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  إهداء

  

إليك أنت أيها العربـي المغتـرب 

  ..تاريخه العطر آالءعن 

   

  

  ٔ�هدي هذا الك�اب
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  مقدمة

  ..�سم هللا الرمحن الرحمي

تغیــري  يت تق�ضــهيا احلیــاة ملــن اكنــت مهتــهإال�ســانیة الــ ض��رورةلاإن م��ن 

رجـع ٕاىل مـايض إال�سـان وتوجهيه ٕاىل أ�صـلح وأ�م�ـل؛ ٔ�ن �املس�تق�ل 

، احنـدارهٔ�سـ�باب  ارتقائـه و عوامـل وم�ق�ًا عن ٔ�حوا� �ح�ًاویتعّمق يف 

  .لیتفادى ما قد یرض �ملس�تق�ل والناس

  

 �ـارض رشـق بـها�ي نظـر ٕاىل املـايض ل�ُ  ٕان هذا املُنصـف املوضـوعي

لیـــ�ٔىب ٔ�ن �ســـري �لـــف مســـ��دي احلضـــارات ومغتصـــيب  املســـ�تق�ل

يف اس�تعالء ٕاال ٔ�ن ینطق �حلق�قة الواقعة الـيت قررهـا  رصّ ـبل یُ أ�فاكر؛

  .التارخي ال�رشي ٕ�نصاف ومصداق�ة

  

ــق املســمل ٕاذا اك ــه يف ح ــا ؛ فٕان ــث معوًم ــب ٔ�ي �ح ــو واج ــذا ه ن ه

  : فقال خصوًصا ٔ�وجب حىت ٔ�ن إالسالم قد حّث �لیه �لعربة و�عتبار
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ُقلُوٌب یَْعِقلُوَن ِهبَا ��ْو �َٓذاٌن �َْسـَمُعوَن ��فََملْ �َِسُريوا ِيف اْ��ْرِض فَ�َُكوَن لَهُْم "

ُدورِ  �ِيت ِيف الص� ِكن تَْعَمى الُْقلُوُب ال ـ� َ َا َال تَْعَمى اْ��بَْصاُر َول هن�
�
  " ِهبَا ۖ فَا

  

هــذا الســري الفكــري والعلمــي �لبحــث واملعرفــة الصــحی�ة هــو ســ��ل 

فٕان التارخي لی�ٔىب يف عناد �بـري ٕاال  �رتقاء �لشعوب وا�متعات، و��

هـذا ٔ�ن �س�ل ما ٔ�حرزه املسلمون يف ح�اهتم وما قدموه لٕال�سـانیة ،  

التارخي ی�ٔىب ٔ�ن �س�تحقر مايض املسـلمني وتـ�ٔثريمه إالجيـايب �ـىل �ـريمه 

  .ىت ف�ون املعرفة وجماالت احلیاةيف ش� من �يق شعوب أ�رض

  

ء و�زدهار عنـدما حمكـوا �مس ولهذا فٕان �رخي املسلمني �افل �لعطا

ظـالم أ�رض نـوًرا إالسالم، وقد اكن ت�ٔثريه �بًريا ٕاىل �د ٔ�نه جعل مـن 

نص�ب وافر مـن وقد اكنت ٔ�ورو� .. ا�متعاتمرشقًا هتتدي به ح�ارى 

  .مشارق أ�رض ومغارهبإاىل  هذا الت�ٔ�ر إالساليم النافذ بعمقه

  

ومــع ٔ�ن هــذه حق�قــة �رخيیــة ٕاال ٔ�ن هنــاك مــن ُحيــاول يف اســ�تك�ار ٔ�ن 

  ومن  ی�سب ٕاىل لنفسه إالبداع اخلالص يف هذه احلیاة،ینكرها ؤ�ن 
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النـاس ؤ�ن نعلـن �لعـامل لكـه ٔ�ن نبـّني مـا �ـزوره هـؤالء ني واج�نا مكسلم

ــة  ــر حبضــارة ٔ�ورو� الراق� ــه إالســالم واملســلمون �لح املنهب ــا قدم ــاة م ی

  .سان ولٕال� 

  محمد عبید
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  هیدمت 

ـن َذَكـٍر ��ْو : "انطلق املسلمون من قر�ٓهنم ا�ي یقول ـَل َصـاِلً�ا ِمّ َمْن َمعِ

ُْم ��ْجَرُمه ِب��ْحَسـِن َمـا َاكنُـوْا  �ُه َح�َاًة َطِیَّبًة َولَنَْجزِ�َهن� ��نَىث َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحِی�َ�

وا ِيف اْ��ْرِض َوابَْتُغـوا ِمـن فَْضـِل "، "ونَ یَْعَملُ  َالُة فَان�َِرشُ َذا ُقِض�َِت الص�
�
فَا

�َعل�ُمكْ تُْفِلُحونَ  َ َكِثًريا ل ِ َواْذُكُروا ا��   ".ا��

ال یَغرس مسمل غرسا، وال �زرع زر�ا ف�ـ�ٔلك ”: ومن ن�هيم ا�ي یو�هم

؛ انطلقـوا يف أ�رض "قةم�ه ٕا�سان وال دابة وال يشء ٕاال اكنـت � صـد

یبذلون الغايل والنف�س ٔ��ل الناس وم�ـافعهم، وٕانـك لتـدرك هـذا مـن 

الوه� أ�وىل يف دراسـة �رخي عرصـ النبـوة ومـا بعـده مـن عصـور ٔ�مئـة 

  ..الرشاد ومن بعدمه من املهتد�ن

؛ ٕامنــا يه ن���ــة حمققــة !ول�ســت يه �ــا� زم�یــة فردیــة اكنــت وا�هتــت

ٕاذا . م�ــة يف التطبیــق إالســاليم يف ح�ــاة أ�فــرادبتحقــق أ�ســ�باب الاك

�لمت هذا؛ �لمت ٔ�ن متدن احلضارة أ�وروبیة �ـدیثًا وتطورهـا البـاهر 

يف ش�ىت ا�االت والف�ون؛ هذا الريق الظاهر لـ�س مـن ا�ـرتاع العقـل 

ــالص ،  ــدع وابتكــر .أ�ورويب اخل ــ�س هــو ا�ي ابت ــام ٔ�ن الغــرب ل ك

  !ه احلیاة�زدهار إال�ساين العام يف هذ
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ٕان الغرب صاحب الفضل أ�م�ل �ـىل : ؤ��ل هذا ومن ٔ��ل ٔ�ال یُقال

فٕاننا نقـف هنـا يف هـذا البحـث .. إال�سانّیة مجعاء بعقلیته و�وده املهبرة

ــ�� احلضــارة إالســالم�ة؛ مــوحضني ٕاســهامات  ــن ٔ�م ــال وا�ــد م ــع م� م

ريق املسلمني العرب يف ق�ام هذه احلضـارة احلدیثـة ويف صـنا�ة هـذا الـ

وا�متدن، ومهنجنا يف حبثنـا هـذا هـو مـهنج موضـوعي م�صـف؛ كـام اكن 

و ” مـونتجمري وات”مذهب �بار املس�رشقني الغربیني املُنصفني ٔ�م�ـال 

و�ــريمه مــن العلــامء أ�فاضــل ” زیغریــد هو�كــه”و ” غوســ�تاف لوبــون”

ــره و�ٓراءه  ــا� فك ــلك م ــه، و�ســ�بوا ل ــن ٔ�عطــوا لك ذي حــق حق ا��

  .يف هذه احلیاة واجهتاداته وعطا�ه

الرتوجي للك يشء ”ؤ�یضا لنوحض الزتییف اخلفي ا�ي ی�هت�ه البعض يف 

ــق  ــب(غــريب مــن م�طل ــيت ) ســ�یادة الغال ــة ال ــة التارخيی ؤ��ــل احلق�ق

ُحياولون طمسها؛ واليت تقرر جبالء واحض حسن الطبیعـة إالسـالم�ة يف 

احلضــاري  اكن هــذا البحــث موحضــا ا�متــدن إالســاليم، ا�متــع واحلیــاة 

عنــدما حــمك ا�و� وقــاد النــاس؛ بــل ٕانــه ٔ��ـّـر يف لك أ�مم حــىت د�ــ� 

  .الناس ٔ�فوا�ا

ف�لو حص ٔ�ن یُ�قال �ىل التطور املادي يف الغرب حـــضارة ؛ فـ�احلق ٔ�ن 

  ، إالسالم عندما حمك ٔ�و�د حضارة وصنع هنضة مادیة عظمية �برية
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تفقـدة دول الغـرب املتطـورة  ا�ي” الرقـــي أ��ـاليق ” ُ وزاد �لهيا بـــ

�نـدس ” ویلیـام ویلكـو�س”وأ�ندلس م�ال �ىل ذ�، و�شهد ، الیوم 

الــري الك�ــري يف ٔ�واخــر القــرن التاســع عرشــ املــیالدي ؤ�وائــل القــرن 

ٕان معــل اخللفــاء املســلمني يف ري ”: العرشــ�ن شــهادة حــق �ــني یقــول

ــامل  ــ�به ٔ�ع ــیة �ش ــراق يف أ��م املاض ــ وا”.الع ــري يف مرص ــوال�ت ال ل

  ".املت�ــــــــــدة أ�مر�ك�ــــــــــة ؤ�ســــــــــرتالیا يف هــــــــــذا العرصــــــــــ

  

فل�س �س�ت�داث من املادة ٔ�ش�یاء مل �سـ�ت�دث مـن ق�ـل ومل یعـرف 

لــ�س هــذا دلــیال �ــىل التقــدم، ٕامنــا التقــدم احلق�قــي يف .. النــاس م�لهــا

�ســــ�ري هــــذه املصــــنو�ات و�بــــتاكرات يف �رتقــــاء �ل�رشــــي، 

و�دمــة إال�ســان وتلبیــة اح�یا�اتــه و�ســ�تعالء �لقميــة إال�ســانیة، 

ومس�تلزماته، فل�ست طا�رة من ٔ��دث الطا�رات هبا ٕاماكنیـات مل �كـن 

ل�ســت هــذه الطــا�رة �المــة �ــىل احلضــارة والتقــدم ٕاال ٕاذا .. يف �ريهــا

  !�دمة إال�سان ومل تق��

مفــن �ــارب إال�ســان ؤ�هــان إال�ســانیة فـــــهو يف �اهلیــة وٕان تقــدم يف 

  !املادیة
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احلق�قة اليت لطاملا مل تغـب عـن ذوي اخلـربة والعـمل، والـيت مل �كـن  هذه

العصبیة الغربیة �متنعها عن املُنصفني من ٔ�بناهئا؛ حىت رٔ�ینا ��ن الغـريب 

  : الك�ري مونتجموري وات یعرتف بفضل إالسالم واملسلمني ف�قول

اري ن�ٔىب يف عناد ٔ�ن نُقّر بفضل إالسالم احلضـ -معرش أ�وروبیني-ٕاننا ”

�لینـا، ومنیـل ٔ�ح�ـاً� ٕاىل ا�هتـو�ن مـن قـدر ؤ�مهیـة التـ�ٔثري إالســاليم يف 

�راثنا، بل ونت�اهل هذا الت�ٔثري ٔ�ح�اً� جتاهًال �ما، والواجب �لینـا مـن 

ٔ��ـل ٕارســاء د�ــامئ �القــات ٔ�فضـل مــع العــرب واملســلمني، ٔ�ن نعــرتف 

یـدل ٕاال �ـىل  ا�رتافًا اكمًال هبذا الفضل، ٔ�ما ٕا�اكره ٔ�و ٕاخفاء معاملـه فـال

  " !كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب�ء زائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  

املسلمون  -إالسالم د�ن الت�لف والرجعّیة ”: ٕانك قد �سمع قائل یقول

  !كثريا ما �سمع ٔ�م�ال هذه اللكامت يف زماننا هذا" ٔ�هل امجلود والتحجر

  !ب�ٔي حق ق�لت؟ وب�ٔي مهنج صیغت؟ ال نعمل 

لكـن هـل .. ٕان هـذا ق�اسـا �ـىل ٔ�وضـاع املسـلمني وظـروفهم: قد یُقال

  وضع املسلمني احلايل وضع مقصود مهنم؟ 
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هل ميثل هذا الفساد اليت تغرق ف�ه ا�متعات املسلمة؛ عق�دة املسـلمني 

