصنف،بغداد نزل التمانيقح، صاحبإ الكاتب،، المروري، وقيل؛ الدبنوري، 

العربياللسان علم في رأسا وكان الديترر، قفاء ولي، وقل• صيته، وبعد وجمع 
-ومئتين وسبعين تا مسنة رحتإ مهر في قمحي ومائتا الماس، وأيام والأحبار 

١٠٠. ^ U/\T)البلاء أعلام سير انظر:  يتصرف.( ٠
٤٨



وحمص، مذهبهم على الايات سعص احتجوا الذين القدر، أهل 
نيوالجهميةُ الزنادقة على *الرد كتابه من الأول م الفأحمد الإمام 

بصلت، ما بيان )باب رأسماْ: متانض، القرآن أن زعم من على الرد 
•مسألة وعسرين امحنتين فيه وذكر القرازا متابه من الزنادقة 

سنةالمتوني الملمطى حمد أ بن محعحمد ين الحأبر وكذلك 
J،Y'UU ، بابافيه أنري والبلع* الأهواء أهل على والرد اااكيه كتابه صف

ّافيه نقل والتنانص، الاختلاف من أنه يتوهم وما القرآن، لمتثابه 
سليمانين مقار عن الثقات عن هو أخذه 

النير•ا*ل ني جاُ ٌا دياب النير'، ني الهرل، عن الهي باب في 'الجاح كتاب ؛ي )١( 
راط،حن محمد بتحقيق "آبمما،و، منة القاهرة ني لفية الالميعة طعته )٢( 

٠صفحة وأربعون ثلاث صفحاته وعدد 
الشافعي،الفقيه المقرئ اللعلي، الحسين ايو الرحمن عبد بن أحمد بن محمد )٣( 

وأبيبن،جاعل- بكر أبي عن عرمحا القراء؛ أحذ الداني: غال قلان، عنزيل 
رجاءبن إصماعيل وصمعن، والإتقان، بالثقة مشهور وحماعة، الأنبارى بن بكر 

نلت،؛الشعر. حيل. الفقه لي الممغنيف، كثير الحالم كثير الحسين أبو كان يقول: 
أولها:كالخاتانية القراءة وصفح لي نميال.ة له 

وللاجرلمثواب مريد منال والحجر والفضل اللب لأهل أغول 
عودمبن واحمد الأطرابلي وحيثمة البالي عبل- بن عدي عن حدث ونل 

بنوداود الوامعلي، احمل■ بن ُءمر رجاء بن إسامل عنه وروى الوزان، 
الحلبي.ملاعيح بن الحسن عليه وقرأ المكتبا، ملمة بن الثه وعبيد مصحح 

الرصالة،مزن  urir)\/الذمي للإمام الكبار، القراء معرنة انظر: 
.٤٥١٤'الأولى، العلبعة ؛يرومت،، 

)ص٧١(.القرآن" في واكالض الاخلأفط *موهم رمالة انفر: )٤( 
٤٩



لاسط مدا ؤ التاليف ق الملماء اتجاهات 

منمنهم لأن اتجاهات؛ عدة المجال هدا ني الكتابة ني للعلماء 
منومنهم عاليها، ترد التي والإشكالأت يدرسها، التي الخالة عند يقف 
منرلمة عليها، يرد ثم - كتب مجن أحزاء أو - كتبا الهلعون لهده يقرئ 
!الطعونيهتم من هرلأء رمن بمنه، شخص أو كتاب سهات عر يركز 

التالي!النحو على ذلك وبيان لقاتلها، التفات دون هي، حيث من 

 l|C_الأول

ددرساتتي المائة حيث من 

الأحمال!سيل على اتجاهان فيها نلهم 

واكمية:اسرا والإشكالأت الطرز عر الجواب - ١ 
مشكلو»إءراب لالقيسيرأ،، القر^نال١، إعراب »منكل كتاب مثل 

دمشق>للتراث، المأمون دار حلح المراس، ياسين تحقيق مجالدين، في )١( 
مختالبن حمد بن حموش طالب أبى بن مكي محمد بكر أبو محو: العيس )٢( 

ومحونطت، رمكن الأندلس، إل وانقل القيروان، من أصله المقرئ القيسي، 
اثنينعاش التمانيف،، كثير القرآن، ححوصا الخلوم في التبحر أمحل من 

صيتهوبني الرواية، في ونوّع وحاور، وحج مرة غير ورحل سنة، ولمانين 
ًمشهورا وكان فرية، حهلا;ة وولي ودينه، لملمه النواحي من الناس ونمدْ 



