نيب املسلمني ،ودين اإلسالم ،واحلضارة اإلسالمية
حممد حسام الدين اخلطيب
املصدر :املشاركة الفائزة ابجلائزة الثانية مبسابقة موقعنا(:انصر نبيك وكن داعياً)،
فرع البحث العلمي
اتريخ اإلضافة 2006/11/27 :ميالدي  1427/11/6 -هجري

مدخل:
علي
التقيته ألول مرة يف مكتبة املركز الثقايف الفرنسي بدمشق ،حيث كنت أالزمها ألجنز حبثاً كان َّ
إجنازه.
أما هو؛ فقد كان شاابً فرنسياً أوفدته حكومة بالده إىل دمشق لدراسة اللغة العربية وإتقاهنا ،فكان
ميضي كثرياً من أوقاته يف تلك املكتبة.
وتكررت لقاءايت به ..وتنامت أحاديثنا مع األايم ..حىت أتكدت أواصر املعرفة فيما بيننا ..وصار
يثق مبا أقول ،وصرت أثق مبا يقول.
وذات يوم؛ جاءين وأان جالس أمام منضديت يف قاعة املكتبة أطالع بعض الكتب ..فسلَّم علي،
ومهس يل – مراعياً الصمت املطبق يف القاعة – قائالً :حممد.
قلت :لبيك اي جورج.
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قال :أود أن أفضي إليك حبديث.
قلت :هات ما عندك.
قال :ليس هنا مكان احلديث.
قلت :خنرج إىل البهو.
قال :حديثي حيتاج إىل أانة ُّ
وتفكر ..فإما أن تزورين يف بييت ،وإما أن أزورك يف بيتك.
السعة ،ويصري بيننا خبز وملح.
الرحب و َّ
قلت :بل تزورين يف بييت مساء هذا اليوم ،على ُّ
قال :حسناً؛ اتفقنا.
وجلست ،وبدأت احلديث
جلس
ُ
وجاءين جورج يف املساء ..وبعدما نظفنا أيدينا من آاثر الطعامَ ،
فقلت :إيه اي جورج؛ ماذا عندك؟
وعلي أن أختار منها واحداً أسلكه ،والعقل ال يرضى
َّ
فرتوى قليالً مث قال :أان على مفرتق طرقَّ ،
يل أن أختار قبل أن أكون على بينة.
ِ
عم ما يشري به العقل عليك.
قلت :ن َ
قال :أريد أن أعرف شيئاً عن نبيك ،ودينك ،وكتابك املقدس.
فقلت بلهجة جادة :تريد أن تعرف شيئاً عن نيب املسلمني ،وعن اإلسالم ،وعن القرآن؟
قال :أجل.
قلت :خري لك أن تطالع بعض الكتب املوثوقة اليت تتحدث عما تود معرفته ،فتصل إىل ما تريد.
قال :الكتب بنات أصحاهبا ،وأخشى إن دخلت حلبتها وأان جاهل؛ أن أعتقد اخلطأ صواابً
والصواب خطأً.
قلت :لك ما تريد ،وحياك هللا ،أتود أن أحدثك مبا أعرف؟
قال :ال.
قلت :وِِلَ هداك هللا؟!
قال :ألنك مسلم؛ وال بد لعاطفتك الدينية من أن تشوب كالمك ،وأان أريد حديثاً عقالنياً ال
عاطفة فيه؛ على الطريقة الغربية.
قلت :لك ما تريد ،إذاً أحدثك مبا عند النخبة من علماء املسلمني.
علي بعض ما أنشده من
قال :ال؛ فهؤالء أيضاً ميكن أن تشوب كالمهم محاسة دينية قد تغطي َّ
حديث العقل.
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قلت :لك هذا أيضاً؛ إذاً أحدثك مبا عند النخبة من الغربيني الذين دخلوا اإلسالم وعرفوه وعرفوا
نبيه حق املعرفة.
أسلفت ذكرهم.
قال :ال؛ فهؤالء أيضاً صاروا مسلمني ،وصار يتوقع منهم ما يتوقع ممن
َ
قلت :حسناً؛ إذاً أحدثك مبا عند النخبة من علماء الغربيني املوصوفني ابحلياد ،الذين ِل يدخلوا
اإلسالم لكنهم درسوا سرية حياة نيب املسلمني ،ودرسوا القرآن الكرمي حق الدراسة؛ مث خرجوا علينا
بنتائج يرضى عنها العقل السليم ،وختلو من العاطفة واحلماسة اللتني ال ترضامها أنت.
أصبت؛ مثل هذا أريد.
قال:
َ
تعريف:
قلت :سل عما بدا لك.
قال :أريد أوالً أن أعرف من هو حممد اإلنسان.
قلت :حممد اإلنسان ليس موضع خالف ،وغري املسلمني يتفقون مع املسلمني على أنه بشر مثل
غريه من بين البشر .يقول د .رالف لنتون يف كتابه (شجرة احلضارة)« :ولد حممد يف مكة عام
 570م من عائلة ذات مركز حسن ،ولكن أابه مات قبل والدته ،كما ماتت أمه عندما كان يف
السادسة من عمره ..ويف السنوات األوىل من سين املراهقة كان يعمل راعياً ..وعندما بلغ السابعة
عشرة من عمره ذهب إىل سوراي مع ٍّ
عم له[ - ]1بقصد التجارة – وعندما أصبح يف الرابعة
والعشرين كان ينوب عن أرملة غنية – هي السيدة خدجية – يف السفر بقافلتها التجارية ،وبعد
عام آخر؛ أي يف عام /595/م تزوج تلك األرملة اليت كانت يف األربعني من عمرها ،وكانت قد
تزوجت قبل ذلك مرتني ،وهلا من زوجيها السابقني ولدان وبنت[ .]2وولدت له هذه األرملة
ولدين ماات عندما كاان طفلني ،وأربع بنات .ويف السنوات الواقعة بني عامي  /610-595/م
كان حممد اتجراً حمرتماً يف مكة ،وكان يلقب ابألمني نظراً ملا اتصف به من صدق وحكمة يف
أحكامه»[.]3
فقال جورج مقاطعاً :ومن يشهد على سلوكه هذا ،غري د .رالف؟
قلت :يقول املستشرق (آرثر جيلمان) يف كتابه (الشرق)« :لقد اتفق املؤرخون على أن حممداً كان
ممتازاً بني قومه أبخالق مجيلة؛ من صدق احلديث ،واألمانة ،والكرم ،وحسن الشمائل ،والتواضع..
وكان ال يشرب األشربة املسكرة ،وال حيضر لألواثن عيداً وال احتفاالً»[ – .]4ويقول املستشرق
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تشب حممداً شائبة من قريب أو بعيد؛ فعندما كان صبياً وشاابً عاش فوق
(كارل بروكلمان)ِ« :ل ْ
مستوى الشبهات اليت كان يعيشها أقرانه من بين جنسه وقومه»[.]5
أردفت :وانتهت فرتة الشباب ذات الفورة واالندفاع ،وكان حممد فيها مثاالً لرجاحة
و ُ
العقل،وسالمة الطبع وصدق اللسان بني قومه وعارفيه.
واتبعت قائالً :وملا بلغ حممد سن األربعني؛ أي عام 610/م ،/بدأ حياة جديدة ..فقد نزل عليه
وحي هللا ،وأخربه أن هللا سبحانه قد اختاره رسوالً نبياً للناس كافة ،ينقل إليهم دين هللا ،اإلسالم،
حىت يطبقوه يف حياهتم الدنيا ،فينتفي به التظاِل بني الناس ..وميوت الشر ،وحييا اخلري.
قال جورج :ومن يشهد هبذا؟
قلت :يقول املستشرق اإلنكليزي (ابملر) يف مقدمته لرتمجته للقرآن الكرمي إىل اللغة اإلنكليزية:
«لقد جاء حممد مببدأ للعاِل عظيم ،ودين لو أنصفت البشرية الختذته هلا عقيدة ومنهاجاً تسري على

ضوئه ،وقد كان حممد عظيماً يف أخالقه ،عظيماً يف صفاته ،عظيماً يف دينه وشريعته».
وبدأت حياة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ،اليت غريت وجه العاِل والتاريخ ..وبدأ
أردفت:
ْ
و ُ
صراع مرير بني أنصار الدين اجلديد وبني مناوئيهم من أصحاب املصاحل الظاملة.
يقول د .رالف يف كتابه السالف «اجتذب الوحي الذي نزل على حممد عدداً من األتباع ،وبدأ
ينتشر بني الناس ..وحاولت مجاعة قوية ممن كانوا يكرهون عائلة حممد ،ورأوا يف تعاليمه ما يهدد
مصاحلهم ،حاولت أن تغتاله؛ ولكنها ِل تنجح يف حماولتها .وهاجر حممد واجلماعة املخلصة القليلة
من أتباعه إىل املدينة يوم  16/يوليه 622م ]6[/وهو اتريخ هام جيب أن ال ننساه ألنه عام
اهلجرة الذي يؤرخ به مجيع املسلمني حىت اآلن»[.]7
أشرت أنت؛ أتفق معك وال أختلف؛ بدءاً من والدة حممد حىت
وهنا قال جورج :مهالً؛ فأان كما َ
بعث يف سن األربعني .وال أُنكر شيئاً من هذا اإلجياز لسريته قبل البعثة .لكن منذ بدء البعثة ،منذ

صار حممد نبياً؛ يصبح امليدان واسعاً واخلالف عميقاً.
قلت :كيف؟

حقيقة نيب املسلمني ودحض االفرتاءات والتهم الباطلة:
 -1هتمة الكذب والشعوذة:
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قال جورج :هناك من يتهم حممداً أنه كان كذاابً خداعاً مشعوذاًِ ،ل ينزل عليه وحي من السماء،
وال ُكلِف برسالة من هللا ،وما هو بنيب.
قلت :لقد رد العلماء العقالء من الغربيني على هذا:
 يقول الشاعر الفرنسي الشهري (المارتني) يف كتابه (السفر إىل الشرق)« :أترون أن حممداً كانصاحب خداع وتدليس ،وصاحب ابطل وكذب؟! كال؛ بعدما وعينا اترخيه ،ودرسنا حياته»[.]8
ويقول (المارتني) يف كتابه هذا أيضاً« :إن حممداً فوق البشر ،ودون اإلله ،فهو رسول حبكم
العقل ..وإن اللغز الذي حله حممد يف دعوته فكشف فيها عن القيم الروحية ،مث قدمها ألمته ديناً
مساوايً سرعان ما اعتنقته؛ هو أعلى ما رمسه اخلالق لبين البشر»[.]9
 ويقول املستشرق الفرنسي (د .وايل) يف كتابه (اتريخ اخللفاء)« :إن حممداً يستحق كل إعجابناوتقديران كمصلح عظيم ،بل ويستحق أن يطلق عليه لقب (النيب) ،وال يُصغى إىل أقوال املغرضني

وآراء املتعصبني ،فإن حممداً عظيم يف دينه ويف شخصيته ،وكل من حتامل على حممد فقد جهله
وغمطه حقه».
 ويقول (ديسون) يف كتابه (الشرائع)« :وليس يزعم أحد اليوم أن حممداً راح ِيزور ديناً ،وأنه
كاذب يف دعواه؛ إذا عرف حممداً ودرس سريته ،وأشرف على ما يتمتع به دينه من تشريعات
تصلح أن تظل مع الزمن مهما طال ،وكل من يكتب عن حممد ودينه ما ال جيوز فإمنا هو من قلة
التدبر وضعف االطالع»[.]10
 ويقول الفيلسوف اإلنكليزي (هربرت سبنسر) يف كتابه (أصول االجتماع)ِ« :ل يكن حممد إالمثاالً لألمانة اجملسمة ،والصدق الربيء ،وما زال يدأب حلياة أمته ليله هناره»[.]11

 ويقول املستشرق البلجيكي القسيس (هنري المنس) يف كتابه (مهد اإلسالم)« :جاء حممدبقلب ٍّ
خال من كل كذب ،ومن كل ثقافة ابطلة ،ومن كل فخفخة فارغة ،وأمسك بكلتا يديه
العروة الوثقى»[.]12
 ويقول املستشرق األملاين (كارل هينرش بكر) يف كتابه (الشرقيون)« :لقد أخطأ من قال إنحري
نيب العرب دجال أو ساحر ،ألنه ِل يفهم دينه السامي ،إن حممداً جدير ابلتقدير ،ودينه ٌّ
ابالتباع ،وليس لنا أن حنكم قبل أن نعلم ،وإن حممداً خري رجل جاء إىل العاِل بدين اهلدى
والكمال»[.]13
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 ويقول (توماس كارليل) يف كتابه (األبطال)« :لقد أصبح من أكرب العار على أي فرد متمدينمن أبناء هذا العصر؛ أن يصغي إىل ما يُظن من أن دين اإلسالم كذب ،وأن حممداً خداع ِ
مزور،
وآن لنا أن حنارب ما يشاع من مثل هذه األقوال السخيفة املخجلة ،فإن الرسالة اليت أداها ذلك
الرسول ما زالت السراج املنري ..فوا أسفاه ما أسوأ مثل هذا الزعم ،وما أضعف أهله وأحقهم ابلراثء
واملرمحة ..ولعل العاِل ِل ير قط رأايً أكفر من هذا وال أألم! وهل رأيتم معشر اإلخوان أن رجالً
كذب وهللا ما يذيعه أولئك الكفار؛ وإن زخرفوه حىت
كاذابً يستطيع أن يوجد ديناً وينشره؟!ٌ ..
خيلوه حقاً ،وزور وابطل وإن زينوه حىت أومهوه صدقاً ،وحمنة وهللا ومصاب أن ينخدع الناس شعوابً
وأمماً هبذه األابطيل» .إىل أن يقول« :لسنا نعد حممداً قط رجالً كاذابً متصنعاً يتذرع ابحليل
والوسائل إىل ب ٍّ
غية ،أو يطمع إىل درجة ملك أو سلطان أو غري ذلك من احلقائر والصغائر .وما
ُ
الرسالة اليت أداها إال حق صراح ،وما كلمته إال صوت صادق صادر من العاِل اجملهول .كال؛ ما
حممد ابلكاذب وال امللفق ،وإمنا هو قطعة من احلياة قد تفطر عنها قلب الطبيعة فإذا هي شهاب
قد أضاء العاِل أمجع»[.]14

 ويقول الفيلسوف األملاين (غوته)« :لقد حبثت يف التاريخ عن مثل أعلى هلذا اإلنسان؛فوجدته يف النيب حممد»[.]15
وأردفت :أيكون املثل األعلى لإلنسان يف خميلة (غوته) رجالً كذاابً مشعوذاً؟
قال جورج :ال.
قلت :ويقول املستشرق (رودلف دتوراك) يف كتابه (حياة وشعر أيب فراس احلمداين)« :وال جيوز لنا
أن نفند آراء حممد؛ بعد أن كانت آايت الصدق ابدية عليها ،فهو نيب حق ،و ْأوىل به أن يُتَّبع ،وال
جيوز ملن ِل يعرف شريعته أن يتحدث عنها بسوء ،ألهنا جمموعة كماالت إىل الناس عامة»[.]16
 ويقول الكاتب الفرنسي (إميل درمنغهم) يف كتابه (حياة حممد)« :الواقع أنه ِل يبق أدىن شكيف صدق حممد ،فإن مجيع حياته تدل على ذلك ..وكانت عظمة حممد احلقيقية هي العظمة اآلتية
له من هللا ابإلهلام اإلهلي الذي كان يُقذف يف روعه».
 ويقول املستشرق الكندي (جيبون) يف كتابه (حممد يف الشرق)« :إن دين حممد ٍّخال من
الشكوك والظنون ،والقرآن أكرب دليل على وحدانية هللا ..ومن يتهم حممداً أو دينه ،فإمنا ذلك من
سوء التدبري ،أو بدافع العصبية ،وخري ما يف اإلنسان أن يكون معتدالً يف آرائه ،ومستقيماً يف
تصرفاته»[.]17
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 ويقول املستشرق األملاين (دي تريسي فريدريك) يف كتابه (مقوالت أرسطو طاليس)« :إن مناهتم حممداً ابلكذب؛ فليتهم نفسه ابلوهن والبالدة وعدم االطالع على ما صدع به من حقائق».
 ويقول عاِل الالهوت السويسري (د .هانز كونج)« :حممد نيب حقيقي مبعىن الكلمة ،وال ميكنناإنكار أن حممداً هو املرشد القائد على طريق النجاة»[.]18
ُ
بعد ُ

 ويقول املستشرق (سينرسنت) يف كتابه (اتريخ حياة حممد)« :إننا ِل ننصف حممداً إذا أنكران ماهو عليه من عظيم الصفات ،ومحيد املزااي ..لقد أصبحت شريعته أكمل الشرائع ،وهو فوق
عظماء التاريخ»[.]19
وأردفت :أيكون كذاابً مشعوذاً من هو فوق عظماء التاريخ اي جورج؟
قال جورج :ال.
قلت :أزيدك اي جورج؟

قال جورج :حسيب؛ على أن هناك ذيالً لتهمة الكذب والشعوذة اليت ِ
روجت يف الغرب عن حممد.
قلت :وما ذاك؟

 -2هتمة التلفيق:
قال جورج :أحياانً يقول بعض املتهمني إن حممداً قد لفق التعاليم اإلسالمية عن التعاليم اليهودية
ضمنها كتاب (القرآن) وطلع على الناس بدينه اجلديد.
والنصرانية وغ ِريها مث َّ
قلت :ومن أين أييت حممد ابلتعاليم اليهودية والنصرانية وغ ِريها؟
قال :من التوراة واإلجنيل وقد كان هذان الكتاابن معروفني ملن يريد أن يقرأمها ويطلع عليهما.
قلت :وكيف يقرؤمها ويطلع عليهما وهو ال يعرف القراءة والكتابة ،ولو عرفها ملا خفي هذا على
معاصريه.
قال :ومن يشهد هبذا من خنبة الغربيني؟
قلت :يقول املؤرخ الفرنسي الشهري (سيديو) يف كتابه (اتريخ العرب العام)« :كان حممد أمياً
كأبناء بلده ،فكان ال يستطيع حىت القراءة»[.]20
ويقول املستشرق الفرنسي (الكونت هنري دي كاسرتي) يف كتابه (اإلسالم – املسمى يف الرتمجة
العربية :خواطر وسوانح)« :كان حممد ال يقرأ وال يكتب؛ بل كان كما وصف نفسه نبياً أمياً،
وهو وصف ِل يعارضه فيه أحد من معاصريه ،وال شك أنه يستحيل على رجل يف الشرق أن يتلقى
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العلوم حبيث ال يعلم الناس ،ألن حياة الشرقيني ظاهرة للعيان ..ثبت إذاً مما تقدم؛ أن حممداً ِل يقرأ
كتاابً مقدساً ،وِل يسرتشد يف دينه مبذهب متقدم عليه»[.]21
 ويقول املستشرق اإلنكليزي (ابملر) يف مقدمته لرتمجته للقرآن الكرمي إىل اللغة اإلنكليزية« :وإنينال أابلغ إذا قلت :إن شريعة حممد حتمل إىل الناس تعاليم ونظماً وقوانني ليست يف غريها مما سبق

عليها».
قال جورج :إذاً مباذا تفسر احتواء الق رآن على بعض التعاليم اليهودية والنصرانية ،ودفاعه عن هاتني
الداينتني يف مواطن كثرية كما يقول بعض املت ِهمني؟
قلت :على رسلك اي جورج؛ تود أن تعرف سر هذا؟
قال :أجل.
قلت :أتدري اي جورج ما الدين الذي جاء به نيب املسلمني؟
قال :هو اإلسالم.
قلت :أتدري ما اإلسالم؟
قال :هو دين حممد.
قلت :لكن حممداً نيب املسلمني ال يقول هذا.

