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العالقة تاریخ من ومواعظ دروس  

في وأوروبا المسلمین بین الشائكة الوسطى القرون     
ومسیحیي المسلمین بین العالقات عن القدیمة األوروبیة الكتابات تحتوي أوروبا    تشویھات، على     

اإلسالمي الدین لفھم جادة محاوالت على أیضا ولكن  
األلماني المفكر بقلم  

ھیركومر ھوبرت  
Hubert Herkommer 

لھ وقدم األلمانیة عن ترجمھ  
عید ثابت  
 تقدیم

األلماني المفكر ھو المقال ھذا كاتب ھیركومر ھوبرت الكبیر       Hubert Herkommer األلماني األدب أستاذ  -    بجامعة   
برن، بسویسرا    مفكري أعظم من وھو  .  اآلن حتى قرب عن علیھم وتعرفت قابلتھم الذین الغرب    إعجابي  .  لھ، حدود ال بھ      
وتقدیري  واحترامي    حدّ  ال لھ    لھما    وینبغي  .  اإلعجاب من مختلفین جد مستویین نوضح أن ھنا     أعلن عامة بصفة فالغرب  : 

رشدي لسلمان وتقدیره إعجابھ عن نصرین وتسلیمة    اإلسالم رسول سّمى لاألو  .    ) صلعم  في  )  روایتھ      « شیطانیة آیات   » 
 Mahound وتعني    الكلب دمحم  :  القرآن بإلغاء تطالب والثانیة  .  مستوى ھذا  .  الثاني والمستوى  .   كاتب إعجاب مستوى ھو   

السطور ھذه عربي وھو  -    مسلم    ّــا بھیركومر  -   ماري وأنــ كینج وھانس شیمل    Hans Kueng   ) كینغ، ھانس راجع    
الدیني، التطرف مع نتعامل كیف  عید، ثابت لھ وقدّم األلمانیة عن ترجمھ    الحیاة،    آفاق، ملحق    أكتوبر  ١٣     ) األول تشرین   ( 

الغربي الفكر عمالقة من الثالثة  .)٣٩٩١ الحدیث،    تربطني    وطیدة روحانیة عالقة بھم    لم  .  المسیح، أحدھم یشتم     شتم كما   
رشدي السالم، علیھ دمحما    ولم    أي یطالب    األناجیل، بإلغاء منھم    القرآن بإلغاء نصرین تسلیمة طالبت كما     عن علمت ولو  . 

ذلك، من شیئا أحدھم نظري، من لسقط    تقدیري ولفقد    واحترامي    إعجابي  .  الشخصیات بھذه    كونھم من ینبع    ال ما یرون      
أن الغربیین معظم یرید  یروه    الحضارات، تحاور ضرورة یرون  .  الدیانات بین التصارع وقف وأھمیة     عمالقة جمیعا إنھم  . 

مشتركة، صفات تجمعھم كبار منھا    الشخصیة، قوة  :  والشجاعة،    والذكاء،    االطالع، وسعة    والعدل،    والتسامح،     واحترام   
،اآلخرین واحترام النفس اللسان وفصاحة    بأنفسھم، لثقتھم ونظرا  .  شخصیتھم، وقوة    في الطعن إلى بحاجة لیسوا فھم      

اإلسالم،  العلمي، البحث مظلة تحت المسلمین أخطاء وتصید    حتى    والعظمة بالقوة یشعروا    القوي فاإلنسان  .   بحاجة لیس   
اآلخرین، شأن من التقلیل إلى وتصغیرھم،    حتى    وعظمتھ بقوتھ شعری    القوي اإلنسان  .  واآلخرین، العالم على متفتح    ال     یجد   

في اآلخر من خوفا أو ضعفا نفسھ    تطغي بل  .  اآلخر، على التعرف إلى تدفعھ جیاشة إنسانیة مشاعر نفسھ على     خوف دون   
ھیبة، أو حذر، دون معھ والتعایش    تحفظ دون بھ واالتصال     .  

