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إن العرب علّمو�ا صنع الكتاب ، وعمـل البـارود ، وإبـرة السـفينة ، فعلينـا أن �فكـر مـاذا كا�ـت                       " 

 "هنضتنا لو مل يكن من ورائها هذه املخلفات اليت وصلتنا من املد�ية العربية ؟ 
 
 "جوتية " 
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 الُمقَدمة

حلمد  رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيد�ا حممد وعلى آلـه وصـحبه أمجعـني ،                   ا
 :وعلى من دعا بدعوته واهتدى هبديه بإحسان إىل يوم الدين وبعد 

فكثري من شبابنا ، ممن هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا جيهلون معامل احلضارة يف اإلسالم ، 
ي أبدع احلضارة ، وهو الذي أوجدها يف العصر احلديث وهو أستاذها ويظنون أن الغرب هو الذ

 ... ورائدها على مدى التاريخ ، وخالل العصور 
ولكـــن هـــذا االدعـــاء ال يســـتند علـــى املوضـــوعية والفهـــم ، واليرتكـــز علـــى احلقيقـــة التارخييـــة    

 !!...والوعى
اء ا ضـالتك املنشـودة    سوف جتـد فيـه إن شـ   - عزيزي القارئ -وهذا الكتاب الذي بني يديك    

يف الكشف عن معامل احلضارة يف اإلسالم ، والتعرف على مفاتيحهـا، وجوا�بـها ، وأثرهـا ، ومعابرهـا إىل                    
 !!. وتوضيح �زعتها اإل�سا�ية يف معاملة األقوام غري املسلمة . الغرب ، 

ادق، والقناعـة    مـن أ�ـه سـيكون عنـدك اإلميـان الصـ            - بعد قراءتك هلذا الكتـاب       -وأ�ا على يقني    
بـل تشـريعه اخلالـد فـاق كـل      .. الكاملة بأن هذا اإلسالم العظيم هو مفتاح احلضارات ، ومبدع املـد�يات    

 .. قا�ون وتشريع يف احلياة
 مــن أ�ــك ســتنادي باإلســالم العظــيم دســتوراً ومنــهاجاً ، - بعــد القناعــة التامــة -وأ�ــا علــى يقــني 

لرسـول صـلى ا عليـه وسـلم قـدوة وإمامـاً ، وسـتكون مـن عـداد                    وبالقرآن الكريم �ظاماً وأحكاماً ، وبا     
 .. الذين هداهم ا، وآمنو بالعقيدة اإلسالمية على أهنا �ظام حكم ، ومنهج حياة ، ومشعل حضارة

 . ا أسأل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إ�ه أكرم مأمول وباإلجابة جدير 
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 مقَِّدمة ومتهيد

كمـا جـاء    " ا حلضـارة    "بشيء من التفصيل حيسن أن أعـرف        " معامل احلضارة " أتناول حبث    قبل أن 
 . على لسان أهل اخلربة واالختصاص 

احلضارة هي �تاج اإل�سان املد�ي االجتماعي خبصائصـه الفكريـة والروحيـة والوجدا�يـة           : " يقولون  
 .."ها من قيم ومثل ومبادئ والسلوكية حتقيقًا ألهداف أمته ، وما ارتضته هذة األمة لنفس

 : و�ستخلص من هذا التعريف شيئني 
 احلضارة هي طريق احلياة اليت ارتضتها األمة لنفسها يف مجيع اـاالت الروحيـة، واالجتماعيـة                 -أ  

 .. املنبعثة من قيم معينة ، ومثل حمددة ... ، والسياسية ، واالقتصادية ، والعمرا�ية ، واملادية 
 : �بان  للحضارة جا-ب 

مظاهر الرقي املادي الـذي يشـمل مجيـع جوا�ـب احليـاة مـن صـناعة ، وجتـارة، وزراعـة ،                       : األول  
 .. واخرتاع وفنون 

مظاهر الرقي املعنوي الذي يتصل بالقيم الروحيـة ، والقواعـد األخالقيـة واإل�تـاج الفكـري                 : الثا�ي  
 ... واإلبداع األدبي 

ــاء علــى هــذا التعريــف واالســتخالص �قــ    ــدى    : ول وبن إن احلضــارة التكــون ذات طــابع إ�ســا�ي ل
 حسب التعريـف    -ذلك ألن احلضارة    . احلضاريني حتى تتصف بالرقي املادي واملعنوي على حد سواء          

إال مبقـدار مـا يكـون ذلـك     ...  ال تقاس بالتقدم العلمـي أوالصـناعي أو اآليل أو العمرا�ـي            -اآل�ف الذكر   
 ..جتسيدا ملبادئ خلقية فاضلة تعبريا عن مقاصد إ�سا�يه صاحلة و

 ولقد أمجع املختصون من رجاالت الرتبية واإلصالح واالجتماع يف كل زمان ومكان على أ�ه اليلزم               
من وجود الرقي املادي يف بيئة من البيئات وجود حضارة إ�سا�ية باملفهوم الذي أوضحناه ، إذ قد توجـد                   
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ولكنـها غـري متحضـرة إ�سـا�يا ، وغـري �اهضـة روحيـا               .. أمة متفوقة ماديا ومتقد مـة علميـا وصـناعيا           
 !!. وخلقيا 

أمريكـا  " وأوضح مثل على ذلك تلك التفرقة العنصرية بـني البـيض والسـود الـيت ترفـع لواءهـا اليـوم                      
 من أعظم دول العامل يف احلضارة املادية ، واإل�تـاج الصـناعي ،              - يف �ظر الكثري     -هذة الدولة تعد    " .. 
ودع عنك استعباد الدولة الشيوعية ألفراد شعبها ، أو استبعادها ألبنـاء املسـلمني   .. ع العلمي  واالخرتا

 اإل�سا�ية ، بل مهجية وتسلط مل يشهد مثله         وصمة عار يف جبني   الواقعني حتت سيطرهتا و�فوذها ، فإهنا       
 !!. التاريخ 

يف إشـعال �ـار احلـروب        - ويالألسـف    -فضال عـن أن ذلـك الرقـي املـادي لتلـك الدولـة اسـتخدم                 
املدمرة اليت ذهب ضـحيتها املاليـني مـن البشـر ، واسـتخدم أيضـاً يف اسـتعمار الشـعوب املستضـعفة الـيت                       

مـن أجـل سـلخها عـن أوطاهنـا أو عـن عقيـدهتا ، ليحـل حملـها شـعب آخـر                        .. المتلك هلا حولًا وال قوة      
 !!. يعيش يف ربوعها فسادا وظلما وعدوا�ًا 

البد سيصيبه من الفناء والدمار ما أصاب حضـارات     - غري اإل�سا�ي    -ي املادي غري أن ذلك الرق   
 علت يف األرض، وسـادت زمنـاً، ثـم أُخـذت علـى حـني                - مل تتَّسم بالطابع اإل�سا�ي      -عظيمة يف التاريخ    

: وصـدق يف حقّهـا قولـه تبـارك وتعـاىل      ... غرة ، فأصبحت أثراً بعـد عـني ، وخـرباً يف بطـون التـاريخ                
ى إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أهنـم قـادرون عليهـا أتاهـا أمر�ـا ليلًـا أو هنـارا                       حت{ 

  ] .٢٤: يو�س [  } فجعلناها حصيدا كأن مل تَغن باألمس
أن أمريكا وروسيا وغريمها من الدول ميكـن أن �قـول عنـها إهنـا      : والذي أخلص إليه بعد ما تقدم       

 . متحضرة ماديا 
 عن أمة بأهنـا ذات حضـارة حقيقيـة حتـى تتحضـر ماديـا ، وتتحضـر روحيـا وتتحضـر                       وال �قول 

 ..إ�سا�يا
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عندئذ تكون من عداد األمم اليت هلا يف التاريخ ذكر ، ويف األجيال قـدوة ، ويف سـجل احلضـارات       
 ماهيـة احلضـارة يف اإلسـالم ، هـل هـي       - أخـي القـارئ      -بعد هذه التقدمـة البـد أن تعـرف          .. �صيب  

 تصف باملادية أم تتصف باإل�سا�ية أم تتصف بالوصفني معاً ؟ ت
 بوضـوح عـن ماهيـة احلضـارة         - أخي القـارئ     -وهذا البحث الذي بني يديك سوف يكشف لك         

 .. اإلسالمية ، وعن مواصفاهتا العامة ، وعن جوا�بها املتعددة ، وعن معابرها يف الشرق والغرب 
وت عليها حضارة اإلسالم بل توقن من قرارة �فسـك ، وأعمـاق             عندئذ تدرك متاما احلقيقة اليت ا�ط     

على أي مبادئ متيزت هبا شريعة اإلسالم ؟ وعلى أي خصائص ا�طـوى عليهـا هـذا الـدين      .. وجدا�ك  
 !! .العظيم ؟

 : من مجيع جوا�به حيسن التعرض للنقاط التالية " معامل احلضارة" ولكي أحيط ببحث 
 . بادئ اإلسالم  مفاتيح احلضارة يف ضوء م- ١
 .  جوا�ب احلضارة اإلسالمية وأثرها يف بناء األمم - ٢
 .  معابر احلضارة اإلسالمية إىل الغرب وثناء الغربيني عليها - ٣
 . النزعة اإل�سا�ية يف احلضارة اإلسالمية - ٤
  هل استنفدت احلضارة اإلسالمية أغراضها ؟ - ٥

يء مـن التفصـيل ، وعلـى ا قصـد السـبيل ومنـه       وسأتكلم عن كل �قطة من النقـاط اخلمسـة بشـ        
 .�ستمد العون 

* * * 
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 :الفصل األول 
 مفاتيح احلضارة يف ضوء مبادىء اإلسالم

ــة       ــن األ�ظم ــا م ــان ، وال �ظام ــن األدي ــا م ــا مساوي ــم دين ــة   ... ال أعل ــاليق املد�ي ــتح لإل�ســان مغ ف
ــه     ــة ، وعرف ــم واملعرف ــق العل ــره طري ــاة  واحلضــارة ، وبص ــه الشــريعة  .. حقــائق الكــون واحلي ــذي فعلت كال

 . اإلسالمية الغراء 
 : ذلك ألن اإلسالم ينطوي على املبادئ األساسية التالية 

 :  ينطوي على مبدأ العلم الشامل -أ 
يف أول آية �زلـت مـن كتـاب اللّـه عـز وجـل            .. فا سبحا�ه كرم العلم ، وكرم القراءة ، وكرم القلم           

خلق اإل�سان من علـق     * اقرأ باسم ربك الذي خلق      { : ا صلى ا عليه وسلم      على قلب رسول    
  ] .٥ - ١: العلق [  } علم اإل�سان ما مل يعلم* الذي علم بالقلم * اقرأ وربك األكرم * 

من غريهـم ، قـال   .. واللهتعاىل قرن اإلميان بالعلم إشارة إىل أن العلماء أعلى مقاما ، وأرفع منزلة     
  ] .١١: اادلة [  } يرفع ا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات{ : ىل تعا

والرسول عليه الصالة والسـالم جعـل مقـام طالـب العلـم يف صـف ااهـدين إلعـالء كلمـة ا مـن                         
 : روى الرتمذي عنه عليه الصالة والسالم أ�ه قال .. �احية املنزلة واألجر 

 " . م فهو يف سبيل ا حتى يرجع من خرج يف طلب العل" 
والرسول صلى ا عليه وسلم اعترب الطريق الذي يسلكه طالب العلم للعلم طريقًا مؤديا إىل اجلنة، 

من سلك طريقًا يلتمس فيه علمـاً سـهل ا لـه طريقًـا إىل اجلنـة      : " روى مسلم عنه عليه الصالة والسالم     
 . " 
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حينمـا حضـرته الوفـاة    " البريو�ي "اليت رفع منارها اإلسالم جند أن وعلى ضوء هذه الروح العلمية   
مـن أحـد احلاضـرين أن    " البريو�ـي  " ، دار احلـديث يف جملسـه حـول مسـألة مـن اإلرث املعقّـدة ، فطلـب        

 !. يف أي حال أ�ت وتسأل عن هذا ؟: فقال له الزائر . يوضحها له 
 " . ا خري من أن أذهب إليه وأ�ا أجهلها ألن أذهب إىل ا وأ�ا أعرفه: فقال البريو�ي 

والعلم يف اإلسالم يشمل كل علم �افع سواء أكان العلم دينيا أو د�يويـا ، �ظريـا أو جتريبيـا ، فـرض                       
 ..عني أو فرض كفاية 

مادام أ�ه يف خدمـة الـدين والـد�يا ، ومـادام أ�ـه لرفـع منـار املد�يـة واحلضـارة ، ومـادام أ�ـه واضـح                             
 .. ة واإل�سا�ية لصاحل احليا

 : ومما يؤكد مشولية العلم يف اإلسالم 
وإمنـا  .. أن اإلسالم حني حض على العلم مل يقيده بالعلم الـديين أو الكـو�ي أو النظـري أو التجـرييب                  

 . أطلق لفظ العلم ليشمل كل علم �افع ينفع األمة يف دينها ود�ياها 
  ]٢٠: طه [  }وقل رب زد�ي علما{ : فا سبحا�ه حني يقول 

مل يقيد ذلك بعلم الدين ، وال بعلم الد�يا ، وإمنا أطلق اللفظ ليشمل األمرين معا ، أو بعبارة أوضـح        
 .. ليشمل كل علم �افع يف احلياة 

 : ومما يؤكد مشولية العلم يف اإلسالم 
  ]٨: األ�فال [  }وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة{ : أن ا سبحا�ه حني قال 

فكـل علـم يهيـئ      .. عداد هذا يشمل اإلعداد املادي ، واإلعداد اجلسمي واإلعـداد املعنـوي             فاإل
 ..هلذا اإلعداد يكون تعلمه من قبيل فرض الكفاية ألمة اإلسالم 

وبناء على هذا كان تعلـم اهلندسـة ، والفيزيـاء ، والكيميـاء ، والـذرة والكهربـاء مـن قبيـل فـرض                        
ا قام به البعض سقط اإلثم عـن البـاقني ، وإن مل يقـم بـه أحـد فالكـل آمثـون يف                  الكفاية يف جمتمع املسلمني إذ    

 .�ظر اإلسالم 
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: " كــان تعلــم هــذه العلــوم مــن قبيــل فــرض الكفايــة لكوهنــا تنــدرج حتــت مفهــوم قولــه تبــارك وتعــاىل 
 : فاملسؤولية جسيمة وخطرية أمام رب العاملني .. وإل ا .. " وأعدوا 

 :لم يف اإلسالم ومما يؤكد مشولية الع
أن كل اآليات القرآ�ية اليت حتض علـى التأمـل والـتفكري يف خلـق السـموات واألرض هـي يف احلقيقـة                       
حــض علــى العلــم التجــرييب يف كــل صــوره وأ�واعــه ، وذلــك أن املســلم حينمــا يتأمــل يف أســرار الطبيعــة ،  

بعظمـة هـذا اخلـالق العظـيم ،      �ـا فإ�ـه يـزداد إميا  .. ويتعمق يف خفايا الكون ، ويبحث عـن �ـواميس احليـاة   
 .. وبإبداعه الرائع وبقدرته الفائقة 

، ألن العـامل كلمـا      } إمنـا خيشـى اللَّـه مـن عبـاده العلمـاء           { : ومن هنا �درك قوله تبارك وتعـاىل        
 . ازداد إميا�اً با ، وخشية منه.. ازداد علما خبفايا الكون ، وأسرار الطبيعة 

 : م يف اإلسالم ومما يؤكد مشولية العل
 " . ماال يتحقق الواجب إال به فهو واجب : " القاعدة األصولية اليت تقول 

فإذا كان الواجب احلربي مثال يتطلّب من املسلمني يف املاضـي أن يكـون عنـدهم خيـل ، ودروع ،                    
.. وغريها من املعدات اجلهاديـة الـيت تتناسـب مـع روح العصـر ومتطلبـات الـزمن             .. وسيوف ، ورماح    

فــإن الواجــب علــيهم يف عصــر�ا اليــوم أن يعــدوا مــن الصــواريخ ، والقنابــل ، والطــائرات ، واملــدافع ، مبــا     
.. وإال .. يتناسـب مــع حـروب العصــر ، ومتطلبــات اجلهـاد ليقــابلوا القــوة بـالقوة ، واإلعــداد باإلعــداد     

 . !!فإهنم آمثون ألهنم مل حيققوا هذا الواجب ، ومل ينهضوا هبذا اإلعداد 
من هنا �علم أن مبدأ العلم يف اإلسالم هو مفتاح كبري من مفاتيح احلضـارة خـالل العصـور ، وعـرب                    

 .التاريخ 
* * * 

 
 

 )٩(الصفحة 



 

 :  وينطوي على مبدأ التفكري يف ملكوت اللَّه -ب 
ما أكثر اآليات اليت حتض علـى التأمـل والـتفكري يف خلـق السـموات واألرض ، ومـا أروعهـا حينمـا                  

ــتفهم حتــى يصــل إىل املعرفــة الصــحيحة، ويــرتاءى لــه احلــق الواضــح    هتيــب بالعقــل اإل �ســا�ي أن يتــدبر وي
 .. املبني 

 :من هذه اآليات 
إن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل ، والنهار ، والفلـك            { : قال تعاىل يف سورة البقرة      

ء فأحيا به األرض بعد موهتا ، وبث        اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس ، وما أ�زل اللَّه من السماء من ما              
 } فيها من كـل دابـة ، وتصـريف الريـاح ، والسـحاب املسـخر بـني السـماء واألرض آليـاتٍ لقـومٍ يعقلـون                          

  ] .١٦٤ -اآلية [ 
إن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليـات ألويل    { : وقال يف سورة آل عمران      

  ] .١٩٠اآلية [  } األلباب
قل ا�ظروا ماذا يف السموات واألرض ، وما تغين اآليات والنذر عن قومٍ { :  يف سورة يو�س وقال

  ] .١٠١: اآلية [ } اليؤمنون 
أو مل يتفكروا يف أ�فسهم ما خلق اللَّه السـموات واألرض ومـا بينـهما إال                { : وقال يف سورة الروم     

  ]٨: اآلية .[  } فرونباحلق وأجلٍ مسمى وإن كثرياً من الناس بلقاء رهبم لكا
ومن آياته يريكم الربق خوفًا وطمعا وينزل مـن السـماء مـاء فيحيـي بـه                 { : وقال يف سورة الروم     

  ]٢٤: اآلية [  }األرض بعد موهتا إن يف ذلك آلياتٍ لقوم يعقلون
* وإىل السماء كيف رفعت   *  أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت        {: وقال يف سورة الغاشية     

 }... فذكر إمنا أ�ت مذكر * وإىل األرض كيف سطحت ؟ *  اجلبال كيف �صبت وإىل
  ] ٢١ - ١٧: اآليات [ 

 )١٠(الصفحة 



 

فهذه اآليات القرآ�ية وغريها فضال عن أهنا تلفت �ظر اإل�سان لوجود اإلله الواحد املعبود، وحتـرك                
أمـام العقـل اإل�سـا�ي      فإ�ّهـا يف الوقـت �فسـه تفـتح          .. قلبه ومشاعره وأحاسيسه باإلميان بواجب الوجـود        

ليـزداد املـؤمن إميا�ـاً بعظمـة     .. آفاقاً جديـدة مـن املعرفـة الكو�يـة ، وعلـم األحيـاء ، وسـر وجـود احليـاة                
: اخلالق املبدع ، ويرتسخ قلبـه يقينـا بقـدرة اخلـالق الفائقـة ، وصـدق اللَّـه العظـيم القائـل يف سـورة فصـلت                

تـبّني هلـم أ�ـه احلـق أومل يكـف بربـك أ�ـه علـى كـل شـيء           سنريهم آياتنا يف اآلفـاق ويف أ�فسـهم حتـى ي          { 
  ] ٢٣: اآلية . [  } شهيد

من هنا �علم أن مبدأ التفكري يف ملكـوت اللَّـه هـو مفتـاح كـبري مـن مفـاتيح احلضـارة، وإشـعاع قـوي                     
 . على مر السنني وكر األعوام ، حتى يوم البعث والنشور ... الستجالء املعرفة 

* * * 
 :على مبدأ تكريم اللَّه لإل�سان  وينطوي -ح 

ولقـد كرمنـا بـين آدم ومحلنـاهم يف الـرب والبحـر         { : يقول ا سـبحا�ه وتعـاىل يف سـورة اإلسـراء            
٧٠: اآلية .[  } ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال[  

 فما جمال هذا التكريم والتفضيل ؟ 
 : احلواس  كرمه اللَّه سبحا�ه بالعقل و-

قال تعـاىل يف    .. ألهنما الطريقان إىل املعرفة ، واستجالء احلقيقة ، واكتشاف عظمة ا يف الكون            
واللَّه أخرجكم من بطون أمهاتكم التعلمون شيئًا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة { : سورة النحل 

  ]٧٨: اآلية .[  } لعلكم تشكرون
 ا  اإل�سان مسئوالً عن عقله وحواسه إذا هو مل يستعملهما            ومن مقتضيات هذا التكريم أن جعل     

وال تقـف مـا لـيس لـك بـه علـم إن           { : ، قال تعاىل يف سورة اإلسـراء        .. يف طاعة ا وخدمة عباده      
  ]٣٦اآلية .[ } السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوالً 

 )١١(الصفحة 



 

ولقـد  { : قال تعاىل يف سورة األعـراف       .. لّ  بل اعترب املعطل لعقله وحواسه كاأل�عام بل هو أض        
ذرأ�ا جلهنم كثريا من اجلن واإل�س هلم قلوب ُ اليفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم آذان اليسمعون   

  ]١٧٩: اآلية .[  }  هم الغافلونهبا أولئك كاأل�عام بل هم أضلّ أولئك
 :  وكرمه اللَّه سبحا�ه باالستخالف يف األرض -
  }وإذ قال ربك للمالئكة إ�ي جاعل يف األرض خليفة{ : ال تعاىل يف سورة البقرة ق

  ]٣٠: من اآلية [ 
  ]١٦٥: من اآلية ...[  } هو الذي جعلكم خالئف األرض{ : وقال يف سورة األ�عام 

ــا ،      ــا واملالـــك لزمامهـ ــائم عليهـ ــيدها ، والقـ ــو إذن سـ ــة ا يف األرض فهـ ــان خليفـ ــا دام اإل�سـ ومـ
واليتــأتى ذلــك إال أن يســلك ســبيل العلـــم     ... ســتخرج لدفائنــها ، واملســتجل ي لكــل ســر فيهـــا      وامل

 !!. ليسخّر هذه القوى الطبيعية ، والنواميس الكو�ية ، خلدمة احلضارة وكرامة اإل�سان ... واملعرفة 
 : و كرمه اللَّه سبحا�ه بتسخري الكون له وجيعل الطبيعة كلها حتت تصرفه -

 اللَّه الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بـأمره ، ولتبتغـوامن              {:  يف سورة اجلاثية     قال تعاىل 
وسخر لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعا منه إن يف ذلك آليـاتٍ لقـوم                 * فضله ولعلكم تشكرون    

  ]١٣ : ١٢اآليتان .[  } يتفكرون
لحة احلضـارة ، وخدمـة اإل�سـا�ية ،    وما دام هذا الكون مسخرا لإل�سان فعليه أن يسـتخدمه ملصـ         

 !!. وكرامة اجلنس البشري 
ومن هنا �علم أن مبدأ تكريم اللَّـه لإل�سـان هـو مفتـاح كـبري مـن مفـاتيح احلضـارة ، وإشـعاع قـوي                           

 .... الستجالء احلقائق العلمية على مدى التاريخ ، وكر األعوام 
* * * 

 
 

 )١٢(الصفحة 



 

 :  وينطوي على مبدأ املساواة اإل�سا�ية -د 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من �فس واحـدة           { : يقول ا تعاىل يف أول سورة النساء        

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثريا و�ساء واتقوا اللَّـه الـذي تسـاءلون بـه واألرحـام إن اللَّـه كـان                        
 . } عليكم رقيبا

  ] ٣ ١: من اآلية [  }كمإن أكرمكم عند اللَّه أتقا{ : ويقول يف سورة احلجرات 
كلكـم آلدم وآدم مـن تـراب ، ال         : " ويقول عليه الصالة والسالم يف خطبته اجلامعة يف حجـة الـوداع             

كل هذه النصـوص تؤكـد      " . فضل لعربي على عجمي ، وال ألبيض على أسود إلّا بالتقوى والعمل الصاحل              
اإل�سا�ية بغض النظر عن أجناسهم املختلفـه       أن كل من ينضوي حتت راية اإلسالم ساهم يف بناء احلضارة            

وحيـدثنا التـاريخ أن العنصـر غـري العربـي يف الدولـة اإلسـالمي ة          .. ، وألواهنم املتباينة ، ولغاهتم املتعددة       
بـل كـا�وا مـن أشـهر الرجـال يف النبـوغ العلمـي              .. كا�وا يتبـوؤن أمسـى املراتـب ، وينـالون أعلـى املناصـب               

.. مثال أبي حنيفة ، وسيبويه ، والبريو�ي واخلوارزمي، والرازي ، وابـن سـينا               كأ.. والتفوق احلضاري   
ومئات غريهم ممن محلوا ألوية الفقه ، والطب والرياضيات ، والفلسفة ، والتاريخ ، والفلك ، واجلغرافيـا ،      

يتغنـى بعظمـة   وسائر العلوم ، بل ساهم أولئك يف بنـاء احلضـارة اإل�سـا�ية أيمـا إسـهام ؟ ومـا زال التـاريخ                        
 !!. �بوغهم ، ومحيد آثارهم

 : وإليكم بعض مآثر هؤالء 
 لقي عمر بـن اخلطـاب رضـي ا عنـه �افعـاً وقـد قـدم للحـج ، وكـان قـد اسـتعمله علـى مكـة                               -

موىل من موالينـا ، فسـأله عـن     " عبد الرمحن بن أبزى     : " من استعملت على أهل الوادي ؟ فقال        : فقال  
أمـا إن  : فسر عمر رضي ا عنـه وقـال      ..  لكتاب ا ، عامل بالفقه والفرائض        إ�ه قارئ : حاله ، فقال    

 " . �بيكم قال إن ا يرفع هبذا الكتاب قوماً ويضع آخرين 

 )١٣(الصفحة 



 

مـوىل لـبين فهـر ، تـوىل إفتـاء مكـة ، وكـان ينـادي منـادي اخلليفـة                " وكان عطاء بن أبـي ربـاح         " -
، وكـان علـى دمامتـه وسـواد شـكله      "  إال عطـاء بـن أبـي ربـاح     ال يفـيت النـاس  : " األموي يف موسم احلـج   

 . وعنصره غري العربي يتصدر أرفع مركز شعيب بني الناس 
ــان - ــن كيســان   "  وك ــو فارســي  -" طــاووس ب ــذكري     -وه ــاء يف جمــال الت ــوبخ اخللف ــايل أن ي  اليب

 وسـارت جنازتـه يـوم مـات         واإلرشاد ، وكا�وا يتلمسون رضاه ، وكا�ت قلوهبم تفيض هيبةً لـه وإجـالالً ،              
 . فوق رؤوس عريبة مسلمة مطأطئة تفوق العد واحلصر 

املعتـــزيل ، مـــوىل لـــبين ضـــبة ، وكـــان صـــدرا يف األدب واللغـــة  " واصـــل بـــن عطـــاء "  وكـــان -
 .. مل ينازعه الصدارة فيها منازع ومل ينكر فضله و�بوغه أي إ�سان .. والعلوم 

ى ، وأعظــم مــن أن تستقصــى ، وال يســتطيع أحــد أن    واألمثلــة علــى ذلــك أكثــر مــن أن حتصــ  -
يتجاهل ماتدين به احلضارة اإلسالمية للعصر السلجوقي وال أن ينكر ما قدمته للحضارة اإلسالمية هنضة               

 . التيموريني يف أواسط آسيا 
ــا�يون يف ا�بعــاث احلضــارة        ــراك العثم ــه األت ــذي لعب ــل ال ــدور اهلائ وال يســتطيع أحــد أن يتغاضــى ال