  ود�هنم؟

ٕان هذا إالفساد؛ وال ٔ�قول الفساد، من اخلطط املوضو�ة لتدمري بالد� 

من ق�ل ���س درسوا �رخي إالسالم و�لموا طبیعته العربیة وإالسالم�ة، 

  .املـــــــــــــؤ�رة يف احلیـــــــــــــاة تـــــــــــــ�ٔثريا ٕاجيابًیـــــــــــــا عظـــــــــــــ�

  

فعـــال ً يه الطریـــق �لتحـــرر مـــن أ��ـــالل ا�ی��ـــة ” العلامنیـــة”هـــل 

  و�س��دادیة كام یتغىن الغرب؟

  وهل �رك الغرب ا�ال �لعلامنیة فعال ً كام یقولون ونبذ ا��ن ؟

  ، ومن ٔ�ي وضع خرجت؟”العلامنیة”رة و�یف ظهرت فك

وهل فعالً  الـ�ذج ا�ی��ـة املرشـفة ٔ�م�ـال معـر �ـن اخلطـاب ٔ�مـ�� لـن 

  تتكرر ؟

�لغرب تنادي �رفع لك يشء یتعلـق ” التابعة”لقد اكنت وال �زال العقلیة 

وهـذا مـا ن��ـاو� يف هـذا .. ���ن؛ حىت لو ٔ�ن � و�ة دی��ة من بعید ُ

ٕاظهار احلق�قة التارخيیة �لناس، وبیان ٔ�ن إالسـالم ا�ي البحث حماولني 

  ، وس�یظل؛ )كام اكن من ق�ل(ُحياربونه يف مشارق أ�رض ومغارهبا قادر 
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�ىل الق�ادة العاد� وصیا�ة احلیاة لكها وفق مهنج العدا� املطلقـة الـيت ال 

  .ُحتايب ٔ��دا �ىل ٔ��د �ام اكن دینه ٔ�و عرقه ٔ�و �س�به
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١٦ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

اكنــت ٔ�ورو� صــاح�ة الرفاهیــة والتقــدم �ــدیثًا تعــج �لفــوىض والفســاد 

  من القرن اخلامس ٕاىل القرن (و�حنالل يف عصور ظال�ا الوسطى 

  

لك هذا الفساد والت�لف اكن �س�ب ر�ال  ، )عرش املیالدي امساخل

غـري ا��ن ا��ن حتّمكوا يف احلیاة ف�ٔفسدوها ب�ٔفاكرمه البا�سة ومـهنجهم ال

حىت اكنت الك��سة الغربیة صاح�ة السوط الك�ـري ا�ي لطاملـا  حل،الصا

ر�ال من ق�ل ؤ�حصاب ا�ٓراء ا�الفة �لك��سة فع �ىل العلامء واملُبد�ني رُ 

  .ا��ن املتعصبون

  

ظال�ا الوسطى مظاهر س�یطرة الك��سة �ىل التعلمي يف عصور و�متثل 

  :يف أ�يت

  اح�كرت لنفسها ت�ٔویل الك�اب املقدس. ١

  من ال خيضع �لك��سة فهو ملعون. ٢

فرضت الك��سة س�یطرهتا �ىل اجلامعـات أ�وروبیـة، لـيك ال خيـرج . ٣

  .فكر ی��قدها ویقف ٔ�ما�ا، وبذ� اس��دت أ�فاكر واملؤسسات



 

١٧ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

  حمامك التف��ش

وقفــت الك��ســة �ملرصــاد لــلك فكــر خمــالف لهــا واضــطهدت ا�ــالفني 

، ؤ�قامت حمامك التف��ش اليت هبـا  و�لكت هبم ٔ�شد ٔ�نواع التنك�ل ومقعهتم

لك ٔ�سالیب القهـر والتعـذیب ، واكنـت هـذه احملـامك تطـارد ا�ـالفني ٕاىل 

  .�د ٕاحراقهم ٔ�ح�اء

   

هــ ، وسـقطت اخلالفـة ٨٩٧سقطت غر�طة يف ٔ�س�بانیا س�نة فعندما 

الـيت " التف�ـ�شحمـامك "ويف هـذه الفـرتة قامـت . إالسالم�ة يف أ�نـدلس

ار�ك�ت ٔ�عامًال وحشـ�یة لتطهـري اسـ�بانیا مـن املسـلمني و�ٓ�رمه ، وٕا�دة 

  .ل مثانیة قرون من الزمانا�را�م ا�ي ازدهر طو 

  

؛ فراًرا من دو� املسلمنيوهاجر كثري من مسلمي أ�ندلس بعد سقوط 

القـدمي، ٔ�مـا مـا املسـ�یحي اضطهاد النصارى، و�ادت اسـ�بانیا ٕاىل د�هنـا 

  .فقد ٔ��رب �ىل التنصري ٔ�و الرح�لهناك ن املسلمني بقى م

  



 

١٨ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

ؤ�حرقت مجیع الك�ب إالسالم�ّة يف ا��ن والرشیعة مـن ق�ـل النصـارى 

وقد مورست جتـاه املسـلمني البـاقني يف تـ� الفـرتة يف ٔ�سـ�بانیا . �ٓنذاك

ٔ��ربوا �لقـوة هنا� قد  املسلمني ا��ن بقوأ�شد ٔ�نواع التعذیب، واكن 

 ٕاال ٔ�هنـم اكنـوا �لرمغ من دخـوهلم النرصـانیة لكن�ىل اعتناق النرصانیة؛ 

یتعلقــون �ٕالســالم ًرسا، وكثــًريا مــهنم یــؤدي شــعا�ره خف�ــة خوفًــا مــن 

  .تنك�ل الك��سة ور�ال ا��ن النرصاين ٕان �لموا ببقائه �ىل دینه

  

يف أ�نـدلس وقد �ارب النصارى ا�لغة العربیة وفرضوا �ىل مـن یعـ�ش 

  .�دم الت�دث هبا، ومت حظرها هناك

  

يف حماربـة هـؤالء املسـلمني طـوال قـرن مـن " حمامك التف��ش"واس�مترت 

الزمان، مما یدل �ىل �ٓ�ر إالسـالم الراخسـة يف نفـوس النـاس رمغ احملـن 

تو�ـه ٕاىل مكـة " بدیـة"واكن ر�ـًال مـن أ�سـ�بان یـدعي و�ضطهاد، 

   ."حمامك التف��ش"�ام من ق�ام  �٣٠٠ىل  ٔ�داء فریضة احلج بعد ما �زید

  

  

  



 

١٩ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

اكن املـهتم ميثـل ٔ�مـام ) الـيت اكنـت فهيـا حمـامك التف�ـ�ش(ويف هذه الفـرتة 

احملمكة ٕالخضا�ه لالخ�بار ، واكن هذا �خ�بار عبارة عن رشب امخلـر 

  .ؤ�لك حلم اخلزن�ر �لت�ٔكد ٔ�نه �ري ممتسك �ٕالسالم

  

اكن حيـ�س بعـدها يف الز�زانـة يف وهذا �م��ان مل �كـن أ��ـري ؛ بـل 

واكنــت هــذه الز�زانــة .. جســن رسي دون ٔ�ن یعــرف ا�هتمــة املو�ــة ٕالیــه

مــاكن مــن ٔ�ســوء أ�مــا�ن �ــىل إالطــالق، فقــد اكنــت مظلمــة وملیئــة 

واكن املهتم یبقى يف هذا املاكن ٔ�شـهر طـوی� فـٕان .. �ٔ�فاعي واحلرشات

ا �لیــه ٕاال ٔ�نــه یقــاوم مــات ف�عتــرب احملمكــة ٔ�ن هللا رمحــه ، وٕان �ــاش مفــ

  !املوت

  

واكنوا جيربون املهتم �ىل ��رتاف، فٕان ا�رتف ٔ�و مل یعرتف ال بـد ؤ�ن 

  !یتعرض �لتعذیب

  

و�ش�متل التعذیب �ىل لك ما خيطر �لبال مـن ٔ�سـالیب ومـا ال خيطـر، 

  مهنا �ىل س��ل ٔ�هنا تبدٔ� مبنع الطعام والرشاب مث اجل� و�زع أ�ظافر 

  



 

٢٠ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

.. احملمـي و�ـزع الشـعر والتعلیـق مـن أ�صـابع وإالخصـاءواليك �حلدیـد 

  .واكنوا یتعرضون �لحرق واكن هذا احلرق جامعي

  

؛ولو ال�سـ�یط، عـن  �حنرافعد اليت تُ  –" الهرطقة"وقد اكنت حماربة 

يف مجیع ٔ�حناء العامل املسـ�یحي �ـلك وسـائل التعـذیب  -العقائد املس�یحیة

  .والتنك�ل

  

  ا�الفني؟ملاذا تعص�ت الك��سة ضد 

ٔ�ن ب��ة العقائد املس�یحیة قد ���ذت من فلسفات وث��ة م�عارضـة واكن 

و�العتقاد احلمتي ا�ي ال یق�ل املناقشة . هذا س��ا يف تعق�دها وتناقضها

واجلدل سار ر�ال ا��ن املسـ�یحي یؤم�ـون بعقائـد ال تق�ـل الفهـم، كـام 

  !�سلميوقر يف نفوسهم ٔ�ن السالمة يف �رك الفكر وأ��ذ �ل 

  

  

  

  



 

٢١ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

يف عرصـ  مرا�ل حمـاوالت حتـرر العقـل أ�ورويب مـن ق�ـود الك��سـة

  ا�هنضة

بـدٔ� یثـور �ـىل الوضـع يف  بعدما ٔ�یقن العقل أ�ورويب مب�ٓل �الته املزریة

، ومسیـت هـذه ٔ�ورو� يف القرن الرابع عرش ٔ�و اخلامس عرش املیالدي

املـیالدي ا�ي حىت القرن السابع عرشـ الفرتة بعرص ا�هنضة أ�ورويب، 

، ومتثلت هـذه الثـورة يف مـر�لتني اكن بدایة �لعصور أ�وروبیة احلدیثة

  :�بريتني

نقـد ر�ـال الك��سـة وٕاظهـار مسـاوهئم وعیـوهبم، و�ـدم / املر�� أ�وىل

  .�ق�ناع �ر�ال الك��سة

  

تعظـمي شـ�ٔن العـمل، وٕا�شـاء نقد ا��ن املس�یحي نفسه، و / املر�� الثانیة

ة املس�تق� عن ر�ال ا��ن املس�یحي ، و�شجیع البحـث امجلعیات العلمی

  .العلمي القامئ �ىل املناجه التجری��ة

  

  فرتة (وٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن نقارن بني هاتني الفرتتني يف عصور ٔ�ورو� الوسطى 

  



 

٢٢ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

نلمــح يف امجلهــور املســ�یحي ) عرصــ ا�هنضــة ، ومــا ق�ــل عرصــ ا�هنضــة

  :ةأ�تیالسامت 

  

  

  يف عرص ا�هنضة  ا�هنضةيف العصور الوسطى ما ق�ل عرص 

  الثقة �لعقل ورد القمي � والبعد عن ا��ن  اخلضوع الاكمل �لك��سة واتباعها يف لك يشء

  )املذهب إال�ساين(ٕاح�اء الروح القدمي   حتقري إال�سان واعتباره خطیئة يف هذه احلیاة

  ا��نتعمل ا�لغة الیو�نیة والفلسفة املس�تق� عن   احلط من ش�ٔن العقل والفكر

  س�یادة التوعیة الفردیة واح�اكر العقل امجلعي  هناك ٔ�رسار ال �س�تطیع العقل ٕادرا�ها

  معاداة الفلسفة ���ن ونبذه ونقضه  

  تقدم الت�ارة  

  الكشوف اجلغراف�ة ٔ�ثب�ت كذب الك��سة  

  املغاالة يف الف�ون الطبیعیة  

  تقدم الصنا�ة  

وا�ي ظهور املهنج التجریيب عند روجر بیكون   
  اس�متده من املسلمني



 

٢٣ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  ٔ�س�باب نقد الك��سة يف العصور الوسطى

تــدهور أ��ــالق وان�شــار الفســاد و�حنطــاط يف الك��ســة، ومــن . ١

مظاهر هذا �حنالل و�حنطاط ٔ�ن �البیة ر�ال ا��ن املس�یحي اكنوا 

مدمين امخلر، و�ر�ك�ون الز�، و�هيم املال الك�ري، و�سـعون وراء املتـع 

وقـد وصـلت �ـا� .. وهيملون ٔ�عامهلم، واكنـوا �شـرتون املناصـب �ملـال

  .البابویة يف القرنني العارش واحلادي عرش ٕاىل ٔ�حط دراكت �حنطاط

  