ّــا كینج وھانس مرھیركو ھوبرت ماري وأنــ في حقا مشرفة نماذج شیمل    الغربي الفكر تاریخ    الحدیث    جمیعا إنھم  .   یقفون   
تیار من النقیض على غربي    آخر،    ھي صناعتھ    في الطعن    اإلسالم،    ھي ورسالتھ     المسلمین من الغربیة الشعوب تخویف   

اإلرھابیین، منھا، والتھویل المسلمین أخطاء تصید ھو األكبر وھمھ    وقبیح سيء ھو ما بكل اإلسالم وربط    ال تیار  .   یرید   
أن الماضي بأخطاء یعترف    ھو بل  .  في الغربیین لمطاعن العریق التاریخ تماما یتجاھل    اإلسالم،    الذي     نورمان عالجھ   

في دانیال كتابھ      « والغرب اإلسالم  ال تیار  .«  اإلسالم، مع الحوار ىإل یسعى    وال    أن یھمھ    األدیان بین السالم یتحقق     . 
وكینج وشیمل ھیركومر الثالثة عمالقتنا وبین التیار ھذا أصحاب بین وشتان   .  

رشدي لسلمان وتقدیره الغرب احترام بأن قولنا إلى نعود شيء، نصرین وتسلیمة     وھیركومر لشیمل وتقدیرنا واحترامنا   
آخر ءشي وكینج محترمین، عمالقة نحترم نحن  .  والغرب    المسلمین، أھانوا أشخاصا یحترم    اإلسالم رسول وشتموا      

صلعم (  (.   
في السائد أو الغالب التیار وبعكس الیوَم، الغرب    الدین بأن القائل    ینافي    العقل،    المعري العالء أبو كان تیار وھو     عبّـر قد   

بقولھ عنھ  :  
ثنانِ ا »  أھلُ     األرِض     عقلٍ  ذو  -   بال    دینٍ            وآخرُ     دیّــنٌ     عقلَ  ال    لھ     »  

في وشیمل وكینج ھیركومر أن نجد العقالنیة وقمة التدین غایة     .  
الثالثة، العباقرة ھؤالء تجمع أخرى صفة ھي    بعشرات، عصرھم سبقوا أنھم    لم إن    السنین مئات یكن     كبار من إنھم  . 

والغرب اإلسالم بین بالحوار المطالبین ویكفي  .  القائلة كینج نظریة نذكر أن     : « سالمَ  ال  عالمیا،    األدیان بین سالم دون     ». 
اإلسالمي الشرق مطالبة عن تكف لم وشیمل  جدیدة صفحة وفتح الخالفات بنبذ والغرب    وھیركومر  .   كلتا أصحاب یدعو   
الحضارتین والغربیة سالمیةاإل  -   أن  -    وجمیل، ومفید نافع ھو ما كل األخرى الحضارة من ویقتبسوا یأخذوا     أیضا وھو   

والشرق الغرب بین والتسامح والتفاھم التعایش دعاة كبار من  .  
مفكري كبار أحد أیضا ھو وھیركومر وحضارتھ اإلسالم أنصفوا الذین الغرب    في وھو  .  ذلك    تیار ابأصح مع یختلف      

األوروبیة المركزیة » الذین  «  للعالم، مركزا أوروبا یعتبرون    في بدأت اإلنسانیة الحضارة أن ویرون    األوروبیة، أثینا      
في قائمة وظلت  حتى أوروبا    ھذا یومنا    وھم  .  األخرى، الحضارات بقیة فضل ینكرون    نفي إلى ویمیلون     عن اإلبداع صفة   

المیة،اإلس الحضارة في شيء كل ویحللون    بأسلوب اإلسالمیة العلوم تاریخ    في یقود    األوروبي، األصل إلى النھایة      



في ویصب  ھذا      « الخالد النھر   » ، كما    الجابري عابد دمحم یقول     .  
وكما كینج، ھانس یشیر    ال اآلخر مع فالحوار    یعني    وال    عما التنازل یتطلب    معتقدات من المرء بھ یؤمن    المنطلق ھذا من  .    

ھیركومر ھوبرت ینظر  المسیحي  -    الدیانة    وتقدیر واحترام تبجیل نظرة اإلسالم إلى  -   لإلسالم، وحبّـھ  .   واحترامھ   
اإلسالمیة، للحضارة جعاله    في یطرح    محاوراتي    الملح السؤال معھ    المسلمون؟ تأخر لماذا  :   

اإلسالمي، الشرق لحب المستشرقین بعض افتقاد نأ ھیركومر ویرى ال جعلھم    في یرون    اإلسالم،     العیوب إال   
والمساويء قائال ھذا موقفھ ویوضح  .  الحب كان إذا  :  یُـعمي    المساويء، رؤیة عن المرء    فھو    بالمحاسن أیضا یُـبّصـره    أي  .    