فإذا ذكر�ـا أن هـؤالء مجيعـاً ليسـوا بعـرب عرفنـا جيـداً أن كـل مـن آمـن هبـذا                         .. مية وازدهارها   اإلسال
جمــد .. ســاهم يف بنــاء احلضــارة اإل�ســا�ية ، وشــارك يف إقامــه   .. اإلســالم عقيــدة وعبــادة وتشــريعا  

 .. املسلمني عرب العصور 
ح كـبري مـن مفـاتيح احلضـارة اإل�سـا�ية      من هنا �علم أن مبدأ املساواة اإل�سا�ية يف اإلسالم هو مفتا  

 !!.. وأداة قوية يف ا�بعاثها وازدهارها علىمدى التاريخ 
* * * 

 
 
 
 

 )١٤(الصفحة 



 

 : وينطوي على مبدأ اال�فتاح والتعارف -هـ 
 يـا أيهـا النـاس إ�ـا خلقنـاكم مـن ذكـرٍ وأ�ثـى وجعلنـاكم                   {:  يقول ا تعاىل يف سورة احلجرات        -

  ]١٣: من اآلية .[ } ... شعوباً وقبائل لتعارفوا 
احلكمــة ضــالةّ كــل مــؤمن فــإذا  : " ويقــول عليــه الصــالة والســالم فيمــا رواه الرتمــذي والعســكري   

 " . وجدها فهو أحق هبا 
 للـذين مل يقاتلو�ـا فـى ديننـا، ومل خيرجو�ـا             اإلحسان والرب والقسـط   ومما يؤكد هذا التعارف واال�فتاح      

ال ينــهاكم اللَّــه عــن الــذين مل { :  قــال تعــاىل يف ســورة املمتحنــة ..مــن ديار�ــا ، ومل يــأمتروا علــى بالد�ــا 
 } ..يقاتلوكم يف الـدين ومل خيرجـوكم مـن ديـاركم أن تـربوهم وتقسـطوا إلـيهم إن اللَّـه حيـب املقسـطني                          

  ] . ٨: املمتحنة [ 
ــو كــان أهــل ال     - ــدات هلــذا التعــارف واال�فتــاح احملافظــة علــى العهــود واملواثيــق ول عهــد  ومــن املؤي
 إال الذين عاهدمت من املشركني ثم مل ينقصوكم شيئاً ومل يظاهروا {: قال تعاىل يف سورة التوبة : مشركني 

  ] .٤: التوبة [ } عليكم أحدا فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم إن اللَّه حيب املتقني 
 يف أمــان ومــن املؤيــدات كــذلك إجــارة غــري املســلم ولــو كــان مشــركاً حتــى يعــرف احلــق ، ويــدخل 

وإن أحد مِن املشركني اسـتجارك فـأجره حتـى يسـمع كـالم              { : قال تعاىل يف سورة التوبة      .. املسلمني  
  ]٦: التوبة [  } اللَّه ثم أبلغه مأمنه ذلك بأهنم قوم ال يعلمون

اليوم أحِلّ {:  جواز أكل ذبائح أهل الكتاب ، وجواز �كاح �سائهم ، قال تعاىل يف سورة املائدة     -
كــم الطيبــات وطعــام الــذين أوتــوا الكتــاب حــلّ لكــم وطعــامكم حــلّ هلــم ، واحملصــنات مــن املؤمنــات ، ل

واحملصنا ت من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن حمصنني غري مسافحني والمتخـذي            
  ] .٥: املائدة [  } ..أخدان 
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 : فبناء على هذه النصوص اليت سبق ذكرها 
وكان من �تيجة هـذا  .. املسلمون على غريهم ، وتعارفوا على شعوب كثرية من غري ملتهم         ا�فتح  

ــة       ــددة ، وحضــارات متنوع ــد�يات متع ــن م ــارف أن اســتفادوا م ــاح والتع ــق ،  .. اال�فت كحضــارة اإلغري
وغريها مـن احلضـارات الـيت       .. وحضارة اليو�ان ، وحضارة الرومان ، وحضارة الفرس، وحضارة اهلند         

ــدى املســلمني خــربات واســعة يف شــتى اــاالت الصــناعية ، و     عاصــروه ا وأخــذوا عنــها ، فتكو�ــت ل
فصــهروهها يف بوتقــة اإلســالم ، فجــاءت    .. التجاريــة ، والزراعيــة ، والعمرا�يــة ، والعلميــة ، والفنيــة     

 . احلضارة فيما بعد مطبوعة بطابعه ، وممهورة خبامته 
 ...م الشامل فإذا كان اإلسالم ينطوي على مبدأ العل

 .. وينطوي على مبدأ التفكري يف ملكوت اللَّه
 ...وينطوي على مبدأ تكريم اإل�سان 

 .. وينطوي على مبدأ املساواة اإل�سا�ية 
 ...وينطوي على مبدأ اال�فتاح والتعارف 

م ، فإذا كان اإلسالم ينطوي على هذه املبادئ كلها فـأحر باملسـلمني الـواعني املـتفهمني ملبـادئ دينـه              
أن حيملوا إىل اإل�سا�ية مشـعل العلـم واملعرفـة ، وأن يرفعـوا يف مسـاء                 .. والعاملني على مقتضى شريعتهم     

البشرية ألوية املد�ية واحلضارة ، وأن يكو�وا حبق أساتذة الد�يا ، وهداة األمم ، ومنارات متأللئـة يف حبـار               
 .. الظلمات 

سـالم هـذا الفهـم ، وأخـذوا هباتيـك املبـادئ ، وطبقـوا                وملا فهم آباؤ�ا األولون من الرعيـل األول اإل        
كا�وا حبق عباقرة الد�يا ، وعظماء التاريخ وأئمـة الفكـر ، وأسـاتذة العـامل ،               .. على أ�فسهم تلك التعاليم     

بـل كـان الشـرق والغـرب يرتشـف مـن معـني              .. يف فـرتات طويلـة مـن التـاريخ          .. وحاملي ألوية احلضـارة     
 .. بيل معارفهم ، ويستهدي من �ور مد�يتهم وحضارهتم علومهم ، وينهل من سلس
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كيف شهد املنصـفون مـن مستشـرقني        .. " الشهادات  "  يف حبث    - أخي القارئ    -وسوف جتد   
بعظمة احلضارة اإلسالمي ة يف الطب ، والكيميـاء         .. ومستغربني ، وعلماء اجتماع ، وفالسفة خمتصني        

؟ وكيــف أثــرت هــذه  .. واالجتمــاع، والفلــك ، والتــاريخ  ، والطبيعيــات ، والرياضــيات ، والفلســفة ،  
 احلضارة بنهضة الدول الغربية والشرقية يف العصر احلديث ؟ 

ــا يف حبــث  -وســوف جتــد أخــي القــارئ   كيــف ا�تقلــت  " ..معــابر احلضــارة اإلســالمية  " أيضً
 !!خلالدة ؟احلضارة اإلسالمية إىل الشرق والغرب ؟ وكيف استهدت اإل�سا�ية حبضارة اإلسالم ا

جوا�ــب احلضــارة اإلســالمية وأثرهــا يف بنــاء "  كــذلك يف حبــث - أخــي القــارئ -وســوف جتــد 
 " . األمم

ــر األكــرب يف رقــي        ــان هلــا األث كيــف أن احلضــارة يف اإلســالم كا�ــت شــاملة ومتنوعــة ؟ وكيــف ك
 !!. الشعوب ، وبناء األمم ؟

 !!. ذا الدين أال فليفهم شباب اإلسالم حقيقة هذا اإلسالم ، وعظمة ه
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 :الفصل الثا�ي 
 َجوا�ب احلَضَارة اإلِسالمية

 وأثرها يف بناء األمم
                      كنا أحملنا قبل قليل أن احلضارة يف اإلسالم كا�ت شاملة ومتنوعـة ، وكـان هلـا األثـر األكـرب يف رقـي

 . األمم ، وبناء الشعوب 
 احلضـارة اإلسـالمية اخلالـدة ، ليـوقن عشـاق      وهـا حنـن أوالء سـنربز يف هـذا الفصـل أهـم جوا�ـب       

 .. احلقيقة أن اإلسالم دين النهضة الشاملة ، واحلضارة املتنوعة ، واملد�ية املتجددة 
 : وميكن أن حنصر هذه اجلوا�ب املهمة يف امليادين الثالثة التالية 

 .. ميدان العقيدة والدين -أ 
 ..  ميدان العلوم املتنوعة -ب 
 .. لغة واألدب  ميدان ال-ح 

 .. وسنتحدث إن شاء اللَّه عن كل صنف من هذة األصناف بشيء من التفصيل 
* * * 

  ميدان العقيدة والدين -أ 
إن أميــز مــا تتميــز بــه العقيــدة اإلســالمية عــن العقائــد يف امللــل األخــرى الــيت صــاغتها يــد البشــر ،  

 : وحرفتها أصابع األحبار والرهبان هي 
 ... ن با الواحد املنزه عن الشبيه والشريك والولد  قررت اإلميا- ١

ومل يكـن لـه كفـوا       * مل يلـد ومل يولـد       * اللَّـه الصـمد     * قل هو اللَّه أحد      { :وشعارها يف ذلك    
 ] .سورة اإلخالص [ } أحد
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  �فت عقيدة الوساطة بني اخلالق واملخلوق ، - ٢

إذا سـألك عبـادي عـين فـإ�ي قريـب أجيـب           و{ : وشعارها يف ذلك قوله تعاىل يف سـورة البقـرة           
  ] .١٨٦: البقرة [  }دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا يل وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون

  مجعت يف طياهتا عقيدة كل الديا�ات السابقة ،- ٣

 شرع لكم مـن الـدين مـا وصـى بـه �وحـا       {:  وشعارها يف ذلك قوله سبحا�ه يف سورة الشورى        
ــدين وال تتفرقــوا فيــه    والــذي أوحينــا إ ــراهيم وموســى وعيســى أن أقيمــوا ال ــينا بــه إب ليــك ومــا وص {

  ] . ١٣: الشورى [ 
 .  قررت أن الكتب السماوية يصدق بعضها بعضًا ، واملتأخر يتمم منها املتقدم وينسخه - ٤

 : أما أهنا تصدق ملا بني يديها من الكتب السالفة 
أ�زلنـا إليـك الكتـاب بـاحلق مصـدقًا ملـا بـني يديـه مـن الكتـاب                    و{ : فلقوله تعاىل يف سورة املائدة      

  ] . ٤٨: املائدة [ } ومهيمنا عليه 
يا أيهـا الـذين أوتـوا    { :  يف سورة النساء أما أهنا �اسخة ملا �زل قبلها من الشرائع فلقوله سبحا�ه       

لـى أدبارهـا أو �لعنـهم كمـا         الكتاب آمنوا مبا �زلنا مصدقاً ملا معكم من قبل أن �طمس وجوها فنردهـا ع              
  ] .٤٧: النساء [  } لعنا أصحاب السبت وكان أمر اللّه مفعوال

 قررت أن األ�بياء والعلماء والربا�يني ليس هلم من األمر شيء وال ميلكون ملخلوق ضرا ، وال       - ٥
 . وإمنا مرد ذلك إىل ا سبحا�ه وحده ... هداية وال مغفرة 

 : لبينات واألصل يف ذلك اآليات ا
  ] .١٢٨: آل عمران [  } ليس لك من األمر شيء{ :  قال تعاىل يف سورة آل عمران -
  }إ�ك ال هتدي من أحببت ولكن اللَّه يهدي من يشاء{ :  وقال يف سورة القصص -
  ] .٥٦: القصص [ 
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لـن يغفـر   استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلـم سـبعني مـرة ف    { :  وقال يف سورة التوبة      -
  ] .٨٠: التوبة [ } ا هلم 
  ] .٥١: التوبة [  } قل لن يصيبنا إال ما كتب اللَّه لنا{  وقال يف سورة التوبة -
إ�سـان مسـئوالً عـن عملـه ، و�فـت أن تتحمـل               قررت مبدأ املسئولية الفردية ، واعتـربت كـل           - ٦

 . �فس مسئولية �فس أخرى بعد استكمال تكوينها وتربيتها 
: اإلسـراء   [  } وال تـزر وازرة وزر أخـرى      { : رها يف ذلك قوله تعاىل يف سورة اإلسـراء          وشعا

١٥. [  
  ] .٢١: الطور [  } كل امرىء مبا كسب رهني{ : وقوله سبحا�ه يف سورة الطور 

  ] .٣٨: املدثر [  } كل �فس مبا كسبت رهينة{ : ويف سورة املدثر 
 فال ميلك أحد من البشر أن حيـرم مـا أحـل ا أو               ده ،  قررت حق احلاكمية والتشريع  وح      - ٧

 إن احلكــم إال للَّــه أمــر أال { : وشــعارها يف ذلــك قولــه تعــاىل يف ســورة يوســف.. أن حيــلّ مــا حــرم ا
  ] .٤٠: يوسف [  } تعبدوا إال إياه

 }..فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اللّه والرسول{ : وقوله سبحا�ه يف سورة النساء 
  ] .٢٩:  النساء [

} ..ومن مل حيكم مبا أ�ـزل اللَّـه فأولئـك هـم الكـافرون      { : وقوله عز من قائل فى سورة املائدة        
  ] .٤٤: املائدة [ 

 ا من دون اد القرآن بأهل الشرائع السابقة الذين اختذوا األحبار والرهبان أربابوقد �د . 
ن حامت هذا املعنـى مـن الربوبيـة حـني سـأله إهنـم مـا        ولقد فسر النيب صلى ا عليه وسلم لعدي ب 

إهنم إذا أحلّوا هلم شيئًا استحلّوه ، وإذا حرمـوا علـيهم شـيئاً              : " عبدوهم ؟ فقال عليه الصالة والسالم       
 " !! .. حرموه ، فهذه عبادهتم 
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النـاس يف  دخـل  .. فا�طالقاً مما قررته الشريعة اإلسالمية مـن مبـادئ التوحيـد ، وحقـائق العقيـدة            
 .. اإلسالم زرافاتٍ ووحدا�ًا ، واعتنق الكثري منهم الدين اجلديد عن طواعية واختيار 

ــة منــذ القــرن الســابع املــيالدي حتــى عصــر النهضــة        ــة يف أوروب وقامــت حركــات اإلصــالح الديني
 . احلديثة 

 . فوجد من املسيحيني من ينكر عبادة الصور 
 . ق واملخلوق ووجد منهم من ينكر الوساطة بني اخلال

 ... ووجد منهم من ينكر أن املسيح هو ابن اللَّه ، أو أ�ه ثالث ثالثة 
يف حركته اإلصالحية ضد رجـال الكنيسـة كـان متـأثرا مبـا              " لوثر  " أن  " ويؤكد كثري من الباحثني     

جلامعـات  وكا�ـت ا  .. قرأه للفالسفة العرب ، والعلماء املسلمني مـن آراء يف الـدين ، والعقيـدة ، والـوحي                   
األوربية يف عصره التزال تعتمد على كتب الفالسفة املسلمني اليت ترمجت منـذ عهـد بعيـد إىل الالتينيـة ،                    
و�ستطيع أن �ؤكد أن حركة الفصل بني الدين والدولة اليت أعلنـت يف الثـورة الفر�سـية كا�ـت وليـدة احلركـة                       

ان حلضارتنا فضل يف إيقاد جذوهتا عن طريق الفكرية العنيفة اليت سادت أوروبة ثالثة قرون أو أكثر ، وك 
  .)١(.. " احلروب الصليبية واأل�دلس 

ــاوا ت والقساوســة       ــذكرها التــاريخ بزفــرات مــن األســى واللوعــة أن يعلــن الباب ومــن املهــازل الــيت ي
ون أل�فسهم أهنم فوق البشر ، وأهنم حيكمون اجلميع والحيكمهم أحد ، وأن هلم حق التوبة واملغفرة ال يسأل

 !!!. عما يفعلون 
 :   ما يلي ١٤٨"   معامل تاريخ العصور الوسطى " جاء يف 

أن الكنيســة هــي صــاحبة الســيادة يف : "   م ١٠٧٣الســابع ســنة  " غريغــورس " أعلــن البابــا * 
العامل كله تستمد �فوذها من ا مباشرة ، ومتد هي ملـوك األرض وأمراءهـا بـالنفوذ ، وأن البابـا لـه مركـز                         

                                                 
  .٣٨: للدآتور مصطفى السباعي رحمه الّله ص  " روائع حضارتنا"  من آتاب )١(
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 يف العامل ، فهو الذي يولّي األساقفة وخيلعهم ، وله احلق يف خلع األباطرة أل�ه سيدهم الذي اليسأل عما فذّ
 " . يفعل وهم يسألون 

إن اخلـادم الـذي   : "   م ١١٩٨سـنة   " أر�ِسـت الثالـث   " ويف القرن الثالـث عشـر أعلـن البابـا           * 
فـة بطـرس ، فهـو قـائم بـني اللَّـه وبـني عبـاده دون الـرب                    أقامه اللَّه على شعبه إمنا هو �ائب املسـيح ، وخلي          

 " . وفوق البشر ، وهو حيكم اجلميع ولكن ال حيكمه أحد 
حرمان إمرباطـور ، فيضـطر أحيا�ـاً إىل الوقـوف ببابـه ثالثـة               " البابا  " وأقسى من هذا أن يعلن      * 

البابـا، ويغفـر لـه ذ�وبـه ، كمـا فعـل           أيام حايف القدمني ، عاري الرأس بني الثلوج واألمطـار ، حتـى يـأذن لـه                  
 .   م ١١١٧حني حرمه البابا عام " هنري الرابع " اإلمرباطور 
ملـك إ�كلـرتا، ثـم أ�ـزل        " جـون   " أعلـن غضـبه علـى امللـك         " أ�سنت الثالـث    " ويف عهد البابا    * 

 علـى   "فيليـب أغسـطس     " �قمته على إجنلرتا كلها ، وأعلن عليها حرباً صـليبية ، وحـرض ملـك فر�سـا                  
مهامجتها وضمها إليه ، فاضطر عندئذ ملك إجنلرتا إىل طلب الغفران من البابا فغفـر لـه ، وقـدم لـه ملـك                        

 ... على أن يكون تابعاً للبابا ، وأقسم له ميني الوالء على ذلك " هدية " إجنلرتا 
ثـور علـى   هذا هو أبرز ما كان يتسم به رجال الدين يف القرون الوسـطى ، فكـان مـن الطبيعـي أن ي     

مل تكـن الديا�ـة املسـيحية يف    !!. وأن ينتقـد هـذه األوضـاع مصـلحون     . هذه املعتقدات الفاسدة رجال   
 ..األصل هي اليت توقد �ار هذا الربكان ، وتنشر على الناس هذه املعتقدات الفاسدة

السالم ، ولكنهم رجال الدين بأعماهلم وآرائهم ، واحنرافهم عن األصول اليت جاء هبا املسيح عليه 
هو الذي خلق هذه البلبلة ، وأثار هذه املشكالت يف العقيدة والتسلط .. وحتريفهم الكلم عن مواضعه 

 !!.. الكنسي ، ومنازعة اللَّه عز وجل يف املشيئة والغفران وعدم السؤال عما يفعل 
عـي الـذي ميتـاز      إن األعمى هو الذي يؤثر على الدين الطبي       " " فولتري  " ففي القرن الثامن عشر قال      

عقيدة متناقضة سفاكة للدماء ، ينتصر هلا اجللّادون ،         .. بالبساطة ، ويشارك يف اإلميان به مجيع الناس         
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.. عقيدة ال يذعن هلا إال الذين أفادوا منها سطوة وثراء           .. وحتيط هبا عصبة من األشراس الوصوليني       
 ")١(.  

د طغيـان الكنيسـة ورجاهلـا ، ثـم ا�تـهى يف             وهكذا ابتدأت الثـورة يف القـرن السـادس عشـر ضـ            " 
" إىل أن تكون ثورة ضد الديا�ة املسـيحية وعقائـدها ، وهـو موقـف اليسـأل عنـه       .. القرن الثامن عشر   

" وأمثاهلم من املصلحني والعلماء واألدباء، وإمنـا يسـأل عنـه            " .. فولتري  " ، وال   " جاليلو  " ، وال   " لوثر  
.. وأمثاهلم من القديسني واألحبار والرهبـان واآلبـاء   " .. إينست  " ، و " غريغورس  "، و " أوغسطني  

 ")٢(.  
ألـيس مـن املـزري أن       : يف بيـان وجهـه إىل النـبالء األملـان           " لـوثر   " ويف القرن السادس عشر قال      " 

يعين املسيح عليه السـالم     " يطلب البابا لنفسه حق التصرف يف اإلمرباطورية ؟ وإال فهل �سي قول سيده              
إن ملوك األرض هم الذين يسـودوهنا ؟ ولكـن شـأن البابـا لـيس كشـأن امللـوك ، فلينـزل إذن قسـيس                           : "

وليـؤدِّ  " لـوثر   " روما عن حقوقه املزعومة يف مملكته �ابويل وصقلية ، فإن حقه هناك ال يزيد عن حقي أ�ـا                   
  .)٣(.. " البابا فريضة الصالة وليذر األمراء حيكمون املمالك 

وغريهـم مـن دعـاة اإلصـالح        " .. جـاليلو " و  " لـوثر   " و  " فـولتري   " �ؤكد أن موقـف     و�ستطيع أن   
وأن حركة الفصل بني الدين والدولة اليت أعلنت      .. ضد معتقدات الكنيسة ، وضد تسلط رجال الدين         

 .. يف الثورة الفر�سية كا�ت وليدة احلركات الفكرية العنيفة اليت سادت أوروبة ثالثة قرون وأكثر 
ن حلضــارة اإلســالم الفكريــة الفضــل األكــرب يف إيقــاد جــذوهتا ، وا�ــدالع شــرارهتا ، وامتــداد   وكــا
 ..عن طريق األ�دلس وصقلية واحلروب الصليبية .. سلطاهنا 
 
 

                                                 
 .١٨٢: للدآتور توفيق الطويل ص " قصة النزاع بين الدين والفلسفة "  من آتاب )١(
 . للدآتور السباعي رحمه اللَّه تعالى ٢٨: ص " الدين والدولة في اإلسالم "  من آتاب )٢(
   .٣٣٨ - ١: ألحمد وفيق ص " علم الدولة "  من آتاب )٣(

 )٢٣(الصفحة 



 

  ميدان العلوم املتنوعة-ب 
كا�ت أوروبة يف القرون الوسطى تغطّ يف �وم عميق ، وكان اجلهل خييم يف أرجائها ، ومل تعرف عـن            

 . إال النذر القليل .. لسفة ، والطب ، والرياضيات ، والكيمياء ، والفلك الف
ــة ، وغر�اطــة     ــدارس إشــبيلية ، وقرطب ــا دوى يف م ــا وفالســفتنا   .. ومل وغريهــا صــوت علمائن

صحت أوروبة من غفوهتا ، وأقبلوا حنـو الصـوت ليسـمعوا مـن األسـاتذة املسـلمني حقـائق العلـم واملعرفـة                       
 . ضارة ومبادئ املد�ية واحل

ففي الوقت الذي كان علماء اإلسالم يتحدثون يف حلقـاهتم العلميـة عـن كرويـة األرض ودوراهنـا ،                    
كا�ت عقول األوربيني متتلىء باخلرافات     ... واألجرام السماوية وحركاهتا ، واجلاذبية األرضية وقوا�ينها        

 !!.. واألساطري ، وتعشش فيها اجلهاالت واألوهام
قتئذ حتكم باإلعدام ، وأحيا�اً باحلرق يف الساحات العامة كل من خيرج علـى          بل كا�ت الكنيسة و   

 !! . تعاليم اإلجنيل - يف زعمهم -تعاليم الكنيسة ، أو يأتي بآراء علمية ختالف 
وحملــاكم التفتــيش يف أوروبــة تــاريخ حافــل بالقســوة والغلظــة والوحشــية يف مطــاردة رجــال الفكــر ،  

 .. يف آرائهم .. الح والفلسفة ، والعلم ، واإلص
 م ،   ١٤١٥سـنة   " جـون هـس     " ولقد أحرقت الكنيسة من أحرقت منـهم وهـم أحيـاء كأمثـال              " 

ومئات غريهم ، وسـجنت منـهم مـن          .. ١٥٩٨سنة    " برو�و  " و" جان دارك   "و  " جريو م الرباجي    "و
 مــن قضــى يف ومئــات أمثــاهلم قضــى منــهم" جــاليلو " و" روجــر بيكــون " و " أبــيالرد "ســجنت كأمثــال 

وقد قدر بعض .. سجنه ، وأحرق منهم من أحرق بعد موته ، وشرد منهم من شرد عن أرضه ووطنه 
 منـذ إ�شـائه يف القـرن الثالـث عشـر حتـى إلغائـه يف هنايـة القـرن الثـامن            -املؤرخني عدد ضحايا التفتيش     

ومل تكتف الكنيسة مبطـاردة     . ر من البش  )١( قدر بعض املؤرخني العدد مبا اليقل عن تسعة ماليني           -عشر  
يف أجســامهم وأرزاقهــم ، بــل طــاردهتم يف أرائهــم وكتبــهم فصــادرت  .. رجــال الفكــر والعلــم واإلصــالح  

                                                 
 .. ومعظمهم من المسلمين الذين أجبروا على التنصر ، والبقية يهود ، وأرثوذآس وبروتستانت ، وعلماء ومصلحون )١(

 )٢٤(الصفحة 



 

كــالقول حتــى ال يطلــع النــاس علــى مــا فيهــا مــن آراء حترمهــا الكنيســة  .. املؤلفــات ، وأحرقــت الكتــب 
" فهـم الكتـاب املقـدس دون وسـاطة القـس       ، وحرية اإل�سـان يف       بدوران األرض ، والقول بتحريم الصور     

)١(.  
ــم واإلصــالح         ــة يف اضــطهاد رواد الفكــر والعل ــذه هــي حــال أوروب ــت ه ــإذا كا� ــرون .. ف يف الق

التـى  ..  ا�طالقة احلضارة العلمية ، والفلسفة الفكرية      - أخي القارئ    -الوسطى ، فمن احلري أن تعرف       
فكّرينـا النوابـغ، والـيت كا�ـت سـببا يف هنضـة أوروبـة احلديثـة                 كا�ت متمثّلة يف علماء اإلسالم األفـذاذ ، وم        

 . بشكل خاص ، وهنضة القرن العشرين بشكل عام 
 عظمــة احلضــارة العلميــة الــيت خلّفهــا اجلــدود النوابــغ األفــذاذ يف ميــدان  - أخــي القــارئ -وإليــك 

 ..ديث احلضاري الطب والفلسفة والعلوم املتنوعة ، اليت كا�ت سببا يف النهضة يف العصر احل
 :  وإليكم هذه العلوم املتنوعة مصنفة ومرتبة 

 :  يف الفلسفة -أ 
لــدينا يف  : "٤٢ - ٤١: ص " احلضــارة اإلســالمية يف األ�ــدلس " يقــول الــدكتور احلجــي يف كتابــه  

 : الفلسفة أمساء المعة ، وإ�تاج غزير ، أمثال 
 .  م ١١٣٨ هـ  ٥٣٣املتوفى " حممد بن باجة "  الفيلسوف -
 م وهــو أعظــم فيلســوف أ�دلســي تــرك أثــراً ١١٩٨ هـــ  ٥٩٥املتــوفى " ابــن رشــد " والفيلســوف -

 . واضحاً يف الغرب 
الـيت ترمجـت إىل الالتينيـة سـنة     " حي بـن يقظـان    " ، صاحب قصة    " ابن طفيل   "  والفيلسوف   -
 ومل يكن القـديس الفر�سـي       . م ، و�قلت إىل أكثر اللغات األوروبية         ١٦٧١وإىل اهلولندية سنة    .  م   ١٦٧١

  م ، الـذي يعتـرب مـن أكـرب فالسـفة الالهـوت املسـيحي يف القـرون                 ١٢٧٤املتـوفى سـنة       " توما اإلكـويين    " 
إىل الالتينيـة ،    " ابـن رشـد     " ، ولقـد ترمجـت كتـب        " ابـن رشـد   " الوسطى إلّا عالة يف آرائه على فلسفة        
                                                 

 .للدآتور السباعي رحمه اللَّه تعالى " الدين والدولة في اإلسالم "  من آتاب )١(

 )٢٥(الصفحة 



 