قال :ماذا يقول إذاً؟
قلت :يقول :إن اإلسالم هو دين هللا؛ الذي جاء به مجيع األنبياء قبل حممد؛ مبن فيهم نوح
وإبراهيم وموسى وعيسى ،تقول اآلية الكرمية{:شرع لَ ُكم ِمن ِ
صى بِِه نُوحاً َوالَّ ِذي
الدي ِن َما َو َّ
ََ َ
َ
ِ
أَوحي نا إِلَيك وما و َّ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ين َوَال تَتَ َفَّرقُوا فِ ِيه}[. ]22
صْي نَا به إبْ َراه َيم َوُم َ
يسى أَ ْن أَق ُ
ْ ََْ ْ َ َ َ َ
يموا الد َ
وسى َوع َ
قال :وما معىن هذا؟
قلت :معناه أن نيب املسلمني ِل أيت بدين جديد ،وأن ما جاء به ال يتناقض أبداً مع ما جاء به

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى؛ بل هو يدعمه ويشهد له .وإن اإلله الذي عبده حممد ودعا الناس
إىل عبادته؛ هو اإلله ذاته الذي عبده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ودعوا الناس إىل عبادته ،وهلذا
جتد يف القرآن الكرمي ِذكراً طيباً جلميع أنبياء هللا منذ آدم وحىت حممد بن عبد هللا عليهم السالم،
وجتد فيه إشارات لبعض ما جاؤوا به ،وخباصة أساس دعوة دين هللا على مر العصور واألزمان؛
وهو التوحيد :أن ال إله يف السموات واألرض إال هللا سبحانه ،وعلى هذا اتفقت دعوة مجيع
األنبياء والرسل.
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 ويف هذا يقول الكاتب الفرنسي (موريس بوكاي) يف كتابه (التوراة واإلجنيل والقرآن والعلم):« أما الوحي القرآين الذي نزل عقب ستة قرون من املسيح ،فقد احتفظ ابلعديد من تعاليم التوراة
واإلجنيل اللذين أكثر من ذكرمها ،بل وفرض على كل مسلم اإلميان ابلكتب السابقة (سورة  4آية
 ) 136كما أبرز املكانة املهمة اليت شغلها يف اتريخ الوحي رسل هللا – كنوح وإبراهيم وموسى؛
وعيسى الذي كان له من بينهم مقام مرموق؛ وقد أظهر القرآن والدته – كما يف اإلجنيل –
كحدث معجز ،كما كرم والدته مرمي تكرمياً خاصاً وأطلق امسها على السورة رقم  ./19/وال مفر

من االعرتاف أبن هذه التعاليم اإلسالمية جمهولة على العموم يف بالدان الغربية ،وقد يعجب البعض
من هذا! ولكن سرعان ما يزول ذلك إذا ذكران الطريقة اليت لُقن هبا العديد من األجيال – الغربية
– قضااي اإلنسانية الدينية ،واجلهالة اليت تُركوا فيها جتاه كل ما خيص اإلسالم.]23[»..
 -ويف هذا يقول العاِل اليوغوساليف (د .ويلسون) يف حماضرة له« :إننا إذا ِل نعترب حممداً نبياً ،فإننا

ال نستطي ع أن ننكر أنه مرسل من هللا ،ذلك أنه ليس هناك غريه قد راح يفسر النصرانية األوىل
تفسرياً رائعاً صادقاً ،وإن دينه الذي جاء به ال يعارض الداينة النصرانية ،وكل ما جاء به
حسن»[.]24
 ويقول (كارل ماركس) يف كتابه (احلياة)« :إن الرجل العريب الذي أدرك خطااي النصرانيةواليهودية ،وقام مبهمة ال ختلو من اخلطر بني أقوام مشركني يعبدون األصنام؛ يدعوهم إىل التوحيد،
ويزرع فيهم أبدية الروح ،ليس من حقه أن يُ َّ
عد بني صفوف رجال التاريخ العظام فقط ،بل جدير

بنا أن نعرتف بنبوته ،وأنه رسول السماء إىل األرض».
 ويقول د .رالف لنتون يف كتابه (شجرة احلضارة)« :وبكل أتكيد كانت تعاليم حممد أكثرصراحة وفهماً مما كان عليه احلال يف الداينة الزرادشتية أو الداينة النصرانية ومها الداينتان اللتان
كانتا تنافسان اإلسالم منذ نشأته»[.]25
 بل إن عاِل الالهوت السويسري (د .هانز كنج) يعلن قائالً« :إن النيب حممداً نيب مرسل،وحيمل اهلدى للبشرية مجعاء ،وإن ه خامت األنبياء واملرسلني ،وإن اإلجنيل بشَّر به قبل التحريف ،وإن
القساوسة هم أول من يُقبلون على اإلسالم ويعتقدونه إذا ما صدقوا»[.]26

قال جورج :إذا كان األمر كما تقول وأن األنبياء قبل حممد قد جاؤوا ابإلسالم دين هللا ،فما
احلاجة إىل بعثة حممد؟
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قلت :ذلك ألن الناس حرفوا الدين الذي جاء به األنبياء وخرجوا به عن التوحيد اخلالص إىل
الشرك ،فالعرب أتباع ملة إبراهيم حرفوا ما جاء به إبراهيم وصاروا يعبدون األواثن واألصنام
ويشركوهنا مع هللا سبحانه ،واليهودية والنصرانية ُح ِرفتا ودخل عليهما من الطقوس والعبادات
والعقائد ما ِل أيت به موسى وال عيسى عليهما السالم .فكان ال بد من بعثة نيب جيدد دعوة
األنبياء قبله ويعيدها إىل مسارها الصحيح يف االعتقاد بوحدانية هللا سبحانه؛ الوحدانية النقية
اخلالصة من كل شرك .وهلذا بُعث نيب املسلمني خامت األنبياء.
قال :ومن يشهد ملا تقول؛ من النخبة الذين حتدثين عنهم؟
قلت :يقول املفكران (هنري توماس و دانلي توماس) يف كتاهبما (القادة الدينيون)« :يف القرن
السابع – امليالدي – حني بدا على الدنيا أهنا قد أصيبت ابجلفاف ،وحني فقدت اليهودية
مولدها ،واختلطت النصرانية مبورواثت األمم الرومانية والرببرية؛ ينبع يف الشرق فجأة ينبوع صاف
من اإلميان ارتوى منه نصف العاِل»[.]27
 ويقول الباحث األمريكي الكبري (د .مايكل هارت) يف كتابه (املئة األوائل)« :ولسوء احلظ إناألانجيل يناقض بعضها بعضاً أحياانً يف نقاط متعددة»[.]28
 أما الفيلسوف الفرنسي الشهري (فولتري) فيقول خماطباً بين قومه« :لقد قام النيب أبعظم دورميكن إلنسان أن يقوم به على األرض ..إن أقل ما يقال عنه أنه قد جاء بكتاب ،وجاهد،
واإلسالم ِل يتغري قط ،أما أنتم ورجال دينكم؛ فقد غريمت دينكم عشرين مرة»[.]29

 ويقول الفيلسوف اإلنكليزي (برانرد شو)« :لقد أقام حممد فوق اليهودية والنصرانية ودينبالده القدمي؛ ديناً سهالً واضحاً قوايً ،وصرحاً خلقياً قوامه البسالة والعزة القومية»[.]30

 ويقول املؤرخ الشهري (ول ديورانت) يف كتابه (قصة احلضارة)« :وترى اليهودية والنصرانيةواإلسالم أن أهم ما حيتاج إليه اجملتمع السليم هو اإلميان ابن هذا الكون خاضع حلكم أخالقي

مسيطر على شؤونه ..غري أن املسيحية قد أضافت إىل هذه العقيدة أن هللا الواحد يظهر يف ثالثة
أقانيم خمتلفة ،أما اليهودية واإلسالم فرتاين أن هذا االعتقاد ليس إال ِشركاً مقنعاً ،وتعلنان وحدانية
هللا أبقوى األلفاظ وأشدها محاسة .ويف القرآن سورة خصصت كلها هلذا الغرض هي السورة
.]31[»/112/
 ويقول املستشرق األمريكي البحاثة (سنكس) يف كتابه (داينة العرب)« :إن حممداً عليهالسالم ِل أيت ملكافحة التوراة واإلجنيل ،بل إنه كان يقول :إن هذين قد أنزال من السماء هلداية
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الناس إىل احلق مثل القرآن ،وإن تعاليم القرآن جاءت مصدقة هلما ،ولكنه ِل أيخذ منهما ..وقد
رفض حممد نيب اإلسالم مجيع الرموز واألساطري ،ودعا إىل عبادة إله واحد قادر رمحان رحيم كما
يصفه القرآن يف كل سورة من سوره»[.]32
 ويقول العالمة الفرنسي (لوزون) أستاذ علم الكيمياء والفلك ،يف كتابه (هللا يف السماء):«وليس حممد نيب العرب وحدهم؛ بل هو أفضل نيب قال بوحدانية هللا ،وإن دين موسى وإن كان
من األداين اليت أساسها الوحدانية إال أنه كان قومياً حمضاً وخاصاً ببين إسرائيل ،أما حممد فقد
نشر دينه بقاعدتيه األساسيتني :ومها الوحدانية والبعث ،وقد أعلنه لعموم البشر يف أحناء املسكونة،
وإنه لعمل عظيم يتعلق ابإلنسان مجلة وتفصيالً عند من يدرك معىن رسالة حممد».
 ويقول العالمة الفرنسي الكبري (غوستاف لوبون) يف كتابه (حضارة العرب)« :ولإلسالموحده أن يباهي أبنه أول دين أدخل التوحيد إىل العاِل»[.]33
 ويقول املؤرخ اإلسباين املستشرق (د .ريتني) يف كتابه (اتريخ سوراي ولبنان)« :دين حممد قدَّ
أكد إذاً من الساعة األوىل لظهوره ،ويف حياة النيب ،أنه عامٌّ .فإذا كان صاحلاً لكل جنس؛ كان
صاحلاً ابلضرورة لكل عقل ،ولكل درجة من درجات احلرارة».
 ويقول املفكر (أتيني دينيه) يف كتابه (حممد رسول هللا)« :لقد دعا عيسى إىل املساواةواألخوة ،أما حممد فقد وفق إىل حتقيق املساواة واألخوة بني املؤمنني أثناء حياته»[.]34
 وتقول املستشرقة واألستاذة اجلامعية (د .لورافيشيا فاغلريي) يف كتاهبا (دفاع عن اإلسالم):ٍّ
«دعا الرسول العريب عبدة األواثن وأتباع نصر ٍّ
حمرفتني ،إىل أصفى عقيدة توحيدية ..إذ
انية
ويهودية َّ
كان واثقاً من أن كل عاقل ال بد أن يؤمن آخر األمر ابإلله الواحد ،الواجب الوجود»[.]35

وتقول « :هناك من يقول :إن اإلسالم ِل يقدم أميا عنصر جديد لتصوير العالقة بني اإلنسان وهللا.
ولكن أية قيمة ملثل هذا النقد إذا عرفنا أن حممداً نفسه ِل يزعم أنه جاء أبفكار جديدة ،ولكنه
أعلن يف جالء أن هللا أرسله ليعيد ملَّة إبراهيم – اليت ُح ِرفت من بعده – إىل أصلها ،وليؤكد ما
كان هللا قد أوحى به إىل انبيائه السابقني مثل موسى ويسوع املسيح؟ لقد كان هو آخر األنبياء
محلة التشريع؛ ليس غري»[.]36

زمت الوثنية يف خمتلف أشكاهلا ..لقد أدرك اإلنسان آخر األمر
وتقول« :وبفضل اإلسالم ُه ْ
مكانته الرفيعة ..لقد هوى الكهان وحفظة األلغاز املقدسة الزائفون ،ومساسرة اخلالص ،ومجيع
أولئك الذين تظاهروا أبهنم وسطاء بني هللا واإلنسان ،والذين اعتقدوا ابلتايل أن سلطتهم فوق
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إرادات اآلخرين .نقول لقد هوى هؤالء كلهم عن عروشهم .إن اإلنسان أمسى عبداً هلل وحده..
وأعلن اإلسالم املساواة بني البشر»[.]37
مث تقول « :إن أول واجبات اإلنسان أن يتدبر ظواهر الطبيعة ،وأن يتأمل فيها لكي ينتهي إىل
اإليقان بوجود هللا .وانطالقاً من هذا املبدأ الرئيس ينشأ اإلميان ابألنبياء وابلكتب املنزلة ،ولإلسالم

يف ك تابه املنزل شيء أعجويب؛ إن معجزة اإلسالم العظمى هي القرآن ..وقد أثبت أنه ممتنع على
التقليد واحملاكاة حىت يف مادته ..وال يزال لدينا برهان آخر على مصدر القرآن اإلهلي ،يف احلقيقة
التالية :وهي أن نصه ظل صافياً غري حمرف طوال القرون اليت تراخت ما بني تن زيله ويوم الناس
هذا»[.]38
مث تقول « :ليس من شروط صالة املسلم أن تؤدى يف معبد ،ألن أميا مكان يف األرض ،شرط أن
يكون نظيفاً ،هو قريب إىل هللا ،وابلتايل مالئم للصالة ،وليس املسلم يف حاجة ال إىل الكهان ،وال
إىل القرابني ،وال إىل الطقوس لكي يسمو بقلبه إىل خالقه .والشرط الوحيد الذي ينبغي توفره يف
الصالة لكي تكون مقبولة هو طهارة اجلسد والنفس والثياب واملكان»[.]39

 ويقول املفكر والفيلسوف الفرنسي (ديكارت) يف كتابه (مقالة الطريقة – ترمجة مجيل صليبا):« حنن واملسلمون يف هذه احلياة ،ولكنهم يعملون ابلرسالتني العيسوية واحملمدية ،وحنن ال نعمل
ابلثانية ،ولو أنصفنا لكنا معهم جنباً إىل جنب ،ألن رسالتهم فيها ما يتالءم مع كل زمان».

 ويقول املستشرق األملاين (تيودور نولدكه) يف كتابه (اتريخ القرآن)« :نزل القرآن على نيباملسلمني ،بل نيب العاِل؛ ألنه جاء بدين إىل العاِل عظيم ،وبشريعة كلها آداب وتعاليم ،وحري بنا
أن ننصف حممداً يف احلديث عنه؛ ألننا ِل نقرأ عنه إال كل صفات الكمال ،فكان جديراً
ابلتكرمي»[.]40
 ويقول املستشرق الفرنسي (إدوار مونته) يف كتابه (حاضر اإلسالم ومستقبله)« :إن االنقيادإلرادة هللا يتجلى يف حممد والقرآن ،بقوة ال تعرفها النصرانية».
 أما (توماس كارليل) فيقول يف كتابه (األبطال)« :وقد زعم (براديه) وأمثاله أن القرآن طائفةمن األخاديع والتزاويق لفقها حممد لتكون أعذاراً له عما كان يرتكب ويقرتف ،وذرائع لبلوغ
مطامعه وغاايته ،ولكنه قد آن لنا أن نرفض مجيع هذه األقوال ،فإين ألمقت كل من يرمي حممداً
مبثل هذه األكاذيب ،وما كان ذو نظر صادق لريى قط يف القرآن مثل ذلك الرأي
الباطل»[.]41
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وهنا قال جورج :ليتين أعرف عاملاً ذا نظر صادق على حد قول كارليل ليخربين اخلرب اليقني عن
القرآن.
قلت :على رسلك؛ فحاجتك مقضية.
قال :كيف؟
قلت:
 خيربك هبذا العالمة (شرييل) عميد كلية احلقوق جبامعة فيينا ،إذ قال يف مؤمتر احلقوقسنة « :/1927/إن البشرية لتفتخر ابنتساب رجل كمحمد إليها؛ إذ أنه برغم أميته استطاع قبل
بضعة عشر قرانً أن أييت بتشريع سنكون حنن األوربيني أسعد ما نكون لو وصلنا إىل قمته بعد
ألفي سنة»[.]42
 ويقول األب (د .ميشيل لولونج) عندما سئل عن القرآن وحممد صلى هللا عليه وسلم فقال« :البد من احرتام القرآن ،واحرتام الرسول ،ال بد أن أفهم ماذا يقول هللا يل يف القرآن ،وما يقول
الرسول ،وأان أعتقد أن القرآن من عند هللا ،وأن حممداً مرسل من هللا»[.]43

 ويقول املستشرق النروجيي (د .أينربرج) – وهو من مرتمجي القرآن الكرمي – عندما سئل أيضاًعن القرآن وحممد صلى هللا عليه وسلم« :ال شك يف أن القرآن من هللا ،وال أشك يف ثبوت رسالة
حممد ..وإين عندما ترمجت القرآن الكرمي كنت أشعر أن هللا ساعدين على ذلك»[.]44
وأردفت :أيكفي هذا أم أزيدك اي جورج؟
قال :حسيب.
قلت :بل ألزيدنك واحدة تزيد على ما سبق؛ أترى رجالً كذاابً مشعوذاً ملفقاً؛ يعلن للناس مجيعاً
أنه أعجز من أن يستطيع نفع نفسه أو اإلضرار هبا! وابلتايل فهو أعجز من أن يستطيع نفع غريه
أو اإلضرار به ،مث يعلن للناس مجيعاً أنه بشر مثل غريه من بين البشر ال يعلم الغيب ..وأن ذلك
ِ
ك
كله مرده إىل هللا سبحانه؛ مردداً األمر اإلهلي الذي أوحي إليه يف القرآن الكرمي{ :قُل الَّ أ َْمل ُ
ِ ِ
ت ِم َن ْ
اخلَِْري َوَما َم َّس ِ َين ُّ
لنَ ْفسي نَ ْفعاً َوالَ َ
ب الَ ْستَكْثَ ْر ُ
ضراً إِالَّ َما َشاء اّللُ َولَْو ُك ُ
السوءُ
نت أ َْعلَ ُم الْغَْي َ
إِ ْن أ ََانْ إِالَّ نَ ِذ ٌير َوبَ ِشريٌ لَِق ْوٍّم يُ ْؤِمنُو َن}[ . ]45أترى هذا كالم مشعوذ ملفق؟
قال جورج :ال.
قلت :وهلذا قال املؤرخ الشهري ( ِول ديورانت) يف كتابه (قصة احلضارة)« :وِل يدَّع النيب يف يوم من
األايم أنه قادر على معرفة الغيب»[.]46
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وقبل ديورانت قال الشاعر الفرنسي الشهري (المارتني) يف كتابه (السفر إىل الشرق)« :لقد هدم
الرسول املعتقدات اليت تتخذ واسطة بني اخلالق واملخلوق»[.]47
 -3هتمة املرض:
قال جورج :لكن إن أان آمنت بعد كل ما مسعت منك؛ أن حممداً ِل يكن كذاابً وال مشعوذاً وال
ملفقاً ،فهناك من يتهمه أبنه كان مريضاً[.]48

قلت :أال ترى بعد كل شهادات النخبة اليت أسلفتها لك؛ أن هتمة املرض هذه هتمة ابطلة؟
فرتوى جورج قليالً مث قال :أجل.
َّ
 قلت :ومع هذا فآلتينك بشهادة جديدة على بطالهنا؛ يقول املؤرخان املدققان (غودفرواميني -و  -بالنونوف) يف كتاهبما (اتريخ العاِل)« :غاية ما نقدر أن جنزم به هو تربئة حممد من الكذب
واملرض ،إمنا كان حممد رجالً ذا مواهب إهلية عليا؛ ساد هبا أبناء عصره؛ وهي رابطة اجلأش،
وطهارة القلب ،وجاذبية الشمائل ،ونفوذ الكلمة .وكان عابداً عظيماً»[.]49
 وتزكي هذه الشهادة شهادة أخرى للمؤرخ الشهري (فنلي) إذ قال« :إن جناح حممد كمتشرع بنيأقدم األمم اآلسيوية ،وثبات نُظُمه مدى أجيال طويلة يف كل نواحي اهليكل االجتماعي؛ دليل
كونه مزيج اندر من أكرب العبقرايت»[.]50
على أن هذا الرجل اخلارق قد َّ

 وتزكي هاتني الشهادة شهادة اثلثة للمؤرخ واألستاذ اجلامعي (ألني نيكوسني) يف كتابه (سريةغري معروفة للنيب حممد) إذ يقولِ « :ل حيمل التاريخ لنا حىت اليوم ،ورمبا بعد اليوم؛ عقلية فذة
استطاعت أن تغري املفاهيم السياسية يف العاِل؛ بقدر ما حظيت به عقلية رسول اإلسالم» .أتكون
هذه العقلية عقلية رجل مريض اي جورج؟.
قال جورج :ال؛ وأود أن أنتقل إىل هتمة أكرب من هتمة املرض ،بل لعلها تناقضها.
قلت :وما هي؟
 -4هتمة الشهوانية:
نساء
قال :هناك من يتهم حممداً نيب املسلمني أبنه كان رجالً شهوانياً مغرماً ابلنساء ،وأنه تزوج ً
عدة ،وأنه اجتمع عنده منهن تسع زوجات.
قلت :على رسلك اي جورج؛ أتعرف قصة زجياته؟
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قال :ال.
ٍّ
بشيء من
قلت :سأحدثك عنها ،وسأروي لك أوالً نصاً لباحثة غربية حتدثت عن هذا املوضوع
التفصيل من وجهة نظر غربية معتدلة .مث سأحدثك إبجياز عن الواقع التارخيي هلذه الزجيات كما
ورد يف املصادر الصحيحة.
قال :حسناً؛ هات ما عندك.
قلت :تقول الربيطانية الباحثة يف األداين (كارين أرمسرتونج) يف كتاهبا (سرية النيب حممد)« :لقد
أاثر موضوع زوجات النيب أتمالت كثرية يف الغرب ،تتسم ابلبذاءة والصفاقة ،وبكثري من مشاعر
بينت فيه أن حممداً
احلسد اليت فشل الكتَّاب يف إخفائها؛ على حنو ما رأينا يف الفصل األول الذي ُ
كثرياً ما اهتم ابمليل إىل الشهوة اجلسدية .وقد فرض القرآن فيما بعد أال يزيد عدد زوجات املسلم

على أربع ،ولو أن حممداً قد ُمسح له ابعتباره نبياً أبكثر من ذلك .والواقع أن االقتصار على
زوجةواحدة ِل يكن يعترب من األعراف املستحبة يف بالد العرب إال من جانب قلة ال تذكر ،وبعد
سنوات كثرية عندما أصبح حممد من سادة العرب العظماء ،كانت زوجاته الكثريات من داللة
منزلته الرفيعة.
ويغلب أن يكون تعدد الزوجات هو العرف السائد يف اجملتمع القبلي ،وال جيد الكتاب املقدس –
أي التوراة – غضاضة على اإلطالق يف احلديث عن اإلجنازات اجلنسية للملك داود ،أو الزوجات
الالئي ال حيصى عددهن للملك سليمان ،ويعترب عدد زوجات النيب حممد ،ابلقياس إىل زوجاهتما،
ضئيالً إىل درجة كبرية .والواقع أهنما كاان يعيشان ،مثل النيب حممد ،يف جمتمع مير بفرتة انتقالية من
احلياة القبلية إىل حياة املدينة ،ولكن خيطئ من يظن أن حممداً كان ينعم ابملالذ يف حديقة من املتع
الدنيوية ،بل إن كثرة زوجاته كانت أحياانً ،على حنو ما سوف نرى ،نعمة ونقمة معاً.]51[»..

أردفت :هذا ما قالته الباحثة الربيطانية ،جزاها هللا عن املسلمني خرياً ،فقد حاولت رد التهم
و ُ
الباطلة عن نيب املسلمني ما استطاعت.
لم به من تتبع السرية النبوية يف
أما الواقع التارخيي لزجيات النيب صلى هللا عليه وسلم؛ فنستطيع أن نُ َّ
مصادرها املوثوقة]52[.

فماذا جند يف تلك املصادر؟
يف ذروة مرحلة الشباب املتأجج املضطرم ابلشهوة اجلنسية العارمة؛ يف سن اخلامسة والعشرين؛
يتزوج حممد من امرأة يف سن األربعني – أي كان من املمكن أن تكون يف سن أمه لو تزوجت
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وهي يف سن اخلامسة عشرة – وِل تكن امرأة بكراً كما يطمح الشباب يف بيئته؛ بل كانت سبق هلا
أن تزوجت قبله مرتني؛ كما أسلفت لك.
أهذا يدل على شهوانية اي جورج؟
قال :ال.
قلت :وعاش حممد معها ،وأجنبت له بنني وبنات ..حىت بلغ هو سن اخلمسني ،وبلغت هي سن
اخلامسة والستني ،أي أنه عاش معها حياة زوجية هانئة طيلة مخس وعشرين سنة ،أي قضى معها
مرحلة شبابه كلها ،وكان يف أثناء ذلك مثال الزوج املخلص الويف القانع.
ويف هذه السن توفيت فصار من حق حممد أن يبحث عن زوجة جديدة ،ولو ِل تُتَ َو َّ
ف ملا حبث
عن غريها ،مع أهنا صارت عجوزاً بعرف بيئته.

