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Dات الصوتية ا�ذكرات تم تفريغها سماLمن ا�حا(  
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 ) كتب اهللا أجر ] من عمل Y إعدادها وجعلها X صدقة جارية (



  
  
  
  

   ����מ�د�����                ���� 
  
  

  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور 
 وتم   

ً
  تلوينها وتنسيقها <كون � الطبعة ا�هائيةواخ;نا أفضلها تدقيقا

  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
  R : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا<نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات     

    
   ونسأل اهللا جزيل اhواب لg من يع[ \ ذلك ويشارcنا فيه

   
                           

  )يعة انتساب مطورlموعة إعداد مذكرات 	ية ال�  (                          
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  ))  11( ( ا^لقة  ا^لقة  
  : : ا�حتوىا�حتوى

  ): ): اإلست&اقاإلست&اق((األول األول   ممعناB القسعناB القس  ..11
  ..إلست�اقإلست�اقتعريف اتعريف ا  ..��
  ..rديد مصطلح اإلست�اق وا�ست�قrديد مصطلح اإلست�اق وا�ست�ق  ..��
oo..  نشأتهنشأته . .  
  . . مراحلهمراحله  ..��
  ..أهدافه ودوافعه والعالقة بينهماأهدافه ودوافعه والعالقة بينهما  ..��
  . . وسائله وlاالتهوسائله وlاالته  ..��
  . . نماذج من آراء ا�ست�ق[نماذج من آراء ا�ست�ق[  ..��
  . . مستقبل اإلست�اقمستقبل اإلست�اق  ..��
  ..تقويم ا�رcة اإلست�اقية ؛ إ�ابياتها وسلبياتهاتقويم ا�رcة اإلست�اقية ؛ إ�ابياتها وسلبياتها  ..��
  ..وسائل مواجهة اإلست�اقوسائل مواجهة اإلست�اق  .. � �
  // . . aالقسم ا:ا Bعنا aالقسم ا:ا B((عنا�ا�نص3نص3ا :( :(  
  ..rديد مفهومهrديد مفهومه  ..��
  . . نشأته وتطورهنشأته وتطوره  ..��
oo..  أهدافه ودوافعهأهدافه ودوافعه . .  
  ..وسائله وأسا�بهوسائله وأسا�به  ..��
  ..آثاره \ العالم اإلسال�آثاره \ العالم اإلسال�  ..��
  ..وسائل ا�واجهةوسائل ا�واجهة  ..��
  ::ا�راجعا�راجع  ••
  ).).إبراهيم خليل أ�دإبراهيم خليل أ�د((ا�ست�قون وا�ب�ون R العالم اإلسال�، ا�ست�قون وا�ب�ون R العالم اإلسال�،   ..��
  ).).أ�د سيمايلوفتشأ�د سيمايلوفتش((فلسفة اإلست�اق، فلسفة اإلست�اق،   ..��
oo..   ،¢ا£ وا�ا�  ). ). أ�د عبد الوهابأ�د عبد الوهاب((حقيقة ا<بش� ب[ ا�ا£ وا�ا¢، حقيقة ا<بش� ب[ ا

  ). ). مصط¥ خا�ي وعمر فروخمصط¥ خا�ي وعمر فروخ((ا<بش� واالستعمار، ا<بش� واالستعمار،   ..��

  ). ). ¦مد عزت إسماعيل الطهطاوي¦مد عزت إسماعيل الطهطاوي((ا<بش� واإلست�اق، ا<بش� واإلست�اق،   ..��

  ). ). أنور ا¨نديأنور ا¨ندي((ا<بش� واإلست�اق وا�عوات ا§دامة، ا<بش� واإلست�اق وا�عوات ا§دامة،   ..��

  ) ) أ�د غرابأ�د غراب((ا<بش� الصلي» الوسائل واألهداف؛ رؤية إسالمية لإلست�اق ا<بش� الصلي» الوسائل واألهداف؛ رؤية إسالمية لإلست�اق   ..��
  ) ) ¦مود �دي زقزوق¦مود �دي زقزوق. . دد((الفكرية لل�اع ا�ضاري الفكرية لل�اع ا�ضاري   اإلست�اق واGلفيةاإلست�اق واGلفية  ..��
  ).).قاسم السامرا®قاسم السامرا®. . دد((اإلست�اق ب[ ا�وضوعية واالفتعا�ة، اإلست�اق ب[ ا�وضوعية واالفتعا�ة،   ..��
  ..الفكر اإلسال� ا�ديث وصلته باالستعمار الغر¯الفكر اإلسال� ا�ديث وصلته باالستعمار الغر¯    .. � �
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  ) ) شاتليه، ترzة ¦ب ا�ين اGطيب ومساعد ا�اRشاتليه، ترzة ¦ب ا�ين اGطيب ومساعد ا�اR((الغارة \ العالم اإلسال� الغارة \ العالم اإلسال�   ..����
����..    R مالمح عن النشاط ا<نص�يR إبراهيم ع³شة ع²إبراهيم ع³شة ع²((الوطن العر¯، الوطن العر¯،   مالمح عن النشاط ا<نص�ي.(.(  
  اإلست&اقاإلست&اق  ::القسم األولالقسم األول    ••

  : :   ))لغةلغة  اإلست&اقاإلست&اق((  تعريفهتعريفه  ::أوالأوال
11  --   e تعريف االست&اق e مة  ::اللغة العربيةاللغة العربيةتعريف االست&اق	مة مو�ة وع�ية، ومأخوذة من الفعل " االست�اق"إن 	ومن )است�ق( ،

االست&اق طلب علوم ال&ق : اق وا�ست�ق[ بقو·	م� االست�" معجم م� اللغة"، وقد عّرف صاحب )µق(	مة 
  ".است�اقا"، وzعه مست�قون، وما ينجزونه يس¸ "مست�ق"، ويس¸ من يقوم بذلك ولغاتهم

//  --  e تعريف االست&اقe ية  تعريف االست&اقfلgيةاللغة اإلfلgية بـ  ::اللغة اإلºاللغة اإل«ل R م "يعرف االست�اقºأوريانتال) "Orientalism( كما ،
، و½مة االست�اق و½مة ا�ست�ق R اللغة اإل«لºية مأخوذة من ) Orientalist" (أوريانتاليست"ق بـ يعرف ا�ست�

" أوريانتلfم"الp q بمعo ال&ق، فحقيقة مصطلح 'مة االست&اق أنها ترkة لjمة ) Orient" (أوريانت"	مة 
)Orientalism(  R القرن ا<اسع ع�، با<حديد ¾م  "قاموس األكاديمية الفرنسية"ال� أدرجت R)��o�( أي أن ،

وبرز وrدث عنه عدد من الغربي[، لكنه أدرج R قاموس األكاديمية ! هذا ا�صطلح خرج قبل القرن ا<اسع ع�
  .الفرنسية R القرن ا<اسع ع� ميالدي

  ): ): اصطالحااصطالحا  االست&اقاالست&اق((  ••
  ::ومنهاومنهاذكر عدد من الكتاب وا5احث[ lموعة من ا<عريفات ذكر عدد من الكتاب وا5احث[ lموعة من ا<عريفات   ••
 ))ويوصف بأنه ا<عريف العام لالست�اقويوصف بأنه ا<عريف العام لالست�اق((  ::ا�عريف األولا�عريف األول .1

أسلوب فكري غرx، يرتكز ويقوم Y أن هناك فوارق جوهرية فيما يتعلق بقضيq الوجود وا�عرفة "بأنه  االست&اقُعّرف 
eفوق العن}ي وا:قا�با fال&ق ب| الغرب وال&ق، وأن الغرب يتم Y."  

  ::تأملية عند هذا ا�عريفتأملية عند هذا ا�عريفدعونا نقف وقفه دعونا نقف وقفه     ••
أي (نمط فكري غرx يرتكز Y أن هناك فوارق جذرية جوهرية ب| الغرب وال&ق فيما يتعلق بقضيq الوجود وا�عرفة 

 Âنظرة مغايرة لل�ق ا�عرفةأن الغرب ينظر إ ، Âفمثال ) نظرة مغايرة لل�ق الكونكما أن الغرب ينظر إ e قضية ا�عرفة
  .فالشك أنه Hتلف عن ال�ق Äضع للÆهان، Äضع للحس، � ا�عرفة ال� Äضع للتجربة�عرفة ال� تُقبل اآلن ا الغرب

  ::سمات ومزايا هذا ا�عريفسمات ومزايا هذا ا�عريف  ••
 .بروز ظهور الÇعة العن�ية ا�وجودة R االست�اقبروز ظهور الÇعة العن�ية ا�وجودة R االست�اقمن مزايا هذا ا<عريف من مزايا هذا ا<عريف  •
•  

ً
 أيضا
ً
ا�فوق "فيقصد بقو· فوق العن�ي واhقاR، فوق العن�ي واhقاR، بأن الغرب يتمº با<بأن الغرب يتمº با<: : ، عندما ذكر R ا<عريف، عندما ذكر R ا<عريفا�ظرة الفوقيةا�ظرة الفوقية  أيضا
أي من ناحية اhقافة، فينظرون أن اhقافة الغربية � " ا:قاe"أي من ناحية ا¨نس الب�ي، ويقصد بقو· " العن}ي

 . اhقافة السائدة وال� �ب أن تسود و�ب أن تعلو وترتفع

 
/. aعريف ا:ا�اaعريف ا:ا�اص باالست((  ::اGاص باالستويوصف بأنه ا<عريف اGاق�اقويوصف بأنه ا<عريف ا�:(:( 

دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون من ا�ول االستعمارية لل&ق بش� جوانبه؛ تار�ه وثقافته "بأنه االست&اق عرف 
وأديانه ولغاته ونظمه االجتماعية والسياسية، من منطلق ا�فوق العن}ي وا:قاY e ال&ق وبهدف السيطرة عليه 

  ".يات تتظاهر بالعلمية وا�وضوعيةوت�ير هذه السيطرة بدراسات و�وث ونظر
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•   aعريف األول وا:ا�مقارنه ب| اaعريف األول وا:ا�عريف األول ::مقارنه ب| ا�أخص من ا aعريف ا:ا�عريف "وصف بأنه  ومن أجل ذلك إن ا�ا
لو نظرنا إ�ه لوجدنا قضية ا�ظرة الفوقية ، وأيضا ا�عريف األول أنه أك� تفصيال منأيضا من ا¨وانب اإل�ابية ، "ا�اص
   .دة e هذا ا�عريفموجو

V. عريف ا:الث�عريف ا:الثا�موعة من ا<عريفات ال� ذكرها   ::اl إدوارد سعيد("وهو:Edward Said(  كتابه R االست�اق
ومن ضمن تلك ومن ضمن تلك من ا�اخل،  االست�اقيةا�رcة  انتقدتوهو من الكتب ا¨يدة ال� " º :Orientalismملأوريانت"

   -:لq ذكرهاا ا<عاريفا<عاريف
  " " والغربوالغرب  --e معظم األحيانe معظم األحيان--أسلوب e الفكر قائم Y تميf ب| ال&ق أسلوب e الفكر قائم Y تميf ب| ال&ق ""  ::إن االست�اقإن االست�اق  --
ا�جال ا�عر� أو العلم ا�ي يتوصل به إ� ال&ق بصورة منظمة؛ ا�جال ا�عر� أو العلم ا�ي يتوصل به إ� ال&ق بصورة منظمة؛ ""  ::االست�اق بأنهاالست�اق بأنه" " إدوارد سعيدإدوارد سعيد""وÊ موضع آخر يعرف وÊ موضع آخر يعرف   --

  ".".كموضوع للتعلم واالكتشاف وا�طبيقكموضوع للتعلم واالكتشاف وا�طبيق
وب غرx للهيمنة Y ال&ق، و�Dدة صياغته وتشكيله، و�ارسة السلطة وب غرx للهيمنة Y ال&ق، و�Dدة صياغته وتشكيله، و�ارسة السلطة أسلأسل""  ::وÊ موضع آخر يعرف االست�اق بأنهوÊ موضع آخر يعرف االست�اق بأنه  --

  ". ". عليهعليه

  --: : سمات ومزايا هذا ا�عريفسمات ومزايا هذا ا�عريف  ••
، فعّرف االست�اق بأنه أسلوب طريقة نمط غر¯ للهيمنة والسيطرة أنها شهادة من رجل ¦سوب \ ا�رcة االست�اقيةأنها شهادة من رجل ¦سوب \ ا�رcة االست�اقية--��

  .Ìن من ا�شهورين وا5ارزين وwن يدرس R إحدى ا¨امعات R الغرب \ ال�ق، كما أنه · وزن R ا�رcة باعتبار أنه
  ..ق� تعاريفه وال سيما ا<عريف األخ�ق� تعاريفه وال سيما ا<عريف األخ�  ––��
oo--  االست�اق R عة الفوقيةÇعة العن�ية والÇاالست�اقإظهار ال R عة الفوقيةÇعة العن�ية والÇال�ق نظرة إظهار ال Âللهيمنة باعتبار أنه ينظر إ Íفاالست�اق يس ،

  .ه، وال سيما R ا�جال الفكري، وال سيما R ا�جال اhقاRفوقية، وÎاول أن يعيد صياغة ال�ق وتشكيل
U. عريف الرابع�عريف الرابعا�ا5ارز ::ا Ïرودي بارت" وهو للمست�ق األ�ا Rudi Part"   ي عرفTي عرف اTعلم ال&ق، أو علم ال&ق، أو   :بأنهست�اق االا

  ..علم العالم ال&�علم العالم ال&�
R أن يقال ا�صطلح، ويرغب ا عن هذ داالبتعاÎاولون  اآلننظرنا إl Âمل ا<عريفات لوجدنا عدد من الغربي[  لو -
  --------------------------------------."�تص e ا�راسات ال&قية"

    ::تعريف مصطلح ا�ست&قتعريف مصطلح ا�ست&ق  ::ثانياثانيا
 قاموس أكسفورد ا�ذكور Rيرى أن تعريف ا�ست�ق ): "ARBERRY: إربري"(ا�ست�ق اإل«لºي  لعل •

Oxford Dictionary)( ي ناسب، ا<عريف ا� بأنهTلغات ال&ق وآدابه: ا�ست&ق بأنه يعّرفا e من تبحر.  
  .ا�ست&قأو يتعلق بمصطلح  االست&اقهذه lموعة من ا<عريفات فيما يتعلق بمصطلح  •
ولع² ذكرت R هذه ا�حا£ة األوÐ بأن مصطلح االست�اق ومصطلح ا�ست�ق أصبحت من ا�صطلحات ال� ينفر  

أن يقال  و�لك يرغبون، من أبعاد وخلفياتهذا ا�صطلح  هاآلن؛ وذلك نتيجة �ا Îملالغربي[  بعض بعض الكتابمنها 
   ".متخصص R ا�راسات ال�قية"أو " Ñتص با�راسات ال�قية"
 ولكن هذا األمر يظهر ¦ست&اق e ا�ول الغربية، يرون عدم ح} االا�ين  اب واNاحث|هناك ¤موعة من الكت£   •
 يعدفبنفس الطريقة ال� يكتب بها ا�ست�ق الغر¯ حÓ ولو Ìن من ال�ق ن من يكتب بأ نلووقيو، أخ3انه برز أ

 مست�ق
ً
وهذا توجه lموعة من الكتÔاب من ا�ست�ق الغر¯ وجعلوه هو األساس اTي يقاس عليه،  انطلقوا، ولكنهم ا
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 ال� ذكرناوÖن كنا نالحظ من خالل ا<عريفات ، ق R ا�ول الغربيةوlموعة من ا5احث[ اTين يرون عدم ح� االست�ا
بالغرب سواء Ìن با<عريف األول عندما قلنا بأنه أسلوب فكري غر¯ يرتكز \ أن هناك ست�اق مصطلح اال ربط

فوق العن�ي وأن الغرب يتمº با<، فوارق جذرية وجوهرية ب[ الغرب وال�ق فيما يتعلق بقضي� الوجود وا�عرفة
عندما قلنا بأنه دراسات أكاديمية يقوم بها : واhقاR \ ال�ق، أو فيما ذكرنا أيضا فيما يتعلق با<عريف اhاÏ اGاص

من فنلحظ نرى أن lموعة كب�ة ، )رودي بارت(أو فيما يتعلق بتعريف ) دوارد سعيدإ( الغربيون أو فيما يتعلق بتعريف
، وباعتبار ا�ي يع¨ ال&ق)" Orient( أوريانت"وهذا هو الR Ø مصطلح  ا�ول الغربيةباق ست�اال ا5احث[ يربطون
ا�ول ب[ ست�اق وب[ اال فال شك أن هناك ارتباط، "µق"مأخوذ من 	مة ال� " ست�اقا"أو 	مة أنه يقابل الغرب، 

من خارج  قد يكونوناب لوجود عدد من الكتÔ  ونتيجة أيضاست�اق <وسع مفهوم االنتيجة -، وÖن كنا نلحظ الغربية
نرى بأن ا�صطلح توسع وأصبح بعض الكتÔاب وبعض ا5احث[ يرون أنه من ا�مكن إدخال R ا�صطلح Ù  -ا�ول الغربية

 فيعد مست�ق يكتب بنفس الطريقة ال� يكتب بها ا�ست�ق الغر¯شخص 
ً
 .ا

وقد اق وأيضا نتيجة �ا أµنا إ�ه بأنه وجد أناس §م اهتمام بعلوم ال�ق فالشك أن هذا نتيجة للتطور R مفهوم االست�
فقد يكونون من ا�ول ال�قية أو حÓ من أي قارة من القارات ال� توجد وتعتÆ من ، الغربيةمن ا�ول ليسوا  ونيكون

  .فريقيامن قارة أوأقارة آسيا ال�ق، سواء Ìن من 
 ما يتعلق بقضية أن ا�ست�ق أو أن الشخص � ؛ الضابط ا�هماب وا5احث[الكتÔ  ولكن الضابط اTي وضعه عدد من

، فإذا كتب بنفس الطريقة ال� بنفس الطريقة ال� يكتب بها ا�ست�ق الغر¯اTي من خارج ا5الد الغربية يكتب 
 كتب بها ا�ست�ق الغر¯ فال شك أنه يس¸ 

ً
  .است&ا©نه عمل والعمل اTي يقوم به يوصف بأ مست&قا

ا�تعلقة R موضوعنا R ا�لقة األوÐ فيما يتعلق بتعاريف االست�اق وcيف خرج ا�صطلح ومÓ أدرج  طهذه أبرز ا�قا
  .وcذلك أبعاد وخلفيات مصطلح االست�اق

  : : كيفية خروج مصطلح االست&اقكيفية خروج مصطلح االست&اق  --
كما أµنا أنه حR Ó اللغة العربية Ìنت  لم يكن معروفا R السابقالشك كما أµت سابقا أن مصطلح االست�اق  •

الحظ األصلية ، أصليةوأحرف  زائدة	مة االست�اق أحرف R وTلك يقال بأن هناك أحرف  ،ع�ية	مة  ،مو�ة	مة 
  . ترzة �صطلح أجن»وما عداها فÛ أحرف زائدة، و� 	مة كما ذكرنا " »ق"	مة 

القرن السابع باللغة اال«لºية كما ذكرنا برز كما يرى بعض الكتÔاب R حÓ ا�صطلح   ::زمن ظهور هذا ا�صطلحزمن ظهور هذا ا�صطلح •
رن قال R لكنه أدرج R قاموس األكاديمية الفرنسيةكمصطلح،  e القرن ا:امن ع&وبعض الكتÔاب يرى أنه برز  ،ع&

 .ا�اسع ع& للميالد
ها R ا�عاجم يأR Þ مرتبة إقرارألن ر R ا�عاجم، قَ ويُ  وتظهر وتتداول، ثم بعد ذلك تدخل، تÆز ا�صطلحات أن غالبوÊ ال

   .الحقة بعد بروز ا�صطلح وتداول ا�صطلح وانتشاره للناس
حا�ا R الغرب أن ا�صطلح �ا Îمله من أبعاد ومن لكن ا¨انب ا�هم اTي أµت إ�ه أن اآلن   ::خلفياته وأبعادهخلفياته وأبعاده •

خدام مصطلح االست�اق أو مصطلح ا�ست�ق، ويفضلون بديال · مفاهيم ودالالت أن الغرب ال يرغب R است
والعمل اTي يقوم به هو اهتمام با�راسات ال�قية أو " مهتم با�راسات ال�قية"أو " متخصص R ا�راسات ال�قية"

ا ذكرنا من أبرزهم اهتمام بال�ق، ولعله نتيجة �قد مصطلح االست�اق والسيما من قِبل بعض الكتÔاب الغربي[، ولعلن
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واTي ترجم إÂ اللغة العربية فهو يعد من " االست�اق أوريانتلزيم"اTي نقد ا�رcة االست�اقية R كتابه " سعيد دإدوار"
ا�نتقدين للحرcة االست�اقية من ا�اخل باعتبار أنه ¦سوب \ ا�رcة االست�اقية ويدخل R ضمن إطار ا�رcة 

  .ا<عريف االست�اقية من حيث
ا�صطلح من ا�احية اللغوية، ثم : مصطلح االست�اق ولعلنا نلخصها فهذه أبرز ا�قاط الرئيسة واألساسية R تعاري •

وأµنا إl Âموعة من ا<عريفات ، ذكرنا lموعة من ا<عريفات فيما يتعلق با�عá االصطالà، وذكرنا مزايا Ù تعريف
لعلنا نواصل إن شاء اهللا ا�ديث حول نقطة أخرى ، �عروف[ \ الساحة االست�اقيةلعدد من ا�ست�ق[ الغربي[ وا

وموضوع آخر R ا�لقة القادمة، فتكون ا�لقة األوÐ فيما يتعلق بمصطلح االست�اق وcذلك مصطلح ا�ست�ق وما 
  . واميسÎمله هذا ا�صطلح من دالالت ومفاهيم وcيف برز ا�صطلح وcيف أدخل ا�عاجم والق

  ))  //( ( ا^لقة ا^لقة 
  ::نشأة وتاريخ االست&اقنشأة وتاريخ االست&اق    ••

   ::Ì<اÌâ<اâال يُعرف بالضبط من هو أول غر¯ ُعِ� با�راسات ال�قية، وتعددت آراء ا�ؤرخ[ حول تاريخ االست�اق 
 lدهاان عظمتها وإبR Ô  بدأ بذهاب بعض الرهبان الغربي[ إÂ األندلسست�اق يرى بعض ا�ؤرخ[ أن اال ::الرأي األولالرأي األول

علماء ا�سلم[ z Rيع ي يدأا�صارى با<تلمذ \  العلماء، حيث قام هؤالء يع& ا�يالدا^ادي وwن ذلك R القرن 
  .الفلسفةوالطب اصة ãالعلوم و

   ::ومن أوائل هؤالء الرهبانومن أوائل هؤالء الرهبان  
�.  äجربرت (الراهب الفرنGerbert(  يTاا 

ً
) للميالد ���وافق هجري ا�  �o( لكنيسة روما وذلك R ¾م نتخب بابا

  .العا»R القرن 
  ).Boutros :بطرس( كذلك  .�
o. )اردي كريمون3ج: (GERARDDE CREMONE.   
 العرب \ كتب عتمدتستمرت ا¨امعات الغربية وا، علوم ا�سلم[ ن�وابعد أن ¾د هؤالء الرهبان إÂ بالدهم و •

  .قرابة ستة قرونوا�سلم[ 
منذ ذهاب الرهبان الغربي[  يرون أن االست�اق بدأ R القرن ا�ادي ع� ا�يالدي فالرأي األول من آراء ا�ؤرخ[ •

  . إÂ األندلس، ف�ى بعض ا�ؤرخ[ أن ا5داية منذ وصول هؤالء الرهبان إÂ األندلس
  : : و�ا وقفات حول هذا الرأيو�ا وقفات حول هذا الرأي  ••
1. Ðالوقفة األوÐتتعلق بتتعلق ب الوقفة األوTاTهاب هاب اÂإÂن نعلم بأن ا� :فيهافيها  وا�راسةوا�راسة" " األندلساألندلس""  إå ]تلك الف;ة سلم R نواÌ 

ً
 ومR العل روادا

إÂ أوروبا  -والسيما ا�ناهج العلمية-الطب، ف³نت أوربا R تلك الف;ة æاجة إÂ نقل العلوم وا�عارف  R¾مة وãاصة 
 .واالåطاطالظالم وا<خلف عصور  Ìنت تعيش Rال� 

، ف³نوا æاجة إÂ اTهاب إÂ ا5الد جاورةا� ا5الد ³نت، فR تلك الف;ةبا وإÂ أورÌنت أقرب ا5الد األندلس  •
وا فاداستيؤcد عدد كب� من الغربي[ أن الغرب و ،وا�عارف اإلسالمية وا�ناهج العلميةالقريبة منهم للتعلم ونقل العلوم 

 
ً
  . ف;ةمن ا5الد اإلسالمية، وãاصة األندلس R تلك ال قلتمن العلوم وا�عارف ال� نُ  كث�ا

الوسيلة واألداة باعتبار أنها  أن هؤالء الرهبان Ìنوا æاجة إÂ تعلم اللغة العربيةوهو : ولعلنا نش3 إ� نقطة مهمة •
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 .ا�عارف إÂ الغربنقل العلوم و �عرفة

، "ثو�كيةال±"لكنيسة روما، كنيسة روما ا�قصود بها الكنيسة  رئيساوأنه انتخب  "تجربر"أµنا إÂ  ::الوقفة اhانيةالوقفة اhانية ./
، وا5ابا يعتÆ أ\ سلطة دينية، وcذلك روماومرcزها الرئيس  ال±ثو�كوåن نعلم بأن هناك كنائس متعددة R الغرب 

 تجربرف، هنا ا�ديث عن الكنيسة ال³ثو�كية، األرثوذكسيةوخرجت فيما بعد، وcذلك الكنيسة  ال�وستانتيةالكنيسة 
 للكنيسة 

ً
 ".ال³ثو�كية"انتخب رئيسا أو بابا

V. ةhاhةالوقفة اhاhاعتماد الغرب \ العلوم اإلسالمية والعربية قرابة الستة قرون، فهؤالء الرهبان ن�وا  ::الوقفة ا R فيما يتعلق
علوم ا�سلم[ ونقلوها إÂ الغرب ونقلوها إÂ ا¨امعات الغربية، واعتمدت أوروبا قرابة ستة قرون؛ وذلك من القرن 

R القرن السادس ع�  أي إÂ أن ظهر ما يعرف R الغرب بع� ا�هضة السادس ع& ا�يالديرن إÂ الق العا» ا�يالدي
ا�يالدي R تلك الف;ة Ìنت أوروبا æاجة ماسة إÂ العلوم وا�عارف اإلسالمية، Tلك اعتمدت ا¨امعات الغربية اعتمادا 

إÂ أن نقلت أوروبا من عصور فادت من هذه العلوم وا�عارف كب�ا \ العلوم وا�عارف ال� نقلت إ�هم من األندلس، وأ
 . ا<خلف والظالم إÂ ما يس¸ بع� ا<نوير أو ع� ا�هضة

  aالرأي ا:اaالقرنست�اق اال آخر أنيرى فريق  ::الرأي ا:ا R ع& ا�يالدي بدأ aع��ا نقول ، ا:ا Ïاhيقابله القرن  القرن ا
قرون، ف�ى فريق آخر أن االست�اق بدأ R القرن  قرابة ستةا§جري وا�يالدي  اريخالفرق ب[ ا< ألن، السادس ا§جري

القرآن الكريم ألول مرة  تمت ترkة معاa )للميالد11VUا�وافق للعام  للهجرة ²/³(وبا<حديد R ¾م  ا:اa ع& ا�يالدي
  ".اتيادا�فرمان أوف "وبمعاونة من " )Robert of Kettonروبرت أوف كيتون "(\ يد  إ� اللغة الالتينية

  : : وقفات حول هذا الرأيوقفات حول هذا الرأي  ••
�. Ðالوقفة األوÐنما  منيبدأ ست�اق لم أن اال يرى بعض ا�ؤرخ[ ::الوقفة األوÖاألندلس، و Âبعد ذهاب بعض الرهبان الغربي[ إ

  .يةتمثل R نقل وترzة معاÏ القرآن الكريم إÂ الالتيني -هم من وجهة نظرهم- علè متمº القيام بعمل 
لكن نرى أن هذا من األهمية أن نش� إÂ  -وÖن كنا نتحدث عن جانب تاريé-لعلنا نش� إÂ أهداف ال;zة  •

  �اذا قاموا ب¶kة ونقل معاa القرآن الكريم إ� الالتينية؟أهداف ال;zة، 
ال يستطيعون مواجهة  نهمأ لرجال ا�ين ا��اÏ اتضح؛ ألنه قاعدة فكرية �واجهة اإلسالمقاعدة فكرية �واجهة اإلسالم  êميعêميع  ::ا§دف األولا§دف األول .�

، بال شك إذا معاÏ القرآن الكريمالبد من ترzة  اإلسالم إال با�جج العقلية ال� تقتë معرفة آراء اGصم، ومن هنا Ìن
القرآن الكريم، Tلك حرصوا \ : فكرية �واجهة اإلسالم الشك أن أهم أمر يبدأ به -للمعلومات–قاعدة  تشكيلأرادوا 

  .ع قاعدة �واجهة اإلسالم، نقطة ا5داية Ìنت ترzة ونقل معاÏ القرآن الكريم إÂ الالتينيةتشكيل وêمي
�. Ïاhا§دف اÏاhالمن خالل ف  من اإلسالم،من اإلسالم،  ىىتنف� ا�صارتنف� ا�صار: : ا§دف اz; إبعاد Âة من خالل التشويه من خالل الطرح يسعون إ

 .ا�صارى عن قبول اإلسالم
oo..  الثhالثا§دف اhفال شك مستمد من ا�يانة ا�هودية، مستمد من ا�يانة ا�هودية، ، واد¾ء أنه ، واد¾ء أنه ثانياثانيا، ثم ¦اولة الرد عليه ، ثم ¦اولة الرد عليه أوالأوالتشويه القرآن الكريم تشويه القرآن الكريم   ::ا§دف ا

    .الكريم وا�زاعم حو·حول القرآن  كالشبهات والشكوإثارة أهدافهم أن 
تشكيل  األولألن ، عن ا�صارىأو  ا��انية îانب دفاí عنîانب دفاí عن  رتبطرتبطتتلوجدنا أن األول واhاÏ لوجدنا أن األول واhاÏ   إÂ األهدافإÂ األهداف  ولو نظرناولو نظرنا •

مرتبطة  وا:اa األولا<نف� فنجد أنها ا§دف  ا:اaا§دف ، �علومات æيث أنهم يستطيعون االنطالقة منهاقاعدة ا
Öثارة و كريمالقرآن الليس كذلك إنما السï لتشويه فهو  ا:الثأما ا§دف ، با�يانة ا��انية أو مرتبطة با�صارى
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 .الشبهات حو·
 ملك قشتالة" الفونس العا»"أمر  حيث، ا:الث ع& ا�يالديست�اق بدأ R القرن اليرى أن اهناك فريق   ::الرأي ا:الثالرأي ا:الث

 ءبإنشا" الفونس العا»"ف3ون أن اNداية بعد أمر ، )م����( إÂ )م����(¾م الف;ة ال� ¾ش فيها من ا�لقب با�كيم، 
ف;zوا إÂ  ،ا�سلم[ وا�صارى وا�هودمن فكرين ، واختار §ذا ا�عهد بعض ا�)م«º/1(معهد لتراسات العليا وذلك Dم 

ا�هود و، األسبانية إÂ" اإلgيل" ةوا�صارى قاموا ب;z، األسبانية إÂ القرآن الكريم معاa قاموا ب;zة ا�سلم[، اإلسبانية
  .األسبانية إÂ" ا�لمود"قاموا ب;zة 

••  hالقرن ا R الث يرى أن االست�اق بدأhبإنشاء معهد فالرأي ا µالث ع� ا�يالدي، حيث أمر الفونس العا
، ليس إÂ الالتينية إنما إÂ اللغة األسبانيةلتراسات العليا، وwن من اهتمامات هذا ا�عهد ترzة ونقل معاÏ القرآن الكريم 

لغة ا�صطلحات العلمية واللغة åن نعلم أن الالتينية � لغة مش;cة لعدد كث� من ا�ول األوروبية، وال تزال إÂ اآلن 
العلمية R بعض ا�ناهج والعلوم وا�عارف مثل الفلسفة وغ�ها من العلوم وا�عارف، فاللغة الالتينية � تعتÆ منها اشتقت 

ها من ا�هام ال� قام باللغات األوروبية، فالرأي اhالث يرى أن االست�اق بدأ منذ إنشاء معهد لتراسات العليا متخصص، 
  . هذا ا�عهد ترzة ونقل معاÏ القرآن الكريم إÂ اللغة االسبانية

من مؤتمر  اعتبارا، وذلك ا¼جري ا:امنلقرن أي ا، الرابع ع& ا�يالديالقرن ب هناك من يؤرخ االست�اق ::الرأي الرابعالرأي الرابع
اللغة العربية e عدد من اÁامعات  رر إنشاء عدد من كراÀُق  فò هذا ا�ؤتمر ،)م/1V1(الكن½، ا�ي انعقد Dم " يناف"

  .بداية االست&اق الرسميةأو بعبارة أخرى تس¸  ،ست&اقباNداية الرسمية لالهذه ا5داية تس¸  ،األوروبية
    ؟؟�اذا سÂ باالست&اق الرس�Âاذا سÂ باالست&اق الرسÂ: : نقطة مهمةنقطة مهمة  ••
   هذا ا�ؤتمر يمثلهذا ا�ؤتمر يمثل، ، R مؤتمر فيينا الكنRä مؤتمر فيينا الكنä  ذذالقرار اÄالقرار اÄألن ألن الرسè؛ الرسè؛   باالست�اقباالست�اقصف صف وُ وُ   

ً
 عددا
ً
 كب�كب�عددا

ً
 ا
ً
R R   ا�وجودةا�وجودة  من الكنائسمن الكنائس  ا

ذ قرار بإنشاء الصفة الرسمية الصفة الرسمية ب، فله ب، فله الغرالغر
ُ
Äثلة فيه، واó ذ قرار بإنشاء باعتبار أن الكنائس
ُ
Äثلة فيه، واó باعتبار أن الكنائس--äمن قبل مؤتمر فينا الكنäذ قرار   --من قبل مؤتمر فينا الكنÄذ قرار اÄا

  ةةاNداية الرسمياNداية الرسميبإنشاء عدد من كراô اللغة العربية R عدد من ا¨امعات األوروبية وTلك ا�ؤرخ[ يرون بأن هذه � بإنشاء عدد من كراô اللغة العربية R عدد من ا¨امعات األوروبية وTلك ا�ؤرخ[ يرون بأن هذه � 
  ..R القرن الرابع ع�R القرن الرابع ع�  ���o���o¾م ¾م 

 فالرأي األوللو نظرنا إÂ الرأي األول واhاÏ واhالث لوجدنا أنها مبادرات فردية؛   ::وقفات حول آراء ا�ؤرخ| بشD Ãموقفات حول آراء ا�ؤرخ| بشD Ãم  --
  ).اردي كريمون3جو جربرت وبطرس(كما ذكرنا من أمثال  الغربي[ إÂ األندلس الرهبان بعضذهاب 

 Âالرأي لو نظرنا إaالالتينية \ يد أيضا القيام  ا:ا Âألفاظ القرآن الكريم إ Ïة معاz;تش� ، "ا�اتياد"و" كيتون"ب
فرغب R ترzة معاÏ القرآن ، "بطرس" هو \ ال;zةحث  ا�علومات إÂ أن ال;zة أخذت منهم قرابة العام[ وأن اTي

  .\ نقل وترzة معاÏ القرآن الكريم إÂ الالتينية ااتيدا�فرمان أوف وروبرت أوف كيتون فحث  الكريم،
 Âبإنشاء معهد لتراسات  قامملك قشتالة لوجدنا أنه جهد فردي،  :الرأي ا:الثلو نظرنا إR فالرأي األول مارسيليا،  العليا

  .الفردييأخذ الطابع وا:اa وا:الث 
أميل إ� أن أميل إ� أن   وأناوأناوTلك قلنا بأنه ا5داية الرسمية لالست�اق،  نيسةيأخذ طابع القرار من ا�مثل| للكالرأي الرابع بينما 

لكن من ا�ؤcد أن قبل ا5داية الرسمية Ìنت هناك ، ست&اق Äنت e القرن الرابع ع& ا�يالديست&اق Äنت e القرن الرابع ع& ا�يالدياNداية الرسمية لالاNداية الرسمية لال
   .بدايات لالست�اق قبل ا5داية الرسمية ال� Ìنت R القرن الرابع ع� ا�يالدي

  .e نهاية هذه ا^لقة نلخص اآلراء حول تاريخ االست&اقe نهاية هذه ا^لقة نلخص اآلراء حول تاريخ االست&اق  لعلنالعلنا •



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                       ))دةدةنسخة مدققة ومزينسخة مدققة ومزي((                                        االست&اق وا�نص3االست&اق وا�نص3  مقررمقرر  
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كما أµت وذكرت سابقا إÂ أن هناك آراًء متعددة للمؤرخ[ حول بداية ا�رcة االست�اقية، من ا�ؤcد أننا ال نعرف  •
منها بدأ  من هو أول غر¯ ع� با�راسات ال�قية، لم تذكر الكتابات ا<ارHية شخصية معينة نستطيع أن نقول أن

االهتمام با�راسات ال�قية، لكن ا�ؤرخ[ اختلفوا؛ فبعض ا�ؤرخ[ يرى أن ا5داية لإلست�اق Ìنت R القرن ا�ادي 
ع� ا�يالدي بوصول الرهبان الغربي[ علماء ا�صارى إÂ األندلس للتعلم ونقل العلوم وا�عارف إÂ ا5الد األوروبية، 

عارف إÂ ا5الد األوروبية واÂ ا¨امعات الغربية با<حديد، واعتمدت ا¨امعات الغربية \ واستطاعوا نقل العلوم وا�
من آراء ا�ؤرخ[ أن ا5داية Ìنت بذهاب بعض الرهبان الغربي[ إÂ  فالرأي األولكتب ا�سلم[ والعرب قرابة ستة قرون، 

  .األندلس
 للعلوم وا�عارف، وأن أوروبا Ìنت æاجة إ�ها،  rدثنا وأµنا إÂ أهمية األندلس R تلك الف;ة، •

ً
وأنها Ìنت مصدرا

وأنها أقرب إÂ أوروبا من ا�احية ا¨غرافية وحاجة األوروبي[ إÂ تعلم اللغة العربية، ألن اللغة تقوى بالعلوم وا�عارف 
األسف اآلن أصبح العكس فالعرب ال� rملها، فنجد أنه R السابق Ìن ا�اس æاجة إÂ تعلم اللغة العربية، مع 

  .األجنبية �قل العلوم وا�عارف إÂ بالدهم توا�سلمون هم اTين يذهبون ويتعلمون اللغا
  .، وrدثنا عن اعتماد الغرب \ العلوم وا�عارف اإلسالمية وبا<حديد ا¨امعات الغربيةجربرتrدثنا عن  •
•  Âنا إµأaع� ا�يالدي، من آراء ا�ؤرخ[ حول  الرأي ا:ا Ïاhوبا<حديد منذ بداية االست�اق، وذكرنا بأنه القرن ا

zالقرآن الكريم \ يد  ةتر Ïع� ا�يالدي با<حديد ¾م " دا�اتيا"و" كيتون"معا Ïاhالقرن السادس ا§جري ا R
 ).م���o(ا�وافق ) هجري���(

رئيسة فيما يتعلق ب;zة ونقل معاÏ القرآن الكريم إÂ  ثم rدثنا عن أهداف ال;zة، وأµنا إÂ ثالثة أهداف •
  .الالتينية

أن االست�اق بدأ R القرن اhالث ع� ا�يالدي، حيث من آراء ا�ؤرخ[ ذكرنا بأن بعض ا�ؤرخ[ يرى  الرأي ا:الث •
 من ا�فكرين من ا�أمر الفونس العاµ بإنشاء معهد ا�راسات العليا هناك

ً
سلم[ وا�هود وا�صارى، ، واختار عددا

  .إÂ األسبانية دا�سلم[ نقلوا معاÏ القرآن الكريم إÂ األسبانية، وا�صارى ترzوا اإل«يل، وا�هود ترzوا ا<لمو
بدأ R القرن الرابع ع� ا�يالدي اعتبارا من مؤتمر فينا الكنä اTي انعقد ¾م أن االست�اق : الرأي الربع واألخ3 •
)�o�� عدد من ا¨امعات األوروبية، وقلنا أن هذه �  ،)الديمي R اللغة العربية ôهذا ا�ؤتمر قُرر إنشاء عدد من كرا Êو

èباالست�اق الرس èدثنا عن �اذا � ا5داية الرسمية، و�اذا سrا5داية الرسمية لالست�اق، و. 

  ))  VV( ( ا^لقة ا^لقة 
 ::العوامل الq ساعدت Y نشأة االست&اقالعوامل الq ساعدت Y نشأة االست&اق   •

،ليس أمرا  االست�اقR نظرنا إÂ االست�اق بال شك أن العداء  لو
ً
وأهل  ؛�واقف الكفار ¾مة امتدادإنما هو  جديدا

، ولكن لعلنا وÖياكم نتلمس عوامل حاسمة عوامل مهمة أبرزت ا�رcة االست�اقية كظاهرة من اصةãالكتاب 
   .الظواهر

  : : Æة االست&اقية كظاهرة Æpة االست&اقية كظاهرة pأهم وأبرز العوامل الq أسهمت e بروز ا^رأهم وأبرز العوامل الq أسهمت e بروز ا^ر    ••
رجال الالهوت ا��اÏ نظر  لفتاالنتشار لإلسالم إن هذا ، االنتشار الÈيع لإلسالم e ا�&ق وا�غرباالنتشار الÈيع لإلسالم e ا�&ق وا�غرب  ::العامل األولالعامل األول .�

  �اذا؟�اذا؟، تشويه اإلسالمTلك حاولوا وسعوا إÂ وإÂ هذا ا�ين، 
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>Ïاولة وقف ، حص[ الغرب ا��ا¦ Âإ ïلك «د  ،ارهوانتش اإلسالموالسTاب  أقوالوÔعديدة لعدد من الكت
ا�ست�ق[ ال� تُهاجم اإلسالم وتُشوه اإلسالم، ألن ا�قصود من هذا ال÷م هو rص[ الغرب ا��اÏ وا�يلولة دون 

 .انتشار اإلسالم
 من مقو<ه، اسمعوا ما" كيمون"ا�ست�ق دعونا ننظر إÂ مقولة   •

ً
 Ñت�ا

ً
إن ا�يانة ( :ذا يقولولعلنا نأخذ جزءا

ما ذكر R مقو<ه ا�طولة حول اإلسالم، هذا فيما  إلخ...) هم فت³ ذريعابتفø ب[ ا�اس، وأخذ يفتك ! ا�حمدية جذام
  .يتعلق بالعامل األول ولعلنا نقف عدة وقفات حول بعض ا�قاط ال� أµنا إ�ها

  ::وقفات حول هذا العاملوقفات حول هذا العامل  --
Ðالوقفة األوÐمة و� نقطة تو: : الوقفة األو	تالالهوضيحية  aترجال الالهوأو  ا�}ا aرجال الالهوت - ، ا�قصود بها ا�}ا

aيانة ا�}انية: -ا�}ا�ا�قصود بهم ا�ختص| با�يانة ::رجال الالهوترجال الالهوت، العلماء ا�صارى ا�تخصص| e معتقد ا
  .ا�ثليث وغ3ه مثل با�عتقد ا�}اa؛فيما يتعلق  وبا�حديدا�}انية 

عندما يقول كث� من ا�ست�ق[،  اقع فيهت ال� ي³الاإلش وهذه من" كيمون"لو نظرنا إÂ ما قا· ا�ست�ق  ::الوقفة اhانيةالوقفة اhانية
 من ا�ست�ق[ ينسبون اإلسالم إÂ الرسول ¦مد  "جذام ا�يانة ا�حمدية أن"

ً
 كب�ا

ً
 ، والشك أن هذا أمر�«د أن عددا

يَن ِعنَد اهللاÌ اِإلْسالَمُ { :كما قال تعاÂ �الرسول  اإلسالم ال يُنسب إÂخاطئ؛  Ì�نعم الرسول ن» بال شك، لكن ال  }..إِن£ ا
عندما قال " كيمون"ا�ست�ق  االست�اقية، هنا مقولةا�رcة فيها من األخطاء ال� تقع  ينسب اإلسالم إ�ه، لكن هذا

من ا<وصيفات ال� يسÍ من خال§ا  انت� ب[ ا�اس بØعة، وهذهو يريد أن يُصور اإلسالم مثل ا�رض اTي ي" جذام"
  .إÂ تشويه ا�ين اإلسال�، هذا فيما يتعلق بالعامل األول من العوامل ال� ساعدت \ نشأة االست�اق

  //..aالعامل ا:اaة االست&اقية--  العامل ا:اÆظهور ونشأة ا^ر e ة االست&اقيةيعد من العوامل ا�همة وا^اسمةÆظهور ونشأة ا^ر e بيةبيةا^روب الصليا^روب الصليوهو  --يعد من العوامل ا�همة وا^اسمة.  
�  ام ـعإÂ  )ه ���(ام ـمن ع فلسط[ Rب[ اإلسـالم وا�صـرانية الغربية روب الصليبية ال� دارت رحاها ـإن ا

 ها انت³ساتÄللت )ئ� ¾مامحواâ ( ناأي تقريبا قرن[ من الزم، )م����(¾م إÂ ، )م�� �(، ا�وافق للف;ة ب[ ¾م )ه  ��(
ولعل أول من نادى ، الفكر حقل ا�عرcة من ساحة ا�رب إÂ لا<فك� بنق R �صارىت اأجÆهذه االنت³سات  ،حربية

 ، واTي هُ ملك فرنسا "لويس ا�اسع" هو إ� هذه الفكرة
ُ
داهية، كتب رجًال كتابات بأنه Ìن الوتش� ) م ���(ý ¾م زم وأ
  �اذا؟�اذا؟ وصية طالب فيها بوقف ا�روب العسكرية \ ¾لم اإلسالم؛

لعمل إÂ اد¾ الكنيسة و ،"حرب الjمة"تبدأ وأن ، م Ïقق مصلحة كب3ة بالنسبة للنصارىلنه يرى أن هذه ا^روب أل •
 !)فقط اهللا واإلنسانعالقة ب[  ا�ين(\ rريف مفهوم اإلسالم، وجعله شبيها بمفهوم ا��انية القائم \ أن 

، ألن 	مة أي معتقد وفكر) أيدلوجية(عن صول \ صورة واضحة لحل وملحة كب�ةلقد أوجدت ا�روب الصليبية حاجة 
وÊ هذا السياق للحصول \ صورة واضحة عن معتقد وفكر اGصوم، ) ا�عتقد والفكر(	مة أجنبية ا�قصود بها  أيدلوجية

  ).ه Ìنت R صدام مع�عادي البا لم تكن �يها صورة واضحة عن العالم المُ وإن أور( ":نورودنس" يقول
  ::وقفات حول هذا العاملوقفات حول هذا العامل  --

Ðالوقفة األوÐروب الصليبية ¾مل حاسم  ::الوقفة األو�حرب وÄيلوا مï أن حواâ قرن[ من الزمان ، ست�اقيةا�رcة االر R ظهوا
R وسيلة الشك أن هذه ا�روب الصليبية جعلت ا�صارى يفكرون  ،ب[ ا�سلم[ وا�صارى R فلسط[استمرت µسة 

 فة ماديأخرى للحرب أقل 	
ً
 	فة عسكريوأقل  ا

ً
تث� الطرف اآلخر،  ¾دةً  أقل R إثارة الطرف اآلخر؛ ألن ا�روبو ا
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 R روب الصليبية فكروا�لو نظرنا إÂ ال�اع العسكرية، وأنسب من ا�روب للحرب وسيلة أخرى فا�صارى R أثناء ا
 ا�روب العسكرية، ولكن يكتشف فيما بعد أنها غ� يلجأ إÂ سنجد أن الغرب ال�ق اإلسال�؛ب[ ا�رير ب[ الغرب و

نعم بال شك � حاسمة � تغ� األمور بØعة؛ لكن ا�تائج ا�;تبة ال� ت;تب عليها،  مناسبة وغ� lدية، نتيجة لآلثار
 ملك فرنسا اTي هُ " لويس ا�اسع"Tلك نادى وسلبية، عليها قد تكون 

