الشبهة :تابع الفتوحات اإلسالمية
أتينا في المحاضرة السابقة بعدة مصادر تشهد بأن الفتوحات كانت تحريرا للشعوب وأن
الشعوب ساعدوا المسلمين وساندوهم ولم تكن هناك أية مقاومة من الشعوب بعكس ما رأينا من
نفس هذه الشعوب مقاومات شديدة ضد االحتالالت الغربية فمثال الشعب الجزائري وقف
صامدا لمئة عام أمام االحتالل الفرنسي وما رأيناه وقف ضد الفتح وغيرهم من الشعوب
السؤال هنا لماذا هذه الشعوب وقفت ضد هذا ونفس الشعوب وقفت مع هذا ؟ وحل اللغز هو
اختالف الطرفين هذا جاء محررا وهذا جاء مخربا مدمرا
 ,سنكمل اليوم أيضا في شهادة غير المسلمين عن الفتوحات اإلسالمية و فضلها
 -1كتاب شمس العرب تسطع على الغرب للمؤرخة زغريد هنكة صـ  264تنقل قول
بطريرك بيت المقدس تقول ":إن السادة والحكام الجدد لم يزجوا بأنفسهم في شئون تلك
الشعوب الداخلية .فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع ألخيه بطريرك القسطنطينية
عن العرب " :انهم يمتازون بالعدل وال يظلموننا البتة  ,وهم ال يستخدمون معنا أي عنف".
(وتكمل هنا زغريد هنكة نفسها) لقد أعطى العرب لمن يعتنقوا اإلسالم من شعوب البلدان التي
فتحوها حرية الديانة وحريتهم كمواطنين ما داموا يؤدون فقط ضريبة الرأس (قصدها الجزية )
ويطيعون حكامهم  .فلقد أتى هؤالء ليحكموا وليس لجذب الناس إلى الدين وجعلهم أندادا  .لقد
عثر المنتصرون على الشعوب المغلوبة دخول االسالم حتى ال يقللوا دخلهم من الضرائب التي
كان يدفعها من لم يدخل في اإلسالم ".

( -2اعترف فيه أحد باباوات الكنيسة أن مصرا أعطاها هللا للمسلمين (أي أن هللا هو الذي
مكن المسلمين من فتح مصر )
والذي قال هذا الكالم هو البابا في ذلك الوقت وقالها لعمرو بن العاص)
كتاب تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي صـ 211قال " :ثم نهض كيرلس البابا وسار إلى بابيلون
حيث المسلمون  ,راغبا أ ن يعمل سالما  ,وأن يؤدي لهم الضرائب ليدعوا الحرب عن بالد
مصر  ,فرحب عمرو بمجيئه  ,وقال له  :حسنا فعلت بخروجك إلينا فأجاب كيرلس وقال له :
منحكم الرب هذا البلد  ,من األن ال يكون بينكم وبين الروم خصومة  ,وحددوا عبء الضرائب
التي تؤدى  .ولم يقل هؤالء االسماعيليون شيئا ما  ,ومكثوا منفردين أحد عشر شهرا ورحل
الروم الذين كانوا باسكندرية  ,أخذوا أموالهم "...

وهذه هي الشهادة الثانية على أن هللا هو الذي منحنا تلك البالد ونصرنا ومكنا منها
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الدولة األموية حكمت بالتسامح مع غير المسلمين تحديدا النصارى

كتاب خالصة تاريخ الكنيسة الملكية لألب يوسف الشماس قال " :ولكن كنيسة اورشليم وسائر
الكنائس الملكية  ,بخروجها من مملكة الروم ودخولها في حوزة مملكة الخلفاء  ,قد تحررت
من نفوذ القسطنطينية ولم تعد مضطرة أن تجاريها كما سبق في كل ما تريد .يبين ذلك
خصوصا من مسئلة بدعة محاربي األيقونات المذكورة  .فإنه فيما كانت مملكة الروم قائمة
قاعدة في حكم اولئك القياصرة كانت الكنائس الملكية في راحة من هذا القبيل  ,وكانت كنيسة
أورشليم خصوصا _بعد الصدمة التي أصابتها في القرن السابع _ قد عادت إليها الحياة
الطبيعية وتحسنت أحوالها قليال في ظل الدولة األموية المتسامحة  .فقام القديس يوحنا
الدمشقي "....

بشهادة هذا المؤرخ أن الدولة األموية كانت متسامحة
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داللة على تسامح الخلفاء الراشدين

كتاب تاريخ الشعوب اإلسالمية لبروكلمان صـ141يقول  ":أما القول أن المسلمين احتلوا بعد
الفتح مباشرة نصف الكنيسة إلقامة شعائرهم الدينية وتركوا نصفها اآلخر للنصارى ,مكافأة لهم
على استسالمهم  ,فمن اختراع الروايات االسالمية المتأخرة  ,التي لم يعد في ميسورها أن
تفهم مثل هذا التساهل مع النصارى  .وفيما نرى الخلفاء األولين يصونون حقوق النصارى ,
نجد الوليد ينزع _سنة  _ 705الكنيسة منهم  ,ثم يعيد إنشاءها بأن ضم إليها الجدار الجنوبي
والرواق المالصق من الهيكل السابق"

 -5كيفية تعامل صالح الدين األيوبي مع المقدسات المسيحية عندما حرر القدس في معركة
حطين (ومعلوم أن الصليبيين (كاثوليك) عندما دخلوا القدس ضمروا كل شيء حتى ضمروا
بعض الكنائس األرثوذوكسية )
كتاب تاريخ الحمالت الصليبية ستيفين رانسيمان الجزء الثاني صـ 525يقول :

إذا هنا صالح الدين األيوبي أعاد لهم (األرثوذوكس) مقدساتهم النصرانية بعدما
دمرها الكاثوليك النصارى

 -6شخص اسمه روينسون يتحدث عن أتباع النبي صلى هللا عليه وسلم (الفاتحين) وعن
سماحتهم

كتاب االسالم خواطر وسوانح هنري دي كاسترى ص٦٩

يقول :

طبعا هذه الخيارات الثالثة ليست لكل شخص فمثال النساء ال تعرض عليهم هذه الخيارات
الثالثة وغيرها (راجعوا حلقة الجزية ) فهذه الخيارت الثالث مقيدة ضد مجموعة معينة
والكاتب ذكر هذه الخيارات الثالثة ألن اإلسالم وحده هو الذي خيرهم أما األمم الباقية فلم
تتوفر لديهم هذه الرحمة فكانوا يخيروهم بين الموت أو إتباعهم وعندنا الحروب الصليبية كانوا
فيها يخيرون بين المعمودية أو الموت .

(تمت بحمد هللا )