وبعد سن اخلمسني اي جورج؛ ال تكون الشهوانية مطمع الرجل؛ حىت إن كان قبلها شهوانياً ،فما
ابلك مبن ِل يكن كذلك كما بينت لك.
وبني اخلمسني والستني حصلت زجيات النيب صلى هللا عليه وسلم؛ اليت اهتمه بعض اجلهالء
ألجلها ابلشهوانية.
قال جورج :ملاذا تقول بعض اجلهالء؟
يكن من
قلت :ألهنم لو ِل يكونوا جهالء لقرؤوا يف السرية النبوية عن أحوال هؤالء النسوة اللوايت ِل َّ
غرض الرجل الشهواين.
قالِِ :لَ؟
كن ثيبات سبق هلن أن تزوجن
قلت :ألنه ِل تكن منهن فتاة بكر سوى عائشة ،أما سائرهن فقد َّ
بغري الن يب صلى هللا عليه وسلم ،وقد ختطني ميعة الصبا .أما السيدة عائشة فقد كانت سنها عندما

تزوج هبا تسع سنوات فقط ،أي أهنا كانت صغرية وِل تظهر منها بعد املفاتن اليت يصبو إليها
الشهواين .وهو ِل يتزوجها إال تكرمياً ألبيها أيب بكر الصديق أقرب أصحابه إليه.
تروى قليالً :إن يف هذا الكالم َمقنع؛ لكن إن أان آمنت معك أبن زجيات حممد
قال جورج بعد أن َّ
ِل تكن عن شهوانية؛ فبماذا تفسرها يل؟
أت سرية النيب صلى هللا عليه وسلم يف مصادرها الصحيحة اليت سبق أن أشرت إليها،
قلت :لو قر َ
لوجدت أنه عندما تزوج بعد سن اخلمسني ِل أيت إىل داره مبجموعة من ملكات اجلمال الغانيات
اللوايت تصبو إليهن نفوس أصحاب الشهوات ..إمنا جاء إىل داره مبجموعة من األرامل اللوايت
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فقدن أزواجهن ألسباب خمتلفة[ ،]53مث ِل يتقدم إليهن الكفء الذي يعوهلن ويصلح حاهلن.
فما كان من النيب صلى هللا عليه وسلم إال أن صار يضمهن إىل داره عن طريق الزواج صوانً هلن،
هن من التنعم
تلك الدار اليت كانت متر عليها أايم وليس فيها ما يكفي للنفقة عليهن! فأين َّ
الدنيوي فيها .ولقد جاء يوم اجتمعن فيه وعزمن على تقدمي االحتجاج لزوجهن مطالبات ابلنفقة
اليت تكفيهن! ومن أين أيتيهن مبا يكفيهن؟ إذا كان هو ذاته يلجأ أحياانً إىل ربط حجر على بطنه
عندما ينزل به اجلوع!
وهنا استبق جورج الكالم وقال :وكيف تصرف حممد يف هذا املوقف؟
قلت :لقد تفكر يف األمر قرابة شهر ،وهو ينتظر أن يوحي إليه هللا سبحانه مبا يفرج كربه .ويف
ِ ِ
احلَيَا َة
ننت تُِرْد َن ْ
ك إِن ُك ُ َّ
َّيب قُل أل َْزَواج َ
{اي أَيُّ َها النِ ُّ
هناية ذلك الشهر نزلت اآلايت القرآنية تقولَ :
الدُّنْيا وِزينَ تَ ها فَتَ عالَني أُمتِع ُك َّن وأُس ِرح ُك َّن سراحاً َِ
َّار
مجيالً{َ }28وإِن ُك ُ َّ
ننت تُِرْد َن َّ
َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ
اّللَ َوَر ُسولَهُ َوالد َ
ََ
اّلل أ ِ ِ ِ ِ
ِ
َجراً َع ِظيماً}[.]54
ْاآلخَرةَ فَِإ َّن ََّ َ
َع َّد لْل ُم ْحسنَات من ُك َّن أ ْ

لقد أمره هللا سب حانه أن خيري أزواجه بني الطالق الذي حيصلن فيه على كافة حقوق املطلقات،
فيما إذا كن يفضلن متاع الدنيا وزينتها ،وبني البقاء معه طلباً للفوز ابلدار اآلخرة وما أعد هللا
سبحانه فيها للمحسنات من ثواب.
قال جورج :وماذا اختارت نساء حممد؟

قلت :لقد اخرتن البقاء مع زوجهن والفوز بثواب اآلخرة ،ورفضن الدنيا وزينتها.
قال جورج وقد أشرق وجهه :ما دار حممد هذه بدار رجل من أصحاب الشهوات ،وما نساء هذا
الرجل اللوايت اخرتن اآلخرة على الدنيا إال قديسات!.
قلت :أتود أن تقرأ وصفاً لنيب املسلمني يف داره هذه اي جورج.
قال :حبذا؛ على أن يكون هذا الوصف بقلم أحد النخبة من علماء الغرب الذين عرفوه ودرسوه.
قلت :لك هذا؛ يقول ( ِول ديورانت) يف كتابه (قصة احلضارة)« :كانت حياة النيب غاية يف
البساطة ،فقد كانت املساكن اليت أقام هبا واحداً بعد واحد؛ كلها من ِ
اللِب ،ال يزيد اتساعها على
 /14-12/قدماً ،وال يزيد ارتفاعها على  /8/أقدام ،سقفها من جريد النخل ،وأبواهبا ستائر من

شعر املعز أو وبر اإلبل ،أما الفراش فلم يكن أكثر من حشية تفرش على األرض ووسادة .وكثرياً
يشاهد وهو خيصف نعليه ،ويرقع ثوبه ،وينفخ النار ،ويكنس أرض الدار ،وحيلب عنزة
ما كان َ
البيت يف فِنائه ،ويبتاع الطعام من السوق ..وِل يتعاط اخلمر ..وكان لطيفاً مع العظماء ،بشوشاً يف
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يوجه إليه شيء من
أوجه الضعفاء ،عظيماً مهيباً أمام املتعاظمني املتكربين ..وكان يرفض أن َّ
التعظيم اخلاص ،يَقبل دعوة العبد الرقيق إىل الطعام ،وال يطلب إىل عبد أن يقوم له بعمل جيد لديه
أقل من
من الوقت والقوة ما ميكنانه من القيام به بنفسه ..أما ما كان ينفقه على نفسه فكان َّ
القليل ،وكان خيص الصدقات ابجلزء األكرب مما يرد إليه من املال.]55[»..
وأزيدك قول املستشرق (بوديل) يصف حياة نيب املسلمني فيقول« :كانت حياة حممد بسيطة
وخضر،
كحياة السيد املسيح ،فكان طعامه الثريد والتمر واللِب ،وكان يتناول أحياانً حساء ضأن ُ
ورمبا شرب بعض العسل ،وكان غالباً ما يقتصر على التمر واللِب ،وأايً كان الطعام فقد كان يتناوله
على حصري فوق األرض ،وكانت ثيابه بسيطة كطعامه؛ فكان يرتدي فوق جسمه مباشرة قميصاً
له أكمام من الصوف اخلشن والقطن ،وفوقه بردة ،وكان ابستطاعته لو أراد؛ أن تساق له الدنيا
أبمجعها ،ولكنه كان يكتفي من كل شيء ابلكفاف ،وقد صغُرت يف عينيه احلياة؛ ألنه كان أكرب
من كل ما يف احلياة! هذه البساطة ال حتتاج إىل أدىن دليل على أن صاحبها ليس إال من عند
هللا»[.]56
 وأزيدك قول املستشرق (سييل) يف مقدمة ترمجته للقرآن الكرمي عن نيب املسلمني« :كانتطريقته ْمرضيَّة ،وكان اإلحسان إىل املساكني شيمته ،وكان يعامل اجلميع ابخللق احلسن ،وكان
شجاعاً مع األعداء ،وكان يعظم اسم هللا تعظيماً قوايً ،وكان يشدد على املفرتين – الذين يرمون
الربآء – والزانة والقتلة وأهل الفضول والطامعني وشهود الزور تشديداً بليغاً ،وكان كثري الوعظ يف
الصرب والود والرب واإلحسان ،وتعظيم األبوين والكبار وتوقريهم وتكرميهم ،وكان عابداً.]57[»..
 وأزيدك قول املؤلف االسكتلندي املشهور (توماس كارليل) يف كتابه (األبطال) ملخصاً كل ماسبق عن هتمة الشهوانية« :وما كان حممد أخا شهوات برغم ما اهتم به ظلماً وعدواانًَّ ،
وشد ما
هم له إال قضاء مآربه من املالذ .كال؛ فما أبعد ما كان
جنور وخنطئ إذا حسبناه رجالً شهوايً ال َّ
بينه وبني املالذ أيةً كانت ،لقد كان زاهداً متقشفاً يف مسكنه ومأكله ومشربه وملبسه وسائر أموره
وأحواله .وكان طعامه عادة اخلبز واملاء ،ورمبا تتابعت الشهور وِل توقد بداره انر ..وكان يصلح
ويرفو ثوبه بيده ،فهل بعد هذا مكرمة ومفخرة؟ فحبذا حممد من رجل خشن اللباس ،خشن
الطعام ،جمتهد يف هللا ،قائم النهار ساهر الليل ،دائب يف نشر دين هللا ،غري طامع إىل ما يطمع
إليه أصاغر الرجال من رتبة أو دولة أو سلطان ،غري متطلع إىل ِذ ْكر أو شهرة كيفما كانت ،رجل
عظيم وربكم»[ .]58إىل أن يقول « :إين ألحب حممداً لرباءة طبعه من الرايء والتصنع ،ولقد كان
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ابن القفار هذا رجالً مستقل الرأي ال ِ
يعول إال على نفسه ،وال يدعي ما ليس فيه ،وِل يك
متكرباً ،ولكنه ِل يكن ذليالً ضارعاً ،فهو قائم يف ثوبه املرقع كما أوجده هللا وكما أراده ،خياطب
بقوله احلر املبني قياصرة الروم وأكاسرة العجم ،يرشدهم إىل ما جيب عليهم هلذه احلياة وللحياة
اآلخرة»[.]59
 وأزيدك أخرياً قول املستشرق واملؤرخ الربيطاين (وليم موير) يف كتابه (حياة حممد)« :كانتالسهولة صورة من حياة حممد كلها ،وكان الذوق واألدب من اظهر صفاته ،كما أن التواضع
والعطف والصرب واإليثار واجلود من أخالقه احلسنة .ما كان يرفض هدية مهما صغرت ،وما كان
يتعاىل يف جملسه ،وال يُشعر أحداً أنه ال خيصه إبقباله ..لقد امتاز حممد بوضوح كالمه ويُسر دينه،
وقد أمت من األعمال ما يدهش العقول! وِل يعهد التاريخ مصلحاً أيقظ النفوس ،وأحيا األخالق،
ورفع شأن الفضيلة يف زمن؛ كما فعل نيب اإلسالم.
كان حممد ال يطمع قط ابلثراء ،وكان ملهماً بروح انعمة وبذوق لطيف ،وكان حييا حياة التحنث،
وأتمالته تشغل دون شك كل ساعات هلوه ،مع أن أترابه كانوا يقضوهنا يف اللهو احملرم واحلياة
املنطلقة من كل قيد .وهذه الشهرة احلسنة والسلوك الشريف خواله احرتام معاصريه ،ولذا كان
اإلمجاع عليه حىت لقب ابألمني».
وأردفت :أمثل هذا يكون شهوانياً اي جورج؟
قال جورج واإلشراقة تنري وجهه :إن رجالً يصفه (ديورانت و بوديل و سييل و كارليل و موير) هبذا
الوصف؛ حري أبن يكون نبياً.
قلت :حياك هللا اي جورج ،لكن أزيدك وضوحاً حىت تكون على بينة من أمرك.
قال :وما ذاك؟
قلت :إن من يتعرف نظرة اإلسالم إىل املرأة ،يتبني له أن املرأة ِل تكن يف عرف النيب صلى هللا عليه
وسلم أداة للمتعة وقضاء الشهوة؛ إمنا كانت إنسانة قبل كل شيء ،وهلا أن تتمتع بكافة حقوقها
{وَهلُ َّن ِم ْث ُل الَّ ِذي َعلَْي ِه َّن
اليت جتعلها مكافئة للرجل ،يقول القرآن الكرمي عن النساءَ :
ِابلْمعر ِ
وف}[ ]60أي هلن من احلقوق مثل ما عليهن من الواجبات ..وكذلك الرجال.
َ ُْ
ص ِ
ص ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
كل من
يب ممَّا ا ْكتَ َس ْ َ
يب ممَّا ا ْكتَ َسبُواْ َوللن َساء نَ ٌ
ويقول القرآن الكرمي{ :ل ِلر َجال نَ ٌ
ِب}[ ]61أي ٌ
الرجل واملرأة يعطى من امليزات حبسب الدور الذي يؤديه يف اجملتمع.
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ويقول النيب صلى هللا عليه وسلم« :إمنا النساء شقائق الرجال»[ ]62وهل يتميز األشقاء فيما
بينهم إال ابلدور الذي يؤديه كل منهم.
ويقول النيب صلى هللا عليه وسلم خماطباً الرجال« :إن هللا يوصيكم ابلنساء خرياً؛ فإهنن أمهاتكم
وبناتكم وخاالتكم»[.]63
أما العالقة الزوجية اليت تربط بني الرجل واملرأة؛ فامسع اي جورج ماذا قال عنها القرآن الكرمي الذي
أنزله هللا سبحانه على حممد صلى هللا عليه وسلمِ :
َنف ِس ُك ْم أ َْزَواجاً
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ِم ْن أ ُ
{وم ْن َ
َ
لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْي َها َو َج َع َل بَْي نَ ُكم َّم َوَّد ًة َوَر ْمحَةً}[ ]64أي أن املرأة والرجل يف أصل خلقهما شيء

واحد؛ فإذا اقتضت املادة فصل هذا الشيء إىل جزأين ،أي زوجني ،جاءت الروح عن طريق املودة
والرمحة فضمتهما من جديد ،وهبذا تصري املرأة سكناً للرجل ،ويصري الرجل سكناً للمرأة.
وقد َّ
{ه َو الَّ ِذي َخلَ َق ُكم
أكد القرآن الكرمي على هذا املعىن يف أكثر من موضع؛ تقول آية أخرىُ :
سوِ
ِ
اح َد ٍّة َو َج َع َل ِمْن َها َزْو َج َها لِيَ ْس ُك َن إِلَْي َها}[.]65
من نَّ ْف ٍّ َ
أما النيب صلى هللا عليه وسلم فيوجه عناية األزواج إىل احلقوق املتبادلة بني الزوجني ،ويدعو الرجال
إىل مراعاة وحفظ حقوق النساء بعامة إذ يقول« :أيها الناس؛ إن لنسائكم عليكم حقاً ،ولكم
عليهن حق ..فاتقوا هللا يف النساء ،واستوصوا هبن خرياً»[.]66

وأردفت :أتتبني يف هذه النصوص شيئاً من الشهوانية أو النظرة الدون إىل املرأة مما جيعلها مرتعاً
للغريزة اجلنسية فقط.
قال جورج وقد تنبهت عقالنيته :عجباً لبين قومي من الغربيني كيف فاتتهم هذه النظرة اإلسالمية
السامية للمرأة؛ وأشاعوا فيما بينهم نقيضها متاماً؟! حىت ليظن اجلاهل أن املرأة يف اإلسالم بؤرة
للجنس ال غري.
قلت :ليس مجيع الدارسني لإلسالم من الغربيني وقعوا يف هذا اخلطأ ،إمنا الذين وقعوا فيه هم
املبشرون فقط؛ الذين مههم تشويه اإلسالم حىت ال يعتنقه الباحثون عن الراحة النفسية من
الغربيني ،الراحة النفسية اليت يوفرها هذا الدين ملعتنقيه نساءً ورجاالً.
أما غري املبشرين من الدارسني الغربيني  -لإلسالم ولنيب اإلسالم – املعتدلني ،فهاك أمثلة مما
أوصلتهم إليه دراساهتم:
 يقول الفيلسوف الشهري (جورج برانرد شو)« :رأيت يف دراسيت لسرية النيب العريب؛ أنه كان منأكرب أنصار املرأة الذين عرفهم التاريخ ،وقد كان للمرأة أكرب األثر يف عظمته»[.]67
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 ويقول الكاتب القبطي النصراين (واصف ابشا بطرس غايل) يف كتابه (فروسية العرب املتوارثة):« كان حممد حيب النساء ويفهمهن ،وقد عمل جهد طاقته لتحريرهن ،ورمبا كان ذلك ابلقدوة
احلسنة اليت استنها فوق ما هو ابلقواعد والتعاليم ،وهو يُعد حبق من أكرب أنصار املرأة العمليني إن
ِل يكن عظيم االحرتام والتكرمي هلن ،وِل يكن ذلك منه خاصاً بزوجاته ،بل كان ذلك شأنه مع
مجيع النساء على السواء»[.]68
 ويقول الروائي األملاين املعروف (ويلكي كوكن ز) يف كتابه (جوهرة القمر)« :لقد جاء حممدبصيانة النساء وحثهن على العفة»[ .]69فهل حيث الرجل الشهواين النساء على العفة؟
 ويقول الكاتب اإلجنليزي (جون أروكس) يف كتابه (عظماء التاريخ)ِ« :ل نعلم أن حممداًتسربل أبية رذيلة طيلة حياته ،لذلك نراه عظيماً»[.]70

 ويقول املستشرق واملؤرخ األمريكي (أورينج) يف كتابه (احلياة واإلسالم)« :كان النيب األخريبسيطاً خلوقاً ،ومفكراً عظيماً ذا آراء عالية ،وإن أحاديثه القصرية مجيلة ذات معان كثرية ،فهو إذاً
مقدس كرمي».
أيكون الشهواين مقدساً كرمياً اي جورج؟.
قال :ال.
قلت :وتقول املستشرقة اإليطالية (لورافيشيا فاغلريي) يف كتاهبا (دفاع عن اإلسالم)« :وحاول
أقوى أعداء اإلسالم ،وقد أعماهم احلقد ،أن يرموا نيب هللا ببعض التهم املفرتاة ،لقد نسوا أن حممداً
كان قبل أن يستهل رسالته؛ موضع اإلجالل العظيم من مواطنيه بسبب أمانته وطهارة حياته» .مث
تقول ملخصة هذه التهمة والرد عليها« :لقد أصر أعداء اإلسالم على تصوير حممد شخصاً
شهوانياً ورجالً مستهرتاً ،حماولني أن جيدوا يف زواجه املتعدد شخصية ضعيفة غري متناغمة مع
رسالته .إهنم يرفضون أن أيخذوا بعني االعتبار هذه احلقيقة؛ وهي أنه طوال سين الشباب اليت
تكون فيها الغريزة اجلنسية أقوى ما تكونِ ..ل يتزوج إال من امرأة واحدة ليس غري ..وأنه ظل
طوال  /25/سنة زوجها احملب املخلص ،وِل يتزوج كرة اثنية إال بعد أن توفيت خدجية ،وإال بعد
أن بلغ اخلمسني من عمره ،لقد كان لكل زجية من زجياته سبب اجتماعي أو سياسي ..وابستثناء
يكن ال عذارى وال شاابت وال مجيالت ،فهل كان ذلك
عائشة تزوج حممد من نسوة ِل َّ
شهوانية؟!»[.]71
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 ويقول املستشرق السويسري (جون وانبورت) يف كتابه (حممد والقرآن)« :بقدر ما نرى من صفةحممد احلقيقية بعني البصرية والرتوي يف املصادر التارخيية الصحيحة؛ بقدر ما نرى من ضعف
الربهان وسقوط األدلة لت أييد أقوال اهلجو الشديد ،والطعن القبيح الذي اهنال عليه من افواه
املغرضني والذين جهلوا حقيقة حممد ومكانته ،ذلك الرجل العظيم عند كل من درس صفاته
العظيمة ،كيف ال وقد جاء بشرع ال ميكننا أن نتهمه فيه».
وأردفت :أأزيدك اي جورج؟
قال :حسيب.
قلت أال ترى اي جورج أن من كانت هذه حاله يكون إنساانً متميزاً؟
قال :بل يكون رجالً عظيماً.