ُ
من نادى بفكرة أول " ابن لقمان"R ý دار زم وأ

�ا نقول حرب ال�مة هذا هو ، وأن يُفكر �رب أخرى، ولعله أول من Bح �رب الjمة ب العسكريةوا^رإيقاف 
صد ، يعنهيكتب ؛ اإلسالم حولوالشكوك إثارة الشبهات يسÍ إÂ  ، االست�اق بال شك أنه يشوه اإلسالم،االست�اق

 ، فإن هناك وسائل أخرى �رب ال�مة؛ت�اقية � جزء من حرب ال�مةسا�رcة اال، فالشك أن حرب ال�مة ا�اس
  . لكن االست&اق جزء من حرب الjمةالخ ..Ìإلعالم مثال 

 فهومموأن تسÍ إr Âريف مفهوم اإلسالم، وجعله شبيها ب أن تبدأ حرب ال�مةبالكنيسة طالب " لويس ا�اسع"فـ
ُ�عل مثل ا�يانة ا��انية، ترتبط ا��انية بالكنيسة  R أمور معينة؛اإلسالم  Øحæيث أنه ØÎ اإلسالم وين ا��انية
 الطقوس األخرى، لكن بقيةوبعض ، )اإليس;عيد الفصح (أو  )سبالكريسم(ما يس¸ عيد ميالد ا�سيح  ،يوم األحد

مل \ حØ مفهوم اإلسالم وجعله يطالب الكنيسة أن تعفلويس ا<اسع  ليس هناك با�ين ا��اÏ َدْخل فيها،ا�ياة 
 بمفهوم ا�يانة ا��انية

ً
   .شبيها

••  Æظهور ا^ر e مل حاسمD فا^روب الصليبيةÆظهور ا^ر e مل حاسمD ست&اقية من جانب|ست&اقية من جانب|االاال  ةةفا^روب الصليبية::  
، ود¾ الكنيسة إÂ العمل \ "حرب الjمة" �رب بديلة عن ا�روب العسكرية�رب بديلة عن ا�روب العسكرية" " لويس ا�اسعلويس ا�اسع""دعوة دعوة   ::ا¨انب األولا¨انب األول .�

  . rريف مفهوم اإلسالم
�. Ïاhا¨انب اÏاhمقولة ا�ست�ق   ::ا¨انب ا R مقولة ا�ست�ق ما اتضح R اع مع العالم ا�عادي  ""رودونسنرودونسن""ما اتضح� R نتÌ أن أوروبا Âي أشار إTا -

ال� بدأها الغرب  ةلكن لم تكن �يها صورة واضحة عن العالم ا�عادي، فكأنه نتيجة للحروب الصليبي -أي اإلسال�
فنتيجة للحروب  -ة عن اإلسال� عن ا�سلم[ عن اإلسالملم تكن هناك صورة واضح- مع ا�سلم[ R فلسط[ 

æصول صورة واضحة عن العالم ا�عادي ال� Ìن R صدام مع أوروبا، ] منهم رودونسن[طالب عدد من الغربي[ الصليبية 
ارHية والصورة الواضحة تتمثل R دراسة الطرف اآلخر والكتابة عنه، وا�صول \ ا�علومات عنه من ا�احية ا<

  .وا¨غرافية وا�عتقد واhقافة، و� هذه األمور تمثل ا�راسات االست�اقية
VV..تنص3 ا�سلم|  ::العامل ا:الثالعامل ا:الث e تنص3 ا�سلم|الرغبة e الرغبة Ïأن ا§دف الرئيس من جهود " رودي بارترودي بارت"، حيث أكد ا�ست�ق األ�ا

ببطالن  -بلغتهم-حيث يتم إقناع ا�سلم[  "ا�نص3"ا�ست�ق[ R القرن اhاÏ ع� ا�يالدي وÊ القرون ا<ا�ة هو 
  . اإلسالم، واجتذابهم إÂ ا��انية

    ::وقفات حول هذا العاملوقفات حول هذا العامل  --
Ðالوقفة األوÐتنص� ا�سلم[ ::الوقفة األو R ة اال الشك أنها ؛الرغبةcر�، فا�ست�ق األ�اÏ ست�اقيةمن العوامل ال� أدت إÂ ظهور ا

: من جهود ا�ست�ق[ R القرن اhاÏ ع� ا�يالدي والقرون ا<ا�ة هو الرئيس إن ا§دف( :ب[ هذا بقو·" رودي بارترودي بارت"
؟؛ ، يقول إن ا§دف من ا�راسات االست�اقية هدف تنص�ي)نص�ا<

ً
  كيف يصبح است�اقا

اإلسالمية، وأن  وأن يدرس اإلسالم وأن يعرف ا5الداإلسالم  يتعلم  أنcد \ ا�ن�	 ؤيُ ا<نص� عندما يُريد أن يُن�  ألن
اللغة تعلم واhقافة اإلسالمية و، إذا درس الغر¯ اإلسالم ودرس ا�ضارة يستخدمها كأداة جذبحÓ  تعلم اللغة العربية؛ي
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وبذلك يكون الرغبة e ا�نصD 3مل حاسم e ظهور ا^رÆة  ،ست�اق اTي نتحدث عنههو اال ، فالشك أن هذاالعربية
  .االست&اقية
hالوقفة اhالث وهو ما يتعلق بكالم  ::انيةانيةالوقفة اhانية، " بارتبارت روديرودي"وهو ما يتعلق بالعامل اhلقة ا�R موضوعنا السابق R ا

إن " بارتبارت روديرودي"قول كأنه يميل إÂ الرأي اhاÏ من آراء ا�ؤرخ[ حول بداية ا�رcة االست�اقية، هنا ي ""بارتبارت روديرودي"
 R ]من جهود ا�ست�ق äا§دف الرئيhع� ا�يالدي، والقرن ا Ïا Êالقرون ا<ا�ة " R كأنه يرى أن االست�اق بدأ

 يالرأي اhاÏ من آراء ا�ؤرخ[ اTي يش� إÂ أن االست�اق بدأ R القرن اhاÏ ع� ميالد "ا:اa ع& ا�يالدي"القرن 
  .ا R ا�لقة ا�اضيةاعتبارا من ترzة ونقل معاÏ القرآن الكريم إÂ الالتينية، كما ذكرنا وأµن

  لعلنا و�ياكم e نهاية هذه ا^لقة نلخص ما ذكرنا وأ»نا إ�ه فيما يتعلق بالعوامل الq ساعدت  لعلنا و�ياكم e نهاية هذه ا^لقة نلخص ما ذكرنا وأ»نا إ�ه فيما يتعلق بالعوامل الq ساعدت  
  .Y نشأة االست&اقY نشأة االست&اق

 �واقف الكفار ¾مة وأهل الكتاب ãاصة من 
ً
أµنا إÂ أن ظاهرة العداء ا�وجودة R االست�اق ليست جديدة، إنما امتدادا

إلخ، لكننا نتلمس العوامل ال� أبرزت ا�رcة االست�اقية كظاهرة §ا نمط مع[ ... �ن القرآن من ا�» ¦مد اإلسالم م
R الطرح، §ا نمط مع[ R الرؤية، §ا نمط مع[ R ا�راسات، فنحن وÖياكم نتلمس العوامل ال� أبرزت ا�رcة 

  .االست�اقية كظاهرة وليس فقط ا¨انب العدا®
R ا��ق وا�غرب، حيث أخاف رجال الالهوت ا��اÏ وTلك فكروا R  االنتشار الÈيع لإلسالماالنتشار الÈيع لإلسالم: : ل األولل األولالعامالعام .�

 ïطريقة �واجهة هذا ا�د، من خالل دراساتهم ورؤيتهم رأوا أن أفضل طريقة للوقوف أمام هذا ا�د اإلسال� هو الس
   �اذا؟�اذا؟لتشويه اإلسالم، 

 معينة R اإلسالم ويشوهون  مام ا�د اإلسال�،حÎ Óصنون الغرب ا��اÏ أ •
ً
ألنهم يرون �ا يتحدثون عن أمورا

اإلسالم كأن هذه توقف اإلنسان الغر¯ عن ا<فك� R ا�ظر لإلسالم، إذا أرادوا التشوية البد أن يُدرس اإلسالم فبذلك 
عندما rدث " كيمون"لة ا�ست�ق الفرنä يكون هذا األمر اهتمام باالست�اق أو بداية لالست�اق، وأµنا إÂ مقو

   إلخ... أنها جذام تفø ب[ ا�اس وأخذ يفتك بهم فت³ ذريعاعن ا�يانة ا�حمدية وقال ب
�. aالعامل ا:اaاإلطالق  العامل ا:ا Y اإلطالقوأرى أنه أهم العوامل Y روب  ا^روب الصليبية ::وأرى أنه أهم العوامل�وrدثنا عن الف;ة الزمنية ال� Ìنت فيها ا

بإيقاف  لويس ا�اسعاالنت³سات ال� حدثت R ا�روب الصليبية، ثم rدثنا عن مشورة ونصيحة الصليبية، وrدثنا عن 
" حرب الjمة"ا5ديل أن يكون  حا�روب الصليبية \ العالم اإلسال� وأن يبحث عن بديل للحروب العسكرية واق;

 بمفهوم ا��انية، وطالب الكنيسة بالعمل \ rريف مفهوم اإلسالم وÖخراجه من أصا<ه وتك
ً
امله ا¨امع وجعله شبيها

ورؤيته بأن ا�روب الصليبية أوجدت حاجة ملحة وcب�ة للحصول \ صورة واضحة ا�عالم عن " ردنسون"وrدثنا عن
يطالب بأن يُدرس اإلسالم وتُدرس العقيدة اإلسالمية حÓ " ردنسون"فـ، العالم ا�عادي اTي Ìنت أوروبا R صدام معه

  .ون �ى أوروبا صورة واضحة عن العالم اإلسال�تك
o. 3تنص3 ا�سلم|  ::العامل ا:الث واألخ3العامل ا:الث واألخ e تنص3 ا�سلم|الرغبة e الرغبة ، Ïمقولة ا�ست�ق األ�ا Âنا إµعندما أكد " رودي بارت"وأ

يل، هو ا<نص� وrدثنا عن هذا األمر بتفص ا:اa ع& والقرون ا�ا�ةا§دف الرئيä من جهود ا�ست�ق[ R القرن 
من حيث أن االست�اق من أهدافه ا¨انب ا<نص�ي، وأن ا�ن�	 إذا أراد أن يعمل با<نص� يؤcد عليه أن يكون �يه 
 \ معتقد ا�سلم[ و\ حضارتهم و\ ثقافتهم و\ ¾داتهم و\ حياتهم، æيث أنه يستطيع أن يستخدم 

ً
معرفة واطال¾
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 ا�سلم وÖقناعه، كذلك االهتمام بدراسة اللغة العربية واستخدامها وسيلة للتأث� \ Ù ما �يه من معلومات للتأث� \
  .ا�سلم، واجتذاب ا�اس إÂ ا�يانة ا��انية

  ))  UU( ( ا^لقة ا^لقة 
  ::مراحل تطور االست&اقمراحل تطور االست&اق

 من القرن  •
ً
 -خ[ \ بدايته\ اختالف آراء ا�ؤر	 - ا^ادي ع& ا�يالدياالست�اق مرÔ بف;ة زمنية طويلة، تقريبا

Âالث ع� أو الرابع ع� إhع� أو ا Ïاhادي ع� أو ا�الشك ، فÛ ف;ة زمنية طويلة، والقرن الع&ين سواء Ìن ا
م هذه الف¶ة إ� ثالث مراحل رئيسة Ìمن مراحل تطور االست�اقأننا حاو�ا أن نُقس Ðلقة ا�رحلة األو�  .، نتناول R هذه ا

ة أوصاف منها  ددمن مراحل تطور االست�اق قمن مراحل تطور االست�اق ق  ÓÓا�رحلة األوا�رحلة األو Ôة أوصاف منهاتوصف بِعد Ôتوصف بِعد::  
Ôالقرن السادس ا¼جري، القرن ا:اa ع& ²/³من Dم  بدأت، مرحلة ال;zة ، مرحلة ال;zة مرحلة ال;zةمرحلة ال;zةأنها أنها : : الوصف األولالوصف األول. . 11

  .فاتيح العلمحيث قام علماء ا�صارى ب¶kة الكتب العربية عندما اقتنعوا بأن العرب وا�سلم| يملكون م، ا�يالدي
ومن سبقه ل;zة علوم ا�ونان إÂ اللغة  عهد ا�أمونتُشبه إÂ حد كب� حرcة ال;zة ال� تمÔت R  حرcة ال;zة هذه

Êاللغة العربية، و Âة علوم ا�ونان إz;ب 
ً
 العربية، التشابه R نفس ا�رcة R ال;zة، R عهد ا�أمون Ìن هناك اهتماما

Ìن هناك اهتمام ب;zة العلوم وا�عارف اإلسالمية R األندلس إÂ اللغات  -ا:اa ع& ا�يالدي-س ا¼جري القرن الساد
 .األوروبية
الراهب الفرن½ بطرس ا�لق£ب  -حرcة ال;zة-الرهبان اTين Ìن §م مساهمة R هذه ا�رcة الفكرية  هؤالء من أوائل
إ�  U³Öالف¶ة الD qش فيها بطرس من يُعرف بطرس هذا بلقب ا�ح;م،  -لة بك0ةبطرس من األسماء ا�تداو-با�ح¶م 

  .م11²ºإ�  Ô10»Uا�وافق ²²1
 \ ديرها R كولو
 ¾م 

ً
م، قصد بطرس ���o�ا�وافق ���يتْبع بطرس الرهبانية ا5ندكتية، عينته لسعة إطالعه رئيسا

شl Ôgموعة من ا�;z[ يعملون  –َديْر كولو
–دة من علومها، و�ا رجع إÂ َديِْرهْ م لالس�ا�����ا�وافق ��o¾م  األندلس
وا lمو¾ت تعرف باسم  ف 5طرسو¤موعة 'ونيك، كفريق واحد وترzوا بعض ا�صوص العربية، أعد

Ô
 .rتوي \ مؤل

 R  R الع� الوسيطيُعّد َديْر 	و
 اTي يرأسه بطرس من أهم األديرة R ا<اريخ األورو¯
ً
 أساسيا

ً
ير دورا Ôى هذا ا�Ôوأد ،

  .حوا¦ ألØ دير Ïت السلطة العليا للبابابلغ عدد األديرة e القرن ا:الث ع& ميالدي ا<حريض \ ا�روب الصليبية، 
  ::نقف عّدة وقفات عند نقاط أ»نا إ�ها نوضحها ون&حهانقف عّدة وقفات عند نقاط أ»نا إ�ها نوضحها ون&حها  ••

 نسبًة إÂ القديس بندكت مؤسس الرهبانية الغربية R دير اسمه ديردكتية، دكتية، يتبع إÂ الرهبانية ا5نيتبع إÂ الرهبانية ا5ن  بطرسبطرسقلنا أن قلنا أن  - أ
 . ميالدي ���إÂ   ��بندكت ¾ش ب[ و -الرهبانية الغربية- يُعّد من األديرة ا�شهورة، أّسسها بندكت ومونت±سيو، 

يَر �هما صحيحة - ب يْر أو ا�	 Ôمة ا�	يَر �هما صحيحة يْر أو ا�	 Ôمة ا�	ع بالنسبة للنصارى  ؛ Úةيُقصد به م±ن للتجم ، يكون بعيداً يقوم بأك� من مهم£
نلحظ أن دير كولو
 اهتم بال;zة، فا�ير ¾دًة يذهب إ�ه الرهبان والقساوسة، æيث يبتعدون عن حياة ا�اس 
ويعيشون R داخله، بل بعض األديرة يكون فيها أماكن حقول ومزارع æيث أنهم يعتمدون \ قُْوتِهم من داخل 

ير؛  Ôيرا� £�د ووجود R : مثابة م³ن متعدد بعيد عن ا�اس يقوم بمهمات عديدة باإلضافة إÂ ا¨انب ا��اÏب فا ا<عب
 مثل ا<أ�ف فيعيش فيه ا�اس وينقطعون عن ا�ياة

ً
يِرالكنيسة، إال أنه يقوم أيضا يْر أو ا�	 Ôهذا ما يتعلق بمصطلح ا� ،. 

، أµنا إÂ نقطة رة، وذكرنا أنه Ìن · دور R ا<حريض \ ا�روب الصليبيةمن األديرة ا�شهو دير كولوÛأµنا أن  - ج 
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أنه بلغ عدد األديرة ا<ابعة للسلطة حÓ  ك�ة e القرن ا:الث ع& وما بعده لعدد األديرةأخرى R �ية األهمية أن هناك 
 âي يتبع للكنيسة ال³ثو�كية حواTَديْرالعليا للبابا ا òأل. 

وعمل R ال;zة واستطاع أن يُشg	 lموعة من ا�;z[  بال¶kةÌن من أوائل الرهبان اTين اهتموا  بطرسنا بأن أµ -د 
 .، وTلك أعدوا lمو¾ت تُعرف باسم lموعة 	ونيك rتوي \ مؤلف 5طرس من ضمن ا�جموعةيعملون كفريق واحد

وهذا موجود R ا�رcة االست�اقية -؛ «د أن بطرس ا يتعلق بالعمل ا¨ماíهنا نُش� إÂ نقطة R �ية األهمية فيم - ه 
،  -العمل ا¨ماí وليس ا¨انب الفردي

ً
«د أن بطرس شl Ôgموعة من ا�;z[، وهذا يكون أد� وأيØ وأك0 إنتاجا

 
ً
، بينما إذا Ìنوا lموعة ويقسم العمل ألن اإلنسان لو أراد أن ي;جم لوحده فسوف يتعب ويُْستَهلك، وقد ال ينتج إنتاجا

ً
كب�ا

 R تهم ثم إخراجها الشك أن العمل ينجح، وهذا من األمور ا�وجودةzبينهم، وتكون هناك إدارة �تابعتهم وا<أكد من تر
، ك¤موعة 'ونيا�رcة االست�اقية، وTلك بطرس شl Ôgموعة من ا�;z[ واستطاعوا إعداد lموعة تعرف باسم 

ف 5طرس
Ô
 . وrتوي \ مؤل

ة، من أهمها  ––باإلضافة إ� عمله e ال¶kة واهتمامه بهاباإلضافة إ� عمله e ال¶kة واهتمامه بها––بطرس بطرس     •• ة، من أهمهايرى أنه ُ¤ن£د لتفاع عن �اور ِعد£   ::يرى أنه ُ¤ن£د لتفاع عن �اور ِعد£
 .ا�تمثل R ا�يانت[ ا�هودية واإلسالمية  --هوهو  من وجهة نظرهمن وجهة نظره--¦اربة الكفر ¦اربة الكفر  .�
ا:اa ع& R القرن تمÔº باالضطراب الفكري، تمÔº باالضطراب الفكري،   R ع�R ع�  الوقوف R وجه األخطار ال� Ìنت تواجهها الكنيسةالوقوف R وجه األخطار ال� Ìنت تواجهها الكنيسة .�

 .السادس ع& والسابع ع& ا�يالديÌن هناك بداية االضطرابات الفكرية، واشتدت وبرزت R القرن  ا�يالدي
o. تقوية الكنيسة ضد األخطار R ïتقوية الكنيسة ضد األخطارالس R ïالقيام بها، ، ، الس Âإ Íا�حاور ال� جعلها بطرس نصب عينيه وس Âولو نظرنا إ

بينما األول هو خارج ، الوقوف R وجه األخطار أو تقوية الكنيسة ضد األخطار، اhاÏ واhالث مرتبطة بالكنيسةأن لوجدنا 
 .الكنيسة وهو مواجهة ومهاzة ا�يانت[ ا�هودية واإلسالمية

نا أن الوصف األول من نا أن الوصف األول من ألننا قلألننا قلهذا ما يتعلق با�ثال األول من أمثلة الرهبان اTين Ìن §م دور كب� R حرcة ال;zة، 
Ðأوصاف ا�رحلة األوÐةأنها توصف أنها توصف : : أوصاف ا�رحلة األوz;ةبأنها مرحلة الz;بأنها مرحلة ال..  

وهو إيطاâ من الرهبانية ا5ندكتية كبطرس،  كريموني د ج3ارمن الرهبان اTين Ìن §م مساهمة R حرcة ال;zة 
إ�  Ô111Uا�وافق ²³Vإ�  ²0³من R الف;ة  كريموني د ج3ار بندكتية نسبة إÂ بندكت مؤسس الرهبانية الغربية، ¾ش

11³Öفاتها ومÔقصد طليطلة حيث تعلم اللغة العربية وعكف \ مصن ، 
ً
R  ترجم منها ما ال يقل عن سبع وثمان[ مصنÔفا

  .الطب والرياضيات والفلسفة، وهذه ال;اجم مع مثيالتها مهÔدت إÂ انتشار العلوم R أوروبا
 Âعلوم تعّد من أصعب العلوم،  ونكريمي د ج3ارلو نظرنا إ R 

ً
لوجدنا أنه ترجم ما ال يقل عن سبع وثمان[ مصنÔفا

لع \ سبع وثمان[  ال;zة ليست ترzة Ìملة بل ترجم مقتطفات من هذه ا�صنفات،و Ôوالشك أن هذا عمل كب� كونه يط
 ثم ي;جم منها ما يرى أنه مهم ومناسب؛ الشك أنه عمل ليس با

ً
  .ل�ء القليلمصنÔفا

  .هذا هو الوصف األول من أوصاف ا�رحلة األوÐ من مراحل االست�اق، وذكرنا أن الوصف األول أنها مرحلة ال;zة
// . .aالوصف ا:اaمن مراحل تطور االست�اق توصف بأنها   ::الوصف ا:ا Ðمن مراحل تطور االست�اق توصف بأنها من أوصاف ا�رحلة األو Ðقيقية باإلسالممن أوصاف ا�رحلة األو�  مرحلة ا¨هالة ا�قيقية باإلسالممرحلة ا¨هالة ا

ل موجود، لكننا هنا نش� نظرة الغرب إÂ (\ هذه الف;ة R كتابه  سادرنإÂ ا¨هالة ا�قيقية باإلسالم، لقد أطلق  ا<جه
يُِقّر وُيبّ[ أن القرون الوسطى توصف أو تعرف بأنها  فسادرن، ع� ا¨هالةع� ا¨هالةأطلق عليه عنوان ) اإلسالم R القرون الوسطى

  .ضوعيةع� ا¨هالة، وهو ع� Ìن أبعد ما يكون عن روح العلم وا�و
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إن ال�ء الوحيد اTي : "يقول) نظرة الغرب إÂ اإلسالم R القرون الوسطى( -ا�ص لم نقتبسه من ا5داية- سادرنيقول 
هو الروح ا�تحررة األكاديمية أو ا5حث اإلنساÏ اTي تمºت به  -القرون الوسطى-�ب أال تتوقع وجوده R تلك العصور 

 .ه.أ" ة األخ�ةالكث� من ا5حوث R ا�ائة سن

  --ا�قصود أنها لم تكن ذات طابع علèا�قصود أنها لم تكن ذات طابع علè""يب[ أن تلك الف;ة لم تكن فيها الكتابات أكاديمية  سادرنلو نظرنا إÂ مقولة  
Ïأو ا5حث اإلنساÏإن ال�ء الوحيد : "، فهذه األمور غ� موجودة بل مغيبة، الشك أن �مه األول صحيح ودقيق وهو قو·""أو ا5حث اإلنسا
، أما "هو الروح ا�تحررة األكاديمية أو ا5حث اإلنساÏ –القرون الوسطى  –ع وجوده R تلك العصور اTي �ب أال تتوق

 Âا�ائة سنة األخ�ةا¨زء األخ� من �مه يش� فيه إ R الكتابات االست�اقية R ل ، لكن ليس با<حول اTي يش� rو
ة، بال شك أن هناك rول R كتابات ظهرت فيها كتابات علمية، كتابات إ�ه بأنه rول Ìمل و�Öا� R ا�ائة سنة األخ�

متحررة من االرتباط بالكنيسة، كتابات فيها إ�ابية، لكن لم تكن الصورة Ìملة كما أشار هنا أن ا�ائة سنة األخ�ة 
 .æوث إنسانية وæوث متحررة أكاديمية

�صارى نشطوا R الكتابة ضد اإلسالم، وراحوا ين�ون االف;اءات \ الرغم من ا¨هالة ا�قيقية باإلسالم إال أن ا
 .�واألكاذيب حول اإلسالم ونبيه ¦مد 

بأنه ال يعتمد R كتاباته \ أية مصادر مكتوبة، وأشار فقط  مÔ11/Uا�وافق  º/1 ا�تو� سنة لوجانتلقد اع;ف ا�ست�ق 
، وهذه مش�ة من مش÷ت ا�رcة االست�اقية، \ للتميº ب[ اGطأ والصواب إÂ آراء العامة وأنه ال يوجد �يه أية وسيلة

، واعتمدوا \ ما يشاع �الرغم من ا¨هالة إال أنهم نشطوا R الكتابة وراحوا ين�ون االف;اءات حول اإلسالم ونبيه ¦مد 
  لوجانتثم 

ً
لم تكن �يه أية وسيلة للتميº ب[ اGطأ  قال بأنه \ الرغم من اعتماده \ ما يشاع ب[ ا�اس؛ أيضا

  !!!والصواب، فما استطاع أن يمº ب[ ما يشاع ب[ ا�اس هل هو صحيح أم غ� صحيح
Ðمن أوصاف ا�رحلة األو Ïاhهذا ما يتعلق بالوصف ا.  

  ::لعلنا Üت} ما Ïدثنا عنه وgمله e نقاط �دودة e نهاية هذه ا^لقةلعلنا Üت} ما Ïدثنا عنه وgمله e نقاط �دودة e نهاية هذه ا^لقة  ••
 فا�رحلة األوÐ، قسمناها إ� ثالث مراحلقسمناها إ� ثالث مراحللة الزمنية الq مر بها االست&اق مرحلة زمنية طويلة و�لك لة الزمنية الq مر بها االست&اق مرحلة زمنية طويلة و�لك أ»نا إ� أن ا�رحأ»نا إ� أن ا�رح

، وwن القرن السادس ا¼جري، ا:اa ع& ا�يالدي، وقلنا بأنها بدأت R مرحلة ال¶kةوصفت بوصف حاسم ومهم بأنها 
عنه با<فصيل فيما يتعلق بذهابه لألندلس وتشكيله lموعة  وrدثنا بطرسهناك شخصيات اهتمت بال;zة وذكرنا منهم 

Âبعدما ¾د إ ]z;من ا� Ûكولو e موعة تعرف باسم َديْرهl توي \ مؤلف 5طرس،  'ونيك، واستطاع إعدادr تطرقنا تطرقنا
 ..�ير كولو
 ورئاسة بطرس · وجهوده R ا<حريض \ ا�روب الصليبية�ير كولو
 ورئاسة بطرس · وجهوده R ا<حريض \ ا�روب الصليبية

 ..ثالثة ¦اور رئيسةثالثة ¦اور رئيسةوعن ا�حاور ال� نصبها بطرس لتفاع عنها وقلنا بأنها وعن ا�حاور ال� نصبها بطرس لتفاع عنها وقلنا بأنها   rدثنا عن ك0ة األديرة،rدثنا عن ك0ة األديرة،
، rدثنا عنه وrدثنا عن جهوده r ، Rدثنا عنه وrدثنا عن جهوده R الرهبانية اNندكتيةالرهبانية اNندكتية، وذكرنا أنه يتبع نفس ، وذكرنا أنه يتبع نفس كريمون يد ج3ارذكرنا ا�ثال اhاÏ وهو ذكرنا ا�ثال اhاÏ وهو 

 ..ال;zةال;zة
Ïاhالوصف اÏاhمن مراحل تطور االست�اق   الوصف ا Ðمن مراحل تطور االست�اق من أوصاف ا�رحلة األو Ðهالة ا^قيقية باإلسالمممن أوصاف ا�رحلة األوÁواستشهدنا ، رحلة ا

، وrدثنا عن \ الرغم من وجود ا¨هالة باإلسالم )نظرة الغرب إÂ اإلسالم R القرون الوسطى(R كتابه  سادرنبكالم 
 Âنا إµة االست�اقية تكتب، وأcر�نه ال توجد وذكر بأنه يسمع إÂ آراء العامة وأ�ا rدث عن اإلسالم،  لوجانتإال أن ا
وأµنا إÂ أن هذه مش�ة من مش÷ت ا�رcة االست�اقية؛ فع� الرغم من  �يه أية وسيلة للتميº ب[ اGطأ والصواب،
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ا¨هالة ا�قيقية باإلسالم إال أن ا�صارى ن�وا الكتابات وrدثوا عن اإلسالم، وال يرجعون وال يعودون إÂ مؤلفات 
اإلسالم، وÖنما ما يسمعونه من العامة، والشك أنهم Ìنوا ال يبالون با�علومة R تلك الف;ة، علمية موثوقة R حديثهم عن 

  .�وÖنما ن�وا االف;اءات واألكاذيب عن اإلسالم وا�» 

  ))  ²²( ( ا^لقة ا^لقة 
  ..من مراحل تطور االست�اقمن مراحل تطور االست�اق  ا�رحلة ا:انيةا�رحلة ا:انية: : e هذه ا^لقة نتحدث عنe هذه ا^لقة نتحدث عن  ••

من ا�ؤسف بدأت R الضعف  بأن ا�ضارة اإلسالمية، ولعلنا نش� هنا الست�اقالست�اقمرحلة تطور امرحلة تطور ابأنها  توصف هذه ا�رحلة
ل ، وÊ هذه الف;ة R ا�رحلة اhانية حاول االست�اق دراسة ال�ق اإلسال� بينما ا�ضارة الغربية بدأت R الصعود، وال;ه

hفهنا وأهله دراسة فيها �ء من الشمول والعمق، وهذا بال شك أن ا�رحلة ا ،Ðتلف عن ا�رحلة األوÄ انية بال شك R
بدايات، R اهتمام بدراسة ال�ق اإلسال�، واهتمامات R تقديم بعض ا�راسات ال� فيها �ء من الشمول و�ء من 

  .العمق
  ::عوامل ساعدت e تطور ا�راسات االست&اقية e الف¶ة ا:انيةعوامل ساعدت e تطور ا�راسات االست&اقية e الف¶ة ا:انية  ••

  ا تطور االست&اق e ا�رحلة ا:انية؟ا تطور االست&اق e ا�رحلة ا:انية؟لعلنا نتساءل �اذا تغ3 االست&اق؟ �اذلعلنا نتساءل �اذا تغ3 االست&اق؟ �اذ
من هذه من هذه  .يش� عدد كب� من الكتاب إÂ أن هناك عوامل عدة ساعدت R تطور ا�راسات االست�اقية R الف;ة اhانية

  ::العواملالعوامل
عت الشك أن ا�ولة العثمانية توس الصالت السياسية وا�بلوماسية مع ا�ولة العثمانية الq اتسعت رقعتها حينذاك،الصالت السياسية وا�بلوماسية مع ا�ولة العثمانية الq اتسعت رقعتها حينذاك، .1

 R فنتيجة <وسعها ودخو§ا ألماكن ما يعرف اآلن با5وسنة القرن ا�امس ع& والسادس ع& ا�يالديالسيما ،
وا§رسك؛ جعلت هناك صالت سياسية ودبلوماسية، هذه الصالت السياسية وا�بلوماسية أدÔت إÂ تقدم وتطور ا�راسات 

  .االست�اقية
، فخرج R اإلنسانية، وا�قصود بالÝعة اإلنسانية ا�جرد من الضغوط الكنيسةاإلنسانية، وا�قصود بالÝعة اإلنسانية ا�جرد من الضغوط الكنيسة  وهو أمر يتعلق بالغرب؛ ظهور الÝعةوهو أمر يتعلق بالغرب؛ ظهور الÝعة ./

الÇعة اإلنسانية، فأصبح عدد من الغربي[ يتجرد من الضغوط الكنسية، فظهور الÇعة اإلنسانية R  القرن السادس ع&
 .موضوعية من ذي قبلالقرن السادس ع� وما بعده أدÔت إÂ دراسة ال�ق اإلسال� بطريقة جديدة أك0 

V.  نت تهاجم الكنسيةÄ qر ال Úحر�ت اÞنت تهاجم الكنسية وهو مرتبط بالكنيسة؛ فنجد أن الكنيسة واجهت صعوبات كب3ة أمام حرÄ qر ال Úحر�ت اÞوهو مرتبط بالكنيسة؛ فنجد أن الكنيسة واجهت صعوبات كب3ة أمام حر
ر ال� خرجت R الغرب R ومظا�هاومظا�ها أشغلت الكنيسة وجعلت هناك  القرن السادس ع& والسابع ع&، حرwت ا<حر

من الضغوط الكنيسة والكتابة بصورة مغايرة وÑالفة عما ألَِفه ا�اس من  فرصة ساåة أمام بعض األشخاص R ا<حرر
والرهبان، فانشغال  الكتابات السابقة، ف³نت الكنيسة مهيمنة ومسيطرة \ ا�اس ألن أغلب من كتبوا Ìنوا من القساوسة

 .ورة مغايرة �ا أِلَفه ا�اسالكنيسة æرwت ا<حرر ونقدهم §ا أوجد فئة وطائفة من ا�اس استطاعت أن تكتب بص
UU..   ،اللغة العربية Àاللغة العربية، االهتمام با�خطوطات و�نشاء كرا Àاالهتمام با�خطوطات و�نشاء كرا R ن ذلكwالقرن السابع ع& ا�يالديو.  

 من ا�خطوطات إÂ  با�خطوطات اإلسالميةبا�خطوطات اإلسالمية، اهتم الغرب لعلنا نقف عدة وقفات عند العامل الرابع
ً
 كب�ا

ً
ونقلوا عددا

 يوجد  ا�تحف ال�يطاa، ومن األماكن الq عرفت با�خطوطاتطوطات موجودة، ا5الد الغربية وال تزال بعض ا�خ
ً
أيضا

 -مع األسف-قد بيعت إما بال�اء و قد حصلوا Y ا�خطوطاتR الغرب إÂ اآلن Ñطوطات، و R عدد من ا�راكز ا5حثية
ار اTي حصل \ ا5الد اإلسالمية والعربية، أثناء ف;ة االحتالل واالستعم أو األخذ بالقوةبعض ا�خطوطات بأثمان ãسة، 
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 من ا�خطوطات إÂ ا5الد الغربية، هم يعرفون أهمية ما rتويه هذه ا�خطوطات، واستطاعوا ا�صول \ 
ً
 كب�ا

ً
فنقلوا عددا

 استقطاب عدد من الطالب لتر
ً
اسة R الغرب أثمان ¾�ة R بيع بعض ا�خطوطات إذا احتاجوا إÂ ا�ال، واستطاعوا أيضا

<حقيق بعض هذه ا�خطوطات، فالغرب اهتم با�خطوطات وحرص عليها فأغلبها جوانب إ�ابية بالنسبة §م، حR Ó ما 
 R من أن ا�ست�ق يتعب 

ً
يتعلق با<حقيق فالغالب أن الطالب يكتب ملخص باللغة األجنبية عن ا�خطوطة، فبدال

  .د أنه يعود إÂ ا�لخص اTي ُكتب عن ا�خطوطة باللغة ال� يتحدث بها ا�ست�ققراءتها أو الغرب يتعب R قراءتها، «
ا¨انب اإل�ا� فيما يتعلق با�خطوطات بالنسبة �ا ا�سلم[؛ ا�فاظ \ ا�خطوطات وفهرستها ومعا¨تها من ا<لف بما 

أنهم متقدم[ R جانب  -مع األسف-آÙ ، فقاموا بمعا¨ة بعض ا�خطوطات وا�فاظ عليها من ا<�يهم من ا<قنية
\ الرغم من أنها لم تكن موجودة -ا�فاظ \ ا�خطوطات  ومعا¨تها، وهذا من ا¨وانب اإل�ابية، فبقيت ا�خطوطات 

  .إال أنها بقيت وحافظوا عليها، هذا ما يتعلق با�خطوطات -عندنا
Àفيما يتعلق بالكراÀفيما يتعلق بالكرا R ،&عليم اللغة العربية، و½مة اهتم الغر القرن السابع ع> ôب بإنشاء كراÀة  كرzتر �

أماكن R ا¨امعات إما بتعليم حلقات أو دورات أو æوث أو دراسات أو  ا�قصود بهاباللغة اإل«لºية،  �chairصطلح 
لوجدنا أنها موجودة R ، والشك أنهم سبقونا، åن عندنا اآلن اهتمام بالكراô وÖنشائها، لكن لو نظرنا إÂ الغرب غ�ها

  .القرن السابع ع� ا�يالدي
Ôالقرن ا^ادي ع&  D10Uºم با<حديد  كيم�يجإنشاء كرô اللغة العربية R جامعة ومنها  لقد تم إنشاء كراÀ كث3ة؛

  .تنص3ي :اaا، وàاري :األول: هذا الكرÀ نص£ Bاحًة Y خدمة هدف|، القرن السابع ع& ا�يالدي 1ºVºا¼جري، 
وهذا يب[ �ا فيما يتعلق بتعلم وتعليم اللغة العربية R الغرب Hدم جوانب êارية باإلضافة إÂ أنه Hدم جوانب دينية 

ما  مؤسس الكرÀم إ��o� Â) مايو(�/�كث�ة، فقد جاء R خطاب للمراجع األكاديمية ا�سئولة R جامعة كيمÆيج بتاريخ 
ندرك أننا ال نهدف من هذا العمل إÂ االق;اب من األدب ا¨يد بتعريض جانب كب� من ا�عرفة للنور  وåن.. : ".ي² يقول

 من احتباسه R نطاق هذه اللغة ال� نسÍ <علمها، 
ً
يش� إÂ -إÂ تقديم خدمة نافعة إÂ ا�لك وا�ولة  ولكننا نهدفبدال

  ".إÂ ا�يانة ا��انية وا�عوةحدود الكنيسة  بتوسيعÂ تمجيد اهللا مع األقطار ال�قية وê Öارتناعن طريق  -بريطانيا
ليس هدفنا فقط "هية واضحة، وTلك قال يلو نظرنا إÂ نص مؤسس الكرô هو يش� إÂ أهداف قد تكون ظاهرة بد

 من احتباسه R نطاق هذه ال
ً
" لغة ال� نسÍ <علمهااالق;اب من األدب ا¨يد أو تعريض جانب كب� من ا�عرفة للنور بدال

 من ا�عرفة للنور، لكن 
ً
 كب�ا

ً
هذه أمور واضحة عند تعلم اللغة العربية سوف يتعرفون \ األدب وسوف يÆزون جانبا

تتمثل R توسيع ا<جارة مع األقطار وال واضحة  ةهذه أهداف ظاهرة وواضحة، لكنهم يهدفون إÂ أهداف أخرى غ� ظاهر
 إÂ هدف آخر دمة لÆيطانيا، ف�ى أنها خ ال�قية

ً
وا<مجيد  -من وجهة نظرهم-إÂ تمجيد اهللا  -مرتبط با<نص�-أيضا

 Âدود الكنيسة، فإذا استطاعوا ن� الكنائس فالشك أنهم من خالل الكنيسة يستطيعون أن يدعو إæ بزعمهم يكون
ندما rدثنا أن كرô اللغة العربية اTي أنشئ R ا�يانة ا��انية، وتب[ مقولة مؤسس الكرô األهداف ال� ذكرناها ع

جامعة كيمÆيج نصÔ �احًة \ خدمة هدف[ ذكرناها، باإلضافة إÂ االق;اب من األدب ا¨يد وتعريض جانب كب� من 
  .ا�عرفة للنور

  
  لعلنا نلخص ما أ»نا إ�ه فيما يتعلق با�رحلة ا:انية من مراحل تطور االست&اقلعلنا نلخص ما أ»نا إ�ه فيما يتعلق با�رحلة ا:انية من مراحل تطور االست&اق  ••
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 §ا،  rدثنا عن
ً
مرحلة اختلفت عن ا�رحلة األوÐ، ونستطيع أن نصفها بأنها  فا�رحلة ا:انيةا�رحلة األوÐ وذكرنا أوصافا

  .تطور ا�راسات االست&اقية
ل R -مع األسف-أن ا�ضارة اإلسالمية أµنا إÂ نقطة مهمة  القرن ا�امس ع& والسادس  بدأت R الضعف وال;ه

 أن أوروبا من ة الغربية بدأت R الصعود والÆوز، بينما ا�ضار، ع&
ً
القرن العا» إ� القرن السادس ع& وذكرنا سابقا

ف

خرجت من الظالم واالåطاط إÂ ما يس¸  e القرن السادس ع&، لكن ¾شت عصور الظالم واالåطاط وا<خل

طيع أنها مرحلة تطور ا�راسات االست�اقية، وبال من مراحل االست�اق الشك أننا نست فا�رحلة ا:انية، بع� ا�هضة
 بالغرب فحضارته بدأت R الصعود والÆوز

ً
  .شك � مرتبطة أيضا

 ا�قصود بتطور ا�راسات االست&اقيةو –أµنا إl Âموعة من العوامل ال� ساعدت \ تطور ا�راسات االست�اقية  -
 ودراسة لل�ق اإلسال

ً
، فهذا مقارنة �، ودراسات فيها �ء من الشمول والعمق، و� أمور نسبيةأنه أصبح هناك اهتماما

Ðالف ا�رحلة األوã انية فيها �ء من الشمول والعمقhا�رحلة ا R فا�راسة ،Ðبا�رحلة األو.  
   :هناك عوامل عديدة ساعدت Y تقدم وتطور ا�راسات االست&اقية، ذكرنا منها

وåن نعلم أن ا�ولة   وماسية مع ا�ولة العثمانية ال� اتسعت رقعتها R تلك الف;ة،وماسية مع ا�ولة العثمانية ال� اتسعت رقعتها R تلك الف;ة،الصالت السياسية وا�بلالصالت السياسية وا�بل   •
 من ا�سلم[ فيما  -اآلن أوروبا الغربية –العثمانية وصلت أماكن R أوروبا 

ً
وصلت إÂ ا5لقان ال� فيها اآلن عددا

 Ìن هناك عالقات وصالت êارية ب[ 
ً
ا5الد العربية وا5الد الغربية و\ وجه يعرف اآلن با5وسنة وا§رسك، أيضا

  .� وسوريا ف³ن هناك نتيجة للصالت والروابط االقتصادية دفعت ا�راسات االست�اقية إÂ ا<قدم ما<حديد 
•    R عة العقليةÇظهور ال R عة العقليةÇعة العقلية ووالقرن السادس ع&، القرن السادس ع&، ظهور الÇالفة للكنيسة، وظهور الÑ عة العقلية بال شك أنهاÇال

وÑالفتها للكنيسة أدÔت إÂ دراسات أك0 موضوعية من قبل، ونش� إÂ أن األمور نسبية، ليست موضوعية Ìملة وبروزها 
Ðأو مناسبة، لكنها بال شك أفضل وأك0 موضوعية من ا�رحلة األو. 