ال الحب أن  یغطي    فحسب، المساويء على    ولكنھ    المحاسن عن أیضا یكشف    ھي اإلنسانیة أن ھیركومر ویرى  .   أسرة   
واحدة، ینبغي    أن    في أفرادھا یتعایش    وسالم، محبة    أن وعلیھم    والخصام العنف ینبذوا    وھو  .  الشخصي االحتكاك یعتبر     بین   

المختلفة، الدیانات أصحاب المتباینة، واألجناس الشعوب وأفراد    والعنصریة والعداء الكراھیة لمحاربة وسیلة خیر ھو     .  
األلماني األصل نشر قد ھیركومر وكان التالي للمقال    في    مجلة عدد       du اإلسالم عن السویسریة     أوروبا مجالت كبرى  -  

الثقافیة في الصادر  -    ھیركومر، مع الترجمة راجعت وقد  .٤٩٩١  صیف    في الطفیفة التنقیحات بعض بعمل معا وقمنا      
النص   .  

 
الوسطى القرون من ومواعظ دروس  

األلماني المفكر بقلم  
ھیركومر ھوبرت  

األوروبیین إلى ونظرتھ منقذ بن أسامة  -١   
السوري األمیر عایش منقذ بن أسامة      )٨٨١١ - ٥٩٠١ م  الذي  - )  في ولد    التي نفسھا السنة    في فیھا أعلن     ةالنائی فرنسا   

الثاني أوربانوس البابا    Urban II في    كلیرمون مؤتمر       Clermont الكنائسي    األولى الصلیبیة الحملة قیام عن    في  -     
من القادمین المسیح جنود مع متباینة جد خبرات الطویلة حیاتھ  الفرنجة، بالد    نداء ساقھم والذین      « اإللھ مشیئة ھذه   » 

 Deus lo volt في    البحر، عبر متتالیة صلیبیة حمالت    وفلسطین القدس لتحریر    یحكي  .  في التالیة الواقعة منقذ بن أسامة      
مذكراتھ   :  

المقدس، بیت زرت إذا كنت  ...»  األقصى، المسجد إلى دخلت    كان<و    في  >  صغیر، مسجد جانبھ    كنیسة اإلفرنج جعلھ قد     . 
الداویة وفیھ األقصى المسجد دخلت إذا فكنت  الحراسة جنود  =(    ( ، أصدقائي، وھم    لي یخلون    الصغیر، المسجد ذلك    أصلي      
فیھ  فدخلتھ  .  یوما،    في ووقفت فكّبرت    الصالة    علي فھجم  .  اإلفرنج، من واحد    مسكني    وردّ     وجھي    الشرق، إلى    وقال     : «  كذا 

صلِ  ة،الداوی من قوم إلیھ فتبادر  .«!  عني وأخرجوه أخذوه    الصالة إلى أنا وعدت  .  وعاد، فاغتفلھم  .  عليّ  وھجم    بعینھ، ذلك      
وردّ   وجھي    الشرق، إلى    وقال     : « صلِ  كذا  الداویة، فعاد  .«  وأخرجوه، إلیھ ودخلوا    إلي، واعتذروا    وقالوا     : « ھذا   غریب   

في اإلفرنج بالد من وصل األیام، ھذه    من رأى ماو    یصلي    إلى    الشرق غیر    فقلت  .«   : « حسبي  الصالة من    فخرجت،  .«!    
الشیطان، ذلك من أعجب فكنت  وجھھ، وتغییر    ورعدتھ،    القبلة إلى الصالة نظر من لحقھ وما     ».   