ونحوي،لغوي إشكال كل عن يجيب الاتجاه وهذا كاابل٢،، ، القر 
•ه••عتقا ر؛ائا ؤنق؛ئ ٠اؤلنا I تعالى قوله عن دفاع حقيقته في وهو 

٢[.ت ]يوصف 

الأزرقابن ائل مباسم• اشتهر ما اللغوية الهلعون أول ولعل 
ه؛عاص ابن *ع 

نال؛أمحه عن محمد، بن بكر أبي بن اغ وعد الأمج، حمد عن 
الناساكتنفه ند الكعبة، بفناء حالي نغهع عباس بن اف عبد بتنا 

بنانم ت عويمر بن لنجدة الأزرق بن ناع نقال القرآن ير نفعن يسألونه 
إليهفقاما به. له علم لا بما القرآن ير نفعلى يجترئ الذي هذا إلى 

وتأتينالما، فتقرها اض، كتاب من أشياء عن نسألك أن نريد إنا نقالات 
عربيبلسان القرآن أنزل إنما تعالى اض فإن الحرب؛ كلام من بمصادقه 

.لكمابدا عما ملأني عباس! ابن فقال مبين• 

٠رحممائة وسعين ثمانية منة نوني والشل، الدين جيد والخلق، الصلاح ب ~
(.٢٦٠)Y/الذب شذرات انظر: 

ارذعزيز تحقيق (، ١٥٦)٢! تزيين أخار ني اأتل-وين نى؛ القزؤينمح، ذمْ ( ١١
.٣١٩٨٧يرون، الملمة، الكب دار انملاردي، 

مولاهم،الثسانى، بزيد بن يحيى بن أحمد ثعلب العباس أبو عوت ملب )٢( 
واحل•،غتر عن حديث، والمرية، اللغة شح الأدب، علامة البغدادي، المسي 

ألفمائة من وسمع المغير، الأحفش إ منهم واحل غير وعنه 
صنفمشهورة، والملاح الدين في وسرته المكثرين، من فهو حديثا، 

الفامم.؛،كبير الحجم صغير وهر الفصيح، كتاب ! منهاالمفيدة، التصانيف 
وثلاثينتسع نة توفي ذللث،، وغير القرآن إعرابج وكتاب القراءايت،، وكتاب 
'آ(.)ا/ي«الدم، ثيران انظر: ومائة. 

فيتتل الخوارج، زعماء احد الأزارنة إليه ينب الذي الأزرق، بن ^١^ *ر• )٣( 
اللهعبد بتحقيق التاؤخ، في الكاعل اتفلرت بالمرة. د ٦٥منة الأحرة جمادى 
١٣١٩٩٥الثانية، الفة بيروت، الملمة، الكب، دار (، ١٥)؛/القاصي 



محن.هأيءل رم آمحن بض تعار؛ اف نرل عن أ-تحرنى ت نافع فقال 
العربتعرف وهل نال• • الرناق الجلق اليزون نال• [، ٣٧

Iفول وهو الأبرص بن هيد سمعت أما نعم، نال؛ ذلك؟ 

عزيناضرْ حول يكونوا حتى إلهه يهرعون فجازوا 

[٣٥ندة: ]lJUآلن،سلأه إقؤ قوله؛ عن أحبرني قال؛ 
أماتعم، نال؛ ذلك،؟ العرب تعرف وهل نال؛ الحاجة. الوسيلة قال؛ 

تيقول وهو عنترة سماءت 

وتخضيتكحلي يأخذوك أن وسيلة إليك لهم الرحال إن 

دثبماجاه;نرعه  'طجعنا ه؛ قولعن أ-تحرنى نال؛ 
تعرفوهل قال؛ الهلريق. والمنهاج الدين، الشرعة قال؛ ا  ٤٨ندة!  ١٠١١]

بنالحارث بن فيان مأبا سمعت أما نعم، قال؛ ذلك؟ العرب 
يمول؛وهو المهللب عيد 

ومنهاجادينا للإسلام وبين والهدى بالصدق المأمون نطق لقل• 
قال؛[ ٩٩]الأنعام: ومووأه آثمر قوله؛ عن أحبرني قال؛ 

ممعناأما نعم، قال؛ ذلك؟ العرب تعرف وهل قال؛ • وبلاغه نضجه 
الشاعر؛نول 

ياجالبتا ناعم غصن اهتز كما تأودثمته الماء وسط منبتا ما إذا 
الريشقال؛ [ ٢٦]الأمداف: تعار؛ قوله عن أ-تحرني نال: 