•    R أنه Âنا إµأ R أنه Âنا إµت الكنيسة ومظا�ها،  القرن السادس ع&القرن السادس ع&أzت ا<حرر وهاwت الكنيسة ومظا�ها،خرجت حرzت ا<حرر وهاwة بهم فانشغلت الكنيس خرجت حر
 .فأتيحت الفرصة لظهور بعض الكتابات ال� اختلفت عن ا�مط السائد السابق

•    R ن ذلكwللغة العربية، و ôنشاء كراÖتطور ا�راسات االست�اقية هو االهتمام با�خطوطات و R وهو ¾مل مهم R ن ذلكwللغة العربية، و ôنشاء كراÖتطور ا�راسات االست�اقية هو االهتمام با�خطوطات و R وهو ¾مل مهم
    ..القرن السابع ع& ا�يالديالقرن السابع ع& ا�يالدي

 من ا�خطوطات وcيف انتقلت إÂ ا5الد الغر ا�خطوطاتrدثت عن  -
ً
بية، وrدثنا عن أن ا5الد الغربية أفادت كث�ا

سواًء من ا�احية واالقتصادية أو من ا�احية العلمية أو من ا�احية ا5حثية، ا¨انب اإل�ا� بالنسبة للمسلم[ أن الغرب 
 .حافظوا \ هذه ا�خطوطات من ا<لف وقاموا بمعا¨تها وفهرستها

كرô اللغة العربية R جامعة هو  القرن السابع ع&وأµت إÂ أن أهم كرô أنشئ R  و�نشائهاالكراr Àدثت عن  -
وأن هذا الكرô نصÔ �احة \ ، مÔ1ºVºالسابع ع& ا�يالدي  10Uºالقرن ا^ادي ع& ا¼جري با�حديد R  كيمÆيج

 .تنص3يو àاري: خدمة هدف[
م عندما rدث وب[ أنه لم يكن ���o -شهر مايو  �/�الكرô وwن ذلك R  ختمنا حديثنا بما ذكرناه حول مؤسس-

 ôإ�ه الكر Íي سTا§دف فقط هو االق;اب من األدب ا¨يد أو تعريض جانب كب� من ا�عرفة للنور، ولكن ا§دف ا
وال -قطار ال�قية وتوسيعها وذلك من خالل تقديم خدمة نافعة للملك وا�ولة عن طريق تقديم êارتنا مع األ ا�جارةهو 
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شك أننا نعرف أهمية اللغة العربية R قضية توسيع ا<جارة R العقود وا5ضائع البد أن يكتب عليها باللغة ال� تريد أن 
، وأنه من بتوسيع حدود الكنيسة -من وجهة نظرهم- ويكون ذلك  بتمجيد اهللاوأشار إÂ هدف آخر يتعلق  - تصدر إ�ها

R الكنائس يستطيعون أن يدعوا إÂ ا�يانة ا��انية، فهنا أشار ا�ؤسس إÂ هدف[ R إنشاء الكرô خالل ا<وسع 
  .بإبراز ا�عرفة أو تعلم األدبباإلضافة إÂ األهداف الظاهرة وا�عروفة فيما يتعلق 

  ))  ºº( ( ا^لقة ا^لقة 
    اسات االست&اقيةاسات االست&اقيةمرحلة ازدهار ا�رمرحلة ازدهار ا�ر  ::موضوعنا e هذه ا^لقة ا�رحلة ا:ا:ة وتوصف بأنهاموضوعنا e هذه ا^لقة ا�رحلة ا:ا:ة وتوصف بأنها

السابع R هذه ا�رحلة Ìنت هناك ¦اوالت جادة لفهم اإلسالم \ الرغم من األهداف ا<نص�ية، فقد شهدت نهاية القرن 
 استمر R  ع& ا�يالدي

ً
 آخر Ñتلفا

ً
ال نقول -هذا االêاه نظر إÂ اإلسالم نظرة شبه ¦ايدة ، القرن ا:امن ع&اêاها

ع \ ذلك ظهور الÇعة العقلية ا¨ديدة وال� Ìنت R عمومها ء من ا<عاطف مع اإلسالمفيها � -¦ايدة Ôوقد شج ،
Ñالفة للكنيسة، وهكذا سنحت الفرصة أمام بعض العقالء من األوربي[ للوقوف R وجه الظلم اTي لقيه اإلسالم من 

 .إÂ حٍد ما عن اإلسالم وا�ضارة اإلسالمية الغرب R القرون الوسطى، وظهرت بعض ا�ؤلفات العامة ا�عتدلة
 واTي " ا<ـاريخ ا�قـدي لعقـائد وعـادات أمـم الشـرق"R كـتابه  ريتشارد سيمون\ ذلك  من ب[ األمـثلة •

 R عرضه §ا \ مÔ1º³Uا�وافق º«10صدر Dم 
ً
، فقد سÍ إÂ عرض عقائد و¾دات ا�سلم[ R وضوح واتزان، مستندا

 تقديره وÖعجابه بالعادات اإلسالميةمرج
ً
 .ع ألحد علماء ا�سلم[ مبديا

، هذا لو قارنÔا هذه ا�رحلة اhاhة عتمد \ مرجع ألحد علماء ا�سلم[ا ريتشارد سيمونولعلنا هنا نلحظ أن  •
 òف ،

ً
 كب�ا

ً
، يعتمدون \ أية مصادر مكتوبةلم يكونوا  ا�رحلة األوÓوالكتابات با�رحلة األوÐ لوجدنا أّن هناك اختالفا

اعتمد \ مصدر ألحد علماء ا�سلم[، وrدث عن ¾دات ا�سلم[ وrدث R وضوح  ريتشارد سيمونأن  هنا gد
 .واتزان

R�  R عرضه �ياة ¦مد ، وقد ظهر أثر ذلك Äن من ا�عجب| بالتسامح اإلسالá بي3 بايلالفيلسوف  ::مثال آخرمثال آخر •
éم ، وقد وا�قدي قاموسه ا<اريD روتردام e Óا�وافق  «110ظهرت طبعته األوÔ1º»Ö ،م Âي  بي3 بايلولو نظرنا إTا

 من الُكتÔاب الغربي[ ا�وم يُشيدون بالتسامح اإلسال�، ويذكرون أبرز 
ً
Ìن من ا�عجب[ بالتسامح اإلسال�؛ «د أن عددا

 R الفيه، لساألندمثال \ التسامح اإلسال� ما حصلÑ وهناك تسامح إسال� مع ،
ً
، وال شك أن اإلسالم Ìن متسا¦ا

 ،
ً
 وواضحا

ً
 وظاهرا

ً
 R األندلس وwن بارزا

ً
وlموعة من الكتاب الغربي[ يع;فون بأن التسامح اإلسال� Ìن متجسدا

 .األمثلة ا�شار إ�ها أمثلة رائدة R االêاه ا¨ديد åو الفهم الصحيح لإلسالم
ه، ه، 11V111V1ا�توâ سنة ا�توâ سنة   هادريان ريالندهادريان ريالندفقد Ìنت \ يد ا�ست�ق فقد Ìنت \ يد ا�ست�ق   أول ا�حاوالت العلمية للتعرف Y اإلسالم عن قربأول ا�حاوالت العلمية للتعرف Y اإلسالم عن قربأما 

ه، D111Öم  صدر · كتاب باللغة الالتينية عن اإلسالم، أستاذ اللغات ال�قية R جامعة أوترشت بهو�دا مم1Ö1³1Ö1³ا�وافق ا�وافق 
 \ مصادر بالعربية  أو§ماR جزءين، عرض R " يةا�يانة ا�حمد"بعنوان  م1Ö0²ا�وافق 

ً
العقيدة اإلسالمية معتمدا

 .سÍ إÂ تصحيح اآلراء الغربية ال� Ìنت سائدة حينذاك عن تعا�م اإلسالم ا¨زء اhاÏ، وÊ والالتينية
أفضل من غ�ه من الكتابات ، الشك أن كتابه ¦اولة علمية للتعرف \ اإلسالم، بال شك أنه ريالندريالندنقف وقفة مع كتاب 

السابقة، وهنا نؤcد \ أن هناك إش�³ة �ى ا�ست�ق[ حÓ أو�ك اTين حاولوا إنصاف اإلسالم وقعوا R بعض 
الشك أنه غ� دقيق وغ� صحيح، فاإلسالم ال ) ا�يانة ا�حمدية(؛ فعنوان كتابه ريالنداإلش³الت وبعض األخطاء ومنهم 
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وهذه من األمور السائدة ا�نت�ة عند عدد من ا�ست�ق[ عندما يتحدثون عن  �مد ينسب إÂ ا�» ¦
MM oohhaammmmaadd  aanniissmm  الرسول Âنما  �أو عندما ت;جم ا�يانة ا�حمـدية، اإلسـالم ال ينسب إÖيسمـى اإلسـالمو   

 Âاِإلْسالَمُ {:قال تعا Ìيَن ِعنَد اهللا Ì�الكتاب لوجدنا أنه اشتمل \ أمور كث�ة سوف نتعرف ، لكن لو نظرنا إÂ ¦توى  }إِن£ ا
  .عليها بعد قليل

ف �رجة واتهامه بأنه يريد القيام لعمل د¾®  ريالندريالندكتاب 
	
 �رجة إثارة الشبهات حول ا�ؤل

ً
 وcب�ا

ً
 عظيما

ً
أثار اهتماما

 صحيح
ً
 لإلسالم R ح[ أنه لم يكن يقصد إال الوصول إÂ فهم ا�ين اإلسال� فهما

ً
  .ا

، وهذا جعل الكتاب ينت� وُي;جم إÂ لغات قائمة الكتب ا�حظور تداو§اR  ريالندريالندأدرجت كتاب  الكنيسة ال³ثو�كية
  .عديدة منها اإل«لºية والفرنسية واأل�انية واألسبانية وا§و�دية وغ�ها

 إ�ابية كث�ة R كتابه، فيش� R  وريالندوريالند
ً
ما تتعرض · Ù األديان باستمرار من جانب إÂ  مقدمة الكتابيذكر أمورا

  .خصومها إما بعدم فهمها أو برميها بكل سوء بطريقة غ� مناسبة، وقد تعرض اإلسالم إÂ مثل ذلك من جانب خصومه
ة ، وهذه من ا�قاط ا�هم"إن ا�رء يصح X أن يبحث عن ا^قيقة حيثما Äنت: "ويش� ريالند إÂ أمر R �ية األهمية فيقول

أن يُعرض اإلسالم ال كما يظهر من خالل ضباب ا¨هل  ريالندريالندواإل�ابية؛ ا5حث عن ا�قيقة ومعرفتها، و§ذا يريد 
R �ية  ريالندريالندوخبث ا�اس؛ وÖنما كما يدرÔس R مساجد ا�سلم[ ومدارسهم، وال شك أن هذه ا�قاط ال� أشار إ�ها 

Âأن اإلسالم قد تعرض إ Âالتشويه والوصف بكل أوصاف السوء من جانب خصومهاألهمية؛ فأشار إ .  
 عملية للحرcة االست�اقية فيقول  ريالندريالند

ً
بدالً من الرؤية من خالل ضباب اÁهل وخبث ا�اس؛ "R كتابه يطرح أمورا

 مصادر باللغة ولو أن ا�ست&ق| تعلموا اللغة العربية ورجعوا إ�- ينبY ä ا�رء بدالً من ذلك أن يتعلم اللغة العربية 
وهو يتحدث يش3 إ� السنة ا�بوية، كما ينبY ä ا�رء أن ) ����(وأن يسمع �مد  -العربية لعرفوا اإلسالم Y حقيقته

وهذا أمر R �ية األهمية وهو منهج ا<ثبت وا<أكد، " يقت¨ الكتب العربية وأن يرى بعينيه هو وليس بعيون اآلخرين
شخص وليس االعتماد \ عيون اآلخرين، وهذا من أكÆ إش�³ات ا�رcة االست�اقية؛ ا�قل والرؤية من خالل عي� ال

عن ا�ست�ق السابق، والسابق عمن سبقه، وتصبح ا�علومات مغلوطة من بدايتها وتسلسل ا�علومات <صل إÂ ا�ست�ق 
وحينئٍذ سيتضح X أن ا�سلم| ليسوا ¤ان| كما " ا�تأخر، فهو يق;ح أن يرى اإلنسان بعينيه وليس بعيون اآلخرين، يقول

 من العقالء من "نظن، فقد أعطى اهللا العقل لÃ ا�اس
ً
 كب�ا

ً
، وÊ نهاية هذه الفقرة من �مه يش� إÂ أمر ولغز �Î	 عددا

 أن ذلك ا�ين ا�ي انت& انتشاراً بعيداً e آسيا و: "الغربي[، يقول
ً
 وقد Äن e رأè دائما

ً
أفريقيا و� أوروبا ليس دينا

 كما éي£ل كث3 من ا�صارى
ً
 سخيفا

ً
 R �ية األهمية وهو أن ا�ين اإلسال�  ريالندريالند، فالشك أن "ماجنا أو دينا

ً
يطرح أمرا

 ليس R قارة آسيا وال R قارة أفريقيا، بل R قارة أوروبا، وهذا يؤcد أن اإلسالم دين Îمل قو
ً
 بعيدا

ً
ة Ìمنة فيه ينت� انتشارا

 .êذب ا�اس إ�ه، وأن ما يثار عنه ليس بالصحيح
، ولم 

ً
 ¾ما

ً
خ R الفكر األورو¯ تيارا هذه األمثلة من ا�حاوالت ا¨ادة R ا<عرف \ اإلسالم عن قرب؛ لم تستطع أن تُرس	

بقيت، وأن اTي  ةأن الصورة ا�شوهتستطع با<اâ أن تقë \ الصورة ا�شوهة لإلسالم R أذهان األوربي[، ومن ا�ؤسف 
حدث هو الشك انفتاح إ�ا�، لكن الصورة ا�غلوطة الزالت باقية وال زالت ¾لقة، åن نؤcد أن االست�اق R ا�رحلة 
اhاhة بدأ يتخفف من أثقال الالهوت، وأن حدة االتهامات ضد اإلسالم قد خفت، كما أعيد ا�ظر R بعض االتهامات 

  .ولكن هذا االنفتاح اإلëاÄ êن e �صلته ا�هائية �دود األثرالسابقة، 
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ع}ا االزدهار  القرن ا�اسع ع& والقرن الع&ين، ولعل تُعّد مرحلة ازدهار االست�اقتُعّد مرحلة ازدهار االست�اق  ––كما ذكرتكما ذكرت––ا�رحلة اhاhة ا�رحلة اhاhة 
Æللحر ìموعة من األمور أبرزها، االست&اقية ةا^قيl د هذاcيؤ:  

، القرن ا�اسع ع& م���o، ، هه��������¾م ¾م   سيلفس¶ ديساÀسيلفس¶ ديساÀ\ يد ا�ست�ق \ يد ا�ست�ق   &قية ا^ي£ة&قية ا^ي£ةإنشاء مدرسة اللغات الإنشاء مدرسة اللغات ال   •
 لتراسات العربية، واTي 

ً
حيث يؤم تالميذ من أصبح إمام ا�ست�ق[ R ع�ه و�Öه يرجع الفضل R جعل باريس مرcزا

 .Ñتلف ا5الد األوروبية �تعلموا \ يديه
•    R 

ً
 R أيضا
ً
تأسست ال�  اÁمعية اآلسيوية الفرنسيةاÁمعية اآلسيوية الفرنسيةمنها منها   اÁمعيات العلميةاÁمعيات العلميةتأسست ¤موعة من تأسست ¤موعة من   القرن ا�اسع ع&أيضا

اÁمعية اÁمعية ، وم���o�ا�وافق���oتأسست ¾م ال�  اÁمعية اآلسيوية ا�لكية ال�يطانيةاÁمعية اآلسيوية ا�لكية ال�يطانية، وcذلك م�����ا�وافق ���o¾م 
 . م�����ا�وافق ����تأسست ¾م ال�  ال&قية األمريكيةال&قية األمريكية

 .إجراء ا�راسات وا5حوث، zع ا�علومات ا�تعلقة بال�ق، واالهتمام باللغات: ف ا�ش¶Æة ¼ذه اÁمعياتمن األهدا 
بأن تأسيس ا¨معيات العلمية تعد االنطالقة الكÆى لالست�اق، حيث êمعت فيها العنا� : "سمايلوفيتشيقول ال³تب 

 
ً
 فعاال

ً
فال شك أن مدرسة " R ا5حث واالكتشاف وا<عرف \ ال�ق وحضارته العلمية واإلدارية وا�ا�ة، فأسهمت إسهاما

  .اللغات ال�قية ا�ية وcذلك إنشاء ا¨معيات العلمية بالشك ساهمت zيعها R ازدهار ا�راسات االست�اقية
 من األمور ا�همة انفصال االست�اق عن الالهوت

ً
 اق عن الالهوتانفصال االست�وبذلك تشg االست�اق كعلم،  أيضا

ليس معناه عدم وجود عالقة بل العالقة قائمة ووطيدة لكن االست�اق انفصل وأصبح علم مستقل، وهكذا يمكن 
  .القول كما يذكر ا�ست�ق رودي بارت أن االست�اق تشg كعلم R القرن ا<اسع ع� ا�يالدي

 ::نعود ونلخص و�ياكم ا�رحلة ا:ا:ةنعود ونلخص و�ياكم ا�رحلة ا:ا:ة  --  

بأنها مرحلة ازدهار ا�راسات االست�اقية، هناك ¾مل حاسم ساعد \ ازدهار ا�راسات فقد ذكرنا أنها توصف 
وال� Ìنت R عمومها Ñالفة للكنيسة، فأتيحت الفرصة  بظهور الÇعة العقلية ا¨ديدةاالست�اقية أµنا إ�ه فيما يتعلق 

وÖعجابه  ريتشارد سيمون: مية وذكرنا أمثلة §ذالظهور بعض الكتابات العامة ا�عتدلة عن اإلسالم وا�ضارة اإلسال
اه  ريالندوÖعجابه بالتسامح اإلسال�، ثم ذكرنا ا�ثال ا�هم وهو  بي3 بايلبالعادات اإلسالمية، و Ôف كتاب سم

Ô
واTي أل

ا5ته بالوصول إÂ ، ذكرنا اإلش�³ة R االسم، ثم rدثنا عن مقتطفات óا ذكره ريالند R كتابه، ومط)ا�حمدية ا�يانة(
ا�قيقة وcذلك مطا5ته بعرض اإلسالم من خالل تدريسه من خالل مساجد ا�سلم[ ومدارسهم، وعدم رؤية اإلسالم من 
ت، والشك أن منهج ا<ثبت من ا�ناهج ا�همة وهو منهج إسال�، فهو  خالل ضباب ا¨هل وخبث ا�اس، ومطا5ته با<ثب

يرى بعينيه وليس بعيون اآلخرين، أشار كذلك إÂ نقطة مهمة و� تعلم اللغة العربية  يطالب با<ثبت وأن ا�ست�ق
 rدث عن أمر R �ية األهمية 

ً
واقتناء الكتب العربية والرجوع إÂ ا�راجع األصلية وعدم االعتماد \ رؤية اآلخرين، أيضا

  .ع األوصاف ال� تلصق ويتهم بها اإلسالمفيما يتعلق بانتشار اإلسالم، وقال أنÔ انتشار اإلسالم يتعارض م
، والشك بعد ذلك rدثنا أن هذه ا�حاوالت العلمية ا¨ادة لم تستطع أن تغ� الصورة ا�شوهة ال� رسختها القرون الوسطى
 م;

ً
 طويًال، أن نسبة الكتابات اإل�ابية R ا�رcة االست�اقية زادت R ا�رحلة اhاhة لكن ال تستطيع أن تغ� تارHا

ً
اكما

فقد خفت حدة االتهامات ضد اإلسالم وأعيد ا�ظر R بعض االتهامات السابقة، وحصل انفتاح فكري، لكن هذا 
  .االنفتاح ¦دود األثر

ثم ذكرنا العوامل ال� أسهمت  ع�ا االزدهار ا�قي� للحرcة االست�اقيةع�ا االزدهار ا�قي� للحرcة االست�اقية القرن ا�اسع ع& والقرن الع&ينrدثنا أن 
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جهوده R ن� اللغة العربية و سيلفس¶ ديساÀ\ يد  ال&قية ا^ية إنشاء مدرسة اللغاتدهار وأµنا إR Â هذا االز
وتعليق ال³تب  إنشاء اÁمعيات العلميةواستقطاب lموعة كب�ة من الطالب من ا5الد األوروبية، وcذلك rدثنا عن 

e القرن ا:امن  أµنا إÂ أن االست�اق انفصل عن الالهوتتام فيما يتعلق بهذه ا¨معيات العلمية، وÊ اG سمايلوفيتش
  .رودي بارتكما يذكر ا�ست�ق  القرن ا�اسع ع&R  أµنا إÂ أ ن االست�اق تشÔg كعلمو ع&

  ))  ÖÖ( ( ا^لقة ا^لقة 
  ::االست&اقيةاالست&اقيةسمات وخصائص ا^رÆة سمات وخصائص ا^رÆة     ••

  ::ااوÄتص ãصائص أهمهوÄتص ãصائص أهمهتتسم بمجموعة من السمات تتسم بمجموعة من السمات   االست�اقيةاالست�اقيةا�رcة ا�رcة 
Óالسمة األوÓنص3  ::السمة األو�نص3أنها دراسات مرتبطة با�دثنا عن مراحل تطور ا  ،،أنها دراسات مرتبطة باr دثنا عن مراحل تطور اولعلنا ذكرنا عندماr ذكرنا بأن ذكرنا بأن   ؛؛ست�اقست�اقالالولعلنا ذكرنا عندما

  ..ا:امن ع& ا�يالديا:امن ع& ا�يالديست�اق لم ينفصل عن الالهوت إال R القرن ست�اق لم ينفصل عن الالهوت إال R القرن الالوأن اوأن ا  ،،بدأ \ أيدي قساوسة ورهبانبدأ \ أيدي قساوسة ورهبانست�اق ست�اق الالاا
 Ìن هناك ارتباطÌن هناك ارتباط  من ا�رحلة اhاhةمن ا�رحلة اhاhةفا�رحلة األوÐ وا�رحلة اhانية وجزء كب� فا�رحلة األوÐ وا�رحلة اhانية وجزء كب� 

ً
 ا
ً
 وثيقوثيق  ا

ً
 ا
ً
فالشك فالشك   ،،وب[ ا<نص�وب[ ا<نص�  االست�اقاالست�اقب[ ب[   ا

 R تطور الالست�اق وا<نص� لوجدنا أنه ي;cز كما ذكرنا R بداية است�اق وا<نص� لوجدنا أنه ي;cز كما ذكرنا R بداية االاللو نظرنا إÂ االرتباط القوي وا�ت[ ب[ الو نظرنا إÂ االرتباط القوي وا�ت[ ب[ ا
ً
 R تطور ست�اق وأيضا
ً
ست�اق وأيضا

  ..ست�اقست�اقالالاا
وcذلك ينطبق وcذلك ينطبق   ست�اقست�اقالالتعريف اتعريف اة من ا�ست�ق[ ينطبق عليهم ة من ا�ست�ق[ ينطبق عليهم ست�اق لوجدنا lموعة كب�ست�اق لوجدنا lموعة كب�الاللو نظرنا إÂ ا�رcة الو نظرنا إÂ ا�رcة ا

SS..  MM  َصْمَوْيل ُزويَمرَصْمَوْيل ُزويَمر((من أمثال هؤالء وأبرزهم ا�ست�ق والُمنَ�	 من أمثال هؤالء وأبرزهم ا�ست�ق والُمنَ�	   ،،تعريف ا<نص�تعريف ا<نص�عليهم عليهم  ..  ZZwweeiimmeerr((   ذلكcذلك وcو
GGeeoorr  جورج سيلجورج سيل(( ggee  SSaallee ( ())وماسنيونوماسنيون  MM aassssiiggnnoonn ( (وغ�هموغ�هم..  

، ، األهداف العامةاألهداف العامة: (: (e::  RR أمور عديدةe أمور عديدةست�اق وا<نص� ست�اق وا<نص� الالا أن هناك ا<قاء ب[ اا أن هناك ا<قاء ب[ اولو نظرنا إÂ ا�ست�ق وÂÖ ا�ن�	 لوجدنولو نظرنا إÂ ا�ست�ق وÂÖ ا�ن�	 لوجدن
 أن هناك ارتباط  ،،))¦اولة تضليلهم عنه¦اولة تضليلهم عنه، ، تشكيك ا�سلم[ فيهتشكيك ا�سلم[ فيه، ، R قضية تشويه اإلسالمR قضية تشويه اإلسالم

ً
 أن هناك ارتباط«د أيضا
ً
 «د أيضا

ً
 ا
ً
ست�اق وا<نّص� ست�اق وا<نّص� الالب[ اب[ ا  ا

 و  ))ا<أهيلا<أهيل((  R قضيةR قضية
ً
 وفالبد أن يؤهل ا�ست�ق وا�نّ� تأهيًال جيدا
ً
 فالبد أن يؤهل ا�ست�ق وا�نّ� تأهيًال جيدا

ً
 مناسبا
ً
  علمعلمببالبد أن يكون \ معرفة وÖطالع البد أن يكون \ معرفة وÖطالع ، ، مناسبا

 R ا�راسات  ،،))الالهوتالالهوت((
ً
 R ا�راساتالبد أن يكون متعمقا
ً
 البد أن يكون البد أن يكون   ،،الالهوتيةالالهوتية  البد أن يكون متعمقا

ً
 وملما

ً
 Dرفا

ً
 وملما

ً
\ وجه اGصوص \ وجه اGصوص   العربيةالعربية  باللغةباللغة  Dرفا

  ..ست�اقية أنها ترتبط با<نص�ست�اقية أنها ترتبط با<نص�الالالشك أن من سمات ا�رcة االشك أن من سمات ا�رcة ا  ،،\ وجه العموم\ وجه العموم  وباللغات ال&قيةوباللغات ال&قية
وذلك ب�ويده با�علومات وذلك ب�ويده با�علومات   حتالل قبل وقوعهحتالل قبل وقوعهالالخدم اخدم است�اق ست�اق الالفال شك أن افال شك أن ا  باالحتالل،باالحتالل،أنها دراسات مرتبطة أنها دراسات مرتبطة : : يةيةالسمة ا:انالسمة ا:ان

بإثارة الشبهات والشكوك وا�ساهمة R إضعاف بإثارة الشبهات والشكوك وا�ساهمة R إضعاف وذلك وذلك   حتاللحتاللالالحتالل أثناء وقوع احتالل أثناء وقوع االالوخدم اوخدم ا  احتال§ا،احتال§ا،عن ا5الد ا�راد عن ا5الد ا�راد 
هناك هناك ، ، االحتاللاالحتاللبتقديم ا�راسات وا�علومات واÆGات �وائر بتقديم ا�راسات وا�علومات واÆGات �وائر وذلك وذلك   خدم االحتالل بعد انتهائهخدم االحتالل بعد انتهائهوcذلك وcذلك   ،،مواجهة االحتاللمواجهة االحتالل

روا Ù ما �يهم من اإلم³نات، Ù ما �يهم من ا�علومات وا�راسات Gدمة  Ôموعة من ا�ست�ق[ سخl دمةG ما �يهم من ا�علومات وا�راسات Ù ،ما �يهم من اإلم³نات Ù روا Ôموعة من ا�ست�ق[ سخl،االحتالل،االحتالل  
  ..االحتاللاالحتاللوأسهموا R ا<وصيات الÄاذ قرارات ال شك أنها Äدم دوائر وأسهموا R ا<وصيات الÄاذ قرارات ال شك أنها Äدم دوائر 

وY وجه ا�صوص وY وجه ا�صوص   ،،e الغالب غ3 ملîم با�وضوعية واألمانة العلمية e دراسته لل&قe الغالب غ3 ملîم با�وضوعية واألمانة العلمية e دراسته لل&ق  ست&اقست&اقاالاالأن أن   ::السمة ا:ا:ةالسمة ا:ا:ة
áال&ق اإلسالáنتحدث عن األغلب  االست�اقيةاالست�اقيةفيلحظ أن ا�راسات فيلحظ أن ا�راسات   ،،ال&ق اإلسال 

ً
 نتحدث عن األغلبكما ذكرنا R الغالب وåن دائما
ً
أنها دراسات أنها دراسات   ،،كما ذكرنا R الغالب وåن دائما

وا�كم \ اإلسالم دون الرجوع إÂ وا�كم \ اإلسالم دون الرجوع إÂ   ،،بهات والشكوكبهات والشكوكويسعون إÂ إثارة الشويسعون إÂ إثارة الش  ،،غ� مل�مة با�وضوعية واألمانة العلميةغ� مل�مة با�وضوعية واألمانة العلمية
  ..ا�صادر األصليةا�صادر األصلية

ره عدد كب� من ا�ست�ق[ R القرون الوسطىالالاا  أيضاأيضاست�اق ا�ديث ست�اق ا�ديث الالإش�³ة اإش�³ة ا Ôالقرون الوسطىعتماد \ ما كتبه وما سط R ]ره عدد كب� من ا�ست�ق Ôوتأث� تلك وتأث� تلك   ،،عتماد \ ما كتبه وما سط
 لكن ترديد �ا كُ ترديد �ا كُ   ت�اقيةت�اقيةاالساالسوTلك «د أن بعض الكتابات وTلك «د أن بعض الكتابات   ،،ا�وما�وم  االست�اقيةاالست�اقيةالكتابات العديدة \ ا�رcة الكتابات العديدة \ ا�رcة 

ً
 لكن تب سابقا
ً
تب سابقا
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  ..إخراجه بهيئة جديدة وبشg جديدإخراجه بهيئة جديدة وبشg جديد
والشك أن الغرب R الغالب يب� والشك أن الغرب R الغالب يب�   ،،القرارات السياسية e الغربالقرارات السياسية e الغرب  اéاذاéاذتساعد e تساعد e   االست&اقيةاالست&اقيةأن ا�راسات أن ا�راسات : : السمة الرابعةالسمة الرابعة

ولكن ا¨انب السل» أن ولكن ا¨انب السل» أن   ،،والشك أن هذا أمر ¦مود قضية بناء القرار \ دراساتوالشك أن هذا أمر ¦مود قضية بناء القرار \ دراسات  ،،قراراته السياسية \ دراساتقراراته السياسية \ دراسات
 \ دراسات   ،،ا�راسات R الغالب دراسات غ� موضوعية وال تل�م باألمانة العلميةا�راسات R الغالب دراسات غ� موضوعية وال تل�م باألمانة العلمية

ً
ا يتخذ القرار السياô بناءا Ôلك لمTدراسات و \ 
ً
ا يتخذ القرار السياô بناءا Ôلك لمTو

 نرى أن عددنرى أن عددوTلك وTلك   ،،مغلوطة الشك أن ا�تيجة تكون غ� صحيحة وغ� مناسبةمغلوطة الشك أن ا�تيجة تكون غ� صحيحة وغ� مناسبة
ً
 ا
ً
من ا�ست�ق[ Ìن §م إسهام R اÄاذ من ا�ست�ق[ Ìن §م إسهام R اÄاذ   ا

واTي Ìن واTي Ìن   ))SSnnoouucckk  HHuurrggrroonnjjee. . جججرونجرونسنوك هورسنوك هور((ومن أبرز هؤالء ا�ست�ق[ ا�ست�ق ا§و�دي ومن أبرز هؤالء ا�ست�ق[ ا�ست�ق ا§و�دي   ،،اسيةاسيةقرارات سيقرارات سي
ف³ن ف³ن   ،،نسيانسياووال�قية وما يعرف بأندال�قية وما يعرف بأند  R جزر ا§ندR جزر ا§نديستشار بانتظام z Rيع ا�سائل ا�تعلقة ببعض ا5الد اإلسالمية والسيما يستشار بانتظام z Rيع ا�سائل ا�تعلقة ببعض ا5الد اإلسالمية والسيما 

 \   ،،يستشار بانتظاميستشار بانتظام
ً
 \ وwن القرارات تتخذ بناءا
ً
 \ معلومات �ى هذا ا�ست�قوwن القرارات تتخذ بناءا

ً
 \ معلومات �ى هذا ا�ست�قدراسات وبناءا
ً
  ..دراسات وبناءا

واستغالل الوضع ا�¶دي ألحوال واستغالل الوضع ا�¶دي ألحوال   ،،p ا�لط ب| اإلسالم كدين وب| �ارسات بعض ا�سلم| ا�خالفةp ا�لط ب| اإلسالم كدين وب| �ارسات بعض ا�سلم| ا�خالفة: : السمة ا�امسةالسمة ا�امسة
áالعالم اإلسال e |ا�سلمáالعالم اإلسال e |ة   ،،ا�سلمcر� ب[ Äلط كث�Äلط كث�  االست�اقيةاالست�اقية  فا�رcةفا�رcةاالست�اقية، االست�اقية، ولعل هذه السمة من إش�³ات ا�رcة ولعل هذه السمة من إش�³ات ا

ً
 ب[ ا
ً
ا

 والشك أن هناك فرقوالشك أن هناك فرق  ،،اإلسالم كدين وب[ óارسات بعض ا�سلم[اإلسالم كدين وب[ óارسات بعض ا�سلم[
ً
 ا
ً
 وهناك اختالفوهناك اختالف  ا

ً
 ا
ً
 جوهريجوهري  ا

ً
 ا
ً
 وأساسيوأساسي  ا

ً
 ا
ً
ب[ واقع ا�اس وب[ ب[ واقع ا�اس وب[   ا

لسنة لسنة اا  --  القرآن الكريمالقرآن الكريم((  ن عندما ننظر لإلسالم ننظر إ�ه من خالل مصادرهن عندما ننظر لإلسالم ننظر إ�ه من خالل مصادرهووفنحن ا�سلمفنحن ا�سلم  ،،اإلسالم من خالل مصادرهاإلسالم من خالل مصادره
لكن ال ينظر إÂ اإلسالم من خالل لكن ال ينظر إÂ اإلسالم من خالل   ،،ظر إÂ اإلسالم كما ذكرت من خالل ا�صادرظر إÂ اإلسالم كما ذكرت من خالل ا�صادروينوين  ))السلف الصالحالسلف الصالح  فهمفهم  --  ا�بويةا�بوية

وأعمال ا�سلم| وأفعا¼م ليست وأعمال ا�سلم| وأفعا¼م ليست ألن óارسات ا�سلم[ قد تق;ب من اإلسالم وقد تبتعد عن اإلسالم، ألن óارسات ا�سلم[ قد تق;ب من اإلسالم وقد تبتعد عن اإلسالم،   ،،óارسات ا�سلم[óارسات ا�سلم[
 خلطخلط  ةةاالست�اقياالست�اقيفاإلسالم حجة عليها وال شك أن هناك �ى ا�رcة فاإلسالم حجة عليها وال شك أن هناك �ى ا�رcة   ،،حجة Y اإلسالمحجة Y اإلسالم

ً
 ا
ً
 كب�كب�  ا

ً
 ا
ً
ب[ اإلسالم كدين وب[ ب[ اإلسالم كدين وب[   ا

 وقد   ،،óارسات بعض ا�سلم[óارسات بعض ا�سلم[
ً
 وقد åن نقر ونع;ف بأننا ó Rارساتنا \ حسب ا�اس وفئاتهم فقد يقربون من اإلسالم كث�ا
ً
åن نقر ونع;ف بأننا ó Rارساتنا \ حسب ا�اس وفئاتهم فقد يقربون من اإلسالم كث�ا

  --لسنة ا�بويةلسنة ا�بويةاا--  القرآن الكريمالقرآن الكريم((  لكن اإلسالم ننظر إ�ه من خالل مصادره من خالللكن اإلسالم ننظر إ�ه من خالل مصادره من خالل  ،،يبتعدون عن اإلسالم ó Rارساتهميبتعدون عن اإلسالم ó Rارساتهم
تقع R إش�³ة كب�ة تقع R إش�³ة كب�ة   االست�اقيةاالست�اقيةفالشك أن ا�رcة فالشك أن ا�رcة   ،،وال ننظر إÂ اإلسالم من خالل óارسات ا�اسوال ننظر إÂ اإلسالم من خالل óارسات ا�اس) ) السلف الصالحالسلف الصالح  فهمفهم

والشك أن هذه � من إش�³ات ا�رcة والشك أن هذه � من إش�³ات ا�رcة   ،،وهو عدم ا<فريق ب[ اإلسالم كدين وب[ óارسات ا�سلم[ لإلسالموهو عدم ا<فريق ب[ اإلسالم كدين وب[ óارسات ا�سلم[ لإلسالم
  ..االست�اقيةاالست�اقية

و� من و� من   االست�اقيةاالست�اقيةوTلك إش�³ة �ى ا�رcة وTلك إش�³ة �ى ا�رcة   ،،�عاي3 وا�فاهيم ا�}انية Y اإلسالم�عاي3 وا�فاهيم ا�}انية Y اإلسالمالسð إ� تطبيق االسð إ� تطبيق ا: : السمة السادسةالسمة السادسة
أحد أحد   ا�ثال األولا�ثال األول، ، ولعلنا نوضح هذا األمر بكتابة أحد الغربي[ولعلنا نوضح هذا األمر بكتابة أحد الغربي[  ،،سماتها أنها تنظر إÂ اإلسالم بمعاي� ومقاييس ن�انيةسماتها أنها تنظر إÂ اإلسالم بمعاي� ومقاييس ن�انية

اد ا�صارى فعندما rدث عن أعياد ا�سلم[ ذكر عيد اد ا�صارى فعندما rدث عن أعياد ا�سلم[ ذكر عيد وعمل مقارنة ب[ أعياد ا�سلم[ وأعيوعمل مقارنة ب[ أعياد ا�سلم[ وأعي  دما rدثدما rدثا�ست�ق[ عنا�ست�ق[ عن
 \ مقاييس ن�انية أن ا�صارى Îتفلون برأس السنة

ً
 \ مقاييس ن�انية أن ا�صارى Îتفلون برأس السنةرمضان وذكر عيد األض� ثم ذكر رأس السنة بناءا
ً
فال شك وضع فال شك وضع   ،،رمضان وذكر عيد األض� ثم ذكر رأس السنة بناءا

 وÖنما العيدين ا�عروف[ عند ا�سلم[ عي  ،،هذا من ضمن األعيادهذا من ضمن األعياد
ً
 وÖنما العيدين ا�عروف[ عند ا�سلم[ عيوåن نعلم بأن هذا ليس من األعياد إطالقا
ً
د الفطر وعيد د الفطر وعيد وåن نعلم بأن هذا ليس من األعياد إطالقا

 فهو ليس موجودفهو ليس موجود  برأس السنةبرأس السنةأما االحتفال أما االحتفال   ،،األض�األض�
ً
 ا
ً
   ،،R اإلسالمR اإلسالم  ناناعندعند  ا

ً
 وهنا طبق ا�عاي� وا�قاييس ا��انية فذكره عيدا
ً
وهنا طبق ا�عاي� وا�قاييس ا��انية فذكره عيدا

 \ االحتفال بما يس¸  ،،عند ا�سلم[عند ا�سلم[
ً
 ينطبق \ االحتفال با�و� عندما ذكره من ضمن األعياد بناءا

ً
 \ االحتفال بما يس¸وهذا أيضا

ً
 ينطبق \ االحتفال با�و� عندما ذكره من ضمن األعياد بناءا

ً
  وهذا أيضا

ولكن انطلق من معاي� ولكن انطلق من معاي�   ،،ن ضمن أعياد ا�سلم[ وهذا ليس من ضمن األعياد للمسلم[ن ضمن أعياد ا�سلم[ وهذا ليس من ضمن األعياد للمسلم[فذكره مفذكره م، ، ))بالكريسمسبالكريسمس((
دعوة لويس ا<اسع إÂ دعوة لويس ا<اسع إÂ فيما يتعلق بتطبيق ا�قاييس وا�فاهيم ا��انية فيما يتعلق بتطبيق ا�قاييس وا�فاهيم ا��انية   ا�ثال اhاÏا�ثال اhاÏومقاييس ن�انية R هذا ا¨انب، أيضا ومقاييس ن�انية R هذا ا¨انب، أيضا 

الشك أن هذه سمة من الشك أن هذه سمة من   ،،قة ب[ اهللا واإلنسان فقطقة ب[ اهللا واإلنسان فقطعالعال  جعل مفهوم اإلسالم شبيه بمفهوم ا��انية القائم \ أن ا�ينجعل مفهوم اإلسالم شبيه بمفهوم ا��انية القائم \ أن ا�ين
  ..وهو تطبيق ا�عاي� وا�قاييس ا��انية R حديثهم عن اإلسالموهو تطبيق ا�عاي� وا�قاييس ا��انية R حديثهم عن اإلسالم  االست�اقيةاالست�اقيةسمات ا�رcة سمات ا�رcة 
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، تسÍ إÂ تشجيع ا<فرقة ب[ ا�سلم[، تسÍ إÂ إبراز ، تسÍ إÂ تشجيع ا<فرقة ب[ ا�سلم[، تسÍ إÂ إبراز تسñ إ� تفرقة ا�سلم|تسñ إ� تفرقة ا�سلم|  االست&اقيةاالست&اقيةأن ا�راسات أن ا�راسات   ::السمة السابعةالسمة السابعة
 فمثًال «د أن هناك اهتمامفمثًال «د أن هناك اهتمام  ،،لضالة، تسÍ إÂ إحياء بعض الِفَرق الضالة وا�ديث عنهالضالة، تسÍ إÂ إحياء بعض الِفَرق الضالة وا�ديث عنهاالِفَرق االِفَرق ا

ً
 ا
ً
  االست�اقيةاالست�اقيةمن ا�رcة من ا�رcة   ا

   ،،با^الَج وب¶اثهبا^الَج وب¶اثه
ً
 أيضا
ً
ولع² أذكر فيما يتعلق بهذا ولع² أذكر فيما يتعلق بهذا   ،،السï إÂ إثارة اGرافات وتشجيعها و¦اولة إبرازهاالسï إÂ إثارة اGرافات وتشجيعها و¦اولة إبرازها  ،،الفكر االعîا¦الفكر االعîا¦أيضا

 األمر �ماألمر �م
ً
 ا
ً
  ""دراسات إسالميةدراسات إسالمية""R كتابه R كتابه ) ) GGoollddzziihheerr. . جو� زيهرجو� زيهر((ي ي رررزهم وهو ا�ست�ق الَمجَ رزهم وهو ا�ست�ق الَمجَ ألحد ا�ست�ق[ وأبألحد ا�ست�ق[ وأب  ا

 ]�و مه R هذا و مه R هذا   rدث عن قضية و� تتعلق بزيارة القبور والطواف حو§اrدث عن قضية و� تتعلق بزيارة القبور والطواف حو§اعندما rدث عن تمجيد األو�اء والصا�[ عندما rدث عن تمجيد األو�اء والصا
جيدها وÖظهارها الشك أنه Hدم ا�رcة جيدها وÖظهارها الشك أنه Hدم ا�رcة ألن إبراز اGرافات وتمألن إبراز اGرافات وتم  ،،¦اولة <مجيد اGرافات وÖبرازها وÖظهارها¦اولة <مجيد اGرافات وÖبرازها وÖظهارها  وووهوه  ،،ا¨انبا¨انب

 فنجد هناك ترºcفنجد هناك ترºc  ،،وÎدث إش�³ات �ى ا�جتمعات ا�سلمةوÎدث إش�³ات �ى ا�جتمعات ا�سلمة  االست�اقية،االست�اقية،
ً
 ا
ً
ق ق رَ رَ R كتابات عدد من ا�ست�ق[ \ الفِ R كتابات عدد من ا�ست�ق[ \ الفِ   ا

 اGرافات وتمجيدها والسï إÂ إخراجها وÖبرازها  ،،ا�نحرفةا�نحرفة
ً
 اGرافات وتمجيدها والسï إÂ إخراجها وÖبرازهاوأيضا
ً
  ..االست�اقيةاالست�اقية  هذا فيما يتعلق بأبرز سمات ا�رcةهذا فيما يتعلق بأبرز سمات ا�رcة، ، وأيضا

  ::نلخص هذه السمات وÆما ذكرنا بأنها سبع سماتنلخص هذه السمات وÆما ذكرنا بأنها سبع سمات  علناعلنالل
Óالسمة األوÓنص3  دراساتدراسات  أنهاأنها  ::السمة األو�نص3مرتبطة با�وأنه لم يتخلص ولم وأنه لم يتخلص ولم   ،،\ أيدي قساوسة ورهبان\ أيدي قساوسة ورهبان  بدأبدأ  االست�اقاالست�اقأن أن وذكرنا وذكرنا   ،،مرتبطة با

 R ينفصل عن الالهوت إال R بعد انفصا· ال تزال العالقة قائمة ووطيدة ب[ ا  ،،القرن ا:امن ع&القرن ا:امن ع&ينفصل عن الالهوت إال Óبعد انفصا· ال تزال العالقة قائمة ووطيدة ب[ اوح Óاق وب[ اق وب[ ست�ست�الالوح
  ..ا<نص�ا<نص�

حتالل حتالل الالست�اق خدم است�اق خدم االالوأن اوأن ا  حتاللحتاللالالست�اق باست�اق باالالفتحدثنا عن ارتباط افتحدثنا عن ارتباط اباالحتالل، باالحتالل، أنها دراسات مرتبطة أنها دراسات مرتبطة   ::السمة ا:انيةالسمة ا:انية
 أن ا  ،،قبل وقوعه وأثناء وقوعه وبعد وقوعهقبل وقوعه وأثناء وقوعه وبعد وقوعه

ً
 أن اوcما أيضا
ً
وساعد \ تقدم وساعد \ تقدم   ،،حتالل أغدق األموال الطائلة \ ا�ست�ق[حتالل أغدق األموال الطائلة \ ا�ست�ق[الالوcما أيضا

  ..ست�اقيةست�اقيةالالست�اقية ال� سعت إÂ تقدم وتطور ا�راسات است�اقية ال� سعت إÂ تقدم وتطور ا�راسات االالودعم ا¨معيات اودعم ا¨معيات ا  ،،ةةست�اقيست�اقيالالا�راسات اا�راسات ا
وهذه لو نظرنا إÂ أغلب كتب ا�ست�ق[ لوجدنا وهذه لو نظرنا إÂ أغلب كتب ا�ست�ق[ لوجدنا   ،،�وضوعية واألمانة العلمية�وضوعية واألمانة العلميةااأنها دراسات e الغالب تفتقد أنها دراسات e الغالب تفتقد   ::السمة ا:ا:ةالسمة ا:ا:ة

قضايا قضايا   \\وTلك يرcزون وTلك يرcزون   ،،والسيما ال�ق اإلسال�والسيما ال�ق اإلسال�أنها تبتعد عن ا�وضوعية واألمانة العلمية R حديثهم عن ال�ق ¾مة أنها تبتعد عن ا�وضوعية واألمانة العلمية R حديثهم عن ال�ق ¾مة 
  ..بشg غ� موضوí وغ� منصفبشg غ� موضوí وغ� منصفأيضا أيضا ويتحدثون عنها ويتحدثون عنها   ))إقامة ا^دود وتعدد الزوجاتإقامة ا^دود وتعدد الزوجات((معينة من اإلسالم مثل معينة من اإلسالم مثل 

  وقلنا أن الغرب R الغالب عندما يتخذ قرارات يبنيها \وقلنا أن الغرب R الغالب عندما يتخذ قرارات يبنيها \قلنا بأنها دراسات تسهم e اéاذ قرارات سياسية قلنا بأنها دراسات تسهم e اéاذ قرارات سياسية   ::السمة الرابعةالسمة الرابعة
  ..دراسات واستشارات R الغالب تقدم من قبل ا�ست�ق[دراسات واستشارات R الغالب تقدم من قبل ا�ست�ق[

فتوجد بعض ا�مارسات من فتوجد بعض ا�مارسات من   ،،�لط ب| اإلسالم كدين وب| �ارسات ا�سلم| لإلسالم�لط ب| اإلسالم كدين وب| �ارسات ا�سلم| لإلسالم  االست&اقاالست&اقأن أن   ::السمة ا�امسةالسمة ا�امسة
 ب[ اإلسالم كدين وب[ óارسات ا�سلم[الالواوا  ،،بعض ا�سلم[ Ñالفة <عا�م اإلسالمبعض ا�سلم[ Ñالفة <عا�م اإلسالم

ً
 ب[ اإلسالم كدين وب[ óارسات ا�سلم[ست�اق Hلط كث�ا
ً
  إÂإÂوåن ننظر وåن ننظر   ،،ست�اق Hلط كث�ا

  ..القرآن الكريم والسنة ا�بوية والسلف الصالح وفهمهم لإلسالمالقرآن الكريم والسنة ا�بوية والسلف الصالح وفهمهم لإلسالم  إلسالم كدين من خالل مصادرهإلسالم كدين من خالل مصادرهاا
R حديثهم عندما يتحدثون عنه وعندما R حديثهم عندما يتحدثون عنه وعندما تطبيق ا�عاي3 وا�قاييس وا�فاهيم ا�}انية Y اإلسالم تطبيق ا�عاي3 وا�قاييس وا�فاهيم ا�}انية Y اإلسالم : : السمة السادسةالسمة السادسة
  ..وذكرنا أمثلة فيما يتعلق R هذا ا¨انبوذكرنا أمثلة فيما يتعلق R هذا ا¨انب  ،،مسيطرة \ عقو§ممسيطرة \ عقو§مفنجد أن ا�فاهيم ا��انية مهيمنة وفنجد أن ا�فاهيم ا��انية مهيمنة و  ،،يكتبون عنهيكتبون عنه

ا�راسات ال� ا�راسات ال� ترÆز Y ا�راسات الq تسñ إ� ا�فرقة ب| ا�سلم|، ترÆز Y ا�راسات الq تسñ إ� ا�فرقة ب| ا�سلم|،   االست&اقيةاالست&اقيةن ا^رÆة ن ا^رÆة أأ  ::السمة السابعة واألخ3ةالسمة السابعة واألخ3ة
  ..االست�اقيةاالست�اقيةÄدم ا�صالح Äدم ا�صالح Ù هذه بال شك Ù هذه بال شك   ،،إبراز ا�رافاتإبراز ا�رافات، ا�راسات ال� تشجع \ ، ا�راسات ال� تشجع \ إبراز الفرق ا�خالفةإبراز الفرق ا�خالفةتشجع \ تشجع \ 

  ))  ³³( ( ا^لقة ا^لقة 
  االست&اقاالست&اقدوافع دوافع   ••

 نسبة لو لو   ،،ست�اقية \ اإلطالقست�اقية \ اإلطالقالالوهو أهم ا�وافع اوهو أهم ا�وافع ا  ::ا�افع ا�ي�ا�افع ا�ي�  ::أوالً أوالً أهمها أهمها 
ً
 نسبة أردنا أن نعطيه نسبة ألعطيناه نسبة كب�ة جدا
ً
أردنا أن نعطيه نسبة ألعطيناه نسبة كب�ة جدا

لم لم   ،،كما ذكرنا \ أيدي قساوسة ورهبانكما ذكرنا \ أيدي قساوسة ورهبان  االست�اقاالست�اقلقد بدأ لقد بدأ ، ، \ اإلطالق\ اإلطالق  االست�اقيةاالست�اقيةهو أهم ا�وافع هو أهم ا�وافع ففا�افع ا�ي� ا�افع ا�ي� . . ¾�ة¾�ة
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ولكن ولكن   ،،ست�اقست�اقالالR نهاية ا�رحلة اhاhة من مراحل تطور اR نهاية ا�رحلة اhاhة من مراحل تطور ا  ،،ست�اق عن الالهوت إال R القرن اhامن ع�ست�اق عن الالهوت إال R القرن اhامن ع�الالينفصل اينفصل ا
  لقد سÍ القساوسة والرهبان إÂ تشويه اإلسالم والسيما بعد فشل ا�روبلقد سÍ القساوسة والرهبان إÂ تشويه اإلسالم والسيما بعد فشل ا�روب، ، بعد انفصا· بقيت العالقة قوية ووطيدة بينهمابعد انفصا· بقيت العالقة قوية ووطيدة بينهما

  أنأن  حرب ال�مةحرب ال�مةفال شك أن فشل ا�روب الصليبية جعل القساوسة والرهبان يتوجهون إÂ وسيلة مناسبة فرأوا أن فال شك أن فشل ا�روب الصليبية جعل القساوسة والرهبان يتوجهون إÂ وسيلة مناسبة فرأوا أن   ،،الصليبيةالصليبية
أن التشويه الطريق R نظرهم ا�ناسب إليقاف ا�د اإلسال� وãاصة �ا رأوا أن اإلسالم ينت� أن التشويه الطريق R نظرهم ا�ناسب إليقاف ا�د اإلسال� وãاصة �ا رأوا أن اإلسالم ينت�   ،،التشويه � الوسيلة ا�ناسبةالتشويه � الوسيلة ا�ناسبة

 
ً
 انتشارا
ً
 وينت� R أ  انتشارا

ً
 وينت� R أýيعا
ً
  ..ماكن كث�ةماكن كث�ةýيعا
باÄاذ قرار بإنشاء عدد من كراô اللغة العربية R باÄاذ قرار بإنشاء عدد من كراô اللغة العربية R   ا�يالديا�يالدي  القرن الرابع ع�القرن الرابع ع�ا الكنä ا�عقود R ا الكنä ا�عقود R مؤتمر فينÔ مؤتمر فينÔ لقد أو! لقد أو! 

