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 :  قائالً  إ&اهم بثقة واضحة توعداً م ،رر�ش �الو�ل والثبور وعظائم األمو قاالسالم ل رب تهدیدالقرآن  ورد في
 
َماِء َواْألَْرضِ َوَما َخْلَفُهْم ِمَن  َأَفَلْم َیَرْوا ِإَلى َما َبْیَن َأْیِدیِهمْ " َماءِ  َأْو ُنْسِقْ� َعَلْیِهْم ِ�َسًفا ِمنَ َنْخِسْف ِبِهُم اْألَْرَض  ِإْن َنَشأْ  السَّ  السَّ

  ).9:س�أ" ( ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََ&ًة ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنیٍب 
  

  ..سواء حجارة او برد .. هو قطع تسقD من السماء .. والكسف من السماء 
  فهل Kان لد&ه القدرة على تنفیذ تهدیداته تلك ؟ 

بل وتحدوه  بها ، اذ أمسKوا بتلك التهدیدات وطالبوه.. جرN ما لم یتوقعه منهم  اذ.. المصی�ة أدهى من ذلك 
  :إذ قالوا متحدین ..   !!�أن ینفذها لو Kان فعًال صادقًا 

َماَء َ�َما"   ).92: االسراء" ( َواْلَمَالِئKَِة َقِب&ًال  َأْو َتْأِتَي ِ�اRَِّ  ًفاَزَعْمَت َعَلْیَنا ِ�سَ  َأْو ُتْسِقَ� السَّ
  " ! Kما زعمت : " هل قرأتم قولهم 

 Uانهم سمعوا تهدیده الساب Vَعَلْیِهْم ِ�َسًفا ِمنَ َنْخِسْف ِبِهُم اْألَْرَض  ِإْن َنَشأْ " أ �َماءِ  َأْو ُنْسِقْ   ".السَّ
  !!قادر عى فعله واسقD علینا Kسفًا من السماء نفذ ما زعمت انك ! ه&ا: فتحدوه  
  

  ! تحداهم في سورة االسراء 

  !فردوا عليه التحدي في سورة االسراء 
  !من سورة االسراء  88فقد تحداهم ان &أتوا �مثل القرآن في اال&ة 

�عدها �آیتین   Vفردوا عل&ه التحد!!  
  
ْنُس َواْلِجنُّ "  َال َ&ْأُتوَن ِ�ِمْثِلِه َوَلْو Kَاَن َ�ْعُضُهْم ِلَ�ْعٍض  َعَلى َأْن 4َْأُتوا 3ِِمْثِل َهَذا اْلُقْرَآنِ ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإلِْ

ْفَنا ِللنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرَآِن ِمْن Kُلِّ َمَثٍل َفَأَبى َأْكَثُر النَّاِس ِإالَّ Kُُفوًرا ) 88(َظِهیًرا  َوَقاُلوا َلْن ) 89(َوَلَقْد َصرَّ
َر اْألَْنَهاَر ِخَالَلَها ) 90(َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمَن اْألَْرِض َیْنُبوًعا  َن َلكَ ُنْؤمِ  َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخیٍل َوِعَنٍب َفُتَفجِّ

َماَء َ�َما َزَعْمَت َعَلْیَنا ِ�َسًفاأ) 91(َتْفِجیًرا  َأْو ) 92(ِة َقِب4ًال َأْو َتْأِتَي 3ِا9َِّ َواْلَمَالِئ�َ  ْو ُتْسِقَ� السَّ
َماءِ َ&Kُوَن َلَك َبْیٌت ِمْن ُزْخُرٍف  َوَلْن ُنْؤِمَن ِلُرِق&َِّك َحتَّى ُتَنزَِّل َعَلْیَنا Kَِتاً�ا َنْقَرُؤُه ُقْل ُسْ�َحاَن َر_ِّي  َأْو َتْرَقى ِفي السَّ
  )93(َهْل Kُْنُت ِإالَّ َ�َشًرا َرُسوًال 

  



