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ينئض

أنفسنايذ!رورمنباللهونعوذونسئعينهنحمده.للهالحمدإن

آلهوعلىمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةأعمالناسيداتومن

الدين.يومإلىبهديهأهيدىومنوصحبه

وبعد،

لرغبهيلبيهوالتبشيرالاسيشرا!عنموجزهدراسههذه

هوىالرغبههذهوصادفتدطر.بجامعهالشريعةكللةمنعزيزة

فىوالمنصرينالمسدشرقينجهودايضرتانبعدخاصه،نفسىفى

والفكرىالتقافىالمستوىعلىيفارهابعضالعربيةأدطارنابعض

فىوالإعلامىالثعلدمىالمسثوىوعلىمنهابعضفى

الآخر.بعضها

المساواةطلبفىالمستشركينآراءيرددمنوقرأناوسمعنا

ويكوينالأزواجويعددوالطلاقالممراثفىوالمرآهالرجلبين

الئقلددية.غيرالأسرة

يجمعهمالمستشر!ينأوالاسيشراقإنيقولونممنولست

.وقضاياهالإسلاممنموقفهمفىواحدرأىعلىكلهمأوواحد،حكم

للاسلاممنصفينمنهماننقولأنعلينايقضىالإنصافإنبللا.

الاسلامفضاياحولالكثدرةدراستهممنأكدناولقد.المسلمدنولقضايا

نأفيهاشكلامماولكنفيه.نشكولاذلكننكرلاأنوينبغى
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الاسيعمارسلكهاالتىالوسايلأخطرمنكأناوالننصيرالاستشراق

لعملهوجهانأنهمافىاشكولا،الإسلامىالعالمفىسياسدهينفيذفى

ألمحولالإسلامىالعالممنالمعاصرةالصليبيةموففوهو.واحدة

وعىعلىالقارىءيكونأنوينبغىالمسدحيةأقولولاالصليبيه

بينهما.الجوهريةبالفروق

السلام.علدهعيسىعلىمنهنزلبمانؤمندينالمسيحيةلأن

سياسىتكوينهىوأيديولوجبة.مولمحففهى.المعاصرةالصليبيهأمأ

إحتواءالىيهدفيدافىكائجاهنرفضهونحاربهنرفضهوتقافى

تذوببإلىيهدفواتجاهموقفالصيلبية،ويقافتهبحضارتهالإسلام

رؤوسولعل،ويقافتهالغربحضارةفىوخصوصيتناحضارييا

والتقدميةالتنزيرسئاريحتوالآخرالحينبينعلينايظلالئىالفتن

التىالموجزةالدراسةوهذه،الظاهرتينهاتينجهودآيارمنهى

منها.للمطلوبمحققةئكونأنآملالشريعةكليةلرغبهيلبيهأقدمها

القضايابإثأرةمكئفينبالمقصودالمخلغيرالإيجازفيهايؤخينا

،والمقصودةالكبرىوالأهدافالعامةالمحاورتمثلالدىالكبرى

الصليبيةالروحهذهعنالنقابلنكشفويعريفهايؤضيحهافىرغبة

اثارةبابمنذلكوليس.الإسلامىالعالممعالغرببهايتعاملالتى

وكشفالمواقفيجليةبابمنوإنما،الضغائنوزرعالأحقاد

وارتباطهاالأستشراقظاهرةالأولالقسمخل!تناولنا.الحقايق

القضاياأهممنالمستشرقينموقفبينايمالصليبيهبالحروبتاريخيا

بنصوصهمذلكمويدين(الإسلامى)والفكرالنبى،المرآن،الكبرى

كا
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والزيفوالمنهجيةالتاريخيةالأخطاءأوضحنايمذلكأمكنكلما

وعدمالإنصافروحعنبعدهمبسببفدهوقعواالذىوالافدراء

.وقصدهالحقبطلبالتحلى

الإسلامىالعالمفىالتنصدر!ضيةيتاولناالثانىالقسموفى

وببناالعربدهالجزيرةفىالمنصريننشاطعلىخاصهبصفهوركزنا

الشريالينالحرمينحولا!تفاففىوسياستهمالتنصيرفىوسائلهم

مصر.فىالشريفالأزهردوروحولالعربيةالجزيرهفى

التفصيلإلىتحتاجالدرأسههذهطبيعةأنسلفانعلمونحن

هذاحولذاكأوهذايئيرهاددالتىالشبهاتإزالةفىرغبةوالشرح

هذافىحسبناولكنمعا،وخطورتهبأهميتهنعدرفالذىالموضوع

يحقىوأنمنها،بالمطلوبوافحةالدراسههذهيجىءأنالمقام

المطولاتإلىالكريمالقارىءونحيللهانتدبناالذىالغرض

التفصيلاثمعرفةفىمقصودهلحققالئىالئاريخيةوالمصادر

منواللهوالاختصار.الإيجازالىقصدنافىالعذرمنهونلتمس

الكريم،لوجهخالصأكلهعملنايجعلأنسبحانهونسألهالقصدوراء

العالمين.ربللهالحمدأندعوانأوآخر

ألجليندمحمد

اهـ413رج!هاسنةا!ا

Vم5991سذةديشمبر

يس
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والمستشرفونالاسئشراق

:؟الاستشراقهوما

بهاويقومقامالتىالمحاولةيالكعلىالاستشراقلفظأطلى

وحضاريهالإسلامىالفكرمعالمعلىللوقوفالغربمفكرىبعض

وعلومه.الشر!ويمافة

علومبدراسةالمشيغللنالمفكربنعلىمستشرقلفظأطلىكما

والسياسيهالاجتماعيةوأوضاعهوحضارتهوياريخهالشرق

الشرقمصطلحأنالكريمالدارئيعرفأنالمفددومن،والاقتصادية

العالم!سمواالذينفهم،الغربمفكرىإلىوضعهاصلفىيرجع

وأقصى،أوسطأدنىيذمرقالىالشرقولمحسموا،وغربشر!إلى

وأفريقيأ،اسياوشعوياالعربيهالمنطقةعلىعأدهالشرقلفظويطلق

فقط،العربدةالمنطمةعلىعادةفيطلقفقطالأوسطالشرقلفظأمأ

اللىالشعوبئلكعلىالثالثالعالملفظأطلقالحاضرالعصروفى

.الشرقدولأوالشرفى،العالمالماضىفىعليهايطلقكان

الشرقبمنطقةيتعلىماهوالأولىبالدرجةهنايهمناوالذى

جهودمتابعهأنذلك،بالذاتالعربيهالمنطقهأوفقطالأوسط

وليسالشخصيةالطاقةفوقعملالعرببةالمنطقةخأرجالمستشرقين

،الانلناهدفاذلكلمنلولاالثراسةهذهمنخطئنافىداخلأذلك

منالإسلامىالعالمبشعوبالمتعلقةالمستشرقيندراساتأنكما

كا
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شرقوجنوبشرقودولواندونيسياوباكسئانكالهندالعربض!ير

المنهجنفسعلىنمميرأحوالهامعظمفىكانتوأفريقيا،آسيا

الهدفوكان،العربىالعالممنطقةفىلسلكونهاكانواالتىالطريقة

فىبهالمحامواالتىالدراسا!فىوجهودهمالمستشرقينمحاولاتمن

انحسارهعلىوالعملالإسلامىالمدتطويقهوكلهاالمناطقهذه

كأنتوإنالمتباعدةالشعوبهذهإبناءبينالمطردنموهووفف

ذلكفإن،أكأديمىأوعلمىذوبفىأحوالهامعظمفىيتدوأعمالهم

معظمهمبهأصرحالتى-الخفيةنواياهمأعينناعنيحجبألاينبغى

والحينالحينبينيعقدكانتالتىالعلميةوالمؤتمراثالمؤلفاسفى

.الغرضلهذا

والئاريخ:النشأةأ-

الصليبية:يألحروبالاستشرأقعخة

بينالاستشراقيةبالدراساتالمهتمحنالباحتينمنكئيريربط

بهمنيتالذىالذريعالفشلوذلكظهورهوبدايةالاستشراونشأة

نأذلك،الأيوبىالدينصلاحيدعلىالصليبيةالحروبفىأوربا

بالسيطرةيسعفهولمطموحايهللغربيحدقلمالصليبيةالحملات

المسلمين،أيدىمنالمقدسبلتواستخلاصالعربيهالشعوبعلى

العالمعلىالمتكررةالصليبيةالحملاتأنبالذكرالجديرومن

الأوربىللعالملتعلنالحربلهذهشعارأالصليبرفع!قدالإسلامى

غايتهاناحيهومنودوافعها،أسبابهاناحلةمنمقدسةدينيهحربأنها

ه
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منقامتالذىالهدفيحققلمالحملاتهذهدامثوماواهدافها،

وسيلةفىالتفكيرمنولابدآخر،بديلعنالبحثمنفلابداجله

السلطرةمنهدفهملهم-تحمقالأجلطويلةكانتربما-أخرى

التمافىلنفوذهمالأسلامىالعالمواخضاعالمنطفهشعوبعلى

البديلذلكهوالاستشراقوكانوالاقنصادىالسياسىيئموالحضأرى

وأهدافه.الغربأحلامليحققحينها،فىالمتاح

الهدفلمظالإسلأمىالعالمعلىالسيطرةفكرةكانتواذا

الاستشراقيلجاوزأنيمنعلاذلكفإنالاسئشراقنشأةمن،والغاية

وأعلميةأخرىأهدافإلىالداريخيةمسيرتهفىالهدفهذا

الهدفأنإليهالنظرألفتأنأودالذىلكنيقافية،أوحضارية

بل(واحدةلحظةالمستشركينذهنعنيغبلمللاسيشراقالأسمى

دراساتمعظمحولهدارتالذىوالأساسالمحورهوكان

درجهيختلفوقد،وعلومهالشرقحولبهاقامواالتىالمستشرقين

ومنآخرإلىشخص!منعنهالتعبمرووسللةالهدفهذاوضوح

الهدفغيالاسببهبكنلمذلكأنإلاالمسئشرقينمنجللإلىجلل

حظإلىيرجعسببهكانوانماذاك،أوالمستشرقهذاذهنعن

فىوذكايهلها،ايتهانهودرجةالعربيهاليفافهمننفسهالمس!شرق

تلميحأ.أوثصريحا،وهدفهغأيتهعنالتعبيرأسلوب

بعدوالغربالإسلمىالعالمبينالمواجهةأسلوبتغيرولقد

العلمىالمنهجواستخدأموالحوارالكلمةفاحللتالصليبيةالحروب

كا
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الأمئلالأسلوبلمعرفةالشرقنفسيةدراسةفىالأولىالمكانة

السمكرية.والقوةبالسلاحالمواجهةعنبديلأذلكوكانللمواجة

علىالعكوفالمواجهةفىالجديدالأسلوبهذافرضولقد

فلسفته،وتاريخهحضارته،ودينهلغئه؟الشرقأحوالدراسة

المناسبةالدرأسيةالمناهجيؤضعوأنواصولها،عقيديه،وعلومه

الحملاتيالكعليهايقسرياالتىالصلبةالقوةهذهعوامللاستكشاف

بأسلوبلمواجهتهانفسياوتحليلهافهمهاومحاولة،المتكررةالصلدبية

العسكرية.المواجهةعنيمامايختلف

لهاوالمحركونالصليبيةالحروبأمرعلىالقايمونكأنولما

طليعةفىالكنيسةرجالجعلذلكفإنوسدنتها،الكنيسةرجالهم

طلحعةفإنهناومن(أحوالهودراسةالشرقبأمرالمهتمين

المسيحى.ألدينورجالالقساوسهمنمعطمهمفىكأنواالمستشردين

وأسبابه:الاسئشراقبداية

فكرةذهنهفىنبتتشخصاولهومنبتحديدالجزمنسدطيعلاا-

لهذهالمحققينمعخلمأنإلا،الداخلمنالشرقوغزوالاسئشرا!

فىنشأ!الحركةهذهبدايةأنعلىيجمعونيكادونالمسألة

بفرنسا،عشرالحادىالقرنوأوايلالميلاررىالعأشرالالرننهايه

0أولدأكدى)جريرالفرنسىالراهبوإن -30 i r A)كانام

حركةبدايةبأسمهوارتبطس،الشرقبعلومالمشتغلينأوايلمن

كا
http://kotob.has.it



الحضارةمهدأسبانياالىفرنسامنرحلحييش،الاس!شراق

علومعلىووففالعرببةاللغةفيهافتعلم،وقتهفىالإسلأمية

بعضدرأكما،والفلسفةوالكيمياءوالطبالرياضياتفىالعرب

بعلوممعرفةعصرهعلماءأوسعكانإنهقيلحتىالدينيةالعلوم

رومأإلىاريحلثم،والفلكالرياضيا!فىوخأصة،العرب

العربيهباللغةالواسعةبمعرفتهأفرانهبينمناشلهرحيث

9)الثانىسلفسترباسمأعظمحدرأوانحخبوعلومها، i-i

خلالمنواستطاع،فرنسىباباأولبذلكوكانام(300

العربيةاللغةلتدريسمدرستينينشىءأنالجديدمنصبه

فىوالثانيةالبابولة،مقررومافىالأولىوكانثوعلومها،

يسمىثالثةمدرسةذلكبعدأنشأيم"دايمس"،الأصلىوطنه

الكتببعضبترجمةالفرنسىالراهبهذاوقام"شارير"مدرسة

انتشارفىالفضليرجعوإليه،والفلكالرياضةفىالعربيه

ولمالصفر،رقمينقصهاكأنياالدىأوربأفىالعربيةالأعداد

العربيةاللغةمنأولياك(دى)جريرإليهانقلهحتىثعرفهثكن

اللاتينيه.اللغةإلى

1الأفريقى)لمحسطنطينبعدهجأءيم 5،)VAالمحترم)بطرس

)جيراردثم(ام701سانئلادى)أرجووام(10)-أ290

وتكاثرتالحركةهذهروادتتابعثمام(ا-411187كرلمون

أوربادولمعظمشملتبحييشجنسيايهمواخيلفأعدادهم

سس
http://kotob.has.it



بلادهمإلىعادواإذاهؤلاءوكان،الحديثالعصرفىوأمربكا

يظورانإلىوطنهمأبناءبينالعربعلومنشرعلىعملوا

جامعاتهافىالأوربيةالحكوما!أنشأتحيشذلكبعدالأمور

.الشرقوعلومالعربيةاللغةلتدريسمسدقلةأقساما

حتىمسيمرأطرادفىيتموالاسئشراقحركةذلكبعدأخذتثم3-

منوكانالكنسىفينامؤتمرعقدحيثام،ا-311312سنه

معظمفىوالعربلةالعبريهللغةكرسىإنشاءقراراتهأهم

نفقةعلىرومافىالعرببهاللغةكرسىفتأسساوربا،جامعايا

!عداكسفروفىفرنسأ،ملكنفقةعلىباريسوفى،الفاتيكان

الاسحشرالىلحركةالمؤرخينمنكثبرويعئبرانجلترا،ملكنفقة

للأسيشراق،الرسميهوشبهالمنظمةالبدايةهوالمؤئمرهذاأن

الحركة،هذهلميلادالإرهاصبمثابهكانأنماذلك!بلكانوما

بدراسةالمعنيةالاستشراقيةوالمعاهدالمدارسانتشارذلكوتبع

خأصة.بصفهالإسائمبةوعلومهالشر!

:والأهدافالدوافع

السيلةآثارهايركتددالصليبدةالحروبأنفيهريبلامما

علىالغربأعينفتحتورنفسهالوقتفىلكنها،الغربنفسيةعلى

ماذلكواكبولقدوحضأرة،ومعارفعلوممنفيهوماالشر!

العلممنالكنيسةوموففالدينىالإصلاححركةمنأورباشهديه

يعيدأنالكنيسةعلىالجديدةالظروفهذهفرضياولقدوالعلماء،

بهاتتعاملالتىالدينيةالمفاهيمفىالنظرلعيدوأناورإقها،يزييب

سس
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العلم،معيئعارضلابماالمفاهيمهذهلأويليعددبحيثالعلماء،مع

إلىبحأجدهالغرباحسانالإصلاحيةالنزعةهذهعلىويريتا

الموأدفهذهومنويفافته،الشرقسكلوممنالمزبدعلىالدعرف

ونستطيع،الاسيشراقحركةوراءوالأهدافالدوافعكانتوغيرها

)1(؟يلىفيماالمفكروناليهاأشاركماالدوافعهذهأهمنوجزأن

الدينية:الخخاتإيارها-

وذلكفقطواحدعاملإلىالاستشراقظاهرةإرجاعيمكنلا

هوفيهأشكلاالذىولكن،أهدافهويعددنشاطهلائساعنظرأ

الدراسةهذهوفى،الأخرىأسبابهسايرعلىالدييىالسببسيطرة

سيطرةمننقولماصد!علىبيقينيدلماالنصوصمنالموجزة

المستشرقونسلكولقد،الأخرىالأسبابعلىوهدمنحهالدييىالسبب

بلاشكأخطرهاكانلكن،الدينىالهدفهذالتحقيىشتىوسايل

علىوالعملالأسلامىالفكرفىالخلاطيةالقضاياإثارةعلىالتركيز

بهاعنأنفسهمالمسلمونليشغلالمغاليةللفرقالشاذةالأراءإحياء

المذهبدةالخلافاتإنارةإلىفعمدواالأمور،عظالمفىالتفكير

منمعينهألوانإحياءعلىدراسايهمفىركزو!كماوالصوفدة،

يراثفىمنهمالكتيرفتخصصالصوفيةمنللغلاةالصوفىالتراث

وحاول،المصرىالنونوذىوالحلاجسبعينوابنعربىابن

بالاسئعمار،وصلتهالإسلامىالفكركتابالأسبابهذهيفصيلاتفىراجع)1(

الاستشراق،فروخعمرد.والتبشيرالاسئشراق،البهىمحمدد.

العفيفى.نجيبوالمستشرقون
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بينأووالأشاعرةالمعئزلهبدنالتاريخيةالخصوماتاحياءبعضهم

والسلف.المعتزلة

ذلكفىيجدواولموحديثادديمأالمسلشرقوناعلنهلمحدالهدفوهذاأ-

نأنظرنأوجهةمنوالعيبالحرجولكنعيبا،ولاحرجا

ويبشككواالهدفصدقفىالمسلمينمنالباحيينبعضيلشكك

فرنساإحتلتأنبعداهانويؤ"1الفرنسىالمفكرصرحولقدفيه،

والمسألةالإسلامازاءاليومأصبحنالقد:يلىبماالجزاير

مدرجمأنشركبيرلمقالعنواناالعبارةهذهوكاتالأسلامية"

منه-اطرافأونقلالمصريةالمؤيدجريدةفىالعربيةبالغه

الإسلاعىالفكرعنكتابهفى-البهىمحمدالدكتورالمرحونم

مكانيوجدلاإنه:فيهجاءوفمابالاستعمار"،وصلتهالحدييش

فى!نتشرأحدودهفلهالإسلامواجتازإلاالأرضظهرعلى

زمرالهالناسانيحالأمكنالذىالوحيدالدينفهو،الآفاق

بهوالتدينابيهالميلشدةلفو!الذىالوحيدالدينوهووأفواجأ،

نابتالدعالمفايمالدينهذ!إن..سواهدلناعننا!إلىميلكل

فىمكانكلفىفرنساصارتلقد..عينهاأوربلفىالأركان

..وكبدهالإسلامصدرفىصارتبل،الإسلاممعمبأشرةصلة

مناقريبأبضا،عناخارجهوبلفقطداخلنافىالإسلاملس!

فىمنافريب..الغربطرابلسفىمناويب..مراكشفى

الهلاللزالولاإسيا..فىومنتشرشايعوهو..مصر

كا
http://kotob.has.it



جهةومنالقسطنطينيةبمدينهجهةمنطرفاهينتهى)الاسلامى(

كله.الغرببذلكمعانقأالآقصىالمغربفىفاسببلدةأخرى

عجزتحيثالآسيانةفىقايمالدينهذاإن:هانويؤويدول

منهيحكمالذىالمنيعالركنهذامناسئئصالهعنالمسيحيهالشعوب

بعضعنبعضهاالغربدةالدولويدصلالشركيةالبحارعلى

تلكتفكلكعلىالعملمنلابدأنهصراحةاهأنوتو"1يعلنثم.شطرين

المعمورةسطحعلىوغربأشرقأالمسلمينبينتجمعالتىالرابطة

علىالعملمنلابد،الدينرابطةوهى،واحدةأمةمنهمفتجعل

إنهم..سباتهممنالمسلمينيحركالتىالسايدهالروحهذهاضعاف

،المقدسزمزمماءمن..الحرامالبيتمن،الكعبةمنالمحتربو!متى

اسدحثدهمالتىالعزيزةأمندتهمبأنفسهموحققواالأسود..الحجرمن

ببتهفىالخالقبجوازللفوزالعالممدنأقصىفىبلادهمتركعلى

الإخاءرابطهإن..قلوبهمفىالدينيهالحميةجذوهاشتعل!الحرام

الأرضشرقفىالمسلمتجعلبأنكفيلهالمسلميناد1}ببنالجامعة

فىلفرنسامورقعاملفهىض!ربهافىالمسلملنصرةيهب

لها.تخضعالتىالمستعمرات

المسلمينبدنالرابطةهذهإضعافعلىالعملفإنهناومن

كتبهوما؟المسئشرفينلنشاطوهدفأ!حايةيضثلزالتولاكانث

فىالفرنسىالمسلشرق"كيمون"كدبلقد.غدرهبهصرح"هانويو"

صرحمابمثلرسولهم!قوعنالمسلمينعنالإسلامبثولوجياكتابه
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القلميخجلبصفاياالأسلامالرسولوصفحيث،وزيادةاهانوتو"1به

لسطيرها.عن

ودراسهبحئناال!فمرقبعلوماشتغلمناولأنذلكإلىأضفناإذاب-

معظمأنكمابعد،فبمالرومابابأئموقسيسأراهبأكان

رجالمنمعظمهموحديثأ،قديماالشرقبعلومالمشتغلين

هؤلاءنتصورأنيمكنولاواليهودى،المسيحىالكهنوس

هذاإلىمدفوعينكانواإنهمبل،الدينيةعواطفهممنمجردين

التىالنواياهذهانلدينهم،الانيصاربدافعالدراسةمناللون

فىنثقتجعلناكثير-صغيرهاأصحابهانصوصعنهاعبر!

،الأخرىالأسبابعلىوهيمنتهالدينىالسببسيطرةصدق

المسئشردلنعندالاسلاصةالدراساياتنوعتفقدهناومن

للعقلدةدارسفمن،وحضارتهبالاسلاماهلماماتهمونعددت

وعلومهوللقرآن،وحضاريهوللتاريخوأصولهوللفقهوأصولها،

وعالتهتهوغزوايهوالرسولوآدابها،واللغة،ورجالهوللحدييش

ركزوانفسيامنهجاذلكفىوايبعواالمدينهفىالكياببأهل

الاسيمى،العالمفىالضعفونقاطالمسلمقوةسرعلىخيل4

فىالتتاولسهلةلقمةذلكبعدليصبحدويهسرالمسلمليسلبوا

مكرهموحسبالصليببه،أهوائهمحسياعقيدئهيبشكلون،أيديهم

فىالهدفهذاعنبعضهمأفصحولقدوالمذهبى،السياسى

جنوداالشروإلىنرسلأنلانريدا..ا:يقولهالمؤيمراسبعض

11.بالنصرانيهمبشرينرسلألهمنريدوإنمامسلحين

سا
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كتاباتفىيغامأواضحةكانلاالتبشيريةالآهدافوهذه

فىالتبشدرلحملاتالطريقمهدمماوحديثأقديمأالمستشردين

العملفىواللبشدرالاستشراقأهدافالتقتحيث،الحديثالعصر

عنالمسلمللخرجوا،ورسولهالمسلمعقيدةحولالشكوكبذرعلى

نأمنأفلفلاالهدفهذاتحقنقعنعجزوافاذااستطاعوا،إندلنه

اللهوصدقازوبمر"بذلكصرحكماعقيدةولادينبلايتركوه

تتبعحتىرىالنصولااليهودعنكترضى:!الوولنيقولحيتالعظيم

.(021الآية:)البقرة!ملتهم

:لئممتعمارالتمهيد-2

بالأمرالمقدسبيتعلىالأيوبىالدينصلاحاستللاءيكنلم

أيدىمنولخليصهعليهالسيطرهفىالأملإنبل،الغربلنساهالذى

الحملاتفإنولذلك،للصليبلينبالنسبهوأملأحلمأظل،المسلملن

وكان،الهدفهذالتحقيقالمقدسبتعلىكئيرايكرر!الصللبدة

يتعلقمادراسةمحاولههدفهملتحقيقالغربسلكهاالتىالوسائلمن

بهقامالذىالدوروهذافيها،الناسوأحوالالبلادبشؤون

بأيسرالمسلمبنبلاديحتللكىللاستعمارالسبيلمهدلمحدالمستشرقون

احتلولمحدإلاعشرالتاسعالقرنينتهىيكدفلممعأ،وأقصرهاالسبل

فرنسافوضع!،خاصةبصفةوالعربلةالإسلاصةالبلادمعظمالغرب

الإسلاصة،افريقياينممالدولومعظمولبنانسورياعلىهايب

والأردنوالعراقوالسودانمصرعلىيدهاانجلتراووضعت
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إلاسدحماروبدأ،واليمنالعربىالخليجإماراتمنوكثيروفلسطين

علىعملحيث،المناطىهذهشعوبمعجديدبأسلوبييعامل

قابلةشعوبأمنهمليجعلالمسلميننفوسفىالمقاومةروحإضعاف

بهاصيبماأخطروهذاوعقيده،وحضارهولقافةفكر!للاستعمار

الحديثهوأساللبهباشكالهللاستعمارقابلييه،الإسلامىالعالمبهالعالم

يلى:ماذلكفىالاستعمأروسايلأهممنوكان،والمعاصرة

فقداذاحئىوحضاريها،يزاثهافىالأمه،هذهماضىفىالتشكبكأ-

ثقتهبهيعيدوانتماءهويهعنلهيبحثأخذنفسهفىتقتهالمسلم

الغربأحضانفىفيريقىالمفقود،الأمانفبهويجدنفسهفى

التقدميه،،التنوير:مصطلحاتوظهرتواتباعأ،يقليدأ

أحضانه.فىوالارتقاءالغربلتقليدكمبررات

أجهزةخلالالعامالرأىعلىوطرحهأجديدةمفاهيموضع-ب

بهاالعامللنمنكتيراسلقطابفىالاسلعمارنجحالتىالإعلام

الانلضاءروحإضعافبقصد،المهمةبهذهعنهمنيابةليقوموا

الانئماءمنبدلأالقومىالفكرفطرحوا،والعربىالأسلامى

والفلنيقله،مصرفىالفرعونلهاحلاءعلىوعملو!،الإسلاهى

والتركيةوالفأرسيةوالكرديه،والشامالعراقبائدفىوالآشوريه

يجمعهاالمئراميةالأقطارهذهكانتاأنبعد،موطنهفىكل

العثمانيه،الخلافةهىواحدةوخلافه،الاسلامهوواحدرباط

الجاهليةالروحلهذهركبهمفىسارومنالمستشرقونروجولقد

عقدوانفرإطالإسلامأهدأفمنهدفاعليهاالقضاءكانالتى
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لهذهحيأرمزأكأنتالتىالعثمانيةالخلافهعلىبالقضاءالأمة

الصدارةمكانالقومياتعنالحدثواحدل.الإسلامدةالوحدة

الدينى،والأخاءالإسلامىالانتماءعنالحدبثمنبدلأ

البلادهذهفىالفراغليملأللاستعمارموايتهالفرصةوأصبحت

حدىالآخريلوالبلديحتلوأخذالعتفانية،الخلافةسقوطبعد

يبهووضعوغربأشرقأالإسلامدةالأقطارعلىالسيطرةلهيمت

وكان،الإسلا!ىالعالمعلىالقبضةوأحكم،شعوبهيزواتعلى

القابليةروحبخلقهلهالاسئشراقمهدأنبعدأرادماله

المسلمين.بينألدينىالانئماءروحوإضعافهللاستعمار

الشرق:ثروات3-

التىالأهدافاحدىوخيراتهالشرقتزوايا-صمازالتكانت

شعوبوحرمانيده،يحتووضعهاعليهاللسيطرةالغربسعى

المالية،والمؤسساتالتجارلةالأسوا!أنشئثفقدولذلكمنها،المنطقة

لحركةقويادافعأالأثمانبأبخسالثرواثهذهعلىالحصولوكأن

يتولىمنالغربفىالماليةالمؤلمسماثأرسلتهناومنالاسلشرإق

منوالمترجمبنالمستشارينفعينتالشرقفىيذمؤونهاإدارة

العربىبالتراتالمهتمينالمستشرقينبعضاخذكما،المستشرقين

المؤسساتبعضأنشأواكمأمنه،والاستفادةونشرهتحقيقهعلىيعمل

منبهاالعأملينبعضوكان،واليمنالخليجدولفىالمالية

المكيباتمنالعربيهالمخطوطاتبجمعاهيمواالذينالمستشرقين

فهارسيدراوالذىإوروبا،إلىونقلوهاالخليجيةالبلادمنالخاصه
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يزاتتامنكئيرأانلهيتبينالبريطانىبالمتحفالمخطوطاث

حوزتهم.وفىأيديهمتحتالاسلامى

السياسى:الاحتواء-4

حرصالعربلهالمنطقهينمعوبسادتالتىالتحريرحركةبعد

مخططهتنفبذيتولىمنالشعوبهذهبينلهيكونأنعلىالاستعمار

مستشارلنوقنصليايهسفأرلهفىفعبن،مصالحهشوونعلىوالقلام

وكان،وعلومهالشرقبشؤونوالمعرفةالخبرةذوهمنلهم

نشاطهموكان،المهمةبهذهقامتاللىالعناصراهممنالمستشرلمحون

أهممنوكانبها،عملواالتىالبلادجملعفىملحوظأالسياسى

فىوالإعلاموالتعليمباللفافةالمشتغلينمنبكثيرايضلواأنأعملهم

ليتولىالخامسبالطابورنسميهأنيمكنمامنهمليشكلواالمنطقةهذه

الشعوببلنإشاعتهافىيرض!بونالتىالأفكارنشرعنهمنيابة

ومئاللة،الفصحىمنبدلاالعامدهوإحلالكالقوملات،العربله

يتهعكانتماوكثيراالخ،..بهالأخذووجوبالأوربىالنموذج

ينغيركانتماوكثيرا،العسكريةوالانملاباتالسياسيةالاضطرابات

استجابةالبلادمنكثيرفىالدكافيةوالبرامجالدراسيةالمناهج

الاسلامية،البلادفىالعملاءهؤلاءلرخكبةوتلبيةالغربلمصالح

فىديادلهمناصبيلولىكاتالشخصياتهذهانعرفنااذاخاصه

والإعلاميةالحقافيةالمجالاتفىوبالذايابلادهمفىالحكمأجهزه

الذهنعنلغللاولاتقرلبأإسلامىبلدمنهتسلملموهذا،والتربوية

.القرنهذامطلعفىالعربلهالمنطقةفىودانلوبكرومرفعلهما
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o-والمعرفة:العلمطلب

الشرقعلومطلبواالمسئشردينمنلمحليلاعددأنجدوقد

إذاقليلعددوهذ!فيها،وحباللمعرفةطلبأحضاريهعلىوالتعرف

ييميزالمستشرقينمنالنوعوهذا،الآخرينالمستشرلمحينبأعدادقس!