وال�ق اإلسال� وال�ق اإلسال�   ؛؛وبعد هذا القرار بدأ الغرب يهتم بدراسة ال�ق ولغاته \ وجه العموموبعد هذا القرار بدأ الغرب يهتم بدراسة ال�ق ولغاته \ وجه العموم  ،،عدد من ا¨امعات الغربيةعدد من ا¨امعات الغربية
بدراسة ال�ق اإلسال� سواًء فيما يتعلق با�عتقد أو فيما يتعلق با�ضارة بدراسة ال�ق اإلسال� سواًء فيما يتعلق با�عتقد أو فيما يتعلق با�ضارة   اهتموااهتمواوTلك وTلك   ،،ه اGصوصه اGصوصواللغة العربية \ وجواللغة العربية \ وج

 �راسة فالشك أن ا�افع ا�ي� Ìن ¦ر	 فالشك أن ا�افع ا�ي� Ìن ¦ر	   ،،أو فيما يتعلق با�ظم أو فيما يتعلق باhقافة أو فيما يتعلق باألمور األخرىأو فيما يتعلق با�ظم أو فيما يتعلق باhقافة أو فيما يتعلق باألمور األخرى
ً
 �راسة ضا
ً
ضا

وcما ذكرت هو أهم وcما ذكرت هو أهم   ،،ا فيما يتعلق با�افع األول وهو ا�افع ا�ي�ا فيما يتعلق با�افع األول وهو ا�افع ا�ي�هذهذ  ،،ال�ق ¾مة وال�ق اإلسال� \ وجه اGصوصال�ق ¾مة وال�ق اإلسال� \ وجه اGصوص
  ..ا�وافع \ اإلطالقا�وافع \ اإلطالق

 
ً
 ثانيا
ً
والشك أنه بعد انتهاء ا�روب الصليبية بهزيمة والشك أنه بعد انتهاء ا�روب الصليبية بهزيمة   ،،بعد ا�افع ا�ي�بعد ا�افع ا�ي�  ا�رتبة اhانيةا�رتبة اhانيةR R ويأÞ ويأÞ   ::ا�افع االستعماريا�افع االستعماري  ::ثانيا

اêهوا إÂ اêهوا إÂ   ،،دراستهدراسته  إÂإÂفاêهوا فاêهوا   اإلسال�،اإلسال�،ï الحتالل العالم ï الحتالل العالم السالس  أوأولم ييأس الغرب من احتالل العالم اإلسال� لم ييأس الغرب من احتالل العالم اإلسال�   ؛؛الصليبي[الصليبي[
  سواًء Ìن قبل وقوعهسواًء Ìن قبل وقوعهست�اق إÂ خدمة االستعمار ست�اق إÂ خدمة االستعمار الالسÍ اسÍ ا  ،،ا<عرف \ مواطن القوة وcذلك ا<عرف \ مواطن الضعفا<عرف \ مواطن القوة وcذلك ا<عرف \ مواطن الضعف

 إÂ إثارة الشبهات  إÂ إثارة الشبهات وذلك بتقديم ا�راسات للسïوذلك بتقديم ا�راسات للسï  أو أثناء وقوعهأو أثناء وقوعه  ،،وذلك ب�ويده با�علومات عن الشعوب ا�راد احتال§اوذلك ب�ويده با�علومات عن الشعوب ا�راد احتال§ا
  ،،بتقديم ا�راسات واGطط لتوائر الغربيةبتقديم ا�راسات واGطط لتوائر الغربية  بعد انتهائهبعد انتهائهواالستعمار وcذلك واالستعمار وcذلك   االحتاللاالحتاللبعد وقوع بعد وقوع وcذلك سÍ وcذلك سÍ   ،،والشكوكوالشكوك

   ،،ست�اق وب[ االحتاللست�اق وب[ االحتاللالالالشك أن هناك عالقة وطيدة ب[ االشك أن هناك عالقة وطيدة ب[ ا
ُ
 وأ
ُ
 وأعطيت فرصوأعطيت فرص  االست�اقية،االست�اقية،غدقت أموال طائلة \ ا�رcة غدقت أموال طائلة \ ا�رcة وأ

ً
 ا
ً
  ا

 R ا�رتبة اhانية بعد   ،،ة ال�ق ¾مة وال�ق اإلسال� \ وجه اGصوصة ال�ق ¾مة وال�ق اإلسال� \ وجه اGصوصكث�ة الستكمال دراسكث�ة الستكمال دراس
ً
 R ا�رتبة اhانية بعد وهو يأÞ كما ذكرنا سابقا
ً
وهو يأÞ كما ذكرنا سابقا

  ..ا�افع ا�ي�ا�افع ا�ي�
 
ً
 ثا:ا
ً
وا<عامل مع وا<عامل مع   االست�اقيةاالست�اقيةست�اق ا�افع ا<جاري اTي Ìن · األثر R دفع ا�رcة ست�اق ا�افع ا<جاري اTي Ìن · األثر R دفع ا�رcة الالمن دوافع امن دوافع ا  ::ا�افع ا<جاريا�افع ا<جاري  ::ثا:ا

 دو  ،،األقطار ال�قيةاألقطار ال�قية
ً
 دووwن · أيضا
ً
وTلك Ìنت ا�اجة ماسة للتعرف \ وTلك Ìنت ا�اجة ماسة للتعرف \   ،،ر R االهتمام با5ضائع وترو�ها وµاء ا�واد اGامر R االهتمام با5ضائع وترو�ها وµاء ا�واد اGاموwن · أيضا
   ،،وا<عرف \ جغرافية ال�قوا<عرف \ جغرافية ال�ق  ،،ا5الد ال�قية والسفر إ�هاا5الد ال�قية والسفر إ�ها

ُ
 وTلك أ
ُ
عدد من ا¨معيات ا¨غرافية ال� قامت بإجراء عدد من ا¨معيات ا¨غرافية ال� قامت بإجراء   أتأتنشنشوTلك أ

  --ست�اقست�اقالالعندما rدثنا عن مراحل تطور اعندما rدثنا عن مراحل تطور ا--ولعلنا ذكرنا ولعلنا ذكرنا   ،،دراسات فيما يتعلق با¨غرافيا وا<عرف \ ا�صالح الغربيةدراسات فيما يتعلق با¨غرافيا وا<عرف \ ا�صالح الغربية
CCaammbbrr..كيم�جكيم�ج((اللغة العربية R جامعة اللغة العربية R جامعة   كرôكرôأµنا أن من أهداف إنشاء أµنا أن من أهداف إنشاء  iiddggee((   اريê ن من ضمن األهداف هدفÌ اريê ن من ضمن األهداف هدفÌ

ôوهو يتعلق بتوسيع ا<جارة مع األقطار ال�قية كما ذكر مؤسس الكرôفال شك أن ا�افع ا<جاري من ضمن ا�وافعفال شك أن ا�افع ا<جاري من ضمن ا�وافع  ،،وهو يتعلق بتوسيع ا<جارة مع األقطار ال�قية كما ذكر مؤسس الكر  
Tلك اهتمت ا¨معيات ا¨غرافية اهتمت Tلك اهتمت ا¨معيات ا¨غرافية اهتمت   ،،للتعرف \ ا5الد ال�قية إلجراء دراسات �عرفة جغرافية ال�قللتعرف \ ا5الد ال�قية إلجراء دراسات �عرفة جغرافية ال�ق  االست�اقيةاالست�اقية
حرصت \ معرفة طبيعة حرصت \ معرفة طبيعة   ،،ا�نافع من تلك االستكشافاتا�نافع من تلك االستكشافات  إبرازإبرازحرصت \ حرصت \   ة،ة،اهتمت باالستكشافات ا¨غرافياهتمت باالستكشافات ا¨غرافي  ،،با�غامراتبا�غامرات

ود من ا�واد اGام أو غ�ها من األمور ال� Ìنت ا5الد الغربية æاجة ماسة ود من ا�واد اGام أو غ�ها من األمور ال� Ìنت ا5الد الغربية æاجة ماسة ا�ول ال�قية وcيفية اإلفادة óا هو موجا�ول ال�قية وcيفية اإلفادة óا هو موج
  ..و¦تاجة إÂ الروابط والعالقات ا<جارية مع األقطار ال�قيةو¦تاجة إÂ الروابط والعالقات ا<جارية مع األقطار ال�قية

 
ً
 رابعا
ً
وåن ال ننكر بأن هناك lموعة من ا�ست�ق[ وåن ال ننكر بأن هناك lموعة من ا�ست�ق[   ،،ست�اق دافع علèست�اق دافع علèالالفال شك أن من دوافع افال شك أن من دوافع ا  ::ا�افع العلèا�افع العلè  ::رابعا

  ،،ا<عرف \ ثقافات ال�قا<عرف \ ثقافات ال�ق  ،،�ق وãاصة ال�ق اإلسال� بدافع حب اإلطالع \ حضارات األمم�ق وãاصة ال�ق اإلسال� بدافع حب اإلطالع \ حضارات األممحرصت \ دراسة الحرصت \ دراسة ال
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- ��  - 
 

يقعون R يقعون R   ،،األخطاء ولكنهم أقل من غ�هماألخطاء ولكنهم أقل من غ�همR R قد يقعون قد يقعون   نعمنعم  ،،ال شك أن هذه الفئة من ا�ست�ق[ أقل أخطاًء من غ�همال شك أن هذه الفئة من ا�ست�ق[ أقل أخطاًء من غ�هم
 ولكنهم أقل خطولكنهم أقل خط  ،،األخطاء بسبب جهلهم باللغة العربية وبسبب عدم معرفتهم باإلسالماألخطاء بسبب جهلهم باللغة العربية وبسبب عدم معرفتهم باإلسالم

ً
 أ
ً
وÖذا تب[ اGطأ §م يعودون إÂ وÖذا تب[ اGطأ §م يعودون إÂ   أ

RRuuddii  ..رودي بارترودي بارت((  فأحد ا�ست�ق[ وهو ا�ست�ق األ�اÏفأحد ا�ست�ق[ وهو ا�ست�ق األ�اÏ  ،،الصوابالصواب   PPaarr eett ( (ا Âايتحدث عمن توجه إ Âست�اق بدافع ست�اق بدافع الاليتحدث عمن توجه إ
 R والسيما èعل R والسيما èاسع ع& ا�يالديعل�اسع ع& ا�يالديالقرن ا�رودي بارترودي بارت((يقول يقول   القرن ا..  RRuuddii   PPaarr eett((" :" :نو Âإ Íدراساتنا ال نس R نوإننا Âإ Íدراساتنا ال نس R ايا ايا إننا

RRuuddii  ..رودي بارترودي بارت((  هذا بال شك �مهذا بال شك �م  ""جانبية غ� صافية بل نسÍ إÂ ا5حث عن ا�قيقة اGالصةجانبية غ� صافية بل نسÍ إÂ ا5حث عن ا�قيقة اGالصة   PPaarr eett((   موعةl موعة عنl عن
فالشك أنهم R دراساتهم R تقصيهم للحقائق æ Rوثهم فالشك أنهم R دراساتهم R تقصيهم للحقائق æ Rوثهم   ،،ست�اق بدافع علè ¦ضست�اق بدافع علè ¦ضالالمن ا�ست�ق[ اTين توجهوا إÂ امن ا�ست�ق[ اTين توجهوا إÂ ا

  ،،ال يسعون إÂ أي نوايا جانبية أخرىال يسعون إÂ أي نوايا جانبية أخرى  ،،عون إÂ ا5حث عن ا�علومات ا�قيقةعون إÂ ا5حث عن ا�علومات ا�قيقةيسيس  ،،يسعون إÂ ا5حث عن ا�علومة الصحيحةيسعون إÂ ا5حث عن ا�علومة الصحيحة
 Ïهذا بال شك ما ذكره ا�ست�ق األ�ا Ïرودي بارترودي بارت((هذا بال شك ما ذكره ا�ست�ق األ�ا . .RRuuddii   PPaarr eett((..  

توجهوا إÂ دراسة ال�ق ¾مة وال�ق اإلسال� \ وجه اGصوص بدافع علè توجهوا إÂ دراسة ال�ق ¾مة وال�ق اإلسال� \ وجه اGصوص بدافع علè   االست�اقيةاالست�اقيةونقول لو أن أغلب ا�رcة ونقول لو أن أغلب ا�رcة 
سوف rرص \ سوف rرص \   ،،أقرب إÂ اإلنصافأقرب إÂ اإلنصاف  ،،ستصبح كتابات أقرب إÂ ا�وضوعيةستصبح كتابات أقرب إÂ ا�وضوعية  االست�اقيةاالست�اقيةتابات تابات ال شك أن الكال شك أن الك  ؛؛¦ض¦ض

بال شك لن يكون هناك أي تأث�ات سلبية \ ا�تائج ال� سوف بال شك لن يكون هناك أي تأث�ات سلبية \ ا�تائج ال� سوف   ،،ا<عرف \ ال�ق ¾مة وال�ق اإلسال� عن قربا<عرف \ ال�ق ¾مة وال�ق اإلسال� عن قرب
  ..االست�اقيةاالست�اقيةتتوصل §ا ا�رcة تتوصل §ا ا�رcة 

� ليست lموعة السواد األعظم ولكن نسبة قد تتفاوت من ف;ة إÂ � ليست lموعة السواد األعظم ولكن نسبة قد تتفاوت من ف;ة إÂ --[ [ وcما ذكرنا وأµنا بأن lموعة من ا�ست�قوcما ذكرنا وأµنا بأن lموعة من ا�ست�ق
ست�اق أتيحت الفرصة لظهور بعض الكتابات ال� فيها ست�اق أتيحت الفرصة لظهور بعض الكتابات ال� فيها الالولكننا الحظنا أنه R ا�رحلة اhاhة من مراحل تطور اولكننا الحظنا أنه R ا�رحلة اhاhة من مراحل تطور ا  ،،أخرىأخرى

 أفضل من ا�رحلة   ،،اقاقست�ست�الالاعتدال فيها حيادية فيها موضوعية أفضل وأك0 من ا�رحلة األوÐ من مراحل تطور ااعتدال فيها حيادية فيها موضوعية أفضل وأك0 من ا�رحلة األوÐ من مراحل تطور ا
ً
 أفضل من ا�رحلة وأيضا
ً
وأيضا

وذكرنا لتافع العلè يؤcد \ قضية ا�وضوعية R الطرح وÊ ا�ظر إÂ ا�رcة وذكرنا لتافع العلè يؤcد \ قضية ا�وضوعية R الطرح وÊ ا�ظر إÂ ا�رcة   ،،ست�اقست�اقالالاhانية من مراحل تطور ااhانية من مراحل تطور ا
وأن من توجه إÂ وأن من توجه إÂ   ،،ست�اق بدافع علèست�اق بدافع علèالالفنحن ال ننكر بأن هناك lموعة من ا�ست�ق[ اêهت إÂ افنحن ال ننكر بأن هناك lموعة من ا�ست�ق[ اêهت إÂ ا  --االست�اقيةاالست�اقية

 وأك0 حيادية من غ�همست�اق بدافع عست�اق بدافع عالالاا
ً
 وأك0 حيادية من غ�هملÌ èنوا أك0 موضوعية وأك0 إنصافا
ً
لكن ا�ؤسف أن كتاباتهم لم تنجح R لكن ا�ؤسف أن كتاباتهم لم تنجح R   ،،لÌ èنوا أك0 موضوعية وأك0 إنصافا

هذه أهم وأبرز هذه أهم وأبرز ، ، والسيما أن حجم الكتابات ا�شوهة أكÆ من حجم الكتابات العلميةوالسيما أن حجم الكتابات ا�شوهة أكÆ من حجم الكتابات العلمية  تغي� الصورة ا�شوهة عن اإلسالمتغي� الصورة ا�شوهة عن اإلسالم
    ..ست�اقست�اقإلإلدوافع ادوافع ا

  ::ص هذه ا�وافعص هذه ا�وافعولعلنا e نهاية هذه ا^لقة نذكر ونلخولعلنا e نهاية هذه ا^لقة نذكر ونلخ
  ::ا�افع ا�ي¨ا�افع ا�ي¨  وقلنا بأنه أهم ا�وافع وأبرزها \ اإلطالق وهووقلنا بأنه أهم ا�وافع وأبرزها \ اإلطالق وهو  ا�افع األولا�افع األول

ست�اق لم يتخلص من ارتباطاته ومن ثقل الالهوت إال ست�اق لم يتخلص من ارتباطاته ومن ثقل الالهوت إال الالوأن اوأن ا  ،،ست�اق بدأ \ أيدي قساوسة ورهبانست�اق بدأ \ أيدي قساوسة ورهبانالالولعلنا ذكرنا أن اولعلنا ذكرنا أن ا
 R R&لصه من الالهو  ،،القرن ا:امن ع&القرن ا:امن عÄبعد انفصا· و 

ً
 بعد انفصا· وÄلصه من الالهووأيضا
ً
وأµنا إÂ سï وأµنا إÂ سï   ،،ت إال أن العالقة بقيت قوية وبقيت وطيدةت إال أن العالقة بقيت قوية وبقيت وطيدةوأيضا

 عن فشل ا�روب الصليبية وتوجه القساوسة والرهبان إÂ حرب   ،،القساوسة والرهبان إÂ تشويه اإلسالمالقساوسة والرهبان إÂ تشويه اإلسالم
ً
 عن فشل ا�روب الصليبية وتوجه القساوسة والرهبان إÂ حرب وrدثنا أيضا
ً
وrدثنا أيضا

االهتمام به وÖنشاء االهتمام به وÖنشاء وTلك اêهوا إÂ دراسة ال�ق اإلسال� ووTلك اêهوا إÂ دراسة ال�ق اإلسال� و  ،،منهامنها  ااست�اق جزءً ست�اق جزءً الالوال� يعد اوال� يعد ا  حرب ال�مةحرب ال�مةوصفوها بأنها وصفوها بأنها 
كراô <عليم اللغة العربية باعتبار أن اللغة � ا�فتاح الرئيس للتعرف \ عقائد وحضارات أمم ال�ق ¾مة و\ كراô <عليم اللغة العربية باعتبار أن اللغة � ا�فتاح الرئيس للتعرف \ عقائد وحضارات أمم ال�ق ¾مة و\ 

  ..وcذلك \ العقيدة اإلسالمية وغ�ها من األمور ا�رتبطة باإلسالموcذلك \ العقيدة اإلسالمية وغ�ها من األمور ا�رتبطة باإلسالم  ،،ا�ضارة اإلسالمية \ وجه اGصوصا�ضارة اإلسالمية \ وجه اGصوص
aافع ا:ا�  ::ا�افع االستعماريا�افع االستعماري  األهمية بعد ا�افع األول وهواألهمية بعد ا�افع األول وهوذكرت بأنه يأR Þ ذكرت بأنه يأR Þ   ا�افع ا:اaا

فبعد هزيمة الصليبي[ R ا�روب الصليبية رغب الغرب R العودة إÂ احتالل العالم اإلسال� وTلك سعوا إÂ دراسته فبعد هزيمة الصليبي[ R ا�روب الصليبية رغب الغرب R العودة إÂ احتالل العالم اإلسال� وTلك سعوا إÂ دراسته 
ر أو أثناء ف;ة ر أو أثناء ف;ة ست�اق قدم Ù ما �يه من معلومات لتول االستعمارية سواًء Ìن ما قبل ف;ة االستعماست�اق قدم Ù ما �يه من معلومات لتول االستعمارية سواًء Ìن ما قبل ف;ة االستعماالالااوو  ،،وا<عرف عليهوا<عرف عليه
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- �� - 
 

 R ا¨انب اآلخر أغدق االستعمار \ ا  ،،االستعمار أو ما بعد ف;ة االستعماراالستعمار أو ما بعد ف;ة االستعمار
ً
 R ا¨انب اآلخر أغدق االستعمار \ اوأيضا
ً
 ست�اق وأعطاه فرصست�اق وأعطاه فرصالالست�اق ودعم است�اق ودعم االالوأيضا

ً
 ا
ً
  ا

  ..عديدة إلجراء ا�راسات وا5حوث حول ال�ق ¾مة وال�ق اإلسال� \ وجه اGصوصعديدة إلجراء ا�راسات وا5حوث حول ال�ق ¾مة وال�ق اإلسال� \ وجه اGصوص
  ::ا�افع ا�جاريا�افع ا�جاريوهو وهو   ا�افع ا:الثا�افع ا:الث

ست�اق إÂ دراسة ال�ق وÂÖ ست�اق إÂ دراسة ال�ق وÂÖ الالولكنه من ا�وافع ال� دفعت اولكنه من ا�وافع ال� دفعت ا  من ا�افع ا�ي� وcذلك ا�افع االستعماريمن ا�افع ا�ي� وcذلك ا�افع االستعماريأقل أهمية أقل أهمية   هوهو
ا<عرف \ ال�ق وÂÖ كيفية ا<عامل مع األقطار ال�قية فيما يتعلق ب;ويج ا5ضائع وا�صول \ ا�واد اGام وا<عرف ا<عرف \ ال�ق وÂÖ كيفية ا<عامل مع األقطار ال�قية فيما يتعلق ب;ويج ا5ضائع وا�صول \ ا�واد اGام وا<عرف 

نشئت عدد من ا¨معيات ا¨غرافية Gدمة هذا ا¨انب وأµنا إÂ ما ذكره نشئت عدد من ا¨معيات ا¨غرافية Gدمة هذا ا¨انب وأµنا إÂ ما ذكره وذكرنا بأنها أوذكرنا بأنها أ  ،،\ ا5الد ال�قية ودراستها\ ا5الد ال�قية ودراستها
CCaammbbrr  ..كيم�جكيم�ج((مؤسس الكرR ô جامعة مؤسس الكرR ô جامعة  iiddggee((  وعن أهداف إنشائه ôدث عن الكرr وعن أهداف إنشائهعندما ôدث عن الكرr وذكر من ضمن وذكر من ضمن   ،،عندما

  ..األهداف ا§دف ا<جاري وذلك بتوسيع العالقات ا<جارية مع األقطار ال�قيةاألهداف ا§دف ا<جاري وذلك بتوسيع العالقات ا<جارية مع األقطار ال�قية
فالشك أن هناك lموعة من ا�ست�ق[ اêهت إÂ دراسة ال�ق ¾مة وال�ق  :ا�افع العلÂ عبا�افع الراب"تم حديثنا 

وأµنا R هذا ا¨انب إÂ مقولة ا�ست�ق  ،اإلسال� \ وجه اGصوص برغبة ا<عرف \ حضارات األمم وثقافتها
Ïرودي بارترودي بارت(األ�ا..RRuuddii   PPaarr eett( ا Âهال�ن توجه إ èست�اق بدافع عل R 

ً
القرن ا�اسع ذا ا�افع العلè برز متأخرا

RRuuddii..رودي بارترودي بارت( حيث ذكر ع&   PPaarr eett(( إ: "وقال Âإ Íنوايا جانبية غ� صافية بل نس Âإ Íدراساتنا ال نس R ننا
  ."ا5حث عن ا�قيقة اGالصة

  ))  ««( ( ا^لقة ا^لقة 
  أهداف االست&اقأهداف االست&اق  ••

ينظر إÂ أن ا�افع ¦رض نفä للوصول إÂ ا§دف، من خالل ينظر إÂ أن ا�افع ¦رض نفä للوصول إÂ ا§دف، من خالل ، ولكن ا5عض ، ولكن ا5عض هناك ا<قاء ب[ ا�وافع وب[ األهدافهناك ا<قاء ب[ ا�وافع وب[ األهداف
  ..الوسائل ال� سوف نتحدث منها R حلقة قادمةالوسائل ال� سوف نتحدث منها R حلقة قادمة

  ::أهم أهداف االست&اقأهم أهداف االست&اق
وهذا ا§دف يمكن إ�ازه وهذا ا§دف يمكن إ�ازه وهو أهم أهداف االست�اق \ اإلطالق، وهو أهم أهداف االست�اق \ اإلطالق،   ))ا§دف ا�ي�ا§دف ا�ي�((من أهداف االست�اق من أهداف االست�اق   ::ا¼دف األولا¼دف األول

  ::R ا�قاط ا<ا�ةR ا�قاط ا<ا�ة
فا�رcة االست�اقية R جزء كب� من كتاباتها يسعون إÂ فا�رcة االست�اقية R جزء كب� من كتاباتها يسعون إÂ   ،،ومصدرها اإللÛومصدرها اإللÛ  ��������ة رسالة ا�» ة رسالة ا�» التشكيك بصحالتشكيك بصح  --��

  ..ومصدرها اإللÛومصدرها اإللÛ  ��التشكيك، ومن ا�قاط ال� طرحتها التشكيك بصحة رسالة ا�» ¦مد التشكيك، ومن ا�قاط ال� طرحتها التشكيك بصحة رسالة ا�» ¦مد 
هم إذا استطاعوا هم إذا استطاعوا ، وهم حرصوا \ هذه ا�قولة وهذا الزعم ألنهم يعرفون أن، وهم حرصوا \ هذه ا�قولة وهذا الزعم ألنهم يعرفون أنزعمهم واّد¾ئهم بب�ية القرآن الكريمزعمهم واّد¾ئهم بب�ية القرآن الكريم  --��

ولو نظرنا فيما ولو نظرنا فيما ، ، اإلساءة والتشويه وزعزعة اعتقاد ا�سلم[ فيما يتعلق بالقرآن الكريم؛ فاستطاعوا أن Îققوا نتيجة ملموسةاإلساءة والتشويه وزعزعة اعتقاد ا�سلم[ فيما يتعلق بالقرآن الكريم؛ فاستطاعوا أن Îققوا نتيجة ملموسة
يتعلق بب�ية القرآن لوجدنا أن ا�ست�ق[ ¾مة وا�ست�ق[ ا�هود \ وجه اGصوص يتحدثون عن ب�ية القرآن وعن يتعلق بب�ية القرآن لوجدنا أن ا�ست�ق[ ¾مة وا�ست�ق[ ا�هود \ وجه اGصوص يتحدثون عن ب�ية القرآن وعن 

  ..ورد R ا<وراة، وما ورد R اإل«يلورد R ا<وراة، وما ورد R اإل«يلتأثر القرآن بما تأثر القرآن بما 
oo--  صحة األحاديث ا�بوية R صحة األحاديث ا�بويةالتشكيك R موعة من الكتاب   ،،التشكيكl عدد من كتاباتها من خالل R ة االست�اقيةcر�فسعت ا�رcة االست�اقية R عدد من كتاباتها من خالل lموعة من الكتاب فسعت ا

وrريف، من وrريف، من ، ، ودسودس، ، وحاولوا ا<ذرع بما دخل \ األحاديث ا�بوية من وضعوحاولوا ا<ذرع بما دخل \ األحاديث ا�بوية من وضع، ، إÂ التشكيك R صحة األحاديث ا�بويةإÂ التشكيك R صحة األحاديث ا�بوية
وذلك من خالل كتابه وذلك من خالل كتابه ) ) قو� زيهرقو� زيهر(( اTين سعوا إÂ التشكيك R صحة األحاديث ا�بوية ا�ست�ق  اTين سعوا إÂ التشكيك R صحة األحاديث ا�بوية ا�ست�ق أبرز ا�ست�ق[أبرز ا�ست�ق[

حاول أن يشكك R صحة األحاديث ا�بوية وåن نعلم zيعا أن علماء ا�سلم[ وقفوا با�رصاد لg حاول أن يشكك R صحة األحاديث ا�بوية وåن نعلم zيعا أن علماء ا�سلم[ وقفوا با�رصاد لg   ""دراسات إسالميةدراسات إسالمية""
ألحاديث ا�بوية، وåن نعلم أيضا بأن هناك علم ا¨رح ألحاديث ا�بوية، وåن نعلم أيضا بأن هناك علم ا¨رح الكتابات ا�غرضة، ومنها الكتابة فيما يتعلق بالتشكيك R صحة االكتابات ا�غرضة، ومنها الكتابة فيما يتعلق بالتشكيك R صحة ا
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  ..وا<عديل تتبع السند وتتبع ا��، وأن ا�سلم[ أخرجوا األحاديث ا�وضوعة وا�كذوبة وبينوا األحاديث الصحيحةوا<عديل تتبع السند وتتبع ا��، وأن ا�سلم[ أخرجوا األحاديث ا�وضوعة وا�كذوبة وبينوا األحاديث الصحيحة
��--  Ïالتشكيك بقيمة الفقه اإلسال� وأنه مستمد من الفقه الروماÏن نعلم بكذب هذه ا�عوى وأن الفقه اإلسالتشكيك بقيمة الفقه اإلسال� وأنه مستمد من الفقه الروماåن نعلم بكذب هذه ا�عوى وأن الفقه اإلس، وåال� ال� ، و

  ..مستقل وأنه استنباط لألح³م من األدلة ا<فصيليةمستقل وأنه استنباط لألح³م من األدلة ا<فصيلية
، وTلك دعوا إÂ اللهجات ودعوا إÂ إحالل اللغات بدال ، وTلك دعوا إÂ اللهجات ودعوا إÂ إحالل اللغات بدال سعوا إÂ التشكيك R قدرة اللغة العربية \ مسايرة ا<طورسعوا إÂ التشكيك R قدرة اللغة العربية \ مسايرة ا<طور  --��

شك أنها تمتاز بمزايا شك أنها تمتاز بمزايا   من اللغة العربية، وåن نعلم ببطالن هذه ا�عوى، فاللغة العربية لغة قادرة \ مسايرة ا<طور، والمن اللغة العربية، وåن نعلم ببطالن هذه ا�عوى، فاللغة العربية لغة قادرة \ مسايرة ا<طور، وال
  . . عديدة \ عدد كب� من اللغاتعديدة \ عدد كب� من اللغات

وåن نعلم وåن نعلم تشكيك ا�سلم[ بقيمة تراثهم ا�ضاري وزعموا أن ا�ضارة اإلسالمية مستمدة من ا�ضارة الرومانية، تشكيك ا�سلم[ بقيمة تراثهم ا�ضاري وزعموا أن ا�ضارة اإلسالمية مستمدة من ا�ضارة الرومانية،   --��
  ..بأن ا�ضارة اإلسالمية امتازت بمزايا عديدة، وأنها ال صلة §ا وأنها لم تستمد من ا�ضارة الرومانيةبأن ا�ضارة اإلسالمية امتازت بمزايا عديدة، وأنها ال صلة §ا وأنها لم تستمد من ا�ضارة الرومانية

من عقيدة وقيم، من عقيدة وقيم،   ، فحاولوا تزهيد ا�سلم[ بكل ما هو موجود �يهم، فحاولوا تزهيد ا�سلم[ بكل ما هو موجود �يهماف ثقة ا�سلم[ بكل ما هو موجود �يهماف ثقة ا�سلم[ بكل ما هو موجود �يهمإضعإضع  --��
فسعوا إÂ تشويه العقيدة اإلسالمية، سعوا إÂ إضعاف ثقة ا�سلم[ بقيمهم، ¦اولة تلميع وÖبراز ما هو موجود �ى الغرب، فسعوا إÂ تشويه العقيدة اإلسالمية، سعوا إÂ إضعاف ثقة ا�سلم[ بقيمهم، ¦اولة تلميع وÖبراز ما هو موجود �ى الغرب، 

بال شك موجود �ى الغرب، وåن åرص \ بال شك موجود �ى الغرب، وåن åرص \   اTياTي  ا<ق� وا<قدم ا�اديا<ق� وا<قدم ا�اديقدم قدم وهنا ال بد أن نفرق ب[ ا<وهنا ال بد أن نفرق ب[ ا<وأنه هو ا�ناسب، وأنه هو ا�ناسب، 
أن نستفيد منه وأن نقتبسه وننقله إÂ ا5الد العربية واإلسالمية، وال شك أن ا<قدم ا�ادي وا<قدم ا<ق� ال ُيربط بما هو أن نستفيد منه وأن نقتبسه وننقله إÂ ا5الد العربية واإلسالمية، وال شك أن ا<قدم ا�ادي وا<قدم ا<ق� ال ُيربط بما هو 

ال يصح �ا أن نأخذ ا¨وانب ال يصح �ا أن نأخذ ا¨وانب   وا<ق� ولكنوا<ق� ولكن  موجود �ى الغرب من عقائد أو قيم أو ُمثل، فنعم óكن نأخذ ا¨انب ا�اديموجود �ى الغرب من عقائد أو قيم أو ُمثل، فنعم óكن نأخذ ا¨انب ا�ادي
األخرى، وهم اTين æاجة إÂ أن نب[ §م قيمنا ألنهم æاجة إÂ عقيدتنا السمحة الصافية، لكن åن لسنا æاجة إÂ أن األخرى، وهم اTين æاجة إÂ أن نب[ §م قيمنا ألنهم æاجة إÂ عقيدتنا السمحة الصافية، لكن åن لسنا æاجة إÂ أن 

يهم من قيم يهم من قيم نأخذ ا�عتقد أو نأخذ القيم من عندهم، åن نأخذ ا<قدم ا�ادي وا<قدم ا<ق�، وال نربطهما بما هو موجود �نأخذ ا�عتقد أو نأخذ القيم من عندهم، åن نأخذ ا<قدم ا�ادي وا<قدم ا<ق�، وال نربطهما بما هو موجود �
  ..أو مثلأو مثل

ينادى ينادى " " فرق تسدفرق تسد""وال شك أن سياسة وال شك أن سياسة   ،،إضعاف األخوة اإلسالمية ب[ ا�سلم[ وذلك بإحياء القوميات وÖحياء ا�عراتإضعاف األخوة اإلسالمية ب[ ا�سلم[ وذلك بإحياء القوميات وÖحياء ا�عرات  --��
  ..بها فال بد أن åرص \ االع�از بمبدأ األخوة اإلسالمية وأن نبتعد عن القوميات وا�عرات ال� Äالف اإلسالمبها فال بد أن åرص \ االع�از بمبدأ األخوة اإلسالمية وأن نبتعد عن القوميات وا�عرات ال� Äالف اإلسالم

  ..وهو ا§دف ا�ي� وcما ذكرت أنه هو أهم أهداف ا�رcة االست�اقيةوهو ا§دف ا�ي� وcما ذكرت أنه هو أهم أهداف ا�رcة االست�اقية  هذا بما يتعلق با§دف األولهذا بما يتعلق با§دف األول
aا¼دف ا:اaا¼دف ا:ا : :Àهدف سياÀدم   هدف سياÄدم الغرب وÄ خدمة ا�وائر السياسية، ويقدم ا�راسات ال� Âدم فاالست�اق يهدف إÄدم الغرب وÄ خدمة ا�وائر السياسية، ويقدم ا�راسات ال� Âفاالست�اق يهدف إ

بوصفه مؤسسة ا<عامل بوصفه مؤسسة ا<عامل يمكن أن يناقش وÎلل يمكن أن يناقش وÎلل   إن االست�اقإن االست�اق: (: (االست�اقاالست�اقR كتابه R كتابه   إدوارد سعيدإدوارد سعيدقراراته، يقول الكتاب قراراته، يقول الكتاب 
«د أن ا�رcة االست�اقية Äدم وrقق أهداف «د أن ا�رcة االست�اقية Äدم وrقق أهداف ) ) مع ال�ق وÖصدارات حول ال�ق، وcذلك إجازة اآلراء فيه وÖقرارهامع ال�ق وÖصدارات حول ال�ق، وcذلك إجازة اآلراء فيه وÖقرارها

سياسية فيما يتعلق بالغرب، وهو إخضاع ال�ق للغرب إخضاع فكري وأيضا هناك تبعية فكرية وال شك أنها تتبعها بال سياسية فيما يتعلق بالغرب، وهو إخضاع ال�ق للغرب إخضاع فكري وأيضا هناك تبعية فكرية وال شك أنها تتبعها بال 
  ..شك تبعية سياسيةشك تبعية سياسية

lموعة من ا�ست�ق[ اêهوا إÂ ال�ق ¾مة وال�ق اإلسال� \ وجه اGصوص lموعة من ا�ست�ق[ اêهوا إÂ ال�ق ¾مة وال�ق اإلسال� \ وجه اGصوص   هدف علÂ �ضهدف علÂ �ض  ::الثالثا¼دف ا:ا¼دف ا:
، وÖن 

ً
، وÖن للتعرف \ عقائده وحضاراته وتراثه، وcما ذكرنا هذه الفئة من ا�ست�ق[ أسلم الفئات االست�اقية وأقلها خطأ
ً
للتعرف \ عقائده وحضاراته وتراثه، وcما ذكرنا هذه الفئة من ا�ست�ق[ أسلم الفئات االست�اقية وأقلها خطأ

Âن ما يرجعون إ¾ýاألخطاء ولكنها أقل ؛ و R نت تقعÌÂن ما يرجعون إ¾ýاألخطاء ولكنها أقل ؛ و R نت تقعÌ  ق إذا تب[ §م�  ..ا�ق إذا تب[ §ما
  �مد أسد�مد أسد  ونريد أن نذكر أن فئة من ا�ست�ق[ óن توجه إÂ االست�اق بدافع علè ¦ض قبل باإلسالم ومن أبرزهمونريد أن نذكر أن فئة من ا�ست�ق[ óن توجه إÂ االست�اق بدافع علè ¦ض قبل باإلسالم ومن أبرزهم

فال شك أن هناك lموعة من فال شك أن هناك lموعة من   مريم kيلةمريم kيلة  كتب كتابات بعد إسالمه وقام ب;zة معاÏ القرآن إÂ اللغة اإل«لºية، وال³تبةكتب كتابات بعد إسالمه وقام ب;zة معاÏ القرآن إÂ اللغة اإل«لºية، وال³تبة
توجهوا إÂ االست�اق بدافع علè ¦ض وقِبل باإلسالم، وcتب كتابات منصفه وموضوعية وذكرنا منهم توجهوا إÂ االست�اق بدافع علè ¦ض وقِبل باإلسالم، وcتب كتابات منصفه وموضوعية وذكرنا منهم   ا�ست�ق[ اTينا�ست�ق[ اTين

  ..�مد أسد ومريم kيلة�مد أسد ومريم kيلة
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R الغالب من يتوجه إÂ االست�اق بدافع علè ¦ض R الغالب كتاباتهم كتابات حيادية وموضوعية أك0 من غ�هم، ومن R الغالب من يتوجه إÂ االست�اق بدافع علè ¦ض R الغالب كتاباتهم كتابات حيادية وموضوعية أك0 من غ�هم، ومن 
rدثنا عنه R مراحل تكون االست�اق Ìن R كتابه طرح بعض ا�قاط ا�وضوعية rدثنا عنه R مراحل تكون االست�اق Ìن R كتابه طرح بعض ا�قاط ا�وضوعية   ))هادريان ريالندهادريان ريالند( ( أبرزهم ا�ست�ق أبرزهم ا�ست�ق 

  ..وا�همة فيما يتعلق بنظرية االست�اق إÂ اإلسالم وÂÖ ا�سلم[وا�همة فيما يتعلق بنظرية االست�اق إÂ اإلسالم وÂÖ ا�سلم[
وال شك أن من أهداف االست�اق ن� اhقافة الغربية من خالل ا�ظرة الفوقية ال� وال شك أن من أهداف االست�اق ن� اhقافة الغربية من خالل ا�ظرة الفوقية ال�   هدف ثقاeهدف ثقاe: : ا¼دف الرابع واألخ3ا¼دف الرابع واألخ3

ن� اhقافة ون� ا�فاهيم ن� اhقافة ون� ا�فاهيم لغرب إÂ الشعوب ال�قية بعامة والشعوب اإلسالمية بوجه خاص، فهم يسعون إÂ لغرب إÂ الشعوب ال�قية بعامة والشعوب اإلسالمية بوجه خاص، فهم يسعون إÂ ينظر بها اينظر بها ا
، هم يسعون إÂ ذلك باعتبار أنها � اhقافة ا�هيمنة العا�ة ا�سيطرة اhقافة ا�ناسبة، وTلك حرصوا \ االهتمام ، هم يسعون إÂ ذلك باعتبار أنها � اhقافة ا�هيمنة العا�ة ا�سيطرة اhقافة ا�ناسبة، وTلك حرصوا \ االهتمام الغربيةالغربية

  ..لغة rمل ثقافة وأن اللغة وسيلة للحصول \ اhقافة وا�صول \ ا�عرفةلغة rمل ثقافة وأن اللغة وسيلة للحصول \ اhقافة وا�صول \ ا�عرفةباللغات الغربية وبتعليمها باعتبار أن الباللغات الغربية وبتعليمها باعتبار أن ال
 Rقاhأيضا بما يتعلق با§دف ا Rقاhالعاميةأيضا بما يتعلق با§دف ا Âإضعاف اللغة العربية، وا�عوة إ Âالعاميةسعوا إ Âإضعاف اللغة العربية، وا�عوة إ Âيث عندما   سعوا إæ دمهمÄ يث عندما باعتبار أنهاæ دمهمÄ باعتبار أنها

أيضا قامت هذه ا�رcة أيضا أيضا قامت هذه ا�رcة أيضا ، ، اhقافةاhقافة  تضعف اللغة العربية تتجه األنظار إÂ اللغات األخرى، ويستطيعون من خال§ا ن�تضعف اللغة العربية تتجه األنظار إÂ اللغات األخرى، ويستطيعون من خال§ا ن�
وÖيصا§ا إÂ ا5تان ال�قية ¾مة وا5الد اإلسالمية \ وÖيصا§ا إÂ ا5تان ال�قية ¾مة وا5الد اإلسالمية \ ، ، فسعوا إÂ ن� ا�فاهيم الغربية وعو�تهافسعوا إÂ ن� ا�فاهيم الغربية وعو�تهابن� ا�فاهيم الغربية بن� ا�فاهيم الغربية 

ا وÂÖ ن�ها ا وÂÖ ن�ها ال شك أن ا§دف اhقاR من األهداف ا§امة وا5ارزة ال� تسÍ ا�رcة االست�اقية إr Âقيقهال شك أن ا§دف اhقاR من األهداف ا§امة وا5ارزة ال� تسÍ ا�رcة االست�اقية إr Âقيقه  وجه اGصوص،وجه اGصوص،
اآلن تساعد ا�رcة اآلن تساعد ا�رcة   ولعل وسائل اإلعالمولعل وسائل اإلعالمÎرصون \ ا�فاهيم الغربية ون�ها وÖيصا§ا، Îرصون \ ا�فاهيم الغربية ون�ها وÖيصا§ا، ، ، وÂÖ إيصا§ا إÂ ال�ق ¾مةوÂÖ إيصا§ا إÂ ال�ق ¾مة

يسعون إÂ يسعون إÂ ) ) إسالم فوبياإسالم فوبيا((  مفهوم ا<خويف من اإلسالممفهوم ا<خويف من اإلسالم  من هذه ا�فاهيممن هذه ا�فاهيماالست�اقية R ن� ا�فاهيم الغربية، مثال االست�اقية R ن� ا�فاهيم الغربية، مثال 
  ..هذه أهم أهداف ا�رcة االست�اقيةهذه أهم أهداف ا�رcة االست�اقيةة ن� هذا ا�فهوم، ة ن� هذا ا�فهوم، ا<خويف من اإلسالم و¦اولا<خويف من اإلسالم و¦اول

  ::ولعنا e نهاية هذه ا^لقة نلخص ونوجز أهداف االست&اقولعنا e نهاية هذه ا^لقة نلخص ونوجز أهداف االست&اق
<لخيص ما <لخيص ما ، ، lموعة كب�ة من ا�قاطlموعة كب�ة من ا�قاط  وذكرناوذكرناوذكرنا بأنه أهم أهداف االست�اق \ اإلطالق، وذكرنا بأنه أهم أهداف االست�اق \ اإلطالق،   ا¼دف ا�ي¨ا¼دف ا�ي¨: : ا¼دف األولا¼دف األول

  ::بـبـ  يتعلق با§دف ا�ي� سواء ما طرحوهيتعلق با§دف ا�ي� سواء ما طرحوه
  ..ومصدرها اإلال�ومصدرها اإلال�  ��������التشكيك بصحة رسالة ا�» التشكيك بصحة رسالة ا�»   ..��
  ..التشكيك باألحاديث ا�بوية وصحتهاالتشكيك باألحاديث ا�بوية وصحتها  ..��
oo..  الفقه اإلسال� R الفقه اإلسال�التشكيك R التشكيك..  
  ..التشكيك R اللغة العربيةالتشكيك R اللغة العربية  ..��
  ..التشكيك R ا�ضارة اإلسالميةالتشكيك R ا�ضارة اإلسالمية  ..��
  ..السï إÂ إضعاف ثقة ا�سلم[ بكل ما هو موجود �يهم من عقيدة وقيمالسï إÂ إضعاف ثقة ا�سلم[ بكل ما هو موجود �يهم من عقيدة وقيم  ..��
وهم يعرفون أنهما هما ا�صدران ا�همان وهم يعرفون أنهما هما ا�صدران ا�همان   د هنا ترºc \ القرآن والسنة ا�بويةد هنا ترºc \ القرآن والسنة ا�بويةو«و«  ،،إضعاف األخوة اإلسالميةإضعاف األخوة اإلسالمية    ..��

الرئيسيان Tلك اهتموا بهما كث�ا وcتبوا عنهما كتابات متعددة، واهتموا ب;zة معاÏ القرآن وÖثارة الشبهات حو· وcذلك الرئيسيان Tلك اهتموا بهما كث�ا وcتبوا عنهما كتابات متعددة، واهتموا ب;zة معاÏ القرآن وÖثارة الشبهات حو· وcذلك 
  ..ة ا�بوية استطاعوا هدم اإلسالمة ا�بوية استطاعوا هدم اإلسالمالسنة ا�بوية، يعرفون أنهم إذا استطاعوا هدم وتشويه القرآن أو السنالسنة ا�بوية، يعرفون أنهم إذا استطاعوا هدم وتشويه القرآن أو السن

aا¼دف ا:اaا¼دف ا:ا : :Àا¼دف السياÀدم الغرب وقراراته،  ا¼دف السياÄ دمة ا�وائر السياسية، وتقديم ا�راسات ال�ã دم الغرب وقراراته،وفيما يتعلقÄ دمة ا�وائر السياسية، وتقديم ا�راسات ال�ã دثنا   وفيما يتعلقrدثنا وrو
  . . فيما يتعلق با¨انب السياôفيما يتعلق با¨انب السياô) ) إدوارد سعيدإدوارد سعيد((عن �م عن �م 

نش� أن ا�ست�ق[ اêهوا إÂ دراسة ال�ق بهدف نش� أن ا�ست�ق[ اêهوا إÂ دراسة ال�ق بهدف   ومن باب اإلنصاف وا�وضوعيةومن باب اإلنصاف وا�وضوعية  ا�حضا�حض  ا¼دف العلÂا¼دف العلÂ: : ا¼دف ا:الثا¼دف ا:الث
علè، وأن هذه الفئة من أقلها خطأ وÖن Ìنوا يقعون R اGطأ، وذكرنا بأن lموعة من هذه الفئة ال� اêهت إÂ االست�اق علè، وأن هذه الفئة من أقلها خطأ وÖن Ìنوا يقعون R اGطأ، وذكرنا بأن lموعة من هذه الفئة ال� اêهت إÂ االست�اق 

  ..علق بهذا ا¨انبعلق بهذا ا¨انببدافع علè ¦ض قبلت باإلسالم، وcتبوا كتابات فيها حيادية وموضوعية وÖنصاف، وذكرنا أمثلة فيما يتبدافع علè ¦ض قبلت باإلسالم، وcتبوا كتابات فيها حيادية وموضوعية وÖنصاف، وذكرنا أمثلة فيما يت



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                       ))دةدةنسخة مدققة ومزينسخة مدققة ومزي((                                        االست&اق وا�نص3االست&اق وا�نص3  مقررمقرر  
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ومن خالل ا�ظرة الفوقية ال� ينظر بها الغرب وينظر بها ومن خالل ا�ظرة الفوقية ال� ينظر بها الغرب وينظر بها   ن� اhقافة الغربيةن� اhقافة الغربيةمن خالل من خالل   ا¼دف ا:قاeا¼دف ا:قاe: : الرابعالرابع  ا¼دفا¼دف
إضعاف اللغة العربية إضعاف اللغة العربية ، أيضا ، أيضا ن� اللغات الغربية واالهتمام بها وتعليمهان� اللغات الغربية واالهتمام بها وتعليمهااالست�اق إÂ الشعوب ال�قية، rدثنا عن االست�اق إÂ الشعوب ال�قية، rدثنا عن 

سواء Ìن من خالل ا�رcة االست�اقية أو من خالل سواء Ìن من خالل ا�رcة االست�اقية أو من خالل   ن� ا�فاهيم الغربيةن� ا�فاهيم الغربيةوا�قطة األخ�ة rدثنا عن وا�قطة األخ�ة rدثنا عن ، ، وا�عوة إÂ العاميةوا�عوة إÂ العامية
êسيد ما يطرحه عدد كب� من ا�ست�ق[ R وسائل اإلعالم وطرحه بصورة جديدة وطرقه æيث تصل ا�فاهيم إÂ عدد êسيد ما يطرحه عدد كب� من ا�ست�ق[ R وسائل اإلعالم وطرحه بصورة جديدة وطرقه æيث تصل ا�فاهيم إÂ عدد 

Gكب� من أبناء شعوب ال�ق ¾مة وال�ق اإلسال� \ وجه اGصوصصوصكب� من أبناء شعوب ال�ق ¾مة وال�ق اإلسال� \ وجه ا..  