فرض الرضائب �ـىل ر�ـا� الك��سـة، ومجـع أ�مـوال �لطـرق الغـري . ٢

مرشو�ة، فقد اس�تولت الك��سة يف فر�سا ؤ�ملانیـا �ـىل مـا یـرتاوح بـني 

" صـكوك الغفـران"ف ٔ�مالك ا�و�، كام ٔ��ش�ئوا ما �سـمى بــ ثلث ونص

_ حبد زمعهـم_یصدر عن هللا " صك"وهو م�لغ یدفع �لك��سة  مقابل 

یعطیــه القــس �لمــذنب مقابــل املــال و�لتــايل فقــد حصــل املــذنب �ــىل 

  !املغفرة وكذ� �ىل موضع يف اجلنة

  

مع العقل والفكـر و�متثل هذا التضاد  .خمالفة العق�دة املس�یحیة �لعقل. ٣

  جحًرا �ىل العقل والفكر من  إال�ساين يف ٔ�رسار الك��سة اليت متثل

  



 

٢٤ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

النقاش والفهم لها،  وها يه مع ما یعمتدون �لیه مـن كتـاهبم املقـدس يف 

 :�رشیع هذه أ�رسار

  
مـن "یو� ��سان والدة �نیة من فوق �ملاء والـروح : رس املعمودیة -

  ).١٦: ١٦مر" (ٔ�من واعمتد �لص
  
وم�ح الـروح القـدس الزم . تنال به ُسكن الروح القدس: رس املريون -

  .�لجمیع
  
  ).٥٣: ٦یو(به ی�ٔلك املؤمن جسد الرب ودمه : رس �خفارس��ا -

  
بـه ینـال اخلـاطئ التائـب الغفـران والزم �لـلك : رس التوبة و��رتاف -

  .فل�س ٔ��د بال خطیة
  
  لینال املریض الشفاء: رس مس�ة املرىض -

  
  .ینال اخلادم سلطان ممارسة �رسار: رس الكهنوت -

  
  .یت�د الر�ل واملر�ٓة احتادًا مقدساً : رس الزجية -
  
  



 

٢٥ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

وٕاذا ج�نا ٕاىل رس من هذه أ�رسار وت�ٔملنا ف�ه نـدرك ببداهـة مك الفسـاد 

ففـي املسـ�یحیة، ا�یين ا�ي وقع ف�ه هؤالء القساوسة ور�ـال ا��ـن، 

عــرف الغفــران ��نــوب �مس �ٓخــر �ــري ٔ�و �ٔ�حــرى يف الك��ســة، قــد 

مـن " رس"املتعارف �لیه بني املؤم�ون، حـىت �ـدا يف عق�ـدة الك��سـة 

  !ٔ�رسارها اليت ال ميكن �لعقل ٔ�ن یدرك حق�ق�ه ٔ�و یفهم خمزاه

  

الغفـران ٔ�و (هذا الرس ا�ي هو ٔ��د ٔ�رسار الك��سة الس�بعة، یعرف بـ 

اع الك��سة ٕاىل القـس ا�ي ، وی�ٔيت املُذنب من ٔ�تب) التوبة ٔ�و ��رتاف

�كون بیده تطهري العايص من خطا�ه، وهذا القـس یعتـرب نفسـه و�ـیًال 

عن هللا يف توزیع اجلنـة والنـار فـٕاذا �ـاء املـذنب وا�ـرتف ٔ�مـام القـس 

یصـدر عـن " صـك"بذنوبه واشرتى م�ه الغفران، والغفـران عبـارة عـن 

نب مقابل م�لغ من هللا عز و�ل يف زمعهم ولك�ه بید القس، یُعطیه املذ

  .. املال

و�لتايل فقد حصل املذنب �ىل املغفرة وكذ� قـد حصـل �ـىل موضـع 

  !يف اجلنة

  

  



 

٢٦ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

لكن هل هذه تعالمي د�ن هللا عز و�ل؟ هـل يه تعـالمي املسـ�یح فعـًال 

  ٔ�تبا�ه ؟

َمْغُفـــوَرٌة َ�َ . ِثـــْق َ� بـُــَين� «: قـــال ٔ��ـــدمهنفســـه عنـــدما املســـ�یح ٕان 

املسـ�یح ، مل �كـن یقصـد ٔ�نـه ٔ�سـاس الشـفاء،  )٩/٢مـىت . (»َخَطاَ�كَ 

�لیه السالم قال هذا بعدما رٔ�ى ٕاميانه، فٕاميانه هو من غفـر � كـ�ام هـو 

ميَانُـِك : ٩/٢٢احلال مع املرٔ�ة اليت قال لها املس�یح يف مىت 
�
ِثِقي َ� ابْنَُة، ا

 .قَْد َشَفاكِ 

و�د هللا ملـن فلك من یؤمن �لرسول ومن ٔ�رس� یُغفر � خطا�ه؛ فهذا 

 .�ٓمن وصّدق

مث ٕان شــفاء املـــرٔ�ة مـــن املعجـــزات الــيت ٔ�یـــده هللا هبـــا، واملســـ�یح ال 

ـُع . ��َ� َال ��ْقِدُر ��ْن ��فَْعَل ِمْن نَْفِيس َشـ�ْ�ًا: �س�تطیعها و�ده كام قال َ�َ ��ْمسَ

ی�َِيت بَـْل َمِشـ��َ  ي ��ِد�ُن، َوَدیُْنونَِيت �َاِدَ�ٌ، ��ّينِ َال ��ْطلُـُب َمشـ�ِ ِ َة ا�ِٓب ا��

ْن ُكْنُت ��ْشهَُد ِلنَْفِيس فََشهَاَدِيت لَ�َْسْت َحق�ا. ��ْرَسلَِين 
�
  .)٥/٣٠یوح�ا . (ا

  

فك�ــف یرتفــع ســ�ید� املســ�یح عــن هــذه اخلصوصــیة إاللهیــة، وال یرتفــع 

  !ٔ�تبا�ه من القساوسة ؟

  



 

٢٧ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

ول�ســت أ�رسار و�ــدها يه دافــع الــرفض؛ بــل هنــاك عقائــد ك�ســ�یة 
مسـ�ٔ� الصـلب والفـداء، : ثابة ا�افـع أ�ول لرفضـها زمهنـأ�صی� اكنت مب 

  .والتثلیث
   

اعتـربت الك��سـة  .�دم تق�ل �ٓراء ا�الفني لر�ال الك��سة وتعصـهبم. ٤

ــاء" ــمل الكميی ــا " � ــا� املشــ�تغلني هب ــد ٔ�دان الب ــا، وق ــا شــ�یطانًیا خ�یثً ف�ً

م ، �رد �زو�ه �لبحـث ١٢٩٢م ، وقد جسن روجر بیكون �١٣١٧ام

  .العلمي

وما �دث جلالیلیو الفليك ا�ي �الفت �ٓراءه النظریـة الك�سـ�یة املقـررة 

، لقـد تـدور حولهـاأ�رض يه مركز الكون ولك الكوا�ب والنجـوم ب�ٔن 

  !��س يف ب��ه حىت موته ٔ�نه �الف الك��سة يف رٔ�هيا

  

یقـول جـون لـورمير يف �رخي  .فرض الرضائب ، و�راء ر�ال ا��ـن  .٥

هناك اهتامات كثرية ضد البابویة ، ولكن ا�هتمـة ا�ٔكـرث ": ٤الك��سة جـ

ٕاىل ان�شارًا اكنت إالس�تغالل املايل، جض الناس �لشكوى من ٔ��ىل �امك 

  .ٔ�دىن قروي ب�ٔن الك��سة �اشت �لامل

  



 

٢٨ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

ومن دا�ل الك��سة ضغط البا� �ـىل أ�سـاقفة ا��ـن َعرصـوا الكهنـة  

  . ا��ن مه بدورمه َعرصوا الشعب

 

فقـد . یبدو ٔ�هنم يف لك یوم ا�رتعوا طرقًا �دیدة لتمنیة دخـول الك��سـة
 .اكن هناك حمصـلون خصوصـیون مـن ق�ـل البـا� سـافروا ٕاىل أ�ر�ف

اكنوا یطالبون بعرش د�ل الاكهن ، وحيصلون �ىل لك حصی� الاكهـن 
عن الس�نة أ�وىل من �دم�ه و�لطبع اكنت املراكز والوظائف الك�س�یة 

الرضـائب اكنـت تفـرض سـ�نوً� �ـىل امللـوك وٕاذا . ملن یدفع املبلغ ا�ٔكرب
. سافر البا� ٔ�و اح�فل ب�ٔ�د أ�عیاد، ح�نئذ تفرض �� رضیبة ٕاضاف�ة

درون ٔ�ن الك��سة يف ٔ�س�بانیا وفر�سـا اسـ�تولت �ـىل مـا یـرتاوح بـني یق
ويف ٕاجنلــرتا تلقــت الك��ســة ورصفــت . ثلــث ٕاىل نصــف ٔ�مــالك ا�و�

  .من ا��ل القويم% ٢٥حوايل 
  
  

يف هذه الفرتة من التارخي مل یعد النـاس یفكـرون يف الك��سـة �ـىل ٔ�هنـا 
ة �ك�ـار ر�ـال مؤسسة �ل�دمة ٔ�و إاللهـام لكـن �ٔ�حـرى مكلك�ـة �اصـ

  " .إاللكريوس، ٔ�و�دت هلم ام�یازات وماكسب اق�صادیة
   



 

٢٩ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

  الك��سة نقدتمن احلراكت اليت 

ويه ٔ�ول حركة ضد الك��سـة، وقـد :  cathares حركة الاك�ریون. ١

�دت هذه احلركة �لعودة ٕاىل العقائد املسـ�یحیة أ�وىل الـيت �ـرك �لهيـا 

  .املس�یح ٔ�تبا�ه 

حىت ارتـدوا الثیـاب " املانویة"لكن قد د�ل هذه احلركة بعض أ�فاكر  

السوداء ومسوا ٔ�نفسـهم �لمكّـل ، واكنـوا یقسـمون �ـىل الزهـد يف ا�ٓ�ء 

ــــ  ـــوا بـ ـــذا مس ـــل، وله ـــهم لٕالجنی ـــوا ٔ�نفس ـــات ؤ�ن هيب أ�والد والزو�

  .ٔ�ي أ�طهار" الاك�ریون"

  

ا��ـن والعقائــد  اكن تعـارض الاك�ریـون �لك��سـة �سـ�ب سـلوك ر�ـال

یـث، واعتقـدوا ل اكلعشـاء الـر�ين والقـداس والتثل الك�س�یة ا�الفة �لعق

  .ٔ�ن املس�یح ل�س ا�ن هللا

  

  !وقد مت جتنید ��ش مؤلف من نصف ملیون ر�ل لق�ال الك�اریني 

  



 

٣٠ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

وت�سـب ملؤسسـها بطـرس وا�وا ، :  vaudois حركة الو�انیـون. ٢ 

 ا�ٓالفوقد وقفت الك��سة ٔ�ما�ا ٔ�یًضا �لتنك�ـل والقمـع حـىت ٔ�حرقـت 

  .من ٔ�تباع بطرس وا�وا 

  

ٔ��سمل، الرب�س، توماس، : مه   بتحر�ر العقل �ٓنذاك ٔ�وئل من �دوامن و 

   .ؤ�شهرمه بطرس ٔ�بیالرد 

  

ف�ـه لعق�ــدة  ٔ�نترصـ" التوح�ــد والتثلیـث"ؤ�لـف ٔ�بـیالرد كتـاب بعنـوان 

وقد جسن ابیالرد حـىت .. التوح�د ، كام رفض ٔ�ن �كون يف ا��ن ٔ�رسار

  !مات

  

  ٔ�س�باب الرصاع بني العقل وا��ن املس�یحي يف القرن الثاين عرش

  حتریف ا��ن املس�یحي واح�واءه �ىل تناقضات ال یفهمها العقل. ١

ی��ـاقض مـع اعتقاد الثا�رون ب�ٔن ا��ن املزنل من هللا ال خيتلـف وال . ٢

  .العقول بل یتوامئ معها



 

٣١ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

ٕان أ�د�ن لكها مبا فهيـا إالسـالم ال ختلـوا مـن مغیبـات : وقد یقول قائل

  وحقائق ال �س�تطیع العقل ٕادرا�ها؟

  