قلت :لقد سبقك بعض النخبة من علماء الغرب إىل هذا احلكم.
قال :من؟
قلت :يقول الشاعر الفرنسي الشهري (المارتني)« :إن حممداً هو أعظم رجل جبميع املقاييس اليت
ُوضعت لوزن العظمة اإلنسانية؛ فإذا كان مقياس العظمة اإلنسانية هو إصالح شعب متدهور،
فمن الذي يطاول حممداً يف هذا املضمار؟
وإذا كان مقياس العظمة هو توحيد اإلنسانية املفككة األوصال؛ فإن حممداً أجدر الناس هبذه
العظمة؛ ألنه مجع مشل العرب بعد تفكك شامل.
وإذا كان مقياس العظمة هو إقامة حكم السماء يف األرض؛ فمن ذا الذي ينافس حممداً الذي حما
مظاهر الوثنية ،وثبت عبادة هللا وقوانينه يف عاِل الوثنية والقوة»[.]72
سرية النيب صلى هللا عليه وسلم:
قال جورج :أشهد أن هذه الشهادات اليت أوردهتا على مسامعي قد شوقَْتين إىل أن أطالع سرية
حممد لو وجدت إليها سبيالً.
قلت :أتود أن تعرف ما قالته النخبة من العلماء الغربيني عن سرية حممد[ ]73صلى هللا عليه
وسلم؟
قال :أجل.
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قلت :يقول (برانرد شو)« :لقد درست سرية حممد فوجدته بعيداً عن خماصمة املسيح ،وميكن حبق
وخلُقه جللب للعاِل
أن نعترب حممداً (منقذ اإلنسانية) وأعتقد أن رجالً مثله لو حكم العاِل إبيثاره ُ
السالم والسعادة»[.]74
ويقول املؤرخ الربيطاين الشهري (أرنولد توينيب) يف كتابه (مدخل اترخيي للدين)« :الذين يريدون أن
يدرسوا السرية النبوية العطرة ،جيدون أمامهم من األسفار ما ال يتوافر مثله للباحثني يف حياة أي
نيب من أنبياء هللا الكرام».
 ويقول املستشرق اإليطايل الكونت (ليوين كاتياين) يف كتابه (اتريخ اإلسالم)« :أليس الرسولجديراً أبن نقدم للعاِل سريته حىت ال يطمسها احلاقدون عليه وعلى دعوته اليت جاء هبا لينشر يف
العاِل احلب والسالم؟! وإن الواثئق احلقيقية اليت بني أيدينا عن رسول اإلسالم ندر أن جند مثلها،
فتاريخ عيسى وما ورد يف شأنه يف اإلجنيل ال يشفي الغليل».
 ويقول املستشرق (غوستاف لوبون) يف كتابه (حياة احلقائق)« :نعرف ما فيه الكفاية عن حياةحممد ،أما حياة املسيح فمجهولة تقريباً ،وإنك لن تطمع أن تبحث عن حياته يف
األانجيل»[.]75
 ويقول املستشرق (ر .ف .بوديل) يف كتابه (حياة حممد)« :ال نعرف إال شذرات عن حياةاملسيح ،أما يف سرية حممد فنعرف الشيء الكثري؛ وجند التاريخ بدل الظالل والغموض»[.]76
قال جورج :هل لك أن تلخص يل حياة حممد يف مجلة واحدة؟
قلت :لقد خلصها أحد علماء الغرب من النخبة ،وهو املستشرق اإلسباين (جان ليك) يف كتابه
اك إَِّال
{وَما أ َْر َسْلنَ َ
(العرب) فقال« :ال ميكن أن توصف حياة حممد أبحسن مما وصفها هللا بقولهَ :
ِ ِ
ني} كان حممد رمحة حقيقية ،وإين أصلي عليه بلهفة وشوق»[.]77
َر ْمحَةً لْل َعالَم َ

وأردفت :أما املستشرق (بوسورث مسيث) يف كتابه (حممد واإلسالم) فلم يستطع أن يلخص حياة

النيب صلى هللا عليه وسلم جبملة واحدة فقال« :إنه ملن املستحيل ألي شخص درس حياة حممد
العريب العظيم وشخصيته ،وعرف كيف عاش وكيف تعلم ،إال أن ينحين هلذا الرسول املبجل
القوي ،الذي هو واحد من أعظم رسل هللا .ومهما أقل لكم؛ فإين سأقول أشياء كثرية معروفة
للجميع ،ولكن حينما أعيد قراءهتا أشعر مبزيد من التقدير واإلعجاب ،أشعر مبشاعر جديدة من
االحرتام والتبجيل هلذا املعلم العريب العظيم»[.]78
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وأردفت :وإكراماً لك اي جورج؛ فإليك ملخصاً بقلم شهري غريب كبري؛ لكل ما سلف من أقوال؛
يقول (أرنست رينان) يف كتابه (تعليقايت على تواريخ األداين)« :لقد دلتين حتراييت العلمية
والتارخيية على أنه ال صحة مطلقاً ملا أريد إلصاقه ابلنيب حممد من كذب وافرتاء مصدرمها بعض
املباينات العرفية ،والعادات القومية ،اليت أراد بعض املتحاملني أن يتوجهوا هبا إىل الناحية اليت
تشفي سقام أذهاهنم الوقحة ،وتعصبهم الذميم ..مع أن حممداً وكما أثبتت الواثئق التارخيية،
وشهادات أكابر علماء التاريخ كان على العكس من ذلك؛ بريئاً من روح الكربايء ،متواضعاً،
أميناً ،ال حيمل احلقد ألحد ،وكانت طباعه نبيلة ،وقلبه طاهراً ،ورقيق الشعور»[.]79
وأردفت :بل أزيدك ملخصاً آخر بقلم كاتب كثرياً ما حتامل على النيب صلى هللا عليه وسلم يف
كتابه (حممد مؤسس الدين اإلسالمي) لكنه ِل يستطع يف هناايت كتابه هذا إال أن ينطق ابحلق،
إنه الكاتب األمريكي (جورج بوش /1859-1796/ -م) فقد قال عند كالمه عن موت
النيب صلى هللا عليه وسلم« :وهكذا انتهت مهمة حممد على ظهر األرض ،هكذا انتهت مهمة
واحد من أبرز الرجال وأكثرهم جدارة اباللتفات على اإلطالق ..وتزداد دهشتنا أكثر وأكثر إذا
تركنا جناحه السياسي وحتدثنا عن صعود دينه وانتشاره السريع ،واستمراره ورسوخه الدائم .واحلقيقة
أن ما حققه نيب اإلسالم واإلسالم ال ميكن تفسريه إال أبن هللا كان خيصهما برعاية خاصة؛
فالنجاح الذي حققه حممد ال يتناسب مع إمكاانته ،وال ميكن تفسريه حبساابت بشرية معقولة.
ال مناص إذاً من القول أنه كان يعمل يف ظل محاية هللا ورعايته ،ال تفسري غري هذا لتفسري
اإلجنازات ذات النتائج الباهرة»[.]80
أما (برانرد شو) فقد قال يف تلخيصه حلياة حممد« :قرأت حياة رسول اإلسالم جيداً مرات ومرات
فلم أجد فيها إال اخللُق كما جيب أن يكون ،وأصبحت أضع حممداً يف مصاف؛ بل على قمم
املصاف من الرجال الذين جيب أن يُتَّبعوا .وملا قرأت دين حممد أحسست أنه دين عظيم»[.]81

أردفت قائالً :وبسبب هذه السرية العطرة لنيب املسلمني؛ اليت شهد هبا هؤالء السادة النخبة ،صار
و ُ
حيق له أن يدعى (سيد ِولد آدم).
قال جورج :على رسلك؛ سيد ولد آدم هذه تقولون هبا أنتم املسلمني؛ أما غريكم فال يقول هبا.
قلت :أتود أن أحتفك بشهادة عليها ممن ترتضيهم أنت اي جورج؟.
قال :أ ََوتوجد مثل هذه الشهادة؟!
قلتِ :
أحدثك ،مث لك أن حتكم.
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قالِ :
هات ما عندك.
أت كتاب الباحث األمريكي (د .مايكل هارت) املوسوم ب (املئة األوائل)؟
قلت :أقر َ
قال :مسعت به وِل أقرأه.
قلت :لقد استعرض هذا الباحث اتريخ البشرية كله؛ منذ أن وصلتنا عنه أخبار مؤكدة حىت اليوم..
مث استخلص منه أعظم مئة رجل تركوا أتثرياً دائماً يف حياة البشر ..مث صنف هؤالء املئة حبسب
أمهيتهم ليعطي كالً منهم الدرجة اليت يستحقها يف السلَّم الذي وضعه وحدده مبقاييس علمية..
أتدري اي جورج من كان صاحب الدرجة األوىل يف رأس سلَّم األوائل هؤالء؟
قالَ :م ْن؟.
قلت :لقد كان صاحب الدرجة األوىل يف رأس سلَّم هؤالء األوائل؛ هو نيب املسلمني حممد بن عبد
هللا صلى هللا عليه وسلم!!.
أردفت :لقد كان هؤالء املئة هم النخبة األوائل من البشر ،وكان نيب املسلمني أول هؤالء األوائل
و ُ
املئة وسيدهم! أال يكون د .مايكل هارت قد شهد هبذا أن نيب املسلمني هو سيد البشر؟
أجل؛ هذا ما يقوله العقل.
فتفكر جورج وتروى مث قالْ :
لكنه أردف قائالً :ومباذا انل حممد هذه الدرجة عند د .هارت؟.
قلت :لقد أجاب هو عن سؤالك هذا فقال« :إن االحتاد الفريد الذي ال نظري له للتأثري الديين
والدنيوي معاً؛ مما ِ
خيول حممداً أن يعترب أعظم شخصية مفردة ذات أتثري يف اتريخ البشرية»[.]82
لكن ملاذا ِل جيعل د .هارت هذه الدرجة للسيد املسيح؛ مع أنه من أتباعه؟!
قال جورجْ :
قلت :لقد أجاب هو عن سؤالك هذا أيضاً فقال« :املسيح ِل يرتك آاثراً كتابية ..إن معظم
املعلومات اليت نعرفها عن يسوع املسيح هي غري مؤكدة ،وإن سنة ميالده أيضاً غري معروفة،
وكذلك سنة وفاته»[.]83
حقيقة الدين اإلسالمي ودحض االفرتاءات والتهم الباطلة:
 -1هتمة اهلمجية والتخلف:
قال جورج :أما سرية حممد؛ فال بد يل من قراءهتا ذات يوم يف نصوصها الصحيحة املوثوقة[.]84
عرضت علي أقواهلم؛ أبن حممداً بريء من
لكن إذا أان آمنت مع النخبة من علماء الغربيني الذين
َ
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كافة التهم والنقائص اليت ألصقت به زوراً وهبتاانً ،فهناك من يتهم رسالة حممد؛ التعاليم اإلسالمية
اليت جاء هبا حممد ،أي ما تسمونه دين اإلسالم.
قلت :كيف؟
قال :هناك من يتهم دين اإلسالم ابهلمجية والتخلف.
قلت :يف هذا سأحيلك إىل تعاليم اإلسالم بنصوصها يف القرآن واحلديث النبوي لتجيبك؛ فإن
العقل السليم يتلقفها وال حيتاج معها إىل تزكيتها .فأنصت إيل:
أترى أن ديناً أيمر أتباعه منذ أكثر من  /1400/سنة أن يغسلوا أطرافهم املكشوفة واملعرضة

للتلوث؛ مخس مرات كل يوم طلباً للنظافة .وأن ينظفوا أسناهنم ابلفرشاة مرات عدة كل يوم طلباً
للنظافة .وأن يغسلوا اجلسد كله بعد اجلنابة طلباً للنظافة ..هذا كله عدا عن االغتسال األسبوعي
الواجب على كل مسلم .أتراه ديناً مهجياً متخلفاً؟!
قال جورج :ال؛ لكن أين جتد هذا يف دين اإلسالم؟
قلت :تقول اآلية الكرمية{ :اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُواْ إِذَا قُمتم إِ َىل َّ ِ ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل
الصالة فا ْغسلُواْ ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ُْْ
ِ ِ
وس ُكم وأ َْر ُجلَ ُكم إِ َىل الْ َك ْعبَ ِ
ِِ
ني َوإِن ُكنتُ ْم ُجنُباً فَاطَّ َّه ُرواْ}[ ]85أي توضؤوا عند
ْ
الْ َمَرافق َو ْام َس ُحواْ ب ُرُؤ ْ َ

كل صالة من الصلوات اخلمس املفروضة عليكم كل يوم ،واغتسلوا من اجلنابة.
ويقول احلديث النبوي« :لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة»[ .]86ويقول
حديث نبوي آخر« :السواك مطهرة للفم ،مرضاة للرب»[.]87
ويقول احلديث النبوي« :حق على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أايم يوماً ،يغسل فيه رأسه
وجسده»[.]88
قال جورج :حسيب هذا يف النظافة.
َّ ِ
ين َآمنُوا َال تَ ْد ُخلُوا بُيُواتً َغ ْ َري
قلت :أترى أن ديناً يعلم أتباعه أصول التزاور فيقولَ :
{اي أَيُّ َها الذ َ
بُيُوتِ ُك ْم َح َّىت تَ ْستَأْنِ ُسوا َوتُ َسلِ ُموا َعلَى أ َْهلِ َها َذلِ ُك ْم َخ ْريٌ لَّ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن{ }27فَِإن َِّلْ َِجت ُدوا
ِ ِ
ِ
اّللُ ِمبَا
يل لَ ُك ُم ْارِج ُعوا فَ ْارِج ُعوا ُه َو أ َْزَكى لَ ُك ْم َو َّ
َحداً فَ َال تَ ْد ُخلُ َ
ف َيها أ َ
وها َح َّىت يُ ْؤ َذ َن لَ ُك ْم َوإن ق َ
ِ
يم}[ ]89أتراه ديناً مهجياً متخلفاً؟
تَ ْع َملُو َن َعل ٌ
قال جورج :ال.
َّ ِ
ين َآمنُوا
قلت :أترى أن ديناً يعلم أتباعه مبادئ احلشمة بني أفراد األسرة فيقولَ :
{اي أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
ِ ِ َّ ِ
احللُم ِمن ُكم ثََال َ ٍّ ِ
ص َالةِ الْ َف ْج ِر
ين َملَ َك ْ
ث َمَّرات من قَْب ِل َ
ين َِلْ يَْب لُغُوا ُْ َ ْ
ت أ َْميَانُ ُك ْم َوالذ َ
ليَ ْستَأْذن ُك ُم الذ َ
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ث عور ٍّ
و ِحني تَضعو َن ثِياب ُكم ِمن الظَّ ِهريِة وِمن ب ع ِد ِ ِ
ال
ات لَّ ُك ْمَ ..وإِذَا بَلَ َغ ْاألَطْ َف ُ
َ َ َْ َ
َ َ َُ َ َ
ص َالة الْع َشاء ثََال ُ َ ْ َ
َ
َّ ِ
ِ
ين ِمن قَْبلِ ِه ْم}[ .]90أتراه ديناً مهجياً متخلفاً؟
ِمن ُك ُم ْ
احلُلُ َم فَ ْليَ ْستَأْذنُوا َك َما ْ
استَأْ َذ َن الذ َ

قال جورج :ال.
قلت :أترى أن ديناً يعلم أتباعه مبادئ العالقات االجتماعية السليمة ،وأيمرهم بنبذ واجتناب
َّ ِ
وم ِمن قَ ْوٍّم َع َسى أَن يَ ُكونُوا َخ ْرياً ِمْن ُه ْم
ين َآمنُوا َال يَ ْس َخ ْر قَ ٌ
العادات الذميمة فيقولَ :
{اي أَيُّ َها الذ َ
اب بِْئس ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َنفس ُكم وَال تَنَاب زوا ِاب ْألَلْ َق ِ
اال ْس ُم
َوَال ن َساء من ن َساء َع َسى أَن يَ ُك َّن َخ ْرياً مْن ُه َّن َوَال تَ ْلم ُزوا أ ُ َ ْ َ َ ُ
َ
َّ ِ
ِ
وق ب ع َد ِْ ِ
اجتَنِبُوا َكثِرياً ِم َن
ب فَأ ُْولَئِ َ
الْ ُف ُس ُ َ ْ
ين َآمنُوا ْ
اإلميَان َوَمن َِّلْ يَتُ ْ
ك ُه ُم الظَّال ُمو َن{َ }11اي أَيُّ َها الذ َ
ض ُكم بَ ْعضاً}[ ]91أتراه ديناً مهجياً متخلفاً؟
ض الظَّ ِن إِ ْمثٌ َوَال َجتَ َّس ُسوا َوَال يَ ْغتَب بَّ ْع ُ
الظَّ ِن إِ َّن بَ ْع َ
قال جورج :ال.
قلت :أترى أن ديناً يعلم أتباعه مبادئ العالقات اإلنسانية العامة بني خمتلف األمم والشعوب
َّاس إِ َّان َخلَ ْقنَا ُكم ِمن ذَ َك ٍّر َوأُنثَى َو َج َعْلنَا ُك ْم ُش ُعوابً َوقَبَائِ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم
فيقولَ :
{اي أَيُّ َها الن ُ
اّللِ أَتْ َقا ُك ْم}[ .]92أي أن الغاية من تعدد األمم والشعوب هي التقارب والتصاحل ،وليس
ند َّ
ِع َ

التنابذ والتناحر .وأفضل الناس عند هللا ليس امللوك وال احلكام وال األغنياء وال الفقراء بل هو
اإلنسان الذي يؤمن ابهلل ويطيعه وال يعصيه؛ مهما كان منبته.
أتراه ديناً مهجياً متخلفاً؟
قال جورج :ال.
قلت :أترى أن ديناً يريب أتباعه على مبدأ املساواة بني مجيع األمم والشعوب ،فال عصبية وال
عنصرية؛ بل قيمة كل فرد تنبع من مدى صلته ابهلل سبحانه وطاعته له ،فيقول نيب هذا الدين
خماطباً أتباعه « :أيها الناس؛ إن ربكم واحد وإن أابكم واحد ،أال ال فضل لعريب على عجمي ،وال
لعجمي على عريب ،وال ألمحر على أسود وال ألسود على أمحر إال ابلتقوى»[.]93

أتراه ديناً مهجياً متخلفاً؟.
قال جورج :ال.
قلت :أأزيدك؟
قال :حسيب
قلت :أتكون هبذا رسالة اإلسالم مهجية أم حضارية؟
قال :بل حضارية.
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قلت :لقد سبقك إىل هذا احلكم حكماء قومك من الغربيني.
قال :كيف؟
قلت :يقول املستشرق اإلنكليزي (مارجليوث)« :ورسالة حممد طافحة ابحلضارة والتعاليم اليت ختدم
البشرية وتوليها زمام احلياة ..وخري ما فيها طابع صالحية البقاء مع الزمن مهما طال وامتد»[]94
 ويقول املؤرخ اإلنكليزي (ويلز)« :كل دين ال يسري مع املدنية يف كل أطوارها فاضرب به ُعرضاحلائط ،وإن الدين احلق الذي وجدته يسري مع املدنية أينما سارت هو اإلسالم ..ومن أراد الدليل
فليقرأ القرآن وما فيه من نظرات ومناهج علمية ،وقوانني اجتماعية ،فهو كتاب دين وعلم واجتماع
وخلُق واتريخ ،وإذا طُلب مين أن أحدد معىن اإلسالم؛ فإين أحدده هبذه العبارة :اإلسالم هو
ُ
املدنية»[.]95
 ويقول املستشرق (روم الندو) يف كتابه (اإلسالم والغرب)« :إن احلضارة الغربية مدينة للحضارةاإلسالمية بشيء كثري؛ إىل ٍّ
درجة نعجز معها عن فهم األوىل إن ِل تتم معرفة الثانية»[.]96
 -ويقول الفيلسوف (نيتشه)« :إن املدنية اإلسالمية ِل تتنكر يوماً للحياة»[.]97