فيها،والأنصافالعلمبةالأحكامفىوالدقة،النزيههالعلميةبالروح

فىالرايدبدورهاالعربيةللحضارةشهدمنبينهمنجدأننعدمولا

الرياضيةالعلومفىوخأصهالمعاصرةالأوربيةالحضارة

شخصياياحولوبحوثهمولفالهكتبمنهموكذبروالتجريييه،

منهؤلاءبلنونجدالمئعددة،العلممجالاثفىرايدهكانثاإسلاميه

بهافامنالحقيقةاكتشافإلىالعلميهوروحهالنزيهبحثهبهوصل

إسلامه،يعلنأنإلىالمطافنهألةفىالأمربهيضلووروأعلنها،

غيرعدداهناكأنالدراسا!مناللونهذ!فىالمتخصصونويعلم

يحولواوقد،النزيهةالعلميةالروحبهذهيتمتعونالمستشرقدنمنقليل

العالموعن،وقضاياهالإسالمعنمدافعينجنودإلىإس!همبعد

جميعفيهايشتركأمورأهناكأنغيرومشكلاته،الأسلامى

فىيقعونقدجميعافهمالأخير،النمطهذافيهمبماالمستشرلمحين

التعبيروطرائقالعربيةاللغةبأساليبجهلهمبسببعلميهأخطاء

بهمتبتعدخاطنةوأحكامأنتايجالخاطىفهمهمعلىويريتونفيها،

هذابينالفارقيكونولمحد،والإنصافالصوابمنطقعنكييرأ

الذىالأخيرالنمطعندالنلةحسنلوفرهووغبرهمالأخيرالنمط

النزاهةوعدمالقصدسوءوتوفروالنزاههبالإنصأفتمبز

غيرهم.عند
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الإسحىالفكرهنالمستشرقينموقف

اتجاهاتهم،وتعددتبالإسلامالمسيشرقيناهتماماتيتوعت

مدارسوأغغسغواثقريبأ،الإسلامبةالثقافهفروعكلشملتبحيث

الشردية،الدراساياهذهفىيخصصتالأوربيةالجامعاتفىوألمحسامأ

طرييدعنبهاليئعلمواالإسلامىالعالمأبناءبحنلهاواستقدموا

وحصل،الجامعاثبينالتفافىالئبادلطرل!وعنالدراسلهالمنح

هذهمنالعلميةدرجايهمعلىالإسلامىالعالمأبناءمنكذدر

الأوربيهالدولبعضعملتأخرىجهةومن،الأوربيةالجامعات

تعملالإسالمدهالبالدمنكثلرفىومدراسجامعاتانشاءعلى

إسال!ىبلديخلواتكادولاالدراسيه،وخططهاالعلمىإشرافهايح!

تمويلهافىيخضعالتىالتعليميةالمؤلغسغاتمنالنوعهذامن

هذهابناءفإنالأحوالمعظموفىأوربا،لدولالعلميةومناهجها

لهذهوالسباسىوالحضارىالتقافىولاوهميكونوخريجيها،المدارس

إشرإفها.يحصأوفيهاتعليمهمتلقوااليىالدول

بوضعلمحامواانهم،المستشرلمحونبهاقاماليىالجهودومن

دائرةمثلالمختلفةالمعارفدوايرمثلالاسلاصةالعلميهالموسوعات

!فاظالمفهرسوالمعجم،الإلغبلامىوالقاموسالإسلاميه،المعارف

المعارفدايرةفىوقعتالئىالكثدرةالأخطاءورغم،الحديث

الأعمالهذهأنإلا،الحديث!فاظالمفهرسالمعجمفىأوالإسلامى

والوقتالجهدمنكذيرأووفرتللباحدينجليلةخدماتأدصقد
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انتقلثقدالمعرفيهالدوايرهذهفىولمحعتالتىوالأخطاء،للدارسين

مسلمةقضاياأنهاعلىوفبلوهاالدارسينأعمالمنكثيرإلىمنها

العربمنالأسلاميةبالدرإساتالمهتمينببنالأخطاءهذهوشاعت

وخكيرهم.

العربيةالدراسا!مجألفىالمستشرفيننشاطاتامتدتكذلك

فىالمحاضراتوالقواوالندواتالمؤيقرايافعقدواوالإسلاميه

والاشتغالالكئبئأليفعنفضلأ،والاسلاميةالعربدهالجامعات

الىتسللواكماكديره،مجالاتفىوالاسلامىالعربىالدرايشبيحقيق

عاملينأعضاءبعضهمفأصبحالبلاد،منكثيرفىاللغويهالمجامع

والمغربوبغداد،سوريا،وفى،بمصرالعربيةاللغةمجمعفى

فىمتخصصقسممنالآنأوربيةجامعةتخلوتكادولاوتونس

بهذهاهتمامأأوروبادولأكيزوكانت،والإسلاميةالشرديةالدراساث

منذالعربيةللدراساتمدرسةأكدمبهافأنشأتفرنسا،هىالقضية

شاريرمدرسةيخ!سلفسئر،البابابأمر"دايمس"فىعشرالثانىالقرن

سنةالشرقيةللغاتمعهدأهونوريوسالباباوأنشأ،ام171سنة

الإسلاميهوالدراساتالشرديهللغاثكرسىأخيرأأنشىكما،ام285

فىاننشرسالتىالكثدرهالمدارسعنفضلا،والسوربونبباريس

فىكتيرهمعاهدفرنساأنشأتيم،الغرضلهذافرنسامنكتيرةأنحاء

الشرديهللاثارالفرنسىالمعهدفأنشأيااحتللها،التىالاسلاميهالبلاد

سنهلونسفىبورجأدكليةوانشات،ام088سنةالمنيرةفىبمصر

سس
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مدرسهوانشأت،العربدةلالقابجامعةإلىتحولثيم،ام841

سنهجأمعةإلىيحولتثم،ام881سنةبالجزايرالعاليةالآداب

بألرباطالمغربيهللدراساتمعهدالمغربفىأنشأياوكذلك،أم109

iسنه 3 iوكذلكام،229سنةالفرنسىالمعهددمشقفىولهاام

49سنةأنشئالذىبطهرانالفرنسىالمعهد A.أم

الاهتمامفىفرنساحذوتحذوأوربادولمعظمأخذتولقد

مختلفةومدارسومعاهدأقسامأفأنشأتالاستشراقيةبالدراساث

وانجلترا،ايطاليا،جامعهفىالحالهوكماالشرقيةللدراسات

والسويد،،والدنمارك،وألمانيا،وهولنداوالنمسا،،والبرتغالأسبأنياو

كثيرفىأسس!قدالدولهذهوبعضالخوأمريكا..وروسيا،والمجر

فعلثكمالهم،يأبعةكلياتاومعاهدنفوذهايحتتقعالتىالبلدانمن

منهابكلانشأ!حيثغيرها،وتركياومصربلروتفىامرلكا

نشاطهاخكلمنيشمربالأمريكيةالجامعةشممىجامعةمستقلة

هذهفىالتربويةوالموسساتالجامعأتالىوأهدافهامبادؤهأالدفافى

.الشعوب

وقضاياهالإسلامىالفكرمنالمستشرقحنمواقفاخيلفتولقد

بيننجدلأنناوالسياسية،الفكريةمذاهبهمأوأديانهملاختلافيتعا

والمسيحى،وأهلهالإسلامعلىالحاقداليهودىالمسئشرقينصفوف

نأولابدله،دينلاالذىالملحدوالشيوعي،بدينهالمبشرالراهب

ولكنوالعقائدى،الفكرىلانتمائهمئبعأجميعاهؤلاءمواقفتخيلف
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اليهود،المسئشردونهمجميعأهؤلاءأسوأكانالعمومسبيلعلى

السلفبقوةوأئباعهمحمدفرضهدينبأنهالأسلامبتهممنفمنهم

.والحروب

منبهجاءماأنويرىأصلامحمدنبوةينكرمنوفيهم

.النصارىوكهنةاليهودأحبارعنأخذهاقرآنيةيعاليم

بينماجبارميعالبأنهالمسلمينالهيتهممنالمستشردينومن

واحدصورةفىللناسظهرميواضعودودعطوفالنصارىاله

يئصلاستشراقىكتابيخلويكادولا،مريمابنعلسىوهومنهم

والمسلمين،الإسلامعلىوحقدأسمايقطروهوإلاونبيهبالإسلا3

له،صريحتعليقفىالمعلنالحقدهذاعنالمستشرقينبعضويدصح

رايةأمامالهلال!وةيتههمرلاوهكذا:فيقولالصليبيةالحملاتعلى

فوانينمنلضمنهماوعلىالقرآنعلىالانجيلوانلصر،الصليب

الساذجة.الأخلاق

المستشرقينموكففىالثفضيلأردنالوالمقامبنايطولوكد

علىهنادراسدنانقصرسوفولكنناوعلمايه،الإسلامىالفكرمن

فىلناالمحددةالمساحةحسبللمقاممناسيةأكيراراهاszمحدنقاط

.الكتابهذا

الكرييم:والفرآنالنبىهنهوقفهما-

نبوةمنبموقفهمالكريمالقرآنمنالمسيشرفينويفيرتبط

الانكارموقفالنبىمنيقفونلأنهم،وسلمعللهاللهصلىمحمد
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إطلافأ،بهايعترفولاأساسأالنبوةأصلبعضهمينكروقد،المطلق

محمدأبأنالقولعليهيتريبالأنكاروهذا،ورسلهاللهأنبداءمنلأى

السماء،منوحيايكونلازعمهمحسبالقرآنفإنوبالئالىنبيأليس

وحلاولاااليهأكتاباوليسهو،وضعهومنمحمدعندمنهووانما

سماويأ.

الاعتقادأصولمنأصلوالنبوةبالنبىالالمانانومعلوم

وهىباللهكايمانهجازمأايمانامسلمكلبهالؤمنالشكتقبللاالئى

به.والإيمانالوحىبهجاءماكللئقبلالحقلقىالمفتاح

فإنما،بشرععبادهمنعبدأاللهإنباءجوهرهافىوالنبوة

لأمرهلموإننبيأ،رسولأكانالناسإلىالشرعهذابلبليغأمره

وعطاءووهباصطفاءجوهرهافىوالنبوةفقط،نبياكانبالتبليغ

بلغدهوما.الفلاسفةبعضيرىكمااجتهاداولاكسباوليست،اللهمن

هىوإنماأنفسها،عندمنليسوعبادا!شرالعمنالناسإلىالرسل

منوغيرهمحمدقلبعلىالأمدنالروحبهنزلاللهمنوحى

والإنجيل،بالعربيةالقرآنفنزلبهالمنذرينمنليكونواالرسل

أرسلنا)ومالعالىقولهلمعنىيحقيقا،بالعبريةوالتورإه،بألسريأنية

ليسالوحىوهذا4(:)ابراهيملهم*!وليبينقومهبلسانإلاليسولمن

ابداعأولاإلهاماوليس،الفلاسفةيذعىكماالفعالالعقلمنفيضا

اللهمنوحىهووانماالمسثشرقين،بعضيالولكمامحمدلعبقرية

منفهو-السلامعليه-جبرللالوحىملكبواسطةالرسلقلبعلى

.ومعناهبلفظهاللهعند

ه
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لااولأفهميماما،ذلكعكسالقضيةيرونوالمستشرقون

بها.يعترفونولامحمدبنبوةيومنون

.العشرةالعالمعباقرةأحدالبعضعندفهوا-

العظماء.الأبطالأحدالآخرالبعضوعند2-

الأولين.كتبمنذكىناقلآخرينوعند3-

عنهم.تعلمهفىأجادقدالنصارىرهبانمنمتعلمأو4-

فىيقولونهكذا..والزعامةالرياسةوطلابالمشعوذينأحدأو5-

منشيئاأرادواوإذا،والسالمالصلاةعليهالأسلا3نبىحق

عقيدةالىوليسالإشدراكيةإلىليدعوجاءإنهقالواالإنصاف

.جديدهدينلة

لمامحمد")1(ا:كلابهفىألمانى"امستشرقاجريمىهويريايعولأ-

إلىيدعوكانإنمابلجديدبدينيبشرالأمربادئفىمحمديكن

يحتاجيكنلمالأولىصورتهفىفإلإسلام:يقولثمالإيذمتراكيه،

محاولةهوبل..يعاليمهلنائفسرسابقةديانةإلىنرجعهأنإلى

وعلى،الفاسدهالأوضاعتغييرإلىيهدفالاجئماعىللاصلاح

لذلكوالفقراء،الأغنياءبينالصارخةالفوارقازالةالأخص

يستخدموهو،المحتاجينلمساعدهمعينهضريبهيفرضنراه

وتاييدالمعنوىللضغطكوسيلةالآخراليومفىالحسابفكرة

دعويه.

565،295،141،3.)1(ص
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المذهب11:كتابهفى"جب"الإنجليزىالمستشر!يرىبينماب-

بضروراتتأيزتددمبدعةشخصيةككلمحمدأأنالمحمدى"

أخرىجهةمنهوثمجهةمنبهالمحيطهالخارجيةالظروف

زمانه،فىالسايدةوالععائدالأفكاربينجديداطريقاشقلمحد

واحداكأنلأنهنجحومحمدفيه..نشأالذىالمكانفىوالدالرة

تمسكهمأجلمنيقنلملهالمكيينومعارضه،المكيينمن

لسببكانتوإنماالإيمانفىرغبتهمعدمبسببأو،بالقديم

نبوةمنمودفهيفسر"جب"فالمسيشرقأقتصادىأوسياسى

التىهىالمكيةالظروفانفيرىوسلمعليهاللهصلىمحمد

فىيظهرلكىالفرصهوأعطتهسياسيازعيمامحمدمنجعل!

مكةفالراءحولهيلتفوإنالصورةبهذهالمكيينقومهوسط

الأخ!نياء.منللابصافطلبا

عليهاللهصلىمحمدأانلرونالمتشرقينمنآخرنمطوهناك%-

الذايىالتأملمننوعإلىبهأدصنفسيهحالةبهحلتقدوسلم

منالنوعهذايألقعلىوساعد،نجوممنفيهاوماالسماءفى

خلىإذاخاصه،القلوبفىرهبهمنيتزكهومامكهجوالحأمل

وماحولها،وماالجبالمنالموحشالطبيعىوعالمهالإنسان

الذاتى.والتأملالهلعحالايامنالنفوسفىيتيره

علدهاللهصلىالرسولعن،الفهممنالنحوهذ!ميلوعلى

جملةرسالتهينكرونفهمالنبىمنالمستشرلمحينموقفكأن.وسلم
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الكريمالقرآنمنمودفهمعلىينسحبسوفبالطبسعوهذاوئفصيلأ،

اثهى.مصدرهومن

فصيلةمنمحمداعتباريجب:لوبونغوسئافيقول

تعجياولاالدياناتمؤسسىكأكبرالعلميةالناحيةمنالمتهوسين

لنشؤونالذينهمالمفكرينمنالباردالمزاجذوويكنفلم،لذلك

الدورهذامتفواالذينهمالهوسأولووإنمأ،الناسويقودون،الديانات

البشريه.ولمحادوا..الدولوهدمواالأديأنأقامواالذينوهم

وصرح"العرب"حضارهعنكلابهالمستشرقهذاوضعولقد

الحضارةوطبيعهوالنبوةبالوحىجهلهعلىيذلوأفكاربأزاءفيه

فىبالشهوانيةيتهمهفهوللرسلالخاصةالحياةوبطبيعه،الاسلامية

التىالأحكاممنمجموعهالإيهامهذاعلىويرتبالزوجله،حيايه

علىدليلاالقرآنويجعلالرسولبخصوصياتجهلهعلىيدل

الهندوسكتبمنأدنىمكانهفىيضعهاووإبداعهالرسولعبقرله

فىالناسحاجاتيحققلابعصرهمؤقتكتابأنهوبرىالدينيه،

المسلمين.تخلففىالسببيجعلهبللاحقةعصور

11الإسلامىالتفسير"مذاهبعنكتابهوضعفقدلسيهرجولدأماد-

:يقولإذمصدرينعنمحمديلقاهاالتىالمعرفةفيهونسب

دينيةوآراءمعأرفمنمزيجأإلاليسالعربىالنبىفتبشير

بهاتأثرالتىوالمسيحيةاليهوديةبالعناصرايضالهبفضلعرفها

عاطفةوطنهبنىفىتوقظبانجديرةرآهاوالتىعميقأيأثرا
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العناصريتكعنأخذهااليىالدعاليموهذه،صادقهدينيه

فىالحداهمنلونلاقرارضروريهوجدانهفىكانتالأجبينة،

وأدركهاعمسا،تألزأالأفكاربهذهتأثرولقد؟اللهيريدهايجأه

قلبه،عليهاانطوىعقيدةفصارتالخارجده،التأتيراتبايحاء

إليهأ.وححأالتعاليمهذهيعتبرصاركما

حيثمحمد""معضلة:كتابهفى"بلاشير"الايجاهنفسفىويسير

التوراةوثصصالقرآن!صصبينالوالمحعالشمابهأنيرى

هذينعنالقرآنأخذمحمدابأنالقولفىسبباكانوالانجيل

المصدرين.

الإسلامىالتصوفدراسةعلىاهتمامهركزفقدنيكلسونأمأ

عنالقرآنأحذ،وسلمعليهاللهصلىمحمدأأنبهلييبت

الدرآنويتهم،المسيحيةهىأهمهالكن،متعددةمصادر

فيهمااكتشافمكةأهليسبطعلمالذىوالتضارببالتناقض

والقاريون:نيكلسونيقول،ددرتهموعدملسذاجثهميتادضمن

مؤلفهاضطرابمنالدهشةيعوزهملاالأوربيينمنللقران

وهو،المعضلاتكبارمعالجةفىيقاسكهوعدممحمد،وهو

تكنلمكما،المعضلاتبهذهعلمعلىيكنلم-محمد-نفسه

القرانالساذجايمانهمتقبلالذين،صحابتهسبللفىعذرةحجر

الصوفية-الكتابهذافىالرسولببسكما،اللهكلامأنهعلى

فهمها.وأساءالنصرانيةحرفبانه-الإسلامفى
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فالقرآن،مصدرهناحيةمنللقرآنالمستشرديننظرةهىهذه

مأوانمحمد،صنعمنبشرىهووانماربانيأ،ولاإلهيأليسعندهم

أخذهأقدفإنهوالإنجيلالتوراهفىجاءمايؤافقدصصمنفيهجاء

فهم.وإساءهبتحريماالمصدرينهذينعن

يعالىاللهكلاموأنهبالقرإنالإيمانأنمسلمكللدىومعلوم

لدىذلكفىريبولاالاعلقاد،أصولمناصليعودوإليهبدأمنه

قلبعلىالأمينالروحبهنزل،اللهمنومعناهبلفظهوأنه،مسلمكل

فيها.اشكللماحلولمنتحتاجهومأالحوادىحسبالنبى

:الاراءهذهمنا!شة

الإسلامنبىحىفىالمسلشرفونلفتريهاالتىالدعاوىلدس!:أولأ

أريدولا،المسلمالمتدفعلىبجديدةالكريمالقرآنحقوفى

ماعلىالئفصيلىبالردأيعرضأنالموجزهالدراسةهذهفى

ناكمأ،الإسلامحولوشكوكينمبهاتمنالمسئشرقونأثاره

فىلنامقصوداهدفاليستالغلبةبمصدالمجادلةأوالمعاندة

وبهياناكذبأعليهيفدرونالذىونبيناديينالأن،الدراسههذه

نجادلوألا،حسنىللناسنقولأنويأمرونذلك،عنينهون

جميعاالأنبياءبأننؤمنوأن،أحسنهىبالدىإلاالكتابأهل

اللهصلىالرسولبذلكأخبركماشتىوأمهائهمواحددلنهم

اللهنبىفىمسلمكلعاليدةإلىننبهفإنناهناومن،وسلمعليه

نبىحىلمحىنقولألافينبغىالأنبياء،وجملعوموسىعلسى

الكريم.القرآنقالكماإلاعيسىالله
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لهقالثمترابمنخلقهادمكمثلالفهعندعبسىمثل)إد

95(:عمران)آل!فسوكن

حىفىهويكلمممابأفضلالسلامعللهحقهفىنتكلمولا

:لمحألحلثنفسه

مباركاوجعلنينبياوجعلنيالكناباتانياللهعبدإنيم!قال

حئاودمتماوالزكاةبالمئلاةواوصانيكنتماأين

(rr-03:مريم)سورة

وكلمتهاللهرسولمريمابنعيسىالمسيج)انماوأنه

(711:)النساءإلى!كوألقاها

(لفه*!و)النساء:172عبدايكونأنالمسيجيستنكف)لنوانه

يؤمنوكذلكعلسى،اللهنبىفىالمسلمينعقيدةهىهذه

فىنقولولا.الحقهوربهمنعيسىعلىنزلمابأنالمسلمون

عبداللهإنى:قالحينعيسىلسانعلىالقرآنفالكماالاحقه

ورسولاوالإنجيلوالئورأةوالحكمةال!ب)ويعفمهالكتابأيانى

انزلالذىالكتابهذاوأن48(:عمران)آل!إسرائيلبنيالى

ايدىعلىاللحريففيهوكعانهوبحنالقرآنصدقهثدعيسىعلى

لابهيتعبدونومااللومالنصارىبأيدىاللىالكتبوأن،النصارى

وسوف،السلامعليهعيسىعلىنزلالذىالكثابإلىبسببتمت

بعد.فدماالقاطعهبالبراهينذلكنبلن
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وانهاوطهاريها.مريمبعفافالمسلمينجميعيعئقدوكذلك

اصطفاكاللهإنمريم)ياربناقالكمايعالىاللهاصطفأهاصديمه

(42:عمران)آل!العالميننساءعلىواصطفاكوطهرك

فرحياائتي"أحصنتعمرانابنت)ومريمتعالىقالوكما

منويدانتويدهربهابكلماتوصدقتروحنامنفيهفنفخنا

(21:)التحريم!القانتين

البتولوأمهحقفىع!سىحقفىمسلمكلاعئقادهوهذا

المسلمايمانيصحولا.عليهأنزلالذىالكتابحقوفى.الظاهرة

يأتىبرسولمبشراجأءعيسىعلىأنزلالذىالكتابوأن.بذلكإلا

صراحةبأسمهالتوراهذكريهقدالنبىهذاوأنأحمد.أسمهبعدهمن

موضع.منأكتزفىبوصفهذكرهقدالإنجيلوان

بلنذلكفىيفرقولامسلمكلبهايومنأعيقاديةاصولهذه

بذلك.إلاايمانهالمسلممنيقبلولا.ورسلهاللهأنبياءمناحد

افتراهممابراءتنانعلنأندينناعلينايمرضكمسلمينونحن

فىاليهودافريهممابراءتناونعلن،السلامعليهعيسىحىفىاليهود

منهاللهإلىنبراعظيمبهتانلمريماليهودايهاموأنمريمأمةحق

والإيمان،العالمينشماءعلىوأصطفاهاطهرها،قداللهلأن

اسلامية.عقيدهوعفدهابطهاريها

ارىبيانها.منلابدكاناليىالاعتقاديهالأصولهذهوبعد

ابيهاانحرفتالتىالويذيةالأصولالعلمطلبةأمامنضعانضروريأ
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وأنشىء،مريمبنعيسىعلىمأنزلأنلنبينالنصارىأنأجيل

عليهعيسىعلىنزلمافإنآخر،شئاليومالنصارىبهمايدين

بهبنزللماليومالنصارىبهلئعبدوماربه،منالحقهوالسلام

الطقوسوأنعلمايهمئحربفمنهووإنمانبىبهلنطقولموحى

السابقةالوتت!اتنراثمنهىانماالآنبهايتعبدونالتىوالشعاير

أمثالكبارمفكرونذلكإلىنبهوقدلها.المعاصرهالنصرانيةعلى

المسدحدينبدللمنالصحيحالجوابكتابهفىييميةابنالإمأم

.النصارىعلىالردفىالحبارىهدابةكيابهفىالقبمابنويالميذه

نذكرمسئقلةمؤلفاتالنصارىمنالمهتدينبعضألفكما

الوينهيةالعقايدكتابهفىالبييرويىطاهربنمحمدالمقامهذافىمنهم

.ا)1(مرةامنأكثرطبعالذى11النصرانيةالديانةفى

بينالمقارنهفىكاملاالكئابهذامنالسابعالفصلوجاء

وعقيدةوكريشنابوذافىالهنودعقددهدصمورالتىالنصوص

فى.النصنارىبهيقولماأنوأوضجالسلامعليهعيسىفىالنصارى

وأنثلاذة.أوثألث،اللهابنأو،اللهأنهمنالسلامعليهعسمىحق

منمأخوذهالنصارىعقايدمنوغيرهاالأخيروالعشأءالتعميدعقيده

إلىهنانشبرهاأنولابد،النصارىعقيدةعلىالسأبقهالويتيةالعقايد

فىالفصل11العظيمكيابهفىحزمابنامثالالسابقلنعلمائناجهود

فىالالرافىكئبهوما.الصحيحالجوابفىييميةوابن"والنحلالملل

ومنضبطة.محققةطبعةالشرفاوىمحمدد/أ.الفاضلزميلنااخيراطبعه)1(
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من.وغيرهم.النصارىهدالةفىالقلموابن"الفاخرةالاجوبه11كتابه

النقدمنهجهوالبحثفىمستقبلامنهجاذلكفىألمسموالذينالعلماء

فىماوبلنوانقديهدرإسةالأناجيلنصوصفدرسواللنصالداخلى

نأبهايناىمماويحريفهايزييفهايفضحيئاقضمنالأناجيلهذه

منبقاياهىوانماالسالمعللهعيسىعلىنزلمماهىئكون

السابقه.الأديأنوثنيأت

النصرانيهالديانهروجإلىلايغتالمعاصرهالصليبيةوان

النصرانيةوروحشىءفالصلببيةبعيد،منولاقريبمنلابسبلا

وكراهلةحقدفالصليبيةآخر،ينمئمريمبنعدسىبهابشرالتى

للدماء.وسفكوفساداستكباروالصليبله،ورحمهحبوالنصرانيه

ويؤاضع.وتراحمود.السلامعللهعبسىبهاجاءالتىوالنصرانية

اليهودأمنوالفذينعداوةالنالع!أشذ)لتجدد:يعالىلمحالكما

إناقالواائذينامنواللذيندهأقربهمولتجددأشرواوائذين

!يستكبرونلوأنهمورهباناقسيسينمنهمبأدذلكنصارى

(82:)المايدة

وفىبوذافىالوينهيينأعتقادالعارىيدىبلنآضعوسوف

مدىالقارئللعرفالسلاح!عليهعيسىفىالنصارىوأعتقادكريشنا

وفروعهاأصولهافىعقيدئهموأنالنصرانيةاصابالذىالتحريف

علىنزلماإلىبسببتمتلاوأنهاالسابقهالويثياتمنماخوذة

السائم.علدهعيسى
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كريشنا:فىالهنودعقيده:اولا

والأقنوماللهوابنوالراعىوالفادىالمخلصهوكريشنا

الددس.والروحوالابنالأبوهوالمقدسالثالوثمنالثانى

الذليحالغأرفىولدولكنهملوكان!هسلكهمنكريشناكان

والفقر.