الصلیبي الفارس ھذا إن الذي  -    المسیحیة، االحتالل بقوات لتوه التحق    والذي    كان    ؤديی     مفرط بحماس العسكریة خدمتھ   
في الشریف الحرم منطقة    ھي  =(   المبارك األقصى والمسجد المشرفة الصخرة مسجد فیھا الموجود المنطقة    في  )   بیت   

المقدس كان  -   صالة، توجد ال أنھ یعتقد    المسیحیة، الطریقة على إال     ةالصال إقامة إمكانیة استیعاب أو تصور عن وعجز   
أخرى بطریقة في دینیا وتربى الفارس ھذا نشأ لقد  .  أوروبي مجتمع    مسیحي،    في    والقیم، المعاییر من محدد نظام إطار      

العالم، عن متكامال تصورا یعادل  الخاصة، بطریقتھ شئ كل ویفسر    نواحي من ناحیة لكل ثابت تقییم أیضا ولھ    األرض     . 
المشرق فمن  لجنة،ا تقع حیث  -    واألناجیل، التوراة تقول كما    السماء، إلى المسیح صعد وحیث     إلى سیعود حیث ومن   

كقاضي األرض ھناك من  -   Weltenrichterالعالمین    الخالص المسیحیون ینتظر     .  
المسیحیة فجر منذ المشرق نحو متجھة الكنائس صحون أن نجد السبب ولھذا  المسلمین دعن الصالة جغرافیا أن بید  . 

كلیا اختالفا ذلك عن تختلف صالتھ، منقذ بن أسامة أدى أیضا الطریقة وبھذه  .  واقفا،    راكعا، ثم    ساجدا، ثم    جالسا وأخیرا     . 
في دائما ولكن  للقدس بالنسبة جنوبا الواقعة مكة اتجاه     .  

الشارتري فولخر  -٢     Fulcher von Chartres في ینالصلیبی استقرار یصف     المشرق   
المعبد، لفرسان بالنسبة مألوفة اإلسالمیة الصالة كانت في الفارس ذلك سبقوا الذین    الخدمة،     أصدقاء من بعضھم وكان   

منقذ بن أسامة في منھم كثیر تأقلم لقد  .  الغربة،    الجدیدة الشرقیة والبیئة عاداتھم بین ووفقوا    الشارتري فولخر إن بل  .    
 Fulcher von Chartres   ) حوالي  حوالي  - ٩٥٠١     ٧٢١١ م  كلّ  أن أشار قد  )   سالم امبراطوریة وكأن بدا قد شيء   

في بدأت قد الزمان آخر فلسطین،    حیث    یقول     : « في هللا حول كیف وتأمل انظر  شرق إلى الغرب ھذا عصرنا    فنحن  .    - 
أوروبیین كنا الذین  یینشرق الیوم صرنا  -   الذي وھذا  .  إفرنجیا، أو رومانیا كان     أبناء أو الجلیل أھل من ھنا اآلن أصبح قد   
فلسطین الذي وذاك  .  كان    في یعیش    رانز       Reims   ) في تقع مدینة  فرنسا شمال    شارتر أو  )     Chartres   )  تقع فرنسیة مدینة 
جنوب باریس غرب     ( ، طاكیةأن أو صور مدینة إلى انتقل    میالدنا محل بسرعة ونسینا  .  بعضنا أصبح لقد  ...    بیتا ھنا یمتلك   

وخدما، أبیھ عن ذلك ورث قد وكأنھ    زوجة، لنفسھ اآلخر واتخذ  .  بني من دائما تكن لم    قومھ،    سریانیة، أحیانا ولكن     أو   
أرمنیة، مسلمة، عربیة وأحیانا بل    ھاتعمید وتم وتنصرت اإلسالم تركت    ابنھ، وزوجة حماه اآلخر واستضاف  .   أیضا أو   

أمھ، زوج أو ابنتھ زوج وال    األحفاد، ینقصھ    األحفاد وأبناء    وتفرغ  .  العنب، لزراعة البعض    أخرى بزراعات اآلخر واھتم     . 



للتفاھم وكوسیلة  مختلفة، لغات بالتناوب یستخدمون    أصبحوا    اآلن، یتقنونھا    لألمتین مألوفة عھاجمی وصارت     الثقة وتوثق  . 
ھؤالء، بین الروابط في كانوا الذین    األصل    غرباء    فولخر إن ثم  .«  Fulcher    الذي كان    في قسیسا یعمل     الملك قصر   

األول بلدوین    Balduin I الصلیبیة المقدس بیت لمملكة متوج ملك أول  -   في استشھد قد  -   سیحیةم بآیة الموضع ذلك      
النبي فیھا یقول  إشعیاء    واألسد  ...» :  البقر مع التبن یأكل     » ) إشعیاء سفر    - ٥٢ /٥٦(.   