من أواخر القرن الثا�ي عشـر املـيالدي ، حتـى إن          وبقيت فلسفته مسيطرة على الفكر الفلسفي األوروبي        
يف الـنفس  " ابن رشد "   م لكل من يردد كالم ١٢٦٩جممع باريس الالهوتي أصدر قرار احلرمان يف سنة    

 " .وغريها من املسائل الفلسفية .. واإل�سان 
لفلسـفة  الذي ذاع صـيته يف العصـور الوسـطى يف الشـرق والغـرب يف ا               " ابن سينا   "  والفيلسوف   -
قـد أداه حبثـه يف الفلسـفة إىل اعتبـار العقـل هـادي النفـوس اإل�سـا�ية إىل اخلـري ، ومـن أشـهر                           .. والطب  

، ويعتــرب موســوعة فلســفية كــربى حــوت أقســام الفلســفة مــن منطــق وطبيعيــات   " الشــفاء " كتبــه كتــاب 
  .)١(وقد ترجم إىل الالتينية ، ومنها إىل بعض اللغات األوروبية.. وإهليات 

 :  يف التاريخ -ب 
من األمور املسلّم هبا لدى علماء االجتماع والتاريخ أن املسلمني جعلوا التاريخ علماً قائماً بذاتـه لـه            

 . فنه وأصوله 
مـن أبـرز مـن    " ابـن خلـدون   " ويعتـرب   " : " العلـوم عنـد العـرب       " يف كتابـه    " قدري طوقان   " يقول  

 " . يه ، ولقد ترمجت مقدمته إىل خمتلف اللغات عدة مرات ومن اددين ف" علم التاريخ " كتب يف 
 " : دراسة مقدمة ابن خلدون " يف كتابه " عبد الواحد وايف " ويقول 

 " ا من آرائه و�ظرياته " أوغست كنت " ومن مقدمته استمدالعامل الفر�سي كثري . " 
 والـرازي ، وابـن اخلطيـب ، وابـن         ابـن حيـان القـرطيب ،      : ومن أشهر املؤرخني املعروفني يف التاريخ       

 . وكثري غريهم .. األثري ، والطربي 
 من أكرب علماء التاريخ اليف التأليف فقط ، ولكن أيضًـا يف             - كما يقول وايف     -" ابن حيان   " وكان  

طريقته النقدية التحليلة ، فله طريقته اخلاصة يف العرض ، وكـان أحيا�ـاً يـذكر التـاريخ اهلجـري للحادثـة ،                  
ملقابل اإلفرجني ، وحيدد ساعات احلادثـة ، وهـو مـا قـد يقـلّ وجـوده لـدى املـؤرخني يف ذلـك الوقـت ،                            وا

                                                 
 . ألنورالرفاعي ٥١٥: ص " اإلنسان العربي والحضارة "  من آتاب )١(

 )٢٦(الصفحة 



 

فكان دقيقاً يف �قده ، يتحدث عن األشخاص ذاكـراً مـا هلـم ومـا علـيهم ، معلـال احلـوادث مبينـا أصـوهلا                        
 .. القريبة والبعيدة 

 : واتبع املؤرخون املسلمون يف تدوين توارخيهم طريقتني 
 :  احلوليات -أ 

ويف سنة كـذا حـدث كـذا        : وهي ذكر احلوادث سنة بعد سنة ، فنجد املؤرخ التارخيي مثال يقول             
 . من احلوادث حتى إذا ا�تهى من هذه السنة ا�تقل إىل اليت بعدها 

 :  التاريخ املتسلسل -ب 
أ بتـاريخ دولـة أو عهـد ،         أو يبـد  . يبدأ املؤرخ باحلادثة فيسردها مـن أوهلـا إىل آخرهـا            : والطريقة  

 .. فيعرضه بتوارخيه كوحدة مستقلة 
 :  يف اجلغرافيا -جـ 

  : ٤٢: ص " احلضارة اإلسالمية يف األ�دلس " يقول الدكتور احلجي يف كتابه 
إن باع املسلمني يف هذا امليدان معروف جداً ، وإن املسلمني هم األوائـل الـذين ارتـادوا األمـاكن                    " 

 الطريق للعامل فيهـا بعـد أن يقومـوا بـرحالت االستكشـاف ، ومـا اخرتعـوه مـن الوسـائل                       والبحار ، وفتحوا  
 : خلدمة هذا العلم برا وحبرا حتدث عنه كثري ، ويذكر من هؤالء اجلغرافيني ذوي الرحالت العاملية 

... الــرازي ، وأبــو عبيــد البكــري ، والعــذري ، واإلدريســي ، وابــن جــبري ، وابــن بطوطــة         
 . وغريهم 

إن بعض التقارير اليت كتبها الرحالـة اجلغرافيـون املسـلمون تعتـرب حتـى اآلن املصـادر األوىل ، ورمبـا                      
 .. الوحيدة عن تلك األقطار ، ولتلك الفرتة 

ولـدينا �ـص جغـرايف ألبـي        .. ولعل اجلغرافيني املسلمني أول من حتدثوا عن مشال أوروبـة وشـرقها             
ــدم الن   ــرب أق ــد البكــري ، يعت يبــرن العاشــر      ع ــة يف الق ــاطق الشــمال األوروبي ــان زار من صــوص لشــاهد عي

 . امليالدي 
 )٢٧(الصفحة 



 

يف " ابـن دحيـة الكلـيب       " أورده لنـا    " الـدامنرك   " كما لدينا �ص آخر أقدم من هذا عن زيـارة بـالد             
 " . املطرِب من أشعار أهل املغرب " كتابه 

بعـني خريطـة أحـدها خريطـة العـامل          الـذي حيتـوي أر    " �زهة املشتاق يف اخرتاق اآلفـاق       " أما كتاب   
 . فقد ترجم هذا الكتاب إىل الالتينية ، واعتمدت عليه أوروبة أكثر من ثالثة قرون 

واإلدريسي هو الذي صنع كرة فضية ضخمة متثل الكرة األرضية وما تزال حمفوظة يف متاحف               " 
 .  معظم لغات أوروبة احلديثة مرتجم إىل" �زهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق " برلني حتى اليوم ، وكتاب 

وهـو أن  : وفكرة كروية األرض قال هبا املسـلمون وبرهنـوا عليهـا بـنفس مـا يـربهن بـه النـاس اليـوم                   
الشمس ال تطلع علـى مجيـع بـالد العـامل يف وقـت واحـد ، وال تغـرب عنـها يف وقـت واحـد وكـذلك بيـان                               

ن خرائط ألكثر األمكنة اليت زاروها وعرفوها   وقد رسم اجلغرافيون املسلمو   ... " . مسألة املد واجلزر    
" أحسـن التقاسـيم يف معرفـة األقـاليم          " زيـن كتابـه     " املقدسـي   " أن  " ، ومما يذكره التاريخ مبلء االفتخار       

خبريطــة مثّــل فيهــا األقــاليم وحــدودها وخططهــا ، ولوهنــا فجعــل الطــرق املعروفــة بلــون احلمــرة ، والرمــال  
وهــي تشــبه إىل حــد كــبري .. حلــة باخلضــرة ، واألهنــار بالزرقــة ، واجلبــال بــالغربة بالصــفرة ، والبحــار املا

 . خرائطنا احلديثة من حيث التلوين 
علـى  " فاسـكو دي غامـا      " الـذي دلّ    " أمحد بـن ماجـد      " واشتهر من جغرافيي املسلمني البحار      

 احمليط األطلسي ، ومما يرجحه طريق اهلند ، ومما ثبت أن بعض الفتيان املسلمني قامو برحالت عديدة يف         
، واملسلمون فضال عن أهنم اكتشفوا كرويـة األرض ، فـإهنم            " أمريكا  " كثري من املؤرخني أهنم وصلوا إىل       

" الباليـار  " مل يسبقهم إليها أحـد ، واختـذوا أحـد جـزر     " املأمون " كذلك قاسوا أبعادها يف عهد اخلليفة       
  .)١(" مبدءا خلطوط الطول 

 
 

                                                 
٨  .٤٤٩ -  ٤٤ألنور الرفاعي ص " اإلنسان العربي والحضارة " اب  من آت)١(

 )٢٨(الصفحة 



 

 : يف الفلك -د 
املنصفون من علماء الغرب يشهدون ما لعلماء اإلسالم من إ�تاج وإبداع يف علم الفلـك ، فقـد ألفـوا                    

ألفو�سـو  " فيه الكتب والنظريات الكـثرية الـيت ترمجـت إىل اللغـات األوروبيـة املتنوعـة ، وليسـت جـداول                      
 اللغــة العربيــة الــيت ســطرهتا األيــدي  الفلكيــة يف القــرن الثالــث عشــر املــيالدي إال منقــوالت عــن " العاشــر 

 .املسلمة ومما يذكره التاريخ مبلء اإلعجاب 
أ�ه كان للمسلمني املراصد العلمية والفلكية يف طليطلة ، وقرطبة ، وبغداد ، ودمشق ، والقاهرة                

 . ، ومسرقند ، وفارس 
 : وإليك ما قاله الغربيون يف إبداع املسلمني هلذا العلم 

إ�نا إذا أحصينا راصدين أو ثالثة من الروم رحنا �عد          : " يف تاريخ علم الفلك     " دوالمرب" يقول  * 
 " . كثريين من العرب يف هذا الفن ، مما دلّ على بعد غورهم يف علم األفالك 

�شأ توسع علم الفلك عند العرب من توسع الرياضيني منهم يف احلساب            " : " بيكوردين  "ويقول  * 
س حســاب املثلثــات ، وحققــوا طــول حمــيط األرض مبــا كــان هلــم مــن األدوات ،     ، ألهنــم اخرتعــوا أســا 

 " . وأخذوا ارتفاع القطب ، ودور كرة األرض احمليطة بالرب والبحر وحققوا طول البحر املتوسط 
ومجع املأمون بعـض حكمـاء عصـره علـى صـنعة الصـورة الـيت �سـبت إليـه ، صـوروا فيهـا العـامل                " 

إىل غــري ذلــك ، وهــي .. ه وحبــره ، وعــامره وغــامره ، ومســاكن األمــم ، واملــدن بأفالكــه وجنومــه ، وبــر
 " . مارينوس " ، وجغرافية " بطليموس " أحسن مما تقدمها من جغرافية 

وعرفت العرب حجم األرض بقيـاس درجـة سـطحها ، وعينـوا الكسـوف               " : " درابر" ويقول  * 
قــدروا طــول الســنة وأدركــوا االعتــدالني ،  واخلســوف ، ووضــعوا للشــمس والقمــر جــداول صــحيحة ، و 

والحظوا أمورا بعثت �ورا باهرا علـى �ظـام العـامل ، واخـتص علمـاء الفلـك منـهم بـاخرتاع اآلالت الفلكيـة                          
  .)١(" لقياس الوقت بالساعات املتنوعة ، وكا�و السابقني إىل استعمال الساعة الرقاصة كذلك 

                                                 
  .٢٢٤ - ٢٢٣: لمحمد آرد علي " اإلسالم والحضارة العربية "  ارجع إلى آتاب )١(

 )٢٩(الصفحة 



 

 " .ة العرب حضار" يف كتابه " لوبون " ويقول * 
 .. " .وكان للمسلمني املراصد العلمية يف طليطلة ، وقرطبة " 

 " : العلوم عند العرب " يف كتابه " طوقان " ويقول * 
، كمـا كا�ـت هلـم آالت        " املستنصر  " أيام حكم   " سعد بن عريب    " كما وضعوا التقاويم كتقويم     " 

 " . متعددة للرصد 
عبـاس  "إن حكيم األ�دلس أبا القاسم      " : " دولة اإلسالم   " تابه  يف ك " عبد ا عنان    " وذكر  * 
أ�ه كان له يف بيته خمترب فيه آلة من صنعه على هيئة السماء خييل للناظر فيها أ�ه يـرى النجـوم   " بن فر�اس  

 " . والغيوم والبروق 
 :  يف اهلندسة -هـ 

، وال ســيما يف الزخرفــة ، والنقــوش ، لعلمــاء اإلســالم يف ميــدان اهلندســة والعمــران القِــدح املعلــى 
ــة ،  ــرب ... وهــا هــي ذي مســاجد املســلمني ، وقصــورهم ، ومدارســهم ، ومؤسســاهتم     .. والزين أك

 . شاهد على ما �قول 
 : ورحم ا تعاىل من قال 

i تدل  آثار�ا  تلك اآلثار إىل بعد�ا فا�ظروا        علينا i

 تفــنن هبــا املســلمون ، وأخــذت عنــهم كــثرياً مــن فــن وقــد تــأثرت أوروبــة باهلندســة املعماريــة الــيت
 .. الزخرفة ، والنقوش وهندسة البناء 

 " : حضارة العرب " يف كتابه " غوستاف لوبون " يقول * 
يف " الكنـائس   " وقد أخذت أوروبة من العرب تفاصـيل يف الزينـة ، ووجـدت علـى بعـض البِيـع                    " 

، وأكاليل يف بعض احلصون تشبه الطراز العربي ، وكـثري مـن   فر�سا صور حروف عربية منحوتة يف احلجر   
الكنائس يف فر�سا تأثرت باهلندسة العربية ، والسيما يف املـدن الـيت هلـا عالئـق كـثرية مـع الشـرق ، وقـد                          
جلب الصليبيون من الشـرق أصـول بيـت املـؤذّن يف املنـارات ، واملشـربيات ، واملعرقـات ، واملراصـد يف                        

 )٣٠(الصفحة 



 

�وتر " خدمت فر�سا كثريا من مهندسي األجا�ب ، وكان فيهم العرب ، حتى إن كنيسة واست.. األبراج 
أمـا تـأثري العـرب يف هندسـة إسـبا�يا      .املشهورة يف عاصمة فر�سا عمل فيهـا مهندسـون مـن العـرب     " دام  

 .. "فظاهر ظهور الشمس والقمر
ترب املبا�ي األ�دلسـية الـيت ال يـزال         تع" : " اآلثار األ�دلسية   " يف كتابه   " عبد ا عنان    " ويقول  * 

بعضها قائماً حتى اليوم ، وهي قمة يف اهلندسة املعمارية ، فقصـر الزهـراء مـثال مل يبـق منـه أثـر ، وأعيـد          
 " . بناء وترميم بعضه �تيجة للتنقيبات احلديثة 

ا املؤرخـون   إن مدينة الزهـراء يف األ�ـدلس الـيت وصـفه          " : " �فح الطيب   " يف  " املقري  " ويقول  * 
، وكا�ـت الزهـراء   " مسلمة بن عبـد ا العريـف  " بالروعة والدقة والضخامة أشرف على بنائها املهندس     

مبلّطة بقطع الرخام املنقوش مبهارة على ألف شكل ، وهي مدينة تقوم على سفح جبل العروس على بعـد          
جلـب امليـاه مـن املنـاطق البعيـدة          مخسة أميال مشايل غربي قرطبة ، وإن املسلمني يف األ�دلس استطاعوا            

 .. " . اجلبلية إىل املدن يف قنوات الرصاص يف القرن الرابع اهلجري  العاشر امليالدي 
وفضـل العـرب      : " ٤٩٦ص    " اإل�سـان العربـي واحلضـارة       " يف كتابه   " أ�ور الرفاعي   " ويقول  * 

وبقيت الرتمجـات العربيـة هـي املعتمـدة يف      يف علم اهلندسة اهتمامهم هبا يف وقت أمهلها األوروبيون ،      )١(
  م ، وحينمــا عثــروا علــى �ســخة مكتوبــة ١٥٨٣أوروبــة وعنــها يأخــذون اهلندســة اليو�ا�يــة حتــى عــام  

 " . فرتمجوها فوجدوها طبق األصل العربي " إقليدس " باليو�ا�ية من كتاب 
بـل ألفـوا فيهـا      " إقليـدس   " ومل يقف العرب عند دراسـة هندسـة         : " قائال  " الرفاعي  " ويستطرد  

ألّـف رسـالة    " حممـد البغـدادي     " و  " .. علـى �سـق األصـول       " تآليف جديدة ، فابن اهليثم ألف كتابـا         
وكتب غريمها يف املساحات ، واحلجوم، وحتليـل املسـائل          .. تشتمل على اثنني وعشرين قضية هندسية       

هلندسـي ، والتقـدير العـددي ، ويف التحليـل           اهلندسية ، واستخراج املسائل احلسـابية بطـريقيت التحاليـل ا          

                                                 
بدًلا من فضل العرب ، ألن اإلسالم هو الذي جعلهم أبناء حضارة ذات أهمية عبر " وفضل المسلمين : " أن يقول   آان األولى)١(

 .يخ وخالل العصور حتى عصر النهضة الحديثة التار

 )٣١(الصفحة 



 

والرتكيب اهلندسيني ، ويف تقسيم الزاوية إىل ثالثة أقسـام متسـاوية ، ورسـم املضـلعات املنتظمـة وربطهـا                     
مبعدالت جربية يف حميط الدائرة ، وبينـوا كيفيـة إجيـاد �سـبة حمـيط الـدائرة إىل قطرهـا، واشـتغلوا يف علـم                          

 يف األكثر رسـم اخلـرائط اجلغرافيـة ألهنـا تنقـل مـا هـو مرسـوم علـى كـرة إىل                     تسطيح الكرة ، والذي يتناول    
 .. " . سطح مستو وبالعكس 

ــا يف ص  واشــتغل العــرب باملثلثــات املســتوية ، واملثلثــات الكرويــة،    : " ... ٤٩٧:  ويقــول أيضً
ة ، واسـتعملوا املماسـات      وأثبتوا فيها إثباتات جديدة ، وحلّوا مسائل على املثلثات الكروية القائمـة الزاويـ             

والقواطـع ، و�ظائرهــا يف قيــاس الزوايــا واملثلثـات ، ووصــفوا اجلــداول الــيت ذكـرت أهنــا مهــدت الكتشــاف    
واخرتع العرب حساب األقواس اليت تسهل التقويم ، وتـريح مـن اسـتخراج اجلـذور                " اللوغاريتمات  " قا�ون  

 .. " . املربعة 
 :  يف الرياضيات -و 

 لدى علماء هذا الفن أن علماء اإلسـالم هـم الـذين �بغـوا يف علـم الرياضـيات ، وهـم           من املسلم به  
 .. الذين وضعوا للعامل اإل�سا�ي مبادئها وأصوهلا 

 :  شهادة املستشرقني يف إبداع علماء اإلسالم يف فن الرياضيات- أخي القارئ -وإليك 
هليــأة عنــوا عنايــة خاصــة بــالعلوم والعــرب حــني زاولــوا علــم ا" : " ســيديو " يقــول املستشــرق * 

 " . الرياضية كلّها ، فكان هلم فيها القدح املعلى ، فكا�وا أساتذة لنا يف هذا املضمار باحلقيقة 
 : عن املستشرقني هذه األقوال " من روائع حضارتنا " وينقل الدكتور السباعي رمحه اللَّه يف كتابه 

 .  رسالة يف اجلرب الذي تعلمه من العرب  1200ألف حوايل  " ليو�ارد البيزي " إن * 
والصـفر الـذي حـلّ مشـاكل كـثرية يف العمليـات          " : " تـاريخ العـرب     " يف كتابـه    " حتى  " ويقول  * 

، ليسـت إال كلمـة الصـفر العربيـة حتـى      "زيرو"أو  " ثفر  " الرياضية �ُقل إىل أوروبة من األ�دلس ، وال يزال          
 أي -هـذا اللفـظ   " لـوثر  " ربيه مبعنى عـديم القيمـة ، وقـد اسـتخدم     معنى هذة الكلمة لغوياً �قلت من الع    

 " .  أمام البابا للتعبري عن ضعف األساقفة بأهنم كاألصفار -الصفر 
 )٣٢(الصفحة 



 

واملسـلمون  " : "املد�يـة اإلسـالمية وأثرهـا علـى أوروبـة           " يف كتابـة    " عاشور  " ويقول الدكتور   * 
) س ( كما استعملوا الرموز يف الرياضيات ، فاستعملوا هم الذين اخرتعوا الكسور العشرية يف احلساب ، 

ويف املثلثــات أوجــدوا املمــاس ، وحلــوا املعــادالت املكعبــة ، وكــل ذلــك  ... للجــذر ) ج ( للمجهــول و 
  م كا�ـت مـأخوذة    ١٤٩٣ترجم إىل لغات أوروبة ، وإن أول رسالة يف الرياضيات طبعت يف أوروبة سنة                 

 " . من جداول البتّا�ي 
كـاجوري  "عـن    : " ٤٩٤ص  " اإل�سان العربـي واحلضـارة      " يف كتابه   " أ�ور الرفاعي   " وينقل  * 

، فيقول  " إن حل املعادالت التكعيبية بواسطة قطع املخروط من أعظم األعمال اليت قام هبا العرب               " : " 
والعرب هـم   . ..يف هذه البحوث    " بيكون  " و" ديكارت  " وبذلك يكون العرب قد سبقوا      : " الرفاعي  

بــأن جممــوع مكعــبني ال يكــون مكعبــاً ، ويــذهب ظــن الكــثري مــن العلمــاء : الــذين اكتشــفوا النظريــة القائلــة 
قد توصل يف أحباثه    " ابن يو�س   " بعد أن رأوا    " اللوغاريتمات  "املعاصرين إىل أن العرب مهدوا الكتشاف       

 " ... " . للوغاريتمات ا"يف املثلثات إىل مثل 
احلسـن بـن اهليـثم ، وابـن سـينا ، واخلـوارزمي ، وابـن                 : لنوابغ يف فن الرياضيات هـم       وإن أعظم ا  

 . وكثري غريهم ... البناء 
يف الرياضيات ترجم إىل اللغـات األوروبيـة ، وبقـي مصـدراً لعلـم اجلـرب مـدة                   " اخلوارزمي  " وكتاب  

" بـودلني   " وظـة بأكسـفورد يف مكتبـة        طويلة ، ويف السنني األخرية عثِر على �سـخة منـه باللغـة العربيـة حمف               
  م وعلّـق عليهـا   ١٨٣١عـام ، فنشـرت عـام     ) ٥٠٠(بنحـو  " اخلـوارزمي  " كا�ت �سخت يف القاهرة بعد  

 " . حممد موسى أمحد " ، والدكتور " علي مصطفى مشرفه" الدكتور 
 :  يف الفزياء -ز 

رياً مـن حبـوثهم مل تصـل إلينـا مجيعـاً ، ألن      املسلمون األوائل حبثوا يف مجيع العلوم الفيزيائية ، ولكن كث        
أكثرها ترجم إىل اللغات الالتينية واليو�ا�يـة ، وأمهـل مرتمجوهـا أمسـاء املـؤلفني املسـلمني ، وا�تحلـوا بـدهلا                      
أمســاء أوروبيــة جديــدة ، ولــوال الــروح العلميــة املوضــوعية الــيت تســود بعــض منصــفي العلمــاء األوروبــيني   

 )٣٣(الصفحة 



 

ن احلقيقه، وإسناد األمور إىل أصحاهبا لطمست كـثري مـن احلقـائق الـيت أبـدعها                 املعاصرين من التفتيش ع   
 .. اجلدود األكارم األجماد ، ولبقينا جنهل أكثر هذة النظريات اليت وضعها علماء اإلسالم 

 :  أهم أحباث املسلمني يف علم الفزياء - أخي القارئ -وإليك 
 :  الضوء - ١

الم بعلم البصريات أو علم املناظر ، وقد اهتم به املسلمون منذ            ويسميه املختصون من علماء اإلس    
لـوال إبـداع املسـلمني يف    : بدء اهتمامهم بالعلوم وبالفلسفة خاصة ، وليس مـن املبالغـة يف شـيء حـني �قـول                 

 ... البصريات ملا تقدم علماء الفلك والطبيعة تقدمهم العجيب فيما بعد 
 وا�فرد فيه ، وظل رائد علم الضوء يف القرن السـابع عشـر              ولعل أظهر من ختصص يف هذا الباب ،       

، وهـو  " املنـاظر  " يف هـذا الفـن كتـاب    " ابـن اهليـثم   " وأظهر الكتب اليت ألفها   " ابن اهليثم   " للميالد هو   
وقـد تـرجم الكتـاب إىل الالتينيـة ، وبقـي            .. كتاب علمي يقوم على املشاهدة ، والتجربـة ، واالسـتنتاج            

هذا يقع يف " املناظر" يد الذي يقرؤه الباحثون يف هذا العلم طوال العصور الوسطى ، وكتاب الكتاب الوح
األصل يف سبعة جملدات ، تبحث يف علـم املنـاظر ، ويف تشـريح العـني ورمسهـا وأمسـاء أقسـامها ، ولعلـه            

" إىل اآلن مثـل  أول من وضع ألقسام العني أمساء عربية ترمجـت إىل اللغـات األجنبيـة ال تـز ال تعـرف هبـا          
ويبحــث الكتــاب يف وظيفــة كــل " .. الســائل املـائي  "و " الســائل الزجــاجي "و" القر�يــة " و " الشـبكية  

جزء من أجزاء العني، ويف كيفية النظر إىل األشياء بالعينني يف آن واحد ، وكيف تسري األشـعة مـن النـور         
يف حملني متمـاثلني مـن العيـنني ، ثـم يبحـث         " الشبكية" ، من اجلسم املرئي إىل العينني ، ووقوع ذلك على           

ويؤيد أقواله بالتجارب اليت قام هبـا بنفسـه، ويرسـم مـا حيتـاج منـها إىل       .. يف العدسات ، وقوى تكبريها      
رســم ، ويشــري إىل كيفيــة إجــراء التجربــة ويــذكر شــروطها ويقــارن بــني مــا حيــدث يف الطبيعــة ومــا ميكــن  

 .. مشاهدته يف املخرب 

 
 

 )٣٤(الصفحة 



 

 :  اإلبرة املغناطيسية  بيت- ٢
ــن عرفــوا خاصــية االجتــاه ، وأهنــم أول مــن اســتعملوا اإلبــرة     ــا أن املســلمني هــم أول م ثبــت تارخيي

 . املغناطيسية ملعرفة التجاه 
وغريمها ، يؤكدون أن العرب هم الذين عرفـوا اإلبـرة           " سارتون  " ، والعامل   " سيديو  " فاملستشرق  

، ثـم ا�تشـر   " بيت اإلبـرة  " تعملوها ، وأن أوروبة هي اليت �قلت عن العرب  املغناطيسية ، وهم الذين اس    
 . هذا العلم يف أحناء املعمورة 

 :  الرقاص - ٣
 م  ،    ١٠٠٩ - هــ    ٣٩٩املتوفى عـام      " ابن يو�س املصري    " ، وخمرتعه   " املوار  " ومساه املسلمون   

نية أثناء رصد النجوم وعلى هذا فنسـبة اخـرتاع   وكان الفلكيون املسلمون يستعملو�ه حلساب الفرتات الزم    
  �سبة جمحفة حبق املسـلمني ، ألن املسـلمني اسـتعملوه             ١٦٤٢سنة    " غاليلو  " للعامل اإليطايل   " الرقاص  " 

ــاريخ " يف كتابــه " مسيــث "وقــد أشــار العــامل  . قبلــه بســتة قــرون ، واســتعملو ه يف الســاعات الدقّاقــة    ت
  .)١(.. " يف معرفة الرقّاص واخرتاعه " غاليلو" سبق  " ابن يو�س" أن " الرياضيات 

 : ومما يؤكد تفوق املسلمني يف هذا الفن شهادة العلماء املختصني 
وضـع املسـلمون النظريـات      " : " املد�ية اإلسـالمية    " يف كتابه   " سعيد عاشور   " يقول الدكتور   * 

إال ذات أصــل إســالمي ، "  إلســحق �يــوتن " ، وليســت �ظريــة اجلاذبيــة - أي الفيزيــاء -يف هــذا العلــم 
وكذلك حتدثوا عن املغناطيسية ، والعدسـات ، والبصـريات ، والصـوت ، وأدركـوا أن الضـوء أسـرع مـن            

 .. " . الصوت ، وأبدعوا يف هذا اال وتفوقوا فيه 
ــروي كتــب  *  ــاريخ احلضــارات  " وت ــا �صــه  " ت ــن   " روجــر بيكــون  " أن : " م ــه م اســتقى علوم
أل�دلس ، حتى إن القسم اخلـامس مـن كتابـه الـذي خصصـه للبحـث يف البصـريات هـو �سـخة                        جامعات ا 