السماء.فىظهرالذىنجمهمنكريشناولادهالناسعرف

ويرنمتبنورهالقمروأنارهاالأرضسبحتكريشناولدلما

مطربه.بانغامالسحاب.وريلوطربافرحاالسماءوهأم!الأرواح

والياءالألفكريشتاالأموا!بينمنلمحأمذمكريشناومات

العظيمبراهماهوكريشناشىءكلواخروالوسطالأولوهو

الإلهيه.العجدبةاسرارهمنسربالناسوتالقدوس

البوذية:عقيدة:يانيا

مأيا.العذراءعلىالقدسروححلولبواسطةبوذايجدكأن

عيديومالقدسالروحفيهاحلالدىماياالعذراءابنبوذاولد

أفقفىظهرنجمبوذاولادةعلىدلوقد(الأولكانون)25الميلاد

المسيح.نجمويدعونهالسماء

المجد.أناشبدالملائكهورتلتالسماءجنودفرحتابوذاولدلما

انتهاء.ولاابتداءلهليسوالياءا!فبوذا
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اللهروحكان!بالماءعماديهوحينالمخلصبوذاعمدوقد

سارافىالذىالددسروحبلفقطالعظيماثهيكنلموهوحاضرة

لينقضيأثلمإنهبوذاثالماياالعذراءعلىحللماكوتامايجسد

لدكمله.أئىبلكلاالناموس

عيسى:فىالنصارىعقيدة

اللهوابنوالراعىوالمفدىوالفادىالمخلصهويشوع

القدسوالروحوالابنالأبوهوالمقدسالثالوتمنالثانىوالأدنوم

بغاروالفقرالذلحالةفىولدولكنهملوكأنيهسلالمهمنيسوعكأن

(.مريم)انجيل

علىالقدسالروححلولبواسطةالمسيحيسوعتجسدكان

مريم.العذراء

يومالقدسالروحفيهاحلالئىمريمالعذراءابنيسوعولد

الميائد.

وبواسطةالسنمرقفىظهرنجميشوعولادةعلىدلودد

ولاديه.قبلالناسعرفنجمهظهور

منوظهروسرورافرحاالملائكةريلالمسيحيشوعولدلمأ

السلاحالأرضوعلىالأعالىفىالمجدللهمطربهانغامالسحاب

المسره.وبالناس
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والياءاطفيسوعالأمواتبلنمنقامئميسوعومات

شئ.كلآخروهووالوسط

منسرالناسوتفىوظهورهألقدوسالعظيممهدههويلموع

روحوكان!الأردنبنهريسوععقدويوحنااثهيهالعظيمةأسراره

تمالذىالقدسوالروحبلالعلظماثهلكنلموهو،حاضرةالله

والروجوالابنالأبفهومريمالعذراء،علىحلعندماتجسده

.القدس

جئتما..الناموسلأنقضانىجئتتظنلا..يشوعوقال

.)1(لأكملبللأنقض

الهنودعقلدة-الئانثهالعقايدهذهبينيمارنأنالقارئوعلى

السلام-عليهعيسىفىالنصارىوعقيدهيشناكروفىبوذافى

السابقة.الويتياتمنالمسيحيةأصابالذىالكبلرالتحريالاليثرك

ودعوى،القرآنعنوأقوالهمالمستشرلمحيننصوصيقرأومن

القرآنحكاهوماالايهاماثهذهبينويقارنلمصدر،بشرىأنه

لاوالقرآنالرسولمنموقفهموعنقديمأ،مكةمشركىعندالكريم

قدالقرانفىودعواهمرأيهمفإن،المستشرقينعندجدلدأشيدايجد

حرصبلغولقد،المدينةفىالكتابوأهلمكهمشركوإللهاسبى

بعضهمأنجيلإلىجيلمنوتكرارهأالايهاماتهذهعلىالنصارى

محمدتاللفالنصرانيةالديانةفىالوتتيةالععاندكتابالأفلبساتهذهراجع()1

وبعدها.02أ-.85صالبيرونىطاهربن
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الأنطاكىوبولصالدمشقىيوحنافعلكما،مستقلةبمؤلفاياأفردهاقد

والأسلام.النصرانيةعنرسايلهفى

نإيؤثرسعحرإلاهذأ)إن:القرآنعنالمشركونقالوقديما

24،25(:)المدثرالبشر!ووذإلاهذا

بكرةعليهتملىفهياكتتبهاالأولين)أساطير:عنهوقالو!

(5:)الفرقأنواصيلا!

(301:)النحلبرييعفمه)إئما:الرسولعنوقال

إنذيالذكرعليهنزلائذي%دهايا)وقالوا:لهوفالوا

)الحجر:6(

القرآنعنالكثيرذلكض!يرولمحألوا..مرسلألست:لهوقالوا

شرددأن-إذن-غرابهفلا،عنهمالقرانحكاهمماالرسولوعن

المستشرقينمنجيلكلفىأحفادهمألسنةعلىالاتهاماتهذه

ملتنا.أبناءمنفلكهمفىدارومنبالنصرانيةوالمبشرين

عبقرىبأنه،وسلمعليهاللهصلىالرسولايهمواالذينوكذلك

وأ،وزعامةرياسهطالبأنهأو،العالمفىالعشرةالعظماءأحدأو

القرآنحكاهعماجديدألدلهمولانجد،أو...أو..اجئماعىمصلح

لتفصيلالمقامبندولامكة،مشركىأوبالمدينةالكيابأهلعن

:أمورالىالاينمارةنؤدلكنذلكفىالدول

ه
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وأن،وساحر،وشاعر،فعلمإنه:عنهالمشركونقأللقد:أولأ

هذهعلىمشتملأالقرآنمجىءولعلافترإه،أفكالقرآن

ليسالكريمالدرآنأنعلىدليلأكبر-لهاذاكرأ-الاتهامات

.افكارهبناتمنولامحمدعندمن

هذهسقوطتمامايدركوثلاويهبالقرآنصلةلهمنفإن

هذهعرضفىأميناكانالقرانانيقينأويعلمالظالمةالدعاوى

ضمنتتلىبهأالاحتفاظفىوأمينأالسذمركينالسنةعلىالأتهامأت

ليكون.الآياتمنغيرهابيلاوةيتعبدكماالمسلمبهاويتعبدآيأته،

معهوحاملا،الكاذبةالإيهاماتهذهنفىأدلةمعهحاملأنفسهالقرآن

تمامأيعلموالحكمةالعقلمنحظلهمنفإن،اثهىمصدرهدلايل

هذهذكرمنيمامأخاليالجاءمحمدعندمنكانلوالمراهذاأن

يأليدهبشهاداتيأيىانلهأولىولكان،إليهالموجهةالإيهامايا

أولفىإليهالمشركونوجههاالتىالإيهامأتذكرمنبدلا،وصدقه

علىيدلالالهامالالهذهالكريمالقرآنلسجيلإن،بالدعوةعهدهم

الإسلاميه.الدعوهشانفىجدامهمينأمرين

عنالنقلفىوأمانتهالنبىصدقعلىدلالته:الأولالأمر

هذهااليناينقلواأنالرسالاتاصحابصالحمنليسلأنهربه،

لوبهمالأولىكانبلوالإفتراء،اليكذيبمعنىيحملاليىالإيهامات

ولجاءواالائباع،عنتمامأذلكبخفوأأنصادقين6رسايكونوالم

كثيرفىهذاعهدنافىلحدثكما،وتصديقيأييدبشهادا!منهابدلا
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ذلكغيريكونأنمنهملواحدوحاشا،الرسلولكنهم،المناسباتمن

رسالئه.لجعلحيثأعلمفألله

ألوهيةعلىالالرآنىالنصهذاد!ةفهو:الثأنىالأمرأمأ

لهوالذىالبشر،قولمنولس!اللهعندمنأنهعلىودلالتهمصدره

اليقين.ح!هوذلكأنتمامأيعلمبالقرآنصلة

لرسولوالعتاباللومموالمحفمنكتذرعلىيشتملالقرآنإن:ثانيأ

فيهايتصرفكانأمورفىوذلك،وسلمعليهاللهصلىالله

معاتبأالقرآنينزلفكان،الخالصةبشريتهواقعمنالرسول

عليهاللهصلىموقفهفىذلكحدثفعل،ماعلىللرسول

غيرهإلىالرسولعنهأنصرفحين،مكلومأمابنمعوسلم

يدريكوماالأعمىجاءهأنوتوئى)عبس:يعاليثولهفنزل

الاياتإلخ!كو..الذكرىفتنفعهيذكرأويزكىلعله

ا-4()عبس

بأخذأنالرسولأوشكحينبدر،أسرىشأنفىذلكوحدث

الرسوللرأىمخالفاالوحىفنزل،سراحهمويطلقالأسرىمنالفدية

فييثخنحتىأسرىلهيكونأدلنبيانك!الوما:بقولهلهومعايتا

لولاجكمعزيزوالفهالاخرةيريدوالفهالدنياعرضتريدونانرض

!وعظيمعذابأخدثمفيمالمسكمسبقاللهمنكتابئ

(67؟)الأنفال
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ببعضالرسولاهتمحينالكهفسورةفىذلكمثلوجاء

فولهفنزلألباعهبعضعنوأعرضإسلامهمفىأمالثمكةوجهاء

والعشيبالغداةربهميدعونائذينمعنفسك)واصبر:يعالى

منتطعولاالذنياالحياةزينةتريدعنهمعيناكتعدولاوجههيريدون

28(:)الكهف!رطا!امرهوكانهوأهواتبعذكرناعنقلبهأغفلنا

حلنالكريمالقرآنذكرهاعديدةموا!نسفىذلكنظبروحدت

بعضعلىنقبلونحنأمرنابعضعلىأقبلللرسوللمحريشلمحالت

إليكأوحيناائذيعنليفتنونك!دوا!وإنئعالىقولهفنزل،أمرك

كدتلقدئبتناكأنولولاخليلالاتخذوكوأذأغيرهعلينالتفتري

ئمالمماتوفحعفالحياةضعفلأذقنأكإذاقليلاشيعاإليهمتركن

(vi:دا3:الإسراء)سورة*!ونصرأعلينالكتجدلا

يتعبدكمابهاويتعبدالمسلميتلوهاكثيرالقرآنفىذلكونظائر

عندمنالعلابوذلكاللومذلكلكونفهلوالنواهى،الأوامربتلاوه

زعمواكمامحمدعندمنالقرآنكانلوالأولىمنألبسمحمد؟..

يكونوهل،شخصهإلىالموجهاللومذلكمت!منخاليأيكونأن

تعالى:قولهمثلعلىمشتملاويكونمحمدعندمنالقرآن

قدنفسهالقرآنإن*كوالمماتوضعفالحياةضعفلاذقناكم!إذا

منعنهخارجأولبرفدهذإتىكجزءمصدرهألوهبةعلىاحتوى

مثلا:دلك
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صلىاللهلرسولالعتابلمواقفاشاريهوهوآنفاإليهأشرناماأ-

بمقئضىفيهايتصرفكادالتىالأمورفىوسلمعليهالله

منها.أمتفةذكرناوالتى،بشريته

لألوهيةوإنكارهمالكلابواهلالمشركلنموالمحفإلىإشاريه2-

أهلمنأيخذهقدأنهأوتارهمحمدعندمنأنهودعواهممصدره

الخ...أو..أوالكتاب

معلمأوشاعرأو)ساحربأنهلمحمدالمشركيناتهامإلىاشارته3-

هذهعلىسذمتملأجاءلمامحمدعندمنكانإذ(مجنونأو

صدده.يؤيببشهادا!يأيىأنبهأولىوكأنالايهامات،

لمالإشارا!هذهذكرعندماالكريمالقرآنأننعلمأنوييبغى

ثمالفريةيذكرفاحبانافسادها،وبيانإبطالهابدلللمقرونةإلايذكرها

علىدليلمعهميكون(نلينفى،الطنإلايتبعونإن:بقولهيتبعها

سلطانمنعنكمإنوقوله.برهانكمهاتواقل:قولهفىكماكذبهم

دليللافيقادهالمنطقملزانفىمتهافكلامهمأنليبينإلخ،بهذا..

منالقرآنبأنالجازمةبالقضيةييبهعهاذمالفريةيبكروأحيانأ.صدكه

فيال!معريعلماثذيأنزله)قليعالىثولهفىكما.اللهعند

أصلاالعلمصفةعنهمينفىوأحدانا:6()الفرلمحان!والأرضالسموات

بلمفترأنتإنما)قالواتعلىقولهفىكماالمختلفهبمستوياته

نظريلفتكانالقرآنولعل1(10:)النحل!يعلمونلىأكعرهم

دلللأيملكونلاادعياءهاوأنالافلراءاياهذهجنسإلىالمسلملن

سو
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الحقدبذورأنبتتهاووأوهامظنونالاهىوإندعواهمصحةعلى

ولنبله.الدينلهذاوالكراهيه

وأنومكانزمانلكلصالجأنهالكبرىالقرآنمعجزالاومن:يالثأ

فىالكتابوأهلمكهكفاربهايحدىالتىوبراهينهأدلته

المستشرقينلكبارللتحدىمصدرامازالتبعينهاهىالمدييه

وقبلهمبالمدلنةالكتابأهلأنذلك،فلكهمفىسارومن

إفكوانهمحمدعندمنالقرآنإنقالوالمامكةمشركو

سهلةبحجهالرسوللسانعلىالقرانيحداهم،افتراه

إصبمزومحص!عربأكنلمإذا:لهمفقال،عربىلكلوميسورة

مثله،منبآيةفألوا،نفسهعندمنالقرآنبهذاأتىوقدمثلكم

غايةفىحجةوهذهمفتريأيا،مللهسوربعضأو،بسورةاو

نأإمافهوللخصمملزمةأنهاالوقتنفسفىوالإفحامالإقناع

بانهيسلمأو،لدعواهتصديدأبشريأكانإنالقرآنبمثليأتى

فإنهذلكبعدموقفهعلىأصرفإذابه.فيؤمناللهعندمن

العنأدمجالإلىالعلمىالحوارمجالعنخارجأيكونبذلك

والمستشركينكديمأالمشركينشانهووهذاوالاسلكبار،

لمجذبونكلانين!)،عنهمحاكياالقرآنقالكماحدشأ،

33(:)الأنعام!و.يواللهبا-ذاتالظالمينولكن

أن،خلقهعلىحجتهكمالومنعبادهعلىاللهنعميمامومن

وفى،الخلقلكلمعلومهالخايغةالرسالةوبراهينالنبوهايات

لايوجدمانبويهدلايلمنبعضهمعنديكونوقدبها،العلماسطاعتهم
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النفسيةوالدلايلالآياتمندوملكليظهروقدالآخر،البعضعند

الدلايلهذهظهرصواذ!،حقالقرآنأنبهبتبينماوالأفعية

الحقالنظرعنأعرضأوعنهاالإنسانوأعرضووضحس

معشقاقفىوكانواسيكبارا،عنادأمودفهكانبها،للعلمالموجب

ورسوله.الله

وبايايهيارة،وبملائكتهيارهبنفسهللقرآنشهدقديعالىوالله:ثألذأ

اجتمعتلئن)قل:بقولهالقرآنهذاعنوأخبرلاره،البينات

بمثلهيا""تويلاالقرأنهذأبمثليا؟لواأنعلىوالجنالإنس

اخبروقد88(،:)الاسراءطهيرا!هلبعضبعضهمكانولو

الرسولوأخبارمكة،فىالدعوةأمرأولفىبذلكالرسول

آياسفيهوالجنللاهرالشاملالعامالنفىوبهذاهذاعن

أنالناسمنيريدمنعليهيقدملاالخبر،هذامثللأنلنبويه.

ولو،نفسهفىكذلكالأمرأنالدقةكلواثقوهوإلابصدثوه،

الخبر،هذافىكذبهبظهرأنلجازذلكفىشكعندهكان

عأقل.ولاحكحعليهيقدملاوهذالمحصده،عليهويفسد

حاولوالذى،القرآنعأرضالعربمنواحدأأنيلبسولم:رابعأ

توفرأنومعلوملمحومه،بينأمرهفضحثبأشياءأتىمنهمذلك

ولما،المشركينلدىموجودةكانتللقرآنالمعارضةالدواعى

الحرصومع،عندهمالدواعىنوفرمعمعارضتهعنعجزوا

علىذلكدلممكنه،وسيلهبكلوإبطالهمحاربتهعلىالشديد
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صدقعلىتامبرهانذايهحدفىوهذا،المطلقالعجز

وسلم،عليهاللهصلىمحمدنبوهعلىايةأنهوصدق،القرآن

هناالقصدوليس،القيامةيومإلىوبا!يةظاهرةآيهوهذه

الذىولكنآخر،مجاللهذلكفإن،القرآنإعجازعنالحديب

مييوعهالقرآنىالمصدرألوهيهدلايلأناليهالإشارةأود

دليلمنهاوجهوكلالقرآنإعجازأوجهمنوكلهاومتعددة

منالقرآنأنعلىدليلالوقتنفسوفى،النبىصدقعلى

ودعواهممكةمشركىموقفعليناالقرآنقصولما،اللهعند

افتراهبفولويمالوأملهمقالمحمدعندمنالقرآنانفىالكاذبة

)سورةتجرمون!ومقابرىغوأناإجراميفعلىافتريتهإنقل

أنزلبمايشهدالله)لكن؟سبحانهولمحال1(4؟ا4:هود

شهيدا!وباللهوكفىيشهدونوالملائكةبعلمهأنزلهإليك

يشهدونوملالكتهاللهأنمحمدياكفاكأى166(:)النساء

بعدالكتابأهلمعالمدينةفىالتحدىأعادذمإليكأنزلبما

نزلنامقاريبفيكنتم)وإدالبقرهسورةفىفقال،الهجرة

اللهدونمنشهداءكموادعوامثلهمنبسورةفاالرتواعبدناعلى

فاثفواتفعلواولنتفعلوالم)فإدقالثم!،صادقينكنتمإن

)البقرة*!ولليدافريناعذتوالحجارةالئاسوقودهاالتيالئار

لم)فمانقوله:الأولأمرينعلىالايةفدلت24:23(

نأوييبغىحق،انهعلمتمفقديقعلوالمإذايعنىتفعلوا!و

به.ويؤمنوابذلكيعترفوا
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المستقبلفىالنفىيأكددتفيدولنتفعلوا!!ولنيعالىكوله:الثانى

الزمن،منيسدقبلفيمابمثلهيأيوالنالبشرأنبالخبرفيب!،

بميالهيايؤاأنوالجنالإنسبعجزأخبرقدبذلكالدرآنفكان

لمحاطبه.الأرضأهلذلكعلىيعاونولو

إبطالهعلىالناسأحرصمنمكهفىالكفاروكان

الكتابأهليسألونتاره،الوسائلبكلذلكفىمجتهدينومعارضحه

سألوهمكما،عجزهليظهروابذلكمحمدأعنهاليسألواضكلبيةأمورعن

يخبرواانوحاولواالقرندن،وذى،الكهفوأهل،يوسفلمحصةعن

ذلك.فىالرسول

عنهسمألونامرعلىليتفقو!المرةبعدالمرةلجتمعونوتارة

لأمراضهم،الشافيةبالإجابهالقرآنينزلفكان،إعجازهبقصدمحمدا

،المرةيلوالمرهالمعأرضهعلىيامحرصمعه،شأنهمهذاكانفاذا

التأمةالدواعىوجدتإذالأنهلفعلوها،عليهاقادرينكانواولو

،المطلوبوجودوجب،حاصلةالقدرةوكانتالصوارفوامينعت

المواقفأبلغمنالتحدىوهذا،الآنالمسدشرقينمعيذمأنناوهذا

ادعىمنوكلوحديثأ،قديماالأرضأهليهايتحدىالتىالقرآنيه

فإنسور،عشرأو،سورهأوآيه،بملالهيأتىأنفعليهالقرآنبشربة

العلمأهللدىومعلومبه،يومنأنفعليهذلكيفعلانأحديشتطعلم

واخباره،معانيهجههمنالقرانىالاعجازأوجهأنوعلومهبالقرآن
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اللفظى،إعجازهجهةمناكثروالمستقبلمنهاالماضىالغيوبعن

وجهعلىمنهانماذجالقارئيدىبيننضعأنبذلكأردناولكن

الذىذامنلأنهالحصر،أوالاستقصاءوجهعلىوليسفعطالتمئيل

ذلكفىالقولتفصيلأرادومنالقرآناعجازأوجهحصريستطيع

للسيوطىالقرانعلومفىكالأيتهان،القرآنعلومكتبفليراجع

فى)مقدمهمنهالأولالجزءخأصةتيممةلابنالتفسيرأودقايق

(.انالعرإعجاز

بعينالقرانيأملواالذينأنإلىهنانشيرأنالمفيدومن:خامسأ

اسلامهمأعلنو!أنيلبذوالمالمسئشرقينمنالإنصاف

الشديدندمهموأعلنوادستورا،وللقرآنديناللإسلامواعئناكهم

يقولوالعناد،الكفرعلىقضوهاالتىأيأمهمماضىعلى

القرآن11كتابهوألفأسلمالذىالفرنسىالطبيببوكاىموريس

هذهدهشتىأثارثلقد"والعلموالانجيلوالتوراةالكريم

مطأبمةكانثوالتى،القرانبهايختصالتىالعلميةالجوانب

النصوصهذهدرسياولقد.الحدييهالعلميهللمعارفتامامأ

بيديأمة،وبموضوعلهسابقحكمكلمنيقامأمتحررةبروح

تكنلمحيششبابى،فىتلقيدهاالتىالتعاليميأتيرأنكرلاأنى

لتأكيدالمحمدللنعنوإنماالاسلا3،عنيتحدتالأغلبيه

بدينليسفهووباليالى،رجلأيسسهالدينهذاأنإلىالإشارة
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محتفظأأظلأنيمكنوكان،اللهعندلهلمحيمهفلاسماوى

شديدةوهى،الإسلامعنالخاطئةالأفكارهذهمنبالكلير

غلرمنالمستنيرينبعضمعتحدثتولماالانتشار،

لىلعطىأنقبلجاهلاكنتأنىعرفت،المتخصصين

عنالغربفىئلقيئهأالئىيئكعنتختلفصحيحةصوره

..آيهآيهنصهودراسةالقرآن!راءةهوهدفىوكان،الإسلام

الطبيعيةبالظواهرالخاصةالإشاراتدقةالىوأنتهد!

ولالمحمديكنلموالتى،اليومنملكهاالتىللمفاهيمومطابقتها

وعلى..فكرهأدنىعنهايكونأنمحمدعصرفىإنسانلأى

فىنجدلافإننافادحهعلميةأخطاءالتوراةفىنجدحين

كانلوألساءلأنإلىذلكدفعنىوقدخطأ..أىالقران

السابعالقرنفىاسمطاعفكيفبشرأإنسانأالقرآنمولف

الحديث،العلممعيتفقأنهاللوماتضحمايكلبأنالمسلحى

الجنلنتطورمئل،للملاحظةتخضعالتىالقضايامجالففى

معالقرآنفىالموصوفةالمراحلمخللفمقابلةيمكن

11.الحديلا11الأجنةعلممعطبات

الإسلام،عنبحثلأنه،للإسلاماللههداهمستشرقشهادههذه

منإلامتجردةبروح،العصبيةمنملحررعلمىبمنهجالإسلا3وفى

الفهغيرعندمنكانولو)العظيماللهوصدقالحقيقه،عنالبحت

82(:)النساء!.كثيرأأختلافافيهلوجدوا

سص
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وأصالته:الإسحىالفكرحول2-

الإسلامحولكثيرةأخرىشبهاياالمستشرقونأثارولقد

وأصالتها،الإسلاميةالفلسفةوحولوالوحى،العقيدةوحولورسوله

وعلومها.السنهوحول،وأصولهوالتصوف

11المحمديةالشريعةأصولافيكئابهوضع"شاخت"فالمسحشرقأ-

الصحيحةالسنهكبفىطعناجعلهله،كتابأشهرولعله

القرنفىظهر!وضكلرهاالفقهيةالأحاديثإنولمحألومسانيدها،

ولامحمدعصرفىيظهرلمومسايلهالفقهوأنالهجرى،الذالث

بذلكواستدل،الجطهذابعدظهروإنماالصحابه،عصرفى

منالدعوىهذهفىماومع،النبويةالأحاديثكذبعلى

نفسهيكلفلمالمستشرقهذافإن،ياريخيهوأكاذيبمغالطات

بينيقومكانتوأفعالهالرسولأقوالأنليعرفالبحثعناء

أنعنفضلأالمئأخرةالأجيالبلنالفقهكتبمقامالصحابهجيل

المحدثونواها,الأخرىالأحأديثمنكغيرهاالفقهأحأديث

وللمحديين،وسلمعلمهاللهصلىاللهرسولعنالمتصلبسندهأ

المناهجعلماءكبدرحدإلىمنهأفاداليوئيقفىمنهجذلكفى

وسلامةالضبطودوهوالموضوعيةبالدقةووصفوه،المعاصرون

آخرونالسنةكتبفىالتشكيكفىالمنهجنفسعلىوسارالنقل

11و"مارجليوت،الانجليزىالمستشرقواط""منتوجمرىأمثال

علىمنهمالواحديذكرهاالتىوالأدلة،وغيرهميشهير"و"جولد

فدمابذلكتواصواقدكأنهمغيرهعندمكررهتجدهادعواهصحه

جيل.بعدجيلاويؤارثوهابلنهم
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المستشرقينمنكتيرلواطأفقدالإسلاميةالفسلفةمجالفىأماب-

حبأو،التفلسفطبيعتهمنليسالعربىالعقلأنأكذوبةعلى

يعرفولا،بالجزئحا!الأخذإلىيميلبطبعهساذجلأنهالفلسفه،

فى"رينان"بذلكصرح،الكليةأوالعامهالقضايامعالتعامل

للفلسفةياريخهفىو"ديبور"،الساميةاللغاتعنكتابه

11.المسلملنعندالذرة"مذهبعنكتابهفىو"بينز"،الإسلامية

لم:الإسلاميةالفسلفةمصادرعنكتابهمقدمةفىدييوريقول

الفلسفهفىذمراساليونانيةبالفسلفةايصالهدبلالسامىللعقليكن

نظراتعلىيقومالتفكيرهذاوكان،والحكموالأمثالالأحاجىغدر

إدراكهعنيعجزماالسامىللعقلعرضواذا،ومصيرهالإنسانفى

مداها.يذركلاإرادةإلىيردهأنعليهيشقلم

الحكمهذاانشكولاديبور،كبلرينانبهاصرجالفكرةونفس%-

الجنستفوقوهى،مسبقةفكرةيتنبئلأنهأساسهمنخاطئ

تنئمىدامتماالإسلامبةفالفلسفة،السامىالجنسعلىالارى

عناصرعلىيشتملولابأصيلة،ليستفهىسامىجنسإلى

كمافقطالارىالجنسخصائصمنوالجدةالأصالةلأنجديدة

وهو،مهمسوالطرحإلىمدعاةالحكمهذايكونوقد،يزعمون

عنصرمنوخاليةجديبةولاأصيلةلسمتالفلسفةهذهكانتإذا

وإجابة..؟الكبيرالحدهذاالىبهاأنفسكمشغلتمفلماذاالابيكار،

لمحوله:تقرأحين،وأخطرأهمقضلةعلىلطلعناذلكعلىديبور

المدنيةلمقارنةفرصهلنايتيحإذعغلبميذمأنلهالبحثهذافإن
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فىنشأ!،فريدةطاهرةوالفسلفةالمدنيايا،منبغيرهاالاسلامية

يمكنولا،المدنياتلنشأةخاضعةغلرظروففىاللونانبلاد

للتغذىمحأولةاوليريناذلكإنعنها،خارجهبأسبابتعليلها

كانمماحريهوأوسعمدىأبعديغذيااليونانىالفكربثمرايا

فىوامتزاجهااليونانأفكارتتبعأنالعقايد"نشأهفىالأمرعليه

يجعللأنهديبورعندالفائدةلكتيرالعناصرالكتبرةالشرقمدنية

يبحتلموديبور،الشرقبلادفىالحقيقىالتمدنبدايهذلك

مسيرةفىمكأنيهاأوأصالئهابيانبهدفالإسلاميةالفلسفه

حباولالذايهالهايأريخهيكنولم،ككلللاطسانحةالفكريةالحياه

الأوربيهاليونانيةالفلسفةبينواسطةبوصفهاحدىولافيها،

لديبورمقصود!هدفأهذايكنلم-لا-البعضيزعمكماالحديذة

مثلعنها،كتبواأوالإسلاميهللفلسفةأرخوممنلغيرهولا

منالمستشرقونبهيهتمماإن،وماسينيون،كوربأنهنر!