 : نرN شجاعته قد تقلصت وانKمشت قائالً فهل &ا ترN أجابهم ؟ �العKس، إذ 
   ) 93:االسراء (  " َرُسوًال  َهْل ُ�ْنُت ِإالَّ 3ََشًراُقْل ُسْ�َحاَن َر_ِّي "

  
 Vأن ینفذ نصف تهدیده أ�  !فقD % 50أهل قر�ش تحدوا دمحم ور_ه 

  :Kان  فتهدیده
  َنْخِسْف ِبِهُم اْألَْرَض  ِإْن َنَشأْ  -1
َماءِ  Kَِسًفا ِمنَ  َأْو ُنْسِقDْ َعَلْیِهمْ   -2   السَّ

   K:9ما اورده في سورة س�أ 
  

  !..فتحدوه فقD ان ینفذ الجزء الثاني فقD أV نصفه
  

@óÜÇ@�a†Š@õbu@”í‹Ó@Ýça@ð‡¥@ædi@æe‹ÔÛa@ð‹�Ðß@Òa�Ça
@âý�üa@éÛa@pa‡í‡èmA  

  
 Vشیین فتحد�  : القر

َماَء َ�َما"   ).92: االسراء" ( .. َزَعْمَت َعَلْیَنا ِ�َسًفا َأْو ُتْسِقَ� السَّ

  :هو رد على تهدید رب دمحم القائل 

َماءِ  َأْو ُنْسِقْ� َعَلْیِهْم ِ�َسًفا ِمنَ  " ..   ).9:س�أ" ( ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََ&ًة ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنیٍب  السَّ

  .. واعترف بذلك علماء القرآن
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انتقال من تحد&ه بخوارق فیها منافع لهم إلى أو تسقD السماء Kما زعمت علینا Kسفا وقولهم " •
تحد&ه بخوارق فیها مضرتهم ، یر�دون بذلك التوس&ع عل&ه ، أV فل&أتهم �آ&ة على ذلك ولو في 

مضرتهم ، وهذا حKا&ة لقولهم Kما قالوا ، ولعلهم أرادوا �ه اإلغراق في التعجیب من ذلك ، 
Kما زعمت عجیبهم �الجملة المعترضة وهي فجمعوا بین جعل اإلسقاj لنفس السماء ، وعززوا ت



إن نشأ نخسف بهم األرض أو وعنوا 3ه قوله تعالى إن�اء �أن ذلك ال &صدق �ه أحد ، 
وٕان یروا Kسفا من السماء ساقطا &قولوا سحاب و�قوله  نسق� علیهم �سفا من السماء

في قوله ) من (  ، إذ هو تهدید لهم �أشراj الساعة ، وٕاشرافهم على الحساب ، وجعلوامرKوم 
�..".ت�ع&ض&ة ، أV قطعة من األجرام السماو&ة Kسفا من السماء تعالى  �

  ) سورة اإلسراء  -ابن عاشور  -التحر�ر والتنو�ر(
  

�Wא����و�� �

  

من  نسق� علیهم �سفاأو  : تعالى 4عنون قولهKما زعمت علینا Kسفا تسق� السماء  أو"  •

 " .وهو Kقطع لفظا ومعنى السماء 

  

  

@aˆbß_@”í‹Ó@Ýçc@ð‡¥@óÜÇ@âý�üa@éÛg@laìu@æb×A  
  

  (!!)جوا�ه �أن نب&ه دمحم مجرد �شر رسول  

  

وهي إجا�ة مراوغة ، اذ أن Kل األنب&اء قبل دمحم والذین قد أتوا �المعجزات واآل&ات بل والعقو�ات والضر_ات 

  .على اعداء الرب ، Kانوا Kلهم �شرًا 

�  ة دمحم وKونه رسول ؟فما عالقة تحدیهم إلله االسالم ب�شر

تحدV أهل مKة لدمحم Kان  Kما ان. من المعلوم ان الرسل ال تقوم �المعجزات من أنفسها ، إنما �قدرة ر_ها 