اإلفرنج طبائع عن ومالحظاتھ منقذ بن أسامة  -٣   
كذلك الحضارتین، بین التقارب عن رزینة بلھجة منقذ بن أسامة یتحدث    صلیبي فارس إلى فیشیر    في استقر سابق      

ة،أنطاكی  وكفّ     األوروبیة، األطعمة تناول عن    أن باستطاعتھ وكان    مفتخرا المسلم لصدیقھ یقول     : « ُـل  كـ النفس طیب  -    ! 
اإلفرنج، طعام من آكل ما فأنا  ولي    مصریات، طباخات    آكل، ما    طبیخھن من إال    وال  .  داري یدخل    الخنزیر لحم     ».   

في أیضا ونقرأ إفرنجي فارس عن ھذا منقذ بن أسامة كتاب    لم    شرقي حمام بزیارة یُعجب    فحسب،     أیضا تعرف إنھ بل   
العانة، شعر حالقة على الحمام صاحب أمر حیث    سالما  -   أن  -   فورا، عانتھ لھ یحلق    عانة وكذلك      « المدام  زوجتھ،  «   مما   

في غریبال النقص ذلك مثل من البالغة الحمام صاحب دھشة أثار والنخوة الغیرة     .  
وڤكلیر دیر رئیس برنارد  -٤     Bernard von Clairvaux اإلسالم على وحقده     

وڤكلیر دیر رئیس برنارد أن المؤكد من Bernard von Clairvaux   ) حوالي    ٣٥١١ - ٠٩٠١ م   الدعایة مسؤول  - ) 
في الحربیة الثانیة الصلیبیة الحملة    األخبار، ھذه مثل سمع قد كان لو  -    الخطوات ھذه مثل بشدة واستنكر سارع قد لكان   

اآلخر، ثقافة تجاه والفضولیة الغشیمة للتآخي الراقیة السلمیة الصورة عن بالطبع ناھیك    التي    فولخر رسمھا       Fulcher  . 
ففي  الجدیدة، للفروسیة مدحھ    برنارد شنع       Bernard الدنیویین، الفرسان على    في الماھر وأسلوبھم    الحیاة،     شدة وامتدح   

في العالیة ومھارتھم لھ التابعین المعبد فرسان الكفرة ضد معركتھم    المسلمین  =(    ( ، حیث    یقول     :  
ال »  أبدا شعورھم یمشطون    ما ونادرا  .  یستحمون    إنھم بل  .  أفظاظا، یظھرون    ألنھم    شعورھم تصفیف یھملون     تلیھمیع  . 

الغبار، السمرة، إلى لونھم ویمیل    والسالح الشمس حرارة من بتأثیر    الحرب، أنذرت فإذا  .  باإلیمان، داخلیا تسلحوا     وبالنار   
خارجیا والحدید الرعب، إلثارة یسعون  ...   اإلعجاب، من أكثر    في    األعداء قلوب    النزال، وقت حان إذا  ...    الھدوء یدعون   
جانبا، دالمعتا أعدائھم، على وینقضون    وكأنھم    یقولون    مبغضیك أبغض أال«  :  »مقاومیك وأمقت رب یا    المزامیر (    - ٩٣١(. 

وھم  أعداءھم یعتبرون    غنما     ».   
البالغ الجھل  -٥   

أوروبا، من لتوه القادم المتحمس فارسنا إلى ولنرجع والذي    حة،والوقا الغباء من كاف قدر على كان    جعلھ     مجد على یھجم   
أبي الدولة مؤید الدین علي بن مرشد بن أسامة المظفر    الكناني منقذ بن نصر بن مقلد بن    الكلبي،     على إجباره محاوال   

في الصالة المشرق، اتجاه    مكة اتجاه من بدال    في نتساءل ونحن  .  السیاق ھذا    الذي ما  :   ھذا بالشا المعبد فارس بوسع كان   
أن وأمثالھ المزعومین الكفرة ھؤالء دیانة عن یعرفوه    المسلمین  =(   اإلطالق، على وشخصیتھم  )   لقاءات تحسم أن قبل   