 ويقول (غوستاف لوبون) يف كتابه (حضارة العرب)« :إن حضارة العرب املسلمني قد أدخلتاألمم األوربية الوحشية يف عاِل اإلنسانية ،فلقد كان العرب أساتذتنا ..وإن جامعات الغرب ِل
تعرف هلا مدة مخسة قرون مورداً علمياً سوى مؤلفات العرب ،فهم الذين مدَّنوا أوربة مادة وعقالً
وأخالقاً ،والتاريخ ِل يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه ..إن أوربة مدينة للعرب حبضارهتا ..وإن العرب
هم أول من علَّم العاِل كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين»[.]98
 ويقول املستشرق األمريكي (سنكس) يف مقدمة كتابه (داينة العرب)« :إن الفكرة الدينيةاإلسالمية أحدثت رقياً كبرياً جداً يف العاِل ،وخلَّصت العقل اإلنساين من قيوده الثقيلة اليت كانت
أتسره حول اهلياكل بني يدي الكهان».
 أما العاِل األمريكي (هاكنج) فيقول يف كتابه (روح السياسة العاملية)« :وأان أدرك بنظرة واقعيةأن الشريعة اإلسالمية حتتوي على كل املبادئ واألصول الالزمة للرقي والتكامل»[.]99
 ويقول املستشرق الفرنسي (لوازون) يف كتابه (الشرق)« :مهما حتدثنا عن حممد فليس ابلكثرييف حقه ،ألنه جاء إىل العاِل بدين مجع فيه كل مل يصلح للحياة»[.]100
فهل الدين الذي فيه كل ما يصلح للحياة يكون مهجياً متخلفاً اي جورج؟.
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قال جورج :لقد أجبتك عن هذا ،وأان أتفق مع مجيع هذه الشهادات اليت أوردهتا للنخبة من بين
قومي .لكن إذا اان آمنت أبن اإلسالم بريء من هتمة اهلمجية والتخلف ،فهناك هتمة أخرى.
قلت :وما هي؟.
 -2هتمة العنف:
قال جورج :هناك من يتهم الدين اإلسالمي ابلعنف.
قلت :ويف هذا أيضاً سأحيلك أوالً إىل تعاليم اإلسالم بنصوصها لتجيبك.
أترى أن ديناً يرسم ألتباعه الصورة املثلى اليت جيب أن يكونوا عليها فيقول{ :و ِعباد َّ َّ ِ
ين
َ َُ
الر ْمحَ ِن الذ َ
َّ ِ
ض هوانً وإِ َذا خاطَب هم ْ ِ
ين يَبِيتُو َن لَِرهبِِ ْم ُس َّجداً
اجلَاهلُو َن قَالُوا َس َالماً{َ }63والذ َ
ميَْ ُشو َن َعلَى ْاأل َْر ِ َ ْ َ َ َ ُ ُ
َّ ِ
ِ
اب َج َهن ََّم إِ َّن َع َذ َاهبَا َكا َن َغَراماً{ }65إِ َّهنَا
اص ِر ْ
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا ْ
ف َعنَّا َع َذ َ
َوقيَاماً{َ }64والذ َ
َنف ُقوا َِل يس ِرفُوا وَِل ي ْقرتوا وَكا َن ب ِ
َّ ِ
ك قَ َواماً{}67
ني َذل َ
َس ْ
ين إِ َذا أ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُُ َ َْ َ
اءت ُم ْستَ َقراً َوُم َقاماً{َ }66والذ َ
والَّ ِ
اّللِ إِ
اّللُ إَِّال ِاب ْحلَِق َوَال يَ ْزنُو َن َوَمن يَ ْف َع ْل
ف
َّ
الن
ن
و
ل
ت
ق
ي
ال
و
ر
آخ
ا
هل
ع
م
ن
و
ع
د
ي
ال
ين
ذ
س الَِّيت َحَّرَم َّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ً
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ب َو َآم َن
اع ْ
َذل َ
ك يَْل َق أَ َاثماً{ }68يُ َ
ضَ
اب يَ ْوَم الْقيَ َامة َوَخيْلُ ْد فيه ُم َهاانً{ }69إَّال َمن َات َ
ف لَهُ الْ َع َذ ُ
ِ
وع ِمل عمالً ِ
ِ
اّلل سيِئاهتِِم حسنَ ٍّ
ب
ات َوَكا َن َّ
صاحلاً فَأ ُْولَئِ َ
َ َ َ ََ َ
اّللُ َغ ُفوراً َّرحيماً{َ }70وَمن َات َ
ك يُبَد ُل َُّ َ َ ْ َ َ
َّ ِ
احلاً فَِإنَّه ي توب إِ َىل َِّ
وع ِمل ص ِ
الز َور َوإِذَا َمُّروا ِابللَّ ْغ ِو َمُّروا
ين َال يَ ْش َه ُدو َن ُّ
ََ َ َ
ُ َُ ُ
اّلل َمتَاابً{َ }71والذ َ
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا
ين إِذَا ذُك ُروا ِِب َايت َرهب ْم َِلْ َخيُّروا َعلَْي َها ُ
كَراماً{َ }72والذ َ
صماً َو ُع ْميَاانً{َ }73والذ َ
ِ ِ
ِ
ب لَنَا ِم ْن أ َْزو ِاجنَا وذُ ِرَّايتِنَا قَُّرَة أ َْع ُ ٍّ
ص َربُوا
ني إَِماماً{ }74أ ُْولَئِ َ
اج َعْلنَا لْل ُمتَّق َ
ني َو ْ
ك ُْجيَزْو َن الْغُْرفَةَ مبَا َ
َه ْ
َ َ
َويُلَق َّْو َن فِ َيها َِحتيَّةً َو َس َالماً}[.]101
أردفت :عباد الرمحن هؤالء؛ الذين وصفتهم هذه اآلايت الكرمية؛ هم املثل األعلى الذي يسعى
و ُ
كل مسلم للوصول إليه ..أتراه ديناً يدعو إىل العنف؟
قال جورج :ال.
ِ
النيب الذي جاء به كيفية مواجهة خصومه؛ فيقول يف القرآن الكرمي:
قلت :أترى أن ديناً يعلم َّ
ِ
السيِئَةَ َْحنن أ َْعلَم ِمبَا ي ِ
ص ُفو َن}[ .]102أي إذا أساء إليك خصمك؛
َح َس ُن َّ
ْ
{ادفَ ْع ِابلَِّيت ه َي أ ْ
ُ ُ َ
فأحسن أنت إليه .أتراه ديناً يدعو إىل العنف اي جورج؟
قال :ال.
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ِ
الص َالةَ َوأْ ُم ْر
ين أَقِ ِم َّ
{اي بََُّ
قلت :أترى أن ديناً يعلم ويريب فيه األب ابنه فيقول يف القرآن الكرميَ :
وف وانه ع ِن الْمن َك ِر واصِرب على ما أَصابك إِ َّن ذلِك ِمن عزِ
ِ
ِ
صعِْر
ت
ال
و
}
17
{
ر
و
ُم
األ
م
ْ
َ
ُ
ِابلْ َم ْع ُر َ ْ َ َ ُ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ
َ َ
َ َ ْ َْ ُ
ور{ }18واقْ ِ
ب ُك َّل ُْخمتَ ٍّال فَ ُخ ٍّ
ش ِيف ْاأل َْر ِ
َّاس َوَال متَْ ِ
َّك لِلن ِ
ك
ض َمَرحاً إِ َّن َّ
َخد َ
اّللَ َال ُِحي ُّ
ص ْد ِيف َم ْشيِ َ
َ
ك إِ َّن أَن َكر ْاأل ِ
وا ْغض ِ
احلَ ِم ِري}[ .]103أتراه ديناً يدعو إىل العنف؟
ت ْ
ص ْوتِ َ
َ ُ ْ
ص ْو ُ
َ ْ
َص َوات لَ َ
ض من َ
قال جورج :ال.
النيب الذي جاء به كيفية دعوة الناس إىل هللا فيقول يف القرآن الكرمي:
قلت :أترى أن ديناً يعلم َّ
ِ
{ادع إِِىل سبِ ِيل ربِك ِاب ْحلِكْم ِة والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
َح َس ُن}[ .]104أتراه ديناً
َ َ َ
ُْ
احلَ َسنَة َو َجاد ْهلُم ِابلَِّيت ه َي أ ْ
َ َ َْ

يدعو على العنف؟
قال جورج :ال.
النيب الذي جاء به؛ من عاقبة العنف والقسوة والفظاظة فيقول له يف
قلت :أترى أن ديناً حيذر َّ
ٍّ ِ ِ ِ
ظ الْ َقْل ِ
ضواْ ِم ْن
ب الَ َنف ُّ
نت فَظاً َغلِي َ
نت َهلُْم َولَْو ُك َ
القرآن الكرمي{ :فَبِ َما َر ْمحَة م َن اّلل ل َ
ِ
ك}[ .]105أتراه ديناً يدعو إىل العنف؟
َح ْول َ
قال جورج :ال.
{وإِ ْن
قلت :أترى أن ديناً يعلم أتباعه كيفية االقتصاص من املعتدي فيقول يف القرآن الكرميَ :
ِ ِِ ِ
ِ ِِ
ص َربُْمت َهلُو َخ ْري لِ َّ ِ
ين}[ .]106أتراه ديناً يدعو إىل
َعاقَْب تُ ْم فَ َعاقبُواْ مبثْ ِل َما ُعوقْب تُم به َولَئن َ ْ َ ٌ
لصابر َ
العنف؟
قال جورج :ال.
قلت :أترى أن ديناً أيمر أتباعه ابختيار الكالم احلسن ،وأن ال خياطبوا من كان على غري دينهم إال
ِ
ِِ ِ
َح َس ُن}[.]107
{وقُل لعبَادي يَ ُقولُواْ الَِّيت ه َي أ ْ
ابلكالم احلسن فيقولَ :
ِ
ويقول{ :وَال ُجتَ ِادلُوا أ َْهل الْ ِكتَ ِ
َح َس ُن إَِّال الَّ ِذي َن ظَلَ ُموا ِمْن ُه ْم َوقُولُوا َآمنَّا ِابلَّ ِذي
اب إَِّال ِابلَِّيت ه َي أ ْ
َ
َ
أُن ِزَل إِلَي نَا وأُن ِزَل إِلَي ُكم وإِ َهلنَا وإِ َهل ُكم و ِ
اح ٌد َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن}[ .]108وأهل الكتاب الذين
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
ذكرهتم اآلية الكرمية هم اليهود والنصارى .أتراه ديناً يدعو إىل العنف؟
قال جورج :ال.
قلت :إذا كان دين اإلسالم يرفض العنف يف الكلمة؛ فكيف يرضاه بغري الكلمة؟!
صدقت؛ وحسيب هذا من النصوص القرآنية.
قال جورج:
َ
قلت :فمن تطبيقات النيب صلى هللا عليه وسلم هلذه النصوص؟
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قال :هات وأوجز.
أت السرية النبوية يف مصادرها املوثوقة لوجدت أن أتباع النيب صلى هللا عليه وسلم كانوا
قلت :لو قر َ
يف بدء الدعوة اإلسالمية يَلقون من كفار مكة خمتلف ألوان االضطهاد والتعذيب ..فلم أيمرهم
النيب مبواجهة العنف ابلعنف ،بل أمرهم ابهلجرة من مكة ،فصاروا يهاجرون إىل احلبشة فراراً بدينهم
من العنف.
ولو اتبعت قراءة السرية النبوية لوجدت أن النيب صلى هللا عليه وسلم عقد صلحاً مع كفار مكة يف
السنة السادسة للهجرة مسي (صلح احلديبية) حقق فيه الكفار مطالبهم؛ برغم التفوق العسكري
الواضح يف جيش النيب فيما لو خاض معهم قتاالً ،وِل يكن نصيب املسلمني يف ذلك الصلح سوى
جتنب العنف وعدم دخول مكة عن طريق القتال .وكان هذا بناء على اختيار النيب صلى هللا عليه
وسلم؛ الذي قال آنذاك قولته املشهورة« :ال تدعوين قريش – وهم كفار مكة – خلصلة فيها
تعظيم حرمات هللا إال أجبتهم إليها»[ .]109برغم املعارضة القوية من أصحاب النيب هلذا
الصلح.
وأردفت :أترى من خيتار هذه االختيارات اليت تتجنب العنف؛ يوصف ابلعنف اي جورج؟
قال :ال.
قلت :إذاً امسع ما تقوله النخبة من علماء الغربيني عن العنف الذي اهتم به الدين اإلسالمي ،ونيب
املسلمني:
 تقول الربيطانية الباحثة يف علم األداين (كارين أرمسرتونج) يف مقدمتها لكتاهبا (سرية النيبحممد)« :من اخلطأ أن نظن أن اإلسالم دين يتسم ابلعنف أو ابلتعصب يف جوهره ،على حنو ما
يقول به البعض أحياانً ،بل إن اإلسالم دين عاملي ،وال يتصف أبي مسات عدوانية شرقية أو
معادية للغرب»[.]110
 ويقول املستشرق الفرنسي (غوستاف لوبون) يف كتابه (الدين واحلياة)« :لقد كان حممد ذاأخالق عالية ،وحكمة ورقة قلب ،ورأفة ورمحة ،وصدق وأمانة»[.]111
 ويقول املستشرق األملاين (برتلي سانت هيلر) يف كتابه (الشرقيون وعقائدهم)« :كان النيبداعياً إىل داينة اإلله الواحد ،وكان يف دعوته هذه لطيفاً ورحيماً حىت مع أعدائه ،وإن يف شخصيته
صفتني مها من ِ
أجل الصفات اليت حتملها النفس البشرية؛ مها :العدالة والرمحة».
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 ويقول املستشرق (إميل درمنغم) يف كتابه (حياة حممد)« :إن حممداً قد أبدى يف أغلب حياتهقل أن يوجد هلا مثال يف
اعتداالً الفتاً للنظر ،فقد برهن يف انتصاره النهائي ،على عظمة نفسية َّ
التاريخ؛ إذ أمر جنوده أن يعفوا عن الضعفاء واملسنني واألطفال والنساء ،وحذرهم أن يهدموا
البيوت أو يسلبوا التجار ،أو أن يقطعوا األشجار املثمرة ،وأمرهم أال جيردوا السيوف إال يف حال
الضرورة القاهرة ،بل رأيناه يؤنب بعض قواده ويصلح أخطاءهم إصالحاً مادايً ويقول هلم :إن نفساً
واحدة خري من أكثر الفتوح ثراءً»[.]112
ويضيف (درمنغم) يف حاشية ص( :362قال روبرتسن يف كتابه (اتريخ شارلكن)« :إن أتباع
حممد وحدهم هم الذين مجعوا بني التسامح والدعوة إىل اإلسالم» .وقال القسيس ميشون يف كتابه
(رحلة دينية إىل الشرق)« :إن من املؤسف حقاً أن علَّم املسلمون أمم النصرانية التسامح الديين
الذي هو دعامة احملبة بني األمم»)[.]113
 ويقول الفيلسوف األملاين الشهري (غوته) يف كتابه (أخالق املسلمني وعاداهتم)« :وال شك أناملتسامح األكرب أمام اعتداء أصحاب الدايانت األخرى ،وأمام إرهاصات وختريفات الالدينيني،
التسامح مبعناه اإلهلي ،غرسه رسول اإلسالم يف نفوس املسلمني ،فقد كان حممد املتسامح األكرب،
وِل يتخذ رسول اإلسالم موقفاً صعباً ضد كل الذين كانوا يعتدون عليه ابلسب أو مبد األيدي أو
بعرقلة الطريق وما شابه ذلك ،فقد كان متساحماً؛ فتبعه أصحابه وتبعه املسلمون ،وكانت وما زالت

صفة التسامح هي إحدى املميزات والسمات الراقية للدين اإلسالمي ،وللحق أقول :إن تسامح
املسلم ليس من ضعف؛ ولكن املسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه ،ومتسكه بعقيدته»[.]114

 ويقول (غوستاف لوبون) يف كتابه (حضارة العرب)« :واإلسالم من أعظم الدايانت هتذيباًللنفوس ،ومحالً على العدل واإلحسان والتسامح»[.]115

 أما الباحث السويسري (جناد أقنربت) فقد عكس األمر وصرح أبن أعداء حممد هماملتعصبون ضده؛ إذ قال يف كتابه (حممد واإلسالم)« :كلما ازداد الباحث تنقيباً يف احلقائق
التارخيية الوثيقة املصادر؛ فيما خيص الشمائل احملمدية ،ازداد احتقاراً ألعداء حممد الذين أشرعوا
أسنة الطعن يف حممد قبل أن يعرفوه ،ونسبوا إليه ما ال جيوز أن ينسب إىل رجل حقري ،فضالً عن
رجل كمحمد؛ الذي حيدثنا التاريخ أنه رجل عظيم».
وأردفت :أيكفي هذا أم أزيدك اي جورج؟
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 -3هتمة انتشار اإلسالم ابلسيف:
قال جورج :بل حسيب .لكن إذا أان آمنت مع هؤالء النخبة الذين درسوا اإلسالم أبنه دين ال
يؤمن ابلعنف ،فلماذا كان انتشاره بني الناس ابلسيف؟
قلت :ومن قال هذا؟
قال :كثريون من الغربيني قالوا هذا وكتبوا عنه.
قلت :أأحدثك عن كيفية انتشار الدعوة اإلسالمية يف أقطار األرض ،منذ أايم النيب صلى هللا عليه
وسلم حىت اليوم ،أم تكفيك أقوال وشهادات النخبة من العلماء الغربيني الذين عرفوا ذلك
ودرسوه؟
قال :بل تكفيين أقوال هؤالء النخبة.
قلت :يقول الكاتب والباحث الفرنسي (ديسون)« :من اخلطأ أن يصدق املرء ما ِ
يروج له البعض
من أن السيف كان املبشر األول يف تقدم اإلسالم وتبسطه ،ذلك أن السبب األول يف انتشار
اإلسالم يعود إىل هذه األخوة الدينية الفريدة ،وإىل هذه احلياة اجلديدة االجتماعية اليت دعا إليها
َّ
ومكن هلا ،مث إىل هذه احلياة الشريفة الطاهرة اليت راح حيياها حممد وخلفاؤه من بعده ،واليت بلغت
من العفة والتضحية حداً جعل اإلسالم قوة عظيمة ال تغلب»[.]116
 وتقول الربيطانية الباحثة يف األداين (كارين أرمسرتونج) يف كتاهبا (سرية النيب حممد)« :إننا يفالغرب حباجة إىل أن خنلِص أنفسنا من بعض أحقادان القدمية ،ولعل شخصاً مثل حممد يكون
مناسباً للبدء ،فقد كان رجالً متدفق املشاعر ..وقد أسس ديناً ومورواثً حضارايً ِل يكن السيف
دعامته ،برغم األسطورة الغربية ،وديناً امسه اإلسالم؛ ذلك اللفظ ذو الداللة على السالم
والوفاق»[.]117
 ويقول املستشرق اهلولندي (دوزي) يف مقدمة كتابه (ملحق وتكملة القواميس العربية)« :إنظاهرة دين حممد تبدو ألول وهلة لغزاً غريباً! وال سيما مىت علمنا أن هذا الدين اجلديد ِل يفرض
فرضاً على أحد».
 ويقول (توماس كارليل) يف كتابه (األبطال)« :إن اهتام حممد ابلتعويل على السيف يف محلالناس على االستجابة لدعوته؛ سخف غري مفهوم!! إذ ليس مما جيوز يف الفهم أن يشهر رجل فرد
سيفه ليقتل به الناس أو يستجيبوا لدعوته»[.]118
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 ويقول (غوستاف لوبون) يف كتابه (حضارة العرب)« :لقد أثبت التاريخ أن األداين ال تفرضابلقوة ،وِل ينتشر اإلسالم ابلسيف ،بل انتشر ابلدعوة وحدها ،وابلدعوة وحدها اعتنقته الشعوب
اليت قهرت العرب مؤخراً كالرتك واملغول ،وبلغ القرآن من االنتشار يف اهلند اليت ِل يكن العرب فيها
غري عابري سبيل ..وِل يكن اإلسالم أقل انتشاراً يف الصني اليت ِل يفتح العرب أي جزء منها
العرب املغلوبني
قط»[ .]119ويقول« :إن القوة ِل تكن عامالً يف انتشار اإلسالم ،فقد ترك
ُ
أحراراً يف أدايهنم»[.]120
أيكفي هذا أم أزيدك اي جورج؟.
قال جورج :بل حسيب؛ لكن إن أان آمنت مع النخبة من العلماء الغربيني أن اإلسالم ِل ينتشر
ابلسيف بل ابلدعوة إىل هللا عن طريق احلكمة واملوعظة احلسنة .فهناك من يتهم اإلسالم أبمر على
غاية من األمهية يف هذه األايم.

 -3هتمة حماربة العلم:
قلت :وما ذاك؟
قال :هناك من يتهم اإلسالم أبنه دين حيارب العلم.
قلت :هداك هللا اي جورج؛ ألبينن لك وجه احلق يف هذا بقليل من نصوص اإلسالم وكثري من
نصوص النخبة ممن تصغي أنت إليهم وتثق ِبرائهم.
أتدري اي جورج ما هي أول كلمة نزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم من القرآن الكرمي؟
قال :ال.
قلت :إهنا كلمة (اقرأ)؛ وكما تعرف اي جورج؛ القراءة هي ابب العلم الذي ال ميكن لطالب علم
وال عاِل إال أن يلجه كل يوم؛ بل كل ساعة؛ بل كل حلظة.
وبعد تلك الكلمة كم من آايت نزلت حتث املسلمني على طلب العلم من مثل قوله تعاىل يف
َّ ِ
َّ ِ
ين َال يَ ْعلَ ُمو َن}[ .]121ومن
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
تفضيل العلماء على غريهم{ :قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
صْلنَا اآلاي ِ
ت لَِق ْوٍّم
مثل قوله تعاىل يف ختصيص فهم القرآن الكرمي ابلعلماء دون غريهم{ :قَ ْد فَ َّ
َ
ِ ِ ٍّ
صل اآلاي ِ
ِ
ي علَمو َن}[َ { ،]122ك َذلِ َ ِ
ت لَِق ْوٍّم
{ونُ َف ُ َ
ك نُ َفص ُل َ
اآلايت ل َق ْوم يَ ْعلَ ُمو َن}[َ ،]123
َْ ُ
صل اآلاي ِ ِ ٍّ
ِ
ِ
ك َآليَةً لَِق ْوٍّم
ت ل َق ْوم يَ ْعلَ ُمو َن}[{ ،]125إِ َّن ِيف َذل َ
يَ ْعلَ ُمو َن}[{ ،]124يُ َف ُ َ
صلَت آايته قُرآانً عربِياً لِقوٍّ
ِ
ِ
ال
،
]
127
[
}
ن
و
م
ل
ع
ي
م
ك ْاأل َْمثَ ُ
َ
َ
{وتِْل َ
ْ
يَ ْعلَ ُمو َن}[{ ،]126كتَ ٌ
َ
اب فُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ
َ
ُ
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ض ِرُهبَا لِلن ِ
َّاس َوَما يَ ْع ِقلُ َها إَِّال الْ َعالِ ُمو َن}[ ،]128وغريها كثري ..حىت ليخيل للمرء أن دين
نَ ْ
اإلسالم هو دين العلماء!
وليس هذا فحسب بل إن القرآن الكرمي جيعل فئة العلماء يف اجملتمع هي الفئة اليت ختشى هللا
وتعظمه حق اخلشية والتعظيم لكثرة تفكرها ودراستها لظواهر وأسرار هذا الكون من حوهلا ،فتقول
اّللَ ِم ْن ِعبَ ِاد ِه الْ ُعلَ َماء}[ ،]129ذلك ألن العاِل ال بد من أن يكون
اآلية الكرمية{ :إَِّمنَا َخيْ َشى َّ

صاحب عقل ،وصاحب العقل هو الذي يدمي التفكر فيما حوله فيقبل احلقائق ويرفض األابطيل
ض واختِالَ ِ
والشعوذات ،يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي{ :إِ َّن ِيف خْل ِق َّ ِ
ف اللَّْي ِل
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ ْ
َ
والنَّها ِر ٍّ
ت ِألُوِيل األلْب ِ
اب}[.]130
َ
آلاي ْ
َ َ َ

وهنا تنبه جورج كمن تذكر أمراً هاماً وقال :مهالً ،لقد أذكرتين هذه اآلايت حادثة كنت قرأت
عنها منذ زمن يف جملة (نقوش) الباكستانية.
قلت :حدثين هبا.
قال« :نُقل عن العاِل اهلندي املسلم عناية هللا املشرقي (وهو من أكرب علماء اهلند يف الطبيعة
والرايضيات) أنه سأل الفلكي املشهور جيمس جين ز األستاذ جبامعة كمربدج :ما الذي يدفع رجالً
ذائع الصيت مثلك ألن يتوجه إىل الكنيسة؟
تكون األجرام السماوية ونظامها املدهش ،وأبعادها
قال عناية هللا :فبدأ جيمس يلقي حماضرة عن ُّ

وفواصلها املتناهية ،وطرقها وداراهتا وجاذبيتها ،وطوفان أنوارها املذهلة ..حىت أنين شعرت بقليب
فوجدت شعر رأسه قائماً ،والدموع تنهمر من عينيه،
يهتز هليبة هللا جل جالله .أما السري جيمس
ُ
ويداه ترتعشان من خشية هللا .وتوقف فجأة مث بدأ يقول :اي عناية هللا خان؛ عندما ألقي نظرة
على روائع خلق هللا يبدأ كياين يرتعش من اجلالل اإلهلي ،وعندما أركع أمام هللا وأقول له :إنك
لعظيم ،أجد أن كل جزء من كياين يؤيدين يف هذا الدعاء ،وأشعر بسكون وسعادة عظيمني،
وأحس بسعادة تفوق سعادة اآلخرين ألف مرة ،أفهمت اي عناية هللا ِِلَ أذهب إىل الكنيسة؟
ويضيف عناية هللا قائالً :لقد أحدثت هذه احملاضرة طوفاانً يف عقلي ،وقلت له :اي سيدي لقد
أتثرت جداً ابلتفاصيل العلمية اليت رويتموها يل ،وتذكرت ابملناسبة آية من آي كتايب املقدس ،فلو
مسحتم يل بقراءهتا عليكم .فهز رأسه قائالً :بكل سرور .فقرأت عليه{ :وِمن ِْ
يض
اجلبَ ِال ُج َد ٌد بِ ٌ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس والدَّو ِ
ِ
ك إَِّمنَا
ف أَلْ َوانُهُ َك َذل َ
اب َو ْاألَنْ َع ِام ُْخمتَل ٌ
يب ُس ٌ
َو ُمحٌْر ُّْخمتَل ٌ
ود{َ }27وم َن الن ِ َ َ
ف أَلْ َوا ُهنَا َو َغَراب ُ
اّللَ ِم ْن
اّللَ ِم ْن ِعبَ ِادهِ الْ ُعلَ َماء}[ .]131فصرخ السري جيمس قائالً :ماذا قلت {إَِّمنَا َخيْ َشى َّ
َخيْ َشى َّ
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ِعبَ ِادهِ الْ ُعلَ َماء}! مدهش وغريب وعجيب جداً!!! إنه األمر الذي اكتشفتُه بعد دراسة ومشاهدة
استمرت مخسني عاماً ،من أنبأ حممداً به؟! هل هذه اآلية موجودة يف القرآن حقيقة؟ لو كان األمر
كذلك ،فاكتب شهادة مين أن القرآن كتاب موحى به من عند هللا.
ويستطرد السري جيمس جين ز قائالً :لقد كان حممد أمياً؛ وال ميكنه أن يكتشف هذا السر بنفسه،
ولكن هللا هو الذي أخربه هبذا السر ،مدهش وغريب وعجيب جداً!!!»[.]132
قلت :حياك هللا اي جورج؛ ما أمجل أن يهتدي اإلنسان إىل احلق بنفسه.
وأردفت :وتطبيقاً هلذه الدعوات القرآنية لطلب العلم فإن النيب صلى هللا عليه وسلم جعل فداء
أسراه من كفار قريش يف معركة بدر ،ممن حيسن القراءة والكتابة منهم ،أن يعلم كل أسري عشرة من
صبيان املسلمني القراءة والكتابة؛ مث يطلق سراحه.
أترى أن مثل هذا الدين حيارب العلم اي جورج أم حيارب اجلهل.
قال جورج :بل هو دين حيارب اجلهل ،لكنكم معاشر املسلمني قصرمت يف اتباع دعوة دينكم إىل
العلم فساد اجلهل اترخيكم الطويل.
قلت :مهالً اي جورج؛ أأحدثك عن اتريخ املسلمني العلمي فإين أراك جتهله! أم أحدثك عمن
درس التاريخ العلمي للمسلمني؛ وعرفه حق املعرفة ،من خنبة علماء الغربيني؟.