�سـ�تطیع العقـل احلـمك  وميكن الرد �ىل هذا بـ�ٔن هنـاك فـرق بـني مـا ال

�عـدم �لیه اكلتثلیث، وبني �دم إالدراك يف ٔ�ش�یاء وهذا ما يف إالسالم 

  ".هللا"ٕادراك ا�ات اخلالقة 

  

همينة وس�یطرت ر�ال الك��سة �ىل مقالید أ�مور، وتعصـهبم و�ـدم . ٣

  .مساحمهتم �لم�الفني هلم يف الرٔ�ي، بل اكنوا یق�لون ویلعنون من �الفهم

  

اسـ��داد الك��ســة بفهـم الك�ــاب املقـدس، فقــد اح�جـزت الك��ســة . ٤

واسـ��دت بتفسـريها �يق النـاس لنفسها احلق يف فهم الك�اب املقدس، 

" �ـر�رد"ولك من �ارضها يف لكمة اكن � الویل الشدید، و�� وقف 

  .ا�ي �دى ب�ٔنه ال ٔ�رسار يف ا��ن" ٔ�بیالرد"موقف العداء من 

  



 

٣٢ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

وبناًء �ىل هذه الثـورة يف عرصـ ا�هنضـة أ�ورويب اكنـت النتـاجئ سـلبیة 

یطرة الك��سـة ٕاال ٔ�نـه قـد �شلك �بري ف�ی� حترر الفكر أ�ورويب من س� 

تو�ه ٕاىل التفكري حول الثورة �ـىل ا��ـن نفسـه، واكن مـن نتـاجئ هـذه 

الثورة واعتناق املذهب الفردي املس�تقل يف لك يشء ظهور �حنراف 

أ��اليق �شلك �بري ، وقد مت اخلوض يف املیاد�ن العلمیة اليت حظرهتـا 

دم ٕاىل ا��ـن ٔ�و حـىت الك��سة �ىل الناس حماولني ٕالقصاء ٔ�ي فكرة ختـ

  !�شري ٕالیه

  

  )الربو�س�تانيت(إالصالح ا�یين 

ــب�  ــة ،  ه ــة الاكثولیك� ــىل الك��س ــروج � ــ�یحیني �لخ ــن املس ــة م جام�

ــة  ــذه احلرك ــق له ــد الطری ــا ، وال�شــهري مبامرســاهتا، و� ــد بعیوهب والتندی

ّــة ق�لهــا جتــاه ) الربو�ســ�تانت(إالصــالح�ة  وجــود حــراكت ٔ�خــرى نقدی

  .الك��سة

  

  قامت ن���ة لتدهور ر�ال ا��ن وفسادمه، وملا یو�د يفوقد 

  



 

٣٣ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

   

املســ�یحیة مــن عقائــد ی�ٔ�هــا العقــل اكلعشــاء الــر�ين وصــكوك الغفــران 

  .و�ريهام

ٔ�ولـرخي "و " مـار�ن لـو�ر"واكن من ٔ��ـرز قـادة إالصـالح الربو�سـ�تانيت 

  " .جون اكلفن"و " زوین�يل

  

لٔ�سـ�باب احلق�ق�ـة املمتـث� لكن مل �كن هذه احلركة إالصالح�ة معاجلـة 

ل عق�ـدة التثلیـث يف العقائد املس�یحیة اليت يه م�ار النقد أ�سايس م�ـ

  ..صوالتجس�ید واخلال

  

ــة ٕاصــالح �لك��ســة ال ٕاصــال�ا  ــت هــذه احلركــة إالصــالح�ة مبثاب فاكن

  !�لمس�یحیة

  

  

  

  



 

٣٤ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

  ثورة العقل أ�ورويب �ىل ا��ن املس�یحي

بعد ٔ�ن �رت احلراكت �ىل الك��سة، قامت الثورة �ىل ا��ن املس�یحي 

وهــذه الثــورة �متثــل يف نفســه، ممــا ٔ�دى ٕاىل وجــود إالحلــاد والعلامنیــة، 

  :صورتني هام

بدٔ� العقل أ�ورويب ی��ذ الك��سـة وا��ـن ورٔ�وا  ٔ�ن الك��سـة تقـف . ١

  !�ائق ٔ�مام العمل وسًدا ٔ�مام الفكر والعقل

  

اخلضوع املوجود �لك��سة ، قامت الثورة ب��ذ ا��ـن حـىت  بناء �ىل. ٢

  :�رتب �ىل ذ� �دة نتاجئ ويه

  حترر الفكر أ�ورويب من س�یادة الك��سة. ١

  اكن السؤال املطروح حول الثورة �ىل ا��ن ول�س �ىل الك��سة. ٢

   أ��اليق�حنالل . ٣

  

ا ولـ�س ا��ـن وهبذا اكنت هذه الثورة خروً�ا �ـىل القـمي إال�سـانیة لكهـ

    !املس�یحي فقط



 

٣٥ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

  �ش�ٔة العلامنّیة

ظهـرت .. ومجلود ر�ال ا��ن الك�يس ومـا اكن هبـم مـن فسـاد واحنـالل

العلامنّیة ٔ�ول مرة، و�ش�ٔة ن���ة لهذه الظروف اليت مرت هبـا ٔ�ورو� يف 

ــرر ــوب التح ــاد يف ث ــور إالحل ــد ذ� ظه ــا بع ــا، ؤ�تبعه  عصــور ظال�

  !واحلریة

الهدامة هتدف ٕاىل رصف الناس عن ا��ـن والتو�ـه ٕاىل وهذه التیارات 

  .ا�نیا و�دها، و�ه�م هبا

  

لكن هذه املذاهب الهدامة �دیثًا ال تصلح �لمجمتعات العربّیـة املسـلمة، 

  :وذ� ٔ�س�باب، مهنا

يف إالســالم ال یو�ــد عقائــد تنــاقض العــمل ، وال یو�ــد �هانــة، وال . ١

  ..یو�د ف�ه مجود واح�اكر

حـىت لقـد جعلهـا النـيب يف إالسالم حث �ىل ٔ��ىل ماكرم أ��الق . ٢

ٕامنـا بُـ�عثُت ٔ�متـم : "صىل هللا �لیه وسمل الغرض العـام مـن م�عِثـه فقـال

  " .ماكرم أ��الق



 

٣٦ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

بل جعل من حسن اخلُلق طریقًا موصـل حلـب هللا وحـب رسـول هللا 

ة ٔ�حسـ�نمك ٔ�قـر�مك مـين مـزنًال یـوم الق�امـ: "صىل هللا �لیـه وسـمل فقـال

  ".  ٔ��القًا

والتفــوق، ؤ�كــد إالســالم �ــىل ٔ�ن  كــام یو�ــد حــث �ــىل العــمل والــتعمل

الت�لف جرمية، و�� اكن الُريق واجب دیين ٕاساليم ، وال یو�ـد يف 

  ..إالسالم ما یناقض ٔ�و خيالف العقل

فإالسالم بطبیعتـه .. ونيب إالسالم اكن ن��ًا و�اً� ورئ�س ��و� وقاضًیا

  .�اء �لحیاة لكها جبمیع جوا�هبا شامل اكمل

  

ــة  ــت ٔ�ســ�باً� ٔ�وروبّی ــة و�شــ�ٔة اكن ــه العلامنی ــت �لی ــيت قام فأ�ســ�باب ال

�الصة، فلامذا نق�س إالسالم وعقائده �ىل عق�ـدة قـد حرفهتـا الك��سـة 

  !ور�الها؟

  

  

 



 

٣٧ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

  حرص املس�رشقني �ىل �لمنة ا�و�

ٕاىل ٔ��ن "كتاب یظهر هذا احلرص �لًیا من �الل ٔ�فاكرمه وكتهبم، ففي 

جند هذه أ�فاكر ظـاهرة " هاملتون ج�ب"ا�ي حرره " یت�ه إالسالم

�لیــة، ح�ــث یقــرر ٔ�ن إالســالم حضــارة اكمــ� ولــ�س مجمو�ــة ٔ�حــاكم 

  ..جزئیة

  

كام قرر ٔ�یًضا ٔ�ن ت�ٔثري احلضارة الغربّیـة ٔ�صـبح قـوً� �ـىل واقـع املسـلمني 

ثري ال بـد � مـن ح�ث تف�تت الو�دة الفكریة بني املسـلمني، وهـذا التـ�ٔ 

ــوس  ــؤ�ر يف نف ــيت ت ــاكر ال ــمل وت�رشــ أ�ف ــات تُع ــة وهیئ ــالم وحصاف ٕا�

املسلمني، كام ٔ�نه ال �ك�في �ملظـاهر وأ�شـاكل بـل ال بـد مـن التطـرق 

ــاة إالج�عیــة، واملؤسســات  ٕاىل أ�فــاكر، وكــذ� الســ�یطرة �ــىل احلی

ا، والعمـل املو�ة �لناس والس�یطرة �ىل ان�شار ا�لغة العربّیة واحلـد مهنـ

  .�ىل نفوذ الثقافة  الغربیة وا�لغة الغربیة يف العامل إالساليم

  

؛ حریّـة السـ�یطرة �ـىل اهذه يه احلریّة الـيت �سـعى لهـا الغـربیني �ـدیثً 

  !املسلمني



 

٣٨ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

لقد اكن وال زال املس�رشقون يف اكمل اه��م ٕ��شـاء حركـة ٕاصـالح 

و�شجیعها �ىل غرار حركة إالصالح الربو�س�تانيت ، وذ�  يف إالسالم

  :من �الل أ�يت

ٔ�نه ال جيب �ىل املسلمني ٔ�ن ینظروا ٕاىل كتاب هللا �ىل ٔ�نـه �مـه . ١

  .حرف�ًا

ٔ�ن مـا ال ی�سـب ٕاىل هللا حرف�ًـا يف القـر�ٓن، حنـن خمـريون يف ق�ــو� . ٢

  .ورده، كام هو احلال يف أ��ادیث النبویة �الًیا

بد ؤ�ن تقوم حركة هتـمت بنقـد القـر�ٓن الكـرمي و�شـك�ك املسـلمني  ال. ٣

  .ف�ه

  .لك ما تعارض مع احلضارة الغربّیة حنذفه من إالسالم. ٤

  .النظر ٕاىل إالسالم �ىل ٔ�نه د�ن وال د�ل � ��و�. ٥

  

واملشلكة أ�ساس�یة اليت �روهنا �ائق ٔ�مام مـدمه أ�ورويب احلـدیث يه 

    . �ىل ٔ�تبا�هٔ�ن إالسالم د�ن � ت�ٔثري

  



 

٣٩ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

ليك یندفعوا حنو حماربته  الغرب �ىل�یف ٔ��ّر إالسالم : ا�ٓن ن�ساءل

  ؟ الشدیدة هكذا

  ما ا�ي دفع الغرب قدميًا �راسة إالسالم ؟: ميك�نا ٔ�ن ن�ساءل 

  :ُجيیب التارخي �ىل هذا ال�ساؤل ب�ٔن

انتصارات املسـلمني الك�ـرية، و�ـدم اق�صـار النفـوذ إالسـاليم �ـىل . ١

  الف�ح �لقوة العسكري

ا��ـن الشـامل مجلیـع (�روز إالسالم كقوة دی��ة فكریّـة ثقاف�ـة �بـرية . ٢

  ) .نوا� احلیاة

  

هذ�ن الس�ب�ني مـ�ال حتـدي �بـري �لغـرب ، فانتصـارات املسـلمني قـدميًا 

دفعهتم �راسـة إالسـالم �لتعـرف �ـىل رس قـوة املسـلمني ، ومل تق�رصـ 

ــ ــ�ح ؛ ب ــىل الف ــهتم ســ�یطرة املســلمني � ــع بلغ ــر املســلمون يف ا�مت ل ٔ��ّ

وصارت يه لغة الثقافة والفكر واحلضارة دون ٕا�ـراه ٔ�و اضـطهاد، حـىت 

ٔ�سقف قرطبة اش�تىك من �ون الش�باب املس�یحي ی�ٔ�ذون " الفارو"ٔ�ن 

من أ�دب العريب ٔ�كرث ممـا ی�ٔ�ـذون مـن الالتی��ـة ، ویقـرؤون أ�شـعار 

  .واحلاك�ت العربیة، ویدرسون مؤلفات العرب



 