الماعرسمعت، أما نعم، قال؛ ذلل؛،؟ العرب تعرف وهل قال؛ المال. 
يقول؛

بجريولا يريس من الموال وحير ;-رئتك، قد طالما بخير فرفي( 
٤[،ي: وه َثي ق آلإثن ق\ >لت قول،تعار؛ عن أخرني قال؛ 

٥٢



نعم،نال; ذلك؟ العرب ، تعرفوهل ؛ Jliراستقامة. اعتدال ني نال: 
تيقول وهو ربيعة بن ليد سممتا أعا 

كبدفي الخصوم ونام نمنا إذ أربد ت، بكيهلا عين يا 
السنات نال [ ٤٣زالنور؛ ه ميم ٠ؤسا تعالى نوله عن أخبرني ت نال 

أبامعت، ّأما نعم، نال! ذلك؟ العرب نعرف وهل نال؛ المرء. 
تيقول الحارث، ين صفيان 

الظلمداجي سناه بضوء يجلو بدلا به بغي لا الحق إلى يدعر 

ولدقال؛ [ ٧٢تعالى: قوله عن أخبرني قال: 
أمانعم، قال؛ ذلك،؟ العرب تعرف وهل نال؛ الأعوان. وهم الولد، 
؛يقول الشاعر سمعت 

الأحمالة أزمهن أكنبوأملمتا حولهن الرلائد حقد 

قال؛[ ١٣تمريم: تن ؤز>ئاثا تعالى؛ قوله عن أخبرني قال؛ 
سممتاأما نعم، نال؛ ذللت،؟ العرب تعرف وهل نال؛ عندنا. من رحمة 
يقول؛العبد بن طرفة 

بعضمن أهون الثر بعمى حنانيك بعضنا فاستبق أفيت، منال.ر أبا 

ءانرا4وينح يأش)،  ٢٠٤٠١^تعالى؛ قوله عن أخبرني ال؛ ق
العربتعرف وهل قال؛ ماللثاّ بتي يلغة يعلم، أفلم قال؛ [، ٣١]الرعد: 
يقول؛عوف بن مالك، سممت، أما نعم، قال؛ ذلاثج؟ 

ناتئاالعشيرة أرض عن كنت، ؤإن ابنه أنا أني الأقوام ينس لقد 
ىل؛آ'ا[، لالإّرا،: تعالى؛ قوله عن أخبرني ىل: 

نعم،قال؛ ذللثا؟ العرب تعرف وهل قال؛ الخير. من محبوسا ملعونا 
يقول؛الربعرى بن الذ عبله مممت، أما 

٥٣



بورامثله ميال مومن م الو نة ّفي الشيطان أتاني إذ 
قال:[ ٢٣ل.ريم: \د\>وه ؤثتأت،وا تعالى: نوله عن أخرني قال: 

بنحان سمعت أما نعم، نال: ذلك؟ العرب تعرف وهل قال• . ألجأها
يقول:ثابت 

الجبلممح إلى فاجأناكم ة صائندة ثا ددننإذ 

المائينال: [، ٧٣زمريم: . تعالى: قوله عن أخرني نال؛ 
سمعتأما نعم، نال: ذلك؟ العرب تعرف وهل نال: الما»;اون. 

يقول:الشاعر 

تأؤيبالأعداء إلى سير ويوم وأندية امات مقيوم يرمان 
للميوطىءالاتقانء محاب ني جاءت وقد السائل، -لك آخر إلى 

صفحةل١،.ثلاثين من أكثر نى 
نرحفي ه عباس ابن بها استشهد التي الأييات ؛لغت، رقد 

يمولستا• عين وتوواحدأ مائة عنها مثل التي الكريم، القرآن ألفافل 
أنعلى يدل وهدا مرالأ، عشر بقعة منها حيف أنه عنها: السيوطي 

استشهدالتي رالأييات ه، عباس ابن وأجوبة الأزرق بن نافع أسئلة 
اّتتينثى.على مها كل زادت ني بها

المعنية:رالإشكالأيت، الطعون عر الجواب ء ٢ 
أوفهمه، في الخمور أو المعنى، نهم عدم سببها التي الطحون أي 

الجوابالكتب، هدْ ثنايا في وين.كر الأكثر، هو النؤع وهدا الخصد، سوء 
لهاكان إذا أيضا؛ واللغوية والخقهية العقدية والإشكالأت الطاعن على 