قال :الوقت أضيق من أن حتدثين أنت ،وأان أكتفي مبا قالته النخبة من علماء قومي يف هذا
املوضوع.
قلت :يقول الكاتب الفرنسي (موريس بوكاي) يف كتابه (التوراة واإلجنيل والقرآن والعلم)« :ال بد
قبل عقد املواجهة بني الوحي اإلسالمي والعلم؛ من إعطاء صورة عن دين ساءت معرفته يف
بالدان .إن األحكام الضالة كل الضالل ،اليت صدرت يف الغرب حبق اإلسالم؛ كانت وليدة اجلهل
أحياانً ،أو نتيجة التهجم التلقائي .وأفظع هذه الضالالت انتشاراً هي املتعلقة ابلوقائع؛ فإذا كان
ابإلمكان عذر األخطاء الناجتة عن سوء التقدير؛ فال سبيل إىل هذا مع ما يتناقض مع احلقيقة..
وإنه ملما خييف؛ أن نقرأ يف املؤلفات الرصينة؛ الصادرة عن كتاب من الدرجة األوىل يف
االختصاص؛ مناقضات للحقيقة يف غاية اجلالء! ..فإصدار خمالفات للحقيقة من هذا النوع يسهم
يف إعطاء صورة ابطلة عن القرآن واإلسالم»[.]133
ويقول أيضاً يف كتابه هذا« :وحنن نعلم أن اإلسالم ينظر إىل العلم والدين كتوءمني ،وأن هتذيب
العلم كان جزءاً من التوجيهات الدينية منذ البداية ،وأن تطبيق هذه القاعدة أدى إىل التقدم
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العلمي العجيب يف عصر احلضارة اإلسالمية العظمى ،اليت استفاد منها الغرب قبل
هنضته»[.]134
 وتقول املستشرقة األملانية (زيغريد هونكه) يف كتاهبا (مشس هللا تسطع على الغرب)[:]135« اندى النيب ابلطموح إىل املعرفة والسعي إىل العثور عليها ،وقد أدى ذلك إىل اندفاع العرب
أبسرهم إىل املدارس يعلِمون ويتعلمون ،بينما كان الغربيون يتباهون جبهلهم للقراءة والكتابة».
 ويقول (دانييل بريفولت) يف كتابه (نشأة اإلنسانية)« :ومنذ عام /700/م بدأت إشراقةاحلضارة العربية اإلسالمية متتد من شرقي املتوسط إىل بالد فارس شرقاً وإسبانيا غرابً ،فأعيد
اكتشاف قسم كبري من العلم القدمي ،وسجلت اكتشافات جديدة يف الرايضيات والكيمياء
والفيزايء وغريها من العلوم ..ويف هذا ا جملال كما يف غريه؛ كان العرب معلمني ألوربة ،فسامهوا يف
هنضة العلوم على هذه القارة»[.]136
 ويقول املستشرق األمريكي (إدوارد رمسي)« :لقد منح اإلسالم املدنية واحلضارة قوة جديدةابتساع متناهٍّ ،وهكذا خرج إىل الدنيا فالسفة وخطباء وأطباء
وشجع العاِل على درس العلوم
ٍّ
ومؤرخون يفخر هبم اإلسالم أمثال :أيب عثمان – اجلاحظ – والبريوين والطربي وابن سينا وابن
رشد والفارايب وابن ابجه والغزايل وغريهم ..واملسلمون بال نزاع هم خمرتعو علم الكيمياء ومؤسسوه،
أما علم الطب والصيدلة فقد حسنومها حتسيناً عظيماً ،وبواسطة املسلمني تقدم علم الفلك سريعاً
حىت الطريان ،وهم خمرتعو علم اجلرب ومكتشفو علم الطريان»[.]137
 ويقول املستشرق (روم الندو) يف كتابه (اإلسالم والغرب)« :حني نتذكر كم كان العرببدائيني يف جاهليتهم؛ يصبح مدى التقدم الثقايف الذي أحزوه خالل مئيت سنة ،وعمق ذلك
التقدم؛ أمراً يدعو إىل الذهول حقاً! ذلك أبن علينا أن نتذكر أيضاً أن النصرانية احتاجت إىل حنو
ألف ومخسمئة سنة لكي تنشئ ما ميكن أن يدعى حضارة نصرانية ،ويف اإلسالم ِل ِ
يول كل من
العلم والدين ظهره لآلخر؛ بل كان الدين ابعثاً على العلم»[.]138

 ويقول املؤرخ العالمة (سيديو)ِ« :ل يشهد اجملتمع اإلسالمي ما شهدته أوربة من حتجر العقلوشل التفكري ،وجدب الروح ،وحماربة العلم والعلماء حيث يذكر التاريخ أن اثنني وثالثني ألف عاِل
قد أحرقوا أحياء! وال جدال يف أن اتريخ اإلسالم ِل يعرف هذا االضطهاد الشنيع حلرية الفكر ،بل
كان املسلمون منفردين ابلعلم يف تلك العصور املظلمة ،وِل حيدث أن انفرد دين ابلسلطة ومنح
خمالفيه يف العقيدة كل أسباب احلرية كما فعل اإلسالم»[.]139
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وأردفت :منذ حوايل ألف عام ،عندما كان العلماء يف أوربة حيرقون أحياء كما قال سيديو؛ كان
ِ
صل يف امللل واألهواء والنحل) عن كروية
العاِل األندلسي املسلم (ابن حزم) يعلن يف كتابه (الف َ
األرض[ ]140منطلقاً من القرآن الكرمي ومن التنظيم املطرد ملواقيت الصالة يف حميط األرض.
قال جورج :لكن الذي اكتشف كروية األرض عاِل أوريب.

قلت :ليس هذا هو االكتشاف الوحيد الذي نقله الغربيون عن املسلمني ونسبوه ألنفسهم،
وسأكتفي مبا أوجزه املؤرخ العالمة (سيديو) يف كتابه (اتريخ العرب العام) إذ قال« :وحنن حني
نلخص ما متَّ على يد العرب من تقدم يف العلوم الصحيحة ،نرى سبقهم إىل كثري من االكتشافات
اليت يعزى فخر أكثرها إىل علماء أوربة يف القرن اخلامس عشر والقرن السادس عشر»[.]141
مث أردفت :وامسع كيف كان الغربيون ينظرون إىل كروية األرض بعد اكتشاف ابن حزم هلا بقرون.
تقول املستشرقة األملانية (زيغريد هونكه) يف كتاهبا (مشس هللا تسطع على الغرب)« :اتسعت اهلوة
بني احلضارة العربية الشاخمة ،واملعرفة السطحية يف أوربة اليت كانت ترى أن من الكفر والضالل
القول أبن األرض كروية؛ فمعلم الكنيسة الكتانتيوس يتساءل مستنكراً :أيعقل أن ُجي َّن الناس إىل
هذا احلد فيدخل يف عقوهلم أن البلدان واألشجار تتدىل من اجلانب اآلخر من األرض ،وأن أقدام
الناس تعلو رؤوسهم؟!!»[.]142
أرأيت اي جورج؟ بل إن هذه املستشرقة األملانية تفصل أكثر من هذا .أأحدثك بضمامة من
أقواهلا.
قال جورج :نعم.
قلت :تقول هونكه « :إن روجر بيكون أو غاليلو أو دافنشي ليسوا هم الذين أسسوا البحث
العلمي ..إمنا السباقون يف هذا املضمار كانوا من العرب الذين جلؤوا – بعكس زمالئهم النصارى
– يف حبثهم إىل العقل واملالحظة والتحقيق والبحث املستقيم ،لقد قدم املسلمون أمثن هدية؛ وهي
طريقة البحث العلمي الصحيح اليت مهدت أمام الغرب طريقة ملعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه عليها
اليوم ،وإن كل مستشفى وكل مركز علمي يف أايمنا هذه إمنا هي يف حقيقة األمر نصب تذكارية
للعبقرية العربية ..وقد بقي الطب الغريب قروانً عديدة نسخة ممسوخة عن الطب العريب ،وعلى
الرغم من إحراق كتب ابن سينا يف مدينة ابزل حبركة نصرانية عدائية؛ فإن كتب الرتاث العريب ِل
ِ
ختتف من رفوف املكتبات وجيوب األطباء ،بل ظلت حمفوظة يسرق منها السارقون ما شاء هلم أن
يسرقوا»[.]143
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قال جورج :وهل هناك من يشهد لتفوق املسلمني العلمي غري من ذكرت؟
قلت :كثريون من عقالء وعلماء الغرب الدارسون للحضارة اإلسالمية يشهدون ،وإين حمدثك:
 يقول املستشرق العالمة (جوزيف شاخت) يف مقدمته لكتاب (تراث اإلسالم)[ ]144الذيأشرف على أتليفه« :وكثرياً ما جند كتَّاابً  -مسلمني  -برزوا يف أكثر من ميدان علمي واحد ،فلقد

كان الطب والعلوم والفلسفة معارف متالزمة بعضها مع بعض ،وكذلك كان علم الكالم والشريعة
يشكالن زمرة واحدة ،وِل خيل األمر من أشخاص كانوا جيمعون بني مجيع هذه الفروع من أمثال
ابن النفيس /1288/م الذي اكتشف عن طريق االستدالل النظري الدورة الدموية الصغرى عن
طريق التجربة»[.]145
 ويقول (غوستاف لوبون) يف مقدمته لكتابه (حضارة العرب)« :وكلما أمعنا يف درس حضارةالعرب وكتبهم العلمية واخرتاعاهتم وفنوهنم ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسعة»[.]146
مث يقول« :واإلسالم من أكثر الدايانت مالءمة الكتشاف العلم»[.]147
ويقول« :ويعزى إىل بيكون على العموم أنه أول من أقام التجربة واملالحظة اللتني مها أساس
املناهج العلمية احلديثة؛ مقام األستاذ .ولكنه جيب أن نعرتف قبل كل شيء أبن ذلك كله من
عمل العرب وحدهم»[.]148
مث يقول« :إن أوربة مدينة للعرب حبضارهتا»[.]149
 ويقول العالمة (دانييل بريفولت) يف كتابه (نشأة اإلنسانية)« :إن ما يدين به علمنا لعلمالعرب ليس فيما قدموه لنا من كشوف مدهشة ،ونظرايت مبتكرة ،بل إنه مدين بوجوده ذاته ..وِل
ميل قط من
يكن بيكون إال رسوالً من رسل العلم واملنهج اإلسالمي إىل أوربة النصرانية ،وهو ِل َّ
التصريح أبن اللغة العربية وعلوم العرب مها الطريق الوحيدة ملعرفة احلق»[.]150
 ويقول الكاتب الفرنسي الشهري (موريس بوكاي) يف كتابه (التوراة واإلجنيل والقرآن والعلم):«وينبغي أن نذكر أنه ما بني القرن الثامن والثاين عشر امليالدي ،فرتة عظمة اإلسالم ،حيث كانت
التغريات العلمية مرفوضة يف بالدان النصرانية؛ كانت كميات معتربة من األحباث واالكتشافات قد
حتققت يف اجلامعات اإلسالمية .هناك ويف ذلك العصر؛ كنا نرى الوسائل الفائقة يف التثقيف،
فكانت مكتبة اخلليفة يف قرطبة حتتوي على  /400.000/كتاب ،وكان ابن رشد يعلِم فيها،
وينقل فيها العلم اليوانين واهلندي والفارسي ،وهلذا كان الناس يذهبون إليها من خمتلف البلدان
األوربية للدراسة؛ كما يذهبون يف أايمنا هذه إلمتام بعض الدراسات يف الوالايت املتحدة »..إىل
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حصل بعض املعارف
أن يقول« :كان اإلسالم منذ القدمي موضوع (الذم) يف بالدان .إن كل غريب َّ
املعمقة عن اإلسالم؛ يدرك إىل أي مدى قد شوه اترخيه وعقيدته وأهدافه»]151[.
 وتقول (د .لوجيي رينالدي)« :ملا شعران ابحلاجة إىل دفع اجلهل الذي كان يثقل كاهلنا؛تقدمنا إىل العرب ،ومددان إليهم أيدينا ،ألهنم كانوا األساتذة الوحيدين يف العاِل»[.]152
 أما املؤرخ الفرنسي العالمة (سيديو) فيقول يف كتابه (اتريخ العرب العام)« :قال مهبولد.. :والعرب هم الذين أوجدوا الصيدلية الكيميائية ..وأدت الصيدلة ومادة الطب اللتان يقوم عليهما
فن الشفاء؛ إىل دراسة علم النبات والكيمياء يف وقت واحد»[.]153
ويقول « :اتفق للعلوم الطبيعية عند العرب مثل ما اتفق للعلوم الرايضية من الرقي ،ويرى مهبولد
وجوب ِ
عد العرب مؤسسني حقيقيني للعلوم الطبيعية ابملعىن احلديث»[.]154
وبعد أن يستعرض (سيديو) أغلب وجوه احلضارة اإلسالمية ينتهي إىل أن يقول« :وهكذا جتلَّى
أتثري العرب يف مجيع فروع احلضارة األوربية احلديثة»[.]155

قال جورج :هذه األقوال والشهادات اليت ذكرهتا يل عن مشاركة احلضارة اإلسالمية يف ميدان العلم
هي نصوص إمجالية ،فهل لك أن حتدثين أبمثلة تفصيلية توضح يل هذا األمر وال أحتاج معه إىل
غريه.
قلت :حباً وكرامة اي جورج.

 يقول (أتيني دينيه) يف كتابه (حممد رسول هللا){ :أما العالمة الشهري مهبولد فيذكر أن ما قامعلى التجربة واملالحظة هو أرفع درجة يف العلوم ،ويقول« :إن العرب ارتقوا يف علومهم إىل هذه
الدرجة اليت كان جيهلها القدماء تقريباً».
ويقول« :وكانت دراسة العلوم الرايضية من الدراسات الذائعة لديهم ،وقد تقدم علم اجلرب بفضلهم
حىت قيل إهنم خمرتعوه .ولقد كان هلم أيضاً قصب السبق يف تطبيق اجلرب على اهلندسة ،وهم الذين
أدخلوا التماس يف حساب املثلثات».
ويقول« :وكان علم الفلك يدرس حبماس يف مدارس بغداد ودمشق ومسرقند والقاهرة وفاس
وطليطلة وقرطبة وغريها ..تلك املدارس اليت وصلت إىل اكتشافات عديدة ميكن إجيازها يف القائمة
التالية:
 - 1إدخال خطوط التماس يف احلساابت الفلكية.
 - 2وضع جداول حلركة الكواكب.
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 - 3حتديد مست الشمس حتديداً دقيقاً وتدرجه وتقدير تقدم االعتدالني تقديراً صحيحاً.
 - 4أول حتديد صحيح ملدة سنة.
 - 5مث إننا مدينون هلم أيضاً إبثبات ما يف أكرب خط عرض للقمر من ضروب عدم االنتظام.
 - 6استكشاف عدم التساوي القمري الثالث؛ املعرب عنه اليوم ابلتغيري».

مث يقول « :ومن الناحية العلمية كانت هلم هذه التحديدات الفلكية الصادقة اليت هي أول أساس
للخرائط .كما عملوا على تصحيح األخطاء الفاحشة اليت وقع فيها اإلغريق».
مث يقول « :أما من انحية كشف بقاع العاِل اجملهولة فقد نشروا رسائل يف الرحالت تعرف الناس
أبقطار العاِل املختلفة ،اليت كانت شبه جمهولة من قبل ،واليت ِل يسبق لألوربيني ارتيادها ..وإننا جند
يف خريطة من خرائط اإلدريسي ترجع إىل عام 1160/م /منابع النيل بني البحريات االستوائية
الكربى مرسوماً رمساً دقيقاً ،وهي تلك املنابع اليت ِل يكشفها األوربيون إال يف النصف الثاين من
القرن التاسع عشر».
مث يقولِ « :
وس ِج ُّل مكتشفاهتم يف ميدان العلوم الطبيعية أعظم من ذلك .والبيان التايل يوضح أمهية
تلك املكتشفات:
 - 1معلومات عالية يف نظرايت علم الطبيعة ،وخاصة فيما يتعلق ابملسائل الضوئية.
 - 2اخرتاع أجهزة آلية من أبدع ما يكون.
 - 3اكتشاف أعلق األجسام أبصل علم الكيمياء؛ مثل الكحول واحلامض الكربييت ،وأهم
العمليات األساسية يف هذا العلم؛ كالتقطري.
 - 4تطبيق الكيمياء يف ميداين الصيدلة والصناعات ،وخباصة فيما يتعلق ابستخراج املعادن
وصناعة الفوالذ ،والصياغة وغري ذلك..
 - 5صناعة الورق من اخلرق ،واالستعاضة به عن ِ
رق الغزال وورق الربدي واحلرير الصيين
 - 6ومن احملتمل أهنم أول من استخدم البوصلة يف املالحة ،ومن احملقق أهنم أدخلوا هذا االخرتاع
األساسي إىل أوربة.
 - 7وأخرياً؛ فهم قد اكتشفوا األسلحة النارية؛ ففي عام /1205/م استخدم األمري يعقوب

املدفعية يف حصار مدينة املهدية – يف املغرب .-
ويف عام /1273/م استخدمها السلطان أبو يوسف يف حصار مدينة سجلماسة –يف املغرب –
وقد حضر كونت دريب وكونت سالسربي اإلجنليزاين حصار مدينة اجلزيرة – يف األندلس – اليت
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دافع عنها العرب ابملدافع ،فشاهدا نتائج استخدام البارود ،فنقال ذلك االخرتاع إىل بالدمها،
فاستخدمه اإلنكليز يف معركة كريس بعد ذلك أبربع سنوات».
مث يقول« :أما فيما يتعلق ابلطب ،فقد استوىف العرب أوالً كتب اإلغريق ،مث ساروا هبذا الفن
خطوات هامة إىل األمام ..وتكاد تكون سائر املعارف الطبية يف أوربة خالل عصر النهضة
ماخوذة عن العرب .وأهم ما حققه العرب يف ميدان الطب يتعلق ابجلراحة ووصف األمراض،
وابألدوية والصيدلة .وقد ابتكروا وسائل عالجية متعددة؛ ظهر بعضها يف العاِل الطيب حديثاً بعد
ان قضت عليها قرون من النسيان؛ مثال ذلك استخدام املاء البارد لطب احلمى التيفودية..
والطب مدين هلم بكثري من املواد الطبية مثل :خيار الشنرب – السنا املكي – الراوند – التمر
هندي – الكافور – الكحول – القلي ،وغري ذلك..
وإننا مدينون هلم بكثري من املستحضرات املستعملة اليوم مثل :األشربة وصنوف اللعوق واللزوق
واملراهم واألدهان واملاء املقطر وغري ذلك.»..
مث يقول « :كذلك اجلراحة؛ كان للعرب الفضل يف تقدمها األول؛ فكانت مؤلفاهتم هي املراجع
األساسية اليت تدرس ابملعاهد الطبية إىل عهد قريب جداً .لقد كانوا – يف القرن احلادي عشر
امليالدي – يعرفون عالج املاء الذي ينصب يف العني؛ ابلتحويل أو استخراج البلورية ،ويعرفون
كيفية تفتيت احلصا ،وعالج النزيف بصب املاء البارد.
كما كانت هلم خربة ابستخدام الكاوايت ،واألحزمة ،والكي ابلنار لتطهري اجلراح.
وإن التخدير الذي يظن الناس أنه اكتشاف حديث؛ يبدو أن العرب ِل جيهلوه ،فقد كانوا يوصون
ابستعمال نبات الزؤان – قبل العمليات املؤملة – لتنومي املريض حىت يفقد الوعي واإلحساس..
وكانت هلم ثقة عظمى ابلوسائل الصحية لعالج األمراض ،وكانوا يعتمدون كثرياً على القوى