  ))  1010( ( ا^لقة ا^لقة 
  وسائل االست&اق وا�ست&ق| �حقيق أهدافهموسائل االست&اق وا�ست&ق| �حقيق أهدافهم

Óالوسيلة األوÓموضو¾ت  تأ�ف الكتب ::الوسيلة األو R و� من أهم وسائل االست�اق، فمن خالل تأ�ف الكتب ،Ðفهذه الوسيلة األو
دنا أن فيها بعض ا<حريف وcذلك عن القرآن الكريم، ولو نظرنا إÂ هذه الكتابات لوج �Ñتلفة عن اإلسالم وعن الرسول 

لقد بلغ عدد ما "يقول " االست�اق"وال³تب ا�عروف R كتابة  إدوارد سعيدا�تعمد عن اإلسالم، وTلك يقول ا�ست�ق 
بال شك أن " ألفوه عن ال�ق R قرن ونصف منذ أوائل القرن ا<اسع ع� حÓ منتصف القرن الع�ين ست[ ألف كتاب

ب[ �ا حجم الكتابات ا�تعددة ا�تنوعة الكث�ة عن ال�ق ¾مة، وال شك أن الكتابات عن ال�ق ت إدوارد سعيدمقولة 
اإلسال� بال شك أنها rظى بنسبة كب�ة من هذه الكتابات، فلعل الوسيلة األوÐ كما أµنا من أهم الوسائل االست�اق 

 .\ اإلطالق
ا�å االست�اق ] بعد انفصال االست�اق عن الالهوت[فò الف;ة األخ�ة  ةا�عليم e اÁامعات الغربي ::الوسيلة ا:انيةالوسيلة ا:انية

 áاألقسام ال� تع Êا¨امعات الغربية و R من ا�ست�ق[ يعملون 
ً
 كب�ا

ً
R ا�ؤسسات ا<عليمية واألكاديمية، وأصبح عددا

�ها من األقسام، وهم يتمرcزون R ا¨امعات بدراسة ال�ق األوسط أو ال�ق األد# أو أقسام ا<اريخ أو األديان أو غ
ويقومون با<عليم وcذلك باإلµاف \ الطالب وا¨هود ال� يبذلونها من خالل ا¨امعات وا�ؤسسات ا<عليمية، فال شك 
، أن من خالل ا<عليم R ا¨امعات الغربية من خالل اإلµاف \ الرسائل العلمية؛ يستطيعون ن� الفكر االست�ا$

 .فا<عليم R ا¨امعات الغربية يعد من وسائل االست�اق
فلقد اهتموا بال;zة ونقلوا  ،ال¶kة من اللغة العربية إ� اللغات األوروبيةنقصد بال;zة  ::ال¶kة  ::الوسيلة ا:ا:ةالوسيلة ا:ا:ة

أقدم ترzة  ها، ولعلنا ذكرناlموعة من العلوم وا�عارف ابتداًء من ذهابهم إÂ األندلس ثم استمرت ال;zة واالهتمام ب
جورج "ثم بعد ذلك خرجت ترzات أخرى �عاÏ القرآن الكريم مثل ترzة �عاÏ القرآن الكريم Ìنت إÂ اللغات الالتينية 

  تاريخ الط�يوأيضا من الكتب ال� قاموا ب;zتها " إربري" "سيل
ً
قاموا ب;zته من العربية إÂ اإل«لºية، وسلكوا مسل³
R تقسيم أعمال ال;zة إÂ صفحات ¦دودة، وقاموا بإعطاء lموعة من الصفحات R حدود السبع[ إÂ ا�ائة لشخص 

 âي منهم حواÆة تاريخ الطzما ترجم وش�وا ¨نة للنظر فيه، ثم بعد ذلك طبع واستغرق تر Ù عواz تها، ثمz;سنت[ل ،
لفكر االست�ا$، وبال شك أنهم أفادوا منها ال سيما R ا�رحلة األوÐ من فال شك أن ال;zة وسيلة من وسائل ن� ا

مراحل تطور االست�اق R نقل العلوم وا�عارف وا�ناهج العلمية اإلسالمية من اللغة العربية إÂ اللغات األوروبية 
 .ا�ختلفة

EEnnccyyccllooppeeddiiaa  ooff((ما يعرف ما يعرف   إنشاء ا�وسوعة ا�عروفة بدائرة ا�عارف اإلسالميةإنشاء ا�وسوعة ا�عروفة بدائرة ا�عارف اإلسالمية ::الوسيلة الرابعةالوسيلة الرابعة   II ssllaamm((   هذه
وغ�ها من اللغات، وا�وسوعة  األ�انيةواللغة  اإل«لºيةا�وسوعة دائرة ا�عارف أصدروها بلغات عدة، صدرت باللغة 
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 لعدد من ا�ثقف[، وال شك أّن هذه ا�وسوعة حشد §ا 
ً
 لعدد من الطالب R ا�ول الغربية وأيضا

ً
 علميا

ً
أصبحت مرجعا

دد كب� من ا�ست�ق[، وأسند Ù مادة إÂ مست�ق فكتب فيها، ثم R الغالب أنها تذيل بقائمة من ا�صادر وا�راجع ع
�ن يريد ا�صول \ معلومات أطول وأوسع فيما يتعلق با�ادة ال� كتب فيها ا�ست�ق، هذه ا�وسوعة رتبت كما ذكرت 

 واستطاعوا إصدارها بلغا
ً
 أîديا

ً
ت عدة، وهم وصلوا إÂ نهاية األحرف باللغة اإل«لºية، هناك موسوعة Ñت�ة تعرف ترتيبا

  .صدرت و� مت³ملة لكن موسوعة Ñت�ة )Encyclopedia of Islam(أو بما يعرف  "بمخت� دائرة ا�عارف"
لسهولة الرجوع إÂ ا�علومة ا�وسوعة أو دائرة ا�عارف اإلسالمية تعد من أخطر وسائل االست�اق، وذلك ألن كما ذكرنا 

ا�طلوب ا�صول عليها و<يس�ها لعدد من الطالب وأيضا لعدد من ا5احث[ وا�ارس[، و� تقدم معلومات Ñت�ة 
هذه دائرة ا�عارف موجزة عن مادة من ا�واد ا�حددة من قبل اللجنة ا�سؤولة عن ا�وسوعة، بال شك كما ذكرت أن 

ترzة مع األسف بدون تعليق وبدون إيضاح لألخطاء ، ترzت إÂ اللغة العربية ر وسائل االست�اقوا�وسوعة تعد من أخط
ال� وقعت فيها ا�وسوعة، ال شك أن ا�واد ال� كتبت R ا�وسوعة rتوي \ معلومات صحيحة وrتوي \ معلومات 

مية كما ذكرت تعد من أخطر وسائل االست�اق \ مغلوطة، فا�وسوعة االست�اقية أو ما يعرف بدائرة ا�عارف اإلسال
اإلطالق، لعل ع�نا اآلن ع� ا�وسو¾ت ع� الØعة ا�صول \ ا�علومة بطريقة سهلة وميØة، وTلك تأÞ من هنا 

  .أهمية ا�وسوعة وتأÞ خطورتها R ا�علومات ا�غلوطة ال� اشتملت عليها
أو فيما يتعلق أو فيما يتعلق   من ا�جاالت ا�تعلقة باإلسالم،من ا�جاالت ا�تعلقة باإلسالم،R أي lال R أي lال   اصة ببحوث ا�ست&ق|اصة ببحوث ا�ست&ق|إصدار ا�جالت ا�إصدار ا�جالت ا�  ::الوسيلة ا�امسةالوسيلة ا�امسة
  .با5الد اإلسالميةبا5الد اإلسالمية

D1VV0 Ôم  صموئيل زويمرا�ست�ق  أنشأها )The Moslem World( ¤لة العالم اإلسالá من أخطر هذه ا�جالت
هارفورد بالواليات تصدر من  ،¾م �oصموئيل زويمر �دة رأس rريرها هذه ا�جلة lلة العالم اإلسال�  م11«1ا�وافق 

، وال تزال تصدر إÂ ا�وم، و� من ا�جالت ا�ورية العلمية ا�حكمة، R هذه ا�جلة يكتب من ا�تحدة األمريكية
أو الس�ة أو  يرغب R أي موضوع من ا�وضو¾ت ال� تتعلق بالعالم اإلسال� سواء Ìنت تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بالسنة

، فأي �ء يتعلق بالعالم اإلسال� تستطيع أن تكتب فيه، ا<اريخ أو با5الد اإلسالمية كما سموها lلة العالم اإلسال�
أغلب من يكتب R هذه ا�جلة بال شك عدد من ا�ست�ق[، قد يوجد من بعض الكتاب من غ� ا�ست�ق[، لكن 

ة كما أµت من وسائل االست�اق، و«د أن Ù مكتبة من ا�كتبات الغربية بل حÓ أغلبهم من ا�ست�ق[، وهذه ا�جل
بعض ا�كتبات R ا5الد العربية واإلسالمية rرص \ اقتناء هذه ا�جلة وا�صول \ أعداد منها باعتبار أنها lلة علمية 

قبل مست�ق[، وال سيما R ف;ة صمويل زويمر  خطورتها R بعض ا�قاالت ال� كتبت من¦كمة تعá بالعالم اإلسال�، 
 .واTي اهتم بهذه ا�جلة ور¾ها واستمر R رئاسة rريرها مدة زمنية طويلة

فيد� عدد من ا�ست�ق[ إÂ  إلقاء ا�حاLات e اÁامعات واÁمعيات العلمية e الغرب أو ال&قإلقاء ا�حاLات e اÁامعات واÁمعيات العلمية e الغرب أو ال&ق  ::الوسيلة السادسةالوسيلة السادسة
عات الغربية أو ا¨معيات العلمية R ا�ول الغربية أو حR Ó ال�ق، فمن خالل إلقاء ¦ا£ات سواء Ìنت R ا¨ام

¦ا£اتهم من خالل طرحهم ين�ون ويبثون الفكر االست�ا$، وهذا يتفاوت æسب الشخص اTي يل� ا�حا£ة، فإذا 
 من ا�ست�ق[ ا�عتدل[ فنجد أنه يطرح الرؤيا ا�عتدلة ال� تمثل وجه

ً
ة نظر بعض ا�ست�ق[، وÖذا Ìن من Ìن شخصا

غ� ا�ست�ق[ ا�عتدل[ فتجد أنه يطرح وجهة نظر است�اقية غ� معتدلة، و«د أيضا أن ا�ست�ق[ يراعون ا5يئة 
ويراعون ا¨و ويراعون ا�ضور ويراعون ا�ستمع وا�خاطب، فإذا Ìن ا�خاطب من ا5الد الغربية فهم يطرحون رؤاهم 
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ضح، وقد يطرحون الرؤيا غ� ا�عتدلة والرؤيا ال� تسÍ إÂ التشويه وا<حº ضد اإلسالم وضد ا�سلم[ وضد بصورة أو
ال�ق ¾مة، لكن إذا Ìن من ا�ست�ق[ غ� ا�عتدل[ وwن R بيئة غ� مناسبة قد êد أنه يطرح الطرح االست�ا$ 

 .بصورة غ� مباµة
وãاصة من درس R ا5الد الغربية  من أبناء ا�سلم| ^رÆة االست&اقية و ا�تأثرون بها^رÆة االست&اقية و ا�تأثرون بهاا�عجبون باا�عجبون با  ::الوسيلة السابعةالوسيلة السابعة

وأعجب با�رcة االست�اقية، وتأثر بالفكر االست�ا$ فبدأ ينادي به ويطرح الرؤى واألطروحات ال� يطرحها بعض 
ح، يطرح بعض الرؤى ال� طرحها عدد من فهو عندما يتحدث ويطر "طه حس|"ا�ست�ق[، ولعل من أمثلة هؤالء ا�اس 

  .عندما يتحدث طه حس[ عن بعض كتابته) مارقل يوث(ا�ست�ق[ مثل ا�ست�ق 
نرى أنه يطرح بعض الرؤى االست�اقية R كتاباته، فهناك بعض من أبناء ا�سلم[ اTين أعجبوا  "�مد مارÆون"أيضا 

فكر االست�ا$ والرؤى االست�اقية لكن rت أسمائهم وليس rت أسماء با�رcة االست�اقية وتأثروا بها؛ يطرحون ال
 .ا�ست�ق[

 R القضايا ال� تتعلق  عقد ا�ؤتمراتعقد ا�ؤتمرات  ::الوسيلة ا:امنةالوسيلة ا:امنة
ً
فنجد أن هناك مؤتمرات است�اقية تعقد ويطرحون فيها نقاشا

ن من خالل ا�ؤتمرات االست�اقية ال� بعض ا5حوث بعض ا�راسات بعض الرؤى، فبال شك أيضا أ، با�رcة االست�اقية
  .هذه أهم وأبرز وسائل ا�ست�ق[، تعقد يستطيعون ن� الفكر االست�ا$

  ولكن من أهمها كما ذكرت  ولعل كما ذكرت أن وسائلهم متعددة ومتنوعة 
Óالوسيلة األوÓت �تلفة ومتعددة الوسيلة األوDموضو e أو فيما يتعلق بالقرآن  �فيما يتعلق باإلسالم أو بالرسول  تأ�ف الكتب

، لو ألف كتاب º0عندما ذكر ما كتب عن ال�ق خالل قرن ونصف أك0 من  إدوارد سعيدالكريم، لو نظرنا إÂ إحصائية 
نظرنا إl Âهودات وجهود ال�ق R الكتاب عن الغرب؛ «د أن ليس هناك نسبة إطالقا ب[ حجم الكتابات ا�بذولة من 

كتاباتنا لو نظرنا إÂ ، س هناك أي نسبة مقارنة æجم الكتابات ا�كتوبة من قبل ال�ق عن الغربقبل الغر¯ عن ال�ق لي
بال شك أن هذه الكتابات rمل مفاهيم وrمل  عن الغرب قليلة ال تقارن بالنسبة الكب�ة ال� يكتبها الغرب عن ال�ق،

 R ا<أث� \ عقول ا�طلع[ وعقول  رؤى وrمل دراسات، هذا الكم ا§ائل من الكتابات االست�اقية
ً
ال شك أن §ا دورا

حجم الكتابات كب�، åن ال ننكر بأن هناك ، ا�اس R الغرب اTين يهتمون بهذه الكتابات، فحجم ا<أثر بال شك أنه كب�
جم الكتابات بعض الكتابات ال� تكتب من الغرب عن ال�ق قد يكون فيها حيادية إÂ حد ما أو منصفة، لكن مع ح

ا§ائلة الكب�ة من السواد األعظم من ا�ست�ق[ ال� rمل اإلساءة والتشويه وrمل الشبهات وrمل ا�فاهيم ا�غلوطة 
فكما ذكرت وأµنا قبل قليل إÂ أن الوسيلة األوÐ ومن وسائل ا�ست�ق[ ا�تمثلة R ، عن اإلسالم وعن ال�ق ¾مة

  .الوسائل االست�اقيةتعد من أخطر تأ�ف الكتب 
االست�اق lا· فكري، فال شك أن الكتابات � الوسيلة ا�ناسبة R ا<أث� \ عقول ا�اس، يرتبط أيضا با<أ�ف 

، فبال شك أن ا<عليم يرتبط با¨انب الفكري يرتبط تتمثل e ا�عليم e اÁامعات الغربيةو� مرتبطة أو  الوسيلة ا:انية
، فعندما يقوم ا�ست�ق با<عليم R ا¨امعات الغربية ال شك أنه Îيل الطالب إÂ كتابات للمست�ق[، îانب ا<أ�ف

أيضا l Rال األæاث «ده Îيل \ كتابات ا�ست�ق[، أيضا Îيل \ ا�وسو¾ت ال� � R أغلبها كتابات ا�ست�ق[، 
يلة من الوسائل ا�همة R ن� الفكر االست�ا$، وأمر قد يكون من فال شك أن ا<عليم R ا¨امعات الغربية يعد وس

ا�ؤسف وهذا أمر شاهدته R الغرب ¾مة وÊ عدد من ا�ول الغربية \ وجه اGصوص؛ أن من يقوم با<دريس R األقسام 
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من ا�هود، وال «د من يقوم  ال� تعá باإلسالم أو تدريسه R الغرب أغلبها من ا�ست�ق[ ا�صارى، أو عدد قليل منهم
  . با<عليم R ا¨امعات من أبناء ا�سلم[ اTين يقومون أو �ب أن يقوموا بهذه ا�همة، وهذا أمر ال شك أنه مؤسف

لو نظرنا \ األديان األخرى ال� تدرس R ا¨امعات الغربية لوجدنا أن من يدرس ا�هودية R الغالب يكون يهودي، ومن 
يدرس ا��انية يكون ن�اÏ، ومن يدرس ا5وذية R الغالب يكون من ا5وذي[، ومن يدرس ا§ندوسية يكون من 

R الغالب من ا�ست�ق[ ا�صارى أو ا�هود، فمع األسف ال يوجد من أبناء  ا§ندوسي[، إال مع األسف اإلسالم فإنه يدرس
ا�سلم[ من يقوم بهذه ا�همة، وال شك أن كونه يوجد من أبناء ا�سلم[ من يقوم با<عليم ال شك أنه سوف يسهم R ن� 

  .الصورة الصحيحة عن اإلسالم وÊ إيضاح ا�غالطات
من وسائل االست�اق، وrدثنا عن ال;zة  من اللغة العربية إÂ اللغات األوروبيةأن ال;zة وقلنا  ال¶kة الوسيلة ا:ا:ة

تاريخ rدثنا عن اهتمام ا�ست�ق[ ب;zة معاÏ القرآن الكريم وذكرنا أمثلة ونماذج §ذا األمر وأيضا rدثنا عن ترzة 
أن ينتهون من ترzة تاريخ الطÆي بكاملة ونقله  سنت[ود حد، وcيف استطاع ا�ست�قون R ف;ة زمنية ¦دودة الط�ي

إÂ اللغة اإل«لºية واستطاعوا من خالل ا�نهج ال شك أنه جيد هو تقسيم العمل إÂ عدد من األفراد و� فرد أسند · 
اعوا االنتهاء R مدة مهمة ثم تكون �تابعة ال;zة وا<دقيق فيها وا<أكد من سالمة اللغة، ثم بعد ذلك الطباعة، واستط

  .زمنية ¦دودة
وذكرت أنهم  ن أخطر وسائل االست�اق \ اإلطالقوذكرت بأنها م دائرة ا�عارف اإلسالميةكما ذكرت  الوسيلة الرابعة

 لعدد من الطلبة وعدد من ا�ارس[ وا�ثقف[
ً
 علميا

ً
  .استطاعوا إصدارها بعدة لغات وأصبحت ا�وسوعة مرجعا

وrدثت  ¤لة العالم اإلسالáوذكرت من األمثلة  إصدار ا�جالت ا�اصة بدراساتهم وأ�اثهمكما ذكرت  سةالوسيلة ا�ام
  .عمن أنشأها ورأس rريرها وموضو¾تها ومن أين تصدر

 وrدثنا با<فصيل عن إلقاء ا�حاLات e اÁامعات واÁمعيات العلمية e الغرب أو ال&قذكرت بأنها  الوسيلة السادسة
فإذا ، هذه ا�حا£ات وcيف أنها تكون وسيلة من وسائل ن� الفكر االست�ا$، وأµنا إÂ أنه æسب طرح ا�ست�ق

Ìن ا�ست�ق من ا�عتدل[ فال شك أن من خالل ا�حا£ة ين� الفكر االست�ا$ ويوضح الفكر االست�ا$ ا�عتدل، 
  .ن الفكر االست�ا$ الغ� معتدلوÖذا Ìن غ� معتدل وهم السواد األعظم فين�و

  .وذكرنا أمثلة ونماذج §ؤالء األشخاص ا�عجبون با^رÆة االست&اقية من أبناء ا�سلم|ذكرنا  الوسيلة السابعة
وذكرنا بأن ا�ؤتمرات االست�اقية تعد من وسائل ن� الفكر االست�ا$، وذكرت بأنهم  �ؤتمراتا الوسيلة ا:امنة واألخ3ة

 .زالون يعقدون ا�ؤتمرات إÂ ا�وم ويتدارسون فيها ا5حوث وا�راسات والطرائق ا�تعلقة بن� الفكر االست�ا$ال ي
هذا لعله ملخص �ا ذكرناه فيما يتعلق بوسائل االست�اق، وحاولت أن أرتبها \ حسب األهمية وحسب اGطورة، فال 

ك أنها أخطر وأهم بكث� من مثال إلقاء ا�حا£ات R ا¨امعات ال ش p تأ�ف الكتبال�  الوسيلة األوÓشك أن 
 .وا¨معيات العليمة R الغرب أو ال�ق

  ))  1111( (   ا^لقةا^لقة
  ومناقشتهانماذج من آراء ا�ست&ق| حول اإلسالم 

  ::تهاتهاششومناقومناق  نماذج من آراء ا�ست&ق| حول القرآن الكريمنماذج من آراء ا�ست&ق| حول القرآن الكريم--
وTلك  ،فهو بال شك ا�صدر األول من مصادر الت�يع اإلسال� ة،نو· م³ ،ال شك أن · أهمية كÆى القرآن الكريمالقرآن الكريم •
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ست�اق من القرآن الكريم موقفه من اإلسالم موقف اGصومة والعداء ووقف اال االست�اقية،فطنت §ذا األمر ا�رcة 
ن نعلم بطالن هذه å، �والقول بب�يته وأنه من عند ¦مد  ،وÖنكار مصدره الرباÏ ،والوقوف R وجه القرآن الكريم
وãاصة أن القرآن الكريم وقف من ، �ضد القرآن الكريم ونبيه ¦مد  اوÖنما جاءت تعصبً  ،الفرية وأنها ال تستند إÂ د�ل
  أيدي ا�اس موقفRا<وراة واإل«يل ا�وجودين 

ً
،واضح ا

ً
َ�َِم َقْن َموَ {قال اهللا تعاÂ  ،وأنهما óا كتب الب� ا

ْ
فُوَن ال  }اِضِعهِ Îَُر	

 Âِكتَاِب وَ {وقال تعا
ْ
ِكتَاِب َوَما ُهَو ِمَن ال

ْ
ِكتَاِب ِ<َْحَسبُوُه ِمَن ال

ْ
ِسنَتَُهْم بِال

ْ
ل
َ
ُووَن أ

ْ
َفِريًقا يَل

َ
يَُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللاÔِ َوÖِنÔ ِمنُْهْم ل

َكِذَب َوُهمْ 
ْ
 .}َفْعلَُمونَ  َوَما ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللاÔِ َوَيُقولُوَن َ\َ اهللاÔِ ال

 Âفظ اهللا · كما قال اهللا تعاæ ا<وراة واإل«يل «د أن القرآن الكريم يمتاز R مقابل هذا ا<حريف R ُْن {الشك
َ
å اÔإِن

َافُِظونَ 
َ
� ُ

َ
َر َوÖِنÔا ·

ْ
ك 	Tَا ا

ْ
� Ôنَز{  Âوقال تعا} َن ِمْن ِعنِْدÌَ ُقْرآََن َولَْو

ْ
 َفتََدبÔُروَن ال

َ
فَال
َ
فًا َكِثً�اأ

َ
  .}َلْ�ِ اهللاÔِ لَوََجُدوا ِفيِه اْخِتال

ولعل أول هذه  ترzات معاÏ القرآن الكريم Â تشويه القرآن الكريم وذلك من خاللإلقد سÍ بعض ا�ست�ق[ 
  .يالديالقرن ا:اa ع& ا�R  دا�تياوبمعونة  كيتون\ يد  ترzة معاÏ القرآن الكريم إÂ الالتينية: ال;zات

 ا§و�ديةو األ�انيةو الفرنسيةو Ìإل«لºيةأيًضا توالت ترzات �عاÏ القرآن الكريم إÂ اللغات األوربية ا�ختلفة 
ولو نظرنا إÂ هذه  ،ربريإوcذلك ترzة  ليجورج س ةترz اال«لºيةولعل من ال;zات إÂ اللغة  ،وغ�ها األسبانيةو

أو  عدم دقة ال;zةمنها  :والتشويه وقع من خالل أمور عدة، وجدنا أن هناك بعض التشويه ؛ريمال;zات �عاÏ القرآن الك
والشك أن ا�قصود من هذه األمور تشويه  ،أو غ�ها تغي� أرقام اآلياتأو  با<عليق \ ال;zة بتعليقات غ� صحيحة

ولكن  ،القرآن والسيما قصصه من األحبار والرهبانست( مادة ا �القرآن الكريم من خالل الزعم واالد¾ء أن الرسول 
هذه الشبهات ý¾ن ما تضمحل وتتبدد عندما نقارن ب[ روايات ا<وراة واإل«يل بقصة من القصص ا�ذكورة R القرآن 

از ع;ف عدد من الغربي[ من ا�ست�ق[ باإلعجوا ،فنجد أن القرآن الكريم فيه بيان وحكمة ومعلومات أوسع ،الكريم
  .استحالة أن يكون هذا القرآن من ب�وR القرآن الكريم 
وتوصل إÂ  عمل مقارنة ب[ ا<وراة واإل«يل والقرآن الكريمعندما  يÞموريس بوالء ا�ست�ق الفرنä ؤولعل من أبرز ه

  .ما من اهللا سبحانهÖنو ،فهو بذلك ال يكون من ب� ،أن القرآن الكريم ال Hالف ا�قائق العلمية
 الطبيب ا�ختص R علم األجنة 

ً
 مؤتمرعندما عقد  كنث موروأيضا

ً
وrدث فيه أحد أبناء ا�سلم[ عن  ،لإلعجاز العلè ا

óا جعل بعض ا�ا£ين يقبل  ،شهد أمام ا�أل استحالة أن يكون هذا من عند ب�ف ،علم األجنة والظلمات اhالث
فيما يتعلق بعلم األجنة وcتابه من ا�قررات ا�عروفة R 	يات  مشهوروهو معروف و ،كنث مورباإلسالم نتيجة <�Îات 

  .الطب
 ن ما يذكره ا�ست�قون يتعلق بالشبهات حول القرآن الكريم ليس أمرإ

ً
،جديد ا

ً
بل  ،فقد ردده خصوم اإلسالم Ù R ع� ا

زيف هذه الشبهات وهذه  وعرض §ذه األمور القرآن الكريم وcشف �R عهد الرسول  ت«د أن هذه األمور طرح
 واحد ا�صارى ورددأكفار مكة زعموا أن القصص ال� جاءت R القرآن الكريم تعلمها من  أن بل åن نرى ،االد¾ءات

غÔ { شك أن القرآن الكريم رد \ هذه ا�زاعم قال اهللا تعاÂ وبال ،هذه ا�زاعم وهذه الشبهات ُهْم َفُقولُوَن إِ
Ôغ
َ
َقْد َغْعلَُم ك

َ
َما َول

- ُمِب[ٌ  ِ̄ ْعَجèِ- وََهَذا لَِساٌن َعَر
َ
ِْه أ

َ
ِحُدوَن إِ�

ْ
ِي يُل

Ô
Tُمُه بََ�ٌ لَِساُن ا

	
 إِفٌْك اْفَ;َاهُ {وقال تعاÂ  }ُفَعل

Ô
يَن َكَفُروا إِْن َهَذا إِال ِ

Ô
Tَوقَاَل ا

ًما َوُزوًرا
ْ
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َ
د آيات كث�ة R القرآن الكريم تتحدث عن هذه األمور وتب[ هذه «و }َوأ

  .الشبه وتفندها وتب[ بطالنها
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 الردود العقلية ال� يرد بها \ شبه ا�ست�ق[ •
ً
 أن R القرآن الكريم أمور :من أيضا

ً
رسول  الÂإال يمكن أن تنسب  ا

وال يمكن أن يعاتب  ،ومسألة الصالة \ رأس ا�فاق مثل مسألة األع¸ ألنها تعاتبه \ بعض ا<�فات �الكريم 
 .الرسول نفسه لو أن القرآن الكريم من عنده

 لعل من  •
ً
توراة واإل«يل R قضايا لأن القرآن الكريم Ñالف ل بسط الردود \ األخذ وا<أثر با<وراة واإل«يلأوأيضا

 «د أن القرآن الكريم ال يقبل، 	ية تتعلق با<وحيد
ً
طيئة وغ�ها من ا�رتكزات R اGبعقيدة ا<ثليث والصلب و أيضا

Ïلك «د القرآن الكريم بال شك  ،ا�عتقد ا��اTالف أوH ية قضايا رئيسة تتعلق ا<نه	قضايا  R وراة واإل«يل
ة ا<وحيد ووضوحها قبلون \ اإلسالم من الغربي[ من ا�قاط ال� تعجبهم بال شك قضيعدد من ا�اس اTين يُ  ،با<وحيد

 وهذه من األمور ال� êذب عدد ،R اإلسالم
ً
 بل حÓ عدد ،من الغربي[ لإلسالم ا

ً
من الكتاب الغربي[ rدثوا عن  ا

 .سهولة R قضية العقيدة R اإلسالمالالوضوح و
�مد عبد اهللا  ء الكتاب ال³تبؤالولعل من ه ،رد عليها ودحضهاالعدد من الكتاب تناولوا هذه الشبهات وقاموا ب •

 ،فقد تناول ال³تب zيع اآلراء والشبهات ا�تعلقة باحتمال ب�ية القرآن الكريم "مدخل إÂ القرآن الكريم"R كتابه  دراز
 .خالل ا�ناقشة زيف االد¾ءات واالف;اءات وبطالنها وناقشها مناقشة علمية أبان من

طرح هذه الشبهات æيث rاول أن تنال من اإلسالم من خالل تعرف خطورة وأهمية  االست�اقيةبال شك أن ا�رcة  •
 بال شك أن هناك جهود ،إثارة الشبهات حول ا�صدر األول من مصادر الت�يع اإلسال�

ً
كب�ة �حض هذه الشبهات  ا

ش;ك او كريمندوة من خالل ¤مع ا�لك فهد فيما يتعلق بال¶kات �عاa القرآن ال عقد :و5يانها ومن األمور ال� تمت
 فيها عدد
ً
وrدثوا عن عدد من ال;zات �عاÏ  ،ن هذا ا¨انب وأبانوا فيهوcوcبة من العلماء وا�ختص[ اTين rدثوا ع ا

 .القرآن الكريم واإلش�³ات ال� وقع فيها عدد من الغربي[ اTين قاموا ب;zة معاÏ القرآن الكريم
 أا لعلنا R نهاية هذه ا�لقة أن نوجز م

ً
 .µنا إ�ه وتعرضنا إ�ه سابقا

ست�اق وقف من القرآن الكريم موقفه من اإلسالم موقف اGصومة والعداء وÖثارة الشبهات وÖنكار أµنا أن اال •
بال شك åن نعلم بطالن هذه الفرية وعدم استنادها ، �نه من عند ¦مد أمصدره الرباÏ والقول بب�ية القرآن الكريم و

نعم وقفوا من القرآن  ،¾م وضد القرآن الكريم بوجه خاص وجهما جاءت من باب ا<عصب ضد اإلسالم بوÖن ،إÂ د�ل
 وأبان أنهما óا  -ا�وجود ب[ أيدي ا�اس-الكريم هذا ا�وقف ألن القرآن الكريم وقف من ا<وراة واإل«يل 

ً
 واضحا

ً
موقفا

 جاء R سورة ا�ائدة µنا إÂ اآليات ال� تب[ هذا ومنها ما أكتب الب� و

 Âَ�َِم َقْن َمَواِضِعهِ {قو· تعا
ْ
فُوَن ال  «د أن القرآن الكريم ، أوذكرنا بعض اآليات األخرى R هذا ا�جال }Îَُر	

ً
متاز ايضا

 .وأµنا إÂ عدد من اآليات ال� تب[ أن القرآن الكريم ¦فوظ æفظ اهللا /æفظ اهللا ·
 ،;zات ال� قاموا بهاالإÂ تشويه القرآن الكريم وÖثارة الشبهات من خالل  تسع يةاالست�اقبال شك أن ا�رcة  •

ثم تلتها  أنها أقدم ترzة \ اإلطالقوذكرنا  ترzة معاÏ القرآن الكريم إÂ الالتينيةأµنا إÂ أنهم قاموا بعدة ترzات منها 
وترzة  جورج سيلا�ست�ق  ةشهر هذه ال;zات ترzأن ولعلنا ذكرنا م ،عدد من ال;zات إÂ لغات أوروبية Ñتلفة

 ،من خالل عدم ا�قة R ال;zةوسعوا من خالل ال;zات إÂ إثارة الشبهات والتشكيك من خالل ا<عليقات  ،ربريإ
 كفار مكة

ً
 وما طرحه أيضا

ً
بطالن  وrدثنا عن هذا األمر وبينا ،سعوا إÂ طرح ما طرحه أعداء اإلسالم وخصومه عموما

َقْد { من هذه اآليات قو· عز وجل ن الكريم رد \ هذه ا�زاعم R عدد من اآليات ولعلآوأµنا أن القر ،هذه ا�زاعم
َ
َول
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ي يُل ِ

Ô
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ُهْم َفُقولُوَن إِغÔَما ُفَعل Ôغ

َ
- مُ َغْعلَُم ك ِ̄  .}ِب[ٌ َر

أن القرآن الكريم من عند اهللا عن ومن األمور ال� وضحت لعدد من ا�ست�ق[ الغربي[ ا�نصف[ ا�ديث  •
وعقده �قارنات ب[ ا<وراة واإل«يل والقرآن الكريم والوصول  يÞموريس بووأµنا إÂ  ،واستحالة أن يكون من عند ب�

وت�Îه R ا�ؤتمر العلè بأنه  كنث موروrدثنا عن ¾لم األجنة  ،ق العلميةإÂ أن القرآن الكريم ال يتعارض مع ا�قائ
وذكرنا أن  ،لتوراة واإل«يللوذكرنا ردود أخرى تتعلق بمخالفة القرآن ، استحالة أن يكون القرآن الكريم من عند ب�

µنا أو ،بعقيدة ا<ثليث والصلب م قبو·توراة واإل«يل R قضايا 	ية تتعلق با<وحيد تتعلق بعدلالقرآن الكريم Ñالف ل
 
ً
 علمي إÂ عدد من الكتاب ا�سلم[ اهتموا بهذا األمر وتناو· تناوال

ً
ء ؤالوذكرنا من ه ،وبينوا بطالن هذه ا�زاعم وتفنيدها ا

  ."مدخل إÂ القرآن الكريم"R كتابه  �مد عبد اهللا دراز

  ))  /1/1( ( ا^لقة ا^لقة 
  ق| حول السنة والس3ة ا�بوية ومناقشتهاق| حول السنة والس3ة ا�بوية ومناقشتهانماذج من آراء ا�ست&نماذج من آراء ا�ست&  هوهوموضوعنا موضوعنا 

  السنة والس3ة ا�بويةالسنة والس3ة ا�بوية
  ،بالسنة ا�بوية باعتبار أنها ا�صدر اhاÏ من مصادر الت�يع اإلسال� اهتمت االست�اقيةبال شك أن ا�رcة 

ً
وأيضا

التشكيك R  استطاعواأنهم  وÖذا استطاعوا التشكيك R السنة فال شك ،أن السنة شارحة ومبينة للقرآن الكريمباعتبار 
  .لرأينا أنه وقف من السنة ا�بوية موقفه من القرآن الكريم االست�اق إÂ لو نظرنا ،اإلسالم

 Âموعة من ا�ست�ق[ إl Íالشبهات حول السنة ا�بوية إثارةفقد س،  
ً
 اآلنوهو - "دينيه"يقول ال³تب وا�ست�ق سابقا

  إسالمهنه قبل أمست�ق ولكن قلنا  نهأ اآلنمن ا�سلم[ فال يقال 
ً
إنه من العس� " :"دينيه"يقول ال³تب  -Ìن مست�قا

هو يب[ أنه يصعب " أو يدرسون سنته �رخون حياة الرسول ¦مد ؤأن يتجرد ا�ست�قون من عواطفهم ونز¾تهم عندما ي
ون الس�ة ا�بوية أو عندما يتحدثون أو ا<جرد من العواطف والÇ¾ت ا�ينية عندما يدرس االست�اقية\ ا�رcة 

  .وقام بتفنيدها والرد عليها االتهاماتعرض 5عض  دينيه ،يكتبون عن الس�ة ا�بوية
R عدد من  "قو� زيهر"بالسنة وبدراستها وبإثارة الشبهات والشكوك حو§ا ا�ست�ق ا�جري  اهتموامن ا�ست�ق[ اTين 

يعتÆ من  قو� زيهروÖن Ìن  "دوزي"وcذلك  ،الشبهات حول السنة غ�ه من الكتب أثارأو R  "سات إسالميةادر"كتبه 
  .زعيم علماء اإلسالميات R أوروبا بال منازعالقيادات ا5ارزة بالنسبة للحرcة االست�اقية ويوصف بأنه 

 أحاديثبأنه أتاح الفرصة لوضع  óا يزعم ،ا�أخر e تدوين ا^ديث زيهر قو�ال� حاول إثارتها ا�ست�ق  األشياءمن 
ولو  ،بال شك عندما يطرحون هذه الفرية هم يسعون إÂ إضعاف اhقة R حفظ السنة R الصدور ة،Gدمة أغراض معين

 لوجدنا rريف ريهز قو��ست�ق  اÂإنظرنا 
ً
 متعمد ا

ً
ولة تبأنه يضع األحاديث ل اإلمام الزهريتهم اR ا�صوص عندما  ا

 قتبس نصا زيهر قو� أنع² أش� إÂ ول األموية،
ً
 موجود ا

ً
بن سعد عندما امنها ما هو موجود R طبقات  ،R كتب ا�سلم[ ا

يضع  بأنه -اإلماميقصد - ع;ف الزهريالقد " قو� زيهرولة األموية يقول تتهم اإلمام الزهري بأنه يضع األحاديث لاقال و
ا�ص كما يقول وينقله  ،فيه rريف زيهر قو�ستشهد به اا�ص اTي  أن «د ،ستشهد بنصاو" تولة األمويةلاألحاديث 
R هذا ا�ص  أنلوجدنا  زيهر قو�قتطعه الو نظرنا إÂ ا�ص اTي " أحاديثإن هؤالء األمراء أكرهونا \ كتابة " قو� زيهر

 rريف
ً
،متعمد ا

ً
ص بكامله R الكتب عند ا�سلم[ أن ا�ف ،خذ R غ� موضعهأقتبس والو نظرنا §ذا ا�ص لوجدنا ا�ص  ا

نما يعتمدون \ إ ،ال يدونون معه أي ،ه Ìن يطالب الطالب بأنهم ال يكتبون معهأناإلمام الزهري كعادته وcعادة العلماء 
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س فخرج ناليب[ هذا األمر ل أن اإلمام الزهري أراد ،بنه سمح بالكتابةافلما أ� عليه الواâ الو�د �متحن حفظ  ،ا�فظ
فاإلمام الزهري يش� إÂ  ،المالاألحاديث باأللف و" أيها ا�اس إن هؤالء األمراء أكرهونا \ كتابة األحاديث"وقال 

قتبس ا�ص من غ� امن خالل اقتباسه  زيهر قو�فنجد أن  ،ومعلومة ةالم فÛ أحاديث معروفالو فاأللفاألحاديث 
[{م يتوعد بالويل واhبور �ن يص² ويستدل بقو· تعاÂ هذا مثل شخص يقول القرآن الكريف ،سياقه

	
ُمَصل
ْ
شك وال} فََويٌْل لِل

 ،قتبس ا�ص من غ� سياقهافهو  زيهر قو�هذا ال÷م ينطبق \ �م  ،بأن هذا اقتباس R غ� سياقه وخارج سياقه
� عليه الواâ أ�ا  ،معه لالعتماد \ ا�فظÌن يطلب من الطالب عدم الكتابة عدم ا<دوين  اإلمام الزهريفالسياق أن 

 " ء األمراء أكرهونا \ كتابة األحاديثؤاليا أيها ا�اس إن ه"بنه خرج وقال احفظ  من أجلبأن يسمح بالكتابة 
ً
فنجد أيضا

حاديث فÛ معرفة فÛ أ "األحاديث"بينما � R األصل  "أحاديث كتابة"قتبسها او مالالحذف األلف و زيهر قو�أن 
وهذا غ�  أ�ف�Ä ،فالكتابة §ا معاÏ كث�ة ،ها قو� زيهر R قضية الكتابةحبس ال� طرل¦اولة ال ،معروفة ومعلومة

فيها ا�رcة  توهذا األمر يب[ اإلش�³ة ال� وقع ،وليس ا�عá ا<أ�ف ،وهذا هو ا�عá ا�راد ا�دوينومنها  ،مقصود
  .ريف ا�صوص وب;ها وأخذها خارج سياقها الصحيحوالسيما r R االست�اقية،

لو نظرنا إÂ ما تذرع به ا�ست�ق[  ،وال شك أنها إذا ب;ت وأخذت خارج سياقها الصحيح فال شك أن ا�عá سيتغ�
وåن نعلم علم  ،وهناك أحاديث موضوعة ومكذوبة ،R قضية الوضع وا�س ال� حصلت R األحاديث زيهر قو�ومنهم 

وحرص ا<ابع[ وتابع ا<ابع[ من بعدهم \ نقل األحاديث وzعها  ،\ حفظ األحاديث ونقلها �ق[ حرص الصحابة ا�
وبال شك أن  ،السنة R كتب صحيحة تحz Óع ،وضاع الكذاب[أمن خالل تعقب  ،وتنقيتها من شوائب ا<حريف

 علم أنشؤواعلماء ا�ديث 
ً
 جديد ا

ً
R تتبع السند ومعرفة الرواة للحكم \ ا�ديث  �عديلعلم اÁرح وايعرف باسم  ا

اإلسناد من ا�ين ولوال " ن ا�باركابR هذا يقول  ،وبيان األحاديث الصحيحة وÖخراج األحاديث ا�وضوعة وا�كذوبة
د وتتبع الرواة تأكد من السنلوظهرت ل تفال شك أن علم ا¨رح وا<عديل من العلوم ال� برز "اإلسناد لقال من شاء ما شاء

  .أو تكون هناك علة عند أي راوي من الرواة ،وعدم قبول من ال يثقون R حفظه من الرواة وا�كم عليهم
أن السنة §ا مرتبة متقدمة  تحرصت \ إثارة الشبهات حول السنة ا�بوية باعتبار كما أµ االست�اقيةالشك أن ا�رcة 

َْك {قال تعاÂ  ،كما أن السنة ا�بوية شارحه وموضحة للقرآن الكريم ،الكريموتأR Þ ا�رتبة اhانية بعد القرآن 
َ
َا إِ�
ْ
نَْز�

َ
َوأ

ِْهمْ 
َ
َل إِ� َ لِلنÔاِس َما نُز	 َر ِ<ُبَ[	

ْ
ك 	Tفظ القرآن الكريموال شك أن السنة ا�بوية ¦ف} اæ ظة، àكما قال الرسول  ،و هما و� 
ما يتعلق  ،أح³م أمور كث�ة من خالل السنةفنحن نعلم  ،إشارة إÂ السنة ا�بوية )عهال إÏ أوتيت القرآن ومثله مأ(

مرنا أ �بال شك أن الرسول  ،بالصالة واألح³م ونعرفها من خالل السنة ا�بوية وليس من خالل القرآن الكريم لوحده
كتاب اهللا  ام به لن تضلوا بعدي أبدترcت فيكم ما إن تمسكت( �كما قال  اباالهتمام بالسنة وæفظها وا�رص عليه

وأن االبتعاد عن القرآن الكريم  ،ا<مسك بالقرآن الكريم وا<مسك بالسنة ا�بوية طريق الرشد أنفال شك  ،)وسن�
  .اللةالضواالبتعاد عن السنة طريق 

  الس3ة ا�بوية
وأن  ه،وعن س�ت �ق. وcتبوا عن الرسول هتم بها ا�ست�قون وتناولوها با5حث وا<افنحن نعلم أن الس�ة ا�بوية 
وهناك بعض ا�ست�ق[ لم ينصفوا  ،فهناك كتابات فيها إنصاف لرسول اهللا وس�ته ،تهماا�ست�ق[ اختلفوا R كتاب

  :منها اً أمور االست&اقيةعليه ا^رÆة  تو�ا رÆز، ورcزوا \ أمور معينة من س�ته ومن حياته �الرسول 
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الراهب ورcزوا هذا األمر وأبرزوه R  اوزعموا أن الرسول تعلم من �æ الراهب وورقة ابن نوفل اببح� �ا<قاء الرسول 
 اببح��ا ا<(  �وåن نعلم أن الرسول  ،الراهب اولعلهم يقصدون ويش�ون إÂ أمور منها تأثر الرسول ببح� ،تهماكتاب

R  ،نه Ìن R السن اhانية ع�أوبعض الكتابات تش�  ،من عمرهالراهب Ìن R سن صغ� وهو Ìن R السنة ا<اسعة 
�  .استيعاب ا�سائل ا�ينيةبقيقة أن هذه السن ال تسمح ا
هذا األمر لوجدنا  Âإولو نظرنا  ،�حاولة الطعن R شخصيته �تعدد زوجات ا�» رcزت \  االست�اقية«د أن ا�رcة  

د ألمور تتعلق وعدّ  ،لم يعدد إال بعد األربع[ �ألن ا�»  االست�اقية،ها ا�رcة بطالن هذه اإلشارات ال� تش� إ�
قت� زواجه \ خد�ة بنت خويت ر¢ ا �أما R الف;ة األوÐ من عمره ما قبل األربع[ åن نعلم أن الرسول  ،ةوبا�ع

 ال شك أن عدد ،اهللا عنها
ً
 كب� ا

ً
م يتوصلوا إÂ معلومات صحيحة ودقيقة عن الرسول من ا�ست�ق[ من خالل دراساتهم ل ا

ية ؤسبب الرئيس اTي أع¸ lموعة من ا�ست�ق[ عن الرالوال شك أن ا<عصب ا�ي� هو  ،وال عن س�ته �
ولكن  ،عظم العظماءبل أبعض الكتابات ال� أنصفت الرسول وذكرت أنه من العظماء بوÖن كنا نقول ونشيد  ،الصحيحة
الضخمة الكب�ة ال� لم تتحدث  االست�اقيةات ا�يادية وا�نصفة كما ذكرنا قليلة R مقابل حجم الكتابات تب( الكتاب

 .بصورة صحيحة عن حياة الرسول أو عن س�ته العطرة
  e نهاية هذه ا^لقة نلخص ما Ïدثنا عنه من ذكر بعض آراء ا�ست&ق| حول السنة والس3ة ا�بوية ومناقشة آرائهمe نهاية هذه ا^لقة نلخص ما Ïدثنا عنه من ذكر بعض آراء ا�ست&ق| حول السنة والس3ة ا�بوية ومناقشة آرائهم

µأن االأ Âإثارة الشبهات حول السنة  ،ست�اق وقف من السنة ا�بوية موقفه من القرآن الكريمنا إ Âلك سعوا إTو
 وذكرنا �م ،ا�بوية أو حول الس�ة

ً
نه من العس� أن يتجرد ا�ست�قون من إ"اTي قال  دينيهألحد الكتاب ا�سلم[ وهو  ا

 قبل اعتناقه  دينيهوبال شك أن  "أو يدرسون سنته �لرسول عواطفهم ونز¾تهم عندما يؤرخون حياة ا
ً
اTي Ìن مست�قا

 �أن تتجرد من عواطفها ونز¾تها عندما تتحدث عن حياة الرسول  االست�اقيةاإلسالم يب[ أنه من الصعوبة \ ا�رcة 
  .�أو عندما يدرسون س�ة ا�» ¦مد 

ا�ست�ق  زيهر قو�الشبهات والشكوك حول سنته وس�ته ولعل من أبرزهم  وأµنا إÂ عدد من ا�ست�ق[ اTين أثاروا
ولقد بينا ا<حريف  ،وأثار الشكوك والشبهات حول السنة ،اإلسالميات R أوروبا بال منازععلماء ا�جري اTي يعتÆ زعيم 