٤٠ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

واكن �لمس�یحیني الرشق�ني دور �م يف التعریف �ىل إالسالم، فـ�ٔول  -

  ." یوح�ا ا�مشقي"وس�ی� ؤ�خطرها اكنت بید 

  

  مفن هو یوح�ا؟

ــن رسجــون، مــن دمشــق، واكن وا�ه یعمــل يف قرصــ  ــه م�صــور ا� ٕان

وشـغل یوح�ـا الوظیفـة . اخللیفة؛ وكذ� اكن �ده رئ�ًسا �یـوان املالیـة

لك�ـه �ـرك .. صـدیقًا مقـرً� �ل�لیفـة هشـام ا�ـن عبـد املـ�نفسها واكن 

  .املهنة ؤ�صبح راهًبا يف فلسطني، ومسى نفسه یوح�ا ا�مشقي

  

واكن �شـــارك يف " هرطقـــة �ســـامعیلیني"ٔ�لـــف یوح�ـــا كتـــاً� ســـامه 

م�ـاظرات اكنـت جتـري يف قرصـ اخللیفـة ، واكن یعـرف القـر�ٓن �شــلك 

مس�یحیة ، وقد اكن معظًما ومقدًسـا معهود، وقد زمع ٔ�ن يف القر�ٓن �ٓ�ر 

  " !یوح�ا ی��وع ا�هب"عند الك��سة حىت ٔ�طلق �لیه 

  

  



 

٤١ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

ٕان محمد تعمل الرهب من حبريا ، وتلقى القـر�ٓن وهـو : ومن ٔ�فاكره ٔ�نه قال

  ..�مئ

  !ومل یث�ت ٔ�ن لكمة وا�دة �زلت �ىل النيب محمد وهو �مئ

، ؤ��ـذ یعـدد )والناقـةكتـاب املـرٔ�ة (ٕان محمد ٔ�لف كتـب مهنـا : مث یقول

  .سور القر�ٓن

  

ومسى لك سـورة كتـاً�، وهـذا �ـل م�ـه �لقـر�ٓن ٔ�نـه ال یو�ـد سـورة 

  !امسها الناقة ٔ�و املرٔ�ة ، كام ادعى ٔ�ن محمد وقع يف نفسه صنع د�ن �دید

  

حـب ٔ�ن یؤلـف دینًـا : ف�قـول" طومس اكرلیـل"و�رد �ىل هذا الكذب 

  !"هبذا عقل ال یقول.. يف حرضة قاف� يف �لسة �اطفة

  

ٕان : ٔ�لقى حمارضة يف مرص قال فهيـا: جورج خرض"والبطریك املس�یحي 

  ".یوح�ا مل �كن مؤهًال �لك�ابة عن إالسالم

  



 

٤٢ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

ــوا ٔ�داة ال�شــویه الرئ�ســ�یة الــيت تعــرف الغــربیني �ــىل  - البزينطیــون اكن

هذا الك�اب مـيلء " ح�اة النيب"إالسالم، وقد ٔ�لف ٔ��دمه كتاب سامه 

  .�طیل��ٔاكذیب وا�ٔ 

  

يف أ�نـدلس وصـقلیة دوًرا �ًمـا يف " العربیة إالسالم�ة"لعبت الثقافة  -

تعریف الغـربیني �ٕالسـالم، وذ� السـ�تقرارها قـرون �دیـدة يف ٔ�ورو� 

  .حىت تغلغلت �ذورها هناك 

  

صقلّیة اكن لها دور �بري يف التعریف �ٕالسالم ، فاكنت الثقافة العربیة  -

، " ال ٕا� ٕاال هللا محمـد رسـول هللا"د عبـارة مزدهرة، ووضـع �ـىل النقـو 

واكن �امكها �رتدي ثیاب املسلمني، وجعلت العربیة لغة الثقافة، ویقـول 

  ". ٕان ملوك صقلیة اكنوا عرً� يف ثقافهتم"ٔ��د املس�رشقني 

  

  

  



 

٤٣ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

  مونتجمري واتالت�ٔثري إالساليم �ىل الغرب من �الل املس�رشق الغريب 

  

ن�ٔىب يف عناد ٔ�ن نُِقر� بفضل إالسالم احلضاري  -أ�وروبینيمعرش -ٕاننا "

�لینا، ومنیل ٔ�ح�ـاً� ٕاىل ا�هتـو�ن مـن قـدر ؤ�مهیـة التـ�ٔثري إالسـاليم يف 

ا،   �راثنا، بل ونت�اهل هذا الت�ٔثري ٔ�ح�اً� جتاهًال �م�

والواجــب �لینــا مــن ٔ��ــل ٕارســاء د�ــامئ �القــات ٔ�فضــل مــع العــرب  

ـا ٕا�ـاكره ٔ�و ٕاخفـاء  واملسلمني، ٔ�ن نعرتف ا�رتافًا اكمًال هبذا الفضـل، ٔ�م�

  ".معامله فال یدل ٕاال �ىل كرب�ء زائف

  مونتجمري وات

  

  

ا�ــرتف املس�رشــق  "فضــل إالســالم �ــىل احلضــارة الغربیــة"يف كتــاب 

  بت�ٔثري املسلمني �ىل أ�وروبیني يف جماالت "مونتجموري وات"الغريب 

  

  



 

٤٤ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

   

  :كثرية، واكن ذ� من �الل أ�يت

فقد �لـب العـرب خبـربهتم السـفن وقـاموا . الت�ارة واملال�ة البحریّة. ١

  .بتجهزيها

وهمينــوا �ــىل الت�ــارة، وا�رتعــوا الســف�نة ذات الرشــاع؛ ومتــزيت هــذه 

ار عكس اجتـاه الـر�ح، السف�نة عن �ريها من السفن بقدرهتا �ىل إالحب

  .كام ا�رتع العرب البوص� ومت بعدها ٕاد�ال حتس��ات �لهيا

  

ٕان .. كام وضع العرب اخلرائط البحریّـة الـيت اكنـت �ـدة �مـة �لمال�ـني

العرب يف هذا ا�ال اكنوا ٔ�حصاب الفضل يف ا�ساع معارف أ�وروبیـني 

  .اجلغراف�ة

  

العـرب يف ٔ�سـ�بانیا �لزرا�ـات  مل �ك�في. احملاصیل الزراعیة واملعادن. ٢

القدمية؛ بل ٔ�د�لوا زرا�ات �دیدة، ويف جمال الزرا�ة اكنت �لمفـردات 

: العربیة تـ�ٔثري �ـىل املفـردات الغربیـة، ومـن تـ� املفـردات ٔ�و اللكـامت

  ).الساق�ة ، الق�طرة(



 

٤٥ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

يف ٔ�س�بانیا إالسالم�ة �ش�ٔت صنا�ة امل�سو�ات . ف�ون احلیاة الر�دة. ٣

زالــت ٔ�ســ�بانیا حمتفظــة �ــىل تــ� امل�ســو�ات الفخمــة، الفخمــة، ومــا 

ــرة  ــام عــامل العــرب املســلمني امله وصــنا�ة اخلــزف ، والكر�ســ�تال، وق

ــب،  ــد الك� ــن جتلی ــروا ف ــد، ؤ�ظه ــن احلدی ــة م بصــنا�ة أ�دوات ا�ق�ق

والصنا�ات املزر�شة، وبعض املصطل�ات اليت د�لت ا�لغة أ�وروبیـة 

  .طل�ات عربیة �الصةاكنت مص) العریف، الق�ة، الضبة(كـ

  

ومع ٔ�ن زیغرید هو�كه قد وصفت العـرب املسـلمون ب�ٔبنـاء الصـحراء ٕاال 

ٕان هــذه "ٔ�هنــا مل جتانــب إالنصــاف يف حــق املســلمني العــرب ٕاذ تقــول 

القفــزة الرســیعة املدهشــة الــيت قفزهــا ٔ�بنــاء الصــحراء والــيت بــدٔ�ت مــن 

�سـاين، وٕان الاليشء، له�ي ظاهرة �ـد�رة �العتبـار يف �رخي الفكـر االٕ 

انتصاراهتم العلمیة املتالحقة اليت جعلت مهنم سادة �لشـعوب املتحرضـة 

  ."يف هذا العرص لفریدة من نوعها، جتعلها ٔ�عظم من ٔ�ن تقارن بغريها

  

واملوسـ�یقي . وقد اس�ت�لب من الرشق صناع عـرب �لعمـل يف ٔ�سـ�بانیا

  ، ٨٥٧حىت وفاته س�نة  ٨٢٢ا�ي ٔ�قام يف قرطبة من �ام " زر�ب"



 

٤٦ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

 – ٧٨٦(وقد اكن يف ش�بابه یغـين ویعـزف يف بغـداد لهـارون الرشـ�ید 

وبعد ٔ�ن قـر عزمـه �ـىل الرح�ـل مـن بغـداد ٔ�غـراه �لقـدوم ٕاىل ) ٨٠٩

ــدا�مه  ــه ه ــدقوا �لی ــن ٔ�� ــدلس ا�� ــة �ٔ�ن ــة حــاكم ا�و� أ�موی قرطب

�ىل رفع مسـ�توى العـزف والغنـاء ، " زر�ب"الفاخرة، ومل یق�رص دور 

مكًـا يف جمـال أ�ز�ء وا�وق، واكن یُعـد مـ�ٔ�والت وٕامنا ٔ�حضى كـذ� ح

خمتلفة ، وقد ابتـدع تغیـري املال�ـس يف لك فصـل مـن فصـول السـ�نة، 

ٔ��ش�ٔها العرب ؤ��ذها عهنم ) العود، الر�ب، اجلیتار(وبعض ا�ٓالت كـ 

  .أ�وروبیني

  

" حيــي الــربميك"واهــمت العــرب �لك�ــب والــورق اه�ًمــا بلیغًــا، ؤ�ســس 

ــداد ــد الصــني يف بغ ــارون الرشــ�ید ٔ�ول مصــنع ورق بع ــر ه ــد . وز� وق

اس�ت�دم روجر الثاين م� صقلیة الورق يف كتابـة وثیقـة � واكن ذ� 

بعد ما صنع املسلمون الورق  مبا یقارب ٔ�ربع قرون، ومل تؤسـس مصـانع 

  .ؤ�ملانیا حىت القرن الــرابع عرشیا الورق يف ٕایطال 

  

   



 

٤٧ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

زیغرند هو�كه  يف كتاهبا مشس العرب �سطع �ـىل وهذا ما ام�دحت به 

لقـد ف�حـت صـنا�ة العـرب �لـورق افاقـا �دیـدة مل یعـد فهيـا : " الغرب

الــورق خمتصــا بطبقــة معینــه بــل �ــدا مشــا�ا ودعــوه �لعقــول ٔ�ن تعمــل 

ط الت�ـاري صـدى للكامهتـم �ـىل واكن لٕالرادة احمللیة وال�شا.   "وتفكر

  ) .العمدة، ا�یوان، ا�زن(ا�لغة أ�س�بانیة م�ل 

  

اكن هنــاك حتــّزي ضــد . ٕاجنــازات العــرب يف م�ــاد�ن العــمل والفلســفة. ٤

اكرادوفـو، ا�ي قلـل مـن : العرب من بعض البـاح�ني أ�وروبیـني م�ـل

  .اجلهود العربیة وإالسالم�ة يف �رتقاء املعريف �ٓنذاك

  

  .لعرب قد حققوا اجنازات  يف جمال الهندسة واجلرب واحلسا�تلكن ا

  

العـامل املسـمل م�بـع يف " اخلـوارزيم"ٔ�عتـرب . يف جمال الر�ضة والف�. ٥

�ــمل الر�ضــة والفــ�؛ ح�ــث ٔ�ن ٔ��ــد كتبــه یعتــرب ٔ�ســاس �ــمل اجلــرب، 

  .وا�رتع بیان اجلذر الرتبیعي



 

٤٨ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

، " البطـرو�"، و "�ـا�ر �ـن أ�فلـح"ٔ�ما يف جمال الف� فقـد اشـ�هتر 

واكن هناك �ام هيـودي قـام برتمجـة الك�ـب العربیـة ٕاىل العربیـة، ولعـب 

  .هذا دوًرا �ًما يف نقل الرتاث إالساليم ٕاىل الغرب وتعرفهم �لیه

  