الطبيعية ،والطب النظري الذي يبدو اليوم وكأنه الكلمة األخرية للعلم احلديث ،يوافق هذه الفكرة
يف استدالالته.]156[}»..
وأردفت :وليس هذا فقط؛ بل لقد شاركت احلضارة اإلسالمية يف قوانني أوربة ذاهتا.
قال جورج :كيف؟
قلت :يقول املؤرخ اإلجنليزي (ويلز) يف كتابه (مالمح اتريخ اإلنسانية)« :إن أوربة مدينة لإلسالم
ابجلانب األكرب من قوانينها اإلدارية والتجارية».
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أما املؤرخ الفرنسي (سيديو) فيؤكد أن قانون انبليون منقول عن كتاب فقهي يف مذهب اإلمام
مالك هو (شرح الدردير على منت خليل)[.]157
 -4هتمة التضييق على حرية الرأي:

ت هذه النهضة العلمية يف حضارة إسالمية تضيِق
قال جورج :حسيب؛ وإين ألعجب كيف ُوجد ْ
على حرية الرأي ،بل تكاد ختنقها أحياانً!
قلت :من قال هذا؟
قال :كثريون من الغربيني كتبوا عن انعدام حرية الرأي عند املسلمني.
عمن أخذ الغربيون فكرة حرية الرأي اي جورج؟
قلت :أتدري َّ
عمن؟
قالَّ :

قلت :لقد أخذوها عن املسلمني.
فقال متعجباً :كيف؟!
قلت :يقول (أتيني دينيه) يف كتابه (حممد رسول هللا)« :إىل الفيلسوف املسلم ابن رشد[- ]158
الذي عاش يف األندلس 1198-1120/م - /يرجع الفضل يف إدخال حرية الرأي -اليت جيب
أن ال خنلط بينها وبني اإلحلاد – يف أوربة ،وحتمس أحرار الفكر يف العصر الوسيط األوريب
لشروحه ألرسطو ،وكانت هذه الشروح مصبوغة بصبغة إسالمية قوية .وميكن أن نعترب حبق؛ أن
التيار الفكري الذي نشأ عن هذا التحمس البن رشد كان أصل التفكري املنطقي احلديث ،فضالً
عن كونه من أصول اإلصالح الديين»[.]159
قال جورج :عجباً؛ إذاً ملاذا ننكر حنن الغربيني هذا األثر اإلسالمي على احلضارة الغربية؟ مع أننا
ندعو إىل حرية الرأي!
قلت :لقد أجاب دينيه نفسه يف كتابه السالف على هذا السؤال فقال« :السبب يف هذا أن الواقع
يشهد أبن حرية الرأي مسألة ظاهرية أكثر منها حقيقة ،وأن اإلنسان ليس حر التفكري على
اإلطالق كما يشاء يف مسائل معينة ،مث إن التعصب املوروث لدى النصارى ضد اإلسالم وأتباعه،
قد عاش فيهم دهوراً طويلة ،حىت أصبح جزءاً من كياهنم .فإذا أضفنا إىل هذا مناهج الدراسة
القدمية اليت تسري عليها مدارسنا؛ وهي أن كل العلوم واآلداب املاضية يرجع الفضل فيها إىل
اإلغريق والالتني وحدهم ،أدركنا يف يسر كيف ينكر الناس عامةً؛ ذلك األثر العظيم الذي كان
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للعرب يف اتريخ احلضارة األوربية .وسوف يبدو دائماً لبعض العقول أن من املهانة أن تدين أوربة
النصرانية للمسلمني إبخراجها من ظلمات الرببرية والتوحش»[.]160
 أسباب الصورة املشوهة عن اإلسالم لدى الغربيني:قال جورج :إين لتستوقفين يف نص دينيه السالف ،عبارة« :إن التعصب املوروث لدى النصارى
ضد اإلسالم وأتباعه ،قد عاش فيهم دهوراً طويلة حىت أصبح جزءاً من كياهنم» ترى ما أسباب
هذا التعصب الذي رفضه واستقبحه كثري من النخبة الذين حدثتين عنهم؟ مث إذا كان نيب
املسلمني ،ودين اإلسالم ،واحلضارة اإلسالمية؛ إذا كانت هذه الثالثة واضحة كل هذا الوضوح يف
أذهان النخبة من علماء الغربيني ،فلماذا تناقل عامة الغربيني صورة مشوهة عنها على مر األايم؟
قلت :حياك هللا اي جورج؛ هذا سؤال يرغب الكثريون يف معرفة جوابه ،وإليك اجلواب على لسان
بعض النخبة من علماء الغربيني؛ مبيناً التسلسل التارخيي هلذه الصورة املشوهة.
 يقول املستشرق الباحث (مكسيم رودنسون) يف الفصل األول من كتاب (تراثاإلسالم)[ « :]161لقد أوجدت احلروب الصليبية حاجة كبرية وملحة للحصول على صورة
كاملة ومسلية ومرضية أليديولوجية اخلصوم .وكان رجل الشارع – األوريب – يرغب يف صورة تبني
الصفة الكريهة لإلسالم عن طريق متثيله بشكل فج ،على أن تكون يف الوقت ذاته مرسومة بشكل
يرضي الذوق األديب امليال إىل كل ما هو غريب ،وهو ميل يشكل مسة ابرزة يف مجيع األعمال يف
ذلك الوقت.
كان الشخص العادي يريد صورة ألبرز السمات الغريبة اليت أدهشت الصليبيني يف تعاملهم مع
املسلمني.
وهكذا حدث أن الكتاب الالتينيني الذين أخذوا بني عامي /1140-1100/م على عاتقهم
إشباع هذه احلاجة لدى اإلنسان العامي؛ أخذوا يوجهون اهتمامهم حنو حياة حممد دون أي
اعتبار للدقة ،فأطلقوا العنان (جلهل اخليال املنتصر) – كما جاء يف كلمات ر .و .ساوثرن –
فكان حممد يف عرفهم ساحراً هدم الكنيسة يف إفريقية ويف الشرق عن طريق السحر واخلديعة!
وضمن جناحه أبن أابح االتصاالت اجلنسية!
واستُعملت أساطري من الفولكلور العاملي ،ومن األدب الكالسيكي ،ومن القصص البيزنطية عن
اإلسالم ،وحىت من املصادر اإلسالمية – بعد تشويهٍّ ابطل من قِبل النصارى الشرقيني – كل هذه
األشياء استخدمت لتزيني الصورة.
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حيدثنا ساوثرن أن جيلربت دونوجنت اعرتف أبنه ال يوجد لديه مصادر مكتوبة ،وأشار فقط إىل
آراء العامة ،وأنه ال يوجد لديه أي وسيلة للتمييز بني اخلطأ والصواب.
وكما هو احلال دائماً؛ فإن الرؤية ترمسها األعمال اليت ختاطب عامة الناس؛ ال بد أهنا قد أسهمت
يف تكوين الصورة اليت حفظتها األجيال الالحقة؛ أكثر من الرؤية اليت تبينها األعمال ذات الصبغة
اجلدية والعلمية.
ولقد قدر هلذه الصورة أن تزداد زخرفاً يف الكثري من األعمال األدبية؛ فقد اختطت الرواايت احملضة
اليت كان هدفها الوحيد إاثرة اهتمام القارئ على نِ ٍّ
سب متفاوتة؛ ابلعرض املشوه للعقيدة اليت أهلبت
حقد العدو .ووصلت املالحم إىل أعلى ذرى االبتكارات اخليالية؛ فقد اهتم املسلمون بعبادة
األواثن ..وكان – يف عرف تلك املالحم – حممد هو صنمهم الرئيس ،وكان معظم الشعراء اجلوالة
يعتربونه كبري آهلة الشرقيني ،وكانت متاثيله – حسب أقواهلم – تصنع من مواد غنية وذات أحجام
هائلة.]162[»..
مث يقول « :وهكذا منذ فرتة ما بني القرنني العاشر والثالث عشر امليالديني اليت شهدت ترمجة
الكثري من العلوم عن اللغة العربية – أخذت تتشكل يف أذهان املفكرين الغربيني صورة أخرى للعاِل
اإلسالمي بوصفه مهداً لفالسفة عظام .وكانت الصورة مضادة متاماً للصورة السابقة؛ صورة الكيان
السياسي الذي يسيطر عليه دين معاد ومغلوط ،وهي الصورة اليت خلقتها اخلرافات السخيفة
والكريهة يف أذهان الناس .وكان من الصعب التوفيق بني هاتني الصورتني»[.]163

مث يقول« :ففي بداية القرن الرابع عشر امليالدي أخرج دانيت من النار كالً من ابن سينا وابن رشد
احملدثون الوحيدون الذين انضموا إىل حكماء العاِل
وصالح الدين ووضعهم يف املطهر ،وهؤالء هم َ
القدمي وأبطاله.
ويف عام  1312/م /صادق جملس فيينا على أفكار بيكون وليل خبصوص تعلم اللغات وخباصة
اللغة العربية»[.]164
مث يقول« :يف القرن السابع عشر انربى كثري من الكتاب – الغربيني – للدفاع عن اإلسالم ضد
اإلجحاف الذي انله يف العصور الوسطى ،وضد جمادالت املتنقصني من قدره ،وأثبتوا قيمة
وإخالص التقوى اإلسالمية ..وكان ريشار سيمون أحد هؤالء الكتاب ،فقد كان كاثوليكياً
خملصاً ،لكن سالمة تكوينه العلمي جعلته يكافح ضد التحريف املتزمت للحقائق املوضوعية..
ولقد عاجل يف كتابه (التاريخ النقدي لعقائد وعادات أمم الشرق) عام /1684/م عادات
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وطقوس النصارى الشرقيني أوالً ،مث عادات وطقوس املسلمني ،وقد عرضها بوضوح واتزان ،مستنداً
إىل كتاب ألحد فقهاء املسلمني ،دومنا قدح أو انتقاص .وكان يُظهر التقدير وحىت اإلعجاب هبذه
العادات ،وعندما اهتمه أرنولد أبنه كان موضوعياً أكثر من الالزم حنو اإلسالم ،نصحه أبن يتأمل
(التعاليم الرائعة) لألخالقيني اإلسالميني.
مث جاء املستشرق أ .روالند الذي كان أعمق ختصصاً يف اإلسالميات من سيمون ،فكتب عام
/1705/م عن اإلسالم من وجهة نظر موضوعية ابالستناد إىل مصادر إسالمية فقط.
وكتب الفيلسوف بيري بيل ،وهو من املعجبني ابلتسامح اإلسالمي ،يف الطبعة األوىل من القاموس
النقدي /1697/م عن حياة حممد مبوضوعية.
وانتقل اجليل التايل من املوضوعية إىل مرحلة اإلعجاب؛ فقد استشهد (بيل) وكثريون غريه بتسامح
اإلمرباطورية العثمانية إزاء مجيع أنواع األقليات الدينية ..فكان ينظر إىل اإلسالم كدين عقالين
بعيد كل البعد عن العقائد النصرانية املخالفة للعقل ..مث إنه وفَّق بني الدعوة إىل حياة أخالقية
وبني حاجات اجلسد واحلواس واحلياة يف اجملتمع .وخالصة القول فهو كدين كان قريباً جداً من
الدين الطبيعي الذي كان يعتقد به معظم (رجال عصر التنوير)..
يف هذا االجتاه كان (ليبنيز) يفكر .مث ظهر كاتب جمهول لكراس حيمل عنواانً فيه الكثري من
التحدي (حممد ليس دجاالً) عام /1720/م .وتاله (هنري دوبولينفييه) الذي نشر كتاابً دفاعياً
بعنوان (حياة حممد) عام/1730/م .وتبع ذلك (فولتري) وهو معجب ابحلضارة
اإلسالمية[ .]166[»..]165ويستمر (رودنسون) يف هذا الفصل الذي كتبه ابستعراض
الكتَّاب والكتب اليت اتبعت مسرية الدفاع عن نيب اإلسالم وحضارة اإلسالم حىت هناية القرن
الثامن عشر ..وبني القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ظهر (غوته) األملاين .يقول رودنسون:
« ِ
فشعر غوته الذي ميجد فيه حممداً ،وخباصة (أنشودة حممد) عام /1774/م يفوق يف شاعريته
مبا ال يقاس مؤلَّف فولتري (حممد) عام /1742/م ..وبعد أكثر من أربعني عاماً؛ يف سنة

 /1819/م كتب (غوته) ديوانه الشرقي الغريب برسائله االثنيت عشرة؛ ومبقدمته اليت حتمل دعوة
إىل اهلجرة إىل الشرق ،وبشروحه وتعليقاته اليت تدل على معرفة واسعة ابلشرق»[.]167
مث يقول « :ميكن القول بصورة عامة إن العلماء يف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كان
يزيد ضررهم على نفعهم ،وذلك لتأثرهم ابألحكام املغرضة الشائعة ال ابلعلم»[.]168
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ومنذ القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين صار الغربيون الذين ابتوا يقطفون مثار النهضة
العلمية؛ ينظرون إىل سواهم نظرة ازدراء وفوقية .يقول رودنسون« :عزا املبشرون النصارى جناحات
فصورت
األمم األوربية إىل الداينة النصرانية ،مثلما عزوا إخفاق العاِل اإلسالمي إىل اإلسالمُ ،
النصرانية على أهنا بطبيعتها مالئمة للتقدم ،وقرن اإلسالم ابلركود الثقايف والتخلف ،وأصبح اهلجوم
على اإلسالم على أشد ما يكون ،وبُعثت حجج العصور الوسطى بعد أن أضيفت إليها زخارف
وصورت اجلماعات الدينية اإلسالمية بصورة خاصة على أهنا شبكة من التنظيمات اخلطرة
عصريةُ ،
يغذيها حقد بربري على احلضارة»[ .]169إىل أن يقول« :كانت حركة اجلامعة اإلسالمية هي
الغول املرعب يف تلك الفرتة ..فكانت كل ظاهرة مناهضة لإلمربايلية حىت ولو كان مبعثها مشاعر
حملية خالصة؛ تعزى إىل تلك احلركة اإلسالمية ..وبفضل الصحافة واألدب الشعبيني وكتب
ختل من أتثري يف
األطفال؛ أخذت هذه النظرة تتسرب إىل عقول اجلماهري الغفرية من األوربيني ،وِل ُ
العلماء أنفسهم»[.]170
ويقول رودنسون أخرياً« :إن الثورة يف التفكري الغريب ..اليت ظهرت بعد احلرب العاملية األوىل –
جعلت التقييم النصراين حملمد مسألة حساسة؛ فلم يعد إبمكاهنم الزعم (الكاذب) أبنه (حمتال
شيطاين) كما كان عليه احلال يف العصور الوسطى ..إننا جند بعض الكاثوليك املتخصصني
ابإلسالم يعتربونه (عبقرايً دينياً) ..وعلى غرار ماسينيون أعجب بعض النصارى ابلقيمة الروحية
للتجارب الدينية اإلسالمية ،وأزعجتهم مواقف الظلم التارخيية اليت وقفتها شعوهبم من اإلسالم..
ويذهب مؤرخ مثل (نورمان دانييل) إىل حد النظر إىل أي انتقادات ملواقف النيب األخالقية؛ على
أهنا من بني املفاهيم املتشربة بروح العصور الوسطى أو اإلمربايلية»[.]171
 أما املستشرق (درايرب) فقد خلص املشكلة برمتها فقال« :ينبغي أن أنعي على الطريقة اليت حتايلهبا األدب األوريب ليخفي عن األنظار مآثر املسلمني العلمية علينا! إن اجلور املبين على احلقد
الديين والغرور الوطين؛ ال ميكن أن يستمر إىل األبد»[.]172
 وأما املستشرقة األملانية (زيغريد هونكه) فقد أوجزت املشكلة بطريقة أخرى فقالت يف كتاهبا(مشس هللا تسطع على الغرب)« :إن موقف أوربة من العرب منذ نزول الوحي احملمدي موقف
عدائي بعيد كل البعد عن ااإلنصاف والعدالة»[.]173
وهنا قال جورج :عجباً لبين قومي! كيف جهلوا خالصة دراسات النخبة من علمائهم هذه.
قلت :كان هذا فيما مضى ،أما اليوم فقد أخذت الغمة تنجلي ،واحلقيقة تضيء.
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قال :كيف؟
قلت :يقول الكاتب الفرنسي (موريس بوكاي) يف كتابه (التوراة واإلجنيل والقرآن والعلم)« :يظهر
أن تغرياً جذرايً يتم يف أايمنا على أعلى مستوى يف العاِل النصراين .والوثيقة اليت صدرت عن أمانة
الفاتيكان ،ووزعت فيما بعد عن اجملمع الفاتيكاين الثاين لغري النصارى ،وفيها توجيهات للحوار
بني النصارى واملسلمني[ ،]174وكانت اثلث طبعاهتا بتاريخ /1970/م تشهد بعمق التغري يف
املواقف الرمسية.
وبعد أن دعت هذه الوثيقة إىل تنحية الصورة البالية املوروثة عن املاضي ،أو املشوهة ببعض األوهام
واالفرتاءات اليت كانت للنصارى عن اإلسالم ،أصرت على االعرتاف أبخطاء املاضي واحنرافاته اليت
اقرتفها الغرب ذو النشأة النصرانية حبق املسلمني»[.]175
ويعرض بوكاي نص الوثيقة فيقول« :تقول وثيقة الفاتيكان – السالفة الذكر – (ينبغي التخلي عن
الصورة الباهتة املوروثة عن املاضي ،أو املشوهة ابملزاعم الباطلة واالفرتاءات ،واالعرتاف ابلظالمات
اليت اجرتحها الغرب حبق املسلمني)»[ .]176مث يسوق بوكاي بعض األمثلة اليت توضح فحوى
الوثيقة ..مث يقول« :وتقابل الوثيقة الفكرة الذائعة عن اإلسالم أبنه دين اخلوف – اإلرهاب –
بتلك اليت تقول أبنه دين احلب ،حب الغري؛ املتأصل يف عقيدة هللا .كما تفند الفكرة الرائجة
ابطالً ،واليت هتدف إىل وصم اإلسالم أبنه خال من النظام األخالقي»[.]177

مث يقول « :تورد الوثيقة عبارات من القرآن توضح أن ما كان يرتمجه الغربيون خطأ ب (احلرب
املقدسة) هو ما يعرب عنه يف العربية (اجلهاد يف سبيل هللا) اجلهاد لنشر اإلسالم والدفاع عنه ضد
املعتدين ،وتتابع الوثيقة الفاتيكانية فتقول( :إن اجلهاد ليس – اخلرمي التورايت – وال يتجه إىل
اإلابدة أبداً ،ولكن لنشر شرائع هللا وحقوق اإلنسان يف املقاطعات اجلديدة»[.]178

وخيتم موريس بوكاي قائالً« :إن هذا الدفاع عن اإلسالم من الفاتيكان سيدهش دومنا ريب كثرياً
من املعاصرين املؤمنني؛ سواء كانوا مسلمني أو يهوداً أو نصارى .إنه مظهر صدق وفكر منفتح
يتناقض متاماً مع املواقف اليت خلت»[.]179
مث أردفت :أعرفت اي جورج أسباب الصورة املشوهة عن اإلسالم لدى الغربيني؟

مشورة:
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قال جورج :أجل؛ وال أكتمك أن تلك الصورة املشوهة قد تبددت من خميليت اآلن ،وحل حملها
صورة صحيحة حقيقية واضحة عن نيب املسلمني ،وعن دين اإلسالم وعن احلضارة اإلسالمية؛
رمسها يل النخبة من الباحثني والدارسني من بين قومي .وإنين ألتساءل؟ ترى مباذا تشري هذه النخبة
على بين البشر جتاه دين اإلسالم؟
قلت :إهنم ِل يضنوا هبذه املشورة على أحد.
قال :كيف؟
قلت:
 يقول العالمة الفرنسي (لوزون) أستاذ علم الكيمياء والفلك يف كتابه (هللا يف السماء) بعد ماحتدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن رسالته« :رسول كهذا الرسول جيدر اتباع رسالته،
واملبادرة إىل اعتناق دعوته؛ إذ أهنا دعوة شريفة ،قوامها معرفة اخلالق ،واحلث على اخلري ،والنهي
عن املنكر ،بل كل ما جاء به يرمي إىل الصالح واإلصالح ،والصالح أنشودة املؤمن .هذا هو
الدين الذي أدعو إليه مجيع النصارى»[.]180
 ويقول الفيلسوف اإلجنليزي الشهري (برانرد شو)« :كنت على الدوام أنزل دين حممد منزلة كبريةمن اإلعزاز واإلكبار لعظمته اليت ال تنكر ،إنين أعتقد أن دين حممد هو الدين الوحيد الذي
يناسب كل إنسان ،ويصلح لكل زمان ،ويتمشى مع كل بيئة يف هذا العاِل ،ويف كل مرحلة من
احلياة ،وإنين أتنبأ أبن دين حممد سيلقى القبول يف أوربة غداً ،كما يلقاه فيها اآلن»[.]181

 ويقول (برانرد شو) أيضاً« :متنيت دائماً أن يكون اإلسالم هو سبيل العاِل ،فال منقذ له سوىرسالة حممد»[.]182