 ،ولة األمويةتبأنه يضع األحاديث ل اإلمام الزهريتهم علماء ا�سلم[ ومنهم ازيهر عندما  ا�تعمد اTي وقع فيه قو�
عندما حرف ا�ص واقتباس ا�ص خارج  زيهر قو�وبينا األخطاء ا¨سيمة ال� وقع فيها  ،وذكرنا مقو<ه ورددنا عليها

 ترzها بمعá "الكتابة"ثم ال;zة اGاطئة للمصطلح R اللغة العربية  ،وا<حريف ا�تعمد اTي وقع فيه ،سياقه وخارج إطاره
  .ا<أ�ف و� R حقيقة ا�عá تع� ا<دوين

 ،جهود الصحابة وجهود ا<ابع[ وتابعيهم R حفظ السنة واالهتمام بها ونقلها وتنقيتها من الشوائب وا<حريف اوبين
ة R وzع األحاديث الصحيح ،وا¨هود ال� بذ§ا علماء ا�سلم[ وعلماء السنة R إخراج األحاديث ا�وضوعة وا�كذوبة

  .ء العلماء وا¨هابذةؤالكتب معتمدة عند ه
وقد ختمنا حديثنا بأن ، وتمº ا�سلم[ وتفردهم R هذا ا¨انب ،وبينا أهمية اإلسناد ونشوء ما يس¸ بعلم ا¨رح وا<عديل

يث فيما يتعلق وأµنا إÂ أحاد ،وأنها وà ،وأن السنة شارحة ومبينة للقرآن الكريم ،ظة æفظ القرآن الكريموالسنة ¦ف
  .بهذا ا�جال

منها  ،وأنهم رcزوا \ قضايا معينة R الس�ة ،بها االست�اقيةواهتمام ا�رcة  الس�ة ا�بويةوÊ نهاية ا�لقة rدثنا عن 
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ن أوبينا  ،وفندناه ورددنا عليه �ورcزوا \ قضية تعدد زوجات ا�»  ،الراهب وفندنا هذا األمر اا<قاء الرسول ببح�
وcما هناك R ا¨انب  ،نصاف وحياديةإفهناك كتابات فيها  ،وس�ته �انقسمت R ا�ديث عن الرسول  االست�اقيةا�رcة 

ثم ا�ديث عنها بصورة غ� صحيحة  ،وحياته R قضايا معينة �خر غ� موضوعية ومنها كتابات اخ�لت س�ة الرسول آلا
 .وغ� دقيقة

  ))  1V1V((ا^لقة ا^لقة 
  اآلراءاآلراءآراء ا�ست&ق| حول ال&يعة اإلسالمية واللغة العربية ومناقشة هذه آراء ا�ست&ق| حول ال&يعة اإلسالمية واللغة العربية ومناقشة هذه   موضوعنا نماذج منموضوعنا نماذج من

Óا�قطة األوÓحول ال&يعة اإلسالميةحول ال&يعة اإلسالميةآراء ا�ست&ق| آراء ا�ست&ق|   ::ا�قطة األو  
بالت�يع اإلسال� ا§ائل اTي لم �تمع مثله  االست�اقيةا�رcة  تهلذُ ، وبال&يعة اإلسالميةبال&يعة اإلسالمية  اهتمتاهتمت  االست&اقيةاالست&اقيةا^رÆة ا^رÆة 

إÂ إثارة بعض  ¨ؤواTلك  �منون بنبوة نبينا ¦مد ؤي وهم ال شمو�ة ال�يعة اإلسالمية\  العوّط ا�ا ألمة من األمم، 
عتمادها او ،ال�يعة اإلسالمية استقال�ةعدم  فادعوا ،حول ال�يعة اإلسالمية اإلد¾ءاتالشبهات وبعض القضايا وبعض 

تضح حقد ا�ست�ق[ \ ال�يعة اولقد  ،مستمد من الفقه الروماÏأن الفقه اإلسال�  وادعوا ،\ مصادر غ� إسالمية
إيهام ا�سلم[ بأن  اوحاولو ،وغ�هم "ليوثجرامو" زيهر �وق"و "رنان"اإلسالمية فيما كتبه عدد من ا�ست�ق[ منهم 

يس R تأخر ئة سبب رن ال�يعأو ،وهذه الشبهات األطروحاتهذه  إشاعة واوحاول ،ال�يعة اإلسالمية سبب R تأخرهم
قناع ا�اس بقبول القوان[ إ �حاولةهذه األمور وهذه الشبهات  ت¾ئق R سبيل تقدمهم، ولقد طرح وأنهاا�سلم[ 
لعدد كب� من ا5الد  االستعمارR ف;ة  احتاللسيما R ظل ما حصل من وال ،وÖحال§ا ¦ل ال�يعة اإلسالمية الوضعية

ال�يعة اإلسالمية بالقوان[  باستبدالطرحها æيث أن ا�اس تقبل  اوحاولو األمورهذه  تحطرف ،اإلسالمية والعربية
  .الوضعية

ة اإلسالمية µيعة ربانية مÇلة وضعها الشارع ا�كيم ¦ققة لقيام عفال�ي ،واهية أنهاولو نظرنا §ذه األطروحات لرأينا 
\  ةقادر وأنها ،ية شاملة ووافية �تطلبات ا�اس ومتطلبات الع�وال شك أن ال�يعة اإلسالم ،lتمع األمن والطمأنينة

  .تقبل تغ�ات العصور وا5يئات
 ا�عوىوهذه  أن الفقه اإلسال� مأخوذ من الفقه الروماÏ االد¾ء االست&اقيةخطر �اوالت ا^رÆة أمن الشك أن و

واTي قرر فيه أن ، )م���o(ا�وافق  )���o(نة الهاي سنة ا�عقود R مدي تمر القانو
 ا�و/ؤا�يؤcد بطالنها  ،باطلة
cد بطالن هذه الفرية ؤومن األمور ال� ت، وأنه غ� مأخوذ من القانون الروماÏ ،ال�يعة اإلسالمية نظام مستقل بذاته

لم تفرق ب[ الروح  أنها �يعة اإلسالمية لعرفنا الÂإأننا لو نظرنا د¾ء العالقة ب[ الفقه اإلسال� والفقه الروماÏ او
نون االقبينما  ،العقوباتو وا�عامالت العبادات أساس\  قسم الفقه اإلسالá أنكما  ،حدهماأولم تهمل  ،وا¨سد
aال�يعة اإلسالمية  ،ا�صوماتو األشخاص أساسقسم \  الروما Âولو نظرنا إàبينما أساس  فأساسها مستمد من الو

 Ïياة وشمل تشمل، وال�يعة اإلسالمية مد من الب�مستالقانون الروما�مالئمة  أنهاشك  وال ا�اس احتياج تمناà ا
  .هذا بما يتعلق با�قطة األوÐ من موضوعنا هذا ا�وم ،حتياجات ا�اس ومالئمة للع�ال

   ومناقشة هذه اآلراءومناقشة هذه اآلراء  حول اللغة العربيةحول اللغة العربيةتتعلق بنماذج من آراء ا�ست&ق| تتعلق بنماذج من آراء ا�ست&ق| : : ا�قطة ا:انيةا�قطة ا:انية
وTلك Ìنت �لة ا�رcة  ،لغة القرآن الكريم والسنة ا�بوية ال&يفة باعتبارها ة العربيةغللبا اهتمت االست�اقيةفا�رcة 

و¦اولة  ،\ اللغة العربية أنها �لة مرتبطة بتحاملهم و�لتهم \ القرآن الكريم و\ السنة ا�بوية ال�يفة االست�اقية
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 ،األول القرآن الكريم وÖبعاد ا�اس عن اللغة العربية ال� من خال§ا يعرفون القرآن الكريم إبعاد ا�اس عن ا�صدر
 .ا�بوية و� ا�صدر اhاÏ من مصادر الت�يع اإلسال� بعادهم عن السنةإوcذلك 

شعوب R الالد العربية وفÛ اللغة ا�ش;cة ب[ الشعوب R ا5 ،لكونها لغة العرب وا�سلم| kيعاباللغة العربية  اهتمواو
 ،ا�واجز ب[ الشعوب العربية والشعوب اإلسالمية أوجدوافإذا أبعدو ا�اس عن اللغة العربية فلقد  اإلسالمية،ا5الد 
تسÍ إÂ إبعاد ا�اس عن القرآن الكريم وعن السنة ا�بوية وعن كتب  االست�اقيةأنها اللغة ا�ش;cة، فا�رcة  باعتبار

من خالل إثارة  ،ان اإلسالميةتواصل ب[ الشعوب R ا5تان العربية وا5ا<عقبات أمام  و�Öاد ،عن كتب ال;اثالعلماء و
 .الشبهات والشكوك حول اللغة العربية

إحياء العاميات إÂ  اوTلك دعو ،\ إثارة الشبهات حول اللغة العربية تحرص االست�اقيةا�رcة  أنTلك نلحظ و
وcما د¾ عدد من  ،حياء العاميات والكتابة بها يبعدون ا�اس عن اللغة العربية الفص�إمن خالل  اوالكتابة به

 Âروف ا�ست�ق[ إ� "ماسنيون"إÂ ذلك ا�ست�ق  اومن ا�ست�ق[ اTين دعو ،¦ل ا�روف العربية الالتينيةإحالل ا
  .lموعة من الشبهات حول اللغة العربية اطرحو أنهملوجدنا  يةاالست�اقولو نظرنا إÂ ا�رcة  ا،وغ�هم ليوثجمروcذلك 

وعدم كفايتها  اللغة العربية رقصوlموعة من األمور منها ما طرحته ا^رÆة االست&اقية  أهممن  ،أمور كث3ة تطرح 
  ،صعوبة ا�طق والكتابة االست�اقيةمن قبل ا�رcة  تومن األمور ال� طرح ،العلمية

ً
فاوت R اللغة ب[ ا<وطرح أيضا

إÂ  ادعوو للعاميات ادعووTلك  ،حول اللغة العربية توهذه أبرز الشبهات واألمور ال� طرح ،طريقة ا�طق والكتابة
  .بدل من ا�روف العربية الالتينيةإحالل ا�روف 

كفايتها العلمية وأنها غ�  لو نظرنا إÂ قضية ضعف اللغة العربية وأنها غ� قادرة Rف ،وåن نعلم بطالن هذه ا�¾وى
اللغة العربية عندما Ìنت قوة ونعرف  ،اللغة العربية لغة حية أنفال شك ، lدية R ا¨انب العلè لعرفنا بطالن هذا األمر

وهذا حدث  ،اإلسالمية قوية ف³ن ا�اس يذهبون ويأتون إÂ األندلس <علم اللغة العربية و�قل العلوم وا�عارف ا�ضارة
R  من 

ً
عندما Ìنت أوروبا تعيش ف;ة  القرن السادس ع& ستمر إÂاو القرن ا:اa ع& ا�يالدياألندلس R الف;ة تقريبا

األخ�ة  اآلونةأن الضعف اTي حصل R بونع;ف  ،لغة حية وفيها كفاية علمية وأنهاوcنا نرى اللغة العربية قوية  ،الظالم
\  انعكسشك أن ذلك  فلما ضعفت األمة بال ،للغة تقوى بقوة األمةاف ،اإلسالمية حصل بسبب الضعف ا�وجود R األمة

  ،اللغة العربية
ً
ت إضعاف اللغة العربية و¦اولة فرض اللغات األجنبية و¦اوال دور R هذا الضعف لالستعمارÌن وأيضا

  .واضح وظاهر وج² للعيان أمروهذا  ،وتشجيعها
اللغة العربية  تÑالف لقواعد ا�حو وال�ف ال� خدم أمرالكتابة باللغة العربية فهذا أما ما يتعلق بصعوبة ا�طق و

  .تفوق اللغة العربية \ سائر اللغات تهرظوأ
zيع لغات  أنوبما يتعلق با<فاوت R اللغة ب[ طريقة ا�طق والكتابة فقد أثبتت ا�راسات العلمية وا5حثية ا�قيقة 

نت�ة ا�سائد وموجود R اللغات  أمرهذا ف ،وأن اللغات األوروبية Äتلف فيما ب[ الكتابة وال÷م ،فةالعالم تتسم بهذه الص
وقد  ،ا<فاوت R اللغة ب[ طريقة ا�طق والكتابة قد تقل عندما ترتفع معرفة ا�اس وÖتقانهم للغةبال شك أن و ،وا�وجودة

  .عندما تقل معرفة ا�اس باللغة وÖتقانها رتفعت
  ااو� نهاية ا^لقة نلخص ما ذكرنا فيهو� نهاية ا^لقة نلخص ما ذكرنا فيه

بما يتعلق  ،ومناقشة هذه اآلراء ،واللغة العربية موضوعنا R هذه ا�لقة نماذج من آراء ا�ست�ق[ حول ال�يعة اإلسالميةموضوعنا R هذه ا�لقة نماذج من آراء ا�ست�ق[ حول ال�يعة اإلسالمية
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ي لم الت�يع اإلسال� ا§ائل اTبذهلوا و ،منها موقف العداء توقف االست�اقيةبال شك أن ا�رcة  &يعة اإلسالميةالب
د¾ءات وشبهات وا إÂ اإلؤTلك ¨ �ال تؤمن بنبوة نبينا ¦مد  االست�اقيةوباعتبار أن ا�رcة  ،�تمع مثله ألمة من األمم

وrدثوا عن الفقه اإلسال� وحاولوا  ،عدم استقال�ة ال�يعة اإلسالمية واعتمادها \ مصادر غ� إسالمية :منها ،عديدة
د¾ءات وا�ف;يات ذكرنا منهم ونالحظ lموعة من ا�ست�ق[ طرحوا هذه اإل، ثر بالفقه الروماÏد¾ء والزعم أنه متأاإل

وضعها الشارع  ،نها µيعة ربانية مÇلةأ�يعة اإلسالمية لوجدنا لولو نظرنا ل، وغ�هم ليوثجمرو زيهر قو�و رينان
حظ أن ا�رcة ا�اس و¨ميع العصور وا5يئات، ونال جاتاو� مالئمة � ،ا�كيم و� ¦ققه �صالح ا�اس وا�جتمعات

ؤتمر القانون مونعلم بطالن هذا اإلد¾ء وذكرنا أن  ،رcزت \ قضية تأثر ال�يعة اإلسالمية بالفقه الروماÏ االست�اقية
 Ô]مدينة الهاي ب R ته وأنه غ� مأخوذ من أن ال�يعة اإلسالمية نظام مستقل بذا أقرد¾ء و بطالن هذا اإلا�و/ ا�عقود

Ïدثنا عن الفر، القانون الروماrووÏقات الرئيسة ب[ ال�يعة اإلسالمية والقانون الروما.  
الشبهات حول اللغة العربية باعتبار أنها لغة القرآن  إثارة االست�اقيةوحرصت ا�رcة  p اللغة العربيةp اللغة العربيةوا�قطة اhانية وا�قطة اhانية 

فال شك أنهم بإثارة الشبهات والشكوك  ،لكتابات وcتب علماء ا�سلم[ وcتب السلفالكريم والسنة ا�بوية وا�ؤلفات وا
أيضا  ،بات العلماء ومؤلفاتهماحول اللغة العربية يبعدون ا�اس عن القرآن الكريم والسنة ا�بوية وعن تراثهم وعن كت

� اللغة العربية ف ،عربية واإلسالميةشبهات والشكوك حول اللغة العربية بزرع الفرقة ب[ الشعوب الليسعون بن�هم ل
íة بينهم و� لغة طلب العلم بما يتعلق بالعلم ال�c;ة  تودع ،اللغة ا�شcر�حياء العاميات ون�ها إإÂ  االست�اقيةا

ق  ا�ط[فاوت R اللغة العربية با<و ،وطرح الشبهات حول قصور اللغة العربية وعدم كفايتها العلمية ،وال;ويج §ا
وأثبتت R العصور ا<ارHية وخاصة R األندلس  ،� لغة العلم ،اللغة العربية لغة حية ا أننيبووالكتابة، ولقد رددنا عليها 

ثم بعد ذلك نقل العلوم وا�عارف بال;zات  ،وأن ا�اس Ìنوا يأتون لألندلس <علم اللغة العربية ،أنها لغة علمية عملية
حينما Ìنت أوروبا R تلك العصور Ä Rلف وrتاج إÂ العلوم وا�عارف ، لغات األوروبية ا�ختلفةمن اللغة العربية إÂ ال

 اإلسالمية ما يقارب  \ العلم وا�عرفة تعتمداو ،وا�ناهج اإلسالمية
ً
 القرن السادس ع&إÂ أن جاء  ستة قرون تقريبا

فاوت R اللغة العربية ب[ ا�طق والكتابة ا<وبما يتعلق ب، وروباال� بدأت فيها حرcة ا<نوير R أ ع� ا<نويربما يس¸ 
وهذه  ،ن اللغات األوروبية Äتلف فيما ب[ الكتابة وال÷مأو ،أن zيع اللغات تتسم بهذه الصفةالعلè  فقد أثبت ا5حث

  .من سمات اللغات ا�ية

  ))  1U1U( ( ا^لقة ا^لقة 
  Æة االست&اقية و سلبياتهاÆة االست&اقية و سلبياتهاا^را^ر  تتا�وقف من االست&اق ومستقبله، و إëابياا�وقف من االست&اق ومستقبله، و إëابيا

هذه ا�واقف تتلخص e هذه ا�واقف تتلخص e لو نظرنا إÂ موقف ا�سلم[ من ا�رcة االست�اقية وجدنا أن  ا�وقف من ا^رÆة االست&اقيةا�وقف من ا^رÆة االست&اقية
  ::ثالث اàاهات رئيسةثالث اàاهات رئيسة

هذا االêاه ويمثل ، ، قبول ا^رÆة االست&اقية، وا:قة بها، واالعتماد عليها، وا:ناء ا�طلق عليها كذلكقبول ا^رÆة االست&اقية، وا:قة بها، واالعتماد عليها، وا:ناء ا�طلق عليها كذلك  ::االàاه األولاالàاه األول
 .وغ�هم أم| أòدو طه حس|lموعة من الكتاب وا�ثقف[ ا�عجب[ با�رcة االست�اقية من أمثال 

aاه ا:اàاالaاه ا:اàراسات االست&اقية مطلقا، ويتحامل عليها وال يقبلها  ::اال� .وهو اàاه يقابل االàاه األول، وهو يرفض ا�راسات االست&اقية مطلقا، ويتحامل عليها وال يقبلهاوهو اàاه يقابل االàاه األول، وهو يرفض ا
هو اàاه وسط، عدم قبول ا^رÆة االست&اقية Y اإلطالق وعدم رفضها كذلك، هو اàاه وسط، عدم قبول ا^رÆة االست&اقية Y اإلطالق وعدم رفضها كذلك، وأرى أنه االàاه ا�ناسب ووأرى أنه االàاه ا�ناسب و  ::االàاه ا:الثاالàاه ا:الث

، وهذا يتفق بال شك مع أن ا�كمة ولكن يأخذ ا¨يد من ا�رcة االست�اقية وهو قليل، وي;ك ا�خالف منها وهو الكث�
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 َ�ِْرَمنÔُكْم َشنَآُن {اهللا سبحانه وتعاÂ ضالة ا�ؤمن، وأن ا�ق إذا Ìن حقا يقبله اإلنسان ولو Ìن من ا�خالف كما يقول 
َ
َوال

قَْرُب لِلتÔْقَوى
َ
 ُهَو أ
ْ
 اْعِدلُوا

ْ
 َيْعِدلُوا

Ô
ال
َ
  .فال شك أننا نأخذ ا¨يد من ا�رcة االست�اقية ون;ك ا�خالف }قَْوٍم َ\َ أ

ف أريد أن أش� R هذا األمر إÂ نقطة أحسب أنها نقطة مهمة وهو أن أغلب ما ظهر باأريد أن أش� R هذا األمر إÂ نقطة أحسب أنها نقطة مهمة وهو أن أغلب ما ظهر با ف لÇاهة العلمية مع قلته قد ُوظ	 لÇاهة العلمية مع قلته قد ُوظ	
 ..والكتابات ا¨يدة الشك أنها توظف لصالح ا�رcة االست�اقيةوالكتابات ا¨يدة الشك أنها توظف لصالح ا�رcة االست�اقية  ةةاال�ابياال�ابي  تت�صلحة ا�رcة االست�اقية، فالكتابا�صلحة ا�رcة االست�اقية، فالكتابا

معجم (Tلك ننظر إÂ عدد من ا�اس عندما يطرح إعجابه با�رcة االست�اقية ونتحدث معهم يش� إÂ إ�ابياتها مثل 
أو بعض كتابات ا�ست�ق[، فال شك أن ا¨وانب اإل�ابية R ا�رcة االست�اقية قد خدمت ) فاظ السنةا�فهرس ألل

  .ا�رcة االست�اقية R إطارها اآلن
 R كث� من تلكم ا�راسات إال أن : (أشار إÂ هذه ا�قطة حينما قال �مد منظاريال³تب 

ً
ومهما Ìن حسن الظن متوفرا

<اريخ األدب العر¯ خدمت بطريق مباµ أو غ� مباµ �يات ¾طفية  جالش3ة راية علمية كدراسة ما Ìن منها نتيج
وهذا يؤcد ال÷م اTي أµنا إ�ه قبل قليل أن ا¨انب اإل�ا� R ا�رcة االست�اقية قد يوظف من قبل ا�رcة ) وعصبية

عام، لكن هذا ال يمنع أن الشخص اTي يكتب كتابة جيدة االست�اقية أو من قبل كتاب آخرين Gدمتها R إطارها ال
إننا نشيد بهذه الكتابة ا¨يدة ونب[ أنها إ�ابية، أما قضية توظيفها فهذا أمر آخر أµنا إ�ه، لكن هذا ال ينطبق \ 

  .شخص وÖنما ينطبق \ ا�رcة االست�اقية R إطارها العام
  مستقبل االست&اقمستقبل االست&اق  

 R ة االست�اقية فإنه كما ذكرناcهبية للحرTالف;ة ا Âنا إµدثنا عن مراحل االست�اق وتطوره أr حلقات سابقة عندما
الصورة فيه Ìنت واضحة، والشك أن االست�اق باٍق إÂ ا�وم   �القرن ، بال شك منتصف  �و ��ال� Ìنت R القرن[ 

االست�اقية أفلت وضعفت، وهذا الضعف قد يكون  وهو مستمر، وهذا \ الرغم من ذكر بعض الكتاب أن ا�رcة
، إال أنها ال زالت قائمة وموجودة، بال شك أنها 

ً
ا�åت اآلن R ا<عليم R ا¨امعات R ا5الد الغربية، وÊ مراكز موجودا

ا�ول الغربية، والزال يوجد بها ارتباط ببعض السياسات ا�رتبطة ب ا5حوث وا�راسات وا�åت R الكتابات وا�ؤلفات،
وÖن Ìنت قد ال تشهد ا�رحلة اTهبية، إال أنها حرcة باقية ومستمرة -لكنها باقية وال زالت قائمة، óا يؤcد \ بقائها 

  ::�ا يؤÆد بقاء ا^رÆة االست&اقية أمور عديدة، منها�ا يؤÆد بقاء ا^رÆة االست&اقية أمور عديدة، منها -موجودة
هذه رتبطة بالعالم اإلسال� R  تلك الف;ة، رتبطة بالعالم اإلسال� R  تلك الف;ة، أن ا�رcة االست�اقية نشأت وبدأت نتيجة للعالقات وا�صالح الغربية ا�أن ا�رcة االست�اقية نشأت وبدأت نتيجة للعالقات وا�صالح الغربية ا� .�

 .ا�صالح والعالقات الزالت قائمة مع العالم اإلسال�، وTلك تأÞ أهمية ا�راسات االست�اقية
 من ا�علومات ا�رتبطة بوسائل اإلعالم الغربية  وهناك أمر آخروهناك أمر آخر .�

ً
 كب�ا

ً
 من ا�علومات ا�رتبطة بوسائل اإلعالم الغربيةأن جزءا

ً
 كب�ا

ً
، لو نظرنا إÂ أساسها لوجدنا أنها أن جزءا

، أيضا الكتابات ا�رتبطة با5الد اإلسالمية R مؤلفات ا�ست�ق[ وÊ كتاباتهم القديمة وا¨ديدةمعلومات موجودة 
والكتابات ا�رتبطة بالشعوب ا5الد العربية واإلسالمية، فال شك إنها موجودة R ا�رcة االست�اقية تنبثق وتظهر بصورة 

 .أخرى من خالل وسائل اإلعالم الغربية
o. الم وبدراسته واألمور ا�تعلقة به، واألمور ا�تعلقة با5الد العربية وا5الد اإلسالمية، واللغة العربية االهتمام باإلس

، وهذا موجود R ا�راسات االست�اقية ا�رتبطة با¨امعات أو بالكتابات وا�ؤلفات ال� تتحدث عن اإلسالم واالهتمام بها
 .تتحدث عن األمور ا�رتبطة باللغة العربية أو تتحدث عن ا5الد العربية واإلسالمية، أو

ثم ال�ا¾ت ال� وُجدت  يؤcد هذا ا�تاج ا§ائل الضخم من الكتابات وا�ؤلفات وا�قاالت عن اإلسالم وا�سلم[،يؤcد هذا ا�تاج ا§ائل الضخم من الكتابات وا�ؤلفات وا�قاالت عن اإلسالم وا�سلم[، .�
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ال شك أوجدت حاجة كب�ة للكتابات للمقاالت للمؤلفات عن اإلسالم وعن  ب[ ا5الد الغربية وب[ الشعوب اإلسالمية
سلم[، وأيضا ا<قارب اآلن اTي تشهده الساحة ب[ ال�ق والغرب من خالل وسائل االتصال ا�ديثة؛ êعل هذه ا�

 بالكتابة 
ً
 م�ايدا

ً
 بالعالم اإلسال� واهتماما

ً
الكتابات وا�علومات تنت� وترجع إÂ ا�اس بØعة، ونرى هناك اهتماما زائدا

، ولكن نؤcد أن حجم الكتابات وا�ؤلفات عن العالم اإلسال� وبا�ؤلفات عن اإل
ً
 سلبيا

ً
سالم، و«د أن أغلبها تمثل جانبا

الكث�ة تؤcد بقاء ا�رcة االست�اقية، وأنها الزالت باقية \ الرغم من أن هذه الف;ة ا�ا�ة ليست ف;ة ذهبية كما Ìنت 
  .R القرن[ ا<اسع ع� والع�ين
 وذلك بذكر إëابياتها وسلبياتهاوذلك بذكر إëابياتها وسلبياتها  تقويم óيع للحرÆة االست&اقيةتقويم óيع للحرÆة االست&اقية

كما ذكرت وأµت وهذا يتفق مع ا�وقف اTي rدثنا عنه؛ وهو ا�وقف الوسط، وهو أننا ال نرفض ا�رcة االست�اقية 
 إ�ابية فنفيد منها 

ً
واألمور  -وال شك توجد أمور إ�ابية-مطلقا وال نقبلها مطلقا، لكن ننظر إ�ها إذا Ìن هناك أمورا

  .ية نقوم ببيانها ونقوم بمعا¨تهاالسلب
  ::من األمور االëابية e ا^رÆة االست&اقيةمن األمور االëابية e ا^رÆة االست&اقية

ال شك أن ا�رcة االست�اقية §ا اإلفادة من أسا�بهم وطرقهم فيما يتعلق با�فاظ \ ا�خطوطات واالهتمام بها، اإلفادة من أسا�بهم وطرقهم فيما يتعلق با�فاظ \ ا�خطوطات واالهتمام بها،  -1
وال شك أن العقلية االست�اقية سبقتنا أسا�ب وطرق R االهتمام با�فاظ \ ا�خطوطات، أيضا فهرسة هذه ا�خطوطات، 

 .فيما يتعلق بالفهرسة وفيما يتعلق با�فاظ \ ا�خطوطات، فال شك أننا نفيد من هذا ا¨انب
والعمل ا¨ماí يكون فيه نتاج أكÆ من العمل الفردي، وهذا  العمل ا¨ماí، و¾دة فيما يتعلق باألمور العلمية،العمل ا¨ماí، و¾دة فيما يتعلق باألمور العلمية، -/

عندما شl gموعة من ا�;z[  )بطرس( تبنتها ا�رcة االست�اقية، ومن أبرزها ما تبناه يتضح R عدد من ا�شاريع ال�
هذا R بداية االست�اق، أو بما يتعلق بالف;ة ) كونيك(يعملون كفريق واحد وأعدوا lمو¾ت تعرف باسم lمو¾ت 
وأ«ز هذا ا��وع خالل ف;ة زمنية ) لط�يتاريخ ا(ا�ا�ة من االست�اق عندما قامت ا�رcة االست�اقية ب;zة 

، ال باللغة اإل«لºية) تاريخ الط�ي(سنة لل;zة وسنة أخرى �راجعة ال;zة وا<أكد منها وطباعة  ¦دودة قرابة ¾م[،
Âفعندما يقسم العمل إ ،

ً
 ومنتجا

ً
 وýيعا

ً
lمو¾ت  شك أن العقلية الغربية R العمل ا¨ماí العلè أنه يكون مرÎا

صغ�ة يستطيع ا�;جم فيما يتعلق بال;zة أن ينجز العمل، وهذا واضح فيما يتعلق ب;zة تاريخ الطÆي، وأيضا فيما يتعلق 
بإعداد ا�وسو¾ت ودائرة ا�عارف «د أن Ù مادة من ا�واد تسند إÂ شخص æيث يسهل عليه الكتابة R مادة من ا�واد، 

z Rيع ا�واد فهذا األمر يصعب عليه، والعمل ا¨ماí العلè إ�ا� ومثمر ومنتج أك0 من ألن الشخص اTي يكتب 
 .العمل الفردي

V- مواجهة ، ، اإلفادة من الكتب العلمية أيضا الكتب ال� فيها اعتدال وحياد، والكتب ال� فيها موضوعيةاإلفادة من الكتب العلمية أيضا الكتب ال� فيها اعتدال وحياد، والكتب ال� فيها موضوعية R اإلفادة منها
د وال ا�وضوعية، فمن ا�مكن أننا نفيد من الكتابات ا�يادية والكتابات الكتابات االست�اقية األخرى ال� ال تتسم با�يا

ا�وضوعية ال� كتبها عدد من ا�ست�ق[ R مواجهة الكتابات غ� ا�نصفة وغ� ا�وضوعية، ال شك أننا نقر أن حجم 
من ا�ست�ق[ ذوي الكتابات الكتابات ا�عتدلة ا�وضوعية قليلة، لكن نفيد منها R إقناع ا�اس بأن هناك Îµة 
 .العلمية ا�وضوعية Äالف كتابات عدد كب� من ا�ست�ق[ ذوي الكتابات الغ� موضوعية

 :ومن أمثلة الكتابات ا�وضوعية ا^يادية ا�نصفة
ابات العلمية أما الكتوغ�هم، ) ادوارد ل|(و) ستانô ل|(وcتابات  )ا�عوة إÂ اإلسالم(وخاصة كتابه  )أرنو�(كتابات 



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                       ))دةدةنسخة مدققة ومزينسخة مدققة ومزي((                                        االست&اق وا�نص3االست&اق وا�نص3  مقررمقرر  

- �� - 
 

اTي أعده ) ا�عجم ا�فهرس أللفاظ ا�ديث ا�بوي(، وأبرز هذه الكتابات العلمية فال شك أننا õرص Y االستفادة منها
فال شك أن هذا م�وع علè مفيد بناء، åن نع;ف بأنه وضع R أصله Gدمة ا�رcة ) فلسينك(ا�ست�ق ا§و�دي 

�اقية وجدت صعوبة هائلة كب�ة R ا<عامل مع األحاديث ا�بوية، باعتبار أنهم ال االست�اقية ألن ا�رcة االست
يستطيعون حفظ األحاديث، ولكن بال شك أنه جهد علè ضخم مفيد وحري بنا أن نفيد منه R معرفة مواقع األحاديث 

 .ية ا5ارزة ا�فيدةا�بوية من حيث الكتب ا�وجودة فيها، فال شك أن هذا ا�عجم يعد من ا¨هود العلم
U- ض¦ èاالست�اق بدافع عل Âين توجهوا إTوعة من ا�ست�ق[ اl ضهناك¦ èاالست�اق بدافع عل Âين توجهوا إTوعة من ا�ست�ق[ اl ن ال نصفهم  هناكåقد قبلوا باإلسالم، و

با�ست�ق[ إنما R بداياتهم قبل اعتناقهم اإلسالم نعم Ìنوا R ظل ا�رcة االست�اقية، ولكن بعد اعتناقهم لإلسالم ال 
�اق، فنفيد من كتابات هؤالء ا�هتدين R األمور اإل�ابية ال� سطرها هؤالء ا�اس، من أبرزها ينطبق عليهم وصف االست

، الشك أنها أمور إ�ابية من ا�مكن أن نفيد من ا�رcة )ناB ا�ين دينيه(و) مريم kيلة(و) �مد أسد(ال³تب 
  .االست�اقية

  ::أما السلبيات e ا^رÆة االست&اقيةأما السلبيات e ا^رÆة االست&اقية
والسيما R حديثها عن اإلسالم وا�سلم[، وÊ  ست�اقية تفتقد إÂ ا�وضوعية واألمانة العلميةست�اقية تفتقد إÂ ا�وضوعية واألمانة العلميةأن ا�رcة االأن ا�رcة اال -1

 .ا�حا£ات السابقة بيّنا هذه ا�قطة
، فÛ تنظر نظرة علو وارتفاع، وتنظر إÂ اhقافة الغربية الÇعة الفوقية العن�ية ا�وجودة R الكتابات االست�اقيةالÇعة الفوقية العن�ية ا�وجودة R الكتابات االست�اقية -/

ة ا�رتفعة والعا�ة، وتنظر نظرة دونية إÂ ما سواها أي لإلسالم وا�سلم[، وهذا واضح من خالل \ أنها � اhقاف
 .كتاباتهم

V- كتابتها عن اإلسالم Êدراستها لإلسالم و R كتابتها عن اإلسالمأنها تطبق ا�عاي� وا�قاييس ا��انية Êدراستها لإلسالم و R فنجد ا�ست�ق يطبق ا�عاي� أنها تطبق ا�عاي� وا�قاييس ا��انية ،
�ين أو فيما يتعلق ببعض األمور ا�رتبطة األخرى، وذلك مثلما ذكرت عندما وا�قاييس ا��انية سواء فيما يتعلق R أمور ا

rدث أحد ا�ست�ق[ عن أعياد ا�صارى وذكر قائمة بأعياد ا�صارى، ثم ذكر قائمة بأعياد ا�سلم[ جعلها أعياد 
Ïا�سلم[ و� ليست أعياد §م، بناء \ تطبيق ا�عيار وا�قياس ا��ا. 

U- ة االcر�، ترcز \ تمجيد ست�اقية ترcز \ األمور ال� تث� اGالف ب[ ا�سلم[، ترcز \ تمجيد أمور اندثرتست�اقية ترcز \ األمور ال� تث� اGالف ب[ ا�سلم[، ترcز \ تمجيد أمور اندثرتا�رcة االا
ا¨اهلية، \ تمجيد الفرق الضالة ب[ ا�سلم[، فتحاول ال;ويج §ذه الفرق، واالهتمام بها وÖجراء ا5حوث وا�راسات 

 حو§ا، إلخ

وcذلك  إثارة الشبهات والشكوك حول القرآن الكريم والسنة ا�بوية والس�ةإثارة الشبهات والشكوك حول القرآن الكريم والسنة ا�بوية والس�ةمن أبرز سلبيات ا�رcة االست�اقية من أبرز سلبيات ا�رcة االست�اقية  -²
 .الفقه اإلسال� واللغة العربية وغ�ها من األمور، فهم يسعون إÂ إثارة الشبهات والشكوك وال;ºc عليها

º- اóارسات ا�اس · وواقع ا�اس، فيجب أن نفرق ب[ اإلسالم وó ]لط ب[ اإلسالم كدين وبGااóارسات ا�اس · وواقع ا�اس، فيجب أن نفرق ب[ اإلسالم وó ]لط ب[ اإلسالم كدين وبGرسات ا�اس ·رسات ا�اس ·ا،، 
فاإلسالم �ب أن ينظر إ�ه من خالل القرآن الكريم والسنة ا�بوية وفهم السلف الصالح، وال ينظر إ�ه من خالل واقع 

  . ا�اس، فواقع ا�اس ليس æجة، إنما اإلسالم هو ا�جة

  ))  1²1²( ( ا^لقة ا^لقة 
  ست&اق وأسا�بهست&اق وأسا�بهالالوسائل مواجهة اوسائل مواجهة ا

 R ة ختامcر�نتحدث ونب[ كيف نستطيع أن نواجه  ناأرى أنه من األهمية بم³ن أن قية؛االست�احديثنا عن ا
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أن نواجهها بنفس الوسائل ال�  البد ،نواجهها بالفكر فالبد أن ،كما ذكرنا حرcة فكرية االست�اقيةا�رcة  االست�اق؟
  .االست�اقا�ب ا�ناسبة �واجهة نش� R هذه ا�لقة إz Âلة من الوسائل واألس لعلناو االست�اقية،طرحتها ا�رcة 

  ::االست&اقاالست&اقمن الوسائل ا�ناسبة �واجهة من الوسائل ا�ناسبة �واجهة 
وذلك من خالل غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة R نفوس أبناء  ،،e نفوس أبناء ا�سلم|e نفوس أبناء ا�سلم| إëاد ا^صانة العقديةإëاد ا^صانة العقدية .1

فإذا استطعنا أن  ،ب[ أبناء ا�سلم[نبث تعا�م اإلسالم أن والبد أن نن� و ،أن نب[ حقيقة اإلسالم أيضاأيضا  والبدوالبد، ا�سلم[
ف;اءات ال� تثار من قبل أعداء اإلسالم لن قوية داخلية R نفوس أبناء ا�سلم[ معá هذا أن الشبهات واإل نوجد حصانة

 .يكون §ا أي مدخل \ أبناء ا�سلم[
علمية للبحث  ¦اضن ومراكزك ألن ا¨امعات بال ش  ،،ست&اق وا�نصe 3 اÁامعاتست&اق وا�نصe 3 اÁامعاتاالهتمام بتدريس مادة االاالهتمام بتدريس مادة اال ./

 وتعطي تصور ،وتوضحها االست�اقيةتب[ ا�رcة  R ا¨امعات ست�اق وا<نص�الفال شك أن تدريس مادة ا ،والعطاء
ً
 ا

 واضح
ً
مادة  وال شك أن االست�اقية،وcيف نستطيع أن نواجه ا�رcة  ،رHهاوت ،ست�اقالعن أسا�ب ووسائل ا وwمالً  ا

R جامعات أخرى كما أنها أيضا تدرس  ،من 	يات جامعة اإلمام æمد اهللا وفضله بعدد كب�نص� تدرس ست�اق وا<الا
 .ست�اقالوسيلة �واجهة ا بالشك أنهاR ا¨امعات  مادة االست�اق وا<نص�تدريس ف ،داخل ا�ملكة وخارجها

V.  راسات وإجراء إجراء�مكن إجراء من ا�و ،ست&ق| والرد عليهمووسائله وشبهات ا� ست&اق وأهدافهست&اق وأهدافهالالاNحوث حول ااNحوث حول اا�راسات وا
 وأ R مرحلة ا�اجست�سواء  ،ال� تقدم لألقسام العلمية الرسائل العلميةخالل من R األقسام العلمية ا�راسات وا5حوث 

ن وأ ،ا�راساتمراكز  ثمراكز ا5حوR ا�راسات وا5حوث ومن ا�مكن أن êرى  ،ا�راسات العليا مرحلةة ا�كتورا
ووسائلها  االست�اقيةR ا<عريف بأهداف ا�رcة  االست�اقيةهذه ا�راسات ال� تسهم با<عريف با�رcة  تن�

فال  ،وا<عريف أيضا بالكتابات اإل�ابية ا¨يدة 5عض ا�ست�ق[ االست�اقيةال� تثار من ا�رcة  اتوا<عريف بالشبه
 .ست�اق السل»الR مواجهة ا ممور تسهوا5حوث حول هذه األ ا�راساتشك أن إجراء 

UU..  خصص�هذا ا e ةfخصصإعداد كوادر علمية متم�هذا ا e ةfة من أبناء  فيما يتعلق باالست&اق، إعداد كوادر علمية متمºوأيضا إ�اد كوادر علمية متم
R فيما بعد  ، للعملأهيلهم تأهيال µعيا وعلميا مناسبا<أبناء األقليات اإلسالمية lموعة من واستقطاب  ،ا�سلم[
نعد قيادات نهيئ وأن ستطعنا أن لو اوال شك أننا  ،الغربية R ا5الد وا<عليم R ا�ؤسسات ،R ا¨امعات الغربية ا<عليم

 ؛ثم ¾دوا إÂ بالدهم بعد ا�صول \ الشهادات العليا ،وcوادر علمية متمºة من أبناء األقليات ا�سلمة R ا�ول الغربية
 نمن عدد موحلوا بدال ات الغربية ا¨امعR ا"رطوا R ا<عليم  وãاصة إذا� كب� شاء اهللا سيكون §م تأث ال شك إنب

أو بأمور متعلقة با�ضارة  ،جدين R عدد من ا¨امعات الغربية ال� تهتم بدراسة اإلسالم وتدريسهاوتا�ست�ق[ ا�
ست�اق لف[ ذكروا نقاط عديدة R مواجهة االاب وا5احث[ وا�ؤمن الكتl Ôموعة هناك  ،اإلسالمية أو العالم اإلسال�

ست�اق واGلفية الفكرية ست�اق واGلفية الفكرية االاال((R كتابه R كتابه   ))�مود òدي زقزوق�مود òدي زقزوق((  ::اب ال³تباب ال³تبمن أبرز هؤالء الكتÔ من أبرز هؤالء الكتÔ ولعل  ،وأسا�ب مواجهته
ألننا نتحدث عنها ونعلق \ بعض من هذه  ،ست�اقذكر lموعة من األسا�ب ا�ناسبة �واجهة اال ))لل�اع ا�ضاريلل�اع ا�ضاري

  .األسا�ب
فهو يذكر أن ا�نظمة العربية لل;بية  ،،موسوعة الرد Y ا�ست&ق|موسوعة الرد Y ا�ست&ق|  زقزوقزقزوق�مد òدي �مد òدي   //ددومن األسا�ب ال� طرحها ومن األسا�ب ال� طرحها  .²

ويذكر  ،م دعت إÂ ندوة �ناقشة موضوع إعداد موسوعة للرد \ ا�ست�ق[����واhقافة والعلوم R القاهرة بنهاية ¾م 
وrدثوا عن أهمية هذه  ،من ا�ختص[ من العلماء وا�فكرين وا�هتم[ بهذا ا�وضوعح1 ا�دوة عدد كب� من أن ب
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وتتبá موضو¾ت 	ية ألنه من الصعوبة بم³ن أن تتبع zيع  ،موسوعة متخصصة للرد \ ا�ست�ق[تكون  ،ا�وسوعة
ية يش;ك فيها عدد من ا�ست�ق[ ولكنها تتحدث عن موضو¾ت 	 االست�اقية،ا�وضو¾ت ال� طرحت من قبل ا�رcة 
àتأثر الفقه اإلسال� ، فرية أن األحاديث ا�بوية ليست من عند الرسولقضية مثال و ،مثل قضية القرآن الكريم ليس و

وغ�ها من القضايا ال� تطرحها ا�رcة  ،بالفكر الروماÏ وغ�ها من القضايا مثل أن اإلسالم انت� æد السيف
فلو Ìن هناك موسوعة متخصصة R الرد \ ا�ست�ق[ ثم تعد هذه ا�وسوعة ثم ت;جم إÂ لغات أجنبية  ،قوةب االست�اقية

 . االست�اقيةعد من أهم األمور R مواجهة ا�رcة يوالشك أنها تعالج موضوع حيوي مهم  ؛Ñتلفة

º.  دي/دال� طرحها  األسا�باألسا�باألمور ا�طروحة واألمور ا�طروحة ومن منò مة دائرة مع زقزوق �مودDارف إسالمية جديدة تكون شاملة و
áوانب اإلسالم وجوانب ا^ضارة اإلسالمية والفكر اإلسالÁ ، ال�  االست�اقيةهذه ا�ائرة تكون بديال �ائرة ا�عارف

 ختلفة ون�ت ووضعت Rا�لغات الفلو استطعنا القيام بهذه ا�ائرة ثم ترzت إÂ " إسالم انسيjوبيديا أف"تعرف باسم 
 وخاصة أن عدد االست�اقية،ا�كتبات R ا¨امعات الغربية ألصبحت بديال مناسبا �ائرة ا�عارف 

ً
من الطالب يعودون  ا

 Âوا�همة �واجهة ا�ناسبة الشك أنها من األسا�ب  جديدة فوجود دائرة معارف إسالمية االست�اقية،دائرة ا�عارف إ
 .ا�رcة االست�اقية

Ö. ت   من األمور ا�همةمن األمور ا�همةwر�وهنا  ،öميع اللغات ا�ختلفة سالمية �عاa القران الكريمسالمية �عاa القران الكريمإإترkة ترkة : : االست�اقيةاالست�اقيةأيضا �واجهة ا�رwت أيضا �واجهة ا
فقد ترجم إÂ لغات عديدة قد وصلت R حد  ،ن الكريم وترzة معانيهآهود lمع ا�لك فهد فيما يتعلق بن� القرî دنشي

 Âإ èستة وأربعـأك0 من علUº  |تغا�ةآلعل من و ،لغةــÆاللغة ال Âالقرآن الكريم إ Ïة معاzفال شك أن  ،خرها تر
åن ماز�ا R حاجة �زيد و ،خطوات مشكورة R هذا ا�جال ىخطو ،ترzة معاÏ القرآن الكريم اهتم بها lمع ا�لك فهد

 ولكن قطعنا شوط ،من ال;zات �عاÏ القرآن الكريم إÂ لغات Ñتلفة ومتعددة
ً
 جيد ا

ً
ولو نظرنا إÂ  ،سنوات ¦دودة R ا

 اإل«يل وترzاته لوجدنا هناك اهتمام
ً
 كب� ا

ً
 وبارز ا

ً
 .ل;zات اإل«يل إÂ لغات Ñتلفة متعددة ا

 /د ،يةــلمية �Dــسة إسالمية عــمؤس :االست�اقيةاالست�اقيةمواجهة ا�رcة مواجهة ا�رcة R R من األمور ا�همة ومن األسا�ب ا¨يدة من األمور ا�همة ومن األسا�ب ا¨يدة  .³
  :سوعة الرد \ ا�ست�ق[يفرق ب[ ا�ؤسسة وب[ مو زقزوق
 .االست�اقية تتعلق فقط بالرد \ ا�واضيع ال� طرحت من قبل ا�رwت ا�ست&ق| الرد Yعة وفموس

ويق;ح أن تكون هناك Îµة كب�ة من ا5احث[  ،فتهتم بالقضايا العلمية أما ا�ؤسسة اإلسالمية العلمية العا�ية
وتقوم بإجراء دراسات R األمور ا�رتبطة  ،وا5حوث ،تقوم بإصدار ا�جالت العلمية ؛ا�ختص[ z Rيع ا�جاالتو

وأنا أتصور أن هذا  )فوبيا إسالم(بما يس¸  قضية ا�خويف من اإلسالم اآلنمن القضايا ا�ساسة وا�همة لعل و ،باإلسالم
 ،ا<خويف من اإلسالم وÄويف ا�اس منهطروحات ال� تدعو إÂ األتب[ ا�وضوع æاجة إÂ دراسة علمية متمºة 

 .<حقيق غرض وهو إبعاد ا�اس عن ا�ين اإلسال� وعن ا<عرف عليه وأيضا عن قبو·
يهتم بدعوة  جهاز DلÂ لتعوة اإلسالمية: : ا�رcة االست�اقيةا�رcة االست�اقية  �واجهة�واجهة  زقزوقزقزوق  //ددقبل قبل من األسا�ب ال� طرحت من من األسا�ب ال� طرحت من   ..««

 هناك  نلوجدنا أاإلقبال \ اإلسالم إÂ ظرنا ولو ن ،غ3 ا�سلم| e اNالد الغربية
ً
 كب� إقباال