  !، ومع ذلك فقد تراجع عاجزًا  رEهموجهًا أساسًا الى 

  

@ @



@ô‹‚c@ñ‹ß@êë‡znÏ@émbíe@áèîÜÇ@óÜmAA  

  
  .." ! لفعلت بهم Kذا وKذا .. لو نشاء : " فإله االسالم حین یتحدN &قول 

  ..لو نشاء 

  !!القرآن " لقلنا مثل هذا  لو نشاء: " ، وقالوا له األنKى انهم أجابوه بذات منطقه 

  :ورد في سورة االنفال 

  

ِلینَ ِإْن َهَذا  َقاُلوا َقْد َسِمْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذاَآ4َاُتَنا َوإَِذا ُتْتَلى َعَلْیِهْم "  َوإِْذ ) 31( ِإالَّ َأَساِطیُر اْألَوَّ

َماِء َأِو اْئِتَنا 3َِعَذاٍب َأِل4مٍ َقاُلوا اللَُّهمَّ ِإْن Kَاَن َهَذا ُهَو اْلَحUَّ ِمْن   ِعْنِدَك َفَأْمِطْر َعَلْیَنا ِحَجاَرًة ِمَن السَّ
َبُهْم َوَأْنَت ِفیِهْم َوَما َ�انَ ) 32( ُ ِل4َُعذِّ َّK َبُهْم َوُهْم 4َْسَتْغِفُرونَ  َوَما َ�اَن ُ ُمَعذِّ َّK )33 ( َُّm َبُهُم َوَما َلُهْم َأالَّ ُ&َعذِّ

وَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما Kَاُنوا َأْوِلَ&اَءُه ِإْن َأْوِلَ&اُؤُه ِإالَّ اْلُمتَُّقوَن َوَلِكنَّ أَ   َوَما) 34(ْكَثَرُهْم َال َ&ْعَلُموَن َوُهْم َ&ُصدُّ

  .)Kَ ")35اَن َصَالُتُهْم ِعْنَد اْلَبْیِت ِإالَّ ُمKَاًء َوَتْصِدَ&ًة َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِ�َما Kُْنُتْم َتْكُفُروَن 
  )35- 31األنفال  سورة( 
  

  .."!!لو نشاء لقلنا مثل هذا " 

�أن وعندما تحدوه ان Kان على Uالقاء الحجارة علیهم من السماء  الح��قولهم.. ینفذ تهدیده  :  

 

َماءِ  اْلَحNَّ ِمْن ِعْنِدَك َفَأْمِطْر َعَلْیَنا ِحَجاَرًة ِمنَ  ِإْن َ�اَن َهَذا ُهوَ  َقاُلوا اللَُّهمَّ  َوإِذْ " "  َأِو اْئِتَنا 3َِعَذاٍب َأِل4مٍ  السَّ

  )32:األنفال (

 

  ) :  33( عدها ضعفه في اال&ة التي � قال مبرراً 

َبُهْم َوَأْنَت ِفیِهْم  " ُ ِل4َُعذِّ َّK َوَما َ�اَن!! "  

  



  !!لن &عذبهم ودمحم بینهم : حجته 
 

  (!!) .. الحجارة من السماء علیهم دون ان &صیب دمحم" تصو�ب  " وKأنه ال &ستط&ع ان یتحKم في
  
�القاء ف  Dتفي فقK& التهدیدات المدو&ة دون قدرة على تنفیذها هل إله االسالم ضعیف الى هذه الدرجة ، اذ

 حینما یتحدوه �فعلها ؟
  

 : بل القى هذا اإلله حجة اكثر هشاشة مKمالً 
َبُهمْ  " ُ ُمَعذِّ َّm اَنKَ 33:األنفال(  "َوُهْم َ&ْسَتْغِفُرونَ  َوَما.(  
  س الوقت؟هل أهل قر�ش Kانوا &ستغفرون ؟ هل المشرك الذV یتحدN اله دمحم Kان &ستغفره في نف 
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  : قالوا 

  " .لعل هللا أن يخرج من أصال��م من �عبده ال �شرك بھ ش�ئا" 