 مـن أعـالم املسـلمني يف        - كما سبق ذكـره      -البن اهليثم ، وابن اهليثم      " املناظر  " طبق األصل عن كتاب     
                                                 

 . صفحة مع بعض التصرف واالختصار ٤٨٨ - ٤٨٠: ص " اإلنسان العربي والحضارة "  عن آتاب )١(

 )٣٥(الصفحة 



 

ء مـا  الرياضيات والطبيعيات ، وهو أول من شرح تركيب العني ، وبين أجزاءها بالرسوم ، ومساهـا بأمسـا               
 .. " .زالت تطلق عليها حتى اليوم كالشبكية ، والقر�ية ، والسائل الزجاجي ، والسائل املائي 

 " : تاريخ العرب " يف كتابه " سيديو " يقول 
عرفت العرب آلة الظل واملرايا احملرقة بالدوائر ، واملرايا احملرقة باملقطوع ، وقطعوا أشواطاً كـبرية              " 

الساعة الدقاقة الكبرية ، تعجب منها " شارملان " العباسي إىل " الرشيد " ا بعث  يف امليكا�يكيات ، ومل   
 .. " . أهل ديوا�ه ومل يستطيعوا أن يعرفوا كيفية تركيب آالهتا 

 :  يف الكيمياء -ح 
مما ال خيتلف فيه اثنان أن علماء اإلسالم سامهوا يف علم الكيمياء مسامهة فعالة ، وكـان هلـم فيـه                     

كرب ، ومما يـدل علـى ذلـك أن األمسـاء العربيـة الـيت �قلـت إىل األوروبيـة بقيـت علـى حاهلـا وهـذا                 الباع األ 
 .مؤشر عظيم من مؤشرات هذا التأثري 

 :  أهم ما أبدعه املسلمون يف هذا املضمار - أخي القارىء -وإليك 
 " : العلوم عند العرب " يف كتابه " قدري طوقان " يقول * 
يف الصـبغ ، والـدبغ ،       : ن إىل كثري مـن الصـناعات بواسـطة املـواد الكيماويـة              لقد توصل املسلمو  " 

  " . ..وصناعة املعادن ، وتركيب العطور 
�ـرتات  " إذا كان بعض مركبات البارود      " : " حضارة العرب   " يف كتابه   " غوستاف لوبون   " ويقول  

 وحــدهم هــم الــذين اخرتعــوا ملــح  إال أن املســلمنيقــد اخرتعهــا الصــينيون واســتعملوها ،  " البوتاســيوم 
  " . ..البارود كمادة متفجرة دافعة قابلة إلطالق القذائف ، وعنهم أخذته إجنلرتا ثم بقية أوروبة 

وكان الرازي ، وابـن جـابر ،        " : " اإلسالم واحلضارة العربية    " يف كتابه   " حممد كرد علي    " ويقول  
وكا�ـا يـذهبان    .. شـف اإلكسـري الـذي حيـول احليـاة           أول من وضعا أساس الكيمياء احلديثة ، وحـاوال ك         

                 ، ألهنـم  إىلمعرفة حجى الفالسفة الذي حيول املعادن إىل ذهب ، ومل تذهب هذه األحباث الومهية سدى

 )٣٦(الصفحة 



 

عرفوا هبا الـتقطري ، والتصـعيد ، والتجميـد ، والتحليـل وكشـفوا الغَـول مـن املـواد السـكرية ، والنشـوية                          
  " . ..اخلاثرة 

ــة حبــث احلضــارة يف جمــال     " الصــناعة " ويف جمــال  ــاء " ســيأتي تتم ــني   " الكيمي ــة ب للصــلة الوثيق
 .. املوضوعني واالرتباط املتني بني البحثني 

 :  يف الصناعة -ط 
من األمـور امـع عليهـا لـدى احلضـاريني أن املسـلمني أبـدعوا يف جمـال الصـناعة أميـا إبـداع ، وقـد                            

ة ، واسـتفادت أوروبـة يف جمـال صـناعاهتم أعظـم اسـتفادة ، بـل كا�ـت                    برزوا يف كثري من الصنائع املتنوعـ      
 ..صناعات املسلمني حتويلًا كبريا يف النهضة الصناعية احلديثة 

 :  أهم الصناعات اليت أبدعوها يف القرون السالفة - أخي القارئ -وإليك 
 " : تاريخ العرب " يف كتابه " فيليب حتى " يقول * 
  " .  اخلدمات الكبرية اليت أسداها اإلسالم إىل أوروبة والعاملو يعترب الورق من" 

 " :املد�ية اإلسالمية " يف كتابه " عاشور " ويقول الدكتور * 
 ..  وازدهرت يف األ�دلس صناعة الفخار ، والفسيفساء امللو�ة ، وكذلك املنسوجات"

ــ" أ�ــه كــان يف " �فــح الطيــب " يف كتابــه " املقــري " ويــورد  ــول ، ويف ٤٨٠٠وحــدها  " ة املَري�   "
ومن األ�دلس ا�تقلت هذه الصناعة إىل أوروبة ، فا�تقلت إىل إيطاليا ، وفر�سا ،   �ول ، ١٣٠٠"  قرطبة 

وغريها ، وقد اشرتك املسلمون هناك يف تأسيس معاملها ، وكذلك ا�تقلت إىل أوروبة صناعات املعادن 
 " .  ..، والزجاج ، والصناعات اخلزفية األخرى 

 " :جوتيه "�قال عن " اإلسالم واحلضارة العربية" يف كتابه " حممد كرد علي " ويقول * 

وللعرب يف باب االخرتاعات شيء ال بأس به بالنسبة لعصـورهم ، وقـد وجـد يف كتـاب عربـي                      " 
وروبة سر أن العرب عرفوا طريقة عمل اجلليد الصناعي ، ومل تعرف أقديم مل ينقل إىل اللغات األوروبية ،  

 )٣٧(الصفحة 



 

وأدخلوا علـى أوروبـة الـورق املعمـول مـن      . هذه الصناعة إال يف النصف األول من القرن السادس عشر     
 " .... القطن ، والورق الرخيص الثمن 

يف إسبا�يا تصدر بضاعة الورق إىل أوروبة الغربية ، بينما كا�ت أوروبة            " شاطبة  " وكا�ت معامل   
" ق األد�ـى مباشـرة ، علـى مـا يشـهد لـذلك اسـم الـورق الدمشـقي             الشرقية تشرتي ورقها من بـالد الشـر       

يوسـف بـن   "   م يف مسرقنـد وخبـارى ، ثـم اسـتبدل      ٦٥٠وصنع الورق من احلريـر سـنة          " شارتا ماسينا   
جوتيـة  "   م احلرير بالقطن ، ومنه الورق الدمشقي الذي ذكـره مؤرخـوا اليو�ـان ، قـال     ٧٠٦سنة    " عمرو  

: " 
مو�ا صنع الكتاب ، وعمل البارود ، وإبرة السـفينة ، فعلينـا أن �فكـر مـاذا كا�ـت                    إن العرب علّ  " 

  " . من املد�ية العربية ؟ هنضتنا لو مل يكن من ورائها هذه املخلفات اليت وصلتنا
عرفت العرب آلة الظـل ، واملرايـا احملرقـة ، واملرايـا احملرقـة بـاملقطوع ، وقطعـوا شـوطاً                      : " ويقول  

 ، وملا بعث الرشيد العباسي الساعة الدقاقة الكبرية إىل شارملان تعجب منها أهل يكا�يكياتكبرياً يف امل
تـاريخ  " يف كتـاب    " سـيديليو   " ديوا�ه ، ومل يستطيعوا أن يعرفوا كيفية تركيب آاللتـها علـى مـا حقـق ذلـك                   

 " . العرب 
حكـيم  "  بـن فر�ـاس      عبـاس " وسبقت العرب األوربـيني إىل الطـريان ، وقـد حاولـه             : "  ويقول   -

األ�دلس ، وهو أول من استنبط صناعة الزجاج من احلجارة ، وهو أول من مثّل يف بيته السماء بنجومها 
 " . .. وغيومها وبروقها ورعودها متثيال خييل للناظر أ�ه حقيقة 

األملــا�ي " جــوتنربغ " وعــرف األ�دلســيون الطبــع بــاحلروف قبــل خمرتعــه املشــهور       : "  ويقــول -
من وزراء الناصر ينفرد بالواليات ، فيكتب السـجالت يف  " عبد الرمحن بن بدر    " بأربعمائة سنة ، وكان     

 " . داره ، ثم يبعثها للطبع فتطبع ، وخترج إليه ، فتُبعث يف العمال ، وينفّذون على يديه 
 " : سنيوبوس "  ويقول �قال عن -

 )٣٨(الصفحة 



 

كالثيـاب الدمشـقية القطنيـة ، وثيـاب احلريـر            : معظم صـناعاتنا يف التـزين قـد أتتنـا مـن العـرب             " 
املزركشة بالفضة والذهب ، والشاش املوصلي ، والشـفوف ، واحلـرب ، واملخمـل، والـورق ، والسـكّر ،           

 "..واحللويات 
 " : تاريخ اجليش الفر�سي " يف كتابه " رفول " ويقول * 
ون املـدن ، وأخـذوا أيضـاً    إن اإلفر�ج أخذوا من العرب عادة الفروسـية واقتبسـوا �صـف حصـ          " 

وهـي أفظـع مـا يكـون إحراقـاً إذا ا�ـدلع هليبـها ، وكا�ـت         " أي الصواريخ  " طريقة استعمال النار اليو�ا�ية     
دمشق يف الذروة العليـا مـن حيـث صـناعتها ، يصـنع فيهـا دروع تقـي وقـع السـهام ، وخـوذات كاملـة ،                             

بني " بواتية " العرب عادة استعمال الدروع يف وقعة وسيوف مجيلة حمالة بالفوالذ ، وإن اإلفر�ج �قلوا عن 
  "" ..وشارل مارتيل " العرب 

 " : التاريخ العام " يف كتاب " الفيس ورامبو" ويقول * 
السـتثمار املعـادن يسـتخرجوهنا مـن        .. وهنض العرب يف فـارس واأل�ـدلس وصـقلية وإفريقيـة            " 

الزئبـق ، والتوتيـاء ، و   : خرج األ�دلسيون من منـامجهم      منامجها ، وحيسنون تطريقها واال�تفاع هبا ، واست       
واســتثمر العــرب املنــاجم الــيت صــارت ملكــاً هلــم يف  ... احلديــد ، والرصــاص ، والفضــة ، والــذهب 

بالدهم يف الشرق والغرب ، واستخرجوا احلديد يف خراسان، والرصاص يف كرمان ، واستخرجوا القار               
  " . ..، ورخام طوريس، وامللح األ�درا�ي ، والكربيت ، والنفط ، وطينة األوا�ي الصينية 

 :  يف الزراعة -ى 
 .. لقد تقدم املسلمون يف مضمار الزراعة تقدما ملحوظًا ، وكان هلم األثر األكرب يف هذا اال 

 :  أهم فنون الزراعة اليت أبدعها املسلمون يف العصور السالفة - أخي القارئ -وإليك 
تقدمت الزراعة كثريا كما تقدمت وسـائل       " : " تاريخ العرب   " يف كتابه   "  حتى   فيليب" يقول  * 

ألبي زكرياء حييى بن حممد العوام من أهم املؤلفات يف هـذا  " كتاب الفالحة " الري كذلك ، وتعترب رسالة     

 )٣٩(الصفحة 



 

علـى  املوضوع يف العصور الوسـطي ، شـرح فيهـا مئـات األ�ـواع مـن النباتـات ، وطـرق زراعتـها ، وحيتـوي                    
 .. " . دراسات جديدة يف التطعيم ، وخصال الرتبة والسماد ، ووصف األمراض ، وطرق عالجها 

 " : تاريخ العرب " يف كتابه " قدري طوقان " ويقول * 
أكثــر مــن غريهــم إىل .. وكــان املســلمون يعرفــون خــواص األتربــة ، والســماد املالئــم هلــا ... " 

  " . راعةدرجة عالية ، وكان لذلك أثره يف الز
 " : احلضارة اإلسالمية يف األ�دلس " يف كتابه " احلجي " ويقول الدكتور * 
ــال ، والكــروم ، واألرز ،      "  ــون ، والربتق ــم إىل إســبا�يا زراعــة الزيت ــوا معه ــذين محل واملســلمون ال

ا ،  واليت التزال حتى اآلن تشتهر إسبا�يا هبذه املزروعات ، وتنتج أجوده          .. وقصب السكر ، والقطن     
 - الـيت تتعلـق بالزراعـة        -ثم زراعة احلدائق اليت ال تزال إسبا�يا مشهورة هبا حاليا ، وكل هذة املؤلفات               

 " ... ترمجت إىل الالتينية
 :  يف الطب -ك 

ــدعوا       ــدة ، وأب ــذين جــاءوا بأشــياء جدي لعلمــاء اإلســالم أثــرهم األكــرب يف ميــدان الطــب ، فهــم ال
 ..عمولًا به حتى اليوم عالجات حديثة بعضها ال يزال م

 :  أهم هذة اآلراء اجلديدة اليت أتوا هبا يف ميدان الطب - أخي القارئ -وإليك 
فــأبو القاســم خلــف بــن عبــاس " : " املد�يــة اإلســالمية " يف كتابــه " عاشــور " يقــول الــدكتور * 

التصـريف  "الطبيـة  ، هـو صـاحب كتـاب املوسـوعة          " بالزهراوي  "   هـ املعروف     ٤٠٤املتوفى    " القرطيب  
الــذي تــرجم بعضــه إىل الالتينيــة يف القــرن العاشــر اهلجــري ، الســادس عشــر   " ملــن عجــز عنــه التــأليف  

وهو كتاب يف اجلراحة ، أورد فيه آراء جديدة أكد عليها املؤلف ، ومتكن من سحق احلصـاة  امليالدي ،   
لعيـون ، واألسـنان ، والـوالدة ، وكـان           يف املثا�ة ، وتشريح األجسام احلية وامليتة ، وأجـرى عمليـات يف ا             

  " ...يتخذ اخليوط الالزمة خلياطة اجلروح من أمعاء بعض احليوا�ات 
 " : تاريخ العرب " يف كتابه " فيليب حتى " ويقول * 

 )٤٠(الصفحة 



 

" الرابـع عشـر املـيالدي    " ويوم ا�تشر مرض الطاعون يف أوروبة يف منتصف القرن الثامن اهلجري      " 
يف هذا الوقت بالذات وضـع       حياله مكتويف األيدي على اعتبار أ�ه من قضاء ا           ، ووقف هناك األطباء   

ليؤكـد فيـه �ظريـة      " حقيقة السـائل عـن املـرض اهلائـل          " كتابه  " ابن اخلطيب   " الطبيب الغر�اطي املسلم    
  " . ..العدوى ويربهن عليها 

 " : اإل�سان العربي واحلضارة " يف كتابه " الرفاعي " ويقول * 
م ، كـان أول مـن دون مـن العـرب مالحظاتـه علـى مرضـاه،                   ) ٩٣٢ - ٨٥٠( أبو بكر الـرازي     " 

وهـو أول مـن     .. وراقب تطور املرض وظواهره ، وأثر العالج فيه ، وكان كثري املالحظة ، عظيم اإل�تاج              
تخدم وصف اجلدري واحلَصبة يف رسالته املشهورة ، وهو أول من قال بالعدوى الوراثية ، وأول مـن اسـ                  

 ". ..املاء البارد يف أمراض احلميات املستمرة مما أخذ به علم الطب احلديث
" و  " الكتاب املنصـوري  " و" رسالة يف اجلدري واحلصبة     " و  " احلاوي  : " وأشهر كتبه يف الطب     

وأكثر هـذه   " ... طبيبك بني يديك    " و  " كتاب طب الفقراء    " و  " الكتاب اجلامع   " و" كتاب األسرار   
ــه     الك ــة ، وكتاب ــة واإليطالي ــة ، وإىل اإل�كليزي ــب ترمجــت إىل الالتيني ــاب املنصــوري  "ت ــاب  " الكت ــي كت بق

التدريس املقرر يف جامعات أوروبة الطبية ، حتى القرن السـابع عشـر ، وطبـع عـدة طبعـات يف ميال�ـو ،                        
 .. والبندقية ، وليون ، وبادوا ، وبال 

م هــو أســطع جنــم يف مســاء  ) ١٠٣٧ - ٩٨٠" ( ينا وابــن ســ: [ " أيضًــا " الرفــاعي " ويقــول * 
، ففي جمال الطب    الطب العربي وأملع شخصية من الشخصيات العلمية اإلسالمية يف مجيع جماالت العلوم             

هــو أول مــن وصــف التــهاب الســحايا األوىل وصــفًا دقيقًــا ، ووصــف أســباب اليرقَــان وصــفًا واضــحا  
 عن سبب داخلي يف الدماغ أو عن سبب خارجي ، وفـرق بـني     مستوفيا ، وفرق بني شلل الوجه الناتج      

داء اجلنب وأمل األعصاب ما بني األضالع ، ووصف السكتة الدماغية الناجتة من كثرة الـدم ، ووصـف                    
 .. أعراض حصى املثا�ة ، وا�تبه إىل أثر املعاجلة النفسا�ية يف الشفاء 

 )٤١(الصفحة 



 

ها يف قالب منطقي قوي احلجة قاطع الربهان مما  وتآليفه الطبية متتاز حبسن وضعها وبرتتيبها وإبراز      
القا�ون يف " عن كتابه " أوسار"جعل كتاباته شديدة التأثري على رجال العلم يف القرون الوسطى حتى قال             

 " :الطب 
البن سينا كان اإلجنيل الطيب ألطول فرتة من الزمان ، أل�ه كان الكتاب الطيب              "  إن كتاب القا�ون     "

 .. فر�ج ملدة تنوف على الثما�ية قرون عند العرب واإل
 "... الشفاء "و " اإلرجوزة يف الطب " و " القا�ون يف الطب " وأبرز كتبه يف الطب 

 " : روائع من حضارتنا " رمحه اللَّه يف كتابه " السباعي " ويقول الدكتور 
علــى " الطبيــة " عــن الـرازي وابــن ســينا بأهنمــا سـيطرا بكتبــهما   " ســيديو " ويقـول املستشــرق  " 

يف أوروبـا طبيبـا ، فكـان لـه علـى مدارسـها سـلطان                " ابن سـينا    " مدارس الغرب زمناً طويال ، وعرف       
ــا ، فتُــرجم كتابــه   ة مــرات  " القــا�ون " مطلــق ســتة قــرون تقريباملشــتمل علــى مخســة أجــزاء ، فطبــع عــد

 .. " . العتباره أساساً للدراسات يف جامعات فر�سا وإيطاليا 
يقتصر اهتمام املسلمني بالطب على البشري منه فقط ، بل كان االهتمـام بالطـب البيطـري            ومل  * 

 . كذلك 
ومما عين بالطب البيطـري     " : " دراسات يف احلضارة اإلسالمية     " يف كتابه   " شريف  " يقول مسرت   

روسية وشياه اخليل   الف"، وله رسالة    " العاشر امليالدي   " يف القرن الرابع اهلجري     " يعقوب بن أبي حزام     " 
 ] . حوت كثريا من مبادئ فن البيطرة " 

 :)١(أما املستشفيات  

                                                 
 ٤٥٩: " تجد البحث عن المستشفيات آافًيا وافًيا ص " أنور الرفاعي " لمؤلفه " اإلنسان العربي والحضارة "  ارجع إلى آتاب )١(
 .لبحث أخذ منه باختصار وا " . ٤٦٢ -

 )٤٢(الصفحة 



 

ــام هبــا   ــاريخ   -فكــان االهتم ــامل   - يف العصــور اإلســالمية عــرب الت ــا ، وظهــرت يف الع ــا بالغً اهتمام 
 "بيمارسـتا�ات   " اإلسالمي مستشفيات متخصصة أل�واع من األمراض ، وكثريا ما كان يطلق عليها اسـم               

ه :  املستشفيات هي ، وأهم هذ
 : مستشفيات اجلذام - ١

كان جيمع فيها اذومون ، ويعزلون عن اتمع حتـى ال يسـري داؤهـم إىل غريهـم ، ثـم يعـاجلون ،            
م بينما بين أول مستشـفى      " ٧٠٧" عام  " الوليد بن عبد امللك   " وأول مستشفى للجذام يف اإلسالم أ�شأه       

 .. رن الثا�ي عشر �قله إليها الصليبيون عن سوريا للجذام يف أوروبا يف الق
 :  مستشفيات اا�ني - ٢

أقيمت منذ العصـر األمـوي يف سـوريا ، وأفـردت حجـر خاصـة يف املستشـفيات العامـة ملـداواهتم                       
 . عقليا و�فسيا ، بينما كا�ت أوروبا تداوي اا�ني بالضرب املربح 

 :  املستشفيات العسكرية - ٣
ستشفيات خاصة للجيش تنتقل معه أينما سار ، ويرافق املستشفى ممرضات يتخصصـن             أقيمت م 

 .. بتمريض جرحى احلرب واجلند 
كـان ينقــل  "حممــود السـلجوقي  " أن املستشــفى العسـكري للسـلطان   " : ابـن خلكـان   " وقـد روى  

" ه ، ومل يوجـد      على أربعني مجال ، وبينما كان إسـعاف اجلنـود يف أوروبـا يلقـى علـى عـاتق اجلنـدي �فسـ                      
 م يف أوروبا ، كان      ١٨٥٦ - ١٨٥٤عام  " حرب القرم   " واملمرضات يف اجليش إال بعد      " الصليب األمحر   

 . املسلمون قد سبقوهم بأكثر من ألف عام إىل ذلك 
 :  مستشفيات السجون - ٤

 أوجدت يف بغداد يف العصر العباسي األول 
 :  مالجىء العجزة والعميان واأليتام - ٥
 .، وزادت يف العصر العباسي " الوليد بن عبد امللك " جدت منذ عصر أو

 )٤٣(الصفحة 



 

 :  املستشفيات املتنقلة - ٦
يف العصر العباسـي أوجـد هـذا النـوع مـن املستشـفيات الـيت تنتقـل يف الريـف والقـرى البعيـدة عـن                           

 كان ذلـك أول     املدن واليت ال يوجد فيها أطباء ، ويكثر عملها وعددها عند ا�تشار بعض األوبئة ، ورمبا               
 .. خدمة طبية يف العامل للريف وسكا�ه 

 :  حمطات اإلسعاف - ٧
يف مسـجده مكا�ـاً   " ابـن طولـون   " وتقام بالقرب من اجلوامع ، ويف أماكن جتمـع النـاس ، وقـد أفـرد          

 .. يسعفون املصابني والناس أمجعني عند احلاجة .. خاصاً لإلسعاف ، عليه أطباء متناوبون ليل هنار 
 : املستشفيات العامة  - ٨

ــها مدينــة كــبرية ، ال يف املشــرق وال يف املغــرب ، وكــان اخللفــاء واألمــراء واألغنيــاء     .. مل ختــل من
يتبارون بإ�شائها ، والتربع هلا ووقف األوقاف الواسعة لدميومتها واإل�فاق عليها، وهذه املستشفيات كلـها               

 الدواء والغذاء بل والكساء أحيا�ًا جما�ًـا دون تفريـق   جمهزة باألدوية ، وتقدم" صيدلية " كا�ت تلحق هبا   
بــني القــادمني عليهــا، وكــثريا مــا كا�ــت إدارة املستشــفى تــدفع للمعــاقني   .. يف اللــون أو اجلــنس أو الــدين 

الفقراء مالًا يساعدهم على كسـب قـوهتم بعـد الشـفاء ، كمـا كـان يلحـق باملستشـفيات الكـبرية مـدارس                 
ا املؤلفـات الطبيـة ، ويتمر�ـون ويعـاينون املرضـى يوميـا يف املستشـفى ، وكا�ـت                 للطب، يدرس الطالب فيهـ    

�فقاهتم على حساب املستشفى لكـون التعلـيم كـان جما�ًـا يف العصـور اإلسـالمية السـالفة يف مجيـع مراحـل                        
 . التعليم 

 الطـب  وإذا أرد�ا أن �وازن بني ما وصل إليـه !! وهذا كله مفخرة من مفاخر حضارتنا يف التاريخ      
من ازدهار يف العصور اإلسالمية الزاهية ، وبني ما خيم على األوروبيني من جهل يف هذا الفن يف العصور                    

 : وجد�ا البون شاسعا ، والفرق كبريا ما بني العصرين .. الوسطى 
 " : املد�ية اإلسالمية " يف كتابه " عاشور " يقول الدكتور 

 )٤٤(الصفحة 



 

صة على مستوى الطـب األوروبـي يف العصـور الوسـطى أيـام      ق" أسامة بن منقذ  " ويورد لنا   " .. 
احلروب الصليبية مما يشري إىل جهلهم بالطب ، واعتبارهم املرض �وعا من العقاب اإلهلي ال يصح لإل�سـان                  

هذا يف الوقت الذي كا�ت فيه حتى املستشفيات املتنقلة ، والطب .. معاجلته ، أو يعمل على الربء منه 
 " .  عند املسلمني النفسي ، معروفاً

وجيب أن ال يغرب عن البال أن علـم الطـب عنـد املسـلمني ا�تقـل إىل أوربـا عـن طريـق األ�ـدلس ،              
 .. واحلروب الصليبية 

 " : احلضارة اإلسالمية يف األ�دلس" يف كتابه " عبد الرمحن احلجي " يقول الدكتور 
الكتب إىل الالتينية ، وتـدل كثـرة        وعن األ�دلس ا�تقل علم الطب إىل أوربا حيث ترمجت هذه           " 

 "...االصطالحات الطبية يف اللغات األوروبية ذات األصل العربي على هذا األثر
 :  يف الصيدلة واألدوية -ل 

كما أن لعلماء املسلمني أثرهم األكرب يف ميدان الطب واجلراحة ، فـإن هلـم كـذلك البـاع األعظـم يف          
 .. ميدان الصيدلة ، وتركيب األدوية 

 :  أهم املكتشفات الصيدلية اليت أبدعوها - أخي القارئ -وإليك 
 " : اإل�سان العربي و احلضارة " يف كتابه " أ�ور الرفاعي " يقول 

أوجد العرب طرق التقطري ، والتكليس ، والتحويل ، والتبخري ، والتبلور ، وهم الذين اكتشفوا " 
ة ، والراسب األمحـر ، والبـورق ، وحـامض الطـرطري ،             الكحول ، والقلويات ، والنشادر ، و�رتات الفض       

  ..وملح البارود ، والقلي ، والزر�يخ ، وزيت الزاج ، والبوتاس ، وروح النشادر 
 " .. علم تركيب األدوية " " األقرباذين " والعرب هم أول من ألّف 

والراو�د، واملسك وجـوز  السِّنامكي ، والكافور ، والصندل ، : أما األدوية اليت اكتشفوها فمنها      
القيء والتمر اهلندي واحلنظل ، وجوز الطيـب ، والقرفـة، وهـم الـذين اخرتعـوا األشـربة ، والكحـول ،                       

 .. واملستحلبات ، واخلالصا ت العطرية 
 )٤٥(الصفحة 



 

ــاء   ــن اســتعمل        .. وتوصــل األطب ــم أول م ــة ، وه ــن عشــرات األدوي ــف م ــاق املؤل ــل الرتي إىل عم
مــن كبــار العلمــاء الــذين هلــم شــهرة ذائعــة يف علــم النبــات وتركيــب   و. للتخــدير .. احلشــيش واألفيــون 

" املغين يف األدوية املفـردة      : "  ومن أشهر كتبه يف هذا الفن        )١(" ابن البيطار   " العالمة الكبري   .. األدوية  
 " .. اجلامع ملفردات األدوية واألغذية " و

ستقصى ابن البيطـار يف كتابـه اجلـامع    ا: " هذا الكتاب األخري فيقول  " ابن أبي أصيبعة    " ويصف  
، ذكر األدوية املفردة وأمساءها وحتريرها وقواها ومنافعها ، وبين الصحيح منها ، وما وقـع االشـتباه فيـه                    

 فصـال عـن األطعمـة واألدويـة         - ٢٣٣٠ -ضـم فيـه   " املغـرب   " كتابا ثالثًـا مسـاه      " ابن البيطار   " و�شر  " 
 وصـفاً ألدويـة كا�ـت جمهولـة عنـد الـذين تقـدموه وتنـاولوا هــذا         - ٣٠٠ -النباتيـة ، وقـد عثـر فيـه علـى      