النهرذلكياريخوإيفاميكملةعلىالعملهوالتأريخذلكوراء

ومازال،اليونانفلاسفةبدأهالذىالنهرذلكأوربأ،فىالفكرى

ذلكمسارانحرففإذاأوريا،فىهذالومناإلىملدفقاعطاؤه

أرىغيرآخرجنسإلىوخرج،الطبيعىطريقهعنالنهر

المدنيهمسارإلىينمعوبهبددليأخذفانمامنلأ،العربىكالجنس

الطبيعىمجراهاإلىمياههتعودأنيلبثمأثم،والحضارة

منيقصدونالمستشركينعندالإسلامىالفلسفةفدراسةباوربا،

الفكرية.بحياتهميتصلمحددهأمورإلىورايها

-سبط
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دخولئتبعمنأولأيضكنهمالإسلاميةالفلسفةدراسةأنذلكأ-

عندهميعنىوهذا،الدذمرقمدنيةفىويأيثرهااليونانأفكار

الجنسنتاجمنوهى،اليونانيةللفلسفةوالعطاءالئأثيرمواصلة

الأوربى.الآرى

بالمدنيةالإسلاميةالمدنيةمقارنهمنثانياتمكنهمودراستها2-

المدنيهفىلظهرلمالفلسفةأنبجلاءلهميؤضحمقارنةاليونانية

بالجنساحلكتعندماإليهاوفدتوإنماداخلهامنالاسلامية

الفلسفةأنعلىلهمبرهانأيكونذايهحدفىوهذاالآرى،

تظهرولمفقط،الآرىبالجنسخاصةفريدةظأهرةاليونانيه

عليها.سابقةأخرىحضارةلأيةتدينلافهىوبالتالى،خارجه

للتأثرمحاولةأولعلىاليعريتمنثهألثا-تمكنهمودراستها3-

هذهأنالىالوصولومنجهه،صاليونانىالعقلبثمرات

الفلسفةفضللبيانعربيهنهضةأولبهااريبظتالفلسفة

العربى.الجنسعلى)الآرية(

الفلسفهدارسلدىةLSمؤأصبح!الثلاذةالأمورهذهإن

أمرين:بذلكليؤكدواالمستشرقينمنالاسلامية

.أخرىأجناسمنماعداهعلىالارىالجنسفوقيةا-

وتقافةفكرأ،للعالمبالنسبةالأورببهالمركزيةفكرةعلىا!حاح2-

منوغيرهديبورإليهيهدفماوهذاومدنيه،وحضارة

لذائها،الإسلاميةالفلسفةيدرسوالم-إذن-إنهم،المسئشرقين
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بصفةالأوربىوللفكراليونانيهللفلسفهفهمهملاستكمالوانما

الفكربأوربةالعالمإقنأعمحاولةهوذلكمنوالقصدعامه

فعل.عامةبصفهالإنسانيةالحضارةبأوربةوالقولكلهالإنسانى

بمذاهبوعلاقئهالمسلمينعندالذرةمذهبكتابهفى"بلتز"ذلك

القرنهذامنالثلاطتناتفىالكتابهذاظهرولقدوالهندالدونان

مقصدهعلىنظرةلأوليدلالذىالسابقالعنوانيحملوهو

العقليةسلبعلىفقراتهمغظمفىالكتابويدور،ومضمونه

الهندإلىإمالبنسبهاوالابلكارالأصالهخصايصكلالعربية

أصوليرجعمرةفهو،الأحوالمعظمفىاليونانإلىوإما،مرة

ومراتهنديه،أصولإلىالفردالجوهرفىالمتكلمينمقالات

أفال!طونآراءإلىالمكشلهنفسفىالرازىرأىأصوليرجع

كلإرجاععلىالاصرارولماذاالمرءيتساءلولمحد،وديقريطس

هندى،اصلإلىالكمعلماءعندبالذرةالقولمصادر

لاساميونفهمالعربأماساميأ،جنساليسواالهنودأنوالجواب

يكونأنبقبلونالمستشرقونأنهذاومعنىللإبتكار،يصلحون

،للعربذلكيرضونولاالفرد،الجوهرفىمستقلمذهبللهند

التعصبسوىعقلىيبهريرمنالتحكملهذاتجدأنش!تطيعوهل

ولخطورة،الأجناسبقيهعلىالآرىالعقلتفويوعنلفكرئهم

عنالتفصيلىالردمنبشىءأخصصهاأنأودالدعوىهذه

اليونانيه.الفلسفةعنواستقلكهالإسلامىالفكرأصالة
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والدفللد:الأصالةببنالإسلفىالفكر

الإمهفإن،وأصاللهيراذهابقيمةرهنويقدمهاالأممحياهإن

التىوالشعوببه،تعدزلهأياريخولالهاماضىلالهاتراتلاالتى

الأمم،ميزانفىلهاقيمةلابشرلةكتلاإلاليستتأريخبلالعيش

المتطورةالبشرلةللجهودأمينالسجيلاإلاليلرجوهرهفىوالداريخ

منالآونةهذهفىالأممأشدايعربدهوالأمة،الكمالنحووالمتطلعة

الهجماصأنذلكوماضلها،لراثهاعنالدفاعالى7احلياجأالتاريخ

نأكلهاالإنسانيةتاريخفىنقرأولم،ومحكمةوملواللةقويةعليه

التقافهبهماهوجمتاللذينوالشراسهالعنفبمثلهوجمتيقافه

علىأعلنهالاسلعمارفتحأنفمنذ،خاصهبصفهوالإسلاميهالعربية

بالفكروالدشهدراللشكيكحملاتيتقطعتكدلمالعربىالشرقمنطقة

القويهوروحهابخصايصهاالعربيهالتقافهأنذلك،ورجالهالإسلامى

يعرضتاللىالفكريةالغزواتضدأمينأوحصنالمحويأسياجأكانس

بهذهالحديثالاسلعمارحلولما،التاريخمرعلىالمنطقههذهلها

ودهايهابذكائهاامتازصاستعماريهأساليبمنبهتملزمامعالمنطقة

ناحلهمنالأمورعليهوللبسالمعاصرالمسلمعلىلدخلأناستطاع

وقلم.تراتمنلديهمأأصالهفىالتشكيك

ابانالإسلامىالفكرعلىالمسعورةالحملاصهذهبدأصولقد

الإسلاملعاللمأنويعصبتحامقفىأشيعحيتعشرالتاسعالقرن
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تنهضولم،العلمبيديأخذلموأنهاالحر،العقلىالنظرمعتتنافى

واستبدادأموضكللأانحلالاإلاالإسلاميةالتقافةلنحجولمالعقليةبالفلسفة

بينالمفاضلةلمحضيةالدعاوىهذهاخطرمنوكاننهاله.لهليس

يدعلىعشرالئاسعالقرنفىالقضيةهذهظهرتولقد،الأجناس

الذىالساميه"اللغاث"ياريخكتابهفىرلنانالفرنسىالفيلسوف

الآرى،الجنسمنومرتبةذكاءأقلالسامىالجنسبأنفيهصرح

يقملمأوصافأالعربعلىيضفىرييانعندالمفاضلةهذهوأخذ!

دراسة.أوبحتمندليلعليها

هذهيكرارمنيمللافإنهلديبوربالنسبةالأمروكذلك

للفلسفةمشوهةصورةإلاليسثالإسلاميةالفلسفهبانالقايلهالدعوى

فىللعربوليسالمدحثةالأفلاظونيهبأراءامدزجسأنبعداليونانية

العصرإلىوفلسفتهماليونانعلومنقلواأنسوىيذكرفضلذلك

المسيحيه.بأوروباالوسيط

المستشرقانهذانبهاقالاليىالدعاوىنلخصأنونسيطيع

:محددةأمورفىالقضيةهذهحول

السامية.العقلبةمنأفضلالآريةالعقليةانا-

فهىمتباعدهالأشياءرؤيةإلىبطبعهايتزعالعربيةالعالليةإن2-

الكلية.الأموريذركولاالجزيياسندرك

أفلاطونلاراءمشوهايكرار!إلاللستالإسلاملةالفلسفةإن3-

وأرسطو.
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الفكرفىعألملهاوليسإلابتكأرعنعاجزةالربيهالعقليةإن4-

يذكر.أنيستح!فضلمن

كانتالايهاماياهذهأنلوومقبولاسهلأالأمريكونوقد

هذهأخذقدالدارسينبعضأنإلا،وحدهمالمستشرقينعلىقأصرة

الرفض.أوللنالاشقابلةغيرواعتبرهابهاوآمنالدعاوى

الحديثةالمؤلفاتمنكينرفىالدعاوىهذهصدىئرددولقد

يعيبرذاتهحدفىوهذاوالأسبوعيه،اليومدهالصحفصفحا!وعلى

الإسلاميةالثقافهضدالموجهةالتشكيللحملاتمقصوداهدفأ

:جدامهمةحق!قةإلىهناننبهانونودويزاثها،

نأوحاولناويارلخهاالغربلهالثقافةفىنحنفئشنالوإننا

وأسلافناعلماءناالمستشرقونبهاتناولاللىالمقاييسبنفسننقدها

وقعوالغرباللونانفلاطسفةأعظمارسطووهذاواحد.منهمنجألما

مسلماتأنهاعلىبهايذينأوروباكاتالتىالأخطاءمنكثيرفى

رفضفلقدعشر،الخامسالقرنفىخطأهاكئشفحدىبديهية

بنظرلهوأخذالذرةهوالوجودأصلبانالقايلالمذهبأرسطو

والنارصالهوأء-الماءهوالأشياءأصلبأنالقايلةالأربعةالعناصر

لظهورأرسطوقبلاليونانمفكرورفضهاقدالنظريةوهذه،واللراب

شاهقمنسقطاإذاالئقلالمختلفينالجسمدنبأنأرسطووقالفسادهأ

ذلكومعنىرأسيأ،ئناسباتقلهامعيئناسبالسقوطفىسرعئهمافإن

الآخرووزنجرامكيلوأحدهماوزنحجرينشاهقمنألقيناأننا
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المدهنصففىالأرضإلىيصلالأولالحجرفإنالكللو،نصف

معروفهوكمابطلانهتبتفدوهذا،الثانىالحجريسبغرقهاالتى

الماءومقاومةالنوعىالتقلثانونمنوالرياضياتالطبيعةعلومفى

.للأجساموالهواء

إذاالإسلاممفكرىبعضلايعدبكماأرسطو،لايعيبوهذ!

وماخذأخطاءالعربعلىالمستشرقونأخذفإذاأخطاء،فىوقعوا

العربية،الأمهمنهيخلوحئىالأمممنأمةمنهيخللمءيذمىفهذا

إنكاربهدفالعربيةاللقافهعلىالمستشرفينمأخذكانتاذاوأما

نأواجبنأفمنالإنسانلة،الحضارةمسارعلىفضلهاوسلبأصالتها

علىالعربيةالتقافهفضلوعنعلمايناجهودعنالنفابنكشف

المستشرقونوجههاالتىالدعاوىهذهيكونوسوف،الحديثهالنهضة

منالإسالمىللفكرمايؤضلحالىمدخلناهىالعربيةالتفافةإلى

ولمح!فىالانسانيةالحضأرةلواءحملفىهامدورمنلهومأأصاله

التقليدبقيودمكبلهالوسطىالمرونجهالةفىمنغمسةأوروباكات

السابفة.للحضاراصالأعمى

:""رييانعلىالرد

العقليةمنينمأنأألمحلالعربيةالعقليةبأنرينانقولعناما:أولأ

رينانلملكولاالبرهانى،الدليلإلىلفتقردعوىفهذهالارية

هذهاشبهوماوالئقافه،للجنسالتحصبإلاهذهدعواهفى

اللهشعببأنهمالحاضروقئنافىإسرإئيلبأكذوبةالدعوى
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الأخيرةالدعوىهذهولعل،العالميشودأنيجبالذىالمختار

العامهوىjLa-Dييرسل(نالمرءعلىأسهلومألسابقتها،امتداد

هوىأوملحهرشكبهعنبهأينفسلكىدليلبلاعلا!تهاعلى

هذهأمثالتمامايرفضالصحيحالعلمىوالمنهج،مكبوت

الفلسفةأنرينانيظنأنالفاحشالخطأومن،الدعاوى

وحدها.العربيةالعقليةأو،وحدهالعربىالفكروليدهالإسلامية

واللونالجنسمختلفهأخرىشعوبمنمفكرونفلهاأسهمفلقد

وأندلسيين.وبربرومصريدنوسوريلنوأيزاكوهنودفرسمن

فىيقفولمالعلموطلبالمعرفهعلىأبناءهحثكدالالسلام:ثانلا

نابل-ريناندعوىحكسالعلمهذاكانأياالعلمطالبوجه

وقال،ومسلمةمسلمكلعلىفريضةالعلمطلبجعلالأسلام

هنايفهمأنينبغىالعلموكلمة،بالصينولوالعلمإطلبوالأبنائه

ولسرمعا،والدندوىالدينىالعلميشملالذىالمطلقالعامبمعناه

إلا،العلميعرفلاالإسلامبأنالباحثدنبعضيدعيهكما

الدبنىالعلممعناههنابالعلمالمرادكانولوفقط،الدينىبالمعنى

فىالصينالىطلبهفىالدرحالعلىالرسولحثهملمافقط،

علمكلمصدروهوأظهرهمبلنموجودأهوكانالذىالوقت

للمسلم!ين.دينى

يعصبهعلىيدلريناندعوىمنالأولالجزءكانواذا:ثالثا

بروحجهلهعلىيدلالدعاوىهذهمنالأخيرالجزءفإنلجننسه

عنالمنزهالفكرىوالتأملوالنظرالعلممنوموقفهالإسلام
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وكلابه-الإسلامكانفما،الحىلطلبهإلاوالغرضالهوى

ليضيقوالأرضالسمواتإقأقفىاللأملإلىيدعوالمقدس

وماالكونهذافىوالتأولالنظرمنولمنعهمأبنايهعلىالخناق

إتأت.منفيه

الفكرمنموقفهفىنفسهمعتنأدضقدرينانأنعلى:رابعا

فىأصالتهاويجحدالإسلاميةالفلسفةينكرحينفهو،الإسلامى

ومذهبهرشدابنعنكتابهفىيعودالساميةاللغا!ياريخكتابه

فىنتلمسهاأنيجبمسيقلةإسلامدةفلسفةهناكأنفيقرر

لأنفسهملخلقونكلفعرفوافدالعربوأنبها،الخاصةمظانها

الحقيقيهالفلسفةالحركةوإنبهم،الخاصهبألعناصرملأىفلسفة

الموقفوهذاالملكلمين،مذاهبفىتدلمسأنينبغىالأسلامفى

علىرينانأحكأمأنعلىلدلفإنماشىعلىدلإنالمضطرب

ولا،النزيهةالعلميهالنظرةعلىمؤسسةليسثالإسلاميةالفلسفة

ويزائها.الإسلاميةبالفسلفةئامهمعرفهعلى

بالجزئياسيهتمبأنه،العربىللتفكيروديبوررينانايهاموأما؟خامسأ

استاذنابذلكفالكماللعربيحمدأنينبغىينئفذلكالمتباعدة

أساسايقومالحديثالعلمىالمنهجلأن،قاسممحمودالمرحوم

بمرحلةيسمىماهىالخطوا!هذهوأول،محددةخطواتعلى

فىوالتجاربالملاحظاتبجمعالباحثبقوموفيها،البحث

ليسالملاحظاثوجمعسواء،علىوالإنسانيهالطبيعلةالعلوم

نأالباحثلحاولثمالمثباعدة،الجزئيهالأشلاءملاحظةإلا

علاقاتمنلتخيلهبماالفردلهالملاحظاتهذهبينيربط
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درقدرشدابنأنكماوجوهرها،النفسطبيعةحولرأيهفىعليه

يتم!هابنوألف،النفسوطبيعةالمنطقفىأرسطواثوالمنكليرأ

عنالمنطقهذ!ئهافتفيهبينارسطومنطقئقضعنمسئقلأكتابا

الىالعلومهذهالعربنقلأنشكولا،العلوممنالجدبديحصيل

مجهودذايهحدفىوهذاالحدلئةالنهضةلعصرفائحهكانأوروبا

أوروبا،فىماثتفدكانتالئىالحضارةروحلبعتمنهلابدكان

السيدعشرالتاسعالقرنفىالدعاوىهذهعلىللرديضدىولقد

فىالردهذهونشرالدهرسنعلىالردكتابهفىالأفغانىالدينجمال

مجلةفىعبدهمحمدالإمامأيضأعليهاردكماالوتقى،العروةمجلة

كيبالأولىالعالميةالحرببعدالدعاوىهذهيجددياوحين،المنار

الإسلامفىالفلسفهلئاريختمهيدكتابهعبدالرازقمصطفىالشيخ

منكلأيضالناولهاكمامستفيضهمناثشةالأفوالهذهفيهناثش

الفلسفةفىالعظيمكيابهفىمدكوربيومىإبراهيمالدكلورالأستاذين

نظريهكتابهفىلمحاسممحمودوالدكتور،ويطبيىمنهجالإسلامية

رشد.ابنعندالمعرفة

الفكرمجالفىشلئايبتكرلمالعربىالعقلبأندلبورقولوأما%-

الأميالهبعضهنانوردأنذلكلإبطالفيكفىالئسجيليستحق

والابتكارإلد!االسبقفضلللعربكأنالتىالعلوممختلفمن

وإنماعشواليااختيارأالأمثالةلهذهاختباريايكونولنفيها،

النهضهمقياسبحقهىالتىاليجريبيةالعلوممنأمذلةسنورد

الحاضر.عصرنأفىالأوربية
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الرياضية؟العلومفى-ا

كبيرحدالىبالفضليدلنةالمعاصرالرياضياثيأريخان

حبيسةظلتالعلمهذافىمؤلفأثمنخلفوهوماالعرببلئرايش

قريب،ولمحتالىالمخطوطاتبطونوفىوالمتاحفالمكيبات

التراثبهذاالعربوغيرالمسلمينغبراهتمفقدالشديدوللأصمف

وأنشأواوعمولهمصدورهملهوفتحواالزمنغبارعنهونفضوا

ونشرهلطباعتهورصدواالبحييةوالمراكزالمؤسساتلإحيائه

هذاقلمهلعرفوالموالمسلمينالعربانبل،الضخمةالملزانياث

الكبيره،الجهودويحديقهنشرهعلىالغربودفأنبعدالاالئراث

فىالعلميةالنهضةفىالعربدوربإبرازالمهئمدنأكبرمنولعل

فى"ديورانتو"ل"،العلم"تأريخكدابهفى"سارتون"جورجأوربا

Oldoميلى"أولدوالإيطالىالعالمأفردكمأ115،الحضأر"قصةكتأبه

Mieli"ينبغىوكذلكالرياضياص،فىالعربفضللبيانخأصأمجلداا

عقدحيثالرياضداث""يأرلخكتابهفى"يوسكوفييش"فضلننكرألا

العربيه.الريأضداصأسماهخأصأفصللأ

اميزجسحدثالأخرىالأممعلومعلىالعرباطلعولقد

الهندفىالأخرىلكممالمجاورةبالحضاراثالإسلامدةالحضارة

فىالحضاراياهذهفيهاانصهرسبويقهبغدادوصارسوفارس

فيهائأسسسالتىالعاصمةبغدادوفى،والبصرةالكوفه،مدرسئى

11أرينمميدس11ريأضياتيرجمةدهاتمتكبيرةرياضيهمدرسة

الهندسة.فىافيثاغورس"نظريا!إليهاواندقلتو"بطليموس"،
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مجردعلىالرياضياتفىالعربىالعقلجهديقفاولم

:والابتكارالاختراعإلىذلكيعدىبلفقطالاختراع

:ادالأ!-أ

المجاورةللأمموالئرديمالأعدادنظامعلىالعربوقف

أشكالهاونظمواوطوروهابهافأخذواالهنديةالأرقامفيهاواستحسنوا

وهذبوهأالعربفوحدهاالآننعرفهالذىبالشكلموحدةيكنلمحيث

وهىالهندلةبالأرفامإحداهماعرفتالأرلمحأممننوعانعنهاولفرع

الذانيةعرفتكما.الآنالعربىالعالمشعوبأكثريسئعملهاالتى

بالمغربفاسالىنسبهالفاسية"11الأرفامأوالغباريةبالأرفام

زال!ولاوالأندلسالمغربببلادالأخيرةالأركأمهذهواشلهريا

العربيه،بالآرثامفى--أوروبا.ثعرفماابتىوهى،الآنحلىبهاشملعمل

الأرقاموضععلىساعدالذىالصفرالأرلمحامهذهفىماأهموكان

أنبالذكرالجديرومن.والألفوالمئةالعشرةمضاعفاتسلسلهفى

وتعنىSumgaالسنكريييةللكلمةيرجمةوهىعربيةصفركلمة

يرجعكرطاسعلىظهرنقطهشكلعلىللصفريمئيلوأول.الفراغ

القرنفىإلاالهندفىيكتشفلموالصفرلمم)2(،73عامالىياريخه

ييقدمأنلمحبلبهالعملوبدأواعنهمالعربونقلهالميلادىالدامن

بالعربيهألفكتابأولأنحقاالعجيبومناسيعمالهفىالهنود

المجلد،الفكرعألم،طحطاحعبدالله،الرياضياثفىالاسلامعلماءإسهام)2(

286.ص،الأولالعدد،عشرالحادى
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هـ274سنهظهراليومنرسمهكمانقطةمرسومأالصفرفيهوظهر

تارلخهيرجعالصفرفيهظهرهندىنقشأولبينما.م874الموافق

بعامين)3(.كتبهمفىالصفرالعرباستعمالبعدأىم6AVسنةالى

عنالهندىوالصفرالعددلةالأرقامعرفالعالمأنولاشك

يحملالأركامهذهتزالولاالهنودطريقعنوليسالعربطرلق

الانجليزيهفىفإنهالصفروكذلكأوروبا،فىاليومإلىالعربىاسمها

شلفرالفرنسيهوفى(Ziffer)يصفرالألمانيةوفى(Cipherصيفر)

(Chiffre)شفراالالطاليةوفى(Cifra)يحديدأمكنالصفروبواسطة

يساوأ،اويمينأمنهاالصفرموضعحسبوقيمبهاالأعدادمراتلا

ولاخطأذلكالناسيفهمكماعدمأنهعلىالصفريفهموالموالعرب

العدمبهويعنونللا())5سموهحينأمرهمأولالأوربلونفهمهكما

ءالمأخوذةالأعدادعلىأساسىتبدلبسببهايطر.أماقيمةالصفرأنبل

يسارا،أويمبنافيهاموضعهحسبمعه

الهجرىالتاسعالقرنأولفىالكاشىالدينغيانشاسلطاعولقدب-

مماأدقبصورةقطرهاإلىالدالرةمحيطنسبهيستخرجأن

)4(.الدومعليهانعرفه

11الخوارزمى11العربىالمفكرهو.الجبرقىألفمنوأولب-

يحلأنواستطاع.والمقابلةالجبرحسابكتابصاحب

.ام689سنهالعربيةالمخطوطاتمعهدنشرة)3(

.rrقاسمد.الحديثالمنطق)4(
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عمرواستطاعوالثالثةوالثانيهالأولىالدرجهمنمعادلات

وهذاالرابعةالدرجةمنالمعادلاتهـحل517المتوفىالخيام

الحاضر.عصرنأفىالرياضياتعلماءإليهوصلماأرقى

عددينمجموعبأنالقايلةالنظريةاكتشافإلىالعربسبىكماد-

اشتهراللىالنظريةاساسهووهذامكعباعددايكونلامكعبين

وفضل،ام665سنةالمتوفى"بيبر"الفرنسىالرياضىبها

أحد.ينكرهلاواللكاملالمفاضلعلمعلىالعرب

الطبيعية:العلومفى3-

اشلغلفلقد،التاريخمنمبكرةفترةفىالعلومبهذهالعرباهتم

الأولالقرنفىالكيمياءبعلممروانآلبحكيمالملقبيزيدبنخالد

سنةبمصرالإسكندريةمدرسةمنجماعةلذلكوانئدبللهجرة

إلىالكيمياءكتببنقلالإسكندرىاصطفنوهوأحدهموأمر،م683

حدثتترجمةأولهذهولعلحقيقلها،علىالعربيقفحتىالعربية

نأعلىعظيمأ،شأنأذلكفىفبلغحيانبنجابرجاءيم،الإسلامفى

احديجهلهالاالعلومهذهفىوالكندىالهيثموابنالبيرونىمجهودالا

لابنالبصريا!"فىالمناظر11كتابأنويكفىبها،المشتغلينمن

خاصةاللومإلىالحديثالعلممنجزءأيعدالضوءقوانلنفىالهحثم

علىمتقدمزمنفىاللاطتنيةإلىيرجمتالهيثمابنكتبأنعلمناإذا

بكاموجون21!2سنةبيكولىروجرمنهأفادولقدالحديئه،النهضة

الهبثمكابنملقدماعالمأأنحقاالدهشةإلىيدعواهـومما211سنة
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هذهيئفيذلمحبلمصربنيلللانتفاعالعالىالسدبناءفكرةراوديه.قد

.عاما!فعلىيزيدبماالفكرة

نأبعدالطبفىالعربفضلينكرأنيسيطيعالذىومن

الوسطى،العصورعبركلهاأوربأفىالعربالأطباءشهرةذاعت

منمبكروففىالصددلةوعلوموالتشريجالطبالعربعرففلقد

ظهرياكما،العباسبنوعلىوالرازىالكندىمنابتداءالياريخ

فأشهرسينالابنالقانونكتابأما،العربىالفكرفىالطبيهالمؤلفات

فىمرجعأهمالأوربيةالجامعاتاعتبرلهفلقد،إلبهيشارأنمن

وجامعاتهامدارسهأفىيدرسفكأن،الوسطىالعصورفىالطب

المتوفىالكريمونى)جيزاراللاطتنيةالىلرجمهولقدسواء،حدعلى

حوالىفىيظهراللاتينيةطبعتهتكدولمطللطلة،فى(P,187سنة

المحلية،اللهجاياالىفنقلكبيرةشهرةالكتابلقىحدىام473سنة

جامعةهىالطبفىأساسىكمراجعبالقانوناعيرفمنوأول

يلكفىالعلومكليةأنشتياحيثللمللاد،عشرالثالثالقرنفىبولونأ

غزوسيناابنقانونبدأالتاريخلكومنذام026سنةالجامعة

نصفيمثلالكتابهذاوأصبحواسكتلاطداوإنجلتراأوروباجأمعا!