والقبول، االستلطاف مسألة بالمسلمین الشخصیة األوروبیین والنفور؟ الرفض أو     
اإلفرنج إن تسمي العرب كانت كما  -   مسیحیي    أوروبا    لم  -    في رفوایع    خصمھم، عن بال ذا شیئا الغالب      «  الجنس ھذا 

الحیواني الحقیر     » ،   « الخنازیر الكالب ھؤالء  المسیحي الفكر زعماء باستطاعة كان فقد ذلك وبرغم  .«  في    أن أوروبا      
اإلسالمي الدین على اطالعا أكثر یكونوا  ومما  .   جانب من الصادرة لعنیفةوا الحادة األصوات أن والتأمل الفكر یثیر   

المتسامحة األخرى األصوات على بنجاح طغت قد والمحرضین المتعصبین  .  
السابع جریجور البابا  -٦     Gregor VII للمسلمین واحترامھ     

لإلسالم، المشوة للصورة ونظرا في المنتشرة    وحدب، صوب كل    البابوي الخطاب یبدو    الذي    السابع جریجور أرسلھ      
 Gregor VII الموریتاني الملك إلى    الناصر      ) ٩٨٠١ -  ٨٨٠١  سنة توفى  م  كالمعجزة  )   تسامحا المسلم الحاكم أظھر فقد  . 

المسیحیین، تجاه النصارى األسرى سراح وأطلق    ّر وقد  .  الحاكمَ  البابا ذكـ الموریتاني    في    بــ إلیھ أرسلھ شكر خطاب      «  اإللھ 
الواحد، الذي    منا كل بھ یؤمن    مختلفة بطریقة ذلك نفعل كنا وإن حتى  -    والذي  -    بحمده نسبح    یومیا،    للدھر، كمبدع ونتعبده      

للكون ومسیر  في استشھد قد جریجور البابا إن ثم  .«  الموریتاني للحاكم خطابھ    الذي    األوروبیون كان    كافرا، یعتبرونھ      
التالي بالقول  أفَـسُــسَ  أھل إلى الرسول بولس ةرسال من     : « الذي سالمنا ھو ألنھ  واحدا االثنین جعل     ») الثاني األصحاح    - 

٤١(.   
الكیتوني روبرت  -٧  لمعاني التینیة ترجمة أول یضع     القرآن   

ولكن الصلیبیین أن یبدو    وضباطا جنودا  -   أنھم بحقیقة االعتراف رفضوا  -   التوحید اتدیان إحدى یواجھون     جدا القریبة  -  
دیانتھم، من في    األحد، الواحد با المقرة شھادتھا    الیومیة، والصلوات    والصیام،    والزكاة     بالقرآن الصلیبیین معرفة كانت  . 

جدا محدودة لمعاني التینیة ترجمة أول أن صحیح  .  ٣٤١١  سنة ظھرت القرآن    م،  الكیتوني روبرت بقلم       Robert von 
Ketton، كانوا األوروبیین ولكن    معاني ترجمة توظیف إلى یتطلعون    في للطعن القرآن    اإلسالم     .  

االنجلیزي ھذا كان الكیتوني روبرت  -   في المستقر  -    ُـلة مدینة    یطــ َ ـلــ ُ طـــ    Toledo بأسبانیا    في المسلمین تراث یترجم      
علمي  الالتینیة، إلى العربیة من والفلك الھندسة     مدینة دیر رئیس المبجل بطرس من بتكلیف الطموح المشروع ھذا وأنجز   
كلوني    Petrus Venerabilis von Cluny ٦٥١١ - ٤٩٠١  أو  ٢٩٠١(   م  في واشترك  .)   اسمھ مسلم المشروع ھذا   

دمحم لمعاني الدقیقة الترجمة ھذه أن شك وال  .  الالتیني للغرب بینت قد القرآن    واألناجیل القرآن بین التشابھ أوجھ أیضا     . 
في البتول ومریم عیسى وسیدنا ابراھیم لسیدنا العمیق التبجیل فقط ولنتذكر  واإلسالم المسیحیة من كل    لم ذلك ومع  .   یفكر   



في أحد في الوقت ذلك     كتابیھما أساس على نوالمسیحیی المسلمین بین والتفاھم االتفاق من أدنى حد إلى التوصل   
السماویین التیني قرآن أول توافر مع المتاحة الفرصة تغتنم ولم  .  لإلسالم وأدق أعمق فھم إلى للتوصل     من وبدال  . 

