بسم هللا الرحمن الرحٌم
لماذا القرآن كتاب هللا برأي الدكتور مٌلر

توقعاتً عن القرآن كانت خاطئه
أٌها األخوة األكارم ،مستشرق غربً أراد أن ٌقرأ القرآن لٌبحث فٌما ٌتوهم عن عٌوب القرآن الكرٌم،
ما الذي وجده؟ لقد كان من المبشرٌن النشطٌن جدا فً الدعوة إلى غٌر دٌن اإلسالم ،وأٌضا له علم غزٌر
بالكتاب المقدس ،هذا الرجل ٌحب الرٌاضٌات بشكل كبٌر ،لذلك ٌحب المنطق أو التسلسل المنطقً لألمور،
فً أحد األٌام أراد أن ٌقرأ القرآن بقصد أن ٌجد فٌه بعض األخطاء التً تعزز موقفه عند دعوة المسلمٌن
لدٌنه،
كنت أتوقع أن أجد فً القرآن:
 .1كتابا قدٌما مكتوبا قبل أربعة عشر قرنا،
ٌ .2تكلم عن الصحراء
 .3بعض األحداث العصٌبة التً مرت بالنبً صلى هللا علٌه وسلم؛ كوفاة زوجته خدٌجة رضً هللا
عنها ،أو وفاة بناته وأوالده ،لكنه لم ٌجد شٌئا من هذا،
لم أكن أتوقع أن أجد فً القرآن:
 .1الكتابا ٌحوي على أشٌاء ال توجد فً أي كتاب آخر
 .2سورة كاملة فً القرآن الكرٌم تسمى سورة مرٌم ،وفٌها تشرٌف أي تشرٌف لمرٌم علٌها
السالم ،ال ٌوجد مثٌل له فً كتاب آخر ،وال ٌجد سورة باسم عائشة أو فاطمة رضً هللا عنهن
زوجة أو بنت النبً.
 .3أن عٌسى علٌه السالم ذكر باالسم خمسا وعشرٌن مرة فً القرآن الكرٌم ،بٌنما لم ٌذكر النبً
علٌه الصالة والسالم باسمه إال خمس مرات.
وما إلى ذلك ،لكنه كان منصفا ،لما قرأ القرآن ذهل لما وجده فٌه ، ،بل جعله فً حٌرة من أمره.

بعض ما وجد فً القرآن:
أولا :المبدأ المعاصر تقصً األخطاء فً النظرٌات إلى أن تثبت صحتها:
أخذ ٌقرأ القرآن بتمعن لعله ٌجد مؤخذا علٌه ،لكنه صعق بآٌة عظٌمة وعجٌبة أال وهً اآلٌة الثانٌة
والثمانٌن فً سورة النساء ،وهً قوله تعالى:
هللا لَ َو َجدُوا فٌِ ِه ْ
ٌِرا﴾
﴿ أَ َف ََل ٌَ َت َد َّب ُرونَ ا ْلقُ ْرآنَ َولَ ْو َكانَ مِنْ ِع ْن ِد َغ ٌْ ِر َّ ِ
اخت ََِل افا َكث ا
[ سورة النساء] 28 :

ٌقول هذا المستشرق ـ اسمه الدكتور ملر ـ عن هذه اآلٌة:
من المبادئ العلمٌة المعروفة فً الوقت الحاضر مبدأ إٌجاد األخطاء ،أو تقصً األخطاء فً النظرٌات
إلى أن تثبت صحتها .والعجٌب أن القرآن الكرٌم ٌدعو المسلمٌن وغٌر المسلمٌن إلى إٌجاد األخطاء فٌه
وٌتحدى أن ٌجدوا خطؤ واحدا.
ٌقول أٌضا عن هذه اآلٌة:
ال ٌوجد مإلف فً العالم ٌمتلك الجرأة أن ٌإلف كتابا ثم ٌقول :هذا الكتاب خال من األخطاء ،ولكن
القرآن على العكس تماماٌ ،قول لك :ال ٌوجد أخطاء بل وٌعرض علٌك أن تجد فٌه أخطاء ولن تجد.
ثانٌا ا :آٌة هً موضوع البحث العلمً الحاصل على جائزة نوبل:
هذه آٌة فٌها تحد ،وقف هذا المستشرق عند قوله تعالى طوٌال:
ض َكا َن َتا َر ْت اقا َف َف َت ْق َنا ُه َما َو َج َع ْل َنا مِنْ ا ْل َما ِء ُكل َّ َ
س َم َاوا ِ
ش ًْ ٍء َح ًٍّ
ت َو ْاألَ ْر َ
﴿ أَ َولَ ْم ٌَ َرى الَّذٌِنَ َك َف ُروا أَنَّ ال َّ
أَ َف ََل ٌُ ْؤ ِم ُنونَ ﴾
[ سورة األنبٌاء] 03 :