  :ونقول 

  

  ) اوًال 

K_ظة الذین ارتكب بهم  مولماذا لم &مهل ر�وحتى اطفالهم .. المذا�ح  رسول االسالمق�ائل الیهود Kبني قر
لعل هللا أن یخرج من : لماذا ال تقولوا ) .. �سبب شعیرات نابته على عانتهم ( وصب&انهم لم &سلموا من الذ�ح 

  !؟...أصالبهم من &عبده ال &شرك �ه شیئا 
  



جر حل&س  -ى رأس احدهم ولم &قدر ان یه�D عل.. وعجز أمامهم ... الذین تحدوه  لماذا �الذات فعل مع
  !!! انما حصاة صغیرة  - من السماء 

  

   )ثان4ًا 

ولم .. �قوا مشرKین محار_ین لدمحم طوال سنوات  ، قد انهم امنوا وحسن اسالمهمان القر�شیین الذین یزعمون 

المؤلفة " ثم بدأ �عرض األموال علیهم ل&سلموا وهم من &سموا .. &سلموا حتى انتصر علیهم دمحم وغزا مKة 

  " !!قلو_هم 

�المال  هذا الدین الذV ما ...عني اعطاهم الرشاوV لیدخلوا دینه & Nشتر&!!  

  

  :أجا�ه أهل قر�ش قائلین .. فالتحدV القرآني بإالت&ان �مثله 

ِلیَن  َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذاَقْد َسِمْعَنا "   " !!ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطیُر اْألَوَّ

  لماذا لم تقولوا مثله ؟ اذن: هل یجرؤ ان &قول لهم ف

  

  : بذات منطقه ألنهم سیجیبوه.. لن یجرؤ لن &فعل و 

َأْو ُنْسِقْ� ..  َنْخِسفْ  ِإْن َنَشأْ : " بینما Kنت تقول .. لماذا انت ا&ضًا لم تسقD علینا حجارة من السماء  

َماءِ  َعَلْیِهْم ِ�َسًفا ِمنَ    ؟الخ "  السَّ

  

  ! لو شئنا لقلنا مثل هذا: نحن ا&ضًا 

  ! و&اله من تحدV قر�شي �ارع 

  

  



  

@püìİi@NN@oènãaAA  

  

اإلنKى ان اله القرآن Kان یتفاخر ب�طوالته التلیدة الماض&ة مع بني اسرائیل وانه Kان یرفع الجبل Kامًال فوق 
  : 1رؤوسهم لیخ&فهم �ه

  

" َواِقٌع ِبِهْم ُخُذوا َما َآَتْیَناُكْم ِ�ُقوٍَّة َواْذKُُروا َما ِف&ِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن َوَظنُّوا َأنَُّه  َوإِْذ َنَتْقَنا اْلَجَبَل َفْوَقُهْم َ�َأنَُّه ُظلَّةٌ " 

  ). 171األعراف (
  

ففي األزمان الغابرة Kان هذا االله قدیرًا على اآل&ات والتهدیدات ، بینما في عهد دمحم صار عاجزًا وKأنه 
  !!غیر  عجوز &Kتفي �القاء التهدیدات وذKر أمجاده ال

  
  : ومازلنا الیوم نتحدN اله اإلسالم القائل 

  

ًقا ِلَما َمَعKُْم  4َا َأیَُّها الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َآِمُنوا" ْلَنا ُمَصدِّ َها َعَلى ِ�َما َنزَّ ِمْن َقْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوًها َفَنُردَّ

ِ َمْفُعوًال  َأْو َنْلَعَنُهْم Kََما َلَعنَّا َأْصَحاَب  َأْد3َاِرَها َّm اَن َأْمُرKَْبِت َو   ).47: النساء " ( السَّ

  
  فهل طمست وجوهنا ؟.. ونحن Kمس&حیین لم نؤمن �القران  

@@؟ ..بل هل &ستطع إله اإلسالم ان &طمس وجه نملة أو یخسف بها األرض 
@@

                                                 
بني خرافة نسبها القرآن الى وهي ). 171: 7؛ االعراف  93و 63: 2البقرة : ( نقرأها هنا !اسطورة الجبل الطائر فوق بني اسرائيل    1