ومل یق�رصـ فضـل العـرب : "یقول غوسـ�تاف لوبـون يف حضـارة العـرب

البـالغ يف واملسلمني يف م�دان احلضارة �ىل ٔ�نفسهم؛ فقـد اكن هلـم أ��ـر 

الرشق والغرب، فهام مدینان هلم يف متدهنم، وٕان هذا الت�ٔثري �ـاص هبـم 

و�دمه؛ فهم ا��ـن هـذبوا بتـ�ٔثريمه اخللقـي الربا�ـرة، وف�حـوا ٔ�ورو� مـا 

اكنت جته� من �امل املعارف العلمیة وأ�دبیة، فاكنوا ُممدنني لنـا ؤ�مئـة لنـا 

� الك�ـب العلمیـة س�تة قرون، فقد ظلت �رجامت كتب العرب وال سـ�

فعىل . مصدرا وح�دا �لتدر�س يف �امعات ٔ�ورو� مخسة ٔ�و س�تة قرون

العامل ٔ�ن یعرتف �لعرب واملسلمني جبمیل صـنعهم يف ٕانقـاذ تـ� الك�ـوز 

   "ا�مثینة

   

  

  



 

٤٩ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

قام املسلمون ب��اء املس�شف�ات، واكن ٔ�بو �كر الـرازي ممـن . الطب. ٦

ا�ي اكن " احلـاوي"كتابـه  � كتب عظمية يف جمـال الطـب ، ؤ�عظمهـا

  .مبثابة املوسو�ة �لمعارف الطبیة 

  

.. وا�ن رشد، وا�ن زهر". القاموس يف الطب"وا�ن س��ا � كتاب امسه 

  .لكهم اكن هلم ٕاسهامات عظمية يف جمال الطب العالج

  

قد اكن أ�طبـاء املسـلون و�ـدمه يف ٔ�ورو� مه املهـرة يف الطـب ح�ـث 

�ــلك �ــارة وا�رتاف�ــة، ب�ــ� ق�ــل بعــض  �ــاجل ٔ��ــد املســلمني املــرىض

  !املرىض �امل ٕافرجني

  

ومن املرحج ٔ�ن �كون �ربات الصلیب�ني يه من ٔ�سسـت املس�شـف�ات 

  .، ولكن هذه املس�شف�ات اكنت ٔ�دىن من املس�شف�ات العربّیة

  

  



 

٥٠ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

وظلت ٔ�ورو� يف القرن اخلـامس والسـادس عرشـ �ـىل اعـ�د الطـب 

املطبو�ة حتتوي �ىل جـزء مـن كتـاب  العريب؛ ح�ث اكن ٔ�وائل الك�ب

  .الرازي املسمل

  

اتبع العرب يف تدر�س الطب طریقة �لمیة تقيض  "تقول زیغرید هو�كه 

ــر،  ــع املــرىض يف احــ�اكك دامئ ممث ــد�لوا م �ــىل طــالب الطــب ٔ�ن ی

  ! ف�قابلوا ما قد تلق�وه نظر� مبا �شاهدونه ب�ٔم ٔ�عیهنم حقا

مل �شهد هلم العامل �ٓنـذاك م�ـیال  ن �طباء ا��نوهكذا خترجت طبقة م

  ".ٕاال يف عرص� احلدیث

  

ٔ�ما ت�ين أ�رقام العربّیة فمل یمت ٕاال يف القرن الثالث عرش، وما ق�ـل ذ� 

كـام . فقد اكنت ٔ�ورو� �س�ت�دم ٔ�رقام رومانیـة صـعبة يف مجیـع ا�ـاالت

ــن اللك ــة مشــ�تقة م ــة واجنلزيی ــة یو�ــد لكــامت فر�ســ�یة ؤ�ملانی ــة العربی م

  ."صفر"

  



 

٥١ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

   :ومن الك�ب اليت رصدت ٔ��ر الثقافة إالسالم�ة �ىل الغرب

فضل إالسالم �ىل احلضـارة الغربّیـة ملـونتجمري وات ، ح�ـث قـال . ١

حنـن أ�وروبیـني جنهـل الفضـل ": ف�ه عن فضل املسـلمني �ـىل الغـرب

ا�ي تد�ن به ثقاف�نـا لٕالسـالم، ويف بعـض أ�ح�ـان، �سـ�تخف مبـدى 

�راثنـا ؤ�مهیتـه، ويف ٔ�ح�ـان ٔ�خـرى نت�ـاه� لكیـا، الت�ٔثري إالسـاليم يف 

ولبناء �القات ج�دة مع العرب واملسلمني �لینا ��رتاف هبـذا الفضـل 

  ."اكمال، فٕا�اكره ل�س ٕاال كرب�ء زائف

  

زیغرید هو�كه الـيت مشس العرب �سطع �ىل الغرب، �لمؤلفة الغربیة . ٢
  : دیثًا، فقد قالتٔ�لف�ه ٕانصافًا لفضل العرب �ىل احلضارة الغربیة �

مصمت �ىل كتابة هذا املؤلف، ؤ�ردت ٔ�ن ٔ��رم العبقریة العربیـة ؤ�تـیح "
ملواطّين فرصـة العـودة ٕاىل �كرميهـا، كـام ٔ�ردت ٔ�ن ٔ�قـدم �لعـرب الشـكر 
�ىل فضلهم، ا�ي حر�م من سام�ه طویال تعصـب دیـين ٔ�معـى و�ـل 

  ".ٔ�محق

  

ا�ي ٔ�قـر " لوبـونغوس�تاف "حضارة العرب، �لمس�رشق الفر�يس . ٣
  ولكام : "ه ا�ي قال ف�ه ممتدً�ا املسلمنيبفضل العرب املسلمون يف كتاب



 

٥٢ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

ٔ�معنا يف دراسة حضـارة العـرب واملسـلمني وكتـهبم العلمیـة وا�رتا�ـاهتم 
وف�وهنم ظهرت لنا حقـائق �دیـدة ؤ�فـاق واسـعة، ولرسـ�ان مـا رٔ��ـهتم 

ني، وٕان ٔ�حصــاب الفضــل يف معرفــة القــرون الوســطى لعلــوم أ�قــدم
�امعــات الغــرب مل تعــرف لهــا مــدة مخســة قــرون مــوردا �لمیــا ســوى 
مؤلفاهتم، وٕاهنم مه ا��ن مدنوا ٔ�ورو� مادة وعقال ؤ��القا، وٕان التـارخي 
مل یعرف ٔ�مة ٔ�نتجت مـا ٔ�نتجـوه يف وقـت قصـري، ؤ�نـه مل یفقهـم قـوم يف 

  ."إالبداع الفين

  

ذه احلق�قة التارخيیـة ٕاذ أ�بطال، لتوماس اكرلیل، ا�ي ا�رتف ف�ه هب. ٤

لقد ٔ�صبح من ٔ�كرب العـار �ـىل ٔ�ي فـرد ممتـدن مـن ٔ�بنـاء هـذا : " یقول

ـدًا  العرص ٔ�ن یصغي ٕاىل ما یظن من ٔ�ن د�ـن إالسـالم كـذب ؤ�ن ُمَحم�

ــزور، و�ٓن لنــا ٔ�ن ُحنــارب مــا �شــاع مــن م�ــل هــذه أ�قــوال  َ�ــداع ُم

ما زالت الرسـاج السخیفة ا���، فٕان الرسا� اليت ٔ�داها ذ� الرسول 

  .املنرية مدة اثين عرش قرً� لنحو مائيت ملیون من الناس

ٕان هللا ٔ�خرج العرب �ٕالسالم من الُظلامت ٕاىل النـور، ؤ�ح�ـا بـه مـن  

، ف�ٔرسـل هللا هلـم ن��ـًا ومـا هـو ٕاال قـرن بعـد هـذا ..العرب ٔ�مـة هامـدة

احلادث حىت ٔ�صـبح �و� العـرب ر�ـل يف الهنـد ور�ـل يف أ�نـدلس 



 

٥٣ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

ؤ�رشقت دو� إالسالم حق�ًا �دیدة ودهور مدیدة بنور الفضـل والنبـل 

 ".واملروءة والب�ٔس والن�دة ورونق احلق والهدى �ىل نصف املعمورة

   

�یف صنع إالسالم العامل احلدیث؟ ، ملارك غراهام، ٔ�لفـه حمـاوًال ٔ�ن . ٥
یبّني بعـض مسـاهامت املسـلمني وتـ�ٔثريمه القـوي �ـىل الغـرب، قـال يف 

�ىل الرمغ من ٔ�ن معظم املشـ�تغلني بفـرتة القـرون الوسـطى : "هذا كتابه
یعرفون املساهامت إالسالم�ة العظمية يف احلضارة أ�وروبیة، فٕان القلیل 

  .مهنم قد كتب عن هذا املوضوع

ومن إالنصاف ٔ�ن ٔ�ذ�ر ٔ�ن بعـض البـاح�ني مـن املس�رشـقني حيتقـرون  
و دی��ــة، وهــؤالء إالســالم ؤ�تبا�ــه مــن املســلمني ٔ�ســ�باب س�یاســ�یة �ٔ 

ا��ن ام�ٔ�ت قلوهبم �حلقـد ی��غـي ٔ�ن �كونـوا اكلبـاح�ني اجلـادیني؛ ٕاىل 
  ".ٔ�ولئك ا��ن یف�حون ٔ��دهيم �لرتح�ب ٕ�خواهنم ؤ�خوهتم من املسلمني

  

   

عندما ٔ�درك العقل أ�ورويب هذه القوة إالسالم�ة وام�ـدادها يف الـبالد 

لیوقفـوا هـذا ٕالسـالم واملسـلمني رشقًا وغرً� هنجوا �ىل س��ل احملاربـة ل

ويف �ني ٔ�ن ٔ�ورو� قد �رت �ىل د�هنا املنغلـق املد إالساليم السمح، 

كـد�هنم " د�ن إالسالم"وكن�س�هتا املنحرفة؛ ٕاال ٔ�هنم اعتربوا خببث دفني 

  !املنبوذ وساروا یقذفونه �لنقض كام فعلوا مع د�هنم وكن�س�هتم متاًما



 

٥٤ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

�هیك عن �خ�الفـات بـني ا��ـن إالسـاليم ود�ـهنم املسـ�یحي ا�ي 

لعبــه ف�ــه ر�ــال د�ــهنم لیوافقــوه �ــىل هــوامه، والــيت یـُـدرك صــداها لك 

هـل اسـ��عد : حقًا هيمنا ا�ٓن ٔ�ن ن�ساءلُم�صف طالب �لحق�قة ٕاال ٔ�نه 

  ا�متع أ�ورويب احلدیث ا��ن املس�یحي من عوامل الت�ٔثري ف�ه ؟

   

  

  ؟فعًال  �لعلامنیةالغربیة الك��سة ا�و� هل �ر�ت 

تقول جم� التامي يف تعلیقها �ىل ز�رة البا� جون بول الثاين ٔ�مـر�اك �ـام 
�الل �ام وا�د قفز احلرب أ�عظـم ٕاىل بـؤرة الضـوء كـزعمي : "م١٩٧٩

 ".م��ٔلق یتعطش العامل ٕالیه
  

ؤ�ن الـروح ٕان الطریقة اليت یثري هبا امحلاسة تـو� : "وقالت نیوزویك

  " .القدس قد ظهرت يف ٔ�مر�اك

  

  



 

٥٥ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

ٕان من معجزات البا� ٔ�نـه يف : "وقد ٔ��لن املذیع يف التلیفزیون أ�مر�يك 

س�نة وا�دة ٔ�سقط عیـدي ٔ�مـني ؤ��ـل �ـاً� مسـ�یحًیا حمـ�، ؤ�سـقط 

  ".بواكسا احلامك أ�فریقي املس�یحي ا�ي جترٔ� واعتنق إالسالم

  

وهــو " ٔ�محــد املــاوردي"شــهودها وهــو ویعلــق �ــىل هــذه الــز�رة ٔ��ــد 

ــق �ــ� احلــوادث يف  ــامين، كــام �ــاء يف حتق� /  ١٠/ ��٢٧ســ�تاين �ل

ال ٔ�صدق ما ٔ�راه، كنت ٔ�ظن ٔ�نين ٔ���ش يف قلب احلضارة : "م ١٩٧٩

ــة وفــق معقــل ا�ميقراطیــة، حــىت رٔ��ــهتم ینــادون البــا�  العلامنیــة واملادی

مون ٔ�نـه نـيب ال یوصـف حىت محمد ا�ي یعتقد املسلبصاحب القداسة، 

ٕان الغرب ما . العصمة املطلقة � و�ده"�لقداسة، یعتقد املسلمون ٔ�ن 

  ".زال یع�ش �مرباطور إال�

  