 .. املوضوع 
" ، كمـا يلقـب      " أبـو علـم النبـات       " ، وال يزال يعرف يف أوربا بلقـب         " ابن البيطار   " وهلذا اشتهر   

 . ا هـ " أبو التاريخ " " هريودوت 
ن البيطار أعظـم عـامل �بـاتي يف القـرون           فاب" " العلوم عند العرب    " يف كتابه   " قدري طوقان   " يقول  

الـذي حيتـوي علـى    " اجلـامع ملفـردات األدويـة واألغذيـة     " و " املغـين يف األدويـة املفـردة    " الوسطى ،كتب   
 - عقـار �بـاتي وحيـوا�ي ومعـد�ي منـها            - ١٤٠٠ -األدوية ، فأورد يف هذين الكتابني وصـف أكثـر مـن             

 .جديدة ، وقد بني الفوائد الطبية جلميع هذه النباتات ، وكيف يكون استعماهلا كأدوية وأغذية  - ٣٠٠
ويعترب هذا الكتاب أعظم كتاب يف العصور الوسطى يف موضـوعه ، وتـرجم إىل الالتينيـة ، ولغـات                    

 " . أوروبية أخرى 
عن " سمع إىل ما يقوله يف كتابه فلن" هوميلد " ومما يشهد لفضل املسلمني يف هذا الفن العامل الغربي    

والعـرب هـم الـذين أوجـدوا الصـيدلة الكيماويـة ، وأدت الصـيدلة ومـادة الطـب اللتـان يقـوم                        " : " الكون  

                                                 
ضياء الدين أبو محمد عبد الّله بن أحمد ، ساح في إسبانيا ، والمغرب ، ومصر ، وسورية ، وآسيا الصغرى ، توفي سنة :  اسمه )١(

 . هـ ٦٤٦

 )٤٦(الصفحة 



 

عليهما فن الشفاء إىل دراسة علم النبات ، والكيمياء يف وقت واحد ، وبالعرب فتح عهد جديـد لـذلك                   
ألفـي صـنف مـن      " ذليفـور يـدس     "  باإلضـافة إىل أعشـاب       العلم ، وأوجـدت خـربة العـرب بالعـامل النبـاتي           

 .. " . النبات ، واشتملت صيدلتهم على عدة أعشاب كان جيهلها اإلغريق جهلًا تاما 
مـا هـو يف احلقيقـة إال غـيض          .. هذا الذي ذكر�اه من علوم املسلمني الكو�ية ، وآثارهم احلضـارية            

الـيت خلفهـا اجلـدود األجمـاد النبغـاء          .. ل املعارف اهلـادرة     من فيض بالنسبة ألحبر العلوم الزاخرة ، وسيو       
 .. خالل العصور ، وعرب التاريخ 

 أن املسـلمني حينمـا فتحـوا األ�ـدلس محلـوا إليهـا علـومهم ومعـارفهم                  - أخي القارئ    -ولقد رأيت   
لعلـوم الـيت    فكا�ت سراجاً منرياً ا�تشر شعاعه يف أوربـا، وحضّـر أهلـها إىل االشـتغال هبـذه ا                 .. وآثارهم  

وصلت إليهم من الشرق ، وكان لزاما عليهم إذ ذاك أن يرتمجوا الكتب العربية ، وقد فعلـوا ذلـك وبـدءوا                
بــه أواخــر القــرن احلــادي عشــر ، وكا�ــت الطريقــة الشــائعة يف الرتمجــة أن يرتجــم الكتــاب إىل عــدة لغــات   

 . تنوعة لتستفيد أوربا من علوم املسلمني الشاملة ، وآثارهم الكثرية امل
كيف شـهد املنصـفون مـن علمـاء الغـرب           " الشهادات  "  يف حبث    - أخي القارىء    -وسوف جتد   

 : حبضارة اإلسالم الشاملة 
يف جمـــال الفلســـفة والتـــاريخ ، واجلغرافيـــا ، والفلـــك ، واهلندســـة ، والرياضـــيات ، والفيزيـــاء ،  

  على احلضارة احلديثة ؟؟ وكيف أثرت بنهضتهم..والصناعة ، والزراعة ، والطب واألدوية 
علـى  .. وهذا مما يدل على أن القرآن الكـريم هـو مشـعل العلـم ، وأن اإلسـالم هـو ديـن احلضـارة                       

 !!. مدى الزمان واأليام 
* * * 

 
  ميدان اللغة واألدب-ج 

 )٤٧(الصفحة 



 

ملا ا�طلق العرب املسلمون من جزيـرهتم ، و�زلـوا الشـام والعـراق وفـارس واأل�ـدلس ، فعلـت البيئـة                       
.. فعلـها الكـبري يف عقـوهلم، وشـعرهم ، وبالغتـهم             .. ية مبظاهرها اخلالبة ومناظرها اجلميلة      االجتماع

هـذا  .. ممزوجاً باخليال الواسع ، ومعـربا عـن واقـع احليـاة             .. فجاء أدهبم خالبا مبعا�يه وتصويره وتأثريه       
لقرآن الكريم من إعجـاز بيـا�ي       فضال عما اكتسبوه من بالغة القرآن الكريم ، وفصاحة السنة النبوية ، ملا ل             

 .. فريد ، ولكالم الرسول صلى ا عليه وسلممن أسلوب بالغي رائع 
ولقد منت هذه املوهبة األدبية يف �فـوس العـرب املسـلمني أكثـر ملـا وطئـت أقـدامهم أرض األ�ـدلس                       

 .. ميلفاحتني وحمررين ، حيث تأثروا بالبيئة الرائعة اخلالبة ، وأعجبوا باملنظر الفاتن اجل
وارتقى األدب يف أهل األ�دلس    " " اإلسالم واحلضارة العربية    " يف كتابه   " حممد كرد علي    " ويقول  

شـلب ،  " حتى يف النساء لشيوع التعلـيم يف العامـة واخلاصـة ، وغلـب الشـعر علـى أصـقاع بعينيهـا مثـل                    
بـا رائعـا ، ولـو مـررت بـالفالح           من ال يقول شعرا ، وال يعـاجل أد        " شلب  " حتى قلّ من أهل     " ووادي آسن   

خلف فدا�ه ، وسألته عن الشعر ، قرض من الشعر من ساعته ما اقرتحت عليه ، وأي معنى طلبته منه               
 " . ؟ 

 هذه األبيات اليت تفيض رقّة وعذوبة ، وتدل على كعـب عـالٍ يف األدب                - أخي القارئ    -وإليك  
فلنستمع إليها وهي تصـف واديـا   " حمدو�ة " رة ، وعلى مستوى رفيع يف الشعر ، وقد �سبت إىل الشاع          

 : �زلت فيه 
 العميم الغيث مضَاعف سقاه        وادiiٍ  الرمضاء   لفحةَ   وقا�ا
 الفطيمii على املرضعات  حنو        علينا  فحنا   دوحه   حللنا

ii   املُدامِة    من    ألذّ        زالالً  ظمأٍ  على   وأرشفنا i iلنديمل 
ويأذن    فيحجبها        واجهتنا أ�ّى  الشمس  يصد    ii i iللنسيم 
i العِقْد جا�ب  فتلمس        العذَارى النظيم حالية حصاه  بروع i i i

 )٤٨(الصفحة 



 

ــا الــيت اشــتملت عليهــا اللغــة العربيــة وآداهبــا      ــة أن أبــني اخلصــائص واملزاي وال ميكــن يف هــذه العجال
وال ميكنين أن أعرج إىل فضل القرآن الكـريم والسـنة النبويـة يف    .. ها املتمثلة يف بالغتها وشعرها وعروض   

ألن الكالم عـن هـذا ال يتسـع لـه جملـد             .. العرب ، واللغة العربية وامتدادها وخلودها على مدى الزمان          
 .. وال جملدات 

 املتميـزة  ولكن الذي أريد أن أذكّر به وأشري إليه يف هذا البحث الذي حنن بصدده أن اللغة العربيـة            
 .. ، وآداهبا الفريدة أثرت كل التأثري يف لغة األوروبيني ، ويف شعرهم وأدهبم 

أما أثر اللغة العربية يف لغة األوروبيني فحسبنا أن آالفاً من الكلمات العربيـة األصـيلة دخلـت علـى                    
الوسـطى ، يرتشـف   لغات األوروبيني املتنوعة حينما أقبل الغرب بكليته على حضارة املسـلمني يف القـرون        

ــارف           ــة املع ــع مد�ي ــة ، وهنــل م ــوم أصــالة اللغ ــع حضــارة العل ــارفهم فارتشــف م ــومهم ومع ــن عل الكــثري م
فجاءت اللغات األوروبية من جراء هذا االرتشاف واالقتباس مطعمة بكلمات عربية أصيلة       .. األشياء  

 .. حتى يف ألفاظ التخاطب ، وكلمات االصطالحات العلمية 
 بعض هذة الكلمات األجنبية واالصطالحات العلمية اليت تعود إىل أصـل            - القارئ    أخي -وإليك  

 .. عربي وتراكيب عربية 
   القر�يــة ، الشــبكية ، الســائل املــائي، الســائل   : مــن االصــطالحات العلميــة يف تركيــب العــني مــثال

 .. الزجاجي 
ــة    ــة املتداول ــة ،  الســكر ، مجــل ، قطــن ، جــرب  : ومــن أمســاء األشــياء املعروف  ، صــفر ، جغرافي

 .. كيمياء 
 . ومئات كثرية غريها ، مبثوثة يف اللغات األوروبية هنا وهناك 

غوسـتاف  " فـنرتك الكـالم إىل املستشـرق         أما تـأثري األدب العربـي علـى أدب األوروبـيني وشـعرهم            
  ليبني لنا ماذا �قلت األمم الالتينية عن العرب ؟ وماذا استفادت من شعر وأدب ؟" لوبون 

 )٤٩(الصفحة 



 

محل العرب إىل الغرب يف مجلة مـا محلـوا          " : " حضارة العرب   " يف كتابه   " غوستاف لوبون   " يقول  
روحهم الشعرية ، فأولع بالشعر من أهل تلك الديار ، ومل يكن الشـعر قـد ارتقـى يف أمـم الغـرب ، وكا�ـت                          

أغـانٍ أشـبه بشـعر العامـة     بعض الشعوب إىل عهد قيام العرب ال تعرف شاعرا يرفع رأسها، اللهم إال بعض    
 . منه بشعر اخلاصة 

ما لقّن تلك األمم .. فكان من اختالط العرب باإلفر�ج يف األ�دلس ، وصقلية ، واجلزائر الشرقية 
كـــاملالحم ، : ، فنقلـــوا عـــن العـــرب مـــا أولعـــت بـــه �فوســـهم ، والءم طبـــاعهم  الالتينيـــة معنـــى الشـــعر 

 .. " .والفروسية 
ــعر ي   ــن الشـ ــان فـ ــإذا كـ ــاز،     فـ ــبيه ، واـ ــوير ، والتشـ ــه التصـ ــمن أدبـ ــاعر أن يضـ ــن الشـ تطلـــب مـ

عرفنا جيـدا أن الغـربيني اسـتفادوا مـن أدب العـرب أيضـاً الصـور واألخيلـة وعلـم البيـان                       .. واالستعارة  
وال شك أن األ�دلس يف عهد املسـلمني بلغـت الـذروة            .. واملعا�ي ، وكل ما له صلة بفن البالغة وحبوثها          

اع الشعري ، والنبوغ األدبي ، والشك أن األوروبيني اسـتفادوا مـن أدب العـرب ، واصـطالحاهتم           يف اإلبد 
ــة   ــاهتم األدبيـ ــعرية ومقطوعـ ــا�ي    .. الشـ ــادرة ، واملعـ ــاحة النـ ــة ، والفصـ ــة الرائعـ ــهم البالغـ ــوا منـ فاقتبسـ

 .. !!فجاءت على املستوى األرفع يف اجلمال والكمال .. وضمنوها شعرهم وأدهبم .. الفريدة 
تلكم أهم اجلوا�ـب احلضـارية الـيت بـرز فيهـا علمـاء اإلسـالم يف شـتى امليـادين الفكريـة، والعلميـة ،               

 .. واألدبية 
 أن اإل�سـا�ية كلـها علـى العمـوم ، وأوربـا بأسـرها علـى اخلصـوص                   - أخي القـارىء     -ولقد رأيت   

ري والكــثري ، ومل تتــألق اقتبســت مــن حضــارة املســلمني ومعــارفهم علــى مــر القــرون ومــدى التــاريخ الكــث    
 . احلضارة املادية احلديثة شرقاً وغرباً إال بفضل ما أخذوه عن علماء اإلسالم

 مـن حضـارة مشـرقة ، وعلـوم حيـة ،      ...عن طريق صـقلية ، واأل�ـدلس ، واحلـروب الصـليبية       
ماما للعامل التائه  فكا�ت الدولة اإلسالمية يف العصور الذهبية األوىل أستاذًا وإ        .. ومعارف كو�ية متجددة    

 .. ، واإل�سا�ية احلائرة 
 )٥٠(الصفحة 



 

لـو مل يظهـر العـرب علـى         : " قولـه   " ليـربي   " عـن األسـتاذ     " غوستاف لوبون   " ولنستمع إىل ما �قله     
 " . مسرح التاريخ لتأخرت هنضة أوربا احلديثة عدة قرون 

بيني يف تــأثري شــهادة أولئــك األعــالم الغــر" الشــهادات "  يف حبــث - أخــي القــارئ -وســوف جتــد 
 .. حضارة اإلسالم على النهضة األوروبية احلديثة 

 .. وماذاك إال برهان قاطع على أن اإلسالم دين العلم واحلضارة ، وشريعة التقدم والنهوض 
 !!.أال فليعلم شبابنا عظمة إسالمهم ، ومسو دينهم يف الشمول ، والعاملية ، واخللود؟

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثالث 
 معابر احلَضَارة اإلسالمية

 )٥١(الصفحة 



 

 وثناء الغربيني عليها
قبل أن خنوض يف احلديث عن معابر احلضارة اإلسـالمية إىل الغـرب ، وثنـاء الغـربيني عليهـا حيسـن                      
أن �تكلم عن حالة األوروبيني العامة يف القرون الوسطي ، لنعرف جليـا كيـف عـربت احلضـارة اإلسـالمية                

م ؟ وكيـف حولتـهم مـن أمـم متخلّفـة جاهلـة إىل أمـم متقدمـة عاملـة ؟ هلـا يف                         إليهم ؟ وكيف أثـرت فـيه      
 !!. احلضارة شأن ، ويف ميدان العلوم ذكر 

 :ولكي حنيط بالبحث من مجيع جوا�به �قسم البحث إىل ثالثة أقسام رئيسية 
 . حالة األوروبيني العامة يف القرون الوسطى - ١
 . غرب  معابر احلضارة اإلسالمية إىل ال- ٢
 .  شهادة املنصفني من الغربيني بعظمة احلضارة اإلسالمية- ٤

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
  حالة األوروبيني العامة يف القرون الوسطى- ١

 )٥٢(الصفحة 



 

.. لــو اســتقرأ�ا حالــة األوروبــيني العامــة قبــل أن تســطع حضــارة اإلســالم علــى ديــارهمٍ وشــعوهبم 
 .. كا�ت أشبه بالبهائم منهم بالناس لرأيناها يف املنحدر األسفل فكرا وخلقًا وعلما ، بل

 شهادة املختصني من مستشرقني ومستغربني علـى سـوء احلالـة املرتديـة         - أخي القارىء    -وإليك  
 : اليت كا�ت عليها أوربا 

إن يف كـل األ�ـدلس مل يكـن يوجـد رجـل أمـي بينمـا مل               " : " دوزي  " يقول املستشرق اهلولنـدي     * 
 " .  أوربا معرفة أولية إال الطبقة العليا من القسس يكن يعرف القراءة والكتابة يف

فكا�ت أوربا األمية تزخـر باجلهـل واحلرمـان         " " العرب يف إسبا�يا    " يف كتابه   " لني بول   " ويقول  * 
 " . ، بينما كا�ت األ�دلس حتمل إمامة العلم ، وراية الثقافة يف العامل 

ــه " لوبــون " ويقــول *  ــا   : " " حضــارة العــرب " يف كتاب إن مراكــز الثقافــة يف الغــرب كا�ــت أبراج
 " . متوحشون يفخرون أهنم ال يقرءون " سِنورات " يسكنها 

ــا  *  ــوفى " صــاعد األ�دلســي  " ويصــف لن ـــ ٤٦٢املت ــة  ١٠٧٠ - ه  م ســكان األقطــار األوروبي
ال فَظُعـت أبـداهنم،   إهنم أشبه بالبـهائم منـهم بالنـاس ، ألن مـن كـان منـهم مـوغال يف بـالد الشـم               : " فيقول  

وابيضّت ألواهنم وأسدلت شعورهم ، فعدموا هبذا دقّة اإلفهام ، وثقـوب اخلـواطر ، وغلـب علـيهم اجلهـل                 
 .. " . والبالدة ، وفشى فيهم العمى والغباوة

إبـراهيم  "عن رحالة أ�دلسي عاش يف القرن الرابع اهلجـري هـو            " أبو عبيد البكري    " وينقل لنا   * 
: " بـأهنم  " وهم سكان مشـال إسـبا�يا   " " اجلالقة " �صا يف وصف  " سرائيلي الطّرطوشي   بن يعقوب اإل  

أهل غدر ود�اءة أخالق ، ال يتنظّفون وال يغتسـلون يف العـام إال مـرة أو مـرتني باملـاء البـارد ، وال يغسـلون                           
رقهم تـنعم بـه أجسـامهم    ثياهبم منذ يلبسوهنا إىل أن تنقطع عليهم ، ويزعمون أن الوسخ الذي يعلوها من ع        

 .. "ويبدو من تفارجيها أكثر أبداهنم " مثقوبة "وتصح ، وثياهبم أضيق الثياب ، وهي مفرجة 
حيرقـون أ�فسـهم بالنـار إذا مـات     " سِـر�ني  " واجلنس الذي ذكر�ا أ�ه يدعى : " ويقول عن الصقالبة   

يطربون ويفرحون عند حـرق امليـت ،        وهم  .. رئيسهم ، وحيرقون دواهبم ، وهلم أفعال مثل أفعال اهلند           
 )٥٣(الصفحة 



 

ويزعمون أن سرورهم وإطراهبم لرمحة ربه إياه، و�ساء امليت يقطعن أيديهن ووجوههن بالسـكاكني ، وإذا                
زعمــت واحــدة منــهن أهنــا حمبــة علقــت حــبال ، وارتقــت إليــه علــى كرســي فتشــد بــه عنقهــا ثــم جيــذب 

 .. " . رق وتَلْحق بزوجها الكرسي من حتتها فتبقى معلقة تضطرب حتى متوت ثم حت
: يف مواز�ته بني احلضارة اإلسالمية يف األ�دلس وبني احلالـة يف أوربـا              " فكتور روبنصن   " ويقول  * 

كا�ت أوربا يف ظالم حالك بعد غروب الشمس ، بينما كا�ت قرطبة تضـيئها املصـابيح العامـة ، كا�ـت                     " 
ت أوربا تغطّيهـا اهلـوام بينمـا كـان أهـل قرطبـة مثـال                ألف محام ؛ كا�   " قرطبة  " أوربا قذرة بينما شيدت     

النظافة ، كا�ت أوربا غارقة يف الوحل بينما كا�ت قرطبـة مرصـوفة الشـوارع ، كا�ـت سـقوف القصـور يف             
أوربا مملوءة بثقوب املـداخن بينمـا كا�ـت قصـور قرطبـة تزينهـا الزخرفـة العربيـة العجيبـة ، وكـان أشـراف                          

أمسـائهم بينمـا كـان أطفـال قرطبـة العربيـة يـذهبون إىل املـدارس ، وكـان رهبـان               أوربا ال يستطيعون توقيع     
أوربا يلحنون يف تالوة سفرالكنيسـة ، بينمـا كـان معلمـو قرطبـة قـد أسسـوا مكتبـة تضـارع يف ضـخامتها                        

 .. " . مكتبة اإلسكندرية العظيمة 
وال شـك أن    .. اط  هذا غيض من فيض مما كا�ت عليه أوربا من تأخر ومهجية ، وتقهقر واحنطـ              

 ا�تشـل  - كمـا رأيـت يف الفصـل السـابق       -اإلسالم برتاثه الفكري ، وإشعاعه العلمـي ، وثروتـه احلضـارية             
األوروبيني من اجلهـل إىل العلـم ، ومـن الضـعف إىل القـوة ، ومـن التـوحش إىل التمـدن ، ومـن التخلـف إىل             

لكـن كيـف وصـلت حضـارة اإلسـالم إلـيهم ؟           و.. التحضر ، ومن ظلمة احلياة إىل �ورها الوضّاء املـبني           
معـابر  " وكيف أثرت فيهم ؟ هذا ما �ريد أن �فصل فيه و�وضح معامله لكـل ذي عيـنني وبصـرية يف حبـث              

 " . احلضارة اإلسالمية إىل الغرب 
* * * 

 
  معابر احلَضَارة اإلسالمية- ٢

 )٥٤(الصفحة 



 

 وثناء الغربيين عليها
 أدت إىل �قل احلضارة اإلسالمية إىل أوربا ، وكيف مت ذلك            يتسائل الكثري عن الوسائل واملعابر اليت     

 ؟ 
املؤرخون كادوا أن يكو�وا جممعـني بـأن احلضـارة اإلسـالمية ا�تقلـت إىل الغـرب عـن طريـق الوسـائل                     

 : التالية 
 .عن طريق األ�دلس ، وعن طريق صقلية ، وعن طريق احلروب الصليبية 

 : وميكن أن يضاف إليها 
 : جنوب إيطاليا ، ومدارس الرتمجة يف مشال إسبا�يا وفر�سا ، وإيطاليا جنوب فر�سا ، و

وجيب أن ال �نسى ا�تشار اإلسالم عن طريق التجار املسلمني الذين ظلوا قرو�ًا يتجرون بني البالد    
 .. اإلسالمية وبني الكثري من البلدان األوروبية واألسيوية وغريها 

 . د عمالت إسالمية يف أوربا الشمالية حتى فنلندا ولقد دلّت التنقيبات أخريا على وجو
 الذين طـافوا يف خمتلـف األحنـاء ، وكـان هلـم أثـر يف �شـر                   وجيب أال �نسى كذلك الرحالة املسلمني     

، ثم فيما أ�تجته رحالهتم من تراث جغرايف أو كتابات ختص تلك الشعوب             .. اإلسالم ، و�شر حضارتة     
 . بن جبري ، وابن بطوطة وغريمها واألقطار اليت زاروها ، كرحلة ا

األ�ـدلس هـي املعـرب    ومهما أضـفنا مـن معـابر مـرت حضـارة اإلسـالم خالهلـا إىل أوربـا ، فسـتظل             
 .. الرئيسي هلذه احلضارة يف شتى ااالت العلمية والفنية واألدبية واالقتصادية 

 أخـي   -االت فقـد قـرأت      أما عن تأثري احلضـارة اإلسـالمية علـى احلضـارة األوروبيـة يف شـتى اـ                 
جوا�ــب احلضــارة اإلســالمية : " الكــثري عــن هــذا التــأثري يف البحــث الســابق الــذي كــان بعنــوان -القـارئ  

 " : وأثرها يف بناء األمم 

 )٥٥(الصفحة 



 

لوال احلضـارة اإلسـالمية الـيت أشـرقت مشسـها علـى الـد�يا منـذ أربعـة                   : وميكن أن �قول باختصار     
ــا يف متاهــات الفوضــى ، منحــدرا يف  عشــر قر�ــاً لبقــي العــامل اإل�ســا�ي متخب  ــا يف ديــاجري اجلهــل ، منزلقً طً

 .. حضيض التخلف 
 .. إهنا احلضارة املشرقة ، واملد�ية الزاهرة واد العلمي العريض 

ليدلوا بشهادهتم أمام من ينكرون عظمة .. ولنرتك الكالم إىل مفكري الغرب وعلمائهم وفالسفتهم    
 ..  التشريعي ، و�ظامه املتجدد الشامل اإلسالم احلضارية ، ومسوه

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 )٥٦(الصفحة 



 

٣  شهادة املنصفني من الغربيني- 
 بعظمة اإلسالم احلضارية

لو استقرأ�ا أقوال من شـهد لعظمـة اإلسـالم احلضـارية لوجـد�اها أكثـر مـن أن تُحصـى ؛ وهـا حنـن                          
 ، ليعرف من يريد أن يعرف أن الفضـل  أوالء سنقتطف باقة من أقوال أولئك العلماء املختصني من الغربيني         

كل الفضل هو ما شهد به املنصفون املختصون العاملون ، �سوق هذا مـن قبيـل أ�ـه ال يعـرف الفضـل ألهـل                     
 !!. الفضل إال ذووه ، و�سوقه أيضًا من أجل أ�اس ال يؤمنون بالفكرة إال إذا هبت رحيها من الغرب 

 : رة املتنوعة  هذه الباقة العط- أخي القارئ -وإليك 
وملـا آلـت    " : " املنازعـة بـني العلـم والـدين         " املـدرس يف جامعـة �يويـورك يف كتابـه           " دويـرب   " يقول  

 ، صارت بغداد العاصمة العلميـة العظمـى يف األرض، فجمـع اخلليفـة       - م   ٨١٣ -اخلالفة إىل املأمون سنة   
 " . م إليها كتبا ال حتصى ، وقرب إليه العلماء وبالغ يف احلفاوة هب

فـإهنم قـد رقّـوا العلـوم القدميـة ترقيـة            : " .. وبعد أن عدد مآثر املسـلمني يف العلـوم الطبيعيـة قـال              
إن جامعــات املســلمني كا�ــت مفتوحــة .. كــبرية جــدا ، وأوجــدوا علومــا جديــدة مل تكــن معروفــة قبلــهم 

 أوربا وأمراؤها يغدون على بـالد       للطلبة األوروبيني الذين �زحوا إليها من بالدهم لطلب العلم ؛ وكان ملوك           
 .. " .. املسلمني ليعاجلوا فيها 

 " : تاريخ العرب " يف كتابه " سيديلوت " ويقول * 
وقـد �شـروها أينمـا      .. كان املسـلمون يف القـرون الوسـطى متفـردين يف العلـم والفلسـفة والفنـون                  " 

 .. " .  وارتقائها حلّت أقدامهم ، وتسربت عنهم إىل أوربا ، فكا�و سبباً لنهضتها
 " : حضارة العرب " يف كتابه " غوستاف لوبون " ومن أقوال * 
ــالعرب      "  ــارز كــالعرب فجميــع األمــم الــيت كا�ــت ذات صــلة ب ــأثري ب ــرى يف التــاريخ أمــة ذات ت وال �

 .. " . اعتنقت حضارهتم ولو حينا من الزمن 

 )٥٧(الصفحة 



 

وحـدها ، بـل كـان هلـم األثـر        ..  والفنـون    ومل يتجلّ تأثري العرب يف الشـرق يف الديا�ـة ، واللغـة ،             " 
 .." . البالغ يف ثقافتهم العلمية أيضاً 

لو مل يظهر العرب على مسـرح التـاريخ لتـأخرت هنضـة             : " .. قوله  " ليربي  "  و�قل عن األستاذ     -
 .. " . أوربا احلديثة عدة قرون 

 : يف حديثه عن الفن اإلسالمي " شريسيت " ويقول * 
 " .و ألف سنة تنظر إىل الفن اإلسالمي كأ�ه أعجوبة من األعاجيب ظلت أوربا حن" 

فكا�ـت أوربـا األميـة تزخـر باجلهـل          " : " .. العـرب يف إسـبا�يا      " يف كتابـه    " لني بـول    " ويقول  * 
 " . واحلرمان ، بينما كا�ت األ�دلس حتمل إمامة العلم ، وراية الثقافة يف العامل 

العلم هو أعظم ما قدمت احلضارة العربيـة  " : " تكوين اإل�سا�ية   " يف كتابه   " بريفولت  " ويقول  * 
إىل العامل احلديث ومع أ�ه ال توجد �احية واحـدة مـن �ـواحي النمـو األوروبـي إال ويلحـظ فيهـا أثـر الثقافـة                           

م اإلسالمية النافذة ؛ أال وإن أعظم أثر وأخطره هو ذلك الذي أوجد القوة اليت تؤلـف العامـل البـارز الـدائ                     
وهــذه احلقــائق .. يف العــامل احلــديث ، واملصــدر األعلــى ال�تصــاره أعــين العلــم الطبيعــي، والــروح العلميــة 

 .. " . مؤداها أن اإلسالم دين بناء حضاري 
إن زوال  " : " روابط الفكر والروح بني العـرب واإلفرجنـة       " يف كتابه   " إلياس أبو شبكة    " ويقول  * 

ى إسبا�يا وأوربا ، فاأل�دلس مل تعرف السـعادة إال يف ظـلّ العـرب ، وحاملـا                  احلضارة العربية كان شؤما عل    
 " . رحل العرب حلّ الدمار حمل الثراء واجلمال واخلصب 

ــون " ويقــول *  ــه " لوب ــا كا�ــت   " : " .. حضــارة العــرب " يف كتاب بينمــا كا�ــت هــذه حــال أورب
 حقول املعرفة اإل�سا�ية ، كان فيهـا �صـيب   املكتبات يف األ�دلس تضم مئات اآلالف من الكتب يف خمتلف       

 .. " . من العلوم البحتة ، وكذلك اآلداب والفنون 
فليقـرأ  .. ومن أراد أن يتوسع فيما تركتـه احلضـارة اإلسـالمية مـن أثـر يف هنضـة أوربـا احلديثـة                * 

 ".. زيغريد هو�كة" للدكتورة " مشس العرب تسطع على الغرب " كتاب 
 )٥٨(الصفحة 



 

فضــل احلضــارة اإلســالمية علــى �بــوغ الغــرب العلمــي ، وتفوقــه احلضــاري ،    فالكتــاب كلــه إقــرار ب 
 .. وإبداعه الفكري واألدبي 

فهــذه األقــوال ، وأقــوال كــثرية غريهــا تــدلّل بشــكل ال يقبــل اجلــدل والشــك علــى مــا ا�طــوت عليــه   
عيـة  حضارة اإلسـالم مـن ازدهـار وتفـوق ، ومـا اختصـت بـه مـن مشـول وجتـدد ، ومـا متيـزت بـه مـن واق                    

 .. وا�فتاح 
األعداء به شهدت ما والفضل        العدا ii حتى بفضله األ�ام  شهد

* * * 
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 :الفصل الرابع 
 النزعة اإل�سا�ية يف احلضارة اإلسالمية

سبق أن أحملنا يف تقدمة هذا الكتاب أن احلضارة مـن حيـث مفهومهـا ال تكـون ذات طـابع إ�سـا�ي                 
املادي والرقي املعنوي على حد سواء حتى تتصف بالرقي  . 