عشر.الخامسالقرناواخرفىالطببةالمقررات

منالكثيرفيهعرضقدمؤلفهأنالىالكتابهذاديمةويرجع

نوحيشخيصفىمبئكرةصلاحظاتصععلاجهاووصفاالأمراض

الكتابهذافىسيناابنابتكاراتومنله،العلاجووصفالمرض
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التناسلبةوالأمراضالريةأمراضفىالعدوىلخصايصتعرضه

يعدالتىالنفسيةيحليلأئهطريقعنوالنفسيةالعصبيةوالأضطراباث

بذايه.لمحايمأمنهجأفيهامذهبه

:العلوممناهجفى3-

دراسههوالآنبهابعنىالدىالدراساتأحدتمنلعل

بدراسهالمختصونكانواذاويظبيقايها،المختلفةللعلومالمناهج

يحديدمنيجدونهلماكبرىأهمدةيولونالعلومفىالبحتمناهج

نأبهمالأجدرفمنالمحدثينأوربامفكرىلدىالمناهجلهذهدديق

ييسبواحيىالإسلامىالفكرياريخفىالمناهجلهذهأصولعنيبحذوا

بحثبإلقاءثاسممحمودالدكتورالمرحومقامولقد،أهلهإلىالفضل

مازيففيهكشفالانسانيةالعلوممناهجيحديدفىالعربدورعن

هذافىيذكرفضللهملبسالعربأنمنالمستشرلمحونيدعيه

.المجال

منالعرببهلمحاممايقاصيللعرضهناالمجاليسيطيعولا

فعلأمطبمةكانتالمناهجهذهلأن،العلوممناهجيحديدفىهامدور

القداسعرفقدالشافعىفالإماموالاسلاميهالعربيهالعلومفى

والآصولالفقهعلماءوكذا،الفقهىمذهبهفىوطبقهماوالاستقراء

أنويكفى،المجالهذافىالحديثعلماءبهقامعمافضلأواللغه

وابنتيميةكابنالإسلاممفكرىمنمختلفيننموذجدنالىهنانشير

لديهماواضحهكانتالحديثالعلمىالمنهجعناصرأنلنرىخلدون

.الوضوحيقام
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المنهجيهالعقليةكلهيزاثهفىيعكسفإنهتيميةابنأمالأ:أو

وعلماءالفلاسفةمنخصومهمعلشددهرغمكاملبوضوج

الأرسطيةالفلسفةالمفكرهذاهأجمولقدوالصوفيةالكلام

الغزالىهاجمكماسيناوابنالفارابىتراثفىالمتملية

منموقفهفىيعتمدكانلكنه،كتبهمنكثيرفىوالرازى

فىمخالفيهلرأىالكاملالاستقراءعلىوأولئكهؤلاء

كللآرايهمالفرعيةالعناصرفيجمعالمتعددةالفلسفيهالمشاكل

اللىوالأحكامالحلولمنهاويستنتجببنهالربطثمحدهعلى

لمحديبميهابنطبقهالذىالمنهجوهذاهؤلاء،علىيصدرهأ

منطقفىاليونانىالمنهجفىالنقصأوجهاكتشافالىهداه

الأرسطىالمنطىأخطاءلكشفووضع،بالذاتأرسطو

إبنوكشف"المنطقينعلىوالرداالمنطقانقضهماكتابين

وجدناهاكبرىمنهجيةقواعدعنالكتاببنهذينفىيضيميه

نقضفمثلأعشرةالسابعالقرنفىأوروبامفكرىلدىمطبقة

وهىطويلةعصورأأوروبافىساد!التىالفكرةتبميهابن

الذىالعلمىالمنهجأوالأداةهوأرسطومنطقبأنالقايلة

مختلففىالمعرفةلكسبضرورىكشرطيحصيلهيجب

العلومفىالحاذقبنإن11تيميهابنويقول،الدراسةفروع

لهأبقراطالطبوأبوبالمنطقيستعينوالموالطبيةالطبدملة

ثولهمصداقوجدناوقدالأطباءجمحمنمقبولكلام

الصناعةهذهمنبشىءيستعنلمدلكومعبالتجارب

)المنطق(.
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إلاالحقيقةفىليسأرسطومنطقانإلىييميهابنفطنكذلك

يأخذمنالىالمعارفمنجديدأيضيفلاأنهبمعنىحاصليحصيل

التىالمعلوماصعرضفىيستخدمأنهالمنطقيقدمهماواحسنبه،

السابقة.بخبرينهااكتسبتقدتكون

وأهلوالنحووالحسابالطبعلماءأنيئميهابنويقرر

وأنالمنطقصة،بالحدودمولفايهمفىيسدهينونلاالمختلفةالعلوم

منشىءبمجردهيعلملاوحددوهوضعوهالذىالمنطقىالقياس

حقيقةيقريرإلىتيميةابنوييتهىالخارجفىالثابتهالكليةالعلوم

المنطىأنأعلمدايمأكنتفإنىبعد"أمايقولحينأرسطومنطيو

أحسبكنتولكنىالغبى،بهينتفعولاالذكىإليهيحتاجلااليونانى

فدمالىتبينثممنها،الكثيرصدقمنرأيدهلماصادقةقضاياهأن

.قضاياهمنطأئفةخطأبعد

يقولمالنرىأرسطومنطيومنييميهابنموقفتركناوإذا

ممااكثرلديهنجدلمالمنطقهذاعنعشرالسابعالقرنفىديكارت

القياسأنديكارتقاللقد،كرونبثلاطةذلكقبلتبميهابن!ال

بدلأبعلمونهاالئىالأشياءللاخرينالمرءيفسرلكىبالأحرىيستخدم

واجبفمنولذلكيجهلونها،التىيلكعنلهميكشفأنمن

يفعلهكأنالذىالنحوعلىالمياساستخدامعنيقلعواأنالمفكرين

فىيرددكانكونتأووجس!عشرالسابعالقرنحيىارسطوأيئاع

القرنفىأماأرسطومنطقعنييميهابنقالهماالمأضىالقرن

نجدفإنناأوروبافيهيغزوالعربعلومكانتالذىعشرإلثاليش
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الرياضةعلىلعنايهمبصبواألامعاصريهلدعوبيكونروجر

علد!مبلواسلاميه،عربيهعلومأنهابدعوىواليجاربوالملاحظة

جديدمنهجإلىالطريقهودلكبأنمنهإيمانالهاالمجاليفسحواأن

للفكرالحقمقىالأميربأنهرينانلقبهالذىهوهذابيكونوروجر

عشر)د(.الثالثالقرنفىالأوروبى

الاجتماععلمألسىمنأولأنهالىفبالإضافهخلدونابنأما:ثانبا

البالسأحوالإسيقراءعلىفايمسليمعلمىمنهجعلى

مننوعينهناكأنإلىاهتدىقدفإنهالطبيعيةوظروفها

وجدنأهاالفكرةوهذه.علمىوالآخرفطرىأحدهماالاستقراء

هذينمنكلوشرحعشرالئاسعالقرنفىكلودبأرناردعند

فرغمواحدا.يكونيكأدالاسدقراءمنالنوعينلهذينالمفكرين

الدرجةفىالعلمىالاستقراءعنالفطرىالاسيقراءاختلاف

اللىالجديدهالمعلوما!لكسبصحيحطريقمنهماكلاأنإلا

وابن،اليونانىالقياسطريقعناليهماالوصوليمكنلا

التىالمعانىعنعبارةبانهالفطرىالاسدقراءيشرحخلدون

لآنهابهايسدعرأندونالعملىالتطبيقفىالمرءيسيخدمها

وهذهالزمنيه،الخبرةطريقعناكيسبهاالئىالمعانىمن

فدها،ليئعمقالمرءإل!هايلئفتولاالشعورعنيبعدلاالمعانى

لأنهايسيفبد،وبهاباللجربهيدرككلها"بلخلدونابنيقول

.64صفرج،عمر:العربعبقريه)5(
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قريبأيظهروكذبهاوصدقهابالمحسوساثيئعلقجزييةمعان

بها.العلمحصولطألبهافيسئفيدالواقعمن

الفطرىالاسئقرأئىالمنهجخطواصأننجدالنصهذاوفى

طريقعنالجزييهالوفائعالمرءيجمعحييشوواضحةمحددة

يئحققثمشعوريهغيرئكونيكادفروضأيضعثمالدومدةاليجارب

بلواقع.كذبهاأوصددهامن

عليهأطلقماهوالفطرىبالاستقراءخلدونابنسماهوما

المرءيكتسبهاالئىالشعوريةغبرالعمليةبالخبرهبارياردكلود

المعرفةهذهلكونأنالضرورىفمنذلكومعالأشياءبمباشرة

بطرلقةيئمغامضئجريبىبتفكيرمصحوبةالطريقبهذاالمكئسبة

ببنخلدونابنوفرقيدرى،اندونالانسانبهابقومشعوريهغلر

بطرلقةيتمالعلمىالاستقزاءفإن،والعلمىالفطرىالاستقراء

بطريقهالباحيشينتقلبأنوذلك،محددةغايةإلىللوصولشعورية

العامة.القاعدهإلىبصلحتىالجزيدةالأمدفةدراسةمنمقصودة

فىمنهابالكئبرالعربىالفكرذخرالتىالنماذجبعضهذه

ولا،المتلقىاليالميذموقفالئرايشهذامنفلهيففأوروبأكانسوقس

)6(.البريطانيهالمعارفدايرةفىكيبمماذلكعلىأدل

فىالغربىاليفكيربهائصفماييكرانأحديستطيعلا

شخصوجودأنالنالد.وعنالعلمعنالتامالبعدمنالوسطالعصور

أ.طأ17/041ج)6(
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يهمهمنالعصرذلكيبرئلاماعصرفىبيكونروجرمتلوأحد

الذىالرجلمنموففمناكئرفىإعجابهبيكونأبدى"ولقدالجهل

يعتبروهذا)7(،العربيهاللغهيعرفأندونالفلسفةفىيبحثأنيريد

أمكنالذىالحضارىالزادبقيمةبيكونروجرمنصريحاإعترافأ

أفادقدنفسهالمفكرهذاانيخفىولايرإثها،فىاللغههذهتقدمهأن

الحديت.للفكرأبأالأوربلونأعتبرهبحيثولراثهااللغةهذهمن

:والاستعمارألاستشرأقبين-3

لاللشعمارمهدثالتىالوسايلأهممنالاستشرايمايعتبر

يعتمدالحديثوالاسيعماروعسكريأ،يقافيهأالشرقوغزوالعسكرى

وعادأيها،،الشعوبنفسيةدرإسةفىفعالةبصورهالمستشردينعلى

منممكنلمحدربأقلعليهاللسيطرةالوسايلوأفضلوتقاليدها،

العشرينوالقرنعشرالتاسعالقرنأحداتييابعوالذىالتكاللف،

القولهالصلةمدىيعلمالاسدعمارى(النشاطفىالقرونأكتز)وهما

سفارا!منكئيرفىنجدفإنناهناومنوالاستشرا!،الاسلعماربين

هؤلاءعاتىمطىويقعبها،عاملدنمستشرقينألاستعماريةالدول

يريدونالئىالبلادفىالمفكرةبالعقولالائصالمهمةالمستشرين

فىالعاملينبكبارالايصالوكذلكعسكرياأوتقافيأعليهاالسيطره

العاموالتعليموالإعلامالثقافهمجالاتفىالقيادبهالمناصب

هذهاحتواءمحاولةفىالمناسبهالوسائللنقصهمولا،والجامعى

.Addison,51146خفروانظر)7(
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وايفافلهأعمالفىالمشاركهأوالصداقهطريقعنالشخصبا!

الشخصبا!هذهطري!وعنإلخ،..او..أو،لهمالخبرهيتهديم

المحتضىإذاعسكرياثمفكرياالبلادضكزوفىخططهميتفيذيستطبعون

البلادمعظميغزوأنالحديثالاستعماراستطاعوقدالأمر،

خططهينفذأناستطاعكماالطريى،هذاعنريقافيافكرياالإسلاميه

همليكونوابلادهمفىالمفكرينمنكثيرعقولعلىالسيطرهفى

البالد.هذهفىالاستعماربرامجلتنفيذالأداه

المشتغلينمنكئيراإنحيىخطيرأ،مبلغاذلكفىالأمروبلغ

يؤزيعفىالمسيشركينعنوكلاءبمثابةأنفسهمجعلوابالثقافة

فهذاوقضايأه،الإسلامىالفكرفىآرائهملبنىإلىوالدعوةأفكارهم

الوضعيهعنمندوبوذاكوالشيوعيه،ماركسعنمندوب

إلىيدعواوآخر،والوجودبينالوجوديةمندوبوثالثهم،والوضعيين

التقافيهالموسساتوامئلأتإلخ...الإنسانيألدهأوالألهبتانيسالقول

الفكرلتوزيعمعدمدينبوكلاءأفريقياوشمالوالشاممصرفى

العربىالوجدانوشحذ،العربيةالمؤسساسعلىالاستشراقى

الخ...والنهضويةوالتقدميةكألدنويرمضللهمقولايالحيابمفاهيمهم

الخلافيهألقضايابعضحولالفتنةإثارةإلىهؤلاءعمدولقد

حولها.الخلافاثاحياءعلىوعملواالإلاسمىالفكرفى

فىالمرأهبقضاياأسموهماحولكبدرةفتنهآناروافلقد

وتعدد.والعصمةالزوجاتوتعدد،الطلاقدضيةمثل،الاسلام
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لادخيلةمشكلاتالأسلامىالعالمالىوناللواالخ،..الرسولزوجايا

تقافتهبحكمالغربفىموجودةهىوانماالإسلامفىأصلالهاوجود

حلولعنوبالبحث،المشكلاثبهذهأنفسهمالمسلمونوشغل،وديانله

ضدللرأىوالتحزبواليعصبللفرقهواسعأمجالاهذاوكأنلها،

.الآنإلىالفرلمحههذهبناريكثبونالمسلمونومازالالآخرالرآى

القضايأهذهإثارةعلىيزيبتالمىالخطيرةالآثارمنوكان

وأخذالضجههذهوراءانقادواقدالعربالمدقفبنمنكبيرأفريقاأن

صفوفبينالفتنهذهإيارة-المسح!ذحرقينعننيابةيتولىالبعض

نأمنوبدلأ،بأفكارهمالأخذالىويدعوآراءهموييتنى،المسلمين

والمستشرقينمتماسكهكوحدهالمسلمينببندائرأالخلافيكون

لتفرقأنفسهمالمسلمينأرضإلىالمعركةانيقلتمضادهكجبهة

مؤيدبينمحعارضةجبها!فأصبحوا،وحدتهموتمزلىصفوفهم

ومؤيد،الإسلاممنوموقفهالاسشمرافىللفكررافضبين،ومعارض

الصففىالفرقةوهذه،والتقدميةالتنويردعوىتح!لهومبرر

لتحقيقهاالمستعمرسعىوغايههدفايمذلذاتهاحدفىهىالإسلامى

بعضابعضهمالمسلمينشغلوكانذلك،فىالمستشرقينجهودخلال

وانشغالهمذلكفىوجهدهموفتهمواستنفاذالتافهةالخلافاسهذهحول

تحقيقاكلهذلككأنبهغيرهميعبثالذىأمتهممستقبلدضاياعن

نخبةعقولعلىالسيطرةالىورايهامنالمستشرقونسعىلأهداف

خلالمنواسثطاعوابلادنافىالعربيهباليكافةالمشئغلينمنكبيرة
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العربيةالتقافةحاضرفىسمومهمينفدؤاأنالعقولهذهعلىالسيطره

شديدبايجازأعرضوسوفا،أخرىأحيانأوبالتشكيكأحيانأبالتشويه

البه.ودعتالاسثشراقىالفكرهذايتنتالتىالفكريةالنماذجلبعض

منالتخلصبوجوبموسىسلامهنادىالقرنهذامطلعففىا-

النظر110.أىأوروبانهض!كماننهضأننسحطيعحبىالغيبيات

نحنوأننا،يخدمغايةوراءهاليسالحىالغايةكأنهاالنياهذهإلى

صلةباىيفلاوعلوموفلسفاثآدلالنايكونأنيجلاالبشر

السعادهيحقسىفىأنفسناعلىنعدمدأنعليناانالغيبيارر،الى

الذانىللعالمعليهاايثارأفيهانزهدوالانفسهاالأرضهذهعلى

أخرجتالتىالأوروبيةوالنهضه..الغيبيةالنظرةهىكما

غيرآخرشلئائعنىلاالوسطىالقرونظلماتمناوروبا

.(8)ااذلك

العقايدمنالتخلصبضر!رةاخرموضعفىيصرحثم

يعتمدماكلهالكونفىليسإذا"...العقلعلىكلياوالاعتمادالدينية

نأيمكنهآخرعالمالعالمهذاخلافللابسانوليس،العقلسوىعليه

القرونفىيعنلمالانحطاطوان..فيهسعاديهيحقيىفىيطمع

الذهنقصرسوىالغربأوالشرقفىالآنيعنىلاوهو.الوسطى

غيرفىوالهناءالسعادةونشدانالطبيعهوراءماخدمةعلىالبشرى

ا)9(.االأرضهذه

بلصرف.أهص،النهضةهىما،موسىسلا!ه)8(

.16ص،المرجعنفس)9(
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محأكأةبوجوبالقوليقرإرفىجهدأموسىسالمةيألوولا

اذ)ئحياأنلأمةيمكنلااذ11كريمةحياةنحياحئىالأوربيةالحضارة

لممأشرقلهلأمةعصريةنهضهايضورانأستطعولاخالفئها..

النظرةمعوالدسلوروالمساواةللحريةالأوربيةالمبادئعلىيتهم

1(.ا)0اللكونعيةالموضوالعلمية

فيهأثارالمرأهلحريرعنكيابهذلكقبلأمينقأسموكتب2-

فيهونادىالمست!ذمرقينذهنفىإلالهاوجودلامشكالت

وفرنساأوروبافىالمرأةحذوالمسلمةالمرأةيحذوأنبوجوب

يعددلمحضيهرافضهصولهايرفعوأن،بشبرشبرأبالذات

الخ...الطلاقفىوحقهأ،الزوجات

11الحكموأصولالإسلام11عنكتابهفألف،عبدالرازقعلىأمأ3-

لاوحىشريعه،لاعقيده.دولةلادينالاسلامأنفيهليعلن

منوالكتاب)11(الدولةلسياسةنطامالإسلامفىوليس،دستور

كتابأتمنالمؤلفاستقاهاالتىالآراءيعرضآخرهإلىأوله

بينالأساسيةالفوارقيدركواأندونالدينعنالمسيشرقين

والدينأوروبأفىعاشوهكماالمسيحىالدينكلمةمفهوم

ضجةالكئابهذاآثاروقد،والسنةالكلابفىهوكماالإسلامى

تداولمنعالأزهرثررحيثالشرلف،الأزهرعلماءبلنكبيرة

كانالذىالقضاءسلكمنصاحبهوفصل،طباعتهوعدمالكداب

به.يعمل

.9.ص،السابقالمرجعنفس1()0

.أم259سنة،القاهره.ص،عبدالرازقعلى،الحكموأصولالإلامراجع1(1)

ء-
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الشعر11عنكتابهفىحسينطهالنهجنفسعلىساركما4-

فىديكار!منهجمقاييسيطبقأنفيهحاولالذىالجاهلى"

النقديةالمقاييسلهذهوطبقا،الكريمالقرآننصوصعلىالشك

لهذاتطبيقهخلالومنالنقدفوقمقدسشىءهناكيكونلافإنه

إليهينتمىالذىالذبيجإسماعيلقصةبانقال،النقدىالمنهج

هذهلقبولمسلعده!رلش"كانداحيثخياليةكصة،العرب

الإسلا3واستغلهاالإسلامقبلواضحالقصةهذهوامرالأسطوره

وسياسى.دينىلسببمكةوكبلتهادينىلسبب

منليس:يقولحيثذلكمنأخطرهوبماصرجكما

كانفلو،العربعلىكلهجديدأكانالقراناننصدقأنالممكن

فيهوجادلناهضهولا،بعضهمآمنولا،وعوهولمافهموهلماكذلك

ا)12(.الآخرابعضهم

11مصرفىالثقافة"مسدقبلكدابهفىحسينطهصرجكما

ونئكلم،ياكلونكماونأكل..لنامونكمافننامالغربمحاكاةبضرورة

وهذه..وغيرهموسىسلامهبهنادىماوهذا.يتكلمونكمابلغتهم

ذكرمنأردتولكنيقصيلإلىهذامقامنافىيحلأجلاكبيرةكضية

بشعاراتانفسنانخدعلاحتىالقراءأمامأضعهاأنالنماذجهذه

واللقدملة.التنويرشعاريحتزايفه

المعرفةمنكافقدرلديهايكنلمكنيرةأخرىنماذجوهناك

موائدعلىح!اتهبدالأنهوخصالصهاالإسلا!يةبالثفافهالدفيقه

)12(
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يظبدقعنساخرا--يكئببأنبعضهمواكتفىالثقافيهالغرب

الخمر،وشاربوالزانىالسارقفىالحدودويتفبذالإسلأميةالشريعة

الجزارالسارقيدقطعيتولىالذىمن:السخريةسبيلعلىويقول

فىالاجتماعيةمراكزهمخلىسمنوحأولوا.الجمهوريهرييسام

المىالتليفزيونيةوالمسلسلاتالمسرحيايايكيبواأنالإعلاموسائل

للفكركرموزمنهمويئالالعربلةاللغةورجالالدينرجلمنشمخر

مسلسلاصأومسرحياتمنوكمحراسيه،علىوالفائمدنالإسلامى

أشدالمجتمعنفسيهفىأيزهاوكانالغرضلهذااصحابهاكتبها

يغيرتأنذلكعلىويريب،الرقأبعلىالحساموقعمنوأعظم

مكانهوتراجعصالعربيةاللغةومعلمالدينمعلمإلىالمجتمعنظرة

)المودرنيزم(الرجلمحلهاليحلالاجتماعيةالصدارةعنمنهمكل

فىالاستشراقوكلاءوتعهدهعينهعلىالاسئشراقصنعهالذى

..المجتمعفىالعامالرأىيوجبهفىالمؤثرةالقياديهبالمناصبنابلاط

أرى.ماإلاإعلامكموسائلفىأريكمما:للنأسليقول

وكانت،الشأنهذافىموفورنصيبالإسلاميةللبالدكانولقد

الإسلا!ىالعالمفىالاسحشراقبهانادىالتىالاستعماربةالوسانل

علىويعمل،الشعوببينالإسلأميةالروحإضعافإلىكلهايهدف

عليها،السيطرةذلكبعدليسهلالواحدالشعبأبناءبينالفرقهبث

أخطرلهاكانالتىالقضايالبعضكذلكالمستشرقونروجكما

مثلأ:ذلكفمن،المسلمينصفوفبينالفرقةعوأملازدبادفىالنتائج

مصرفىالفصحىاللغةمحلالعامماتاحلالعلىالعملا-
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الكشوفمسايرةعلىقادرهليستالفصحىأنبدعوىوغيرها

المسلشريمامصرفىبهانادىمنأولوكانالمتطوره،العلمية

المصريةالكتبلدارمدبرألعملوكانسبيتا()ولهلماثمانى

)قواعدكمابهعشر،ووضعالداسعالقرنمنالأخيرالثلثخلال

فىالقبط!ةاللغةفيهمجدام088سنهمصر(فىالعاميةاللغة

منبدلأبالعاميا!الأخذالىالعربىالعالمودعامصر،

الأسلامعلىالخطرمنالدعوىهذهفىمايخفىولا،الفصحى

.القرآنولغة

سنةوضعهيتهريرفىدوفرين()اللوردالقضلةنفستأبعيخ!

82Aمصر،فىوالتقدمالنهوضسبيلهىالعاميهأنفيهامأعلن

الكتبدارمديرفولرس()كارلا!مانىالمستشرقبعدهوجاء

فيهدعاالحديذة(العامية)اللهجةكتابهفوضع"ولهلم"بعدالمصريه

بدلأاللاتينيةالحروفاسدخدامعلىالعربوحثالفصحىهجرإلى

فىالنصرانىموسىسلأمةمصرفىالقضلةيتبعنم،العربيهمن

فىذلكونقرآالآنإلىصدإهأنسمعومازلنا،القرنهذامطلع

والتربوية.التمافيةبالشئونالمشتغلينبعضكتابأس

بهايقوماللىالمحاولهتلكفىلدلخص:الثأنيهالقضيةأما2-

الشرقيأخرسببأنيعولونحيث،بهمتأثرومنالمسيشرقون

الإسلامىبالدينتمسكهمإلىيرجععلميأماديأالإسلا!ى

يتغلبواأنأرادوااذاالإسلامدةللشعوبمناصولا،وتعاليمه
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دينهمتعاليممنيتخلصواأنالاالحضارىالتخلفهذ!على

ليكون،اليوميةحيايهمشئونعنبعيداالإسلامينحواوأنأولا،

فىذلكارادإذاوشعائرهطقوسهالإنسانيمارسشخصيةفضية

وتأخرالغربيفدمبينهؤلاءويقارن،وكفىالمسجدفىأوبيته

فيهاليبينواالظالمةالمقأرنةهذهالشبابعلىويطرحون،الشرق

عمومأ،الدينمنالتخلصهوسببهكانالغربلقدمإن

مسلكيسلكأنإلاالشرقأماموليسفقط،العلمبمنطىوالتمسك

علومومواكبةللتقدمالأفضلالنموذجلأنهذلكفىالغرب

فىالآنالمطروحةالقضاياأخطرمنالقضيةوهذهالعصر

العلمانيينبينالصراعأوالحواربورةوهىالدقافيةالساحة

والإسلا!يين.