�ریـد : "م اكن الشعب البولنـدي هيتـف١٩٧٩ويف بولندا يف مطلع �ام 

  ". هللا يف مدارس�نا، �رید هللا يف م�ازلنا، هللا هو ربنا

  

  



 

٥٦ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

السـ�تق�ال البـا� عنـدمه، ومل �ـاء البـا� وقـام يف هكذا اكنـت الهتافـات 

ٕان املسـ�یح ال یق�ـل ٔ�ن �كـون : "خطبته ومواعظه ا�ی��ة �لشعب قـال

فعىل العامـل ورب العمـل وا�و� والك��سـة .. إال�سان ٔ�داة ٕانتاج فقط

  ".نفسها ٔ�ن یتذ�روا ٔ�نه ال ميكن فصل املس�یح عن معل إال�سان

  

هـل یظـن النـاس عنـد� يف : "ٔ�رسـالن ويف ٔ�ملانیا یقول أ�مري شـك�ب

الرشق ٔ�ن هنضة من هنضات ٔ�ور� جرت دون �ربیـة دی��ـة؟ ٔ�فـمل یقـل 

ٕان ثقاف�نـا م�نیـة : رئ�س نظار ٔ�ملانیا يف الرا�سـ�تاغ م�ـذ ثـالث سـ�نوات

  ".�ىل ا��ن املس�یحي؟ 

  

كام ٔ�ن الك�ا�س يف ٔ�ملانیا �حتادیة تعتـرب ٔ�غـىن كنـا�س العـامل، والتعلـمي 

ج�ـاري يف املـدارس حـىت سـن الرابعـة عرشـ، ٕاذ یفـرض �ـىل ا�یين إ 

ــمل  ــولیيك تع ــب الاكث ّــة، و�ــىل الطال ــب الربو�ســ�تانيت تعــمل ا�لو�ری الطال

  .الاكثولیك�ة

  

  



 

٥٧ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

ويف �ریطانیا امل� هو رئ�س الك��سة يف الوقت نفسه، یقـول الصـحفي 

ملكــة ٕاجنلــرتا يه ) : " ١٩٨٧/  ٦/  ١٢أ�هــرام (ٔ�محــد هبــاء ا��ــن 

رئ�سة إالجنلزيیة ولكهنـا ال تـ�ٔمر وتو�ـه �قـ� رٔ�ي الك��سـة ٕاىل الربملـان 

  " املنتخب من الشعب

  

ٔ�ن ا��ـن هيـمين يف ویوحض ا�كتور یوسف احلسن يف رسالته ��كتوراه 

ٔ�مــر�اك �ــىل ٔ�خطــر القــرارات الس�یاســ�یة ا�ولیــة، وقــد اكنــت ٔ�خطــر 

معتقدات هذه املسـ�یحیة الصـهیونیة تـ� النبـوءة التوراتیـة عـن عـودة 

  .ا�هيود ٕاىل فلسطني وٕاقامة دو�هتم وملكهم فهيا

  

ٕان ٔ�قــوى أ�حــزاب أ�وروبیــة يه أ�حــزاب املســ�یحیة، ؤ�ن ٔ�قــوى 

!) هكـذا(ٔ�مر�ك�ة يه احلركة أ�صـولیة املسـ�یحیة احلراكت الس�یاس�یة ا

هـذا مـا ذهـب ٕالیـه ا�كتـور محمـد . مث حتظر يف بالد� أ�حزاب ا�ی��ة

ٔ�ل�س غریًبا ٔ�ن الصهیونیة اليت ٔ�فلحت يف انـزتاع : عصفور ا�ي ی�ساءل

يه ٔ�شـد  -العامل الغريب العلامين ٕ�قامة ٕارسائیل �ىل ٔ�سـاس دیـين ٕاجامع

  !س�یة ذات ٔ�ساس دیين ؟�داء ٔ�یة حركة س�یا عوات العنرصیةا�



 

٥٨ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

�ىل الرمغ من ٔ�ن م�دٔ� : " وجيیب ا�كتور محمد عصفور �ىل هذا ویقول

الفصل بني ا�و� والك��سة م�دٔ� دس�توري مقرر �لتعدیل ا�سـ�توري 

أ�مر�يك أ�ول؛ ٕاال ٔ�ن �لك��سة وا��ن همينهتام �ىل احلیـاة أ�مر�ك�ـة يف 

ٔ��لنــت احلركــة املســ�یحیة : زا �ــىل هــذا الواقــعوار�ــاك.. شــ�ىت م�احهيــا

: أ�صولیة عن ٔ�هدافها الس�یاس�یة برصا�ة شـدیدة، و�� قـال قاداهتـا

ـــة " ـــوال�ت املت�ـــدة أ�مر�ك� ـــىل ال ـــين �ســـ��الء � ٕان حـــركهتم تع

  " .ومؤسساهتا

  

حتمــل �ــىل ظهرهــا ) ا�والر (وٕاىل ا�ٓن جتــد معــالت التعامــل عنــدمه 

  "!حنن نثق يف هللا"اليت معناها   )In God We Trust(عبارة 

  

ب�� العلامنیون العرب یرصخون ٕاذا مسعوا شعاًرا وا�ًدا من شعارات 

  !إالسالم

  

  



 

٥٩ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

  هل العلامنیة يه طریق حتر�ر العمل من ا��ن ؟

طــه � الغــرب وســار �ـىل درهبــم جام�ــة مـن املســلمني العــرب زمع هـذا

عن هذه النظرة  یقول طه حسنيحسني ومن یقف �ىل �ٓراءه ؤ�فاكره، 

الس��ل هو ٕاقامـة حكومـة ال دی��ـة ": "من بعید"اليت یت��وهنا يف كتابه 

تعمتد فكرة الوطنیة، ذ� ٔ�ن فكرة الوطنیة وما یتصـف هبـا مـن م�ـافع 

ـــدبري  اق�صـــادیة وس�یاســـ�یة �الصـــة قامـــت ا�ٓن يف �كـــو�ن ا�ول وت

  "الشعوب

  

  !التحرر وا�متدن هذا الفكر ا�ي همين �ىل بعض م�قف�نا �دیثًا بدعوى

  :ميك�نا ٔ�ن �رد �ىل هذه النظرة من �الل أ�يت

  

فالك�اب املقدس املس�یحي ا�ي قرر نظر�ت ختالف . فساد الق�اس. ١

ال �ش�به مـا قـرره القـر�ٓن وإالسـالم مـن صـفاء املضـمون .. العمل والفكر

  .و�لوه من ٔ�ي تناقض ٔ�و خمالفة �لعقل السلمي والعمل الصحیح

  



 

٦٠ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

فساد الق�اس �ىل الك�اب املقـدس املسـ�یحي مـن �ح�ـة إالصـالح . ٢

�ج�عیــــة و�ق�صــــادیة (ا�متعــــي و�هــــ�م �جلوانــــب احلیاتیــــة 

ـــة ـــاب املقـــدس )والس�یاســـ�یة وا�ولّی ـــال ، فالك� ـــوا"ا�ي ق ـــا  ��ْعُط َم

ــ ِ  ِلَقْ�َرصَ ّ�ِ ِ ــ َوَمــا ِ�ّ ىل عنــدما اهــمت �جلانــب الــرو� كثــًريا �ــ" ِلَقْ�َرصَ

حساب اجلانب ا�نیوي قد �الف القر�ٓن الكرمي وإالسالم العظمي ا�ي 

یقرر �ىل ٔ�تبا�ـه ٔ�ن �كـون ح�ـاهتم لكهـا � عـز و�ـل، ولسـان �ـاهلم 

ن� َصَالِيت "یقول ما و�هم ٕالیه قر�ٓهنم 
�
ِ  ُقْل ا َو�ُُسِيك َوَمْحَیـاَي َوَمَمـاِيت ِ��

  ".َرِبّ الَْعالَِمنيَ 

  

اتبا�ه �اله�م ا�نیوي يف ش�ىت ا�ـاالت والتخصصـات القر�ٓن ی�ٔمر . ٣

ٕانطالقًا من املهنج إالساليم العام ا�ي وضع ؤ�رىس القوا�ـد اللكّیـة يف 

  .ح�اة املسمل ل�سري �لهيا حىت یلقى هللا

  

لـ�س ٔ��ًريا، ا��ن إالساليم ا�ي �ال من لك �ـداء مـع العـمل والفكـر 

  س�یحي؛ بل ٕانه قد جعل العمل �ىل غرار الك��سة وال ر�ال ا��ن امل 

  



 

٦١ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

بـل ٕان إالسـالم �رفـع مـن شـ�ٔن العـامل فریضة �ىل لك مسمل ومسـلمة، 

�َن ��وتُوا الِْعْملَ َدَرَ�اٍت " ِ �َن �َٓم�ُوا ِم�ُْمكْ َوا�� ِ ُ ا��   "�َْرفَعِ ا��

  

بــل ٕان نــيب ا��ــن إالســالم ٔ��لــق الطریــق �ــىل مــن �ریــدون ٔ�ن یــ�ٔتوا 

 مقولته املدویة َصىل� ُهللا �َلَْیِه َوَسمل�َ إالسالم حب�ة رفضه �لعمل ح�� قال 

ِة، َوٕان� " : َىل اجلَنـ�
�
َمْن َسَ�َ َطرِیقًا یَ�ْ�َِغي ِف�ِه ِ�لًْمـا َسـه�َل ُهللا َ�ُ َطریقًـا ا

َتْغِفُر املََال�َِكَة لَتَ  َضُع ٔ�ْجِ�َحَهتَا ِلَطاِلِب الِعْملِ ِرًضا ِبَما یَْصنَُع، َوٕان� الَعاِلَم لَ�َسـ�ْ

ـَـاِء، َوفْضــُل  ــاُن يف امل ــْن ِيف أ�ْرِض َحــىت� احلیَت ــامَواِت َوَم ــْن ِيف الس� َ�ُ َم

لََمـاَء َوَرثَـُة الَعاِلِم �ََىل الَعاِبِد َكَفْضِل الَقَمِر �ََىل َسـا�ِِر الَكَواِكـِب، َوٕان� العُ 

، فََمـْن  ثُـوا الِعـْملَ �َمـا َور� ثُوا ِدینَاًرا َوَال ِدْرَمهًا َوٕان أ�نِْ��َاِء، َوٕان� أ�نِْ��َاَء لَْم یََوِرّ

  ."��َ�َذُه ��َ�َذ َحبظٍّ َواِفر

  

  هل معر �ن اخلطاب خشصیة لن تتكرر ؟

ٕان د�اة العلامنّیة قرروا ٔ�ن إال�سان �ني حيمك �مس ا��ن یقرر �جهتـاده 

  ال�رشي ما �زمع ٔ�نه �طق بلسان الو� إالله�ي، ؤ�ن تطبیق النظام 

  



 

٦٢ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

مــن  إالســاليم ســوف خيضــع يف ا�هنایــة ٔ�هــواء القــامئني �ــىل التطبیــق

  .ال�رش

  

  :وهذه الرؤیة �اطئة لعدة ٔ�مور 

ٕامـا ٔ�ن �كـون �لًیـا، �ٓیـة اجلـ� �لـزاين والزانیـة ٕان النص إاللهـ�ي : ٔ�وًال 

  .و�ٓ�ت املواریث، فهيذا ال �زاع وال �دال ف�ه بني املسلمني

وٕامـا �كـون الـنص إاللهـ�ي حبا�ـة ٕاىل نـوع مـن ٔ�نـواع التفسـري ٔ�و : �نًیا

�جهتاد، وهنا ال ی�ٔيت املرء بعق� وجيهتد ٕاال ٕاذا ٔ�حمكتـه ضـوابط �لمّیـة 

كون ا�هتد من ٔ�هل العمل ذوي اخلربة ا�لغة ؤ�سـ�باب ومعرف�ّة ٔ�مهها ٔ�ن �

  .الزنول ؤ��ادیث النيب ولك �لوم الرشیعة املقررة

  

ٕان الـزمع بـ�ٔن الفهـم ال�رشـي حيـول بی��ـا وبـني الـنص إاللهـ�ي زمع : �لثًا

�طل، ٔ�ن ق�اًسا �لیه فٕانه حيول بی��ا ٔ�یًضا وبني النصوص ال�رشیة اليت 

عنــدها ف�ســ�تحیل �لینــا معرفــة ٔ�فالطــون حتتــاج ٕاىل تفســري وبیــان، و 

  !كام �س�تحیل �لینا معرفة ما یقو� العلامين نفسه.. ؤ�رسطو واكنت



 