مظهرها املتمثل بالصناعة والزراعـة والتجـارة       : وسبق أن بينا أن املقصود بالرقي املادي للحضارة         
 .. لكل أمة �اهضة ، وشعب طموح .. ، وأصناف الفنون ، وأ�واع العلوم 

الـيت تعـرب    ..  ، واملفـاهيم الفكريـة     املبادئ الروحية ، والقيم اخللقيـة     : وأن املقصود بالرقي املعنوي     
وسبق أن �وهنا أن احلضارة يف حتقيـق هـدفها ،           .. عن معتقدات األمة ، وسلوكها ، وفلسفتها يف احلياة          

إال .. ال تقــاس بالتقــدم الفكــري والعلمــي ، أواإلبــداع الصــناعي واآليل ، أو التفــوق الزراعــي والعمرا�ــي   
 .. صد إ�سا�ية سامية ، وجتسيدا ألهداف خلقية �بيلة مبقدار ما يكون ذلك تعبريا عن مقا

وسبق أن فصلنا يف حبث مضى أن احلضارة اإلسالمية بلغـت الـذروة العليـا يف القـرون الوسـطى ،                   
بل كا�ت يف هنضتها وتفوقها أستاذة احلضـارات للعـامل كلّـه ، بـل كـان الشـرق والغـرب يرتشـف مـن معينـها                       

 !!. العذب يف فرتات طويلة من التاريخ الصايف ، وينهل من سلسبيلها 
هل احلضارة يف اإلسالم تتميز بالطابع املادي ، والطابع املعنوي على حد سـواء              : وهنا يرد السؤال    

 أم تقتصر على أحدمها دون اآلخر ؟ 
 فهـي ذات قـيم روحيـة وذات مبـادىء خلقيـة ، وذات فلسـفة                 -وإذا كا�ت تتميز بالطابع املعنوي      

 .. فكرية 
 !! االختصار إهنا ذات �زعة إ�سا�ية جتلّت زمنا يف حياة الشعوب ، وبناء األمم وب

واآلن �ريد أن �كشف لكل ذي عينني عن حقيقة هذة النزعة ، وأن �ـبني مبادئهـا يف عـامل الفكـر ،                    
صر على ليعلم من يريد أن يعلم أن احلضارة يف اإلسالم مل تقت.. وأن �وضح آثارها وتطبيقها يف عامل الواقع    

 )٦٠(الصفحة 



 

علـى  .. اجلا�ب املادي فحسب ، وإمنا مشلت الفضـائل اإل�سـا�ية ، واملكـارم اخللقيـة ، والقـيم الروحيـة              
 . حد سواء 

وقبل أن �ـدلك علـى حقيقـة النزعـه اإل�سـا�ية يف احلضـارة اإلسـالمية حيسـن أن �ـبني املنـهج الـذي                          
صـاحلًا متواز�ًـا مسـتقيما يـؤدي كـل ذي           سلكه اإلسالم يف تربية الفرد وإصالحه من أجل أن يكون إ�سـا�ًا             

 .. حق يف احلياة 
 : هذا املنهج يف إصالح الفرد واستقامته يقوم على ركنني أساسيني 

 .تربية الضمري يف داخل النفس : األول 
 . االستقامة على شريعة اللَّه :  الثا�ي 

 ولكن ما الذي يربي الضمري يف داخل النفس ؟ 
الربا�يــة املستشــعرة عظمــة اللَّــه وخشــيته يف الســر والعلــن إذا ترســخت يف  مــن املعلــوم أن العقيــدة 

هذا الشـعور اال�بعـاثي الـذاتي    .. النفس البشرية ولّدت الشعور باملراقبة للَّه ، وولّدت الشعور باملسئولية   
لذاتية يدفع النفس اإل�سا�ية أن حتاسب �فسها قبل أن حياسبها غريها ، وهذا من شأ�ه أن يقوي اإلرادة ا                 

بـل ينضـبط حبساسـية      .. لدى الفـرد املـؤمن ، فـال يكـون أسـريا لشـهواته ، وال عبـدا ألطماعـه وأهوائـه                       
بــل ينــدفع إىل إتقــان العمــل وحتســينه حمتســبا التمــاس األجــر والثــواب مــن اللّــه .. التقــوى ، ووازع اإلميــان

 !!. وحده
ــل بأ�    ــزام النواف ــا والت ــادة يف أوقاهت ــده ،    وال شــك أن أداء العب ــا بع ــوت وم ــا ، واســتذكار امل واعه

 .. واستشعار اليوم اآلخر بأحواله وأهواله 
بل جيعلها تتحرر من اخلوف واجلنب      .. كل هذا مما يقوي يف النفس اإل�سا�ية جا�ب العقيدة الربا�ية           

وتقــف أمــام كــل قــوى األرض ال ترهــب ســلطا�ًا وال تســتخذي أمــام صــولة امللــك ، وإغــراء املــال ، هــذه  
فيقف يف املرتقـى السـامي      .. عقيدة الربا�ية الراسخة ترفع أصحاهبا من مفاتن األرض ، ومغريات احلياة          ال

يـود  .. ينظر إىل أبناء احلياة من علٍ مع التواضع وخفض اجلناح ، وبالعزة مع الرغبة يف اهلداية واإلصـالح                  
 )٦١(الصفحة 



 

ينتشـلهم مـن هـذا الواقـع املريـر الـذي            عن عزم وتصميم لو يرفعهم إىل هذا املستوى الـذي رفعـه اللَّـه إليـه و                
 .. أخلدوا إليه وختبطوا فيه 

 : أما االستقامة على شريعة اللَّـه 
فهي ديدن املؤمن ، وغايته القصوى يف احلياة ، بل هي أساس تكوينه ، ومنطلق إصالحه ، وسـلّم                   

 .. تدرجه يف الكمال 
 العقيـدة ، ويف العبـادة ، ويف األخـالق ،      يف: واملقصود من االسـتقامة التـزام املسـلم منـهج اإلسـالم             

 .. يف كل ما يتصل بالتشريع الربا�ي ، ويرتبط بنظام اإلسالم .. ويف املعامالت 
أما أن يستقيم على العقيدة وحدها ، ثم حييد على أ�ظمة التشريع يف املعـامالت ، أو عـن منـاهج                     

ــادىء احلكــم يف السياســة     ــاة ، أو عــن مب ــبعض اإلســالم ، وكفــر    ف.. اإلســالم يف احلي يكــون ممــن آمــن ب
 .. ببعض 

خزي يف احلياة الد�يا ، ويوم القيامة يردهم اللّـه إىل أشـد             .. ومصري أولئك كما ذكر القرآن الكريم       
 !!. العذاب 

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلّا خزي             { : قال تعاىل   
   ] .٨٥: البقرة [  } أشد العذابيامة يردون إىليف احلياة الد�يا ويوم الق

 : سئل الفضيل بن عياض عن أحسن العمل يف قوله تعاىل 
 }١١: هود . [ أحسن العمل أخلصه وأصوبه : ، قال  } ليبلوكم أيكم أحسن عمال[  
مل يقبـل ،    إن العمل إذا كان خالصا ومل يكـن صـوابا           : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبة ؟ قال         : قالوا  

 . وإذا كان صوابا ومل يكن خالصا مل يقبل ، فالعمل ال يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
 . واخلالص ما كان للّه ، والصواب ما كان على الشريعة : وقال 

فمــن كــان يرجــوا لقــاء ربــه فليعمــل عملًــا صــاحلًا وال يشــرك بعبــادة ربــه  { : ثــم قــرأ قولــه تعــاىل 
  ] .١١٠: الكهف [  } أحدا

 )٦٢(الصفحة 



 

 ..واالستقامة على شريعة اللّه من خارجها .. فبرتبية الضمري من داخل النفس 
بـل يكـون إ�سـا�ًا صـاحلًا مسـتقيما وقافًـا       ..  يبلغ املسلم منتهى التوازن ، ويصل إىل غايـة الكمـال      

 . عند حدود اللّه ، مؤديا كلّ ذي حق حقه يف احلياة 
قل يل يف اإلسالم :  عليه وسلم للرجل السائل حني سأل ومن هنا كان جواب رسول اللّه صلى ا   

  " . قل آمنت باللّه ثم استقم:" قولًا ال أسأل عنه أحد بعدك ؟ كان جوابه 
ومن مثرات هذه االسـتقامة أن اللّـه سـبحا�ه يثبـت املـؤمن املسـتقيم باملالئكـة يف احليـاة الـد�يا ويـوم                  

ــه ثــم  { : ك مقتــدر ؛ قــال تعــاىل األشــهاد ، ويبشــرو�ه مبقعــد صــدق عنــد مليــ  إن الــذين قــالوا ربنــا اللّ
حنن أوليـاؤكم يف   * استقاموا تتنزل عليهم املالئكة أال ختافوا والحتز�وا وأبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون             

- ٣٠: فصـلت  [  } ..احلياة الد�يا ويف اآلخرة ولكم فيها ما تشتهي أ�فسكم ولكـم فيهـا مـا تـدعون                
٣١ [  

أن يلتـزم املبـادىء     .. بديهي بعد أن تربـى املسـلم علـى رقابـة اللّـه، واسـتقام علـى شـريعته                    فمن ال 
اإلســالمية الــيت تربطــه بــبين اإل�ســا�ية مجعــاء بغــض النظــر عــن ديــن هــذا اإل�ســان أو جنســه أو لغتــه أو     

 !!.ما دام من ساللة آدم عليه السالم ، وما دام قد مت خلقه بشرا سويا .. لو�ه 
ما هي املبادىء اليت سنها اإلسالم يف ربط املسلمني مع غريهم من أهل الديا�ات واألقوام ؟ ولكن 

أو بعبارة أوضح ما هي عوامل النزعة اإل�سا�ية اليت رسخها اإلسالم يف تعامـل املسـلمني مـع غريهـم مـن                      
 . البشر 

 : ت واألقوام  أميز هذه املبادئ يف ربط املسلمني مع أهل الديا�ا- أخي القارئ -إليك 
 :  مبدأ ال إكراه يف الدين - ١

ال إكـراه يف الـدين قـد تبـين الرشـد مـن              { : واألصل يف ذلك قوله تبـارك وتعـاىل يف سـورة البقـرة              
٢٥٦: البقرة [  } الغي. [  

  ] .٩٩: يو�س [  }أفا�ت تكره الناس حتى يكو�وا مؤمنني{ : وقوله عز وجل يف سورة يو�س 
 )٦٣(الصفحة 



 

 : إلكراه واحلكمة يف عدم ا
 ألن اإلكراه يقهر النفس اإل�سا�ية ويذلّها ، وأل�ه حيطم الشخصية ويقتلها ، وأل�ـة يـزرع يف القلـوب                -

الضــغائن واألحقــاد ، وأل�ــه ينــزع إىل النفــور وردود الفعــل حــني تســنح الظــروف ، وأل�ــه يســيء إىل مسعــة 
  غري مقبول عند اللّه عز وجل ،الدعوة اإلسالمية يف الداخل واخلارج ، وأل�ه جيعل إميان املكره

 ..من أجل هذا كله دعا اإلسالم الناس إىل الدخول فيه عن إميان وقناعة واختيار 
 " . ال إكراه يف الدين " وأعلن املبدأ الثابت الذي ال يتغري 

 :  مبدأ التعارف بني الشعوب - ٢
لنـاس إ�ـا خلقنـاكم مـن ذكـر      يـا أيهـا ا  { : واألصل يف ذلك قوله تبارك وتعاىل يف سـورة احلجـرات          

  ] .١٣: احلجرات [  } وأ�ثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم
 : وال خيفى ما يف هذا التعارف من مثرات طيبة 

 .  من مثرات هذا التعارف إعطاء القدوة عن اإلسالم يف شخصيات املسلمني -
 . مم الشعوب واال�فتاح عليها  ومن مثراته التعرف علىحضارات األ-
 . ومن مثراته دعوة الناس باحلجة واإلقناع إىل اإلسالم احلق -
 .  ومن مثراته إظهار التسامح اإلسالمي يف التعامل مع غري املسلمني -
 :  مبدأ العالقات بني الدول - ٣

مل يقاتلوكم يف الدين ومل  ال ينهاكم اللّه عن الذين      {: واألصل يف ذلك قوله تعاىل يف سورة املمتحنة         
إمنـا ينـهاكم اللّـه عـن الـذين      * خيرجوكم من ديـاركم أن تـربوهم وتقسـطوا إلـيهم إن اللّـه حيـب املقسـطني           

قاتلوكم يف الدين وأخرجـوكم مـن ديـاركم وظـاهروا علـى إخـراجكم أن تولـوهم ومـن يتـولّهم فأولئـك هـم                 
  ] .٩ ، ٨: املمتحنة [ } الظاملون 

  " �سامل من يساملنا و�عادي من عادا�ا: " ريح يف أن اإلسالم أعلن مبدأ واآليتان �ص ص
 : مبدأ حتقيق العدالة للجميع - ٤

 )٦٤(الصفحة 



 

وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا ، { : واألصل يف ذلك قوله تبارك وتعاىل يف سورة املائدة 
  ] .٨: املائدة [  } اعدلوا هو أقرب للتقوى

كم عداوة قوم وبغضكم هلم على أن ال تعدلوا ، حققوا العدل بينكم وبينـهم    ال حيملن : ومعنى اآلية   
 . ، فهذا العدل هو أقرب للتقوى 

بغـض النظـر عـن    .. فاإلسالم رفع راية العدل يف كل مكان ، فلينضوِ حتت هذة الرايـة كـل إ�سـان            
 .. عداوته ، ودينه ، وجنسه ، ولو�ه 

 : مبدأ اجلنوح للسلم - ٥
وإن جنحوا للسلم فاجنح هلـا وتوكـل علـى اللّـه            { : ك قوله تعاىل يف سورة األ�فال       واألصل يف ذل  
  ] .٦١: األ�فال [  } إ�ه هو السميع العليم

واآلية �ص صريح يف أن العدو أثناء القتال إذا مال إىل املساملة واملصاحلة فعلـى املسـلمني أن يكفـوا                    
بشرط أن ال تكون املساملة خمادعة ، أو علـى حسـاب الـدين    عن قتاهلم ، ويرفعوا أمام العدو راية السالم  

 .. وهدر احلقوق 
 :  مبدأ احملاسنة إىل األسرى باملن أو الفداء - ٦

حتـى إذا أثخنتمـوهم فشـدوا الوثـاق         ... { : واألصل يف ذلك قولـه سـبحا�ه يف سـورة حممـد             
  ] .٤: حممد [ } .. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع احلرب أوزارها

 فاآلية �ص صريح يف أن احلاكم املسلم له أن يطلق أسرى احلرب بال فدية من مال 
 .. وهذا هو املن ، وله أن يطلقهم بفدية من مال وهذا هو الفداء 

 :  مبدأ املعاملة الرحيمة يف احلرب - ٧
و�كم وال تعتـدوا    وقاتلوا يف سبيل اللّه الـذين يقـاتل       { : واألصل يف ذلك قوله تعاىل يف سورة البقرة         

  ] .١٩٠: البقرة [ }إن اللّه ال حيب املعتدين 

 )٦٥(الصفحة 



 

فاآلية �ص صريح يف أ�ه ال جيوز للمسلمني أن يقـاتلوا إال الـذين يقـاتلوهنم مـن الرجـال ؛ أمـا الـذين ال            
ا فال جيوز هلـم حبـال أن يقتلـوهم أو يقـاتلوهم إال إذ             . يقاتلوهنم من النساء أو األطفال أو الشيوخ أو العجز          

 . ا�ضموا لصف العدو مقاتلني 
وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أمر أمـريا علـى جـيش أوصـاه يف خاصـة �فسـه بتقـوى                        

ختو�ـوا  " اغزوا باسم اللّه ، ويف سبيل اللّـه ، اغـزوا وال تغلّـوا    : " اللّه ومبن معه من املسلمني خريا ثم يقول    
 .." . ثلوا ، وال تقتلوا وليدا، وال امرأة ، وال مدبرا ، وال تغدروا ، وال مت" يف الغنيمة 

ا�طلقوا باسم اللّه وعلى بركة رسوله ، ال تقتلوا شيخًا فا�يا ، وال طفلًا ، وال صغريا    : " ويف رواية   
 " . ، وال امرأة ، وال تغلوا ، وأحسنوا إن اللّه حيب احملسنني 

ال ختو�وا وال تغلّـوا  " بن زيد حني وجهه إىل قتال الروم     وهذا أبو بكر رضي اللّه عنه يوصي أسامة         
وال متثلوا وال تقتلوا طفلًـا صـغريا ، وال شـيخًا كـبريا ، وال امـرأة ، وال تقطعـوا خنلًـا ، وال حترقـوه ، ، وال                               
تقطعــوا شــجرة مثمــرة ، وال تــذحبوا شــاة وال بقــرة وال بعــريا إال ملأكلــة ، وســوف متــرون علــى قــوم فرغــوا   

 " . �فسهم يف الصوامع فدعوهم وما فرغوا أ�فسهم إليه أ
وال تقاتل جمروحـا ، فـإن     " ومن وصيته رضي اللّه عنه ليزيد بن أبي سفيان حني وجهه إىل الشام              

تأمل هذه الوصايا جتـدها  .. " واقبل من الناس عال�يتهم وكلهم إىل اللّه يف سرائرهم   .. بعضه ليس منه    
رحم من كل ما حيتوي عليه تشريع لبشر ، وال يدا�يها ما وصلت إليه قـوا�ني الـدول                  أمسى وأكمل ، وأبر وأ    

 !!. يف العصر احلديث 
 :  مبدأ احملافظة على العهود واملواثيق - ٨

 : واألصل يف ذلك قوله تعاىل يف سورة النحل 
لّـه علـيكم    وأوفوا بعهـد اللّـه إذا عاهـدمت وال تنقضـوا األميـان بعـد توكيـدها وقـد جعلـتم ال                      { -

  ] .٩١: النحل [ } كفيلًا
 : وقوله يف سورة التوبة 

 )٦٦(الصفحة 



 

إال الذين عاهدمت من املشركني ثم مل ينقصوكم شيئًا ومل يظاهروا علـيكم أحـدا فـأمتوا إلـيهم                    { -
  ] .٤: التوبة [ } عهدهم إىل مدهتم 

 ا عليــه مسعـت رســول اللّـه صـلى   : روى أبـو داود والرتمـذي عـن معاويــة رضـي اللّـه عنــه قـال       
من كان بينه وبني قوم عهد فليشـد عقدتـه وال حيلّهـا حتـى ينقضـي أمـدها وأن ينبـذ إلـيهم                        : "وسلم يقول   

 " . على السواء 
من هذه النصوص يتبني أ�ه إذا كان بني املسـلمني وبـني غريهـم عهـد أو معاهـدة فعلـى املسـلمني أن                        

عاهـدين مـا يشـري إىل اخليا�ـة واالحتيـال علـى �قـض        حيفظوا هلم عهدهم إىل مدته ، فإذا بدا من هـؤالء امل        
املعاهــدة فــال حتــل حماربتــهم إال بعــد �بــذ عهــدهم إلــيهم ، وإعــالن هــذا النبــذ حبيــث يكــون معلومــا لــدى  

 : الطرفني لقوله تبارك وتعاىل 
  ] .٥٨: األ�فال [  }  على سواء)١(وإما ختافن من قوم خيا�ة فا�بذ إليهم { 

إن : "أن عمري بن سعد قال لعمر بن اخلطاب رضي اللّـه عنـه حـني قـدم عليـه                    ومما يدل على هذا     
، وإهنم خيربون عدو�ا بعوراتنا وقد بدت منهم اخليا�ة ، فال           " عربسوس  " بيننا وبني الروم مدينة يقال هلا       

 إذا رجعت إليهم فخريهم أن تعطيهم مكـان كـل شـاة شـاتني ،              : يظهرو�نا على عورات الروم ، فقال عمر        
ومكان كل بقرة بقرتني ، ومكان كل شيء شيئني ، فإن رضـوا فـأعطهم إياهـا واجلـهِم عـن هـذه القريـة ،                 

 " . وإن أبوا ذلك فا�ْبِذْ إليهم وأمهلهم سنة ثم حارهبم 
 :  مبدأ حماسنة الذميني - ٩

  ..)١(هم اليهود والنصارى ، والوثنيون من غري العرب كاوس ، وعبدة الكواكب : الذميون 
فهؤالء إن رضوا أن يدخلوا يف ذمة املسلمني وعهدهم ، وأن يعيشوا يف ديـارهم فعلـى املسـلمني أن                

 .. حياسنوهم ، وأن يؤدوا هلم حقوقهم 

                                                 
 .اطرح إليهم عهدهم وأعلمهم نقضه :  ومعنى فانبذ إليهم )١(
 " .سنَّوا بهم سنة أهل الكتاب : " حقوا الوثنيين من غير العرب بأهل الكتاب الحديث هم الذين أل..  الحنفية ، والحنابلة ، والمالكية )١(

 )٦٧(الصفحة 



 

 : وأظهر هذه احلقوق هي 
وإن جنحـوا للسـلم فـاجنح هلـا وتوكـل علـى            {  جيب الكـف عـن قتـاهلم إذا جنحـوا للسـلم              -أ  

  ] .٦١: األ�فال [ } اللّه 
 جيــب احملافظــة علــى أمــواهلم ودمــائهم وأغراضــهم وعــدم ظلمهــم وا�تقاصــهم وتكلــيفهم فــوق -ب 

مـن ظلـم معاهـدا أو ا�تقصـه أو كلّفـه فـوق       : " ملا روى أبـو داود عنـه عليـه الصـالة والسـالم       .. طاقتهم  
 " . طاقته أو أخذ شيئًا منه من غري طيب �فسه فأ�ا حجيجه يوم القيامة 

 " . وإمنا بذلوا اجلزية لتكون أمواهلم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا " اية ويف �صب الر
 : لقوله تعاىل ..  جيب أن يرتكوا أحرارا يف معابدهم وأحواهلم الشخصية -ج 

 }ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي {  . 
أهـل الذّمـة يشـربون اخلمـر ،     مـا بـال الـوالة يرتكـوا     " كتب أحد الرعية إىل عمر بن عبد العزيز يقول          

أمر رسولنا أن �رتكهـم ومـا يـدينون ، وإن أ�ـت إال متبـع ولسـت                  : ويأكلون اخلنزير ويتجرون هبا ؟ فأجابه       
 " . مببتدع 

 جيب أن يراعى هلم حسن اجلـوار ، وعـدم االعتـداء ، وحـق ممارسـة العبـادة ، وممـا جـاء يف                        -د  
أما�ًا أل�فسهم وأمواهلم وكنائسـهم وصـليبهم وسـقيمهم     : " عهد النيب صلى ا عليه وسلملنصارى جنران   

وبريئهم وسائر ملتهم ، إ�ه ال تسكن كنائسـهم وال هتـدم وال ينـتقص منـها ، وال يكرهـون علـى دينـهم ، وال                       
 " . يضار أحد منهم ، وهلم على ذمة اللّه وذمة رسوله 

.. رجيا مقابل ما يدفعو�ه من جزيـة         جيب محايتهم من كل اعتداء سواء أكان داخليا أو خا          -هـ  
أوصي اخلليفة من بعدي بذمـة رسـول اللّـه صـلى            : " وكان مما أوصى به عمر رضي اللّه عنه عند وفاته           

 " . أن يوفّي هلم بعهدهم ، وأن يقاتل مِن ورائهم، وال يكلفهم فوق طاقتهم : ا عليه وسلم 

 )٦٨(الصفحة 



 

ــة  -  علــى األعمــى ، واملــريض املــزمن ،  )١(" لســنوية أي الضــريبة املاليــة ا"  وجيــب إســقاط اجلزي
والرجل العاجز ، والشيخ الكبري ، وال تضرب اجلزية على �ساء أهل الكتـاب ، وال علـى صـبياهنم حتـى                     

 .. يبلغوا ، وال على عبيدهم وجما�ينهم ، وأصحاب الصوامع من الرهبان 
.. ظـام أرضـي ، أو قـا�ون دويل     ال ميكـن أن جيـدوها يف أي �        .. تأمل يف هذه احملاسـنة واحلقـوق        

 !!..إهنا شريعة السماء ، و�ظام اإلسالم 
 :  مبدأ العفو عند املقدرة - ١٠

 : واألصل يف ذلك قوله تعاىل يف سورة املائدة 
  ] .١٣: املائدة [  } فاعف عنهم واصفح إن اللّه حيب احملسنني { -

 : وقوله يف سورة األعراف 
  ] .١٩٩: األعراف [  } عرض عن اجلاهلنيخذ العفو وأمر بالعرف وأ { -

 : وقوله يف سورة آل عمران 
  ] .١٣٤: آل عمران [  } والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس واللّه حيب احملسنني { -

ولننظــر إىل رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم كيــف عامــل أهــل مكــة الــذين أســرفوا يف إيذائــه ،   
..  من بلده ، وتآمروا على قتله ، وقـذفوه بكـل هبتـان مـن القـول وزور              وأمعنوا يف اضطهاده ، وأخرجوه    

ا�ظروا إليه فاحتًا يف جيش كبري مل تـر جزيـرة           .. ( لتتجلّى لنا �فسه الكرمية يف مرآة عفوه وصفحه اجلميل          
ا�ظــروا إليــه والــبالد يف رمحتــه يشــملها عفــوه ، والســادة  .. العــرب مثلــه يكتســح مكــة ، وتطؤهــا خليــه 

ماء الذين عتوا يف األرض وفعلوا مع الرسول صلى ا عليه وسلم األفاعيل جيزون بالبر واإلحسـان ،           الزع
، فما كـان  )١(.. ) ويعاملون بالعفو والصفح اجلميل ، وحكّام األرض ال تعرف ألمثاهلم غري قطع الرؤوس   