وسخروهمالأقلامحملةمنكذيراالمستشردونجندولقد

عبءييولىوأصبحالإسلامدة،البلادفىالآكذوبهلهذهلليرويج

منللكتابهالمحترفينبعضالشديد--للأسفالقضبةهذهعنالدفاع

فىالأقلامحملةبعضذلكفعل،الاستعمارعننيابةالمسلمبن

شغلثكما،والمغرب،والجزائر،ويؤنس،والعراق،والشام،مصر

وإذاعةصحافةالإعلامأجهزةوقثمنكتذراالقضيةلهذهالدعوه

،والمناظراتالمؤيمراتوأقيمت،الندواتأجلهامنوعقدتويالفازأ،

يحتالجامعىالدرسقاعاتبعضإلىيسللتأنبهاالأمرووصل

للمسلمينالمتردىالوضعبعضهمواستغل،والمعاصرةالشولر،ستار

بالاسالم.اللمسكهو،المتكررةهزائمهمسببأنالشبابللفهم
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للهزيمةواناسبأبها،وللنهضةأسبابهللنصرانهؤلاءويتاسى

يضليلذلكفىالديناقحاموأن،كذلكأسبابهوللتأخرأسبابها،

كبير.عناءإلىالأسبابهذهيؤضيحفىالأمريحتأجولاوافتراء،

فىونظيرهاالغربفىالحكمنظمبينيقارنوالملماذا

؟!الشرق

وديمقراطية6حريةمنالغرببهيتميعمابينيقارنوالملماذا

بلدأ!فىلهنظيرلاالحكمفىاسدبدادمنالشرقفىواعهووما

؟إ.العالمفى

الأخذوضرورةالأسبابهذهاحدرامفىيكمناليقدمأسبابان

والئنبيهعنهاالكشففىاعمأرهمأفدواالذينالعلماءواحترامبها

حدينسالمفكرونإليهنبهكماقدلماذلكالىخلدونابننبهولقداليها،

يعلقسواءالأسبابوجد!ماإذاآيارهايتخلفلاالكونيةالسننوأن

وللهزايمأسبابهفللنصر،والأممبالجماعاتتعلقأمبالأفرادذلك

الحضاراسنهيارولااسبابهاالحضارا!لقدامأنكمأاسبابها؟

مسلمةأمةبينفيهالافريدكونهفىاللهسننويلكأسبابها،

.كافرةوأخرى

:محددةأسللةفىعندىتئمثلكلهاوالقضيه

به؟تعبأفلمالدينقضأيامنيدهانفضثقدأوربأأنحقيقههلا-

يقدمهأ؟فىسببأكانللدينرفضهاانحقيقةوهل2-
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تمسكهإلىيرجعالعربىالشرقيأخرسببأنحقدقةوهل3-

به؟وأخذهبالاسلام

طرحه:منلابدسؤلأهناكأجدالأسللةهذهعلىالإجابهقبل4-

والحضارى؟العلمىالتعدمبأسبابلأخذمعيتعارضالاسلامهل

أكثريكونالشكلهذافىكلهاالقضدةوضعأنرأيىوفى

ضكيرفىبوضعهابالألفاظالتلاعبمنبدلاوموضوعيهيحديدأ

فوقالنقاطنضعأننستطيعالتحديدوبهذا،الحقيقىموضعها

.الحروف

الحقدقىالمفتاحيعطدناالأخيرالسؤالعلىالإجابهولعل

لاالصحيحةالديييةبالمفاهيمالأخذفإن،السابقهالأسئلةعلىللإجابه

علاثةليستبينهماالعلاقةلأن،التقدمبأسبابالأخذمعيتعارض

سببالصحبحبالدينالئمسكأنندوهمأونظنحيىيناقضأويضاد

عرففىيسمىماأوويذاخلأيذدتمالعلامةهىوإنما،أهلهيأخر

صحيحدينهومأفكل،المطلقوالخصوصالعمومبعلاقةالمناطقه

وكلمهوأمانوأمنللبشريةيقدمفيهيكونأنوبالضرورةلابد

منه،ليسماالدينمنيعدلاحتىبذايها،مقصودةهنا"صحيح"

الذىاليقدمأنكما،بسبباليهيمتلامأالدينبأسميريكبلاوحتى

الحضارةفتكونذاتهافىالأشياءيقدمهولس!لأهلهالدينينشده

شيئبةحضارةهىأوماديةحضارةالتقدممناللونهذاعنالنايجه

هذاأنذلكذايهأ،فىبالأشياءعناييهاددرالأشياءبصانعيعنىلا
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فىغأيا!فيجعلهأالوساللإلىاهدمأمهكليوجهالتحضرمناللون

يتبعكمالخدمدهاييوجهأنيجباليىالحقيقيةالغاياتويهملذايها

والتحضر.الئقدمألوانكلمنها

فىغأيةالإنسانيجعلفهىئماما،ذلكخلافكلهاوالأديان

له.وسدلةيعتبرالعالمهذافىالإنسانوماعدامقصوديقدملكلذايه

باعتبارهالأنسانالىعناييهاوجه!لمحدكلهاالأدياننجدهناومن

يهملانالإنسانمنيطلبلمنفسهالوقتفى،مقصودةغايه

الفرقهووهذا،نحضرهوعنوانوجودهمرآهباعتبارهاالوسايل

ايروشصحنأوللكومودفالتحضرمعنىمنالأديانمودفبينالدقيى

فىالأشياءبتقدميهتمونأولدكفان،التقدميعوقأنهبدعوىللدين

شىءذايهفىالإنسانيقدمفإن،الإنسانىالتقدمحسابعلىذايها

بالوسائليهتمونبذلكوهمآبخر.شىءبهالمحيطةالأشياءويقدم

فىبالغايهيهحالذىالدينىالموكفعكسوهذا،الغايةحسابعلى

الوسايل.يهملولاذايها

بد!كدالماديةالحضاراتلبعضالافلاطسبوادرولعل

الئىالتمردحركأتظهرثحيثأوروبا،دولمعظمفىواضحه

مافيهيجدلملأنهامأمهشىءكلعلىالئائرالشبابروحعنتعبر

حيايه.فىوأملهالإنسانغأيههمااللذينوالأمانالأمنروحيبعث

كمامنهيدهانفضصأوالدينأهملتلأنهاتتقدملموأوروبا

وملكثالتقدمنجأسبابأخذتلأنهاأوروباتقدمتبلهؤلاء،يينعم
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أخذهأوبالدينيقسكهبسبببيخلفلمإلشروأنكما،ناصيته

ولمالتقدمبأسبابالأخذاهمللأنهالشرقتأخريرجعوإنما،بمفاهيمه

الأمةعلىينطبقالأممجمدعفىعامإلهىقانونوهذأإليها،يسع

يصلبألأسبابيأخذفمن،الكافرةالأممعلىييطبيدكماالإسلامية

يهملومن،المساعدةالعوإملتوإفرثإذاالنتايجالىضرورة

فىعليهمفلرىفالديننئايج،إلىبالوصولنفسهيمنىلاالأسباب

الشر!ويأخرالغربيقدماسبابنتلمسأنوينبغى،المقارنةهذه

.المقصودةالأكذوبةهذهعنالبعدكلبعيدأ

والمسيحية:أوروبا

الدين،مناوروباموقفحقيقةعلىسريعةنظرةألقيناوإذا

أوروباحكوماتموقفلأن،والعجبالدهشةإلىيدعومانجدفإننا

الإسلامىوالعالمالشرقمنطقةفىعنهايشاععمائمامأيختلف

الهدفmayكلهالإسلامىالعالمفىنجدولم،خاصةبصفة

خططهالتنفلذالبرامجوتعدلخططحكومه-الحملةهذهمنالمقصود

أوربأ.فىاخرىحكوماصعملسمييماوحماييهدينهالنشر

أوروبأدوللبعضالمواثفبعضالقارئأمأمأضعوسوف

منالأكذوبةهذهدعاةإليهوصلمامدىليعرفالقضدةهذهمن

الأديانمنيدهانفضتأوروباأندعواهمفىوتزييفتضليل

عموما.

،يحضرهفىولاالإنجليزىالشعبيقدمفىمعاصريشكلا:أولأ

الشعوبأكذرمنالحكومىالمستوىعلىفإنهذلكورغم
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الثالثيناتفىأذيرولفدومعتقدانه،دينهعلىحفاظأالأوربيه

والخمرالخبزاستحالةقضبهحولكبيرخلافالقرنهذامن

الدينفىمعروفهمسألةوهذه،وروحهالمسيحجسدالى

علىالكاهنتقديسبمجردأنهيرونفاليمينيون،المسيحى

دمهإلىالخمروينقلبالمسيحجسدالىالخبزينقلبالمذبح

هذاانلحواربيهالأخيرالعشاءفىقالقدالمسيحأنعلىبناء

والخمرالخبزلهمولمحدمدمىالخمرهذهوأنجسدىالخبز

علىالكاهنلمحدسكلماأنهيالولونوالمحافظونفالكاثوليكمعا.

إلىالخبزينقلبالمسيحقألهالذىبالدعاءودعأوالخمرالخبز

أنفيرونوالسماريونالوسطوأمادمه،إلىوالخمرجسده

يكونلاوالخبز،للعلممخالفهلأنهأمعقولةغيرالأستحالةهذه

يقدسوأنه،الحقيقىبالمعنىلهدماالخمرولاللمسيحجسدا

يكونولا،حقيقةالتحولهذانرىولا،الكهنةألوفيومكل

يلذكرالكاهنقدسإذابحيثرمزأالاذلكفىالمسيحكلام

واليميناليساربينالخلافواحلدم،ودمهالمسيحجسدالناس

كلابفىبمااليساروأستدلانجلدرافىالمشكلههذهحول

الكتابهذاوفىالانكليكانيه،الكنيسةعقبدةيمثلالذىالصلاة

حقيقة،وليسفقطرمراإلالبسالمسيحكلامأنعلىيدلما

حذفهأوتعدييهوطلبواالمقدسالنصعلىاليمينواعترض

مننصأىحذفأولعديليجوزولا،الصلاةكتابمن

البريطانى،العموممجلسالىالرجوعبعدإلاالصلاةكتاب

ومجلسالعموممجلسالىالمشكلةهذهدخل!هناومن
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منمؤلفأمجلسالذلكالبريطانيةالحكومهويذمكلت،اللورداس

المؤلفالمجلسهذاولكن،المشكلةهذهلحسمالمطارنةكبار

نقاشبعدالاموحدرآىعلىييققولمنفسهعلىانقسمقد

حقيقيعةالاسنحالةهذهأنعلىأخيعرأرأيهماسيعقرحيثطويل

النقطة،بهذهيتعلوعفيعماالصلاةكتابيعديلالمجلسوطلب

اللورداسمجلسعلىالعقضيةهذهالحكومةعرضسذلكوعند

الذىالأباطرهقراريتفيعذالمجلسقررعنبفهمناقشاسوبعد

ولماانجليعرا،اساقعفةأكبركنتربرىأعساففهرييسيرأعسهكان

دخلتالعموممجلسموافقةمنالصلاةكتأبعلتعديللابدكان

البريطانى،الداخليةوزيرووقف،أخرىمرهالقضسعهالعيه

الصلاهفكياب،المقدسالكتابفىالتعديلقرارعلىمعئرضأ

بعدالامنهشىءيعديليمكنولاانجليعراكنيسةدستورهو

كانتالقضيةهذهعلىالئصويصوعندبأسرها،الأمهرأى

.الصلاةكتابفىالتعديللقراررافضةالأكثرية

الطويلةالمناقشاصهذهمحوركاتصرفهدينيةمساعلةفهذه

المدنيهفىكعبةواعلاهادولأعظمفىوالنوابالشيوخمجلسفى

بهذهنفسهأشغلتحينللدينرافضهانجلتراكانسفهل،والتحضر

المشكله؟.

علىالعملالرسمىحكومتهابرنامجفىبلجيكاوضعتلقد:ثأنيأ

أرادتمالهاويم،الكونغوفىمستعمرائهازنوجيئصير

بعدبالمسيحيةلدشونالكونغوسكان-نصفمناكئرفأصبح
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بالمسيحيةالمبشرينبجهدوذلكالبداوةحيأةيعيشونكانواأن

.هناكبرنامجهالئفيذبلدجكاأوفديهمالذين

إلىأعأد!الفأشبةحكمعليهاغلبأنبعدايطاليانجد:ذالثا

واقامثالكايؤليكىالخاصالدينىالثعليمالحكوميةالمدارس

موافقأيعديلأالبلادفوانينL.J.?c.و،المدارسفىالصلبان

وأرسلتكايؤليكيةمسيحيةدولةأنهاوأعلنت،الكنيسةلمبادىء

منغيرهاعلىوزادتمستعمرايها،إلىوالمبشرينالقساوسه

منكهرأالمسلمينأطفالأخذ!أنهاالمسيحىالاستعماردول

فىالكاثوليكيةعلىيتصرهملكىليبدافىأمهايهمحجور

ألمحدسعلىالاعيداءمنذلكفىبماتعبأولمنفسها،ايطاليا

الئاريخسجلهلمحدشىءوهذاالعقيدةحريةوهىبشريةحرية

ذلك.علىشاهدخيروهو

دولأنهاكلهاتعلنأوروبافىالبروتسئأنيةالدولوجميع

برامجفىالدولهذهأعلنتمأوكثيرأانجبلدقىيدافتهاوأنمسيحيه،

الانجيليةبالئفافةمليزمةأنهاالنبابيةالمجالسأمامحكومايها

الشرقبينالعلاهاثياريخيقرأمنعلىيخفىولاويعالبمها،

ليدنفىالمستشرفينموتمرافتتجهولندامعارفوزيرأنوالغرب

لأجلالشرقإلىيذهبلمهولندابانفيهصرحبخطاب3191سنة

وزير"شلرزمان"صرحكماا.المسيحىالدينلنشروإنما،الدجارة

ألمانيايفأفةأنالريخستاج"11أمامخطبهمنكثيرفىالمانياخارجية
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رييسهتلرلمحدما339سنةفبرايروفى،المسيحىالدينعلىقائمه

-الوزارةرياسهيولىعندما-الألمانىالإيذمتراكىالقومىالحزب

فىالمشتركينألمانياوزراءجمععليهصدقلوزاريهبرنأمجأ

القومدةالحكومةبهسئقومواجبأولأن11بقولههتلروبدأه،الوزاره

فىالنصرانيةالعقيدةواحياءالروحيةالوحدةلأجلالعملهوايمانية

11ألمانيافىالأديأن11سحمىكتاب"وهناكالماضيهالجيدةوالتقاليدالأمه

الدينفصلدعوى-جهلعنيلزعمونالذيناولئكلقراهأنينبغى

التعليميقيرنوكيفألمانيافىقوةمنللدينماليعلمواالدولةعن

مدارسها.فىالمدنىبالتعليمالدينى

هوالأصلاحىبرنامجهأساسكانكلفينالمسدحىوالمصلح

يأبعأالإنسانيكونأنولأجل"اللههورأسهاالمسيحيةالدولةأن11

علىوالمواطنة،الإنجيلخطهعنالحيدةعدملهينبغىالدولةلهذه

أنذلك،العامفىمراتاربعالمربأنويتناولالمسلحبةالشعايراقامه

المسيحيه،الدولةرأساللهعبادةهوا!هيهالماندهفىالاشتراك

والروحيةالدنيويةالسلطتانفهايان،الكنيسةرأسالمسيحواليسوع

فالسطةالدولةرأسالبارىإرادةيتفيذشأنهمامنمعابايحادهما

السلطهأنكما،لزمانالقصاصحقولهاالسدفببدهاالسداسية

الأحكامنوعىوكلا،والدحريمواليحليلالوعظحقلهاالروحبة

لاالذىوالملك،المقدسالكتابعلىيهبنىأنيجبوالروحيةالزمنيه

وعلىلصوصيه،يقيموإنمامملكهيفيمبالذىفليساللهمجدينشر

ه
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دولئهنظاممعهمبالتعاونويوطدالدينرجالمراقبهيقبلانالحاكم

11.ايضاالدييىبلفقط،المدنىالنظاملا

بينالعلافةنوعيحديدعلىالفاييكانمعايققتقدوفرنسا

حامحهأنهافرنسااعلئتالعلاثههذهوبمقيضىوالكنيسه،الدولة

ياريخيالرأومنالكاثوليكى،المذهبسيماولاالشرقفىالمسيحية

منفرنساموقفحقيقةيعلمافريقياشمالفىالفرنسىالاسيعمار

ماأيضاأحدعلىيخفىولا،لنشرهالدايبةوجهودهاالمسبحىالدين

وتونسالجزائرفىالس!وعيونوالآباءالافيجرىالكردييالفعله

علقتكناس!إلىكئيرةمساجديحولتفلقدالنيجر،وبلادوالمغرب

الآباءبفعلكايؤليكإلىالبربرمنالكثيرويحولالصلبانفيها

المسيويدعلىالجزايرفىالإسلامدةالشربعةالغاءفرنسأويعمديا

عنهنتجللكاثوليككبيردينىمويمرعقدإلىدعاالذىسان()لوسدان

الكريمالقرآنحفظةومنعالبلاد،-فىالمسلمينللفقهاءالتجولحظر

أبنايهمإرسالمنالبربرزعمأءمنعكما،الصوفيةالطرقومشايخ

لاالتاريخوذاكرةالإسلاميةالعقيدةيعلماوالقرآنلحفظالعواصمإلى

النماذجمنالعديدذكرفىأستطردأنأريدولاذلك.منشيئأييسى

منأصبحولكنبها،الشرقيقارنأنللبعضيحلوالتىالأوروبية

بعينههووالمغربالجزايرفىفرنسااإليهدعتالذىأنالآنالمؤكد

الإسلامىبالمانونالعملأبطالمنالعلمانيونهولاءإليهيبعوما

الأالأميالةهذهبذكرأردثوما.الدينأمووع!السياسةأمويوفصل

المولمحفحقيقهالقارىءوأمامالإسلامىالعالمحكومأتأمامأضعأن

كا
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قدأوروبابأنزعمهمفىالمضللونهؤلاءيخبعهكمالكلليعلم

وأنشىءفىبالمسيحيةيعنىلاوأنهاالدينقضايامنيدهانفضت

الكنيسة.يبارحلاالدينىالنشاط

هوالشروفىلهاوروجالضد4بهذهندىمنوأول

كبيرجهدذلكوراءوكانيزكيا،ريس!أيايزرككمالمصطفى

علىوعملالأكذوبههذهغذىالذىالاستعمارمنمستمروجهاد

الخلاخةوكانتخيراتها،منلنفسهيمكنلكىالمنطفةهذهفىشيوعها

منها،التخليريجبعثرةحجرالاستعمارنطرفىيغثلالعثمانيه

نفوسمنبأقتلاعهاالإسالميةالعقددةمنبالتخلصإلايمكنلاوذلك

أنوبهتاناكذبأأشاعواذلكسبيلوفىبأخرىأوبوسيلهأصحابها

يقسكهإلىيرحعالشرقئأخروأنوالئحضر،المدنلةضدالدين

لهاللرويجاسثأجرواالتىوالأضالدلالأكاذيبهذه.و..و..بالدين

لمحدأئائورككانوإذا،اليومالىصوئهمنسمعمازلناورجالأأقلامأ

فىخطوايهوضعياوبرنامجبقانونالإسلاميةالعقيدةعنيزكياسلخ

العملالىوسريعاعادأنلبثلمالتركىالشعبفإنأوروبا،أنديه

العالمأنخلاراليهيجدذبواصبح،خربماويعميرئهدممابناءعلى

الأحزابوبكونالإسلا!باسمالدولبهالمؤيغرا!فيعقدكلهالإسلامى

فعلهماوأصبحالسياسية،السلطةفىمكانألهاوجدثالتىالإسلامية

عقيدةفىيويرولمكئبهفىالداريخسجلهعملابتركياأتاتورك

ياريحيهدضيةأصبحتكلهاوالقضيةالأمر،واقعفىالتركىالمسلم

لها.وافعولا

يدو
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الييمييردللياسهت

الإدديلأ-!اليإلهمص:!
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ينصيرأمئبشير

فإنناولذلك،الصحيحةبأسمائهاالأشياءنسمىانالأفضلمن

منالمطلوبعلىد!ةالأكتزهىالتنصيركلمةاستعمالأننرى

الجهدذلكعنبهاللتعبيرالكتاببعضاستعملهاالتىالتبشبركلمة

بينالأنجيلئعاليمنجتفىالنصارىمنالمتخصصونيبذله.الذى

إليالإسلاممنويحوللهميتصيرهمبهدفوغيرهمالمسلمدن

بدلاللكنيسةوالولاءالقرآنمنبدلاالانجيلتعاليموايتاعالنصرانية

المسجد.من

سياسةأنيعلمواأنالقضيهلهذهللدارسينمفيدايكونوقد

جديدةليستالمسلمينبينالإنجيلتعاليمبيشعلىوالعملالتنصير

ويمئد،نفسهالإسائملمحدمقديمةهىبلالعصر،هذاوليدةلبسثوانها

أميةوبنىالراشدلنالخلفاءعصرثمالنبوةعصرإلىتأريخها

هذا.يومناإلىمسئمرةولازالث

هوالإسلامىالمسيحىالحوارلاريخلناسجل!وليدلآوأقدم

بلنيدورماكانلنأسجل!أباثمنفيهجأءوماالكريمالقرآن

يشتدكانالحواروهذا،المنورةالمدبنةفىالكتابوأهلالرسول

لقللوالتدبيرالكيدمستوىالىيذهبالذىالصراعشكلليأخذأحيانأ

فيأخذالأحيانبعضفىيهدأوكأنوسلمعلحهاللهصلىالرسول

سورمنكريمتانسوريانلناسجلتولقدالعقلانى،الحوارشكل

الكتابو(خلالرسولبينحوارمنيجرىكأنماالكريمالقران

الحوارأياتيتدبروالذى(المائدةوسورهعمرانآل)سورةوهما

ه
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وحقيقةالصراعهذاحقيقهعلىيالفاالسورثينهالينفىالوارده

فضحوكيفالحوار،هذاموضوعئمثلكانتالدىالعمديةالقضايا

علشىعلىاللهأنزلمأوحرفوابدلواح!نالنصارىسرايرالقرآن

ومااللهعندمنهويمولونثمبأيديهمالكتأبيكتبونأنهموبينالنبى

الحوارموضوعالقضيةهذهموضوعاتواسيمر!،اللهعندمنهو

عبرالاسلامعلماءلهاتصدىالمدوالية،الإسلامعصورخلالالدينى

،النصارىعلىالردفىرسالتهالجاحظفوضعالعديدةالقرونهذه

علىمنهماكلونبهالنبوةدلايلفىكتابهعبدالجبارالقاضىوكتب

المسلملن.بلنالإنجلليهالدعأوىبتفىومنهجهمالنصارىأساليب

11الفصل11العظلمكتابهفىحزمابنالقضيهلنفستصدىكما

فىالطبرىربنبنوعلى"والنحلالملل11كتابهفىوالشهرستانى

بدللمنالصحيحالجوابفىيتميهوابنالنصارىعلىالردرسالته

علىالردفىالحيارىاهدايه1كتابهفىالقيموابن،المسيحدين

علىالردفىالفاخرةالأجوبةكتبهفىالقرافىوكذلك"النصارى

منالنصارىدينفىبماالأعلمكتابهفىوالقرطبىالفاجرةالأسئلة

هذافىيحصىيكادلاالتىالرسايلمنوكتير..والأوهامالفساد

.الغرض

الرحمنخليلبناللهرحمة-كبألمتأخرة،العصوروفى

الكتبأهممنيعتبرالذى"الحقإظهار11كتابه-الكيرانوىالعثمانى

رائععلمىومنهجرصينبأسلوبالقضلهلهذهعرضتالتىالحدلنة

فىبارزامكانأتحتلالقضلةهذهوأخذث.السابقينكتبمنأفاد

سس
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للفلسفةالأكأدشيةالأقساموفىالمعاصرلنالمفكريناهتمامات

تمنلولعلها،والإسلا!يةالعربمهالجامعاتفىوالعقيدةالإسجمية

المؤيقرايافىوالأسلامالمسيحدةبينالعأيمالحوارقضاياأهمالآن

عبرالديانيينأهلبينالقائمالصراعبؤرةاحيلتالتىالمتعددة

جديدكمظهرالحوارمنجديدلونالىالصراعلغةويحولسالتاريخ

بينهما.العلاقةمظاهرمن

علىونتائجهامقدمأتهافىيريكزالدراسةهذهنجعلوسوف

وكذلكأنفسهمالئنصيرسياسهعلىالقايمدنأوالمبشريننصوص

لحكونالمتعددةمؤيمرائهمفىبهابوصونالتىالتوصياصعلى

الغايةحيثمنالقضيةهذهدراسهمننريدهبمالناشاهداكلامهم

الذينعلىعلميأرداالوكصنفسفىوليكونجانبمنوالهدف

وماوالحضارةالمدنيهسلاريحتلمنهجهموبتشيعونكلامهميرددون

بينأفكارهملبثخلفهايتستروناليىالكثيرةمسمياتهممنذلكإلى

آخر.جانبمنالمسلمين

منذالإسلامىالعالمفىالئنصيريةالمؤسساسنشطصولقد

أنظارلفتمماإلعشرينوالقرنعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصف

مماعاقبيهاوسوءالقضيةهذهلخطورةيدنبهواأنالمسلمدنالمفكربن

النشاطهذائأريخويتبعالموسساتهذهرصدإلىالبعضدعا

الأخيرين.القرنينفىالتنصيرى

هذهمارسمنأولانعلىالحيثةالمولفايامعظنمتتفىويكاد

01113أ-.992لول"رلمولهوالحديثالإسلاصىالعلمفىالمهمة

89
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يعقوبالملكإذنعلىيحصلأناستطاعالذىالأسبانىالمفكر

صفوفبينبرشلونةمساجدفىالئبشيربمهمهلمقومأرغونهصاحب

فشلسأنبعدوذلك)1(.أسبانيافىالمسيحدةبالسلطةمحتمداالمسلمين

الىالمقدسبيتوعودةالغربأحلامتحقمقفىالصلحبيةالحروب

المسلمين.أيدىمنوانتزاعهالمسحةالسلطة

)الإخوةجماعةالشاموبلادسوريافىيأسسقدذلكقبلوكان

عليهاوأطلقام157هـسنه552الصليبيدنأحدأسسمهاالكرملدة(

الكرمل.جبلاسم

الاباءمدرسةئأسسثعشرالثالثالقرنأوائلوفى

المخيلفهفروعهالنفسهامنهماكلوأنشأت،والدومنييكانالفرنسيسكان

وبيروص.سورياأنحاءفى

وهو"دومدنكانى"أسقفكئبالصليبدةالحروبأعقابوفى

باستخدامفيهايوصىالمسلمينبشئونرسالةالطرابلسى""وليم

المبلادلاستعادهالجنودمنبدلأ(المنصرين)يعنىالمرسلدن

)2(.المقدسة

عنكيابهفىالخطيرةالوثحقةهذهإلىحئىفيليبأشارولدد

بينالمئبادلةالعلافةفىالقولوأوضح،وفلسطينسورياياريخ

الحنجى.1،02/302صالخلبج،منطقةفىالئبشيرراجع)1(

نقلا،بيرو!الئقافةدار2/263،ولسطينولبنانسورياتاريخةحتىثثللب)2(

اللثافةندوةفىنشربحثالدكافية،التعبدة،الديبعبدالعظثما.د.عن

.ام399سنه،قطرجامعة،العربدة

كا
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الوسايل،اخيلفتوإنواحد،الفريقينهدفوأنوالئنصيرالاستشراق

البلادلخصايضالمسيشرثيندراسا!منيستفيدونفالمبشرون

السبل،بأيسرأهلهاإلىلليقربوإمكانايهاوعادائهاواحوالهم

للسيطرةالمنطقةفىالرأىأهللاستقطابالفريقينبينقالمواللعاون

المياحة.الوسايلبكلعليها

أطرافعلىالحديثالعصرفىالتنصبرحملاتركزياولقد

وبصفةآسياشرفماوجنوبشر!فىالنائيهوالملاطقالإسلامىالعالم

فىمستعدنينالاستوايية،والمناطقأفريدياووسطأندونيسيافىخاصه

المناطقهذهلأهالىيقدمونهاالثىالاجتماعيةبالخدماتذلك

السنوكبارالأيتامودورالطبيهوالخدماتالاقصتادلهكالمعونات

رغمأنهحقاالنظريلفتومما،المختلفةبمراحلهاالمدارسوتأسس!