٦٣ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

  .فهذا احلمك �الس�ت�ا� �اطئ و�ري حصیح

  

ٕان هللا عز و�ل قد ٔ�خرج العرب من الظلامت اليت اكنوا فهيـا ٕاىل : رابًعا

النــور واملعرفــة والتقــدم واحلضــارة بفضــل املــهنج القــر�ٓين الشــامل مجلیــع 

لقـد ٔ�خـرج هللا العـرب ": ويف ذ� یقول تومـاس اكرلیـلنوا� احلیاة، 

�ٕالسالم، من الظلامت ٕاىل النور، ؤ�حـىي بـه مـن العـرب ٔ�مـة هامـدة، 

وهل اكنـت ٕاال ف�ـة مـن جـوا� أ�عـراب، �ـام� فقـرية، . ؤ�رضاها مدة

جتــوب الفــالة، م�ــذ بــدِء العــامل، ال �ُســمع لهــا صــوٌت، وال ُحتــُس مهنــا 

فـٕاذا . ف�ٔرسل هللا هلـم ن��ًـا، �لكمـة مـن �نْـُه، ورسـا� مـن ِقـَ�ِ� ! حركة

امخلول قد اس�ت�ال شهرة، والغمـوض نباهـة، والضـعة رفعـة، والضـعف 

والرشارة حریقـا، َوِسـَع نـوُرُه أ�حنـاَء، وَمع� ضـوُءُه أ�ر�ـاَء، وعقـد  قوة،

، ومـا هـو قـرن بعـد هـذا شعا�ُُه الشـامل �جلنـوب، واملرشـق �ملغـرب

احلادث حىت ٔ�صـبح �و� العـرب ر�ـل يف الهنـد ور�ـل يف أ�نـدلس 

ــور احلــق  ــدة بن ــدة ودهــوًرا مدی ــا �دی ؤ�رشقــت دراســة إالســالم حق�ً

  ".صف املعمورةوالهدى �ىل ن

  



 

٦٤ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

ٕان عرصــ اخللفــاء الراشــد�ن اكن هــو املثــل أ��ــىل يف تطبیــق : �امًســا

الفكرة إالسـالم�ة وهنـاك عصـور ٔ�خـرى اكنـت �ـاد�، وهنـاك عصـور 

، ومـن اجلهـل والسـفه ٔ�ن �ـزمع ٔ��ـد ٔ�ن بعـد ازدهار وعصـور احنطـاط

عرصــ اخللفــاء الراشــد�ن اكن احلــمك إالســاليم لكــه اســ��داًدا وظالًمــا، 

ٕان معـر "فـا�ي �كـرر فهناك فرق بني م�دٔ� التطبیق وسـوء التطبیـق، 

ــود ــن تع ــن اخلطــاب خشصــیة ل ــمل واملنطــق، " � ــاس الع ــد ٔ�خطــ�ٔ مبق� ق

 ٔ�ن نـؤمن مبوضـوعیة فالواجب �لینا عنـدما �ریـد ٔ�ن �كـون موضـوعیني

الس�ب والن���ة، ؤ�نـه لكـام حصـل السـ�ب اكن ال بـد مـن الن���ـة ٔ�ن 

وهكــذا فٕانــه ح�ــث یتــوفر . حتصــل، ولــ�س يف أ�مــر خصوصــیة ٔ��ــد

یظهـر إال�سـان املشـابه ٕال�سـان عرصـ ) وهو النظام إالساليم(الس�ب 

  .اخللفاء الراشد�ن

  

  م ٕالنقاذ املس�تق�ل ؟ما ا�ي ميكن ٔ�ن یقدمه إالسال: السؤال ا�ٓن هو

ٕان املنظومة اليت �اء هبا إالسالم ورمسها �لحیاة يه م�ظومة الربط بني 

ٕاهنـا طبیعـة إالسـالم الشـام� لـلك احلیـاة الـيت إالميان والعـمل والعمـل، 

  .ا وطبقوها يف ح�اهتم سادة أ�رضجعلت من املسلمني �ني متسكوا هب



 

٦٥ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

ــال  ــه �ــارودي ح�ــ� ق ٕان إالســالم : "وقــد ٔ�درك هــذه احلق�قــة روج�

�رفضــه فصــل الثنائیــة املزعومــة بــني الس�یاســة وإالميــان ميك�ــه مســا�دة 

كذ� فٕانـه ميكـن لٕالسـالم �ربطـه لك يشء   الغرب �ىل جتاوز ٔ�زم�ه ،

ــة .. ��  ــة ٕاخل. يف امللك� ٔ�ن �كــون مخــرية حتــرر  … والســلطة واملعرف

ٔ�شاكل ال�سلط والعبودیة املفروضة �ىل إال�سان حب�ـة  ونضال ضد لك

  ".ٔ�طرو�ات مزیفة

لكن ملاذا لك هذا التقویض ا�ي ُخطط �لمسلمني من ٔ�كـرب دول العـامل 

  اليت لطاملا تغنت �حلر�ت واملساواة؟

  

لقد وقفت ٔ�مر�اك ومن خطا �ىل هنجها ضد البالد العربیـة مجعـاء؛ ف�ـني 

�ر�ــاه ومتــده ) ٔ�م العــامل(ٔ�مــر�اك  مســ��د هنــا ومغتصــب هنــاك فــٕان

  .�ٕالماكنیات اليت من �اللها �س�متر يف فساده ��ول العربیة وإالسالم�ة

  

ملاذا ال یرتك إالسالم واملسلون يف احلیـاة لیصـلحوا مـا ٔ�فسـدته العقـول 

ــة يف مســرية إال�ســان  ــذاهب الهدام ــا شــوهته امل ــذبوا م ــارصة، وهي الق

  الكونیة؟



 

٦٦ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

�ىل هنجهـا  �ر�ت وش�ٔهنایقول الش�یخ القرضاوي عن ٔ�مة إالسالم ح�� 

اكنت هذه أ�مة توقن ٔ�ن هـذا املبـدٔ� : "املمتثل يف إالسالم العظمي القومي

ا�ي اعتنق�ه والنظـام ا�ي اتبعتـه ، هـو رس قوهتـا، وی��ـوع سـعادهتا، 

ولك وصانع حضارهتا، ورافع ذ�راها يف العاملني، ؤ�ن لك نرص ٔ�حرزتـه، 

، ولك ذل ر�هبا ٕامنا هـو �سـ�ب �ري ٔ�دركته ٕامنا هو �س�ب ا�متسك بعراه

  ".التفریط يف هذا املبدٔ� والُبعد عن تعا�ميه

  

العـاِل بفكرمه ٕان املسلمون كام صنعوا قدميًا �ٕالسالم احلضارات ؤ�قاموا 

ٔ�عظم هنج م�ايل هيفو ٕالیه الفؤاد ، مه قادرون الیوم �ىل صیا�ة العامل يف 

تقــومي؛ لكــن ملــاذا ال یرتكــه د�ــاة التقــدم و�ــىل رٔ�ســهم ٔ�مــر�اك ٔ�حســن 

  ویدعون ت�ٔیید من �سومه ؤ�ه� سوء العذاب؟

  

إالسالم یقدم لٕال�سانیة الُريق يف ش�ىت ا�االت احلیاتیة ا�تلفة؛ ٕان 

  لكن هل من ُمجیب؟

  

  



 

٦٧ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

  اخلامتة

، ؤ��ر ا�نیـا بضـوء هن�ـه يف ٔ��ش�ٔ ٔ�ج�اًال �ٕالسالمٕان هللا عز و�ل قد 

 الزمــانؤ�عطـى �ٕالسـالم �ـري املســلمني مـا مل یعطـوه �ـىل مـر احلیـاة، 

ــارخي �ــري دلیــل ؤ�عظــم �رهــان �ــىل ُريق والســ�نني ــا� الت ــا يف ثن ، ولن

إالسالم واملسلمون ح�� انـدجموا يف �یـان وا�ـد يف لك مـاكن ويف لك 

قــر�ًٓ� مييشــ �ــىل "ســمل محمــد صــىل هللا �لیــه و  جمــال ، فكــام اكن النــيب

 ،وراعًیا �لعمل واملتعلمـني ،�رصا �لمظلومني واملهضومني ،�ادًال " أ�رض

   ..وٕاماًما �لناس يف ا�نیا وا��ن 

ــاس ؤ�حرضــمه  ــوال ٔ�رىق الن ــس املن ــاه يف نف ــىل خط ــلمون � اكن املس

ؤ��لمهم، عندما جتسدت تعالمي إالسـالم يف شـ�ىت ح�ـاهتم وتو�ـاهتم ، 

�ك�ري من ٔ�لـوان اليت ُحتارب الیوم ممن تفّضل إالسالم �لهيم هذه التعالمي 

  !اخلريات وإالحسان

  

�شـارلز "�ىل لسان وز�رمه من هؤالء �ًريا ومه ا��ن قالوا ٕاننا ال ن�ٔمل 

  ال ميكن ٔ�ن : "٦/١٠/٢٠٠٥يف لكمة � يف معهد هريتیج يف " �رك



 

٦٨ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

�لنقاش حـول �كون هناك مفاوضات حول ٕا�ادة دو� اخلالفة وال جمال 

   "تطبیق الرشیعة إالسالم�ة

  

اق ٕاىل  رفـع رایـة العـدل يف هـذه ولكن لكنا ٔ�مل يف شـ�بابنا املسـمل التـو�

  .احلیاة اليت خرهبا الظمل و�س��داد

  

ا�لوايت �ن وال �زلن م�ش�ٔ لٔ�بطـال لكنا ٔ�مل يف ف�یاتنا و�سائنا املسلامت 

والسـري يف درب �ـري لٔ�مـة يف العزميـة القویـة حنـو نـور القـر�ٓن وقدوة 

  .أ��م

ــارة الــيت ٔ�عطاهــا إالســالم  ٕان التــارخي لیقــف طــویًال ٔ�مــام اجلهــود اجلب

  .�ل�رشیة، وما قدمه لٕال�سان؛ لكونه ٕا�سان بعیًدا عن دینه و��سه

  
  

  محمد عبید 



 

٦٩ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

  املراجع

التــ�ٔثريات الفكریــة املتبــاد�، حبــوث يف التیــارات .. ٔ�ورو� والعــامل إالســاليم .١

حيـي . ٔ�محـد جعیبـة، د. د: �مو�ة من �لامء أ�زهر، مه ،ثالثة ٔ�جزاء. الفكریة

محمـود . محمـد محمـد حسـني ، د. حيـي هـامش ، د. رضـا ا�ق�قـي، د. ربیع ، د

 . محمد شامة. محدي زقزوق، د

  

 .فضل إالسالم �ىل احلضارة الغربیة، مونتجموري وات .٢

  

 .مشس العرب تطل �ىل الغرب، زیغرید هو�كه .٣

  

 .املسلمني �ىل احلضارة أ�وروبیة، عز ا��ن فراج فضل �لامء .٤

  

 .أ�بطال،  توماس اكرلیل .٥

  

 . حضارة العرب لغوس�تاف لوبون .٦

  

 .ملاذا ت�ٔخر املسلمون وتقدم �ريمه، شك�ب ٔ�رسالن .٧

  

  .یوسف القرضاوي. احللول املس�توردة و�یف ج�ت �ىل ٔ�م�نا، د .٨



 

٧٠ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  الفهرس

 الصف�ة                   املوضوع                                     
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  ٢٩... ..........................................................�ش�ٔة العلامنیة 



 

٧١ 

 فیھا؟ اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا

  

  ٣١.... ...................حرص املس�رشقني �ىل �لمنة ا�و� املسلمة 
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  ٤٨ .... .......................هل �ر�ت الك��سة ا�و� �لعلامنیة فعال؟ 

  ٥٣.. .................... العلامنیة يه طریق حتر�ر العمل من ا��ن ؟هل 

   ٥٥............................هل معر �ن اخلطاب خشصیة لن تتكرر ؟ 

  ٥٨.................  ؟ن یقدمه إالسالم ٕالنقاذ املس�تق�لما ا�ي ميكن �ٔ 

  ٦١........................................................................ اخلامتة 

  ٦٣....................................................................... املراجع 

  ٦٤...................................................................... الفهرس 

  

  

  



  فیھا؟ اإلسالم

٧٢ 

اإلسالم أّثر وكیف كانت، كیف.. رةحرالمت أوروبا أوروبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