للتفاھم، كوسیلة استخدامھا الكیتوني روبرت ترجمة استغلت       Robert von Ketton لمعاني الالتینیة    كمجرد القرآن      
في عنللط محبب ینبوع  طویلة قرون مدى على اإلسالم     .  

لوثر مارتن  -٨     Martin Luther اإلسالم رسول یشتم      ) ص   (  
لم الحدیث العصر بدایة وحتى شيء ذلك من یتغیر    السویسري قام فعندما  .  البازلي    أوبورین یوحنا    Johann Oporin   

٢٤٥١  سنة  الالتیني، القرآن ھذا بطبع م  نشره بحظر بازل مدینة لدیةب سارعت    حظرھا، تسحب ولم  .   التدخل بعد إال   
لوثر لمارتین المكثف    Martin Luther اإلصالحیة البروتستانتیة الكنیسة مؤسس  -   في لوثر حجة أن بید  .  ذلك،     كما   

بنفسھ، ھو صاغھا كما كانت    یلي     :  
ال أنھ استیقنت لقد »  لدمحم اإزعاج أكثر شئ عمل یمكن       Mahmet األتراك، أو    ضررا أشد وال      )  أنواع جمیع من أشد 

السالح  ( ، المسیحیین بین ونشره قرآنھم ترجمة من    أي لھم سیتضح عندئذ  .  القرآن ھذا وملعون وفظیع بغیض كتاب      - 
والفظائع والخرافات باألكاذیب مليء   ».   

البروتستانتي لوثر إن الذي  -   نبي أھان    ضمیر، تأنیب أو حیاء أدنى بال اإلسالم    بأنھ إیاه واصما      « العاھرات، خادم   وصائد   
المومسات كان  - «  في الالتینیة إلى مترجم قرآن إلى ینظر    التركیة، الحروب عصر     القلوب لتسلیح مثالیة وسیلة أنھ على   

للمسیحیین، الیائسة المعنویة، روحھم ورفع    القائ أعلن حیث     : « حقیقتھم، على األتراك ظھور بعد   علیھم القساوسة أن أرى   
أن دمحم فظائع عن الشعب أمام اآلن یخطبوا       Mahmet حتى  -   لھ، عداوة المسیحیون یزداد     إیمانھم لیقوى وأیضا   

بالمسیحیة، في وبسالتھم جسارتھم ولتتضاعف    الحرب،    وأنفسھم بأموالھم ویضحوا    أن كھذه موعظة نشأ من  .«   یكون   
النفسي أثرھا المسیحي على    وأبواقھا، الحرب طبول من أشد    في حقیقیا أسد قلب ستمنحھ إنھا بل    القتال ساحة     .  

التثلیث عقیدة  -٩   
أن المسیحیین المتعصبین على السھل من كان واإللحاد بالزندقة اإلسالم یتھموا    لم  .  یحتاجوا،    أن إال     سبیل على یروایش   

النساء، سورة من  ٢٧١-١٧١  اآلیتین إلى المثال المسیحیة، التثلیث لعقیدة الرافضتین    حیث    تعالى هللا یقول     : «  أھل یا 
في تغلوا ال الكتاب دینكم،    هللا، على تقولوا وال    الحق إال    مریم، ابن عیسى المسیح إنما  .  هللا، رسول     إلى ألقاھا وكلمتھ   

مریم، منھ وروح    ورسلھ، با فآمنوا  .  ثالثة تقولوا وال    لكم خیرا انتھوا  .  واحد، إلھ هللا إنما  .  أن سبحانھ    ولد، لھ یكون     ما لھ   
في في وما السموات    األرض    وكیال با وكفى  .  لن  .  أن المسیح یستنكف    ، عبدا یكون    المقربون المالئكة وال     ») ساء،الن    

١٧١/٢٧١(.   
التي األشكال أما التعقید، البالغة المسیحیة العقیدة ھذه تتخذھا أن یمكن    ثالوثي، بإلھ والخاصة    في    المسیحیین عقول     غیر   

دینیا، المثقفین في نقرأھا أن أیضا فیمكننا    منقذ، بن أسامة مذكرات    حیث    یحكي    قائال     : « منھم واحدا ورأیت   نم  =(  
اإلفرنج  ( ، الدین، معین األمیر إلى جاء    هللا، رحمھ    في وھو    الصخرة    في الصخرة جامع  =(   أورشلیم     ( ، فقال     أن ترید«  : 

»صغیرا؟ هللا تبصر قال  .  »نعم«  :  أیدینا، بین فمشى  .  في صغیرا السالم علیھ والمسیح مریم صورة أرانا حتى    حجرھا     . 
فقال  »صغیرا هللا ھذا«  :  عما هللا تعالى  .  كبیرا علوا الكافرون یقول     ».   