  .اسرائيل ، ال أصل لها في كل تاريخهم

  



@ÕzÜßZ   

  !!جاء به أهل قريش .. اإلتيان بمثله 
  
  

�í×–ÃÚ�äq]çè�ë‡]†Ö]�Ý^Úý]V   
  "!لو نشاء لقلنا مثل هذا : " وهذا دلیل على صحة قولهم .. Kالم اهل قر�ش فص&ح Kالقرآن 

 Vة الراز�  ( !! )Kالمهم قلیل : اجا

  :لرازV ورد في التفسیر الكبیر ل

  

 تفجر حتى لك نؤمن لن  حكى من قول الكفار قوهلمأنه تعالى : الم�حث األول "  •

وكل ذلك كالم القوم ، وإ� ال جند    .ير_ �حانس قل : إلى قوله ینبوعا األرض من لنا

بني تلك الكلمات وبني سائر آ0ت القرآن تفاو* يف النظم ، فصح #ذا صحة 

ال &ظهر  أن هذا القرآن قليل: ، والجواب  ما قاله الكفار لو نشاء لقلنا مثل هذا

  . فزال هذا السؤالف&ه التفاوت بین مراتب الفصاحة وال�الغة 

  )الرازV  -التفسیر الكبیر ( 

  

�ë‡]†Ö]�h]çq�˜u�V  

  ..اجا�ة الرازV في الحق&قة هي مجرد دوران حول الشبهة التي اثارها ولم یجبها 

  ..فهو اعترف �فصاحة نظم Kالم اهل قر�ش وان ال تفاوت بینه و_ین سائر ا&ات القرآن 

  ! لكنه اراد الفرار من الحفرة فوقع في الجب 

  ..Kالمهم قلیل ولن &ظهر مدN التفاوت ف&ه بین مراتب الفصاحة  �أن: الن اجابته 

  " !! فزال السؤال " 



  
 Vل السؤال سراعًا .. وعلى رسلك .. على مهلك &ا موالنا الراز�  ..قبل ان تز

  
مKون من ار_ع ا&ات ، Kثیرة ) .. والذV تعتبره قل&ًال .. ( فKالم أهل قر�ش الفص&ح البل&غ 

  ..الكلمات 
  
َر ) 90(ا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمَن اْألَْرِض َیْنُبوًعا َقاُلو و َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخیٍل َوِعَنٍب َفتَُفجِّ

َماَء Kََما َزَعْمَت َعَلْیَنا Kَِسًفا َأْو َتْأِتَي ِ�اRَِّ ) 91(اْألَْنَهاَر ِخَالَلَها َتْفِجیًرا  َأْو ) 92(َواْلَمَالِئKَِة َقِب&ًال َأْو ُتْسِقDَ السَّ
َل َعَلْیَنا Kَِتاً�ا َماِء َوَلْن ُنْؤِمَن ِلُرِق&َِّك َحتَّى ُتَنزِّ َنْقَرُؤُه ُقْل ُسْ�َحاَن َر_ِّي  َ&Kُوَن َلَك َبْیٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى ِفي السَّ

  )93(َهْل Kُْنُت ِإالَّ َ�َشًرا َرُسوًال 
  
  

 Vس" والقرآن یتحد��سورة واحدة " .. ورة من مثله !  
( فلماذا ال تقارن Kالمهم �سورة الكوثر المKونة من ثالث ا&ات و�Kمالت قلیلة ؟ او سورة النصر  
  ) ..ا&ات  4( ، أو سورة قر�ش )  ا&ات  3( ، او سورة العصر ) ا&ات  3
  
: و&صح قولهم .. القرآن  لوجدنا �أن اهل قر�ش قد قالوا �مثل سورة من.. فلو قمنا بهذه المقارنة  
  " !َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا " 
  
  
 