ً
و�  ،\ ا�ين اإلسال� ا

åن ، والشك أنه نتيجة لإلقبال واالنتشار لإلسالم أن ا�ين اTي ينت� بØعة هو ا�ين اإلسال�إÂ اإلحصاءات تش� 
 Âاجة إæاالهتمام با�سلم[ ا¨ددالناس §م اأ R وضع برامج §ؤالء ا�اس ،ا<أث� عليهم ،االهتمام بهمكيفية  ،ختصاص، 

يكون من اختصاص ا¨هاز العالè  ةعمليامج فالبد من وضع بر ،نت³سة والرجوع عن اإلسالملإلإ�هم عدم فتح ا�جال 
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  ..لتعوة
نتاج  :ل;اثويقصد با ،االهتمام بتنقية ال¶اث اإلسالáاالهتمام بتنقية ال¶اث اإلسالá  ::االست�اقيةاالست�اقيةمن ا�قاط ال� طرحت �واجهة ا�رcة من ا�قاط ال� طرحت �واجهة ا�رcة   ..1010

 السيما يوجد R بعض الكتابات أنهوخاصة  ،فالبد أن يعاد ا�ظر R هذا ال;اث وأن ين(Ô  ،ا�سلم[ z Rيع ا�جاالت
حول  قوال فلو نظرنا مثال إÂ ال÷م اTي يطرح ،كتابات غ� صحيحة وغ� دقيقة ست�ا$الا�تأثرة بالفكر االكتابات 

سوف يقع R بعض األخطاء ا�تعلقة بوصف الشك أنه ف -ينقل عن مست�ق رخÌن ا�ؤ ذاإ والسيما-قضية ا<حكيم 
أو ا�ديث عن بعض القضايا ا�وجودة R ا<أريخ اإلسال� مثل ال÷م عن  ،الصحابة بأوصاف غ� الئقة وغ� مناسبة

أن نعيد ا�ظر R ال;اث ة إÂ أننا æاجفال شك  ،به تهارون الرشيد بكالم غ� دقيق عن بعض األوصاف ال� وصف
بال شك أن تنقية ال;اث اإلسال� ال تصل إÂ أهمية ا�قاط السابقة ، ب[ غ� الصحيح وأن Hرجيæاجة إÂ أن  ،اإلسال�
  .ال� ذكرنا

ويقصد به ا�ضور R ا�ؤسسات العلمية من خالل ويقصد به ا�ضور R ا�ؤسسات العلمية من خالل   ،،ا^ضور اإلسالe á الغربا^ضور اإلسالe á الغرب  ::من ا�قاط ال� طرحت أيضامن ا�قاط ال� طرحت أيضا  ..1111
ا<عاون مع ا¨امعات الغربية فيما Hدم ووأيضا ا<عامل  ،عات ومن خالل مراكز ا5حوث ومن خالل ا�راكز اhقافيةعات ومن خالل مراكز ا5حوث ومن خالل ا�راكز اhقافيةا¨اما¨ام

  ..اإلسالم وا�سلم[
ا�ست�ق[  عإÂ أن نتحاور مفال شك أننا æاجة  ،،ا^وار مع ا�ست&ق| ا�عتدل|ا^وار مع ا�ست&ق| ا�عتدل|أيضا من ا�قاط ال� طرحت أيضا من ا�قاط ال� طرحت   ../1/1

ا�قاط تبث وتÆز �واجهة الكتابات غ� ا�نصفة أو وÖنما نتحاور معهم æيث أن هذه ، دينا�ست�ق[ ا�حايا�عتدل[، 
  غ� ا�يادية

1V1V..  ية  ::ا�قطة األخ�ة ال� طرحتا�قطة األخ�ة ال� طرحت�D يةدار ن& إسالمية�D الد الغربية دار ن& إسالميةNا e حوث والكتابات وا�ؤلفاتNألنه  ،تهتم بن& ا
 ن�و واجه بعض الصعوبات R طبع" جاروديروجيه "ولعل  ،قد êد بعض الصعوبات R ن� بعض الكتابات وا�ؤلفات

  .فالشك أن وجود دار ن� إسالمية ¾�ية تسهل هذا األمر ،بعض كتبه
   ::و� نهاية هذه ا^لقة نلخص ا�قاط الq أ»نا إ�هاو� نهاية هذه ا^لقة نلخص ا�قاط الq أ»نا إ�ها

  :االست�اقية وذكرنا من ا�قاطاألسا�ب �واجهة ا�رcة lموعة من طرحنا 
االهتمام ببيان الت�يع ، االهتمام بالعقيدة اإلسالمية، �ى أبناء ا�سلم[ بال;ºc \ ا¨انب العقديإ�اد حصانة داخلية 

غرس مفاهيمه R نفوس أبناء ا�سلم[، æيث توجد حصانة قوية داخلية �واجهة ا�رcة ، االهتمام ببيان اإلسالم، اإلسال�
وrدثنا R شg مفصل عن هذا أيضا إجراء ، �اق وا<نص� R ا¨امعاتاالست�اقية، rدثنا أيضا عن تدريس مادة االست

ا�راسات وا5حوث وال سيما ا5حوث وا�راسات ا�تعلقة R مرحلة ا�راسات العليا R ا�اجست� وا�كتوراة، وتكون 
، ليهم أو غ�ها من األمورمرتبطة بموضوع االست�اق سواء Ìن حول أهدافه أو وسائله أو شبهات ا�ست�ق[ والردود ع

وrدثنا عن أهمية ، وcذلك rدثنا عن إعداد قيادات وcوادر علمية متمºة تقوم با<عليم R ا¨امعات R ا5الد الغربية
 
ً
 جيدا

ً
عملت با<عليم R ا¨امعات الغربية ألصبحت بديال عن lموعة من ثم إعداد هذه الكوادر وأنها لو أعدت إعدادا

ست�اق الاR كتابه  زقزوق�مود òدي وأيضا rدثنا عن األسا�ب ال� طرحت من قبل ال³تب وا5احث  ،ا�ست�ق[
  .واGلفية الفكرية لل�اع ا�ضاري

  ))  1º1º( ( لقة لقة ا^ا^
••    aالقسم ا:اaنص3  ::القسم ا:ا�نص3ا�ا  
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  ،،لحلحأن نتحدث عن مفهوم هذا ا�صطأن نتحدث عن مفهوم هذا ا�صط  ف÷يدف÷يدعندنا 'مة ا�نص3 عندنا 'مة ا�نص3 ، ، موضوعنا e هذه ا^لقة عن مفهوم ا�نص3موضوعنا e هذه ا^لقة عن مفهوم ا�نص3
  ::ا�نص3ا�نص3'مة 'مة 

ً
أو ا�خول R دين ا�صارى وÊ ا�ديث ، وهو ا�خول R ا��انية ،،بتشديد الصادبتشديد الصاد  ،للفعل نّ�  تعد مصدرا

  .)أو يمجسانه -نه ن�انيا�عال-Ù مولود يو� \ الفطرة، فأبواه يهودانه أو ين�انه(: �ال�يف قو· 
   .ا�}انيةe  لأو ا�خوى ا�خول e دين ا�صار ::معناهامعناها  نص3نص3ا�ا�فjمة فjمة 

øاالصطال oا�عøاالصطال oنص3 بأنها لوجدنا أو ل�مة ا<نص� �فهوم ا<نص�  ا�ع�عريفات عدهعرف ا�تعريفات وسنذكر بعض هذه ا::  
بأنه ا�عوة إ� دين ا�}انية و�اولة ن& هذا ا�ين e أõاء العالم بالوسائل واألسا�ب   ::بمفهومة اÁديدبمفهومة اÁديد  ا�نص3ا�نص3عرف عرف 

  .تنوعةا�
بغية ن& ا�}انية  ،ثر فشل ا^روب الصليبيةإبدأت بالظهور  ،عرف بأنه حرÆة دينية سياسية استعمارية  ::ا�عريف اآلخرا�عريف اآلخر

  .بهدف إح±م السيطرة Y هذه الشعوب ،اصةùوب| ا�سلم|  ،عامةبب| األمم ا�ختلفة e دول العالم ا:الث 
R ا<عريف، لكن لو وهذا جانب ¦مود  ،ق� من ا<عريف اhاÏأعريف األول لو نظرنا إÂ ا<عريف[ لوجدنا أن ا< •

أن ا�نص3 بوعندما ذكر  ،مهمةوأتصور أنها مل بعض ا�قاط واألمور ا<فصيلية تشانه أنظرنا إÂ ا<عريف اhاÏ لوجدنا 
فشل ا^روب  ره بدأ بالظهور إثأنhاÏ ذكر نقطة R ا<عريف ا ،ةه أنا أتصور من القضايا ا�هموهذ، مرتبط باالستعمار

هو قضية ا¼يمنة تحدث عن جانب تاريé، ا¨انب اآلخر ت اهذه ا¨زئية ليس §ا £ورة ألنهأنا أتصور أن و الصليبية
والسيطرة \  وهذا يل� الضوء \ أن ا<نص� أيضا مرتبط با�ظرة الفوقية والرغبة R ا§يمنة والسيطرة Y الشعوب

  .مزية الق}فيه كما أن للتعريف األول  ،ال شك أن ا�عريف ا:اX a بعض ا�زايا، �انيةا�عوب غ� الش
فنجد أن بعض الكتاب يستعمل مصطلح ا<بش� وبعضهم  ))ا�بش3ا�بش3((هو مصطلح  ::مصطلح مرادف �صطلح ا<نص�مصطلح مرادف �صطلح ا<نص�عندنا عندنا 

 .مصطلح ا<نص�، فلعلنا نل� الضوء أيضا \ مصطلح ا<بش�
 .واسم ا�صدر منه البشارة أو الب�ى ،)ب�ّ (مصدر للفعل  ::e اللغة العربيةe اللغة العربية  بش3بش3ا�ا�

 .ما يؤثر R شg الوجه إما إ�ابا أو سلبا إيصال رسالة أو خÆ  ::وا�قصود بهوا�قصود به
أو غ�ه أي إذا لم تقيد بأي أمر آخر مثل ال�  ،فتكون با�3 البشارة إذا لم تكن مقيدة ::ولو نظرنا إ� االصطالح اللغويولو نظرنا إ� االصطالح اللغوي

�Gمنها  ،فيكون ا�قصود بها ا áهذا ا�ع Âوَْجِهِه {: قول اهللا تعا�وهناك آيات قرآنية تش� إ 
َ
Yَ َُقاه

ْ
ل
َ
بَِش3ُ أ

ْ
ن َجاء ال

َ
ا أ فَلَم£

 }اً فَاْرتَد£ بَِص3

ِيَن اْجَتنَُبوا {: تعا� قول اهللالبشارة إذا أطلقت فتكون R ا�G وا¨انب اال�ا�، وهناك آيات قرآنية كث�ة منها 
£

َوا�
ْ ِعَبادِ  Ì&َى فَب بُْ&َ

ْ
 اهللا£ِ لَُهُم ال

َ
نَابُوا إِ�

َ
ن َفْعُبُدوَها وَأ

َ
اُغوَت أ   .}الط£

ِ�مٍ {: اهللا لكما قا اأما إذا استخدمت e ال& فال بد من تقييده
َ
ُهم بَِعَذاٍب أ ْ Ì&َفَب{. 

 øاالصطال oوا�ع øاالصطال oيدة إ� ا�اس ::ا�}انيةا�}انيةمن وجهة ا�ظر من وجهة ا�ظر   للتبش3للتبش3وا�عÁإيصال البشارة واألخبار ا. 
  ::ويؤÆد هذا اآلمر نقاط عديدة أهمهاويؤÆد هذا اآلمر نقاط عديدة أهمها  ))ا�بش3ا�بش3((  ستخدم مصطلحستخدم مصطلحننال ال ن ن وأوأ  ))ا�نص3ا�نص3((  ننوه بأن األصح أن يستخدم مصطلحننوه بأن األصح أن يستخدم مصطلح

Óا�قطة األوÓا�اللة من أ ::ا�قطة األو R لك العبارات واأللفاظ §ا أهميةا<بش�مصطلح ن مصطلح ا<نص� أقوىTا�دلوالت  ، و R
 ،ال� rملها هذه ا�صطلحات وهذه األلفاظ، ومصطلح ا<نص� أقوى R ا�اللة ألنه يربط األمر بقضية ا�يانة ا��انية

 .ãالف مصطلح ا<بش�
 ألنÑالف للغة العربية ولالصطالح العرÊ، أنه  تقييد\ اإلطالق وبدون مصطلح ا<بش�  أن استخدام ::ا�قطة ا:انيةا�قطة ا:انية
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åن نستخدم 	مة البشارة إذا جاءنا مولود أو إذا «ح وTلك  ،�ا�Öتكون R أمر حسن وإذا أطلقت فالغالب أنها  البشارة
ا�يانة ا��انية ليس فاستخدام البشارة R ا<نص� الشك أنه Ñالف للغة العربية، ألن إدخال ا�اس R ، إلخ، الطالب

 حسن
ً
 أمرا

ً
  .�سلم[وجهة نظرنا åن امن  ا

فا�نّ�  ،ما يريد وما يقصده ا�نّ� �قيقة إخفاء  ون استخدام مصطلح ا<بش� فيه إخفاء ألمر مهم وهأ: : ا�قطة ا:ا:ةا�قطة ا:ا:ة
هذا حقيقة إخفاء يريد رد ا�سلم عن دينه والشك أّن هنا فيه دينه  منا�سلم  نقل هذاعندما يب� بدين ن�اÏ هو يريد 

قال اهللا  ،رده عن دينهÊ رآن الكريم أشار إÂ قضية رغبة أهل الكتاب R تغي� معتقد ا�سلم والق وTلك «د أن ،األمر
نُفِسِهم مÌ { :تعا�

َ
ْن ِعنِد أ Ìاراً َحَسداً م ن َنْعِد إِيَمانُِكْم ُكف£ Ìونَُكم مÚِكَتاِب لَْو يَُرد

ْ
ْهِل ال

َ
ْن أ Ìَود£ َكث3ٌِ م َ

ْ
َ لَُهُم ا^ قÚ ن َنْعِد َما تَبَ|£

ٍء قَِديرٌ  ْ�َ Ì[ُ 
َ
Yَ £إِن£ اهللا ِ ْمرِه

َ
ِ�َ اهللاÚ بِأ

ْ
 َح�£ يَأ

ْ
 َواْصَفُحوا

ْ
نرى أن األمور؛  نلألسباب ال� أµنا إ�ها أو لغ�ها م }فَاْقُفوا

 .نستخدم مصطلح ا<نص� بدال من مصطلح ا<بش�األصح أننا 
  ؟؟انة �Dية أ�ية مع أنها لم تكن كذلكانة �Dية أ�ية مع أنها لم تكن كذلك�اذا أصبحت ا�يانة ا�}انية دي�اذا أصبحت ا�يانة ا�}انية دي: : نسأل سؤالنسأل سؤال

نه أكث3ة لم تكن فيها، فالكتابات تش3  اً أدخل فيها أمورهو و ،هو ا�ؤثر e ا�يانة ا�}انية) بولس(الكتابات تش� إÂ أن 
أشياء  هادخل فيأ، تعا�م Äنت موجودة e ا�يانة ا�}انية ثم كث3ة اً و�لك kع فيها أمور ،Äن من أصل يهودي ثم تنّ} 

 .وثنية كث3ة باعتبار تأثره بالوثنية

 عددأن لو نظرنا إÂ ا�يانة ا��انية لرأينا 
ً
ين يرون أهمية ن� ا�يانة ا��انية ويرون أنها ديانة من الغربي[ وا�ن�	  ا

يقول  R اإلصحاح العاµ) مّ� (وتش� ا�صوص إÂ أن هناك نص موجود R إ«يل  ،هو اTي Ìن وراء ذلك )بولس( ،¾�ية
ومن هذا ا�ص  ،بولسحداثات إهذا ا�ص من  "دوا باسم األب واالبن وروح القدسوعم	  ،ذهبوا وتلمذوا zيع األمم"

باعتبار أنه البد من ن� ا�يانة  "اذهبوا وتلمذوا zيع األمم"أóية عندما قال  جعلت ا�يانة ا��انية ديانة ¾�ية
  .ين \ £ورة ن� ا�يانة ا��انيةستشهد بهذا ا�ص عدد من ا�ن�	 ويا��انية، 

e ا�يانة ا�}انية من خالل ا�ص ا�ي ذكرناه e إgيل مّ� e اإلصحاح ) ا�ثليث(دخل عقيدة أف ،هو ا�ؤثر بولسأيضا 
يعد شخصية مهمة وبارزة ومؤثرة R  سفبولجعل ا�يانة ا��انية ديانة ¾�ية أóية، ، ا�ص من إدخاالت بولس العا»

واجب القيام بن� ا�يانة أنه يرون £ورة و) َصْمَوْيل ُزويَمر(ين من أشهرهم ا��انية، وcما ذكرت أن عددا من ا�ن�	 
 .R اإلصحاح العاµوÊ غ�ه من األناجيل ) مّ� (R إ«يل وهو موجود  بولسوينطلقون من ا�ص اTي أحدثه  ،ا��انية

مصطلح مصطلح وا�قارنة بينه وب| وا�قارنة بينه وب|   ،،لعلنا نعود ونوجز ا^ديث e األمور وا�قاط الÏ qدثنا عنها فيما يتعلق e مفهوم ا�نص3لعلنا نعود ونوجز ا^ديث e األمور وا�قاط الÏ qدثنا عنها فيما يتعلق e مفهوم ا�نص3
  . . مرادف X وهو مصطلح ا�بش3مرادف X وهو مصطلح ا�بش3

R أو ا�خول وهو ا�خول R ا��انية  ،نها مصدر للفعل نّ� بتشديد الصادأ ::ا<نص�ا<نص�كما ذكرت R بداية ا�لقة أن 	مة كما ذكرت R بداية ا�لقة أن 	مة 
هذا يؤcد أن اإلنسان يو�  )] مولود يو� Y الفطرة( :عندما قال e هذا ا�جال ����حديث الرسول وذكرنا دين ا�صارى، 

 كون §ا تأث�تولكن ا5يئة ال� rيط باإلنسان  ،الصحيح مفطور \ االعتقادوأنه \ الفطرة 
ً
كما -فإما  ،\ الشخص ا

ا�ديث لم يتحدث عن  لكن ،غ�هاأو ا�جوسية  إÂ أووهو موضوعنا  ا��انيةإÂ دية أو rو· إÂ ا�هو -ذكر R ا�ديث
ولكن ا5يئة ال� rيط به ، االعتقاد باإلسالم \قضية اإلسالم باعتبار أن اإلنسان يو� مفطورا \ االعتقاد الصحيح و

  .تؤثر عليه
ا�عوة إÂ دين  :بمفهومة اÁديد ا�نص3منها يفات االصطالحية وrدثنا عن ا¨انب االصطالà وذكرنا lموعة من ا<عر



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                       ))دةدةنسخة مدققة ومزينسخة مدققة ومزي((                                        االست&اق وا�نص3االست&اق وا�نص3  مقررمقرر  

- ��  - 
 

 .ن�انية، و¦اولة ن� ا�ين ا��اR Ï أåاء العالم بالوسائل واألسا�ب ا�تنوعة
بأن ا<نص� حرcة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر فشل ا�روب الصليبية بغية ن�  :أيضا ذكرنا ا�عريف اآلخر

 .�انية ب[ األمم ا�ختلفة R دول العالم اhالث بعامة وب[ ا�سلم[ ãاصة بهدف إح³م السيطرة \ هذه الشعوبا�
عن مصطلح Ïدثنا rدثنا عن هذه ا<عريفات، rدثنا عن مزايا ا<عريف األول، ومزايا ا<عريف اhاÏ، ثم بعد ذلك 

إيصال الرسالة أو  :وأن ا�قصود بهل ب�، واسم ا�صدر منه البشارة أو الب�ى، من مصدر الفع: e اللغة العربية هأن ا�بش3
 .خÆ يؤثر R وجه اإلنسان إ�ابا أو سلبا

البشارة إذا لم تكن مقيدة فتكون R األمور ا�سنة R أمور ا�G، واستدللنا \ ذلك  :ثم Ïدثنا عن االصطالح اللغوي
ذا استخدم ا<بش� أو البشارة إذا استخدمت R ال� فال بد من ا<قييد، ثم استدللنا \ أما إ، بآيت[ من القرآن الكريم

 . ذلك بآية من القرآن الكريم

: نايفاgيلevangelizin f( هنا إÂ أن ا�صطلح فيما يتعلق با<نص� أو ا<بش� R اللغة اإل«لºية هولعلنا نش� 
ت;جم إما إÂ  ،و� عملية تنص� ا�اس وتغي� عقائدهم) ا<نص� عملية :يلfشنايفاevangelization g(أو ) ا<نص�

 .أو ت;جم إÂ تبش� ،تنص� وهو األوÐ واألصح
اTين  )ونا�ن�	 ا�قصود بها  ا�يش÷ي Missionary( وأ )ا5عثة أو اإلرسا�ة :Missionمشن ( :وهناك مصطلح يس¸
 ما ذكرت أن عددوالشك ك ،يعملون R اإلرسا�ات

ً
  evangelizationأو evangelism( من ا�;z[ ي;zون ال�مات ا

ولعلنا rدثنا عن أن األصح أن نستخدم مصطلح ا<نص� بدال من  ،أن ت;جم إÂ ا<نص� با<بش� واألصح) Mission(أو
ن مصطلح ا<بش�، فإيقاعه أقوى، مصطلح ا<بش�، ألسباب عديدة ذكرت منها أن مصطلح ا<نص� أقوى R ا�اللة م

تأث�ه ظاهر، والعبارات الشك أنها مهمة ومدلوالت ا�صطلحات الشك أنها R �ية األهمية، أيضا نقطة ثاhة ذكرنا أنها 
Ñالفة للغة العربية، ألن البشارة إذا أطلقت R الغالب تكون �ء إ�ا�، وÖدخال ا�اس ا��انية ليس شيئا حسنا 

 
ً
من وجهة نظرنا، قد يكون من وجهة نظر ا�صارى كذلك، لكن åن نتحدث عن وجهة نظرنا واألصح أننا ال  إطالقا

نستخدم ا<بش�، ذكرت نقطة ثاhة R مصطلح ا<بش� أن ا�صطلح òH بعض األمور بعض ا�قائق ال� ال يود ا�صارى 
ون إظهارها وÖبرازها، وهو رد ا�سلم عن دينه تغي � معتقده، إنما 	مة تبش� ال توضح هذا األمر، ãالف 	مة وا�ن�	

 .\ ذلك بآية من القرآن الكريم اا<نص� ال� توضح هذا األمر واستدللن
القوي R ا�يانة  بولسختمنا حديثنا با�ديث عن كيف rولت ا�يانة ا��انية إÂ ديانة ¾�ية أóية، وrدثنا عن تأث� 

 كث�ة ليست فيها، وóا أدخل  ا��انية، وأنه
ً
جعل ا�يانة وcذلك  عقيدة ا�ثليثأدخل R ا�يانة ا��انية أمورا

وهذا موضوعنا، فا�ص اTي أدخله بولس موجود R األناجيل، ومنها إ«يل مÔÓ اإلصحاح  ا�}انية ديانة �Dية أ�ية،
 µيع األمم(العاz ين ومنهم يستشهد فيه عدد كب) اذهبوا وتلمذوا \ أن ا�يانة ا��انية ) صمويل زويمر(� من ا�ن�	

ديانة ¾�ية، وأنه البد \ ا�ن�	 أن يدعوا إÂ دينه وأن يقوم با<نص�، وأن هذا واجب من الواجبات ا�ينية ا�لقاة \ 
ل قضية ا<نص� قضية ¦ورية قضية ونصه هو اTي جعل ا�يانة ا��انية ديانة ¾�ية، وجع بولس¾تقهم، بال شك أن 

  .مهمة فيما يتعلق با�يانة ا��انية

  ))  1Ö1Ö( (   ةةا^لقا^لق
  ا�نص3 وتطوره وأهدافها�نص3 وتطوره وأهدافه  نشأةنشأة
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  :هم حول بداية ا<نص�ؤراآ اختلفتبال شك أن ا�ؤرخ[ 
وأن  ،نص�� بداية ا< الصليبيةا�روب  أن، ا5عض يرى ا�روب الصليبيةمع  بداية ا�نص3بعض ا�ؤرخ[ يرى أن 

 .� عملية تنص� موجه للمسلم[ الصليبيةا�روب 

و�  ،بارزه R ا�روب الصليبية ةويش�ون إÂ شخصية مهم ة،بدأت ا�رcة ا<نص�ي أثناء ا�روب الصليبيةا5عض يرى أن 
إلسالم وÑالفة وسائل مواجهة لطرح س;اتيجية اا أý بدأ يفكر R طرح زم وأý، لمّ اTي هُ  لويس ا<اسعشخصية 

  .للحروب العسكرية
 أنمن وجهة نظره أنها لم تستطع  ألنه ،إÂ إيقاف ا�روب العسكرية \ العالم اإلسال� د¾åن نعلم أن لويس ا<اسع 

 
ً
ود¾ إÂ ود¾ إÂ   ،،وأن تبدأ ا�مالت السلميةوأن تبدأ ا�مالت السلمية  العسكريةالعسكريةإÂ إيقاف ا�مالت إÂ إيقاف ا�مالت   ود�ود�، جديدة أخرىإÂ حرب  ، ولكنه د�rقق شيئا

  ..ا�روب العسكرية وأن تبدأ حرب ال�مةا�روب العسكرية وأن تبدأ حرب ال�مة  إيقافإيقاف
ست�اق الما تتمثل R اإ، هذه ا�رب ا¨ديدة جديدة«د أن الكنيسة توجهت إÂ حرب  ؛وTلك نتيجة �عوة لويس ا<اسع

أو  االست�اقية، ا�رcةهور ظوãاصة R العوامل ال� أثرت R  ،ست�اقR موضوع اال ا�رتبطةكما rدثنا عنه R ا�لقات 
  :إÂ أمور عديدة منها اêهتوTلك «د أن الكنيسة  ،با<نص� ا�رتبطةR األمور 

وا<خويف من اإلسالم �حاولة  السلبية،والكتابات  ،بإثارة الشبهات حو·(êنيد القساوسة والرهبان �حاربة اإلسالم -
 .)¦اربته

R اإلسالم توضع R  ة، Tلك يرcزون \ قضايا معينا�غرضة ةمن خالل ا�مالت التشويهي انتشاره إيقافالسï إÂ أيضا -
 .وÖيقاف ا�د اإلسال� ،وا§دف ا<خويف منه ،غ� قا5ها الصحيح

بمفهوم آخر وهو ( ا��انيةإÂ  وا�عوة اإلسالمية،لثهاب إÂ ا5الد  القساوسةêنيد با<نص�  ا�رتبطةأيضا من ا�قاط -
 .)ا<نص�

 Tلك نرى عدد
ً
أنها تمثل حرب دينيه  باعتبارإما بدايتها  الصليبية،من ا�ؤرخ[ يربطون تاريخ ا<نص� ونشأته با�روب  ا

ولعل  ،ودراسات وتوصيات أطروحاتما تمخضت عنه هذه ا�روب العسكرية من  باعتبارأو ، مؤثرة من وجهة نظرهم
أ �الت سلمية متمثله R الغزو اhقاR R ا�رب الفكرية، ومطا5ته بأن تبد ،ذكرناه فيما يتعلق بلويس ا<اسع أهمها ما

 R عملية ا<نص� وÖيقاف ا�د اإلسال�
ً
 .أيضا

اTي توÐ ا<نص� بعد فشل ا�روب  تعود إÂ ا�ن� ريموند لولالفع²  بداية ا<نص�هناك عدد من ا�ؤرخ[ يرون أن 
 R تعلمها وبعد ما صعوبةووجد  العربيةتعلم اللغة  ريموند لول أنت  الكتابا�شتو ،وا§دف ن� ا��انية، الصليبية

 وأجرى عدد ،ا<حديد الشام هتعلمها أخذ يتجول R ا5الد اإلسالمية \ وج
ً
من ا�قاشات وا�وارات مع عدد من أبناء  ا

 .ا�سلم[
 ،واإلسالمية العربية¯ لعدد كب� من ا5الد الغر) االحتالل(االستعمار تضح تطوره أثناء ف;ة او ،ا<نص� تطور أنشك  بال

R،  R طابع إرسا�ات ،R طابع منظمات ،وبدأ ا<نص� ي;cز R طابع تنظيè ،وwن ذلك R القرن[ ا<اسع ع� والع�ين
  .طابع مؤسä من خالل هيئات ومنظمات وzعيات

 zعية الشبان ا�سيحي[و ا<بش�يةzعية �دن  ع&هذه اÁمعيات الq عملت e ا�نصe 3 القرن ا�اسع  أبرزمن 
 .وغ�ها
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 ،إرسا�ات إÂهيئات  إÂمنظمات  إkÂعيات إÂ  جهود أفراد وأشخاص وقساوسة رهبانأن ا<نص� تطور من  ا�همةا�همة  ا�قطةا�قطة
اه \ سبيل اإل�از ا<نص� وتطوره وذكرن نشأةهذا فيما Hص  ،يتعلق با<نص� وال شك أن هذا يعد نقلة نوعية فيما

 .�واí الوقت واالختصار

    وp أهداف ا�نص3وp أهداف ا�نص3ننتقل إ� ا�قطة األخرى e موضوعنا e هذه ا^لقة ننتقل إ� ا�قطة األخرى e موضوعنا e هذه ا^لقة 
بال شك أن ا<نص� يسÍ إr Âقيق lموعة من األهداف، هذه األهداف وضعت ونصبت ويسعون إr Âقيقها، أو rقيق 

  ::فمن أهداف ا�نص3 ما يôفمن أهداف ا�نص3 ما يô ،انسبه منه
وهم يسعون إÂ منع ا�اس من قبول  ،ا�صارى من ا�خول e اإلسالم السð اÁاد �نع ا�صارى وغ3السð اÁاد �نع ا�صارى وغ3  ::دف األولدف األولا¼ا¼

أو من  ،ومن خالل ا<خويف من اإلسالم ،ومن خالل ا�مالت ا�غرضة ،ومن خالل الشكوك ،اإلسالم من خالل الشبهات
ا<نص� جانب وقا®، وجانب ¦افظة  أهداففال شك أن من  ،وا<خويف من ا�سلم[، باإلسالم ا�رتبطةبعض القضايا 

ازدياد عدد من  أنيعلمون  ألنهماإلسالم،  اعتناقوأيضا ا�حافظة \ غ� ا�صارى من  ،\ ا�صارى من قبول اإلسالم
 .ومن حيث القبول دوبا<اâ يتخوفون وا�ين اإلسال� ينافس ا�ين ا��اÏ من حيث العد ،§م ةيدخل اإلسالم فيه تقوي

aا¼دف ا:اaا¼دف ا:ا::   ðالس ðبم³ن إدخال ا�اس أو ا�سلم[  الصعوبةنه من أهم يعرفون   إخراج جزء من ا�سلم| من دينهمإخراج جزء من ا�سلم| من دينهم  ��إإالس
وال شك أنهم يسعون إÂ إدخال  ،لكنهم يسعون إÂ إدخال Îµة وعدد من أبناء ا�سلم[ ،¾مة وwفة R ا�يانة ا��انية

 .ا�سلم[ R ا�يانة ا��انيةÎµة من أبناء 
وطرح وجهات نظر  ،ذكر بأن هناك صعوبات كب�ة R تنص� ا�سلم[ ،كما ذكرت هو أبرز ا�ن�ين صموئيل زويمر

ليس هناك نتائج إ�ابيه  ، ألنهمنها بعض ا�طا5ات بإيقاف ا<نص� \ ا�سلم[ والعالم اإلسال� ،R هذا ا¨انب متعددة
 .ة¨هود ا<نص�يمثمرة من ا

وÖن  ي بالنسبة للمسلم[�أهمية مواصلة العمل ا<نصثم طرح وجهة نظر أخرى وrمس §ا ود¾ §ا ومقتنع بها و� 
يرى  زويمرفثلك الضخمة ال� ب[ أيديهم وÊ أيدي ا�نظمات ا<نص�ية،  باإلم³نيات ةمقارن ة،Ìنت ا�تائج غ� lدي

ويرى أنه من الواجبات ا�ينية عليهم R ا�يانة  ،ن Ìنت اhمار ¦دودة أو قليلةÖو ،ا<نص�ي R العمل االستمرار أهمية
 .ا�ظر عن ا�تائج واhمار وÖن Ìنوا يسعون إr Âقيق ثمار ونتائج إ�ابية ملموسة بغض	  ،ا��انية

 وهم يقسمون( ال تقبل با�يانة ا�}انيةلq افئة الطبقة والوال¶Y fÆ  ،تشويه اإلسالم والتشكيك فيهتشويه اإلسالم والتشكيك فيه: : ا¼دف ا:الثا¼دف ا:الث
يسعون إÂ تشويه اإلسالم لكن  ،ال تقبل با<ن� يعرفون أنها فئات ،تقبل ا<ن� فئات: إÂ ثالث فئات ا�سلم[

وهنا «د أن ) ومغلوطة ةوالتشكيك فيه وتشويه صورته وا<أث� R أبناء ا�سلم[ æيث تصبح عندهم صورة مشوه
ا<نص� يسÍ إÂ تشويه اإلسالم  أنوهو ) عديدةوهو يلت� معه îوانب ( ست�اق R هذا ا¨انبمع اال يلت�ا<نص� 

 باعتبارولكن ا<نص� يسعون إÂ التشكيك والتشويه  ،التشويه والتشكيك إÂست�اق يسÍ والتشكيك فيه كذلك اال
 .ه ا�يانة ا��انيةيرغبون ويسعون إÂ نقل ةأوÐ للوصول إÂ مرحل ةنه مرحلأ

وHدم  االحتاللHدم  اجتماعهمبال شك أن تفريق ا�سلم[ وتفريق شملهم وعدم ، ، تمزيق الوحدة اإلسالميةتمزيق الوحدة اإلسالمية  ::ا¼دف الرابعا¼دف الرابع
Tلك حديث  عليهم، ألنه إذا تفرق ا�سلمون ال شك أنه يسهل الوصول إ�هم وا<أث� ،وcذلك Hدم ا<نص� ،ست�اقاال

 ةذهاب وحدة ا�سلم[ وتمزقهم � عوامل معينة ومساعد أنفال شك  )القاصيةكل اTئب من الغنم يأ إنما( �الرسول 
 .لتنص� وا<فرد با�سلم[ والسï إÂ تغي� معتقداتهم والسï إÂ تشويه رؤيتهم ونظرتهم عن اإلسالمل



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                       ))دةدةنسخة مدققة ومزينسخة مدققة ومزي((                                        االست&اق وا�نص3االست&اق وا�نص3  مقررمقرر  

- �� - 
 

لكن الغرب Hلط  اإلسالميةيقصد -ة rد ا�سلمون R إمÆاطورية عربياإذا ( ونسرالورنس بيقول أحد ا�ن�ين وهو 
 أمكن أن يصبحوا لعنة \ العالم وخطر -ب[ ا�سلم[ والعرب

ً
وا¨انب  ،وهذا كمقدمة )· يصبحوا نعمة أن أمكن أو، ا

وال شك أنه  )هم يظلون حينئذ بال وزن وال تأث�إنف -وهو ما يسÍ ·-أما إذا بقوا متفرق[ (ا�هم R موضوعنا هو قو· 
سÍ إ�ه ا�رcة ت وهذا ما ،، فال شك أن ا�سلم[ إذا تفرقوا أنه يضعف م³نتهم وقيمتهم ويضعف تأث�هماhانيةR  صدق

 .ةا<نص�ي
ا¨انب ا�هم وهو قضية الفوقية للغرب أمر بال شك أن  ،،وتعميق فوقية الرجل الغرxوتعميق فوقية الرجل الغرx  ،،تعميق فوقية الغربتعميق فوقية الغرب  ::ا¼دف ا�امسا¼دف ا�امس

 تسهل قضية ا§يمنة  ،خر وا<أث� فيهلتحكم باآلبالنسبة §م æيث أنه مÆر ل
ً
و¦اولة نقله إÂ ما هو موجود عندهم، أيضا

منه و�ا هو R مرتبة ¾�ة فتجد أنه يقبل  أ\قل وأد# ال شك أنه يتطلع �ا هو أخر 	ما Ìن ينظر أنه ألن اآل ،والسيطرة
 باعتباروالقبول للثقافة الغربية  ،� اآلن قضية القبول للغربوTلك مع األسف توجد R العالم اإلسال ،باآلخر وHضع ·

 الفوقيةرة ظفنجد أن ا<نص� يسÍ إr Âقيق هذا ا§دف وÂÖ ا� ،أنهم ينظرون إÂ أنهم R درجة أقل وÊ درجة أد#
وا�فاهيم ا��انية � ا�فاهيم  ،أن ا�يانة ا��انية � ا�يانة ال� �ب أن تسود باعتبار ،ويستخدمونها R قضية ا<نص�

Ðو�  بالسيادة، األوÐو� ا�فاهيم  باالنتشار، األوÐا�وجودة تاألطروحاونلحظ هذا األمر من خالل  ،بالن� األو  R
 .ا�رcة ا<نص�ية أو R اhقافة الغربية بوجه ¾م

سواء Ìنت ¾مه أو مفاهيم غربية -ا�فاهيم الغربية  وال شك أن ،الغربية ن& ا�فاهيم الغربية وا:قافةن& ا�فاهيم الغربية وا:قافة: : ا¼دف السادسا¼دف السادس
 أن اإلنسان اTي يقبل با�فاهيم الغربية يصبح أسهل R  -با�ين ا��اÏ مرتبطة

ً
الشك أنها تساعد \ ن� ا<نص� و�5ا

 .R عملية مواجهة ومقاومة ا<نص� أيØويصبح  ،عملية ا<ن�
 ة،ية بسهول�من خالل ا�نظمات ا<نص إ�هاhقافة الغربية من ا�مكن الوصول ببية وبال شك أن من يقبل با�فاهيم الغر

Æه  ،ا<أث� عليه أكc;ه ب[ ا�فاهيم الغربية  توجدو) يقبل با�فاهيم الغربية ماعند(ألن هناك قواسم مشc;قواسم مش
 .ة�يه وب[ ما تسÍ إ�ه ا�رcة ا<نص�ي ا�وجودة

 ألن هناك مفهوم ¾م للتنص� وهناك مفهوم، هيم الغربية ون�ها تصب R خدمة ا<نص� بمفهومه العامفال شك أن ا�فا
 .ا��انيةهو lرد إدخال ا�اس إÂ  فا�فهوم الضيقضيق، 

اف إضع استطاعوامعاي�، فإذا من قيم من هو ¦اولة ا<أث� R ا�اس وÖبعاد ما يل�مون به من دين  أما ا�فهوم العام
 .ا<أث� فيهم بصورة أكÆ استطاعواباإلسالم  ا�رتبطةاإلسالم R نفوس ا�اس والقيم وا�فاهيم 

    نقوم بتخليص ا�قاط الÏ qدثنا عنها وأ»نا إ�هانقوم بتخليص ا�قاط الÏ qدثنا عنها وأ»نا إ�ها  ا^لقةا^لقةe نهاية هذه e نهاية هذه 
ول بداية ا<نص�، للمؤرخ[ ح Ñتلفةهناك وجهات نظر  أنوrدثنا ا<نص� وتطوره، ا<نص� وتطوره،   نشأةنشأةrدثنا عن rدثنا عن   ا�حا£ةا�حا£ةR بداية R بداية 

بعد ا�روب الصليبية  بدأت أنها، والرأي اآلخر يرى مع ا�روب الصليبيةفعدد من ا�ؤرخ[ يرون أن بداية ا<نص� جاءت 
وrدثنا عن تطور مفهوم ا<نص� ، ا<نص�يعمل عندما تعلم اللغة العربية وزاول ال ،ريموند لول\ يد ا�ن� ا�شهور 

طابع ا<نظيم من خالل ا�نظمات وا¨معيات واإلرسا�ات وذكرنا  وأخذت االحتالل،أو  االستعمارف;ة وبا<حديد أثناء 
ما إا<نص� وذكرنا zلة من أهداف ا<نص�،  بأهداف ا�تعلقةمن نقاطنا  اhانيةrدثنا عن ا�قطة ، أمثلة <لك ا¨معيات

 
ً
من ا�خول R اإلسالم أو السï إÂ إخراج جزء من ا�سلم[ من مهمة �نع ا�اس وãاصة ا�صارى  أومباµة  أهدافا
 .تشويه اإلسالم والتشكيك فيه �ن يعرفون أنه لن يدخل R ا�ين ا��اÏ أودينهم 
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وا�قطة  ،بعملية ا<نص� وارتباطهاللرجل الغر¯ والغرب  الفوقيةوcذلك تعميق  اإلسالمية، الوحدةrدثنا عن تمزيق 
  .وتأث�ها R عملية ا<نص� الغربيةا<نص� rدثنا عن ن� ا�فاهيم الغربية واhقافة  أهدافR  األخ�ة

  ))  1³1³( ( ا^لقة ا^لقة 
  وسائل ا�نص3 وأسا�بهوسائل ا�نص3 وأسا�به

  ::تعددت وسائل ا�نص3 وتنوعت ولعل من أبرزهاتعددت وسائل ا�نص3 وتنوعت ولعل من أبرزها
Óالوسيلة األوÓعوة ا�با»ة للن}انية  ::الوسيلة األو�مباµة أو  ،ئس أم خارجهاسواء أكان ذلك داخل الكنا ،،بواسطة رجال الكنيسةبواسطة رجال الكنيسة  ا�عوة ا�با»ة للن}انيةا

 .عن طريق ندوات أو عن طريق حوارات
وترcز عليها بعض  ،وال تزال تستخدم إÂ ا�وم ،من أقدم الوسائل ))ا�عوة ا�با»ة للن}انيةا�عوة ا�با»ة للن}انية((وال شك أن هذه الوسيلة 
نها وسيلة أوترى  ،وال� ترcز \ هذه الوسيلة زنتنيسî يوهورولعل من هذه الطوائف طائفة  ،طوائف ا�صارى وفرقهم

  .ة ومهمة فيما يتعلق با<نص�حناج
  ::ا�ن�ون توصلوا بعد جهود كب�ة ومضنية l Rال ا<نص� إl Âموعة من الوصايا والقواعد ولعل منهاا�ن�ون توصلوا بعد جهود كب�ة ومضنية l Rال ا<نص� إl Âموعة من الوصايا والقواعد ولعل منها

عوام l Rال تنص� ا�سلم[ الأن هنا نرى ، ين تعلم اللهجات ا�حليةين تعلم اللهجات ا�حليةl Rال تنص� ا�سلم[ العوام �ب \ ا�نّ� l Rال تنص� ا�سلم[ العوام �ب \ ا�نّ�   --أأ
 .حÓ أن األناجيل ترzت بلهجات ¦لية ،واهتموا بهذا األمر ،ليةحاللهجات ا� ف أن يعرالبد \ ا�نّ� 

، فهم يدخلون R حديث مباµ مع ا�سلم العا� بوسيلة تناسبه ينب3 استخدام الوسائل ا�حببة �ى ا�سلم[ العوامينب3 استخدام الوسائل ا�حببة �ى ا�سلم[ العوام  --بب
 .لعا�R موضوع يرون أنه يهم هذا اإلنسان ا هثيحدبت

 مع ا�سلم  --جج
ً
 مع ا�سلم�ب أن ال نث� نزا¾
ً
سوف تأÞ بنتائج  ألنهاين عن إثارة أي نزا¾ت مع ا�سلم ، فهم يؤcدون \ بعد ا�نّ� �ب أن ال نث� نزا¾

 .عكسية

أعداء  واين ويبينون أن ا�صارى ليسوهذا يرcز عليه ا�نّ� ، ، ن ا�صارى ليسو أعداء §من ا�صارى ليسو أعداء §مأأ�ب إقناع ا�سلم[ ب�ب إقناع ا�سلم[ ب  --دد
 .ن القواعد والوصايا ال� توصل إ�ها د¾ة ا<نص� للتأث� R ا�اسم ةهذه zل، ا�سلم[

 .ا�نص3 عن طريق ا�عليما�نص3 عن طريق ا�عليممن وسائل ا<نص� � من وسائل ا<نص� �   الوسيلة ا:انيةالوسيلة ا:انية
 R اسع ع& ا�يالدي(القرن ا:الث ع& ا¼جري�اهتم و ،من أفضل الوسائل لن� ا��انيةن ا<عليم أون برأى ا�نّ�  )ا

أو R ا¨امعات أو ا�عاهد وا�دارس  االبتدائيةأو R ) االبتدائيةل بق ما( األو�ةيم سواء أكان R ا�دارس ون با<علا�نّ� 
 حول أهمية ا<عليم بالنسبة للتنص� واتسونونستمع �قولة ا�كتور  القديس R ا§ندجامعة من أمثلة ا¨امعات ا�هنية، 
 -ا�حتوى ء«يل أو غ�ه أهم �إفال يهم أن يكون اسمه -األسماء بتويات ال إننا R سياستنا ا�ينية نهتم با�ح" يقول

 ُ  يقبل بمبادئ عقيدتنافنحن ن
ً
نها إوعندما تدخل مبادئ عقيدتنا R حياة ذلك الفÓ ف ،Ø ح[ نستطيع أن «عل فÓ مسلما

 يمكن أن  -يقصد اTي يتخرج- ن الطالب اTي ي;cناإ" قوليإÂ أن " اتنمو بنفسه
ً
نه R هذه أغ�  ،يعتÆ نفسه مسلما

 ا�الة يكون شخص
ً
 ولكنه تأثر بالفكر ا<نص�ي وما  ةي�الطالب اTي يدرس R ا¨امعات ا<نص "خرآ ا

ً
يب( اسمه مسلما

 .Îمل من فكر

 ولكن بهذه ا�الة يكون شخص" واتسونيقول ا�كتور 
ً
 أن الطالب اTي ي;cنا بإم³نه يعتÆ نفسه مسلما

ً
ر غ� اTي خآ ا

 ."وأننا بسياستنا ا�ينية نستطيع أن نس� الشباب R طريق ا�سيح ،جاءنا

وخطورته \  ة،ي�بالنسبة للحرwت ا<نص ، أهميتهشك هذا �م واتسون وهو �م يب[ أهمية وخطورة ا<عليم بال
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عدد ا�دارس بلغ R  إÂ إحصائية أن ولعلنا نش� ،ا�سلم[، اهتموا بإنشاء ا�دارس وا¨امعات R عدد من ا5تان
 ، وهذا بال شك يعطينا تصورمدرسة ²U0Uبلغ عددها  م����اندونيسيا ال� افتتحت من قبل الكنيسة ¾م 

ً
عن خطورة  ا

 .هذه الوسيلة من وسائل ا<نص�
 ا�نص3 عن طريق العالجا�نص3 عن طريق العالجمن وسائل ا<نص� � من وسائل ا<نص� �   الوسيلة ا:ا:ةالوسيلة ا:ا:ة

عندما  )ا�اسع ع& ا�يالدي(e الربع األخ3 من القرن ا:الث ع& ا¼جري للتنص� إال  لم تظهر أهمية العالج كوسيلة
�اذا �اذا  نطرح سؤالنطرح سؤال قد، وا�ؤثرة R ا<نص� ةاما§نها من الوسائل ألو نظرنا إÂ هذه الوسيلة لوجدنا ، تش�ت ا¨معيات الطبية

 ة؟ة؟حح ا�ؤثرة وا�اج ا�ؤثرة وا�اجمن وسائل ا�نص3من وسائل ا�نص3  ةةهتم بهذه الوسيلة؟ و�اذا العالج وسيلهتم بهذه الوسيلة؟ و�اذا العالج وسيلاا

ا�وع من  اأن أهداف هذ"ين األطباء قائال حد ا�نّ� أومن أهمها ما أكده  ،ون بهذه الوسيلة لعدة دوافعتم ا�نّ� اهال شك 
ننتبه إÂ �مه أن ا§دف §ذا ا�وع من " اإلرسا�ات هو إضفاء روح الشفقة ا�ينية \ بعثات ا<نص� ا�ديثة

فعندما  ،الشك أن الشفقة ا�ينية أمر مهم ومؤثر، ففاء روح الشفقة ا�ينية \ بعثات ا<نص� ا�ديثةاإلرسا�ات هو إض
وTلك يستطيعون أن يؤثرون R  ،ينا�مرتبط بأنه يقومون بعالج ا�اس يتخيلون ويتصورون أن هذا بدافع الشفقة و

