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- أن الحضارة الزاھرة في األندلس جعلتھا مقصد طالب العلم من مختلف بالد أوروبا، یفدون إلیھا لیتلقوا 
العلم في مختلف فروعھ، من فلسفة وطب وھندسة وفلك وغیرھا، على أیدي األساتذة العرب والمسلمین 

الذین أناروا الدنیا بعلمھم .
- لقد أسس المسلمون أول جامعة في أوروبا سنة۸٤۱ م في مدینة سالرنو، وھي امتداد للجامعات العربیة 

األسالمیة في الشرق، ثم أُنشئت جامعات طلیطلة وأشبیلیة وغرناطة،
- فارتادھا الطالب االوروبیون ینھلون من علومھا، ثم یعودون إلى بلدانھم یلبسون العباءة یقلدون بھا 

اللباس العربي، وھذا شعار فخر بأن ھذا الفتى قد تخرج من الجامعات العربیة،  وبقي تقلید العباءة یلبسھ 
الخریجون حتى یومنا ھذا.

- قال جاك غودي : في كتابھ  األسالم في أوروبا :اللباس العربي أضحى عالمة الوجاھة العلمیة إلى الیوم، 
وال سیما في المناسبات العلمیة، كمناقشة الرسائل الجامعیة، وحفالت التخرج في المعاھد العلمیة.

- أما عن القبعة فخالل القرن الثامن عشر، تم تكبیر القسم المربع من ھذه الطاقیة مما نتج عنھ قبعة 
التخرج المألوفة ، حیث كان المسلمون فى األندلس یضعون المصحف فوقھا حتى یُطبّقوا قول هللا تعالى:   

" وفوق كل ذى علم علیم".

- تضجر الناس وملّوا من أیام العزل المنزلي وھم في بیوتھم، فماذا لو كان فیروس كورونا ال یعیش إالّ 
داخل البیوت، وُطلب منّا إخالء منازلنا، فأي أرض سوف تستوعبنا، وأي سماء سوف تُظلنا، كیف ستكون 

حیاتنا الیومیة في المأكل والملبس والطھارة والستر؟، فاعقلوا یا من تتذمرون من الحبس المنزلي، 
والزموا بیوتكم، فنحن في نعمة عظیمة . 

- اذكروا كیف كان حال النبي وأصحابھ حین ُحوصروا في الشعب ثالث سنین في حّر مكةَ، ال بیوٌت وال 
مكیفاٌت وال مستشفیاٌت وال مطاعَم، وُمنعوا من المیرة، فال یبتاعون وال یشترون من أحٍد، حتى أكلوا ورق 

الشجر... فاستثمروا وقتكم ، واحمدوا هللا على ما أنتم فیھ . 

- قیل لرجل: ما نراَك تُعیب أحدا ؟، فقال: لسُت راٍض عن نفسي حتى أتفرَغ لذِم الناِس .
 ِلسانَُك ال تَذُكْر بِِھ َعوَرةَ امرٍئ..... فَُكلَُّك َعوراٌت وللنّاِس ألُسُن .
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