                                                 
درهًما ، والدرهم ) ٤٨(درهًما ، ومن الغني ) ٢٤(درهًما ، ومن متوسط الحال ) ١٢( يؤخذ من الفقير القادر على الكسب في العام )١(

 .لسوق يساوي ثالث غرامات ، ويقدر الغرام على حسب سعر الفضة في ا
  .٥٥ص : لعّزام " بطل األبطال "  من آتاب )١(

 )٦٩(الصفحة 



 

مـا تـرون أ�ّـي فاعـل     : " ه اخلالـدة  منه عليه الصالة والسالم إال أن مجعهم ومناهم وأمنهم ، وقـال هلـم قولتـ               
 " . اذهبوا فأ�تم الطلقاء " أخ كريم ، وابن أخ كريم ، قال : بكم ؟ قالوا 
 :  مبدأ االستفادة من حضارة األمم - ١١

 : األصل يف ذلك قوله عليه الصالة والسالم فيما رواه الرتمذي والعسكري 
 " .  احلكمة ضالّة كل مؤمن فإذا وجدها فهو أحق هبا" 

 : وسبق أن ذكر�ا قوله تبارك وتعاىل 
  ] .١٣: احلجرات [  } ..وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا  { -

فمن هذين النصين يتبني أ�ه جيوز ألمـة اإلسـالم أن تتعـرف علـى غريهـا مـن األمـم ، وتسـتفيد مـن                          
 . اإل�سا�ية علومها ومعارفها وتأخذ عنها ما ينفعها يف مضمار الرقي املادي ، واحلضارة 

وسبق أن ذكر�ا أن املسلمني بناء على هذه النصوص تعارفوا على كثري من الشعوب من غري ملتهم                 
كحضــارة اإلغريـق ، وحضـارة اليو�ـان ، وحضـارة الرومــان ،     .. ، واسـتفادوا مـن علـومهم وحضـارهتم     

 ... وحضارة الفرس ، وحضارة اهلند 
الصناعية ، والتجـاري ة ، والزراعيـة ،      : شتى ااالت   فتكو�ت لدى املسلمني خبرات واسعة يف       

 .. والعمرا�ية ، والعلمية ، والفنية 
فصهروا هذه اخلربات واملعارف اليت أخذوها واستفادوا منها يف بوتقة اإلسالم ، فجاءت احلضارة        

 الـيت أوجـدوها     عدا عن معامل احلضـارة اجلديـدة      .. اإلسالمية فيما بعد مطبوعة بطابعه ، وممهورة خبامته         
 !!..وأبدعوها بعد أن مل تكن شيئًا مذكورا 

* * * 
ولكن هل كا�ت هذه املعارف يف تقرير النزعة اإل�سا�ية بني األقوام غري املسلمة حربا على الورق ،                 

أو كا�ـت حقيقـة قائمـة يف عـامل الواقـع ، وميـدان التنفيـذ                 .. أو بوقًا للدعاية ، أو سرابا خلـداع الشـعوب           
 . ؟

 )٧٠(الصفحة 



 

 : فلنستقرئ التاريخ ليقول كلمته ويديل حبجته لكو�ه احلكم الفصل 
قد كثـروا يف مملكتـه   .. العثما�ي رأى أن الرومان والبلغار ، واألرمن     " سليم األول   " السلطان  * 

كثرة مزعجة ، وأقضوا مضجع الدولـة اإلسـالمية بفتنـهم ومـؤامراهتم ، فقـرر أن جيـربهم علـى اإلسـالم أو                
معارضة شديدة وقال له بلهجة فيهـا  " ز�بيلي علي أفندي "لكته ، فعارض ، شيخ اإلسالم   خيرجهم من مم  

فرجــع " . لــيس لــك علىاليهــود والنصــارى إال اجلزيــة ، ولــيس لــك أن تــزعجهم عــن أوطــاهنم  : " حــدة 
 . السلطان سليم عن عزمه امتثالًا إلرادة الشرع 

 : يف الدين وهذه احلادثة التارخيية تدل على أ�ه ال إكراه 
أبى رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم أن يقاتل أهـل جربـاء ، وأيلـة ، وأذْرح بعـد أن ا�سـحبت       * 

 وإن  {أبى أن يقاتلهم ملا وجد مـن جنـوحهم للسـلم امتثالًـا لقولـه تعـاىل                  .. أمامه جحافل الروم يف تبوك      
  ] .٦١: األ�فال [ } .. جنحوا للسلم فاجنح هلا 

فعلته لقتله رجلًا من املشركني استسـلم لإلسـالم وقـال           " أسامة بن زيد    " كر على   وهو الذي أ�  * 
 . أتقتله وقد قال ما قال ؟: كلمة احلق وقد قال له عليه الصالة والسالم 

 . لقد قاهلا خوفًا من السيف : قال أسامة 
 !. هلّا شققت على قلبه ؟: فقال له النيب صلى ا عليه وسلم 

 . دل على أن من جنح للسلم علينا أن جننح له فهذه األفعال ت
إن الـدخول يف    : ومما يرويه التاريخ أن عاملًا من عمال عمر بن عبد العزيز كتـب إىل عمـر يقـول                   * 

قــبح اللَّــه : اإلسـالم أضــر باجلزيــة فافرضــها علــى مـن أســلم ، فأرســل إليــه عمــر بــن عبـد العزيــز يقــول لــه    
رسل حممدا صلى ا عليه وسلم جابيـا ، وإمنـا أرسـله هاديـا ، فـإذا أتـاك                    إن اللَّه سبحا�ه مل ي    .. رأيك  

 !!. كتابي هذا فارفع اجلزية عمن أسلم من أهل اجلزية 
وهذا املوقف من اخلليفة األموي عمر يدل على أن الذمي إذا أسلم بطوعه واختياره يكـون شـأ�ه         

 !!. ال عدوانكأي مسلم آخر له ما لنا ، وعليه ما علينا بال ظلم و
 )٧١(الصفحة 



 

ملا غزا التتار بالد اإلسالم ، ووقع كثري من املسـلمني والنصـارى يف أسـرهم ، ثـم عـادت الغلبـة         * 
للمسلمني ودان ملوكهم باإلسالم ، خاطب شيخ اإلسالم ابن تيمية أمري التتار بإطالق األسرى ؛ فسمح له        

البـد مـن فـك    :  فقال لـه شـيخ اإلسـالم    األمري التتاري بفك أسرى املسلمني ، وأبى أن يسمح بأهل الذمه،        
 !!..األسرى من اليهود والنصارى ألهنم أهل ذمتنا ، فأطلقهم له 

وهذا املوقف من شيخ اإلسالم يدلّ على أن الذميني يف محاية املسلمني ومناصـرهتم لكـوهنم أهـل                  
 . عهد وذمة ، بل شأهنم يف احلماية والرعاية كشأن املسلمني 

 : خ مبلء االفتخار ومما يذكره التاري* 
أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه اقتص من ابن واليه عمرو بن العاص لضربه قبطيا                  

يـا عمـرو متـى اسـتعبدمت النـاس      : " مصريا ظلما بدون حق ،ثم التفت إىل عمرو وقال له قولتـه املشـهورة              
 " . وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا ؟ 

  :ومما يذكر أيضًا 
أن شرحيا القاضي حكم ليهودي يف قضية درع ضد أمري املؤمنني علي كرم اللَّه وجهه لكو�ـه وجـد    

 . احلق جبا�ب اليهودي 
 : ومما يذكر كذلك 

أن القاضي أبا يوسف حكـم لنصـرا�ي ضـد اخلليفـة العباسـي هـارون الرشـيد لكو�ـه وجـد احلـق                       
 . جبا�ب النصرا�ي 

ى أن مبدأ العدالة جيب أن يطبـق علـى اجلميـع بغـض النظـر           وهذه املواقف تدل داللة واضحة عل     
 : عن اختالف الدين أو التفاوت يف املرتبة تطبيقًا لقوله تعاىل 

  ] .٨: املائدة [  } وال جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلو اعدلوا هو أقرب للتقوى { -
من أ�ـه ملـا   " فتوح البلدان " ه يف كتاب" البالذري " ومن أروع ما �سوقه يف هذا الصدد ما ذكره          * 

قتيبـة بـن مسـلم      " ، وشـكوا إليـه      " مسرقنـد   " استخلف عمر بن عبد العزيـز ، وفـد عليـه قـوم مـن أهـل                  
 )٧٢(الصفحة 



 

بأ�ه دخل مدينتهم علـى غـدرٍ منـهم وأسـكن املسـلمني هبـا ؟ فكتـب عمـر إىل واليـه يف الواليـة                          " الباهلي  
"  ثبـت لديـه مـا ادعـوه ، أمـر بـإخراج املسـلمني مـن                   ااورة وأمره بأن يرفع شـكواهم إىل القاضـي ، فـإن           

حكــم بــاخراج املســلمني  " ابــن خــاطر البــاجي " ، فلمــا رفعــت القضــية إىل قاضــي املســلمني  " مسرقنــد 
 . من عدالة املسلمني واإلسالم وأكربوها ، ودخلوا يف اإلسالم طائعني " مسرقند " فعجب أهل 

 اإلسالم ملبدأ إعالن احلرب ، وازدرائه لظاهرة الغدر وهذة الواقعة تدل داللة واضحة على احرتام
 !!. واملفاجأة 

عنـدما اسـرتد بيـت    " صـالح الـدين األيـوبي    " ومما يتغنى به التاريخ على مدى الدهر أن السـلطان         
املقــدس ، بــذل األمــان للصــليبيني ، ووفّــى هلــم حبميــع عهــوده ، ورحــم املســلمون أعــداءهم ، وعــاملوهم  

ى إن امللك العادل شقيق السلطان أطلق ألف أسري ، ومـن علـى مجيـع األرمـن ، وأذن                    أحسن معاملة حت  
 . للبطريك حبمل الصليب وزينة الكنيسة ، وأباح لألمريات وامللكة بزيارة أزواجهن 

علما بأن الصليبيني ذحبوا يف يوم واحد يف احلرب الصليبية األوىل سبعني ألف مسلم تذبيح النعاج ،   
مل يرمحوا كـبريا وال صـغريا ،        .. اء كا�ت جتري أهنارا يف شوارع القدس واملسجد األقصى          حتى إن الدم  

 . ومل يوقّروا شيخًا وقورا وال امرأة وال طفلًا 
فقـد   " : ١٢٠"  "احلـروب الصـليبية     " ولنستمع إىل ما يقول يف كتابه       " بورجا  " ولنرتك الكالم إىل    

" أي املسـلمون   " هـؤالء   : "هدوا املعركة شـهادة حـق حيـث قـال           �قل على لسان أحد الصليبيني الذين ش      
الـذين قتلنـا آبـاءهم وأبنـاءهم و�سـاءهم بشـتّى الطـرق، وسـلبناهم أمـواهلم ، وأخـر جنـاهم مـن منــازهلم             

تــداركو�ا ، وســدوا خلّتنــا، وأطعمو�ــا بعــد أن أهلكنــا اجلــوع ، ومــا زالــوا حيســنون إلينــا حتــى  .. عــراة 
ملا كنا أسرى يف ديارهم وفى قبضة أيديهم فلو ضاع ألحد�ا شيء ما أبطـأ               .. هنم  غمرو�ا بربهم وإحسا  
 " . أن رده إىل صاحبه 

ورحم اللَّه من .. فمن هذه املواز�ة يتبني الفرق الشاسع بني عدلنا وظلمهم ، ومساحتنا وحقدهم             
 :قال 

 )٧٣(الصفحة 



 

i منا العدلُ  فكان  ملكنا  بالدم  سال  ملكتُم  فلما        سجيةً i i iأبطح 
 و�صفح منن األسرى على غدو�ا        وطاملا  األسارى   قتل   وحلّلتم

كُُمهذا  فحسب  فيه  بالذي   إ�اء   وكل        بيننا ينضح  التفاوت  i i i i

فمن هذا املوقف الذي وقفه السلطان صالح الـدين يـدل داللـة واضـحة علـى أن السـلطان أخـذ                 
 } شدوا الوثاق فإما منـا بعـد وإمـا فـداًء حتـى تضـع احلـرب أوزارهـا             حتى إذا أثخنتموهم ف    { مببدأ

  ] .٤: حممد [ 
فإن خالد ابـن    .. وكان للذميني �وع من التأمني االجتماعي ضد الشيخوخة واملرض والفقر           ** 

 -الوليد رضي اللَّه عنه حني كـان يقـود معـارك الفـتح يف العـراق أعلـن يف معاهـدة الصـلح مـع أهـل احلـرية                             
أو كـان  .. وجعلت هلم أميا شيخ ضعف عن العمـل أو أصـابته آفـة مـن اآلفـات         : " -كا�وا مسيحيني   و

غنيا فافتقر ، وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته ، وعِيل من بيت مال املسـلمني هـو وعيالـه           
  . )١(" ما أقاموا بدار اإلسالم 

يخًا كــان يســأل النــاس علــى عهــد عمــر ابــن   أن شــ" : اخلــراج " يف كتابــه " أبــو يوســف " وروى 
              ـا     : " اخلطاب رضي اللَّه عنه فسأله ما أ�ت يا شيخ ؟ قال ذمـييسـأل اجلزيـة والصـدقة ،       " وكـان يهودي

ما أ�صفناك أكلنا شـبيبتك ثـم �ضـيعك يف هرمـك ثـم أخـذه إىل بيتـه فأعطـاه مـا وجـده ،                    : فقال له عمر    
فـافرض هلـم مـن بيـت املـال مـا       " أي أمثالـه    "  إىل هذا وضربائه     ا�ظر: وأرسل إىل خازن بيت املال يقول       

 " . يكفيهم وعياهلم إمنا الصدقات للفقراء واملساكني وهذا من مساكني أهل الكتاب 
أن عمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه مـر وهـو يف            " : " فتوح البلدان   " يف كتابه   " البالذري  " وروى  

 النصارى ، فأمر أن ينفـق علـيهم مـن بيـت املـال مـا يكفـيهم وعيـاهلم ،                      طريقه إىل الشام بقوم جمذومني من     
 " . وبأن جيعل لكل واحد منهم من خيدمه ويقوم على شؤو�ه 

                                                 
  .١٤٤:  من آتاب الخراج ألبي يوسف ص )١(

 )٧٤(الصفحة 



 

وهذه األمثلة أكرب برهان على أن املواطنني غري املسلمني كا�وا يلقون يف ظلّ الدولة اإلسـالمية كـل                  
 .. رعاية وتكافل وإكرام 

أن أهـل قـربص أحـدثوا حـدثًا عظيمـا يف واليـة              : " للبالذري  " البلدان  فتوح  " وجاء يف كتاب    * 
عبد امللك بن مروان ، فأراد �بذ عهدهم و�قـض صـلحهم ، واستشـار أهـل الفتيـا مـن الفقهـاء يف عصـره           

إن أهـل قـربص ال   : " الليث بن سـعد ومالـك بـن أ�ـس ، وسـفيان بـن عيينـة ، فأشـار إليـه الليـث            : وهم  
وإمـا ختـافن   { :  أهل اإلسالم ، ومناصحة أهل األعداء الروم، وقـد قـال اللَّـه تعـاىل              يزالون متهمني بغش  

  ] .٥٨: األ�فال [ } من قوم خيا�ة فا�بذْ إليهم على سواء 
 " . وإ�ا �رى أن تنبذ إليهم عهدهم ، وأن تنظرهم سنة 

 ومل أجـد أحـدا مـن    إن أهل قربص وعهدهم كان قدميا مـن الـوالة هلـم ،           : " وأما اإلمام مالك فقال     
الوالة �قض صلحهم وال أخرجهم من ديارهم ، وأ�ا أرى أال تعجـل مبنابـذهتم حتـى تتجـه احلجـة علـيهم ،                         

  ]٤: التوبة [ }فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم{ : فإن اللَّه تعاىل يقول 
 النبـذ   بعـد -فإن مل يستقيموا بعد ذلـك وبـدؤوا غشـهم ، ورأيـت الغـدر ثابتًـا فـيهم أوقعـت هبـم               

 " .  فرزقت النصر -واإلعذار 
ولعـل  .. ، وهـي النبـذ وإمهـاهلم سـنة     " الليـث بـن سـعد    " أما سفيان بن عيينة ففتواه مثل فتيـا     

فيما سقناه من األمثال ما يدل على مدى احرتام اإلسالم للعهود واملواثيـق ، وعـدم �قضـها إال إذا حتققـت                 
 !!. أسباب النبذ املشروعة 

أ�ـور  " يقـول  .. ح علـى غـري املسـلمني لالسـتفادة مـن علـومهم وحضـارهتم وترمجتـهم          ويف اال�فتا * 
�قــل " مــروان بــن احلكــم "يف عهــد : " مــا خالصــته " اإل�ســان العربــي واحلضــارة " يف كتابــه " الرفــاعي 

ربية يف إىل العربية كتابا طبيا باللغة السريا�ية، وحفظت هذه الرتمجة الع" ما سرجويه  " الطبيب السريا�ي   
أمـر خالـد الراهـب      " خالـد بـن يزيـد بـن معاويـة           " ويف أيـام    .. " دمشق حتى أيام عمـر بـن عبـد العزيـز            

 .. " . أن يعلمه صناعة الكيمياء ، فلما تعلّمها أمر بنقلها إىل العربية " مريا�وس " الرومي 
 )٧٥(الصفحة 



 

ــتدعى "  ــور " واسـ ــده " املنصـ ــوع   " يف عهـ ــن خبتيشـ ــوس بـ ــيس أطبـــ  " جورجيـ ــريا�ي رئـ اء السـ
، وكــان يعــرف اليو�ا�يــة ، والســريا�ية ، والفارســية ، والعربيــة ، فنقــل عــددا مــن الكتــب  " جنديســابور "

 .. " .الطبية إىل العربية 
الرشـيد يف حروبـه يف      "تقدمت حركة النقل والرتمجة إىل األمام، فقد عثر         " الرشيد  " ويف عصر   " 

" يوحنـا   " وأمـر طبيبـه     " كثرية محلها معه إىل بغـداد     وغريمها من بالد الروم على كتب       .. أ�قرة وعمورية   
.. إىل العربيـة  .. برتمجتها ، وأمر الربامكة بنقل كثري مـن الكتـب مـن الفارسـية ، واليو�ا�يـة ، واهلنديـة                 

 . " 
" ففي عصـره ترمجـت بعـض كتـب          .. بلغ اد العلمي واحلضاري ذروته      " املأمون  " ويف عهد   " 
يف الطــب ، " جــالينوس "يف الفلســفة ، وأهــم كتــب " أفالطــون " ض مؤلفــات يف املنطــق ، وبعــ" أرســطو 
وكان املأمون جيلّ علماء اليهود والنصارى وحيتفي       .. يف الرياضات   " أرمخيدس  " و  " أقليدس  " وكتب  

هبم يف جملسـه ال لعلمهـم فحسـب ، بـل لثقافتـهم يف معرفـة لغـة اليو�ـان وآداهبـا ، وقـد أخرجـوا مـن أديـرة                    
ــم       ســورية ، ــاريخ ، وعل ــة يف الفلســفة ، والت ــا خطي وآســيا الصــغرى ، وســواحل الشــام ، وفلســطني كتب 
يعطـي هلـؤالء املرتمجـني      " املـأمون   " وكـان   .. ثم ترمجوها إىل العربية بدقـة وعنايـة فائقـة           ... اهلندسة  

 " . احتفاء هبم وتشجيعا هلم .. وزن ما يرتمجو�ه ذهبا 
ما يدل على مدى التعارف واال�فتاح الذي مسحت الشريعة به ، وما      ولعل فيما سقناه من األمثلة      

احلكمة ضـالة املـؤمن أ�ّـى وجـدها         : " ذاك إال استجابة حلديث رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم القائل            
  ] .١٤٤: طه  [ }وقل رب زد�ي علما { : وتنفيذ لقوله تعاىل " فهو أحق هبا 

* * * 
د به التاريخ على ظاهرة النزعة اإل�سا�ية املتمثّلة يف مبادىء اإلسـالم             هذا غيض من فيض مما شه     

فقد طـوف �ظـام اإلسـالم يف اآلفـاق      . ، واملتحققة يف معاملة احلكام ، والقائمة يف عامل الواقع عرب العصور             
 مجيـع  شرقًا وغربا ، ومشالًـا وجنوبـا و�ـزل السـهول والوديـان ، وسـاح يف اجلبـال والصـحاري ، وتقلّـب يف                     

 )٧٦(الصفحة 



 

ــف ، وواجــه         ــات واألمصــار ، وعاصــر الرخــاء والشــدة ، والســلم واحلــرب ، واحلضــارة ، والتخل البيئ
فكا�ت احملاسنة واملعاملة ألبناء الشعوب ال مثيل هلا يف التـاريخ ،            .. األحداث يف مجيع األزمنة والقرون      

ح الذي شهده أصـحاب العقائـد       بل كان اال�فتاح على األمم ظاهرة من ظواهر هذا الدين ، بل كان التسام             
 .. وامللل من حكام املسلمني مفخرة من مفاخر اإلسالم 

 :  شهادة املنصفني الغربيني هلذا التسامح املنقطع النظري- أخي القارئ -وإليك 
وملـا بلـغ اجلـيش اإلسـالمي         " ٦٧ - ٦٦: " ص  " الـدعوة إىل اإلسـالم      " يف كتابـه    " أر�ولد  " يقول  

ــدة يف   وادي األردن ، وع ــو عبي ــبالد إىل العــرب     " فحــل " ســكر أب كتــب األهــايل املســيحيون يف هــذه ال
أ�تم أحب إلينا من الروم وإن كـان الـروم علـى ديننـا ، أ�ـتم أوفـى                   : يا معشر املسلمني    : " املسلمني يقولون   

 .. " . بنا وأرأف بنا ، وأكف عن ظلمنا ، وأحسن والية علينا ، ولكنهم غلبو�ا على أمر�ا ومنازلنا 
ــق أهــل  "  ــهم دون جــيش   " محــص " وغلّ ــواب مدينت ــل " أب ــهم   " هرق ــوا املســلمني أن واليت ، وأبلغ

 .. " . وعدهلم أحب إليهم من ظلم اإلغريق وتعسفهم 
ظهــر أن الفكــرة الــيت شــاعت بــأن الســيف كــان العامــل يف حتويــل النــاس إىل اإلســالم بعيــدة عــن  " 

ا مهــا الطــابعني الرئيســيني حلركــة الــدعوة هــذه ، ولــيس القــوة        فــإن الــدعوة واإلقنــاع كا�ــ   .. التصــديق 
 . ا هـ .. " والعنف 
ــا أعــدل وال  " : " تــاريخ العــرب " يف كتابــه " غوســتاف لوبــون "  ويقــول - مــا عــرف التــاريخ فاحتً

 " . أرحم من العرب 
 :   هـ بسماحة اإلسالم حني قال ٦٥٦عام  " عيشو يايه "  ويشهد البطريك -
رب الذين مكّنهم الرب من السيطرة على العامل ، يعاملو�نا بعدالة كما تعرفـون ، إهنـم ليسـوا     إن الع " 

 !! " . أعداء للنصرا�ية ، بل ميتدحون ملّتنا ، ويوقّرون قديسنا ، وميدون يد العون إىل كنائسنا وأديرتنا 

 )٧٧(الصفحة 



 

هـب عـدد مـن املسـيحيني        ذ: " املـؤرخ اإل�كيـزي     " مـلْ   " عـن   " األمري علي   "  وإليكم ما يرويه     -
الذين غادروا القدس إىل أ�طاكية املسيحية ، فلم يكن �صيبهم من أمريها إال أن أبـى علـيهم أن يضـيفهم ،          

 .. " . فطردهم ، فساروا على وجوههم يف بالد املسلمني فقوبلوا بكل ترحاب 
 : لرائعةهذه القصة ا" النوادر السلطا�ية " يف كتابه " ابن شداد "  ويروي القاضي -
"  بعـث إليـة      - أكـرب خصـوم صـالح الـدين        -" ريتشارد قلب األسد    " ملا مرض امللك اإل�كليزي     " 

 .. " . ورفّه عنه بأن أرسل إليه الفواكه والثلج " صالح الدين 
تـداركو�ا ،   : "أن املسـلمني    " احلـروب الصـليبية     " يف كتابـه    " بورجية  "  وسبق أن ذكر�ا ما قاله       -

وأطعمو�ـــا بعـــد أن أهلكنـــا اجلـــوع ، ومـــا زالـــوا حيســـنون إلينـــا حتـــى غمرو�ـــا بـــربهم وســـدوا خلتنـــا ، 
 .. " . وإحساهنم 

لقـد كا�ـت هـذة املعاملـة الرحيمـة سـببا يف             " : " الـدعوة إىل اإلسـالم      " يف كتابه   " أر�ولد  " ويقول  
 .. " . التجاء الكثري من الصليبيني إىل اإلسالم ، والدخول فيه 

من مساحـة  ..  الصادقة احلقّة يتبني أن التاريخ مل يعرف أ�بل وال أكرم وال أرحم    من هذة الشهادات  
عقمت أم التاريخ أن تلد حكاما كأبي بكر      .. املسلمني وعدهلم يف معاملة األعداء فضلًا عن األصدقاء         

وعشـرات غريهـم رضـي اللَّـه     ... وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعمر بـن عبـدالعزيز ، وصـالح الـدين ،                  
 . نهم ع

وعقمــت أم الدســاتري أن تصــنع دســتورا كمبــادئ الشــريعة اإلســالمية ، وأ�ظمــة القــرآن الكــريم يف   
ألن العظمة يف هؤالء احلكام أهنـم أخـذوا بأ�ظمـة القـرآن الكـريم ،      ..العمق واملوضوعية والدقة والشمول  

 !!. مته ، وساروا على هديه ومشوا على سنته ، والعظمة بالقرآن الكريم أن اختار اللَّه له رجالًا حبك
وأن احكم بينهم مبا أ�زل اللَّه وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنـوك عـن بعـض مـا أ�ـزل اللَّـه                       { 

إليك فإن تولوا فأعلم أمنـا يريـد اللَّـه أن يصـيبهم بـبعض ذ�ـوهبم وإن كـثريا مـن النـاس لفاسـقون ، أفحكـم                         
  ] .٥٠ - ٤٩: املائدة [  } م يوقنوناجلاهلية يبغون ومن أحسن من اللَّه حكما لقو

 )٧٨(الصفحة 



 

* * * 
 : والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 

 : أن احلضارة يف اإلسالم متيزت بشيئني 
 . مجيع جوا�ب احلياة - كما مر - متيزت بالرقّي املادي لكوهنا مشلت - ١
ــوي لكوهنــا مشلــت    - ٢ ــالرقي املعن ــزت ب ــره   - متي ــا ســبق ذك ــادىء النزعــة اإل�ســا�ية  - كم  ،  مب

 . وعواملها الروحية واخللقية على حد سواء 
وهاتان املزيتان للحضارة اإلسالمية تؤكد أن احلضارة يف اإلسالم ذات طابع إ�سـا�ي لكوهنـا سـبيلًا                 

 .. إىل السعادة البشرية ، وطريقًا لبناء شخصية اإل�سان على أساس االحرتام والكرامة 
العشرين صحيح أن أمريكـا وروسـيا بلغتـا الـذروة يف     أين هذا من حضارة الدول العظمى يف القرن  

 !!. الرقي املادي يف عصر�ا اليوم ، ولكنهما صفر على الشمال يف التحضّر اإل�سا�ي والتعامل البشري 
 ملاذا ؟ : �عم إهنما صفر على الشمال 

يهـا يف  أو تكتـب عل " للبيض فقط "  ألن أمريكا تضع على فنادقها و�واديها الفتات تكتب عليها          -
 " !!. ممنوع دخول السود والكالب " وقاحة متناهية 

يف فلسـطني بعـد أن أخرجـت اآلالف مـن أهلـها مـن          " إسـرائيل   "  ألن أمريكا مكنت دولة القزم       -
 . ديارهم بغري حق فهاموا على وجوههم مشردين يف كل أرض وحتت كل مساء 