ٌقول هذا المستشرق :إن هذه اآلٌة هً بالضبط موضوع البحث العلمً الذي حصل على جائزة نوبل
فً عام ثالثة وسبعٌن ،وكان عن نظرٌة االنفجار الكبٌر ،وهً تنص أن الكون الموجود هو نتٌجة انفجار
ضخم حدث منه الكون بما فٌه من سماوات وكواكب.
هذه اآلٌة تتطابق مئة بالمئة مع أحدث نظرٌة لنشوء الكون.
ثالثا ا :رد منطقً على بعض اإلدعاءلت:
اآلن ٌؤتً هذا المستشرق إلى الشًء المذهل فً أمر النبً علٌه الصالة والسالم ،واالدعاء بؤن الشٌاطٌن
هً التً تعٌنه،
وهللا تعالى ٌقول:
﴿ َو َما َت َن َّزلَ ْت ِب ِه ال َّ
س ْم ِع لَ َم ْع ُزولُونَ ﴾
ش ٌَاطِ ٌنُ * َو َما ٌَ ْن َبغًِ لَ ُه ْم َو َما ٌَ ْس َتطِ ٌ ُعونَ *إِ َّن ُه ْم َعنْ ال َّ
[ سورة الشعراء] 818-813 :

اَّلل مِنْ ال َّ
ٌم﴾
اس َتع ِْذ بِ َّ ِ
ان َّ
﴿ َفإِ َذا َق َر ْأ َت ا ْلقُ ْرآنَ َف ْ
ش ٌْ َط ِ
الر ِج ِ
[ سورة النحل] 82 :

ٌقول :أٌعقل أن ٌإلف الشٌطان كتابا ثم ٌقول لقارئه قبل قراءته استعذ باهلل منً؟ مستحٌل،
أنا أعرض علٌكم رجال ٌظن أن القرآن الكرٌم كالم بشر ،وأنه ٌقرأه لٌبحث فٌه عن أخطاء ،أما هذه
المفاجؤةٌ ،قول هذا المستشرق :إن هذه اآلٌات من األمور اإلعجازٌة فً هذا الكتاب المعجز ،وفٌها رد منطقً
لكل من قال بهذه الشبهة.
رابعا ا :تحدي القرآن للمستقبل :
 .1قصة أبو لهب:
من القصص التً أبهرت الدكتور ملر ،وبعدها من المعجزات هً قصة النبً صلى هللا علٌه وسلم مع
عمه أبً لهبٌ ،قول الدكتور ملر:
هذا الرجل أبو لهب كان ٌكره اإلسالم كرها شدٌدا ،لدرجة أنه كان ٌتبع محمدا صلى هللا علٌه وسلم أٌنما
ذهب لٌقلل من قٌمة ،بل لٌقلل من قٌمة ما ٌقول ،إذا رأى الرسول ٌتكلم ألناس غرباء فإنه ٌنتظر حتى ٌنتهً
الرسول من كالمه لٌذهب إلٌهم ،ثم ٌسؤلهم ماذا قال لكم محمد؟ لو قال لكم أبٌض فهو أسود ،ولو قال لكم لٌل
فهو نهار ،المقصد أنه ٌخالف أي شًء ٌقوله الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم ،وٌشكك الناس فٌه ،قبل
عشر سنوات من وفاة أبً لهب نزلت سورة فً القرآن الكرٌم اسمها سورة المسد ،هذه السورة تقرر أن أبا
لهب سوف ٌذهب إلى النار ،أي بمعنى آخر أن أبا لهب لن ٌدخل اإلسالم ،وخالل عشر سنوات كان على أبً
لهب أن ٌقول ولو تمثٌال أن ٌؤتً النبً علٌه الصالة والسالم وٌسلم فٌلغً هذه السورة ،أٌن ذكاإه؟ لو أتى
النبً علٌه الصالة والسالم أعلن شهادته ولو تمثٌال أللغى هذه السورة ،لكنه لم ٌفعل ذلك ،إذا هو كالم هللا.
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
ارا َذ َ
ات لَ َه ٍ
﴿ َت َّب ْت ٌَ َدا أَبًِ لَ َه ٍ
ام َرأَ ُت ُه َح َّمالَ َة
ب* َو ْ
صلَى َن ا
س ٌَ ْ
س َب* َ
ب َو َت َّب* َما أَ ْغ َنى َع ْن ُه َمال ُ ُه َو َما َك َ
ا ْل َح َط ِ
سدٍ﴾
ب*فًِ ِجٌ ِدهَا َح ْبل ٌ مِنْ َم َ
[ سورة المسد] 5-1 :