أماكن نها تتواجد R أماكن الكوارث وألوجدنا  ؛العالج ال� تعمل من خالل ةي�ولو رأينا إÂ ا�نظمات ا<نص ،ا�اس
  .وسائل ا�ؤثرة l Rال ا<نص�الوالعالج يستخدم كوسيلة من  ،واألماكن ا�نكوبة الفقر

  ا�نص3 عن طريق ا�طبوDتا�نص3 عن طريق ا�طبوDت  ::الوسيلة الرابعةالوسيلة الرابعة
وTلك «د اإل«يل ترجم  ،\ اإلطالقمن أهم ا�طبو¾ت  اإلgيلا�طبو¾ت ال شك أنها من وسائل ا<نص� ا�تعددة، ويعد 

 نه طبع من اإل«يل أولعل هناك إحصائية إÂ  ،وبعد ذلك طبع ،إÂ لغات و§جات متعددة وcث�ة
ً
مليارين ومائة وتسعا

وcما ذكرت  ،بال شك عدد كب� وضخم من اإل«يل) 1U»VU1000/( ةنسخألف أربع| ووأربع| مليون وثالثمائة وواحد 
ذكر أن اإل«يل  د ديداتòأ ا�كتور( وترجم إÂ لغات عديدة ،\ اإلطالق ةي�من أهم ا�طبو¾ت ا<نصيعد  أن اإل«يل

فال شك أن ا�طبو¾ت من وسائل ) ة�لي ة¼جة عربي 11وذكر بأنه ترجم Y ة، ألف| لغة و¼جة �ليترجم إÂ أك0 من 
  .عد ترzته إÂ لغات متعددة وÑتلفةهم مطبوعة �يهم � اإل«يل بأو ،ا<نص� ا�همة

 اإلذاDتاإلذاDت  ::الوسيلة ا�امسةالوسيلة ا�امسة

وتصل إÂ أماكن  ،ونائية ةن اإلذاعة تصل إÂ أماكن بعيدأوãاصة  ،اإلذا¾ت استخدموها كوسيلة من وسائل ا<نص�
 فإنها ، أما اإلذا¾توrتاج إÂ جهاز قد يكون م�ف 5عض ا�ول الفق�ة ،ãالف القنوات ال� rتاج إÂ القط ،معزولة

 .ا R عمله أو R حقله أو R سيارته§ تصل والشخص يستمع
والشك أن هذه اإلذا¾ت تتعاون وتتبادل ا5ث وrاول أن  ،نداء الرجاءو راديو الفاتي±نا�عروفة  ةي�من اإلذا¾ت ا<نص
  .تابع[ §ذه اإلذا¾تع[ وا�موrاول أن rصل \ عدد من ا�ست ،للمستمع اذبةتطرح موضو¾ت ج

 ة الفضائيةة الفضائيةيي33القنوات ا�نصالقنوات ا�نص  ::الوسيلة السادسةالوسيلة السادسة

 من خالل ةعديد ية�نرى قنوات فضائيات تنص) كنولو5ا<ع� االتصاالت وا<قدم ا<ق� و(ولعلها R هذا الع� 
 .ث�ةوغ�ها من القنوات ا�تعددة والك قناة الروحو قناة ا�حبةمثل  ةقنوات تلفزيونيأو  ن¶نتاإل

  .ا�نص3 من خالل ا�دريب وا�أهيلا�نص3 من خالل ا�دريب وا�أهيل  ::الوسيلة السابعةالوسيلة السابعة
 مون §م مرcزيين يقفنجد lموعة من ا�نّ�  ،من الوسائل ا¨ديدة ا�ستخدمة R ا<نص� ذهوه

ً
 تدريبي ا

ً
 وتأهيلي ا

ً
والسيما  ا



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                       ))دةدةنسخة مدققة ومزينسخة مدققة ومزي((                                        االست&اق وا�نص3االست&اق وا�نص3  مقررمقرر  

- �� - 
 

دريبية §م ومتابعتهم وتقديم وا< األهليةا�رcز ويقومون ببعض ا�ورات  اويستقطبون الطالب R هذ ،R ا�ول األفريقية
 بأنه زار أحد ا�راكز ا<دريبية وأجرى حوار اإلخوةويذكر �ا أحد  ،العون §م

ً
فلم �د  ،ا�رcزعن ل[ ؤوحد ا�سأمع  ا

 ولكنه أجرى حديث ،كبناء كنيسة الظاهرة ةي�ا�ظاهر ا<نص
ً
  ا

ً
ا�رcز مرcز تن�ي ولكنه  ان هذأوعرف ب ،معهم مطوال

 ا¨انب حÓ يستقطب عدد òH هذا
ً
 كب� ا

ً
 .رز وسائل ا�نص3أبلعل هذه  ،من ا�تدرب[ R هذا ا¨انب ا

ال شك أن وسائل ا<نص� وأسا�به متعددة ومتنوعة ومنها ، ولعلنا نعيد ونلخص هذه الوسائل الÏ qدثنا عنها وأ»نا إ�هاولعلنا نعيد ونلخص هذه الوسائل الÏ qدثنا عنها وأ»نا إ�ها
 .ا¨ديد ومنها القديم

، وفيما يتعلق R ا�عوة ا�باµة للن�انية ال ا�نص3 ا�با»أفضنا R ا�ديث عنها قلنا ال� rدثنا عنها و األوÓاألوÓ  الوسيلةالوسيلة
من خالل ا�وارات  ،مباµ أو غ� مباµ ،نه سواء داخل الكنيسة أو خارجهاأوذكرنا  ،شك أنه يقوم بها أناس من الكنيسة

 وللتأث� R ا�اسين توصلوا إl Âموعة الواللقاءات وا�دوات، ذكرنا أن ا�نّ� 
ً
 ،قواعد والوصايا ل6 يكون عملهم مؤثرا

 يؤcدون R منتدياتهم وحواراتهم ومؤتمراتهم ومنها
ً
 :ذكرنا من ضمن هذه الوصايا والقواعد أمورا

، ولو نظرنا إÂ عدد من ا�ن�ين لوجدنا أنهم ا�حلية العوام �ب \ ا�ن� تعلم اللهجاتالعوام �ب \ ا�ن� تعلم اللهجاتا�سلم[ ا�سلم[ l Rال تنص� l Rال تنص� --أأ
 .درسوا اللهجات وتعرفوا عليها وحاولوا إتقانها وÖجادتها وا<أث� R ا�اس من خالل هذه اللهجات

و أ ةفإذا أراد العا� أن تتحدث معه عن الزراع أيضا ذكرنا أهمية و£ورة استخدام األسا�ب ا�حببة R جذب العوامأيضا ذكرنا أهمية و£ورة استخدام األسا�ب ا�حببة R جذب العوام--بب
ب[ ا�سلم العا� والرجل اTي يريد أن  ةال� تكون مش;c ،ر أن يبدأ ا�ديث R هذه األموالفالحة وغ�ها فع� ا�نّ� 

 .يؤثر فيه

 ..تأÞ بنتائج عكسيةتأÞ بنتائج عكسية  ألنهاألنهاا5عد عن إثارة الÇا¾ت مع ا�سلم ا5عد عن إثارة الÇا¾ت مع ا�سلم   --ج ج 
  ..ن ا�صارى غ� أعداء §من ا�صارى غ� أعداء §مأأأيضا ذكرنا إقناع ا�سلم[ بأيضا ذكرنا إقناع ا�سلم[ ب  --د د 

ا�اسع ( القرن ا:الث ع& ا¼جرينه بدأ R أا وذكرن ؟أنه مÓ بدأ وبيناوبينا  ا�نص3 عن طريق ا�عليما�نص3 عن طريق ا�عليمو� و�   الوسيلة ا:انيةالوسيلة ا:انية
 .وrدثنا عن إحصائية R هذا ا¨انب) ع& ا�يالدي

فيما يتعلق ، ووخطورة ا<عليم \ أبناء ا�سلم[ ،ينوبينا أهمية ا<عليم بالنسبة للمنّ�  واتسونوrدثنا عن مقولة ا�كتور 
Tلك «د ا�نظمات و ،يؤثرون R أبناء ا�سلم[ وأيضا ا<أث� R ا5تانبا<عليم هم يهتمون بال شك با<عليم æيث أنهم 

وتهتم با<عليم، وال شك أن  ،تعمل حوافز للمتعلم[ وتأخذ بعض الطالب لتراسة ومواصلة دراستهم العليا ةي�ا<نص
� أن نسبة شون ،م ا<علمولعل من إش�³ات ا�جتمعات ا�سلمة وخاصة R أفريقا هو ا¨هل وعد ،ا<عليم مهم جدا
 .وخاصة R أفريقا تقل عن عدد ا�تعلم[ ا�صارى ا�سلم[ ا�تعلم[

وذكرنا مقولة  ،�افع وراء العالجا وما ،وrدثنا مÓ بدأ االهتمام بالعالج ا�نص3 عن طريق العالجا�نص3 عن طريق العالجو� و�   الوسيلة ا:ا:ةالوسيلة ا:ا:ة
 ،ت هو إضفاء روح الشفقة ا�ينية \ بعثات ا<نص� ا�ديثةا�وع من اإلرسا�ا اأحد األطباء عندما أكد أن أهداف هذ

وتفيد من هذه الوسيلة  ،إÂ األماكن الفق�ة وا�نكوبة ةنها سباقأالعالج R ال� تعمل  ةي�وذكرنا وبينا أن ا�نظمات ا<نص
 .R العمل ا<نص�ي

وتعدد ترzاته  ،دثنا عن حجم ا�طبو¾ت وãاصة اإل«يلوr ،،با�طبوDتبا�طبوDتو� فيما يتعلق و� فيما يتعلق   ::الوسيلة الرابعةالوسيلة الرابعةأيضا rدثنا عن أيضا rدثنا عن 
 .إÂ لغات و§جات متعددة وÑتلفة وذكرنا إحصائية R هذا ا¨انب

  .واستخدامها كوسيلة من وسائل ا<نص� اإلذاDتاإلذاDت  ::الوسيلة ا�امسةالوسيلة ا�امسة  rدثنا عنrدثنا عن



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                       ))دةدةنسخة مدققة ومزينسخة مدققة ومزي((                                        االست&اق وا�نص3االست&اق وا�نص3  مقررمقرر  

- ��  - 
 

وسائل ا<نص� R هذا الع� ع� ا<قنية من  حديثة واستخدامها كوسيلة القنوات الفضائيةالقنوات الفضائية ::الوسيلة السادسةالوسيلة السادسة rدثنا عن
 .وا<كنولوجيا

و� وسيلة جديدة ومؤثرة فمن خالل تدريب  ا�نص3 با�دريب وا�أهيلا�نص3 با�دريب وا�أهيلو� تتعلق من خالل و� تتعلق من خالل   ::السابعةالسابعةالوسيلة الوسيلة وذكرنا وذكرنا 
نها تمثل أشك  نها من الوسائل ا�ؤثرة والظاهرة وا�نت�ة R أماكن كث�ة والأوتأهيل ناس يسعون إÂ ا<نص� وال شك 
  .هخطورة كب�ة كما أµنا R ا�ثال اTي ذكرنا

  ))  «1«1( ( ا^لقة ا^لقة 
 Ì{يننماذج من أشهر ا�ن  

فُعرِف بأنه مست�ق كما  ،ست�اق وا<نص�ُعرِف بأنه مست�ق ينطبق عليه تعريف اال صمويل زويمرو ::َصْمَوْيل ُزويَمرَصْمَوْيل ُزويَمر
  .ست�اقن اشتهاره باالأك0 م با�نص3وÖن Ìن اشتهر  ،من�	  ُعرِف بأنه

العربية  عرف حقيقة ا5الد ،كتب مؤلفات عن اإلسالم ،ست�اق باعتبار أنه درس اللغة العربيةاال ينطبق عليه تعريف
  .عن قرب

  .ين ا�شهورين ا5ارزينومن ا�ن�	  ،R ا5الد العربية ينأو اشتهر با<نص� باعتبار أنه أشهر ا�ن�	  وُعرِف با<نص�
باعتبار أنه يدعو ا�سلم[  ُعرِف بأنه رسول اإلسالم الشخصيات ا5ارزة l Rال ا<نص� واشتهر بأنه ل زويمر منصموي

  ."هذا الوصف مثل ما استحقه صمويل زويمر لم يستحق أحد": يقول أحد الكتÔاب وTلك ،إÂ ا��انية
اTين  أين هم الطلبة" :�ية ا�و�ة يقوللè ا<نص	 منظمة ا<صور العا رئيس ستانô مونيهاماسمعوا ماذا يقول عنه 

 ؟ماذا حصل زويمر "مثل صمويل زويمر �عطينا الرب رجالً  ،يدرسون اإلسالم واTين يستطيعون أن يباروا طالب ا�ا¢
 R ا�ن�	   وهذه نقطة- اTي أتقن العربية �عطينا الرب رجًال مثل صمويل زويمر" :يقول

ً
 R ا�ن�	 مهمة جدا
ً
 يرونه أنه من رفزويم ،،مهمة جدا

 .، اTي أتقن العربيةا�تقن| للغة العربية

 فليس فقط معرفة اللغة العربية بل يعتÆ من ا�ختص[ وا�هتم[- R اإلسالميات وwن ¾�ا ¦;فا -:ا�قطة ا:انية

 R  وwن -نتحدث عنها فيما بعد وcتب مؤلفات عديدة، باإلسالم وبدراسته وTلك هو يعد من ا�ست�ق[
ً
 ¦;فا

ً
¾�ا

 
ً
 مقنعا

ً
ا   ".اإلسالميات ومن�	

 عنه  ويقول
ً
ن�اÏ بتغطية العالم اإلسال� بعمق R  لم Îدث R تاريخ الكنيسة أن قام أي(يقول  سكوت ثكنأيضا

فصمويل زويمر يعد من القالئل R تاريخ  )اإلرسا�ات مثل صمويل زويمر ا�راسة وا<خطيط والرحالت وا�فاع عن
عن اإلرسا�ات  وcذلك با�فاع ،وبا<خطيط للتنص� ،وبدراسته دراسة معمقة ،بتغطية العالم اإلسال� لكنيسة اTي قاما

 .لعل هذه ا�قدمة تشوقنا إÂ معرفة صمويل زويمر ،ا<نص�ية

¾ئلة  ،ع� لوا�يه7سة  من اhالث ع�، ترتيبه R أýته م����و� R اhاÏ ع� من شهر أبريل ¾م  ::زويمرزويمر  صمويلصمويل
وأنها  ،تش� الكتابات إÂ أنها ¾ئلة دينية ¦افظة ،األمريكية هاجرت إÂ الواليات ا�تحدة هو�ديةمن أصول زويمر 

Âالواليات ا�تحدة األمريكية هاجرت إ R األرا¢ ا¨ديدة أو العالم ا¨ديد. 
وwن  ،األ�انيةتعلم  ثم ،وعمره 7س سنوات ،واإل«لºية ،و�ديةتعلم ا§حيث  ،بدأ تعليمه منذ الصغر ::بتعليمهبتعليمه  فيما يتعلقفيما يتعلق

نR صغره م لغات ويش� أحد الكتاب أنه تعلم ثالث، يت�م ثالث لغات R صغره Ôه وساعده \ تعلم اللغات فيما بعدك. 

 للقراءة ،با�درسة R ملواR 8 متشجن ا<حق
ً
إل«يل ثالث مرات مع وجبات ا Ìن يقرأوتش� الكتابات بأنه  ،وwن ¦با



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                       ))دةدةنسخة مدققة ومزينسخة مدققة ومزي((                                        االست&اق وا�نص3االست&اق وا�نص3  مقررمقرر  

- �  - 
 

وحصل \ الشهادة من  ،م����وÄرج منها ¾م  ،ثم بكلية هوب ،اإلعدادية ا<حق با�درسة ،وwن يهتم بهذا األمر ،الطعام
أو ا<عليم أو ما يس¸ با<عليم  يش� lموعة من الكّتاب إÂ أن 	ية هوب Ìنت من ال�يات القوية R األمورو) 'ية هوب(

 .سي6ال÷

 العلوم ا�ديثة ،والعلوم األخرى ا�ختلفة ف³نت تهتم بالفلسفة واللغات
ً
 تعليمه أعطاه فرصة ،وأيضا

ً
 فال شك أن أيضا

، حب الكتابة، حب القراءةمنها  للتأث�، أيضا تش� الكتابات إÂ أن زويمر ورث lموعة من الصفات ال� Ìنت لوا�ه
 .االرتباط بالكنيسة القوي

ومن ثم  ،أمامه للوصول إÂ ¾لم الغرب ¾ئلة زويمر مهدت الطريق ::إ� بعض ا�قاط ا�تعلقة بتكوينه العمôإ� بعض ا�قاط ا�تعلقة بتكوينه العمô  نش3نش3  لعلنالعلنا
 وأخيه أيض زويمرأرسلت العائلة 

ً
وتوافرت R األýة  ،ا¨زيرة العربية ال� تعد من أصعب ا�ناطق R ا<نص� إÂ بي¶ ا

5ناء  ،معتقدهم ا��اÏ والقوة R شخصياتهمب منها اإليمان والقوة، اإليمان ،ابlموعة من الصفات ال� يش� إ�ها الُكتّ 
 .وÖرسال اإل«يل من شواطئها إÂ الزاوية ا5عيدة من العالم ،الواليات ا�تحدة األمريكية

 تنش
ً
 تنشأيضا
ً
Ìن يفعل وا�ه  كماوتعويده عليها  و¦بة بعض ا�رف منها ا�جارةفيما يتعلق بمحبة القراءة  ::زويمرزويمر  صمويلصمويل  أةأةأيضا

  .R تلك الف;ة
 من األمور ا�همة

ً
 من األمور ا�همةأيضا
ً
 .إنهاء بناء ا5يوت االهتمام ببناء الكنائس قبل  ::أيضا

�لب األحيان قبل أن يسقفون  R": يقول ))من هو�دامن هو�دا  األمريكيوناألمريكيون((R كتابه R كتابه   مو�رمو�ر  أرنو�أرنو�يقول أحد الكّتاب واسمه يقول أحد الكّتاب واسمه 
 Ìن مرتبط روTلك صمويل زويم "ببناء الكنائس يبدؤونا�نازل 

ً
 §ا و¾مًال فيهاوبالكنيسة  ا

ً
 .wن ¦با

 
ً
 أيضا
ً
 وwن أول مشارcة · R ا<دريس R ا�درسة يوم األحد وwن هذا تطو¾، ، ا<عليم والوعظا<عليم والوعظ  تدريب صمويل زويمر \تدريب صمويل زويمر \أيضا

 .منه وwن يقرأ ورقة من اإل«يل

 
ً
 أنه كما أ ،ف;ة الصيف صمويل زويمر عمل R ا�درسة اإلعدادية Rأيضا

ً
وذلك <أم[  عمل R موسم ا�صاديضا

 .ا�صاريف ا�راسية
  واستطاع الوصول إÂ ،ا�خول R منظمة الطلبة ا�تطوع[ ::ا<كوين العم² لصمويل زويمرا<كوين العم² لصمويل زويمر  منمن

ً
نظمة �أن يصبح رئيسا

 
ً
واستطاع  ،وعمل معها يوركبا¨معية اإل«يلية األمريكية R مدينة نيو ا<حقالطلبة ا�تطوع[ R ا�جال ا<نص�ي، أيضا

 وعربة وأن يقوم بتوزيع اإل«يل أن يش;ي
ً
 .حصانا

 
ً
 أيضا
ً
، ال شك أن هناك تكوين لصمويل زويمر قبل قراره بالعمل األملاألملlلة lلة   ا�شارcة بمقاالت شهرية عن ا<نص� Rا�شارcة بمقاالت شهرية عن ا<نص� R  أيضا
 
ً
ثم انطلق منها إل�اد م³ن مناسب  ةتش� الكتابات إÂ أنه جاء إÂ ب�وت وتعلم اللغة العربي ،R ا5الد العربية من�ا

 واستقر R ا�5ة وأقام أول ¦طة لإلرسا�ة العربية ،والقاهرة وا5حرين وتنقل ب[ عدن وا�5ة ،لإلرسا�ة العربية

  للتنص�
ً
R أيضا با<عاون مع أخيه بي; بناء مقر لإلرسا�ة العربية  ،واستطاع بناء مستش¥ إÂ ا5حرينوتنقل منها أيضا

  .مسقط
  استطاع أن يؤهل نفسه تأهيالً أµت  ال شك أن زويمر كما

ً
بعد  ،دوره R ا<طبيب أخذ، وTلك تش� الكتابات أنه جيدا

 l Rال ا<نص� \ وجه اGصوص  ،ا�5ة للعمل ا<نص�ي وقابلها R جاءت ال� زواجه مع إحدى ا�مرضات
ً
عملوا معا

 .5حرينا وcذلك R، R ا�5ة وÊ مسقط

 يش� lموعة من الكّتاب إÂ أن  ::ا¨هود ا�ظرية فيما يتعلق بمؤلفات صمويل زويمرا¨هود ا�ظرية فيما يتعلق بمؤلفات صمويل زويمر
ً
 مؤلفاته بلغت أك0 من 7س[ مؤلفا
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مقاالته غ� قابلة  و· العديد من ا�قاالت كما أن · العديد من الكتابات ا�ش;cة وبعضهم ذكر أن أك0 من 7س[ كتابا
 من ،واإلحصاء لك0تها للعدّ 

ً
 وال شك أنه ُجلÔ كتاباته واهتماماته با<نص� وãاصة تنص� ،الكتب أيضا قام بتحرير عددا

 .ا�سلم[

 ::من جهوده العملية لعل أبرزها األمور ا�ا¦من جهوده العملية لعل أبرزها األمور ا�ا¦

أو  ،العربية حÓ أن أسس اإلرسا�ة ،جاء وتنقل ب[ أماكن كث�ة هذكرنا بأن ،،اإلرسا�ة العربيةاإلرسا�ة العربية  تأسيستأسيس  ::للاألمر األواألمر األو
 لإلرسا�ة العربية أوجد

ً
  أشخاص  � اإلرسا�ة العربية قام بها ثالث ،مقرا

وشخص ثالث ب� <وف� ا�عم ا�ادي §م R الواليات  ،وزويمر ،وهو من ا�شهورين وأحد زمالء صمويل زويمر Äن تنج
  .ا�تحدة

االستقرار R  ؛وأماكن كث�ة ن وا�÷ي فاستطاع بعدما تنقل ب[ عد�مباµين العمل ا<نص أما زويمر وwن تنج Ìنوا
 .وÖنشاء مقر لإلرسا�ة العربية للتنص� ،ا�5ة

، وwن يستخدم العالج وخاصة بعد العالج للناس قديموت توزيع اإل«يل باللغة العربيةأول األمر اTي رcزوا عليه  ولعل
 وزواجه من ا�مرضة تعا

ً
 إل«يل وcذلك العالج أن يعمل l Rال ا<نص�واستطاع أن يعمل من خالل توزيع ا نوا zيعا

هناك ثالث أماكن  كما أن أخيه بي; عمل R مسقط، أصبحت ،وعمل R ا5حرين ،فعمل R مسقط، عمل R ا�5ة
 .زويمر بي¶ه وأخ اف³ن فيه مسقطأما ، زويمر صمويل، وwن فيه وا5حرين ا�5ةلإلرسا�ة 

aاألمر ا:اaلة العالم اإل ::األمر ا:ا¤áريرها �دة  سالr ي رأسTوبدأت ،سبعة وثالث[ سنةا Æأدم R مؤتمر R نÌ ة،الفكرة �ا 
ويذكر أحد الكتاب أنه \ الرغم من مشاغله \ الرغم من تنقالته \ الرغم  ،واستمر R رئاستها �دة سبعة وثالث[ سنة

 للتحرير  ؛اهتمامه با<نص� من
ً
 ورئيسا

ً
� مرتبطة با<نص� وفيها مقاالت  �جلة العالم اإلسال� ال�إال أنه Ìن م�فا

اTي  وهذا يؤcد هذا ال÷م ،ورأس rريرها �دة سبعة وثالث[ سنة ،متعددة وcث�ة واستمرت بالصدور ف;ة زمنية طويلة
 . ه لصمويل زويمرئR حديثه وÖطرا هاميمون ستانôذكرته من خالل مقولة 

منه بدأت فكرة lلة  ةمؤتمر R أدمÆولعل من ا�ؤتمرات ال� شارك فيها  ،تمرات تنص3ية عديدةعقد مؤ ::األمر ا:الثاألمر ا:الث
  ،الفرنسية باإلضافة إÂ ا�جلة ال� Ìنت تصدر باللغة ،اإلسال� ال� تصدر باللغة اإل«لºية العالم

ً
مؤتمر ُعِقَد R أيضا

فال شك  ،ومؤتمرات عديدة ،مشارcته R مؤتمرات R ا§ند ،ا�سلم[ هو اTي يرى زويمر أنه بداية العمل <نص� القاهرة
 -مؤتمر عقد R القدسأيضا - وحاول أن يقنع ا�اس من خالل ا�ؤتمرات ،ا�ؤتمرات قام îهد عم² أن زويمر من خالل

هناك صعوبات zة وcب�ة  تنص� ا�سلم[ \ الرغم من معرفته بأن نص� أو العمل \ا<أن يقنع ا�اس بأهمية و£ورة 
  .ا5الد العربية R للتنص� بال شك أن ا<نص� كما يرون وأصعب منطقة

  ونوجز ا�قاط الq أ»نا إ�هاونوجز ا�قاط الq أ»نا إ�هاص ص لعلنا e نهاية هذه ا^لقة نلخلعلنا e نهاية هذه ا^لقة نلخ

Óا�قطة األوÓن ينطبق ::ا�قطة األوÌ نÖا ُعرِف بأنه مست�ق وó 0أك 	نا إ�ها أن صمويل زويمر عرف بأنه من�µليه وصف ع ال� أ
لكنه  ،ووصف من�	  ،مست�ق وينطبق عليه وصف ا<نص� أو وصف ،ست�اقإلست�اق فهو ينطبق عليه وصف ااإل

 هام وcذلك كنثيمون اقتباسات أناس يبينون جهود زويمر منهم ستان² وذكرنا ست�اقباإلأك0 من اشتهاره  اشتهر با�نص3

 .سكوت

 العائلة ¾ئلة  ،وا�ه وأمه ،عليه ، تأث� األýةوتأهيلهتعليمه  rدثنا عن والدته ونشأته وrدثنا عن
ً
¦افظة كما دينية أيضا
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ً
 تش� الكتابات إÂ أن األخوات منهم من عمل R ا<نص� اhالث ع�،ترتيب زويمر  ،ذكرنا تتألف من 7سة ع� شخصا

 أن إخوته عملوا كقسس كما أن العائلة مهتمة با<نص�
ً
حرص \ ا<نص� وwن يرغب R  )أدريان (زويمر وأب ،كما أيضا
 .إÂ إفريقيا للعمل كمن�	 لكن استطاع أن يؤهل ابنه صمويل وcذلك ابنه بي; للقيام بهذه ا�همة ،اTهاب

rات الواسعة ال� حصل عليها صمويل زويمر دثنا عنÆGدثنا ،ا<كوين العم² ا�تنوع واrعن جهوده ا�ظرية  و
  وذكرنا بأنها بلغت أك0 من 7س[ ،ا�تنوعة ا�تعددة ومؤلفاته

ً
باإلضافة إÂ  ،باإلضافة إÂ ا�قاالت ا�تعددة ا�تنوعة ،مؤلفا

R دثنا عن جهوده العملية ولعل  ،إصدار تقارير عن عدد من الكتب ا�ساهمةrن اإلرسا�ة العربية هو واإلرسا�ة العربية هو و  أبرزها تأسيسأبرزها تأسيسÄ نÄ
 lلة العالم اإلسال� ورئاسة ، ا�5ة وcذلك R ا5حرين ومسقط اإلرسا�ة Rوشخص ثالث وÖنشاء ¦طات §ذه  تنجتنج

ً
أيضا

ُعِقد R ُعِقد R   ا�ؤتمر ا<نص�ي اTيا�ؤتمر ا<نص�ي اTيولعل أهمها ولعل أهمها   ،،وÖسهامه الكب� R ا�ؤتمرات ا<نص�يةوÖسهامه الكب� R ا�ؤتمرات ا<نص�ية، سنة سبعة وثالثون rريرها �دة
  .م[م[ا�سلا�سل  واTي يرى أنه بداية ا<نص� الفع² طبعا العمل <نص�واTي يرى أنه بداية ا<نص� الفع² طبعا العمل <نص�  القاهرةالقاهرة

  ))  0/0/( ( ^لقة ^لقة اا
  وسائل مواجهة ا�نص3وسائل مواجهة ا�نص3

rدثنا عن  ،ا<نص� وتعريفه وتارHه فتحدثنا عن ،هذه ا�لقة تعد ثمرة ا�لقات ال� rدثنا فيها عن ا<نص� ولعل
حديثنا R هذه ا�لقة عن وسائل مواجهة ، ينمن أشهر ا�ن�	  rدثنا عن نماذج ،rدثنا عن وسائل ا<نص� ،أهدافه

  .وcما ذكرت هو ثمرة ا�ديث عن ا<نص� نص�ا<
  كيف نستطيع أن نواجه ا^رÆة ا�نص3ية؟كيف نستطيع أن نواجه ا^رÆة ا�نص3ية؟

�اذا نطرح  ،حدث عن ا¨هود ا<نص�يةتت نود أن نطرح إحصائية باألرقام ؛قبل أن نذكر zلة من الوسائل �واجهة ا<نص�
 ومن بعد ذلك åاول أن نلتمس وÖياكم ،بذولة�تعرف \ حجم ا¨هود ا<نص�ية ا� اإلحصائيات؟هذه األرقام وهذه 

  .وسائل مناسبة �واجهة ا�رcة ا<نص�ية

أشار إÂ أن عدد س³ن العالم ستة آالف  :رcز ا<نص� العال�è ،،ا<نص�ا<نص�  عن إحصائيةعن إحصائيةم م /R/00//00 إحصائية صدرت ¾م R إحصائية صدرت ¾م --
منهم نصارى تشمل Ù الطوائف  %VV  أنا�رcز ا<نص�ي يش� إÂ  ،هذا عدد س³ن العالم ،بليون ةوأربع ومائت[

ا<نص� إÂ  أهمية و£ورة وصولبهنا يطا5ون ، لم يصلهم ا<نص�% Ö/،  وا<نص� قد وصلهم% UU، وا��انية ا�ختلفة
/Ö% �  .ا�تب
،  U/»000 لفأن يوتسعة وع� ةأربعمائين عدد ا�ن�	 -   .ال شك أنه عدد كب�من�	
-Gانية للتنص� اºداخل ا�ول الغربية أو داخل-ار5 ا� R ار5ا��انية إنما  ا�ول ليس للتنص�Gستة -ا<نص� ا 

  .م/00/إحصائية ا<نص� العالè ¾م  هذه اإلحصائية صدرت عن مرcز، دوالر 1º000000مليون  ع�
عدد  بأن السميط نعبد الر�òكتور ذكر ا ،قبل اإلحصائية األوÐ من ا�احية ا<ارHية م000/هناك إحصائية صدرت ¾م - 

  .من� U1²000 ألف و7سة ع� ةأربعمائين األجانب ا�ن�	 
 م/00/بينما اإلحصائية لعام  U1²000 ألف و7سة ع� ةأربعمائهذه  ،أك0 لو رأينا اإلحصائية اhانية لوجدنا أن العدد-

  .U/»000 لفأوتسعة وع�ون  ةأربعمائ
  .)U000»10(وع�ة ةوتسعمائداخل ا�ول ا��انية أربعة مالي[  ين ا�حلي[عدد ا�ن�	 -
  .)U³00/( ةائوثمانم ألفوع�ون  ةأربعا<نص�ية  بلغ lموع عناوين الكتب-
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  .¦طة) VÖÖ0(  [وسبع ةوسبعمائبلغ عدد ا�حطات اإلذاعية وا<لفزيونية ثالثة آالف -
ا�بذولة سواء Ìنت ا�طبو¾ت أو سواء Ìنت  تب[ ا¨هود الكب�ة ،لكن تب[ حجم خطورة ا<نص� ،إحصائية موجزة هذه

R عدد اإلذا¾ت أو عدد القنوات أو R حجم ا<نص�.  
وTلك ا�سؤو�ة كب�ة البد أن تكون هناك   e ظل هذه اإلحصائيات أو هذه األرقام كيف نستطيع أن نواجه ا�نص3؟e ظل هذه اإلحصائيات أو هذه األرقام كيف نستطيع أن نواجه ا�نص3؟

  .�بذولةالكب�ة ا مواجهة تتناسب مع حجم ا¨هود
  ::متعددة و�تلفةمتعددة و�تلفة  أقسم أسا�ب أو وسائل مواجهة ا�نصe 3 ¤االتأقسم أسا�ب أو وسائل مواجهة ا�نصe 3 ¤االت

   :وا�طروحة �واجهة ا<نص� من الوسائل ا�همة ::ا�جال ا�عويا�جال ا�عوي  --أ أ 
ونستطيع أن  ،تعزيز اÁانب العقدي وا�عوي �ى ا�سلم| Dمة، وباألخص e ا�ناطق ا�ستهدفة با�نص3  ::األمر األولاألمر األول
من خالل وسائل أخرى  ،ا�روس العلمية من خالل ،ب العقدي �ى ا�سلم[ من خالل الكتب اإلسالميةنعزز ا¨ان
 .Ñتلفة

aاألمر ا:اaى الطفل ا�سلم ::األمر ا:ا�فالبد أن åرص  ،العو�ة ع� ا<قنية خاصة åن R ع� ،تعزيز ا¼وية اإلسالمية وتنميتها 
و\ وجه اGصوص R نفوس الصغار ال� قد تتأثر بوسائل  ،سلم[ ¾مةا� \ تعزيز ا§وية اإلسالمية R نفوس أبناء

 .بالعو�ةو االتصال

 ،نضع §م برامج åرص \ ترسيخ العقيدة R نفوسهم ،با�سلم[ ا¨دد فالبد أن نهتم رDية ا�سلم| اÁدد ::األمر ا:الثاألمر ا:الث
 .ا�سلم[ ا¨دد أن åرص \åرص \ تعليمهم العلم ال�í اTي يكون حصانة �يهم فالبد 

 البد من أن تدعم ا¨هود ا�عوية دعم ،ا�نص3 دعم اÁهود ا�عوية e اNتان ا�ستهدفة من ::األمر الرابعاألمر الرابع
ً
 معنوي ا

ً
وغ�ه  ا

 .ا�ستهدفة من ا<نص� R ا5تان

� �جمع ا�لك فهد ل;zة معاÏ ال شك أن هناك اهتمام كب زيادة العناية ب¶kة معاa القرآن الكريم ::األمر ا�امساألمر ا�امس
ال;اجم ال�  فسåرص وأن نزيد االهتمام وأن نزيد العناية بال;zة æيث نستطيع أن ننا أنالبد  ولكن ،القرآن الكريم

 .لغة و§جة    � ترجم إÂ أك0 من ألc òما ذكرت بأن اإل«يلو ،منت�ة فيما يتعلق باإل«يل

فالبد أن تواصل مع ا�سلم[ وأن نعرف واقعهم وأن تعاون معهم R  م±ن ا�سلم| e ]ا�واصل مع  ::األمر السادساألمر السادس
 .األخطار مواجهة

 ،آخر اإلحصائيات \ ا¨هود ا<نص�ية إÂ ا�صول åن æاجة إÂ معرفة ،رصد جهود ا�نص3 ومنظماته ::األمر السابعاألمر السابع
 .ستطيع أن نواجه ا�رcة ا<نص�يةحÓ ن ،ا¨ديدة للحصول \ معلومات عن وسائل ا<نص�

وLورة اإلحسان إ� األقليات غ3  ،ا�سلمة وبيان حقوق األقليات غe، 3 بتانهم �قوقهم توعية ا�سلم| ::ا:امنا:امن  مرمراألاأل
  .�عويا هذا فيما يتعلق با�جال، نتائج إ�ابية بنÔاءة وال شك اإلحسان تكون · ا�سلمة

  : : اíاíالص9 واالجتمالص9 واالجتم  ا�جالا�جال  --ب ب 
ولعلنا ذكرنا من وسائل  ،وربطها با�وعية وا�عوة ودعمهاودعمها  ،،البد أن نعت¨ بال�امج الصحية e اNالد ا�ستهدفةالبد أن نعت¨ بال�امج الصحية e اNالد ا�ستهدفة  ::األمر األولاألمر األول
دعم وأن تُ وا5تان ا�ستهدفة  الÆامج الصحية Rبفنحن æاجة إÂ أننا نهتم ونعت�  ،ا�نظمات الطبية استخداما<نص� 

 .ا<وعية وا�عوةربط هذه الÆامج بتُ 

توجد عيادات طبية  ا�نكوبة دعم العيادات الطبية ا�حلية e ا�ناطق الفق3ة e أمكنة الكوارث e ا�ناطق  ::ا:اaا:اa  األمراألمر
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 .ن معاناة ا�حتاج[ وا�ر: وا�نكوب[مفالبد أن تدعم هذه العيادات بكوادر مؤهلة تسهم R ا<خفيف 

مثل  ،بها ن نتبناها ونهتمأفالبد أن åرص \ ا��و¾ت االجتماعية و ،وDت االجتماعيةوDت االجتماعيةبا�&با�&  االهتماماالهتمام  ::األمر ا:الثاألمر ا:الث
 .ا¨انب الÆامج االجتماعية األخرى ا�ختلفة R هذا ،األý الفق�ة ،ر¾ية األيتام

  ::والبد أن نسهم R ا�جال اإل�; واإلنساÏ من خاللوالبد أن نسهم R ا�جال اإل�; واإلنساÏ من خالل  ::اإل�; واإلنساÏاإل�; واإلنساÏ  ا�جالا�جال  --ج ج 
فالبد أن  ،ا�حتاج| من ا�سلم| واإلنساa واإلفادة منه e صد ا¼جوم ا�نص3ي Yاالهتمام بالعمل اإل�� االهتمام بالعمل اإل��   ::األمر األولاألمر األول

  نهتم بالعمل اإل�; والعمل اإلنساÏ حÓ نستطيع أن
ً
 .ندفع ونصد ا§جوم ا<نص�ي \ ا�حتاج[ من ا�سلم[ أيضا

aاألمر ا:اaتاج بغض ا�ظر عن معتقده فاإل�ثةفاإل�ثة  إ� ] �تاجإ� ] �تاج  تقديم اإل�ثةتقديم اإل�ثة  ::األمر ا:ا¦ Ù Âاإل�ثة جانب  ألن ،البد أن تقدم إ
 .إنساÏ والبد أن نÆز هذا ا¨انب للناس

مع األسف  ،هذا ا¨انب نفتقره ،واéاذ هذه ا�ماذج أمثلة وقدوة ،ا�عريف باÁهود اإلسالمية e ¤ال اإل�ثة  ::األمر ا:الثاألمر ا:الث
 ،إسهامات ا�ملكة l Rال اإل�ثة ن نÆزأاإلسالمية l Rال اإل�ثة فالبد أن يÆز هذا ا¨انب وبرامج تب[ ا¨هود  ال توجد

  .§ذا ا¨انب واÄاذ هذه األمثلة قدوة ونماذج
  : : ا�جال ا<عليèا�جال ا<عليè  --د د 

  فالبد إذافالبد إذا، ، ا�ؤثرةا�ؤثرةوcما ذكرت عند حدي> عن وسائل ا<نص� أنه من ضمن وسائلهم وcما ذكرت عند حدي> عن وسائل ا<نص� أنه من ضمن وسائلهم   ،،ا�همةا�همة  الشك أن ا<عليم من األمورالشك أن ا<عليم من األمور

  ::خاللخالل  فالبد أن نهتم با�جال ا<عليè منفالبد أن نهتم با�جال ا<عليè من  ،،أردنا أن نواجه ا<نص�أردنا أن نواجه ا<نص�

فالبد أن نسهم R إنشاء ا�عاهد  ا�نص3 ا�ستهدفة من اإلسهام e إنشاء ا�عاهد وا�دارس وا�راكز e اNالداإلسهام e إنشاء ا�عاهد وا�دارس وا�راكز e اNالد  ::األمر األولاألمر األول
أو  سواء Ìنت دينية أو ثقافية أو تعليمية ،وÑتلفةاإلسالمية ال� تقوم بأدوار متعددة  إنشاء ا�دارس إنشاء ا�راكز

االهتمام با�دارس وcذلك االهتمام  فالشك أن ،ولعلنا نرcز \ األماكن وا5الد ا�ستهدفة من ا<نص� ،اجتماعية
  .جهودهحضارية ومنارات إشعاع الشك أنها سوف تسهم R مواجهة ا<نص� و با�عاهد وا�راكز اإلسالمية ال� � مراكز

aاألمر ا:اaعليمية نا�حاضإنشاء   ::األمر ا:ا�رص \ إنشاء ¦اضن تعليمية  ،البد أن نر¾هم منذ الصغر ،نهتم بالصغار أنالبد  اå
  .Y وجه ا�صوص باأليتامتهتم بالصغار Dمة وتهتم 

عن  ،ات علمية عن ا��انيةفالبد أن تكون عندنا مراكز دراس با�}انية االهتمام با�راسات الq تُعo  ::األمر ا:الثاألمر ا:الث
  .معلومات علمية جديدة تكون مفيدة وبّناءة ،ا�صارى طوائف

 جيد نؤهلهم تأهيالً  ،با<نص� العناية بطالب ا�نح القادم| من ا�ناطق ا�ستهدفة  ::رابعرابعاألمر الاألمر ال
ً
نهم إذا رجعوا إÂ أæيث  ا

 سواء Ìن R ا�جال ا�عوي أو R ،الت متعددة ومتنوعةا<نص� من خالل lا أماكنهم يستطيعون أن يسهمون R مواجهة

  .ا�ختلفة أو غ�ها من ا�جاالت األخرى ،ا�جال ا<عليè أو R ا�جال اإلعال�

   ::ا�جال اإلعال�ا�جال اإلعال�  --��
، فنحرص \ ا�جال اإلعال� ،أتصور أن · أهمية كÆى والسيما R هذا الع� R ع� ا<قنية R ع� ا�علومات

  ::ا<ا�ةا<ا�ة  ونستطيع أن نسهم R ا�جال اإلعال� من خالل األمورونستطيع أن نسهم R ا�جال اإلعال� من خالل األمور
فال شك أننا æاجة إÂ أن  ،ا�ستهدفة ا�سلم| وتقوية الصلة بالشعوب ا�عريف با^ضارة اإلسالمية وتاريخا�عريف با^ضارة اإلسالمية وتاريخ  ::األمر األولاألمر األول

 åرص \ تقوية الص ،بعظمة تارHهمو بعظمة ا�سلم[و ،ا�ضارة اإلسالميةب فنعر	 
ً
لة بالشعوب اإلسالمية وأيضا

  .ا<نص� ا�ستهدفة من قبل



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                       ))دةدةنسخة مدققة ومزينسخة مدققة ومزي((                                        االست&اق وا�نص3االست&اق وا�نص3  مقررمقرر  

- �� - 
 

aاألمر ا:اaث الفضا� بلغات متعددة  ::األمر ا:اNعوة من خالل ا�أن åرص \  ،البد أن åرص \ ا�عوة إÂ اإلسالمف العناية با�عوة من خالل اNث الفضا� بلغات متعددةالعناية با
من  ،اإلسالم أن åرص \ رد الشبهات والشكوك ال� تثار حول ،بيان ¦اسن اإلسالم أن åرص \ ،ا<عريف باإلسالم

الع� اTي انت�ت فيه  والسيما åن R هذا ،بل بلغات متعددة وÑتلفة ،ا5ث الفضا® وليس فقط بلغة واحدة خالل
الفضا® ليس فقط باللغة العربية وÖنما باللغات ا�ية األخرى  فالبد أن نعت� با�عوة من خالل ا5ث ،اللغات وتعددت

 .ا�همة

 مساعدة   ::األمر ا:الثاألمر ا:الث
ً
�ستهدفة نستطيع اåرص \ ا�جتمعات  فالبد أن ،ودعويا وتأهيل ا�جتمعات ا�ستهدفة إعالميا

 æيث أنهم يستطيعون من خالل مواردهم ا�حدودة القيام أن نؤهلهم ونسهم R تأهيلهم
ً
بالعمل R ا�جال  تأهيًال إعالميا

  .اإلعال� واالهتمام باإلسالم ون�ه
فالبد أن ندعم  ،مسحية و�حصاءات رقمية ين من خالل دراساتأ�ف عن ا�نص3 وجهود ا�ن}Ì دعم ا�  ::رابعرابعاألمر الاألمر ال

فنحن æاجة إÂ دراسات  ،ين من خالل دراسات مسحيةا<أ�ف اTي يب[ ا<نص� ويب[ خطورته ويب[ جهود ا�ن�	 
Âا�ن مسحية إ R اطق ا�ختلفةإحصاءات رقمية تب[ حجم ا<نص� تب[ واقع ا<نص�. 

  ::لعلنا e نهاية هذه ا^لقة نلخص ونوجز ا�قاط الÏ qدثنا عنها e موضوع وسائل مواجهة ا�نص3لعلنا e نهاية هذه ا^لقة نلخص ونوجز ا�قاط الÏ qدثنا عنها e موضوع وسائل مواجهة ا�نص3
Ðا�قطة األوÐا�قطة األو:: èتوصلنا إ�ها صدرت ¾م  � أحدث اإلحصائيات ال� ،ذكرنا إحصائيات صدرت من منظمة ا<نص� العال

تتحدث عن عناوين  ،ينالر�ن السميط تتحدث عن عدد ا�ن�	  تور عبدا�ك ها عنناقبلها ذكرنا إحصائيات نقل ،م�  �
اإلحصاءات بيان حجم  ا§دف من ذكر هذه إن قلنا، تتحدث عن عدد ا�حطات واإلذا¾ت ا<نص�ية ،الكتب ا<نص�ية

نستطيع أن  ال ا<نص� أنوذكرنا  ،هذه ا¨هود ا�بذولة ا¨هود ا<نص�ية ا�بذولة æيث نستطيع نتحدث عن وسائل R حجم
 وأµنا إÂ ثمان نقاط فيما يتعلق ا�جال ا�عويفنعمل R  ،وÑتلفة R مواجهته نواجهه إال أن نعمل l Rاالت متعددة

 أن نعمل R  ،با�جال ا�عوي
ً
م ، ثفيما يتعلق با�جال الص9 واالجتماí وذكرنا ثالث نقاط ا�جال الص	 واالجتما�أيضا

 ثم ،وبينا أهميته وذكرنا ثالث نقاط فيما يتعلق با�جال اإل�; واإلنساÏ واإلنساa ا�جال اإل��د ذلك عن rدثنا بع

بمواجهة ا<نص� R ا�جال ا<عليè  وبينا أهمية ا<عليم وذكرنا lموعة من ا�قاط فيما يتعلق ا�جال ا�عليrÂدثنا عن 
ع� ا<قنية وا�علومات  ،والسيما R هذا الع� ،وأهميته ا�جال اإلعالá ديث عنختمنا حديثنا با�، وذكرنا أربع نقاط

 .با�جال اإلعال� �واجهة ا<نص� rدثنا عن أربع نقاط فيما يتعلق، ا�تجددة وا�نت�ة وال� يسهل ا�صول عليها

Ù 
ً
للعمل  ،ا�¾ة أو ا�ثقف[ أو العلماء وغ�هم فئة من فئات ا�جتمع سواء Ìن فئات ال شك أننا æاجة إÂ العمل zيعا

ا�جتمعات تستخدم وسائل متنوعة  مواجهة ا<نص�، فال شك أن ا�رcة ا<نص�ية كما ذكرنا تشg خطورة \ \
 وتفيد من ا�جاعة ال� ،وتفيد من الفقر ،وتفيد من الكوارث ،ا�نت�ة والسيما أنها تستغل وتفيد من ا�اجة ،ومتعددة
R عدد من ا5تان توجد، lمواجهة ا<نص� برنا R ناlفالبد أن يكون برنا 

ً
  ا

ً
 متعدد متنو¾

ً
ا�جاالت ال� أµنا  يشمل ا

اإل�; واإلنساÏ، ا�جال ا<عليè، ا�جال ا�عوي، وغ�ها من  ا�جال ،ا�جال الص9 واالجتماR، í ا�جال ا�عوي ،إ�ها
  .األخرى ا�جاالت

  

�� 