ســتعمرت مــن أمــم ضــعيفة؟ وكــم   ألن أمريكــا ســرطان االســتعمار يف العصــر احلــديث ، وكــم ا -
 !!. استذلت من شعوب صغرية ؟ وكم امتصت من خريات دول ال حول هلا وال قوة 

يف أفريقيـة مـن حقـوقهم البشـرية ، وقتلتـهم            " امللـو�ني   " اليت حرمت   " إ�كلرتا  "  وقس على ذلك     -
 .. باجلملة ، ألهنم طالبوا حبريتهم حني أحسوا بالكرامة 

ال .. حـني قتلـت مئـات األولـوف يف تـو�س ، واجلزائـر ، ومـراكش                  " ر�سا  ف"  وقس على ذلك     -
 .. لشيء سوى أهنم طالبوا باحلرية ، والكرامة ، واالستقالل 

 )٧٩(الصفحة 



 

هذه هي احلضارة الغربيـة علـى حقيقتـها ، وهـذه هـي املد�يـة األوروبيـة يف أوجهـا كيـف جييـزون             
وهــذه هــي أفعــاهلم القبيحــة ،  .. العــامل أل�فســهم رفــع الشــعارات املزيفــة ، وطــرح فكــرة الوصــاية علــى   

 !!. ومعاملتهم الوحشية ؟
 وماذا صنعت الشيوعية ؟ 

  " : ٧٦: " ص " السرطان األمحر " يف كتابه " عبد اللَّه عزام " يقول الدكتور 
مبســاعدة اجلـيش األمحــر الروســي   " ١٩٣٤"  احتلــها الصـني ســنة  :يف تركسـتان الشــرقية   [ - ١

 .. من املفكرين والعلماء والشباب " مليون مسلم  " ١ / ٤" وقتلوا 
 . ألفًا من املسلمني  " ١٢٢" فقتلت  " ١٩٥٢"  قامت الثورة الصينية سنة - ٢
 :  يف يوغسالفيا - ٣

 ألفًا  " ٢٤" بعد احلرب العاملية من املسلمني " تيتو " أباد 
 :  يف القرم - ٤

  " ...مائة ألف " " ١٩٢١" أبادت الشيوعية سنة 
إىل ســيربيا وأذربيجــان حــوايل مليــو�ني مــن املســلمني ، وهــدم " ســتالني "  �فــى :يف القفقــاس  - ٥

 .. املساجد ، وحوهلا إىل اصطبالت ، ودور للسينما ، ومراكز للحزب ، وأماكن للرتفيه 
 :  يف تركستان الغربية - ٦

، هــرب منــها مليــون  " ١٩١٩" ماليــني مســلم ســنة  " ٦" كــان جممــوع مــا قتــل مــن املســلمني فيهــا 
 . و�صف 

 . م  " ١٩٥١ - ١٩٢٠" عدا عن ثالث ماليني قتلوا ما بني سنة 
 " . مليون من املسلمني  " ١١" قد قتل " ستالني " أن : وقد ثبت باإلحصائيات الروسية 

.. وال شــك أن هــذة اهلمجيــة واالســتعباد ، وخنــادق القتــل اجلمــاعي ، ومســابح محامــات الــدم 
وما �قموا منـهم إال أن      { ..  جبني اإل�سا�ية ، بل وحشية متناهية مل يشهد مثلها التاريخ            وصمة عار يف  

 )٨٠(الصفحة 



 

إ�نـا �ـرفض اعتنـاق مبـادئ الكفـر      : ، ومـا اقرتفـوا مـن إثـم سـوى أن قـالوا            } يؤمنوا باللَّـه العزيـز احلميـد        
 ...واإلحلاد ، فكان هذا مصريهم وجزاءهم 
املسلمة ، فإهنم سلوا جيوشهم اجلرارة ، وقـوهتم         " �ستان  أفغا" ودع عنك ما يفعله الروس اآلن يف        

 الشعب املسـلم هنـاك ، ويكرهـوه بـالقوة علـى      - بزعمهم -ليقهروا .. اجلبارة ، ووسائل حرهبم احلديثة  
.. اعتناق الشيوعية ، ولكن خاب فـأهلم ، إن الثـوار املسـلمني مصـممون علـى اجلهـاد حتـى آخـر رمـق                

مقـربة للـروس امللحـدين ، والشـيوعيني     " أفغا�سـتان  " بـل سـتكون    ..  حلـيفهم    وسيكون النصر بإذن اللَّه   
 !!. ؟ }وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون{ .. املارقني 

 !!. أين هذا كله من إ�سا�ية اإلسالم ، وحضارة اإلسالم ، ومساحة اإلسالم ، وعدالة اإلسالم؟
  ] .١٠٧: ء األ�بيا[  } وما أرسلناك إال رمحة للعاملني{ 

* * * 
 
 
 
 
 

 :الفصل اخلامس 
 هل استنفَدت احلَضَارة اإلسالمية أغراضها ؟

ما جعلـها  .. سبق أن ذكر�ا يف فصول ماضية أن احلضارة اإلسالمية بلغت من النضج واالزدهار          
 حبق أن تكون أسـتاذة احلضـارات يف فـرتات طويلـة مـن التـاريخ بـل كا�ـت البشـرية شـرقًا وغربـا تنـهل مـن                             

بـل إن أوروبـة     .. سلسبيلها العذب ، وترتشـف مـن معينـها الصـايف علـى مـدى العصـور ، وكـر الـدهور                       

 )٨١(الصفحة 



 

إال ..  مل تنهض حضاريا ، ومل تتقدم علميـا ومل تنضـج فكريـا               - كما اعرتف رجال الفكر فيها       -بأسرها  
 !!. بفضل ما أخذوه عن املسلمني من علوم حضارية حية ، ومعارف كو�ية متجددة

 . إذن فما الذي أصاب املسلمني اليوم ؟
ألن اإلسـالم   .. هل الذي أصاهبم من ختلف حضاري ، واحنسار سياسي ، وتفكـك اجتمـاعي               

 !!. مل يعد صاحلًا هلذا الزمن ، أو ألن مفاتيح احلضارة اليت وجدت يف املاضي مل تعد صاحلة اليوم ؟
 !..يف احلقيقة ليس هذا والذاك 

 : خلصائص التالية ألن اإلسالم يتسم با
 .  أل�ه تنزيل من حكيم محيد يتسم بالربا�ية
 .  أل�ة شريعه البشرية مجعاء ويتسم بالعاملية
 .  أل�ه تنزل ملنهاج احلياة ويتسم بالشمول
 .. أل�ه دين التيسري ورفع احلرج ويتسم باليسر

 .  أل�ه يفي حباجات البشرية يف كل زمان ومكان ويتسم بالتجدد
)١(.. ألن اللَّه تكفل حفظه إىل يوم الدين خللودويتسم با

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتممت عليكم �عمـيت ورضـيت          { : ومن هنا �علم السر يف قوله تعاىل        
  ] .٣ : املائدة[ }لكم اإلسالم دينا 

ويكفي اإلسالم خلودا وعظمة أن يشهد لصالحيته كبار رجال القا�ون الوضعي يف الغرب ، وهي            
 .. ادات معلّلة حتمل يف عباراهتا براهني صدقها ، بل معرتفة بسبق الشريعة وفضلها وتفوقها شه

وال بأس أن �سوق هنا بعض هذه الشهادات للـذين ال يزالـون يثقـون بـالفكرة إذا هبـت رحيهـا مـن                        
 : جهة الغرب 

                                                 
اإلسالم شريعة الزمان "فارجع إلى آتاب .  إن أردت عزيزى القارئ أن تعرف خصائص الشريعة والسّر في صالحيتها وخلودها )١(

 .للمؤلف " والمكان 

 )٨٢(الصفحة 



 

مــن حبوثهــا الشــرائع إن الشــريعة اإلســالمية تفــوق يف كــثري " : " إيزكــو ا�ســاباتو "  يقــول الــدكتور -
 " . األوروبية ، بل هي اليت تعطي للعامل أرسخ الشرائع ثباتًا 

 " : ١٩٢٧"يف مؤمتر احلقوق سـنة      " فيينا  " عميد كلية احلقوق جبامعة     " شربل  "  ويقول العالمة    -
 إليهـا ، إذ رغـم أميتـه اسـتطاع           - صـلى ا عليـه وسـلم         -إن البشرية لتفتخر با�تساب رجل كمحمد       " 

قبل بضعة عشر قر�ًا يأتي بتشريع سنكون حنن األوروبيني أسعد ما �كون ، لو وصلنا إىل قمتـه بعـد ألفـي                      
 " . سنة 

لقـد كـان ديـن حممـد موضـع تقـدير            : " قولته اخلالـدة    " بر�ارد شو   "  ويقول الفيلسوف اإل�كليزي     -
ة اهلضم ألطوار احليـاة املختلفـة       سامٍ ملا ينطوي عليه من حيوية مدهشة ، وأ�ه الدين الوحيد الذي له ملك             

 منقذ اإل�سا�ية ، وإن رجلًا كشـاكلته إذا تـوىل   - صلى ا عليه وسلم    -، وأرى واجبا أن يدعى حممد       
 .. " . زعامة العامل احلديث فسوف ينجح يف حلّ مشكالته 

ــؤرخ اإل�كليــزي  - ــز "  ويقــول امل ــه " ويل ــاريخ اإل�ســا�ية  " يف كتاب ــة  إن أ" : " مالمــح ت ــة مدين وروب
 .. " . لإلسالم باجلا�ب األكرب من قوا�ينها اإلدارية والتجارية 

أن قا�ون �ابليون منقول عن كتاب فقهي يف مذهب اإلمام      : " فيؤكد  " سيديو  " أما املؤرخ الفر�سي    
 " .على منت خليل " شرح الدردير " مالك هو 

يـة علـى صـالحيته وملكـة خلـوده علـى       ويكفي اإلسالم عطاء وجتـددا أن تشـهد املـؤمترات الدول         
 : مدى الزمان واأليام 

   . ١٩٣٧ا�عقد مؤمتر دويل للقا�ون املقارن سنة  " الهاي "  ففي مدينة -ا 
   . ١٩٤٨ ا�عقد مؤمتر احملامني الدويل سنة  - الهاي - ويف �فس املدينة -ب 
أسبوع "مؤمترا حتت اسم .. عقدت شعبة احلقوق الشرقية من امع الدويل    " باريس  "  ويف   -ح  

   . ١٩٥٠سنة  " الفقة اإلسالمي 
 : القرارات التارخيية التالية . وقد سجلت هذة املؤمترات 

 )٨٣(الصفحة 



 

 .  اعتبار الشريعة اإلسالمية مصدرا من مصادر التشريع - ١
 .  وإهنا حية قابلة للتطور - ٢
  وإهنا شرع قائم بذاته ليس مأخوذًا عن غريه - ٣
�ظـرا ملـا يف     .. مجعيـة احملـامني الدوليـة أن تتبنـى الدراسـة املقار�ـة هلـذا التشـريع                   جيب علـى     -٤

 . التشريع اإلسالمي من مرو�ة 
 ...  إن مبادئ الفقة اإلسالمي هلا قيمة حقوقية تشريعية ال ميارى فيها - ٥
ــني        - ٦ ــق بـ ــة ، والتوفيـ ــاة احلديثـ ــب احليـ ــع مطالـ ــتجيب جلميـ ــالمي أن يسـ ــه اإلسـ ــان الفقـ  بإمكـ

 .. حاجاهتا 
 : أما عن مفاتيح احلضارة 

فإهنا قائمة بـذاهتا يف كـل زمـان ، حاملـة بـذور منائهـا يف كـل مكـان ، جممـع عليهـا لـدى أصـحاب                        
 .ملاذا ؟.. االختصاص والعرفان 

  ، وهل أحد ينكر أثر العلم على احلضارة ؟ ألهنا تعتمد على مبدأ العلم
 ، وهل خيفى على إ�سان ما للتفكر من أثـر يف اسـتجالء            وتعتمد على مبدأ التفكر يف ملكوت اللَّه      

 املعرفة ؟ 
 ، وجعله مسـتخلفًا يف األرض ، وسـخر لـه            وتعتمد على مبدأ تكريم اللَّه لإل�سان بأن وهبه العقل        

 من من البشر مياري يف هذا ؟ .. مجيع ما يف الكون 
، من مـن العقـالء جيـادل يف هـذا           ارة  وتعتمد على مبدأ املساواة اإل�سا�ية يف املسامهة ببناء احلض        

 ؟ 
  ، من من الناس ينكر هذا ؟ وتعتمد على مبدأ اال�فتاح والتعارف على كل البشر

فهذه املفاتيح اليت جـاء هبـا اإلسـالم يف بنـاء احلضـارة أمـر جممـع عليـه لـدى أهـل العلـم واملعرفـة ،                             
 .. بروال ميكن أن ينكرها إال مكا.. وأصحاب اخلربة واالختصاص 

 )٨٤(الصفحة 



 

فهــي إذن مفــاتيح للحضــارة فــى املاضــي، ومفــاتيح للحضــارة يف احلاضــر ، ومفــاتيح للحضــارة يف   
 .. املستقبل ، ومفاتيح للحضارة إىل أن يرث اللَّه األرض وما عليها 

  .فما الذي أصاب املسلمني اليوم ؟: �رجع إىل السؤال 
 : الذي أصاب املسلمني اليوم 

 .. ذواهتم وشخصيتهم اإلسالمية أهنم أصبحوا ال يؤمنون ب* 
 . أهنم ا�ساقوا وراء مبادئ أرضية ما أ�زل اللَّه هبا من سلطان * 
 .. أهنم احنازوا لرأمسالية مستعمرة فاجرة أو لشيوعية ملحدة كافرة * 
 .. أهنم مل حيتكموا للمنهج الربا�ي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه أو من خلفه * 
 .. ضّر يف التقليد األعمى ، واالختالط اآلثم ، واللذة الفاجرة أهنم ظنوا التح* 
 .. أهنم استسلموا ملفاتن الد�يا ، وكرهوا املوت يف سبيل اللَّه * 
 .. أهنم آثروا احلياة الفا�ية على احلياة الباقية * 

 : والنيب صلى ا عليه وسلم حذّر أمة اإلسالم من كل هذا 
جــاء �ــاس مــن املســلمني : عــن حييــى بــن جعــدة قــال .. مي وأبــو داود  أخــرج الفِريــابي والــدار-

كفـى بقـوم محقًـا أو    : " بكتف قد كتبوا فيها ما مسعوه من اليهود ، فقال رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم   
أو مل يكفهـم أ�ـا     { : فنزلـت   " ضاللة أن يرغبوا عما جاء به �بيهم إليهم إىل ما جاء به غـريه إىل غريهـم                  

 }نا عليك الكتاب يتلى عليهم إن يف ذلك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنون أ�زل
  ] .٥١: العنكبوت [ 

والذي �فسي بيده ، لو أتاكم يوسف وأ�ا بينكم فاتبعتموه وتركتمو�ي ضـللتُم             : " ويف رواية البيهقي    
 " . ، أ�ا حظكم من النبيني ، وأ�تم حظي من األمم 

يوشــك أن تــداعى علــيكم األمــم كمــا : " لســالم أ�ــه قــال  وروى أبــو داود عنــه عليــه الصــالة وا-
أو من قلة حنن يومئذ يا رسول اللَّه ؟ قال بل أ�تم يومئذ كثري، ولكنكم : تداعى األكَلَة إىل قصعتها ، قالوا      

 )٨٥(الصفحة 



 

: غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن اللَّه من قلوب أعدائكم املهابة مـنكم ، وليقـذفن يف قلـوبكم الـوهن ، قـالوا       
 " . حب الد�يا وكراهية املوت : ما الوهن يا رسول اللَّه ؟ قال و

وما حكم أمـراؤهم بغـري مـا أ�ـزل اللَّـه            : " ..  وروى احلاكم عنه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال           -
إال سلط عليهم عدوهم فاستنفدوا ما يف أيديهم ، وما عطّلوا كتاب اللَّه وسـنة �بيـه إال جعـل اللَّـه بأسـهم       

  ".بينهم
ــوهن والتخلــف والتســلط   - ــا الصــادق     ..  إذن ســر ال ــا أخرب� ــوم كم ــذي أصــاب املســلمني الي ال

 . املصدوق عليه الصالة والسالم 
 . هو اال�سياق وراء مبادئ أرضية ما أ�زل اللَّه هبا من سلطان 

 . هو احتكام األمراء واحلكام بغري شريعة اإلسالم 
 .. هو حب الد�يا وكراهية املوت 

* * * 
 . ميلكون شريعة هي من أ�ضج الشرائع عطاء وجتددا ومشولًا : وما دام املسلمون اليوم 

 .. وما دام بأيديهم مفاتيح احلضارة ، وعوامل وجودها 
 ..وما دام ميلكون املواد اخلام والثروات الطائلة 

 .. وما دام فيهم الطاقات اهلائلة القادرة على اإلبداع 
 .. لذكاء وتفتح العبقرية وما دام فيهم النبوغ وا

 .. وما داموا يعدون ألف مليون من البشر 
 .. وما دامت أوطاهنم تقع يف قلب العامل ، وهي شبه متصلة 

 ..وما دام املسلمون جيمعون هذه اخلصائص وتتوفر فيهم هذه املزايا 
 . فباستطاعتهم اليوم أن ينهضوا باحلضارة اإلسالمية كما هنضوا هبا من قبل 

 .. درهتم أن حيملوا إىل العامل إمامة العلم والثقافة واملعرفة وبق
 )٨٦(الصفحة 



 

 .. وبإمكاهنم أن يستعيدوا وصايتهم على البشرية من جديد 
 .. إن العامل غائص إىل ركبتيه يف األوحال والقاذورات 

ــة       "  ــالقلق والغربـ ــا�ية بـ ــوس اإل�سـ ــاب النفـ ــوم أصـ ــي املزعـ ــان العلمـ ــادي ، والطغيـ ــلط املـ إن التسـ
  .. والضياع

لقــد عملــت املــادة علــى قتــل املعــا�ي الروحيــة يف اإل�ســان املعاصــر ، وتلويــث فطرتــه اإل�ســا�ية ،   
وكان من �تيجة ذلك أن �رى إ�سان هذه احلضارة املادية يعـيش يف فـراغ    .. وإفساد طبيعته املتصلة باللَّه     

بحــث عــن اخلــالص أو ولــذلك �ــراه ي.. روحــي يســتويل عليــه التــوتر العصــيب ، واالضــطرابات النفســية  
 . ، وغريها من أمراض العصر وآفاته ..الراحة يف اال�تحار ، أو املخدرات 

ــة      وهــذه . إن اال�تحــار هــو الســبيل األســهل لســد الفــراغ الروحــي يف اتمعــات الصــناعية املادي
 !!. املشكلة تزداد حدة وتعقيدا يف تلك اتمعات 

إن النسـبة املئويـة املعتمـدة حلـاالت          " : " ١٩٧٩ال�تحـار   ا" يف كتابـه    " ها�كوف  . د  . د  " يقول  
ــات املتحــدة بــني   ويف النمســا ، واملا�يــا .. ألــف �ســمة  " ١٠٠" لكــل  " ١٢ - ١٠" اال�تحــار يف الوالي

الغربية ، وهنغاريا ، واليابان ، وتشيكوسلو فاكيا ، والـدمنرك ، وفنلنـدا ، والسـويد ، وسويسـرا ، ترتفـع                       
وتبلغ حاالت اال�تحار يف الواليات املتحـدة سـنويا حـواىل           . ألف �سمة    " ١٠٠" لكل   " ٢٥" النسبة إىل   

 .." . ألف حالة ، ولكن كثريا من اخلرباء يرون أن الرقم احلقيقي هو ضعف هذا الرقم  " ٢٢" 
، ومن اجتاهات التنفيس عن الفراغ الروحي يف اتمعات الصـناعية املاديـة االجتـاه إىل املخـدرات                  

ويـؤدي هـذا االجتـاه إىل مشـكالت �فسـية وعقليـة إىل جا�ـب آثـاره                  .. واإلدمان على اخلمـور والكحـول       
 . االجتماعية 
إن املـــدمنني علـــى اخلمـــور " : املشـــكالت االجتماعيــة يف أمريكـــا  " يف كتابـــه " مورال�ـــد " يقــول  

 .. " يشكلون �سبة كبرية من الذين يدخلون املستشفيات العقلية 

 )٨٧(الصفحة 



 

ــ ــة   " ة ويف دراس ــوزارة املواصــالت األمريكي ــل    " : ل ــور تســاهم يف قت ــف  " ٣٠" وجــد أن اخلم أل
شـــخص ســـنويا يف حـــوادث الطـــرق ، وأن مليـــو�ني مـــن األشـــخاص يصـــابون جبـــروح بالغـــة يف هـــذه           

 !!. احلوادث 
 وكالــة -" اي . ب . ا ف " كمــا أن اخلمــور تســاهم يف تصــعيد الســلوك اإلجرامــي ، فتقريــر ال  

كـان بسـبب     " ١٩٧٢" باملئة من املقبوض عليهم عـام        " ٢٠"  يذكر أن    -الفدرالية األمريكية   التحقيقات  
 !! أهنم خممورون ، وعددهم مليون وربع مليون 

  يف أمريكا ، وجد أن األمـراض العقليـة تـؤثر    ١٩٧٤ويف تقرير لالحتاد القومي للصحة العقلية سنة        
ف طفـل يعـا�ون مـن أمـراض عقليـة ، وأن األمـراض العقليـة             ألـ  " ٠ ٥٠" مليون أمريكي ، وأن      " ٢٠" يف  

)١(!!. " أهم مشكلة تواجه اتمع األمريكي 

وعدا عـن فضـائح اجلـنس       .. هذا عدا عن وجود اجلنس الثالث الذي ظهر يف النساء العامالت            
لـى املوائـد    وعدا عن ظواهر امليوعة واالحنالل اليت استشرت حدهتا ع        .. اليت تفاقم أمرها يف كل مكان       

 .. اخلضراء والليايل احلمراء يف عصور اال�تكاس والضالل 
إذا مل �كـن واعـني   : " يف تصوير الواقـع الغربـي حـني قـال     " كليفال�د " وما أدق ما قاله رئيس بلدية   

فسيذكر�ا التاريخ على أ�نـا اجليـل الـذي رفـع إ�سـا�ًا إىل القمـر ، بينمـا هـو غـائص إىل ركبتيـه يف األوحـال                    
 !!.. " . لقاذورات وا

 فما اخلالص من هذه املادية الطاغية ؟ 
 وما املنقذ من هذه الشهوات اهلابطة ؟ 

 وما السبيل إىل إ�سا�ية فاضلة ؟ 
 .. اخلالص أن حيمل املسلمون إىل العامل مشعل احلضارة اإل�سا�ية اهلادية 

                                                 
في مجلة اإليمان اللبنانية ذات العدد " الحضارة المادية والغربة الروحية " بعنوان " ادر طاش عبد الق"  من مقال آتبه األستاذ )١(

 . السنة الثانية ٥٢

 )٨٨(الصفحة 



 

 .. يد املنقذ أن يتحرك شباب اإلسالم حلمل رسالة اإلسالم اخلالدة من جد
السبيل أن حتتكم اإل�سا�ية إىل شريعة اللَّه الربا�يـة الـيت مـا قصـرت عـن العطـاء لكـل عصـر ، ومـا                          

 .. قعدت عن الوفاء بأي مطلب 
* * * 

 : وأ�تم يا شباب اإلسالم 
وأهنــا . ال شــك أن اإل�ســا�ية اليــوم مريضــة ،وأن جمتمعــات املســلمني غائصــة يف الفســاد واالحنــالل 

 من ينتشلها إىل املصحات واملشايف ، ومن يأخذ بيـدها إىل سـفينة النجـاة ، وشـاطىء                   بأمس احلاجة إىل  
 .. السالم 

 .. وإن كان هلذه اإل�سا�ية من أمل إ�قاذ ، وتمعات اإلسالم من رجاء إصالح 
 فـأعطوا   - أملـها ورجاؤهـا ، وسـر هنضـتها وهدايتـها             - يا شباب اإلسـالم يف كـل مكـان           -فأ�تم  
يف العبادة ، يف األخالق ، يف املعاملة ، يف الثبـات ، يف احلركيـة ، يف     : ة الصاحلة يف كل شيء      لغريكم القدو 

عسـى أن  .. ويـدل علـيكم   .. يف كل ما مييزكم عـن غريكـم ، ويشـري إلـيكم            .. التضحية ، يف التوعية     
بنات يف صرح يتأسى الناس بكم ، ويستجيبوا لدعوتكم ، ويكو�وا أعضاء يف صف مجاعتكم الرائدة ، ول

 .. الكيان اإلسالمي الشامخ 
 أتعرفون يا شباب ؟ 

إن االسالم العظيم وصل إىل جنوب اهلند ، وسـيالن ، وجـزر الكـديف ، ومـاالديف، يف احملـيط          
اهلنـــدي ، وإىل التيبـــت ، وإىل ســـواحل الصـــني ، وإىل الفيليبـــيني ، وجـــزر أ�د�وســـيا ، وشـــبه جزيـــرة  

قية يف السنغال ، و�يجرييا، والصومال ، وتنزا�يا ، ومدغشقر ، وزجنبار وصل إىل أواسط إفري.. املاليو 
 !!. ، وغريها من البالد

 )٨٩(الصفحة 



 

وصل اإلسالم إىل كل هذه البقاع بواسطة شباب مسلمني ، وجتار مؤمنني أعطـوا الصـورة الصـادقة                  
ظة احلسنة  ثم أعقب ذلك الكلمة الطيبة ، واملوع      .. عن اإلسالم يف سلوكهم وأخالقهم وحسن معاملتهم        

 .. ، والدعوة اللطيفة 
 !!. فدخل الناس يف دين اللَّه أفواجا ، وآمنوا بالدين اجلديد عن رغبة واقتناع وطواعية 

..  اليوم أن تتميزوا على غريكم باألخالق الفاضلة ، واملعاملة الطيبة - يا شباب -فما أجدركم  
ملني أقمـار هدايـة، ومشـوس إصـالح ، ودعـاة خـري       لتكو�ـوا يف العـا  .. والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة    

 !!. وحق 
ــم يســر الــدعوة اإلســالمية أن جتــد مــن جنودهــا ودعاهتــا        شــبابا مؤمنــا طــاهرا واعيــا    .. وك

جيسدون مبادئ اإلسالم يف سلوكهم ، ويصوغون فكرته يف أشخاصهم ، ويرتمجـون فضـائله يف      .. مندفعا
 . حركاهتم وأفعاهلم ؟
فعندئـذ  .. صـر�ا اليـوم هـؤالء النمـاذج مـن الشـباب وهـؤالء النوعيـات مـن الـدعاة                     وملا �ـرى يف ع    

اإلسالمية يف العامل كله بل البد أن �عطي احلضارة . �ستبشر خريا يف هداية الكافرين ، وإصالح الفاسقني 
رسات اإلميـا�ي  ماليني الغ..  اإلسالمية الواعية يف ميدان الدعوة والتبليغ        أكلها ومثارها وأن حتصد احلركة    

 .. العتناقهم اإلسالم، ودخوهلم يف دين اللَّه .. ة يف خمتلف بقاع العامل هنا وهناك 
لتحمـل إىل العـامل أمجـع رسـالة         .. وهأ�ذا أملح بعني األمل والتفاؤل طالئع اإلسالم تزحف يف األفق           

 .. اإلسالم اخلالدة ، ومشعل اهلداية الربا�ية الباقية 
ن مير بضع سنوات حتى �رى بأم أعيننا بالد املسلمني قد توحدت ، وتعاليم القرآن  وإن شاء اللَّه فل   

 .. وعندئذ يفرح املؤمنون بنصر اللَّه !!.. قد حكمت ، وحضارة اإلسالم قد بزغت 
 : فياشباب 

شيدوا بسواعدكم الفتية صرح اإلسالم العتيد ، أعيدوا بعـزائمكم املتينـة جمـد اجلـدود العـريض ،                   
 !! أ�نا أمة احلضارة ، أمة األجماد ، أمة اخللود : للد�يا أعلنوا 

 )٩٠(الصفحة 



 

وقل اعملوا فسريى اللَّه عملكم ورسوله واملؤمنون وسرتدون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم { 
  ] .١٠٥: التوبة [  } مبا كنتم تعملون

 وآخر دعوا�ا أن احلمد للَّه رب العاملني
* * * 

 )٩١(الصفحة 