 .8تغٌٌر القبلة وسفاهة من ٌعارض:
اآلٌة الثانٌة:
اس َما َو َّل ُه ْم َعنْ قِ ْبلَتِ ِه ْم الَّتًِ َكا ُنوا َعلَ ٌْ َها﴾
س ٌَقُول ُ ال ُّ
﴿ َ
س َف َها ُء مِنْ ال َّن ِ
[ سورة البقرة]148 :

هإالء األشخاص وصفوا بنص هذه اآلٌة أنهم سفهاء ،لو سكتوا أللغوا هذه اآلٌة ،هإالء السفهاء لو
سكتوا ،لو لم ٌنطقوا ببنت شفة ،سكوتهم ٌلغً هذه اآلٌة ،لكنهم وصفوا بؤنهم سفهاء ،وقالوا :ما والهم عن
قبلتهم التً كانوا علٌها.

 .0الٌهود الٌوم:
أٌها األخوة ،القرآن ٌقول :إن الٌهود هم أشد الناس عداوة للمسلمٌن ،معنى القول ،وهذا مستمر إلى وقتنا
الحاضر ،فؤشد الناس عداوة للمسلمٌن هم الٌهود ،وٌقول :إن هذا ٌعتبر تحدٌا عظٌما ،ذلك أن الٌهود لدٌهم
فرصة لهدم اإلسالم بؤمر بسٌط ،أال وهو أن ٌعاملوا المسلمٌن معاملة طٌبة لبضع سنٌن وٌقولون عندها :ها
نحن نعاملكم معاملة طٌبة ،والقرآن ٌقول :إننا أشد الناس عداوة لكم ،إذا القرآن على خطؤ.
نقرأ القرآن الكرٌم نحن كثٌرا قد ال ننتبه لهذه المالحظات ،القرآن الكرٌم ٌإكد أن الٌهود هم أشد الناس
عداوة للمسلمٌن ،لو أرادوا بذكاء أن ٌلغوا هذه اآلٌة فعاملوا المسلمٌن معاملة طٌبة إلى حٌن ،اآلٌة ألغٌت،
والسفهاء لو سكتوا أللغوا هذه اآلٌة ،وأبو لهب قبل عشر سنوات من وفاته تنبؤ هللا له بدخول النار فلو جاء
مسلما صورة ،أللغى هذه السورة.
أٌها األخوة ،وٌقول :إن هذا ٌعتبر تحدٌا عظٌما ،ذلك أن الٌهود لدٌهم الفرصة بهدم اإلسالم بؤمر بسٌط،
أال وهو أن ٌعاملوا المسلمٌن معاملة طٌبة لبضع سنٌن ،وٌقولون عندها :ها نحن نعاملكم معاملة طٌبة والقرآن
ٌقول :إننا أشد الناس عداوة لكم ،ولكن هذا لم ٌحدث خالل ألف وأربعمئة عام ،ولن ٌحدث ألن هذا الكالم
نزل من الذي ٌعلم الغٌب ،ولٌس من عند إنسان،
اآلٌة الكرٌمة:
اس َع َد َاو اة لِلَّذٌِنَ آ َم ُنوا ا ْل ٌَ ُهو َد َوالَّذٌِنَ أَ ْ
﴿ لَ َت ِجدَنَّ أَ َ
ش َر ُكوا َولَ َت ِجدَنَّ أَ ْق َر َب ُه ْم َم َو َّد اة لِلَّذذٌِنَ آ َم ُنذوا الَّذذٌِنَ
ش َّد ال َّن ِ
ذول َت َذرى
الر ُ
نزل َ إِلَى َّ
سٌسِ ٌنَ َو ُرهْ َبا انا َوأَ َّن ُه ْم َل ٌَ ْس َت ْك ِب ُرونَ * َوإِ َذا َ
ارى َذلِ َك ِبأَنَّ ِم ْن ُه ْم قِ ِّ
ص َ
َقالُوا إِ َّنا َن َ
س ِ
س ِم ُعوا َما أ ُ ِ
ٌِض مِنْ ال َّد ْم ِع ِم َّما َع َرفُوا مِنْ ا ْل َح ِّق ٌَقُولُونَ َر َّب َنا آ َم َّنا َف ْاك ُت ْب َنا َم َذع ال َّ
ذاَّلل
شذا ِهدٌِنَ * َو َمذا لَ َنذا َل ُن ْذؤمِنُ ِب َّ ِ
أَ ْع ٌُ َن ُه ْم َتف ُ
صالِحٌِنَ ﴾
َو َما َجا َء َنا مِنْ ا ْل َح ِّق َو َن ْط َم ُع أَنْ ٌُدْ ِخلَ َنا َر ُّب َنا َم َع ا ْل َق ْو ِم ال َّ
[ سورة البقرة]24-28 :