مخيبةكأنتعليهاحصلواالئىالنتائجفإنالمضنيهالجهودهذهكل

مرا!والوسيلةالأسلوبفىالنظرمعاودةإلىدعاهمممالآمالهم

سنةكلورادومؤتمرفىعليهالائفاقيمماأبرزولعل،ومراث

ييصير،لرادالذىللمسلمالملاطمةالبييهخلقمحاولةهوام789

البيئهتنصيرعلىيركزونأخذواالفردتنصلرعلىالتركيزمنفبدلا

بالغربةالفرديشعرلاحتىلنصيرهايرادمتكاملهكوحدةوالجماعة

محوركلهاالجماعهكانتاذاامامنفردأ.دييهيزكإذاالعزلةأو

حينئذلنه،العزلةأوبالغربةفيهأبحسلاالفردفإنالتنصيرىالعمل

لتحقيقهالمنصرونسعىماوهذا.متكاملةجماعهفىفرداسيكون

فىيجرىماأبرزهامنولعل.الأنالنائيةالمناطقمنكديرفى

وافربقبا.أندونلسلافىيجرىمأأبرزها
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والتنصير:ألاستشرأقبين

أهدافمعللتقىدداللنصيرسياسةأهدافأنالملاحظومن

منهايتصلماخأصهالأمور،منكذيرفىالاستشراقحركة

)المستشرقونالطرفينوإجماعوالتمافيةالدينيةبالأهدأف

وارتباطهاالإنسانلةالحضارةبمركزيةالقولعلىوالمنصرون(

المستشرقبنكتابالافىواضحأتجدهمأوهذاوشعوبها،بأوروبا

لقومونالذينالعربالكتابمنفلكهمفىدلرومنوالمنصرين

الفكربأوربةالقولفىالمستشرقلنأهدافتحقلقفىبدورهم

واقلفاءالأوروبىبالنموذجالأخذبضرورةوالقول"قاطبةالإنسانى

وحضاريهم)3(.عصرهميعيشواأنالمسلمونأرادإذاأثره

الظأهرتلنهايينأنإلىهناننبهأنللقارىءمفلدأيكونوثد

وماذا،والمسلمينالإسلاممنالغربموففهى،واحدةلعملةوجهان

وحدةبلنهمانجدأنغرابةلالذلكالإسلامىالشرقمنالغربيريد

بعضيكونفقد،أخرىأحيانأالوسائلفىووحدةأحيانأالهدففى

مستشرقاالمنصريكونوكدالتنصدر،بعمليهصنمتغلاالمستشركون

لنابقسروهذابلادنا.منكثبروفىعصرنافىمعروفواقعوهذا

الأسبابلمحراءةفىأحيانأتداخلمنأحياناالدارسيجدهقدما

الظاهريين.هأتينمنلكلوالأهداف

اركونومحمدالعروسىعبدالله:المثالسبيلع!النماذجهذهمن)3(

بألمغرب.

كا
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فىفروقمنبينهماماأهمإلىهناننبهانينبغىولكن

والمناهجةالوسايل

كالبحت،العلمىالجانبعلىوساللهفىالاستشراقلركزأ-

علمىفنشاطه،والمحاضرةوالمؤيضروالندوةوالمقالوالكتاب

بينهمتجدفقدالمخئلفة،بفروعهاالأسلامىالعلوممجالهوبحئنى،

والفسلفهالحديثعلومأوالتفسيرأوالتارلخاوبالنحوالمشئغل

الجانبعلىييركزمافغالباالتبشيرأمأالخ....والتصوف

بناءمذل:أهدافهيحقيقفىمؤثرهكوسيلةالاجيماعى

التربولةوالمؤسسأتوالنوادىوالملاجىءالمستشفيات

النعللمبة.و

اكتشافبعدالمتقفمخاطبةعلىنشأطهفىالمستشرقونيركز2-

بالسياسةالصذ!تغلينوكذلك،النفسىمزاجهعلىوالتعرفميوله

الشخصيةوالصداقاتوالندوهوالمقالالكتابذلكفىووسيليهم

منوالعايدين،والتدافىالسياسىالقرارعنالمسدولينكبارمع

يضارهاالصدالمحاتهذهيؤيىماوغالبابأوروباالتعليمدهالبعثات

خريطهالىالسريعهالنظرةولعلالنستشرقينأهدافتنفيذفى

صدقلنأتؤكدالعربىوطننافىيقافبأالموثرةالوظائفلوزيع

فرنسامنخاصهالبعذاتمنالعائدينفمعظم،القضيههذه

الوظلفىمولمحعهمومنبلادهمفىالنقافيهالقيادةمراكزيتبوأون

.وتنفيذهالقراراتخاذيملكون
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الدنياالطبقاتعلىخطابهمفىفيركزونالمبشروناما

اليعليمأوالتفافةمنلهألاحظالئىالطبماصالمجدمع،فىوالفقيرة

هووالجايعالفقيرمخاطبةالىوالطريقظمأها،وتروىرمقهالتسد

.المالوحفنهالعيشلقمة

يبدأوإنما،مباشربطريقالاسلامفىالطعنإلىالمبشريلجألا3-

يشغلهالتىالاجتماعيةالجوانبعنبالحديثالمسلممعحواره

عكسمنها،ويعانىحيايهفىالضعفنقطةهىوالتى

ومنالاسلاممنالنبلالىمؤلفايهفىيلجافإنهالمستشرق

فىوالموضوعيةالعلمىالبحثستارتحسمباشربشكلالرسول

نبوةفىفيطعنوصريحمباشربشكلرأيهوبعلنالبحث

المفكرتورقمازالسالتىالمشكلاتويذيروالقرآنالرسول

.الانإلىالمسلم

بأنه:بهالقائمينأصحابهأقوالمنالتنصيرنعرفأنويمكن

غيرإلىالإنجيلتعاليمويقديمالعالملتنصيرالمختصونيسلكهمنهح

هذاعن)هارييون(الدكتورأفصحولقدمخلالفةبوسايلالمسمحى

بدولالأمريكيةالعربيةالإرساليةمهمهيحديدهفىبوضوحالهدف

علىمستدلاا)4(مسدحيينايصبحواأننريدهمإننااا:قولهفىالخليج

جميعبدنائباعلكوليكنإليهمافلتذهبالإنجيلفىجاءبماذلك

الأمم.كلالإنجيليعمأنويجب)د(،الأمم

.951-581ص،الطهطاوىعز!مستشار:اقلاس!شراوالتبشلر(4)

5()31.Dangفروخ:والاستعمارالتبشلرعننقلا.

كا

http://kotob.has.it



الئبشير،لفظعليهيطلقماهوالغرضهذايحقيقومحاولة

11.المسيحأجلمنوالحديثوالعملالعيش11النصارىعنديعنىالذى

يتعاونأنولابدضرورسة،المسدحيينبينالئنصيرومهمه

جعلكبيرأحدأبهااهدمامهموبلغ،والمؤسساثالأفرادبهاللنهوض

لاأرسلناه"لقدبقولهالمبشرينطبيعةعنصراحةيعلنبعضهم

بلالاقتصادعنللحديثولا،للخلاصولكن،الاجتماعىللوعظ

للصولدبلالجديدالاجتماعىللنظاملا،للنصحبلللتقدمولا،للتبشير

بلبالديمقراطيةللتغنىلا..الروحىلالببعاثبلللثورةلاالجديد،

11.سياسيينولسناسفراءإننا،للمسيحبلللحضارةلا،للابجيل

أركانمناساسىركنالئبشلرأنعلىالمسلححونويتفى

أموالفىالسنويةالميزانيةمنالأكبرالنصيبولهالحدبثة،الكنيسة

الكنيسة.

المبشرين:ومناهجالتبشيراهداف

نألولاإليهااشارةدونالنقطةهذهتتركأنالممكنمن

العالمفىالمبشرينأعماليحملأنيحأولبالكحابةالمشتغلينبعض

الماليةالمساعدةمنهاالغرض،اجلماعلهأمورأنهاعلىالعربى

أعمالهذهأنويدعى،واليتامىوالمرضىللفقراءوالاجتماعيه

أصحابها،مرادغيرعلىحملهاأوبهاالتشهيرينبغىولاانسانيه

منالمبشرينأش!راضلنبينالنقطةلهذهالتعرضإلىدعانىماوهذا

التأويل.أومنهاللتفسيريدخلدونألسنتهمعلىومنهمكتابايهم
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فىالتبشبريةالإرساليهطبيب)إرهأس(الدكيوريالول

أبداينسىالاالتبشريهالإرساليةطبيبعلىيجبفإنه:طرابلس

ذلك:بعدطبيبهوثمء،يذمىكلقبلمبشرأنهواحدةلحظة

لهممبيناالمبشرينجموعفىاهابىيك"1القسيسخطبولالد

اليبشبروكتبالانجيليرجمةإن:كائلاالمسلمينمعالتعاملكيفية

المسلمينشراءبمجردلأنهنفعأ،وأيمفايدهأكئزالإسلاميهاللغاتإلى

المسيحية،عنالقديمةأوهامهميتهبددلهاومطالعتهمالمبشرينلكتب

قلوبعلىكبيروقعلهاالتىالمحبةفيبعدانوالمناظرةالجدلوأما

الةهماوالمجاملةفالمحبة،النصرانيةنشرعلىمضادوتأتيرالغير

نأالمبشرعلىويجب،القلبدائمأضحايئهالاعتقادطريقإنالمبشر

يظهركماالنظريه،بالأموريلغنىأندبلالمسيحلةبمبدادايمأيتحلى

هىبلسداسيأدستورأولاديييهعقيدهليستالنصرانيهأنللمسلم

ونفحح،والباطلالظلمويمققاوالطهر،العدليحبإنهاكلها..الحياة

ثملغتنا،محاسنعليهونفرضمستشفياينا،فىونتلقاهمدارسنأللمسلم

المسلمإذ.الأملبأهدافونتعلقبصبرالنللجةمنتظرلنأمامهنقف

بالمحبهوالشعورالاستقامهالشرقيهالشعوببينامتأزالذىهو

قلوبإلىيدخلأنللمبشريمكنفقطالطريقةوبهذه،الجميلومعرفة

المسلمنن)6(.

أهدافمعيتيقىلمحدالاسدشرا!أهدافإنلمحلناأنوسبق

أهداف(همإلىالينبيهمنيعفينالاذلكلكنمنهاكتيرفىالتبشير

خأصة.بصفةالخليجمنطقةوكىعموماالاسلابمالعالمفىالتبشير

0)-4.1صا:ىالخالد(6) I.

سر
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ويتضحالمسلحلة،إلىالإسلامعنالعربدةالجزلرةأهللحويل

لألسنالتىالأمريكلةالإرساليةعملبرنأمجمنالهدفهذا

عزمنأقدأدناهالمولمحعدنانحن:يلىمأفبهجاءفقدام988سنة

العربيةباللغةالناطقةالبلادفىرائدتبشيرىبنشاطالقيامعلى

إن.التاليةبالحقائقمالرينوالعبيدالمسلمينأجلمنوبخاصة

العصرفىتشجيعهوضرورةالتبشيرىالعمللهذابالخةالحاجه

البدءضرورةلها،المؤسسهاللجنةاكترح!فقدولذلك..الحالى

العربلةالجزلرةميدانهايكونوأن،العملهذافىالسريع

النيل.وأعالى

مؤلسسىأحدازويمر"يدعلهما،السابىالهدفيموىومما

الجزيرهفىللنصرانيةياريخىحقوجودمنالسابقةالإرساللة

علرأمرعهدهاكسابقالنصرانيهإلىإعادتهاوأن،العربية

فىحقاللمسيح"إن:قولهفىازويمر"ذلكأكدوقد،مستحيل

لديياجمعصالتىالدلانلأكدلاودد،العربيهالجزيرةاسلرجاع

فىمنتشرةكانتالمسلحلهأنعلىالأخير،سنهالخمسلنفى

وجودعلىواضحةأيزيةدلايلوهناكعهدهأ،سابقفىالبلاد

إلىالمنطقةهذهنعيدأنواجبنافإنولهذاهنا،المسيحيةالكنيسة

الصليبيينأيدىفىالأندلسلسقوطوكانالمسلحلة)7(.أحضان

إلىالدعوةفىازويمر"يقكيرفىأثربهاالمسلمينعهدوانتهاء

المسيحيه.أحضانإلىالمنطفةهذهاسترجاع

.246صاللميمى،عبدالملكالخللج،منطالةفىالتبشلر)7(
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الهدفوهذاوالمدينه،مكةفىالإسلاميةالمقدساثحولا!تقاف3-

أن"هأنويؤ"أعلنفلقد،مؤلفايهمفىالمبشرينمنكثيرأعلنه!د

وأن،فوتهموسرالمسلمينوحدةرموزهىالمفدسةالرموزهذه

يجددونالمدينةفىأوالكعبةفىحولهايلتمونحينالمسلمين

معنىمنهايسحمدوناليىالروحيةقوتهمويسيعيدوننشاطهم

المشكائت.مواجهةعلىالتحدى

صرأحةيعلنواأنالتبشيرلةالمؤسساترؤساءينسولم

معهميتعاملونالذينالمسلمينالأفرادمسامععلىالتبشيريةأهدافهم

البلادفىأنشاوهاالتىوالجأمعاياكألمدارساللعليميةالمؤسساتفى

أبناءبلنالحديفاالتعليمنشرسئارلح!،الغرضلهذاالإسلاملة

ليكونام،865بلروتفىالأميريكيةالجامعةأقيملطفلقد.الشرق

منوكان،كذلكالمبشربنمنبهاالمدرسينوجميعمبشرأمديرها

أنعلىبهاالمدرسونيقسمأنبالجامعةالتدريسيؤلىمبادىء

نأمنهميمبلولمالئبشير،هوواحدهدفنحوأعمالهمجمبعيوجهوا

أيضأ،التبشيربمهمهيقومواانعليهميجببلففط،نصارىيكونوا

وكاتالمبشرينبمظهرأساتذيهايظهرأنالجامعهيحرصوكأنت

أحس!ولما،المبشرينمؤلمراتيحضرواأنالجامعهيجبرهم

هذااوايلفىالعثمانيهالدولهمواجهةفىالحرجمنبنوعالجامعة

.الأساتذةمنالمطلوبالقسممبدأالغصالقرن

درسكليسئخلأنان"541المنعقدالقدسمؤتمرقررولقد

وعلمكالئأريخ،العلوملفروعمسيحىيأويلسبدلفىعلمى

كا
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بالجامعة،تلملذكلعلىإجبارياعملأالكنيسةدخولوكان.)8(النبات

الجامعهمجلساجيمعذلكعلىالطلابأمورأولياءاحتجولما

يلى:ماالرابعةماديهفىجاءالخصوصبهذامنشوراوأصدر

ايذغلرواهم،مسبحىشعببأموالأسسثمسححية،كليةهذهإن

يمكنولا،وجهزوهالمستشفىوأنشأواالأبنية،أقامواوهم،الأرض

ليوجدوافعلهكدهذاوكلهؤلاءيساندهالمإذاشحتمرأنللمويسسة

علىالمسيحىالدينمنافعفدمرض،موادهمنالإنجيليكونيعليمأ

علىالمسلحيةالحقلقهنعرضأنملزمينأنفسنانجدوهكذاتلملذ،كل

مسبقالعرفانيجبمؤسسيلاالىيدخلطالبكلوأنثلميذ..كل

للئعليمتؤسسلمانها:للكليةالأمناءمجلساعلننممنه،لطلبماذا

فىالتىالكبرىالحقايقلعلنأنغايائهااولمنولكنالعلمانى..

وأن،المسيحىوللتأتير،المسيحىللنورمركزاتكونوأنالتوراه

به.يوصيهموانالناسعلىبذلكيخرج

سايرفىنظايرلهاتأسسقدببيرو!اللعليملهالمؤسسهوهذه

الجامعةفهناك،الخصوصوجهعلىوالغربيةالاسلاميةالبلاد

اسئامبولفىوكذلك،بالخرطومغوردونوجامعة،بمصرالأمريكية

البلادفىلهاحصرلااليىاللسوعيةالمدارسإلىبالاضافةبتركيا،

هذهفىالحعليميهالمناهجيراجعمنعلىيخفىولاوكراها،العربله

هذهأنشطةكلفىالدايرةمركزهوالتبشيرأنالمؤسسات

.الموسساث

.61-401ص،لخالدىا(8)
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بيروصفى،الأمريكيةالجامعةبهداملاالذىالتبشلرىوالدور

الأخرىالدبشيريةالكلياتجميعيهلمحأمتا65Aسنةأسستالتى

ويشتوىالإسلامىالعالمبقاعشئىوفىالغرضللفسأيسستالثى

فىالأمريكيةوالجامعة،القاهرهوسطفىالأمريكيهالجامعةذلكفى

قامسالأخيرةالجامعةوهذهلاهورفىالفرنسيةوالكلية،استامبول

آسيا.شر!جنوبفىجداخطيربدور

حولالثاليشالعالمبلدانفىواللنهافةالتعليمنشرستاروتحت

اللقافيةالمؤيسماتوكذلكالمختلفةبمراحلةاللعليمدورالمبشرون

المسيحيةلعاليمونشرالإنجللتعأللملزرعخصبهحقولالىالمختلفة

باللعليموانيهاءالحضانهدورفىالطفولةسنمنالمسلمينأبناءبين

المستويأتهذهلكللعليميةومعاهدمدارسألمسمواحيلشالجامعى

الإسلامية.البلادمعظمفىزرعأوزرعوها

منابربمذابةكانتوالإعلاميهالذقافيةالمؤسساتوكذلك

فىض!ضاضةيجدواولم،تعاليمهمنشرعلىخلالهامنيعملون

"أنصراحةيعلنمنهمواحد!إنحلىصرإحةذلكعنالأفصاح

الآرأءعنلللعبيرخاصةبصفهالمصرلةالصحافةاستغلواالمبشرين

فىكثيرةمقالاتظهرتحييشآخر،بلدأىفىمنهااكتزالمسيحلة

فىأجربلاأوالأحيانأغلبفىمأجورةإماالمصريهالصحف

.)9(نأدرةأحوال

.702صوفروخالخالدى،942صالبهى)9(

كا
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النبشيرية:والمؤسساتالوسائل

الخليج:دولفىالأمريكدةالإرساليها-

الجزيرةشبهفىتبشيريهاهدافذالابرويستانليةإرساللةهى

العربيهاللغهأستاذLansingلانسنجالدكتوربتأسلسهاقأم،العربيه

Newنبوبرونسكفىاللاهوتمعهدفى Brunswickالخاص

ساعدولقدبأمريكا.الدييىإلاصلاحلكنيسةالتابعالمبشرينبتدريلا

جيمسوهمتلامذتهمنثلاثةالإرساليةهذهيأسبسفىلانسنج

يعمللانسنجوالدوكان،فيلبسوفيليب،زويمروصموتدل،كأنلين

الأولالنصففىطويلةلمدةسورياوخاصهالشامبلادفىمبشرا

هذهعلىومساعدوهلانسنجأطلقوقدعشر.التاسعالقرنمن

رسمىلطلباسلجابه.أم988سنةالعربيهالإرساللةإسمالإرسالله

فىتبشدرىبعملبالقيامللسماخالأجنبيهالإرساليأتهينةإلىمقدم

فىنشاطهايتايذحرالإرساليههذهوبدأت،العربيةباللغهالناطقةالبلاد

العربى،الخليجعلىالمطلةالمناطقفىوخاصةالعربيهالجزيرة

لتولىالتىهىنيوجرسىبولايهالأمريكيةالاصلاحكنيسةوكانت

الجددبالمبشرينيمدهأكأنياكماالإرساليةلهذهوالتمويلالإشراف

الئبشيرى،بالعملللقباممؤهلينوأصبحوابماتدريبهمأيقواالذبن

فىالمسيحىالإنجيلنشرعلىالعملالإرساليةهذهخطهمنوكان

بصعوبهالإرساليةهذهأحس!ولقد،إلاسلامفيهنشأالذىالمكان

الإسلاممهدالعربيهالجزيرةمنطقهفىخاصهبهاالمكلفهالمهمة

لذلك،الإسلامعلىالشديدهوالغيرةالكاملبالولاءاهلهايتمحواللى

http://kotob.has.it



لتكونالإرسالبةأعضاءعليهابوافقمكتوبهخطةوضعفىفكروا

جاءومماغيرها.وفىالمنطقةهذهفىلهمعملورقةالخطةهذه

الخطة.هذهفى

رايديئشيرىبنشاطالقلامعلىعزمناقدأدناهالموقعيننحن

المسلمينأجلمنخاصهوبصفةالعربدةباللغةالناطفةالبلأدفى

التالية:بالحقائقالبدايهمنذمقربينوالعبيد

فىيشجيعيةوضرورهالتبشيرىالعمللهذاالبالغةالحاجة-ا

الحديث.العصر

مجلسإشرافيحتالتبشيرىالعملهذامثلوجودعدم2-

الحالى:الوق!فىالأجنبيةالإرساليات

الذكرآنفةالمجالاتفىالانحتىيذكرمجهودأىكيامعدم3-

إلىوبتأييدهالمجلسمننتقدمفإنناالمرجوةالأهدافولتحقيق

التالية:بالمقترحاتعامهالكنيسة

ممكن.وفتبأسرعالعملبهذاالشروع)1(

النيل.اعالىأوالعربيةالجزييرةالعملميدانيكونأن)2(

اسم"سيكونالإرساليةهذهدستورمنالأولىالمادةفىوجاء

هدفسيكون:الثانيةالمادةوفى"العربيةالارسالية:المنظمةهذه

البكأوالعربيهالجزيرهفىالتبشلرىبالعملالقيامالمنظمههذه

بالعربيه.الناطقة

صا
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كانأنبعدالمنطقةفىالتبشيرىللنشاطمستقلأمركزاالبحرين

اليبشيرىالنشاطيكثيفعلىوساعد،بالبصرةلمركزهملابعا

هذهاهمومن،أنفسهمالمبشرونإليهاأشاركيبرةعواملبها

بريطانيةمحميةكانتحيثالسياسىالبحرينوضع،العوامل

والأمانالأمنمنكدرلتوفدركافيأكانوحدهالعاملوهذا

جنوبإلىالإرساللةهذهنشاطابلدأثمفىالمنطد4.للمبشرلن

عمانومنومسقطعمانفىمركزالهافأنشأتالعربيهالجزيرة

ووسطها.أفريقيايذمرقإلىالإرساليةنشاطامدد

دولهفىلهممركزأالمبشرونأنشأالعشرينالقرنمطلعوفىب-

وكان!الأولىللمرةأم009سنهزيأرئهافىبدأواحيثالكوت

لبيعمكتبةبهاافئتحواحيثأم309سنةلهاالذاندهزيارتهم

الشيخوهووقتهافىالكول!حأكمرفضولكن،المقدسالكتاب

ثمالكوييتفىيبشيرىنشأطبأىالمكيبةهذهيقومأنمبارك

بإغلافها.امر

منلهالماالكويتعنيتصرفلمالمبشرينأعينولكن

اهميةعن"ويلسونأرنولد11كتبولقد،المبشريننظرفىكبيرةأهميه

الاسلرأليجيهالمزأيأإن11:فقالالتبشيرىللنشاطبالنسبهالكوب

صلتهالهأوأنوالفراتدجلةمدخلمنوقربهالموقعهاوالتجارية

ئسمحوكونهاالعرببة،الجزيرةوسطفىسعودابنبمملكهالوتيقه

أهمبةذاتالكويتيجعلالأمورهذهكل،بسهولةإليهأبالعبور

كا
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الإرساليةبينقائمةالمحاولاتوظلتا)12(.للمبشربنابالنسبةخاصة

الحصولإلىالإرساليهيؤصل!أنالىالكويتحأكممباركوالشيخ

قطعةالشيخوأعطاهاابم139سنةمستشفىبفتحمنهموافقةعلى

القنصلولدخللهم،منزلاعليهاليقبموالقصرهمجاورةأرض

وعدمالولاءبضمانالشيخعندلهموسمطأليكونالبريطانى

وقتإلىبالمنطقهنشاطهاتباشرالإرساليةهذهوطلت،المعارضه

.كرب

قطر،فىهوالمنطقةهذهفىللتبشيرأنشىءمركزأحدتولعلد-

وديم،،هارسمونوالدكايرةبينتجز"جريتالقسالحهاقدمحيت

ودراسةالمنطقةمعالملتفقددالنبرجكورنيلياوالآنسةونومأس،

11بيرسمفانج.القسقطرإلىحضرام459سنةوفىأحوالها،

هذافىووجدواقطرفىالطبيةالمراكزوبعضمستشفىلأفتتاج

يضعواأنالشيخمنهموطلب،نشاطهملمزاولةجيدةفرصة

سنةخريفوفىاليهمبإدارتهاسيعهدلمسئشفىيصميما

الخدماصهذهولكن،للعملجاهزاالمستشفىأصبحأم،479

اضطرتام529سنةففىقطرفىطويلأتستمرلمالطبية

عادصحيثكطرفىتمامأنشاطهاعنتتوقفأنالإرساليه

علىامنةغيرالإرساليةوأصبحتكطرحكومةإلىالمستشفى

البلد)13(.هذافىيمامأالعملعنفتوقفنفسها

(2r)36ص،السابق.

.07ص،بقالسالمصدرا(1)3
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خاصةالعربيةبالمنطقةالتبشيرتاريخعنموجزةفكرةهذه

الحديث،الاستعمارعصرفىأنهالمعلومومنالعربلة،الخليجمنطقة

،الغربدولاحتلتهاالتىالاسلاميةالأثطارفىالتبشلرعمليةنشطس

ألاستعماروجلبأهلها،علىوالتقافيةالسياسلهسلطرتهاوفرضت

فىدنفوأحمدالأستاذيقولالكناسر،وسدنةالمبشرينمنكديرأمعه

البعثةوسعت:0187عامفى"..الخليجمنطقهفىالئبشيركتابه

فىنشاطهأمجألأمرلكافىالإصلاحيهللكنيسةاللابعهالتبشيرية

يقديمطريىعنالخليجمنطقةفىاعمالهايئاشركانسحيثالعراق

ارتبطالأنكلييكانيةالكنيسهأنكما،والتعليميةالطبيةالخدمات

الكنيسةوصلتبلنما،الخليجمنطقةفىالبريطانىبألجلشوجودهأ

منكبيرعددأسسوقدالشرديه،وأفريقلاالهندطريقعنالكاذولدكية

الكنائسوآخر،المحلىالمستوىعلىكنائسالنفطشركاصموظفى

المهأجرونالعنالأسسهااللىيالككانتالعربىالخليجفىأسسالتى

1(.ا)"وباكسئاناالهندمن

الوسايل:اهم

أنهمالخليجمنطقةفىالمبشرونيشلكهاالتىالوسائلأهممنا-

ساعدهمومماالمنطد4،لخدمهالاجتماعيهالجوانبعلىبركزون

ظهورقبلالخليجيةالمنطقةأنالوسيلةبهذهالأخذسهولةعلى

الغالبةالصفةهوفألجهل،البداوةحياهتعيشكاتفيهاالنفط

السكانمعظميعيشهوإقعاكانالمدقعوالفقر،المنطقةسكانعلى

دنقر.نوناحمد،هص،الخليجمنطقهفىالتبشلر1()4
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الصحيةالحالةذلكإلىأضفالبوادىفىيعيشونالذينخاصه

وسيلةالطبىالنشاطجعلكلهوهذا،المتدنيةالطبيةوالرعاية

المسلشفياتطريقوعنالشبهايا،عنوبعلدةومسمورةمناسبة

المسلمينالمنطقةسكانمعالمباشراللقاءيسلالعامهوالعيادايا

لهيسمحلاالمستشفىالىذهبإذاالمردضفكانونساء،رجالا

الملحقةبالكنلسهالمسيحيهالصلاةيؤدىأنبعدإلاالطبلببلقاء

معمباشرلقاءبعدإلاالعلاجلهيصرفولا،بالمستشفى

وضعابالمنطقةالطبيهللهلئاثجعلوهذا.الراهبةأوالراهب

اللذانهماوالمسلمهالمسلمكانحث،المنطقةسكانبينممئازا

منهمأوالسماعلمقابلتهما،ويسعيان،والطبيبةالطبيبلقاءيطلبان

والمستوصفالمسدشفىجعلوهذاكانأ،حدثمااليهماوائجلوس

مثألأكبرولعل،الخليجمنطقةفىالتبشيرمراكزأخطرمن

العربلهالاماراثفىالإنجيلىالآتحادبعثةمسثشفىذلكعلى

فقط،بهاالمقيمينالمرضىعلىيقتصرلانشاطهافإنالمتحدة

القاعهفىتعقدالتىلعامهالندوإتإفامةإلىذلكيعدىوانما

الكتبلبلعخاصهمكتبةالمستشفىألمستكما،لذلكالمعدة

اشرطةئقدممنهاغرفةكلوفىالمسدحية،والمطبوعالا

1(الأحد.)دموغظةوسماعالمقدسللكتابالشحجلل

خاصة-بصفةالخليجوفى-عمومأالمبشرينوسايلومن

فىوالعايلاسالأفرادبينيتهمالتىوالصدداتالشخصيةالعلاقا!