ويقول (برانرد شو) أيضاً « :إن العاِل أحوج ما يكون إىل رجل يف تفكري حممد ،هذا النيب الذي
وضع دينه دائماً موضع االحرتام واإلجالل ،فإنه أقوى دين على هضم مجيع املدنيات ،خالداً
خلود األبد ،وإين أرى كثرياً من بين قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة ،وسيجد هذا الدين جماله
الفسيح يف هذه القارة – أوربة – وإذا أراد العاِل النجاة من شروره ،فعليه هبذا الدين ،إنه دين
السالم والتعاون والعدالة يف ظل شريعة متمدينة حمكمةِ ،ل تنس أمراً من أمور الدنيا إال رمسته،
ووزنته مبيزان ال خيطئ أبداً ،وقد ألَّفت كتاابً يف (حممد)[ ]183ولكنه صودر – وأحرق –
خلروجه عن تقاليد اإلجنليز»[.]184
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 ويقول الفيلسوف الشهري (تولستوي)« :إن شريعة حممد صلى هللا عليه وسلم لِتوافقهاوانسجامها مع العقل واحلكمة فإهنا سوف تسود العاِل»[.]185
موجز:
قال جورج :إهنا ملشورة! وال أكتمك أنين بت أتوق إىل معرفة ما يتضمنه القرآن وما تتضمنه السنة
من تعاليم .فهل لك أن توجز يل هذا.
قلت:
 حباً وكرامة اي جورج؛ أما القرآن فقد أوجز لك مضمونه العالمة الشهري ( ِول ديورانت) يف كتابه(قصة احلضارة) إذ قال حتت عنوان (القرآن واألخالق)« :القانون واألخالق يف القرآن شيء
واحد؛ فالسلوك الديين يف كليهما يشمل أيضاً السلوك الدنيوي ،وكل أمر فيهما موحى به من عند
هللا ،والقرآن يشمل قواعد لآلداب ،وصحة اجلسم ،والزواج والطالق ،ومعاملة األبناء والعبيد
واحليوان ،والتجارة والسياسة ،واجلرمية والعقاب ،واحلرب والسلم»[.]186
مث قال« :والقرآن يبعث يف النفوس السليمة أسهل العقائد وأقلها غموضاً وأبعدها عن التعقيد
ابملراسم والطقوس ،وأكثرها حترراً من الوثنية والكهنوتية .وقد كان له الفضل يف رفع مستوى
املسلمني األخالقي والثقايف»[.]187
 أما مضمون السنَّة فقد أوجزته لك الربيطانية الباحثة يف األداين (كارين أرمسرتونج) يف كتاهبا(سرية النيب حممد) إذ قالتِ « :
تكون األحاديث النبوية مع القرآن أصول الشريعة اإلسالمية ،كما
أصبحت أيضاً أساساً للحياة اليومية والروحية لكل مسلم .فقد علَّمت السنَّة املسلمني حماكاة
أسلوب حممد يف الكالم ،واألكل ،واحلب ،واالغتسال ،والعبادة ،لدرجة يعيدون معها إنتاج حياة
النيب حممد على األرض يف أدق تفاصيل حياهتم اليومية أبسلوب واقعي»[.]188

أردفت :أأزيدك موجزاً لدين اإلسالم كله قرآانً وسنَّة؟
و ُ

قال :حبذا لو فعلت!
قلت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق»[ ]189هذا هو

دين اإلسالم اي جورج؛ هو (مكارم األخالق) اليت بعث هبا مجيع الرسل واألنبياء .وبعث نيب
املسلمني ليتممها ال لينقضها.
خامتة املطاف:
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وهنا بدت على وجه جورج مسحة من البهجة والسرور واإلشراق منَّت عما خيتلج يف نفسه من
مشاعر وخلجات ..مث أطرق كمن ميعن التفكري والرتوي ..مث رفع رأسه إيل قائالً:
 إذا أراد امرؤ أن يدخل يف دين اإلسالم فماذا عليه أن يفعل؟قلت :يتلفظ ابلشهادتني.
قال :وما مها؟
قلت :مها( :أشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن حممد رسول هللا).
قال جورج :فأان أشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن حممداً رسول هللا.
وهنا ِل أمتالك نفسي! فهببت من مقعدي واقفاً ومددت يدي مصافحاً ..مث اعتنقته وأان أقول:
حياك هللا اي جورج! حياك هللا اي أخي ،فأنت منذ اليوم أخي وأخو مجيع املسلمني ،كما قال هللا
تعاىل يف القرآن الكرمي{ :إَِّمنَا الْ ُم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ}[.]190

[ ]1يف اتريخ الطربي أنه كان يف الثانية عشرة من عمره.
[ ]2كان أكربهم يف سن الزواج عند اقرتان النيب صلى هللا عليه وسلم خبدجية.
[ 340/1 ]3ترمجة د .أمحد فخري.
[ ]4ص.117
[ ]5عن كتاب (حممد يف اآلداب العاملية املنصفة) حملمد عثمان عثمان ص.110
[ ]6هذا اتريخ هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم ،أما الذين اتبعوه فقد سبقوه يف اهلجرة.
[.341/2 ]7
[ ]8ص.84
[ ]9ص.47
[ ]10انظر كتاب (حممد واإلسالم) تعريب عمر أبو النصر ص 81ط .املكتبة األهلية بريوت
.1934
[ ]11ص.37
[ ]12ص.80
[ ]13ص.160
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[ ]14ص 60-58ترمجة حممد السباعي – ط .دار الكاتب العريب.
[ ]15عن كتاب (مشس احلضارة تسطع على الغرب) زيغريد هونكه ص.465
[ ]16ص.13
[ ]17ص.17
[ ]18عن كتاب (اإلسالم هنر يبحث عن جمرى) د .شوقي أبو خليل ص.15
[ ]19ص.18
[ ]20ص 59ترمجة عادل زعيرت – ط .البايب احلليب.
[ ]21ص 152ترمجة فتحي زغلول ط .مصر.
[ ]22الشورى .13
[ ]23ص.7
[ ]24عن كتاب (حممد عند علماء الغرب) ص 97خلليل ايسني.
[ 343/2 ]25تعريب د .أمحد فخري.
[ ]26عن كتاب (حممد نيب اهلدى والرسول اخلامت) حملمد هبي الدين ساِل.
[ ]27عن كتاب (حممد يف اآلداب العاملية املنصفة) ص 110حممد عثمان عثمان.
[ ]28ص.31
[ ]29عن كتاب (غوته والعاِل الغريب) كااترينا مومزن ص.355-181
[ ]30عن كتاب (قصة احلضارة) لديورانت .47/7
[.53/7 ]31
[ ]32عن كتاب (حممد رسول اإلسالم) حملمد فهمي عبد الوهاب – ط .تونس ص.43
[ ]33ص – 125تعريب عادل زعيرت – القاهرة – ط 3البايب احلليب.
[ ]34ص – 343تعريب د .عبد احلليم حممود.
[ ]35ص.43
[ ]36ص.54
[ ]37ص.45
[ ]38ص.56
[ ]39ص.67
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[ ]40ص.83
[ ]41ص 80ترمجة حممد السباعي.
[ ]42عن (حممد يف اآلداب العاملية) ص 156حملمد عثمان عثمان.
[ ]43عن كتاب (حوارات مع أوربيني غري مسلمني) لعبد هللا أمحد األهدل.
[ ]44املصدر السابق.
[ ]45األعراف .188
[.43/7 ]46
[ ]47ص.277
[ ]48جاء يف كتاب (حياة حممد) إميل درمنغم – تعريب عادل زعيرت – ط « :2ذهب
سربجنر إىل أن حممداً كان مصاابً ابخلُباط (اهليسرتاي) مث نقض اببينسكي ذلك ،وقرر مسيو
ماسينيون أنه كان متزانً» .ص.11
[ ]49عن كتاب (حممد بن عبد هللا) تعريب عمر أبو النصر ص.59

[ ]50عن كتاب (حممد واإلسالم) تعريب عمر أبو النصر – ط .املكتبة األهلية.
[ ]51ص 219ترمجة د .فاطمة نصر  -د .حممد عناين – ط .شركة صحارى.
[ ]52من مصادر السرية املوثوقة :سرية ابن هشام – عيون األثر البن سيد الناس – جوامع
الس رية البن ح زم الظاهري – زاد املعاد البن قيم اجلوزية – السرية النبوية الصحيحة د .أكرم ضياء
العمري.
[ ]53ال يتسع هذا البحث لذك رها هنا فانظرها يف السري النبوية الصحيحة د .أكرم العمري
فصل أمهات املؤمنني.
[ ]54األحزاب ./29-28/
[.45/7 ]55
[ ]56عن كتاب (حممد يف اآلداب العاملية املنصفة) حممد عثمان عثمان ص.145
[ ]57ص 6من النسخة املطبوعة عام 1805/م./
[ ]58ص.83
[ ]59ص 85ترمجة حممد السباعي.
[ ]60البقرة .228
53
This file was downloaded from QuranicThought.com

[ ]61النساء .32
[ ]62سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين رقم .2863
[ ]63املرجع السابق رقم .2871
[ ]64الروم .21
[ ]65األعراف .189
[ ]66انظره يف خطبة الوداع يف سرية ابن هشام – وانظر حديث «استوصوا ابلنساء خرياً» يف

البخاري ومسلم.
[ ]67عن جملة (العريب) العدد  203سنة 1975م – جملة (هنج اإلسالم) العدد /40/
1410ه  -مقالة د .صفاء خلوصي.
[ ]68يقول املستشرق (آتيني دينيه) يف كتابه (حممد رسول هللا – تعريب د .عبد احلليم حممود)
بعدما أورد يف احلاشية هذا النص معلقاً عليه« :هذا يف الوقت الذي كان فيه سان بوان فنتور يقول
لتالميذه يف أوراب( :إذا رأيتم امرأة فال حتسبوا أنكم ترون كائناً بشرايً وال كائناً وحشياً ،وإمنا الذي
ترون هو الشيطان ذاته ،والذي تسمعون هو صفري الثعبان» ص.343
[ ]69عن كتاب (حممد عند علماء الغرب) خليل ايسني.
[ ]70ص.83
[ ]71ص.99
[ ]72عن كتاب (مقارنة األداين) قسم :اإلسالم – ص – 292د .أمحد شليب.
[ِ ]73
يقدر سليمان الندوي يف كتابه (الرسالة احملمدية) عدد الكتب اليت ألِفت يف سرية النيب
ُجري
صلى هللا عليه وسلم من عهد الرسالة إىل اليوم عند املسلمني وغري املسلمني ابأللوف ،وقد أ َ
إحصاء يف النصف األول من القرن العشرين لعدد الكتب اليت كتبها األوربيون فقط عن سرية حممد
صلى هللا عليه وسلم فكان أكثر من  /1300/كتاب مبختلف اللغات األوروبية.
ك ِذ ْكَرَك}.
{وَرفَ ْعنَا لَ َ
أما اآلن فكم أصبح العدد اي ترى؟! وهذا مصداق لقوله تعاىل َ :
[ ]74عن كتاب (مقارنة األداين – قسم اإلسالم) د .أمحد شليب ص.294
[ ]75ص.62
[ ]76ص.6
[ ]77ص.43
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[ ]78ص.92
[ ]79عن كتاب (حممد رسول هللا هكذا بشرت به األانجيل) بشرى زخاري ميخائيل ص.49
[ ]80ص 353ترمجة د .عبد الرمحن الشيخ – ط .السعودية /2005/م.
[ ]81عن كتاب (حممد يف اآلداب العاملية املنصفة) حممد عثمان عثمان ص.33
[( ]82املئة األوائل) ترمجة خالد أسعد عيسى – أمحد غسان سبانو – ط .دمشق دار قتيبة
ص.25
[ ]83املرجع السابق ص.30
[ ]84سلف أن ذكرت أن من مصادر السرية النبوية املوثوقة :سرية ابن هشام – عيون األثر
البن سيد الناس – جوامع السرية البن حزم الظاهري – زاد املعدا البن قيم اجلوزية – السرية
النبوية الصحيحة د .أكرم ضياء العمري.
[ ]85سورة املائدة ،اآلية ./6/
[ ]86حديث صحيح متفق عليه.
[ ]87حديث صحيح رواه الشافعي وأمحد والنسائي والدارمي وابن خزمية – .والسواك أداة
لتنظيف األسنان تشبه الفرشاة.
[ ]88رواه البخاري ومسلم.
[ ]89سورة النور – اآلية ./28-27/
[ ]90سورة النور ،االية ./59-58/
[ ]91سورة احلجرات اآلية ./12-11/
[ ]92احلجرات .13
[ ]93سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين ،احلديث رقم ./2700/
[ ]94عن كتاب (حممد عند علماء الغرب) خلليل ايسني ص.105
[ ]95عن كتاب (اإلسالم واملبادئ املستوردة) د .عبد املنعم النمر ص .84
[ ]96ص.46
[ ]97عن كتاب (ظالم يف الغرب) حملمد الغزايل ص.140
[ ]98ص .566-430-276-26ترمجة عادل زعيرت ط – 3القاهرة – ط .البايب
احلليب.
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[ ]99عن كتاب (حممد يف اآلداب العاملية املنصفة) ص 46حممد عثمان عثمان.
[ ]100ص.16
[ ]101سورة الفرقان ،اآلية./75-63/
[ ]102سورة املؤمنون .96
[ ]103سورة لقمان اآلايت ./19-17/
[ ]104سورة النحل اآلية ./125/
[ ]105آل عمران ./159/
[ ]106سورة النحل ./126/
[ ]107اإلسراء ./53/
[ ]108العنكبوت ./46/
[ ]109انظر سرية ابن هشام.
[ ]110ص .19ترمجة د .فاطمة نصر – د .حممد عناين – ط .كتاب سطور – شركة
صحارى.
[ ]111ص.67
[ ]112عن كتاب (حممد رسول هللا هكذا بشرت به األانجيل) بشرى زخاري ميخائيل –
ص .50وانظره يف كتاب درمنغم املذكور – ترمجة عادل زعيرت ط.2
[( ]113حياة حممد) إميل درمنغم ص – 362تعريب عادل زعيرت – ط .دار العلم
للماليني.
[ ]114عن كتاب (حممد يف اآلداب العاملية املنصفة) حممد عثمان عثمان ص.20
[ ]115ص – 126وعن اجلانب التطبيقي للتسامح يف اإلسالم يقول (لوبون)« :وميكن
القول أبن التسامح الديين كان مطلقاً يف دور ازدهار حضارة العرب ،وقد أوردان يف هذا غري دليل،
وال نسهب فيه؛ وإمنا نشري إىل ما ترمجه مسيو دوزي من قصة أحد علماء العرب الذي كان حيضر
ببغداد دروساً كثرية يف الفلسفة يشرتك فيها أانس من اليهود والزاندقة واجملوس واملسلمني والنصارى
إخل ..فيُستَ َمع إىل كل واحد منهم ابحرتام عظيم ،وال يطلب منه إال أن يستند إىل األدلة الصادرة
فتسامح مثل هذا هو مما ِل تصل إليه
عن العقل ،ال إىل األدلة املأخوذة من أي كتاب ديين كان،
ٌ
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أوربة بعدما قامت به يف أكثر من ألف سنة من احلروب الطاحنة ،وما عانته من األحقاد املتأصلة،
نيت به من املذابح الدامية»( .حضارة العرب) ص 570تعريب عادل زعيرت.
وما ُم ْ
[ ]116عن كتاب (حممد بن عبد هللا) تعريب عمر أبو النصر ص .63ط .عام /1934/م.
[ ]117ص.393

[ ]118عن كتاب (حقائق اإلسالم وأابطيل خصومه) لعباس حممود العقاد ص 227ط.
كتاب اهلالل.
[ ]119ص .129-128ط .البايب احلليب تعريب عادل زعيرت ط.3
[ ]120املرجع السابق ص.127
[ ]121الزمر .9
[ ]122األنعام .97
[ ]123األعراف .32
[ ]124التوبة .11
[ ]125يونس .5
[ ]126النمل .52
[ ]127فصلت .3
[ ]128العنكبوت .43
[ ]129فاطر .28
[ ]130آل عمران .190
[ ]131فاطر .28-27
[ ]132عن كتاب (اإلسالم يتحدى) ص.153-152
[ ]133ص.106
[ ]134ص.14
[ ]135تعريب د .فؤاد حسنني علي – ط .دار املعارف مبصر.
[ ]136ص 84ترمجة سهيل حكيم – ط .وزارة الثقافة السورية.
[ ]137عن كتاب (حممد يف اآلداب العاملية املنصفة) حممد عثمان عثمان ص.107
[.246/9 ]138
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[ ]139نقالً عن كتاب (هكذا كانوا ..يوم كنا) د .حسان مشسي ابشا ص.83
[ ]140انظر الفصل البن حزم 189-188/1 :مطلب (كروية األرض).
[ ]141ص – 377تعريب عادل زعيرت – ط .البايب احلليب.
[ ]142ص.370
[( ]143مشس هللا تسطع على الغرب) ص.354-315-269-148
[ ]144طبع هذا الكتاب للمرة األوىل عام /1973/م وهو غري كتاب (تراث اإلسالم)
للمستشرق أرنولد املطبوع عام /1931/م.
[ ]145ص.24
[ ]146ص – 26تعريب عادل زعيرت – ط .البايب احلليب ط.3
[ ]147املصدر السابق ص.126
[ ]148عن كتاب (حممد رسول هللا) أتيني دينيه – تعريب د .عبد احلليم حممود ص.339
[( ]149حضارة العرب) ص.566
[ ]150نقالً عن كتاب (مقدمات العلوم واملناهج) ألنور اجلندي .710/4
[ ]151ص.112-110
[ ]152عن كتاب (مقدمات العلوم واملناهج) أنور اجلندي .141/7
[ ]153ص 381تعريب عادل زعيرت – ط .البايب احلليب.
[ ]154ص.380
[ ]155ص.425
[ ]156ص 339وما بعدها تعريب د .عبد احلليم حممود - .ومن شاء التوسع يف هذا
فلرياجع الباب السادس كله من (اتريخ العرب العام) لسيديو حتت عنوان (وصف احلضارة العربية)
– والباب اخلامس كله بفصوله العشرة من كتاب (حضارة العرب) لغوستاف لوبون مث كتاب
(مشس هللا تسطع على الغرب) لزيغريد هونكه ..وغريها .وانظر قائمة املصادر واملراجع اليت مجعها
العالمة (جورج سارتون) لكتابه (مقدمة يف اتريخ العلوم).
[ ]157عن كتاب (حممد يف اآلداب العاملية املنصفة) حممد عثمان عثمان ص – .76وملا
عهدت احلكومة الفرنسية
عدت إىل كتاب سيديو (اتريخ العرب العام) وجدت فيه النص التايلْ « :
ُ
إىل الدكتور بريون يف أن يرتجم إىل الفرنسية كتاب (املختصر يف الفقه) للخليل بن إسحاق بن
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يعقوب املتوىف عام /1422/م .وهذا الكتاب هو أحسن ما أُلِف يف الفقه املالكي» .ص395
تعريب عادل زعيرت ط .البايب احلليب – وقد ولد سيديو عام /1808/م.
[ ]158هو حممد بن أمحد من أهل قرطبة يف األندلس – عين بكالم أرسطو وترمجه إىل
العربية ،وزاد عليه زايدات كثرية ،وصنف حنو مخسني كتاابً .انظر ترمجته يف أعالم الزركلي.
[ ]159ص.343
[ ]160ص.344
[ ]161هو كتاب اشرتك يف أتليفه جمموعة من الباحثني والدارسني الغربيني إبشراف املستشرق
جوزيف شاخت – ترمجه إىل العربية د .حممد زهري السمهوري – حققه وعلق عليه د .شاكر
مصطفى – .وقد سلفت اإلشارة إليه.
[ ]162ص.33
[ ]163ص.38
[ ]164ص .45روجر بيكون /1294-1235/م إجنليزي تلقى علومه يف أكسفورد
وابريس حيث انل الدكتوراه يف الالهوت ،ترجم عن العربية كتاب (مرآة الكيمياء) .ورميوند ليل
/1314-1235/م قضى تسع سنوات /1275-1266/م يف تعلم اللغة العربية ودراسة
القرآن ،مث قصد اباب روما وطالبه إبنشاء كليات تدرس اللغة العربية لتخريج مستشرقني قادرين على
حماربة اإلسالم ،ووافقه البااب¬ .
¬ ويف مؤمتر فيينا سنة  /1312/م مت إنشاء كراس للغة العربية يف مخس جامعات أوربية هي:
ابريس – أكسفورد – يولونيا إبيطالية – سلمنكا إبسبانية ابإلضافة إىل جامعة البابوية يف روما.
[ ]165ألَّف فولتري كتابه (حممد) عام 1742/م /وكان فيه مرتدداً بني الدفاع والتحامل.
[ ]166ص 55وما بعدها.
[ ]167ص.61
[ ]168ص.63
[ ]169ص.69
[ ]170ص.70-69
[ ]171ص 76وما بعدها.
[ ]172عن كتاب (تشكيل العقل السليم) ص 94د .عماد الدين خليل.
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[ ]173ص – 10تعريب د .فؤاد حسنني علي – ط .دار املعارف مبصر.
[ ]174عنوان الوثيقة« :اجتاهات احلوار بني النصارى واملسلمني».
[ ]175ص.8
[ ]176ص.107
[ ]177ص.109
[ ]178ص.109
[ ]179ص 109ط .دار الكندي – بريوت .1978
[ ]180عن كتاب (حممد يف اآلداب العاملية املنصفة) حممد عثمان عثمان ص.33
[ ]181عن كتاب (حممد رسول هللا هكذا بشرت به األانجيل) بشرى زخاري ميخائيل
ص.55
[ ]182عن كتاب (حممد يف اآلداب العاملية املنصفة) حممد عثمان عثمان ص.33
[ ]183اسم الكتاب (حممد).
[ ]184عن كتاب (حممد عند علماء الغرب) خليل ايسني ص.135
[ ]185عن كتاب (حممد يف اآلداب العاملية املنصفة) حممد عثمان عثمان ص.26
[ ]186ص 59/7ط .بريوت – .دار اجليل.
[.68/7 ]187
[ ]188ص 388ترمجة د .فاطمة نصر – د .حممد عناين ط .1998 .ط .شركة صحارى
– كتاب سطور.
[ ]189سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين رقم ./45/
[ ]190احلجرات ،اآلية ./10/
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