خامسا ا :معلومات لم تكن تعلمها:
أٌها األخوة الكرامٌ ،قول هذا المستشرق الذي أراد أن ٌقرأ القرآن لٌبحث عن أخطائه :بؤدنى أي شك
ٌوجد فً القرآن الكرٌم توجه فرٌد ومذهل ال ٌوجد فً كتاب آخر ،ذلك أن القرآن ٌعطٌك معلومات معٌنة لم
تكن تعلمها من قبل،
مثل قوله تعالى:
اء ا ْل َغ ٌْ ِ
ب ُنوحٌِ ِه إِلَ ٌْ َك َو َما ُك ْن َت لَ َد ٌْ ِه ْم إِ ْذ ٌُ ْلقُونَ أَ ْق ََل َم ُه ْم أَ ٌُّ ُه ْم ٌَ ْكفُل ُ َم ْر ٌَ َم َو َما ُك ْن َت لَ َد ٌْ ِه ْم إِ ْذ
﴿ َذلِ َك مِنْ أ ْن َب ِ
ٌَ ْخ َتصِ ُمونَ ﴾
[ سورة آل عمران]44 :

آٌة ثانٌة:
ب ُنوحٌِ َها إِلَ ٌْ َك َما ُك َ
اء ا ْل َغ ٌْ ِ
اصبِ ْر إِنَّ ا ْلعاقِ َب َة
﴿ تِ ْل َك مِنْ أَ ْن َب ِ
نت َت ْعلَ ُم َها أَ ْن َت َو َل َق ْو ُم َك مِنْ َق ْب ِل َه َذا َف ْ
لِ ْل ُم َّتقٌِنَ ﴾
[ سورة هود]48 :

أٌها األخوة الكرامٌ ،قول هذا المستشرق :ال ٌوجد كتاب مما ٌسمى بالكتب الدٌنٌة ٌتكلم بهذا األسلوب،
كل الكتب األخرى مجموعة من المعلومات التً تخبرك من أٌن أتت هذه المعلومات.
أٌها األخوة ،أهل مكة ٌستمعون لهذا القرآن ،وهم على عداوة كبٌرة مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،
ولو أن هذه المعلومات وصلت إلٌهم بطرٌقة أو بؤخرى لقالوا :هذا نعرفه ،لكن الذي حصل أن هذه المعلومات
التً وردت فً القرآن الكرٌم ،والتً أكد هللا عز وجل أن هذه الحقائق ال تعلمونها إطالقا فلو علمت لتكلموا.
ٌ
طرٌق إلى الحق
الموضوعٌة
أٌها األخوة ،هذا رجل بعٌد عن الدٌن اإلسالمً بعد األرض عن السماء ،بل هو ٌتوهم أن هذا القرآن
الكرٌم كالم بشر لكنه منصف ،وأنا أقول لكم هذه الكلمة :أنت موضوعً إذا أنت عالم ،أنت موضوعً إذا
أنت أخالقً ،والموضوعٌة قٌمة تجمع بٌن العلم واألخالق ،لمجرد أن تبحث موضوعا بتجرد ،أن تبحث
موضوعا بما له وما علٌه ،فؤنت عالم ،علمك ال ٌقاس بالمعلومات المحشوة فً ذهنك ،علمك ٌقاس بالمنهج
الذي تبحث فٌه ،فإذا كان المنهج صحٌحا وكنت منصفا أنت عالم ورب الكعبة.
إنسان مستشرق أراد أن ٌقرأ القرآن الكرٌم لٌبحث عن أخطاء ٌتوهمها ،فً النهاٌة أقر أن هذا القرآن
الكرٌم كالم هللا ،والذي انتهى إلٌه أنه أعلن إسالمه ،واآلن من الدعاة اإلسالمٌٌن الكبار ،لكن بشكل
موضوعً.
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