إبراهيم•الفضل أبو محمل■ تحقيق (، ٨٨-  ٥٥)Y/للسيوطي الإتقان، انظرت )١( 
(.٧٢. )ص١٧ الضر علم إل مدخل )٢( 



نتكلمالذي وهو والأشهر، الأكثر هر المؤع وهذا المعنى، فهم ني أثر 
_!المثال سيل على — دلك وس الحث، هذا محي عنه 

حصلما هع [، ٢٧]الكهف: تدل ^لأ نوله• بين الجمع 
هتنؤ أن، ماث ثوم ^^4 ت نول بين والجمع خ، نالمن 

٤[،]المعارج: ه محنت ألف خمسيرث مثدارر ض يلم قوله• مع ْآ، ٠ ]الجدة 
٠^^١ومحوله: ١[، تاس: رواه أتكو يدا ١^؛ ؤ؟ قوله: بين والجمع 

سأذكروالنى المائل س ذلك غير إلى ٣[، ]١^: وه ص أنأي 
الرسالة.هذه في مها كشرأ 

الث1إاي|كط1|، 

اتتاثيفض إيراده ^4،< من 

اتجاهين!إلى الوضع هذا في الكناية ني يتجهون العلماء فان 

ارمثكلكتاب مثل عاليها، والرد بكتب، الملعون هذه إفراد الأول: 
المبحثفي ذكرها يأتي سوف التي الكنم، من وغيره نسة لابن القرآن® 
القادم.

بيانفعل كما عاليه، والرد اا،كتاب ننايا في الطحن ذكر الثام؛ 
،القرآن® مثكلأيت، في البرهان ®وصح كتابه في ابوري اليالحق 

يتعرصرنالذي المرين من وكثير الغيجا®، *مفاتح كتابه في والرازي 
كتبهم.شايا في الطعون هذه على للرد 

صفوانتحقيق ابوري، النيالحق لبيان القرآن، مشكلات في البرهان وصح )١( 
• ٢١٩٩٠الأولى، اتجة دمثق، القلم، ياي داوددك،، 

٥٥
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صيهامحردود حيث عن 

طرقتان:ذلك في ولهم 

كتابأو معين شخص وطعونات مجهات على تالرد تهتم الأدر• 
ومثلاليهودي، ١^.^ ابن على ردْ زى الأندلس حزم ابن مثل ممن، 

ؤإنكارهالقرأن في زانية أحرف وجود زعمه في ، حين ؤله على الرد 
التراثؤإحياء الغرب، عند ما كل لترجمة والدعوة إبرامم، قمة 

حريةوالالإسلامي، الحكم نظام وغمز العربي، والشعوبي الهاطتي 
منالتحرر وحرب دعواه في نيد أبو ونمر ،، ذلكاروغير بالمحابة، 

النقل،يمل ثقافي منتج القرآن وأن والسنة، الكتاب نموص تهلبيق 
دائرةعلى والرد ذللخ،، وغير القرآن، في الإعجاز وحول عدم وزعمه 

التوراةمن ونمله القرآن، تحريف زعمها في الإصلامية المعارف 
عله.والرد تفصيله في سيأتي مما ذلك وغير والإنجيل، 

نيدكتور ، ٢١٩٧٣ونوني ، ٢١٨٨٩ولد ّلامت، ؛_ من؛>،>،بن طه )١( 
المنيا،سحانقلة بمغاغة الكيلو نرية فى ولد المحاصرين، تمار من الأدب، 
نمالأزمر، في حياته وبدأ • مرْ نكم، ءمرْ من الثالثة في بالجدري وأصيب 

عاممنها الدكتوراه شهادة نال من أول وهو • القديمة المرية يالجامعة 
فخزجا، فرنإلى بعثة في ومافر الملأء، أبي ذكرى بكتاب ، ٢١٩١٤

بجامعةالأداب كلية في سحانحرا فعين مصر إلى وعاد ، ٢١٩١٨عام بالوربون 
المجالسأعفاء من وكان العارف، فونير الكلية تللتا عميد كان نم القاهرة. 
حولهنارينا بممر. المربية اللغة لجمع رئيا ثم بدمشق، الربي الملمي 

الإسلاموووابأّتا القران على التحدي في الكبيرة جرأته ب، ب؛كبيرةضجة 
الأعلام،اننلر؛ كثيرة. مولخامحت، ول الجاهلي■ الشعر ت كتابه في صيما لا 

(.٢٣١)م للزركلي 
الاعتصام؟دار الجنادي، لأنور حسين، حله فكر محاكمة انظر؛ )٢( 

٥٦


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