15(

http://kotob.has.it



الجانببهذأالمبشرلنابرزومنوخارجها،المنطقةداخل

واحدكاكهم،المختلفةالعملأماكنفىالخلامصانعىمجموعه

ألضأ.العمالومعالأعمالأصحابمعالمباشر

ويؤزلعهاالئبشيرعمليةفىالمطبوعاتدورذلكبعديأيى

بهذهتقومالمسيحيةالمكتباتمنكبيرعددفهناك،بالمجان

وهىسراالبيوياعلىيؤزعالتىالمطبوعاتوهناك،المهمة

أمامالشخصيجدهأاللاهوئيهوالدرانيمالإنجحليةبالمواعظأشبه

الجدرأن.علىملصقةأوالصباحفىبيته

داخله،وفىالإسلامىالعالمحولالمنتشرةاللبشدريهالإذاعات

وهناك،بالمسلمينالاثصالفىفعاليةالحديثةالوسائلأكيزوهى

الموجههالتبشيريهالبرامجانتاجفىميخصصةأعلاميةأجهزة

الانتاجشركاياالأجهزههذهاهممنولعل،المسلمدنإلى

جزيرةوفىوأسباندا،وفرنسالبنانفىالموجودةالإعلامى

العالمعبرراديومنبرامجهاتبثالشركاتهذهوبعض،سيشل

برامجهيبثالفاييكانرادلوأنكمالمحبرصومنموناكومن

راديوالانالشركاتهذهأنشطولعلالعربيه.باللغةالئبشدرية

عشرالحادلةالساعةبعدالتبشيريةبرامجهيبثالذىمونتوكارلو

.عادةمساء

والمدارسالحضانهدورمثلالئعلدميه،اللربيهالمؤسسات

فىالمنتشرةالأمريكلهوالجامعأ!والثانولةوالإعدإديةالابلدايية
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وضعفاقوةنشاطهايختلفالمؤسساثوهذه،الإسلامىالعالم

أنشطهأننجدالمذالسبدلفعلىبها،ئعملالتىالمنطقةحسب

ظبى،ابىفىكاثوليكمدارسالخليجدولفىالعاملةالمدارس

البحرين.فىيعملكان!التىالأمريكيةالارساليةومدرسة

وماالتعليميةوالبعثاتوالفنونالصحافةدورسبقمأالىيضاف6-

أحياناالاسلامىاللارينيلتزييفأفكارنشرمنذلكعلىيترئب

ومحاولةأخرىأحماناالأسلامىللعالمالمؤلمالواقعواستغلال

بألاسلام.التخلفذلكربط

المنطالةفىالتبشيريةالأدواربأخطرالصحافةقامصولقد

منكثيرمصرإلىهاجرفلقد،العموموجهعلىوالإسلاميةالعربية

مصرفىالامانطلبوهىومكشوفةزايفةبدعوىاللبنانيهالموأرنة

ولازالوا..مصرإلىهجريهميبررونكانواهكذا.والنورالحربةبلد

خرلجىالموارنةكأنفقدتمامأ.ذلكعكسالواقعأئبتقدولكن

الفمنبذورمعهمحملواالذينالتبشيريهوالمدارسوالكنائسالأديرة

يحتنشاطهميباشرونوأخذومصر،ربوعفىالتنصيروأساليب

الحياةمرافقكلعلىمسيطرأكانالذىالأجنبىالاسئعمارحماية

وكان،العشرينالقرنمنالأولوالنصفعشرالتاسعالقرنفى

المصرىالوجدانهيأفلقدالأذر،شديدالمهاجربنالموارنةنشاط

الأمريكىالمؤرخالحفيقةهذهإلىاشأرولقدالنقافى،للاسلعمأر

التجارمنفئةزرعالىفرنساسعصلقد:قالحيثبيترجران
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النفوذحمايةيحياورشيد،ودمياطالاسكندريهفىالشوامالمارونيين

النديماللهعبدعليهااطلقالتىالصحفبعضلهؤلاءوكانالآجنبى،

.)16(بالقاذوراتينشرونهمايسمىوكانالأجراءصحف

مؤلمسحةوهىبمصرالهلالداربئأسبسزيدانجرجىوقام

أنهاوقيل،المصرىالكاثبمجلةأنشأواوكذلكخالصةتبشيرلة

صهدونية.باموالتأسست

بنودمنوكانخالصةصليبيةبيدفتأسستالأهرامجريدةأما

،النصارىإلابتوزيعهابقومولاالنصارىإلابهايعملألاتأسيسها

مصرإلىهاجرواالذينوإخوانهيقلابشارهمولمسميهاأكبرمنوكان

كبيردورصاحبوكان،الفرنسيةالحملهحمايةتحت.A)873سنة

احيانأ،الأنجليزعنمدافعأفلمهوكانعرإبى،ضدالإنجليزتألبفى

كبفمذكراتهفىعرإبىسجلولمدأخرىأحيانأالفرنسيينوعن

كانهكذااو،عرابىبمبادىءمؤمنأكانفدديقلا.بشارهخدعه

محررتقلابشارةليزورنىجاءساعةاوبعدا:عرابىيقول،يتظاهر

ددلأنهنحوىعواطفهويبدىليعزينىقدمأنهوظننت،الأهرامجريدة

دخللماولكنهوطننا..لحريهيعملمناواحدأنهوشرفهبدينهأقسم

بكحلوماذافعلتماذا:عرابىأىةقالثمالتوقح،أشدتوقحعلى

يقلابشارةعنعرابىبمولهكذا"محالةلاخأئنالرجلأنور(ييا

الآهرام.جريدةمؤسسى

سنة،قطرجامعة،العربيهالندوة،الديبعبدالعظيمد.ا.بحثراجع)16(

)e iir.
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مؤيسسهبهقام!ماعنهيقللاورفاكهتددلعبهالذىوالدور

والتقدمية،والنهوضالتنويرستارفلحثمصر،فىزيدانجرجى

واسلطاعتالحدييشالمصرىالشأرعفىلقيمثوابتمنكليرازلزلت

علىويعملالأكاذيبمنكثيرأالعربلهالأمةوجأنفىيزسخأن

النهضةعصربدايههىالفرنسلةالحملةبأنقولهمملفىلها،التروبج

ايصالناوأن،الظلامعصرتمللالعثمانلهالخلافهانأومصر،فى

..الحضارةسلمفىبيدناوأخذالحربةمعنىعلمناالذىهوبفرنسا

الخ)17(.

الكنبسة:ظلفىالمهاجرهالعمالة

بالنسبهالمعاصرالعالممناطىأهمالعربىالخليجمنطقةلعل

والاجلماعبة،الاقتصاديةلظروفهانظرأالخارجمنالعمالةلجذب

الهلئاثإحدىنظمتهمؤت!رأام979سنهبلروثفىعقدولقد

إليها،المهأجرةالعمالةودورالخللجمنطقةأوضاععنالتبشيريه

همالمنطقةهذهسكانمن08%ان(MECC)الهحلههذهولاحظت

للملقلدعوالعمالةهذهأوضاعوأنالمهاجرةالعمالةمنالأساسفى

للمنطقه،السكانىالشكللغييرفىالإيجابىوبدورهابهاوالاهتمام

السكانىللشكلدراسةالهيدةهذهأعدتأنالمولمحفهذاعلىوتريتا

بعضوقأمودياناتهاالمهاجرهالعمالةنسبهعلىاللعرفومحاولة

العملتأمينعلىوالعملالمنطقةلدولعدةزيأرإتبئتظيمالقسس

العربله،النثافةندوهفى،الديبعبدالعظلمدا.كئبهالذىالبح!راجع)17(

.أم3i!سنة،قطرجامعة

http://kotob.has.it



لقيادهالعربيةاللغةبيكلمونالذينالمسيحيينوالمربينالقسسلبعض

المنطقة.إلىالمهاجرةالمسيحيةالعماله

العالمىالكناش!مؤيمرعنالمنبيد"السرامانهأعديةولقد

وبناءأساسها.علىوالعمللدراسيهاالمهاجرينهؤلاءعنوثايق

يجبأنهأم175سنةالكنايسمؤلمراعلنالونائقهذهدراسةع!

وشمعىالمهاجرينالعمالهؤلاءحقو!عنيذافعأنالكناش!على

هذهأحواللمتابعةلجنةالمؤتمرهذاأنشأولقد،أوضاعهملتحسين

العامللرأىاستطلاعواجرىبشانهاقرارايهتنفيذومتابعةالعمالة

الايبة:الأمورحولالكناسمى

فىالمنعقدالكنائسمولمرلنداءالدوليةالأسرهاستجابةمدىا-

العماله.هذهحقوقبشأنالأوسطالشرقوفىآسياوفىأفريقيا

والولمحوفالخليجفىالمهاجرةالعمالةأحواللميابعةالسبلألسر2-

صعوبايا.منياقونهماعلى

نأوالأرثوذوكسيةوالكاذوليكيةالبروشمتنتيهللكنئسيمكنكيف3-

)18(!الخليجمنطقةفىالعمالةرسالةيؤمن

إلىالمهاجرينالمسيحينالعمالعددالهيلةهذهوقدريا

2-3و5بينشراوحالعمالةمستويا!جميعفىواناثارجألاالمنطقه

هيئةأعدتولقدوأفريقدا،آسيأدولمنمعظمهممسيحىملحون

هؤلاءعنويايقالعالمىالكنائسمؤيضرفىللهجرةالعامةالأمانة

دنعر،فوناحمدبقلم،الخليجمنطقةفىالمسلحىالتبشلرراجع)18(

32.3-هصلأ
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العامالمؤتمرلمحررولمحداساسها،علىوالعمللدراسيهاالمهاجرين

لهاالتىخاصةالمخيلفةالكنائسعلىيجبأنهام175سنةللكنائس

المسلحيهالعمالهحقو!عنيذفاعأنالعربىالخليجبلادفىفروع

أحوالهم.تحسينعلىوالعملالمنطقةالىالمهاجره

باكستانفىيعملعالميةمنطمةعنكتابحديذاصدرولقد

11يوميأ"صلعنوان pray day by dayمنطقةفىالفسيحيهلنشر

منالقادمدنوخأصةالمهاجرينالعمالبينالكنبسةوليقويةالخلبج

مركزفتحأجلمنيصلواأنالمطلوبةالصلوايابينومن،باكستان

الخليجفىوالهنودالباكسيانيينمنبألمراسلةلالبهجيلللدارسين

الإذاعة.برامجولتنميةالعربى

فىيعتمدونأنهمالمنطقهفىعملهمللمبشرينسهلومما

المسلمة،ضحرالعمالةمنالضخمالعددهذاعلىبرامجهمتنفمذ

قدالأوسطالشر!فىالمبشرينلعدداحصائيةآخرانإلىبالاضافة

الخليجمنطقةفىالمبانسرينعددأنالانجيللونويذكر0013بلغ

الطبية.المراكزفىيحملمعطمهمبروشمتانيامبشرا08حوالى

الفنيةالمجالاتفىيعملونمنهمكبيراعدداهناكأنكما

علىالئعرفالسهلمنوليسهويئهمعنيعلنوأأندونوالصناعية

نشاطهم.طبيعة

مصر:فىنشاطهم

فىالأمورلهاسلقرتأنبعداليرطانىالاسئعمارأنونجد

أبرزمنوكانالتبشيرى،الدورهذاذهنهعنبغبلممصر
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والمسلمينالاسلاممحاربهفىالراثدالدورلهاكانالتىالشخصيا!

يتميزوكان،البرلطانىالسامىالمندوداكرومر"اللورد11بمصر

بمصرعهدهأولمنذفعمل،العربيةولغتهللإسلاموالعداءبالدهاء

لهوكانومناهجها،والتعليملةوالسياسيةالتقافيهالحياهتغريبعلى

11"كرومروضعوقدبمصرالإستعماردعايميلبيتفىالأكبرالدور

الذىالحديثه""مصركلابهفىمعأوالإستعمارىاللبشيرىمخططه

أهمومنمصر،فىالبريطانىالوجودمنوأهدافآراءضمنه

يألى:ماالكتابهذافى"كرومر"أثارهاالتىالقضايا

شمسكهمإلىيرحعالمسلمينتأخرسببأنإظهارعلىاللركيزا-

والحضصإرة،الحديثالمدنيةمعيتتافىئعاليمهوان،بالإسلام

والعلم.

بالتخلصإلاالحديذةالمدنيةإلىطريقمنالمسلملنأمامليس2-

ويعاليمه.الإسلاممن

العالمفىالموجودالتخالفمشاكلكلارجأعالدووبمحاولته3-

الإسلام.تعاللمالىوالاجتماعيهوالالمحتصادلةالسياسيةالإسلامى

نادىحيث،الكريمالقرآنلغهإلى"كرومر"نشاطامئدوقد

اللغههىالقاهرةلغةوجعلالعامله،باللغةوالأخذإلغألهابضروره

والدواوينالكتابةفىالفصحىالذغهمحلواحلثهاالرسمله

غلروكتها،فىبمصرالعامالرأىعأرضهقدالرأىوهذاالحكومله،

منبالعاميةفنادواصاغيةأذناالمستغر.بينبعضعندوجدكدأنه

11"ولمورالمسئشرقوألفالمقلطف"11صاحبخاصةالصحفخلال
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قواعدفوضعالفاهرة"الغةكئاببمصرالمخئلطةالمحاكمقضاةأحد

ثم،القرآنلغةمحلإحائلهابوجوبونادىالقاهريةالعامدهاللغه

المهفدس"ولكوكس"وليمالمسترإلىالمسمومةالدعوههذهانتقلت

هجرإلىفدعا،بمصروالزراعةالرىبوزارةكانالذىالبريطانى

مكانألهايجدانالقضيههذهوكأديامحلها،العامبةوإحلالالفصحى

وجههافىالعامالرأىوقوفلولا:الرسميةالمكاتباتبعضفى

علىالقضاءفىالمسمومةالدعوههذهخطورةإلىالمسؤولينوفطنة

الكريم.القرآنلغةوهىوالعربالمسلمينبدنرابطةأهم

القسيسبهقامماإلىالإشارةهنا،بالذكرجديرهوومما

أنجاهدأحاولالذىالمعارفلوزإرةالبريطانىالمسشمار"دانلوب"

منكثيرفىالإسلاميةسماتهامنمصرفىاليعليممناهجيجرد

يدرسالإنجيليزيةالمدارسمنكبيرأعددأفأنشأ،الدراسيةالمواد

نشاطهاتبدأالمدارسهذهوكانتالمستعمر،بلغةموادهاجمدع

نأ"دانلوب"وأوصىالمدرسةكنيسةفىبالصلاهيومكلالمدرسى

الحكوصهالمدارسفىالعرببةواللغةالشرعيةالموادحصصيكون

المللأصابهقداليلميذيكونأنبعد،الدراسىاليومنهايهفى

لوزارهدانلوبوضعهااللىالدراسيةالمناهجوظلت،والسامة

الصلةمبتوتهاجياليخريجفىعملهايعملالمصريةالمعارف

و"دانلوب""كرومر"أهدافوالئف،قريبولمحتإلىوقضاياهبألأسلام

الحياةروحعنمصرفىوالتعليمدةالتقافيةالحداةإبعادمحاولةفى

التيارهذاإلىالشخصياتبعضجذبمنهماكلوحاولالإسلامله
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معظمفىبالفشليبؤكأنتالمحاولاتهذهولكنالصليبىالعلمانى

.الأحيان

التبشير:مؤيمراث

لرسمالإسلامىالعالمفىالمويمراتمنكتذرأالمبشرونبعقد

ومحاولةالسابقهالفتراتفىالعملوتقويمالمناسبةالتبشيريةالخطط

وضعإلىبالإضافةهذايتهصير،أودصورمنشابهامامعالجه

للتبشيركبر!خريطةلوضعالمبشرونألفهاالتىالمستقلةالمؤلفات

هذهأهمومنالمسبحيه،غيرالشعوبجميعمسدوىعلىالعالمى

11شاتيليهالمسيومقدمتهكتبالذىالخطيرالبحثذلكالمؤلفات

هذهفأصدرلاالمصورهالفرنسيه"الإسلامىالعالم11مجلهوضمنه

الضخمالبحثهذاغيرفيهلسرام119سنهضخماعددأالمجلة

الإرساليةبهلقومماحولكلهيدوروكانشاييليهوضعهالذى

المقدمةهذهويضمفالإسلامىالعالمفىالبروتيستانيةاليبشيرية

نشرفىبيروتفىاليسوعبهيوسفالقديسكليةبهتقومالذىالدور

للمسدرالئبشيرياريخكتابجاءيثم،ولبنانسوريأفىالانجيليعاليم

العالمفىالتبشيرياريخيضمنالذىالبرسمئأنتىبلس"أدوين11

اللىالشخصياتأهمومنعشر،التأسعالقرنأواخرحتىالإسلامى

كتبالذى.زويمرصموئيلالقسس!الحديثالتبشدرياريخفىبرز!

زويمربينوورإلعربجزيرةفىووسائلهاللبشيرعنمتعددةبحوثا

الإسلاممهدهىاللىالعربجزيرةحولالألتفافأهميةبحوثهفى

وسوريابيروتفىالمبشرينمصالحبينالربطضرورةإلىوأشار
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هاتينالىالنفاذللمبشربنيمهدسوفذلكلأنوالمدينهومكة

المبشريننظرزويمرلفتكما،المسلمدنعندالمقدستينالمدييئين

منتخليصهاليمكنوأندونيسياماليزياجزرفىالانتشارأهميهالى

أعماللمراجعةمؤيتمرعقدضرورةإلىوأشارالمسلمينقبضه

الخططووضعدواجهونها،اليىالمشاكلعلىوالتعرفالمبشرين

المستقبل.فىالمناسبة

:أم609سنةبالقاهرةالمبشرينهؤنمر-أ

المنطقةفىالئبشيريةالإرسلياتمعظمالمؤئمرهذافىاجتمع

وكان،أبم609سنةأبريل4بتاربخالموتمروافتتحازويمر"برباسة

ونساء،رجالامندوبأ62بلغلمحدالئبشرلةالإرسالداصمندوبىعدد

التىالمسائلأهممنوكانللمؤيضر،عاما.رئيسأزويمرانثخابوثم

التالية:الأمورالمؤيمرهذأعلىطرحس

العالم.فىالمسلمينلعدداحصاءا-

آسيا.شرىوجنوبشر!فىوالمسلمينالاسلاموضع2-

.العواموالمسلمينالمد!فينالمسلمدنمعالثعاملمنهج3-

المسلماث.النساءوشؤونالمرأةدور4-

"وسايلباسمنشرمستقلكتابفىالمؤتمرأعمالجمعتوقد

الأمريكىفلمنجالقسيسجمعه"المسلمينبينبالنصرانيهالتبشير

فىقاصرأالكثابليكون"خاصةانشرعبارهالخارجمنعليهوكئب

بالتبشير.المشتغلبنمنخاصةفيةعلىتداوله
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إلىرفعهاالتىالتوصبالابعضالكتابهذاوضمن

حولالالتفافمحاولةالاقتراحاتهذهأهمومن،المعنيةالحكومات

لاوأنهكلهالعالممنالطلابلكلمفتوحلأنهمصرفىالأزهر

كبدرادخلايدرالأزهرأوقافلأنحكومهلأىيضويلهفىيخضع

ولنبدأ،دورهتقليصعلىالعملمنولابدفله،والمتعلمالعالميساعد

الكنائسجملععلبهاالإنفاقفىتشاركنصرانيةجامعهبإنشاءذلك

لجميعمصلحةمنهالتخلصفىلأنمذاهبهااحللافعلىالمس!حية

"خرلطةأسماهانجريطةبعملزويمرقامولقداسلتتاء،با!الكنابر

علىمنهاكبيرةأعداد!ووزعالعصرهذافى"الإسلامىالعالمتنصلر

إلىنداءنسخةكلعلىوكتبالغربيةالحكوماتفىالمسوولينكبار

هذهوعرضوأمريكا،اوربافىلهصدىيجدلعلهالمسؤولين

وكأن"اليومالإسلامىالعالم11كتابهوضمنلهاالمؤتمرعلىالخريطة

المشكلاتبعضإيارةهذاكئابهفىزويمربهنصجماأهممن

الطلاىقكمشكلةاللمافيةواللماءاتالندواتفىوطرحهاالاجتماعية

بالعملأوصىكما،الرجلنصفيكونولماذاالمرأهوارثوالتعدد،

يقومونالمسلمينمنلهمأصدقاءالجادفىالمبشرونيجئهدأنعلى

بلعاليممبشرينإلىبعدفيماليتحولواالمسلمينبلنالأفكارهذهبنشر

التبشيريةةزويمرأعمالأهمومنالنصارىعننيابةالمسدح

سنهبالهندعقدالذىالمؤتمرقدمهالذىالتبشيرأهدافتقريرا-

المسلملنصلرهولس!التبشيرهدفبأنفيهوصرح1191

الإسلام.لتعاليمالتنكرذلكمنالأهموإنمافقط
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ئلكإلىفيهولشلرام26iسنهأرلل12فىنشرهالذىالئقرير2-

الباهظةوالمصاريفالمبشرونبذلهاالتىالكبيرهالمجهودالا

تطويرفىالتفكيريجبولذلكيضريهايوثولمانفقوهأالتى

..لمحوله:التقريرهذافىجاءومما،ومناهجهالتبشيروسايل

نأيجبالمسلمينقلوبفىالنصرانيةنبنىأنقبلأنهوعندى

سهلمسلمينغلرأصبحوااذاحيى،نفوسهمفىالإسلامنهدم

نفوسهم.فىالنصرانيةيبنواأنبعدنايأتىمنعلىأوعلينا

:م5سنةالفدسمؤلمر2-

لفلسطينالبريطانىالاحتلالحمالةتحتالمؤتمرهذاعدد

علىخطبتهوألقىازولمر"للإسلامبالعداءفيهالمتحمسينأبرزوكان

هذانصأمامهأضعأنللقأرئالمهمومن،المبشربنمنالحاضرلن

مصالحمعوالاسئعمارالتبشلرمصالحتلئقىكيفليعرفالخطاب

الإسلام:منالتخلصهووإحدهدفليجمعهمفلسطينفىاليهود

زويمر:لمحال

فىالجهادلهماللهكتبالذينوالزملاءالأبطالالإخوانأبها

الربعنايهفاحاطثكم،الإسلاملبلادواستعمارهاالمسيحيةسبيل

إننىالأداء..أحسنبكمنيطتالتىالرسالةأديتمولقدالجليلبالئوفييد

بمسلمينلسمواالمسلمدنمنالمسيحيةحظيرةدخلواالذينأنأقركم

ذلائة.قلتمكماكانوالقد،حقيقيين

الاسلام،هومأيعرفهم!أهلهمنلهيكنلمصغدراما

وقدقويهعلىالحصولبغيريهيملابالأديأنمستخفرجلأو

العيش،لممةعليهوعزتالفقر،بهاشيد
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التىالمهمةإن..شخصيةغايةإلىالوصولييغىوثالث

ادخالهىليستالمحمديةالبلادفىالمسيحيةدولإليهاندبتكم

نامهميكموإنماويكريمأ،لهمهدايةهذ!فإنالمسيحية،فىالمسلمين

وبالتالى،باللهلهصلةلامخلوقاللصبحالاسلاممنالمسلمتخرجوا

وبذلكحيايها،فىالأممعليهايعتمدالتىبالأخلاقيربطهصلةلا

الإسلامية،الممالكفىالاستعمارىالفتحطليعةهذابعملكميقونون

أهنئكمماوهذا،قيامخيرالسالفةالمائهالأعوامخلالبهلمحمتمماوهذا

هذهفىالإخوانأيهاثبضناولقد..المسيحيةدولعليهويهنئكمعليه

الإسلامية،الممالكفىالدمليمبرامججميععلى..الدهرمنالحقيقة

والجمعداتوالكنايسالتبشدرمكامنالربوعيتكفىونشرنا

وأمرلكا.أوروبادولعليهايهلمنالتىالكتيرةالمسيحيةوالمدارس

يعرفونلاشبابأالاسلامديارفىأعدديمإنكم:الزملاءأيها

الإسلاممنبعضهموأخرجيميعرفوها،أنيريدونولاباللهالصلة

أرادهلماطبقاالإسلامىالنشءجاءوبالتالى،المسيحيةيذخلوهولم

ديياهفىلههمولاوالكسلالراحهويجب،بالعظايميهتملاالاسعمار

..الشهوا!لا

يبوأوإذا،فاللشهوا!المالجمعواذا،فللشهواتتعلمفإذا

باركتكمشىء..بكليجودالشهواتوفى،فللشهواتالمراكزأسمى

لقد،رسالتكمأداءفىفاستمرواالاستعمار،عنكمورضىالمسيحية

ا)91(.االرببركاتموضعجهادكمبفضلأصبحتم

محمودمحمد:الاسلاملمكافحةالاستعماريةالمخططات:كتابمن)91(

الدهانمحمد:المتحالفةالشرفوى:عننقلا58-95،ص،الصواف

ا.اا-ه12ص
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اجعالمر

العفيفى.نجيس،المستشرقون

سعيد.ادواردمعكوسا،والاستشراقالاستشراق

موقفعنودراساتبحوثمجموعة:ومناهجهمالمستشرلمحون

وقاضايأه.الإسلا!ىالفكرمنالمستشرقين

.طالتمدمىخلفعبدالملكد.،العربىالخليجمنطقةفىالئبشير

.أم829سنهالكوبت

دار،الدهانمحمد،والاسدشراق..التبشيرالمتحالفةالشرقوى

.بالقاهرةالوفاء

سلسلةدنقر،فونأحمد:الخليجمنطقهفىالمسيحىالتبشير

إسائمية.ناريخيةدراسات

د.محمد:الغربىبالاستعماروصليهالحديثالأسلامىالفكر

عشر.الحاديةأم85!سنة،وهبةط.البهى

خالدىمصطفىدكئور:العربيةالبالدفىوالاسيعمارالئبشير

.فروخعمر.د

مجمعطبعالطهطاوىعرتمحمد:والاستشرا!الدبشير

.ام779سنهالإسلامبة،البحوث

ارسلان،لشكببحث،الإسلامىالتعصبأمالأوربىالدعصب-

لويروبئأليف:الإسلامىالعالمحأضركدابضمنطبع

نويهض.عجاج:يزجمه،الأمريكىاستودارد
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السلفيةط.،الخطيبالدينمحب،الاسلامىالعالمعلىالغأرة-

بمصر.

والردالمسيحيةالعقلدهأصول:فىالأنطاكىبولصرسائل-

الردفىرسالة22عنعبارهوهى.والقرآنالمسلمينعلى

ط،المسلمينومناهضةالمسيحويألسهالقرآنآيا!بعضعلى

بهولخلص،العربىالنص،ببيروتالشرقده،الآدابمعهد

بالفرنسية.النص

عفيفى.أبوالعلاءثرجمةنيكلسون،الاسالمىالثصوف-

.القاهرةط.جولدشميهر،:الإسلامىالتفسيرمذاهب-

عبدالهادىمحمدد.ترجمة،ديبور:الإسلاصةالفلسفةياريخ-

.الفاهرةط.ريده،أبو

بحثالجلندد،محمدد.واليقلدد،الأصالةبينالإسالمىالفكر-

.أم779سنهالمصريه،الذقافةبمجلةنشر

الشرفى،عبدالمجبد،النصارىعلىالردفىالإسلامىالفكر-

.أم779سنةيؤنسط.

محمودمحمد:الإسلاملمكافحةالاسئعماريةالمخططات--

.الصواف

القاهرهط.،البهىمحمدد.والمستشرلمحونالمبشرون-

وهبة.مكتبة

كا
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!ئها

لموضوعا

00000000000000000000000000000000000000000000،00001والمستشرفونالاسدشراق

000000000000000000000000000000052الإسلامىالفكرمنالمستشرلمحينموقص

0000000000000000000000000000000000085والنقللدالأصالةبلنالاسلامىالفكر

000000000000000000000000000000000000051الإسلامىالعالملمحىالتنصلرسياسة

69

00000000000000000000000000000000000000000000000000101واللنصلرالاسلشراقبين

0000000000011التبشيريةوالموسسا!الوسايل

000000000000000000000000000000000000000000521الكنيسةظلكىالمهاجرةالعمالة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 تم تحميل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary
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