في والشجار الجدل على المتمرسون دینھا ورجال أوروبا أورثوذكس اكتشف لقد    الذي المجال الوقت ذلك     فیھ شعروا   
وقواھم، مواھبھم بانطالق في الطعن وھو    اإلسالم،    كنیف ھو اإلسالم أن على جمیعا اتفقوا حیث      ) حرفیا  مجاري  :   الزندقة  ) 

جمیعا الزنادقة، بشؤون الكنیسة لتاریخ األولى القرون منذ كافیة خبرة األوروبیین لدى وكان  .  وكانوا     التعامل یتقنون   
معھم  .  

فیما أما علیھا، والتشویش المسیحیة التثلیث عقیدة إنكار یخص    المسیحي الدین رجال فكان    في    في اكتسبوا قد أوروبا     وقت   
في طویلة خبرات مبكر الذي الشائك الطریق خالل من ذلك    المحض، التوحید بین سلكوه    في مبكرا ورد كما     التوراة   

ناحیة، من واألناجیل ، والشرك    با كما    أخرى ناحیة من والمالحدة الكفرة یمارسھ     قرروا قد كانوا الكنیسة زعماء إن ثم  . 
في نیكیا جتماعا       Nicäa ٥٢٣  سنة    هللا، ابن ھو المسیح أن م  واحد شيء واألب االبن وأن    القرار، ذلك وبعد  .  من كل كان      

في التشكیك على یتجرأ  األبد، إلى الملزم المذھب ھذا    الكاثولیكیة، الكنیسة من فورا یستبعد    هللا لغضب معرضا ویصیر     . 
بالطبع وھذا  دمحم اإلسالم رسول على ضاأی ینطبق      ) صلعم  وأتباعھ  )   .  

نبیا، المسلمون سّمـاه َمن المسیحیون واعتبر التي األنبیاء لسلسلة وخاتما    السالم، علیھ بآدم بدأت    داعرة، حیاة عاش رجال      
واالنحطاط الدناءة حدود كل خبثھ وتجاوز  ولم  .  مسیحیي خیال یتورع    والتوسع، ظفرلل المتعطشین أوروبا    والذي     نتجت   

عدائیة، وھمیة أساطیر عنھ وترویجھا األكاذیب خلق عن    في كان اإلسالم رسول أن ادعوا األوروبیین إن بل  .   األصل   
كاثولیكیا، كاردیناال في الكنیسة تجاھلتھ    البابا، انتخابات    في ملحدة طائفة بتأسیس فقام    الكنیسة من انتقاما الشرق     واعتبرت  . 

في المسیحیة أوروبا دمحما الوسطى القرون      ) صلعم  المسیحیة، عن األكبر المرتد  )  الذي     البشریة نصف انقسام وزر یتحمل   
المسیحیة الدیانة عن  .   

دانتي  - ٠١  اإلسالم رسول یضع      ) صلعم  في  )   جھنم   
منطقیا كان ماسبق على بناء  -   أن  -    دانتي یقوم    اإلسالم رسول قصاءبإ      ) صلعم   ( ، وعلي    أبي بن    طالب،    فاطمة، ابنتھ زوج      

الرابع، والخلیفة  في التاسعة الحفرة إلى    جھنم، حلقات من حلقة ثامن    حیث    في یقول      « اإللھیة الكومیدیا   »:   
وضلعھ سدادتھ فقد برمیل »     -   



ھناك شخص مثل مشقوقا لیس   -   
قضیبھ حتى ذقنھ من مشقوقا كان    -   

بدقة أتأملھ أن أردت عندما   -   
إلّي، نظر بیدیھ، صدره مزق ثم    قائال     : -   

جسمي أمزق كیف انظر »     -   
تعالَ  كیف وتأمل    دمحم یتألم       (Mahomet) في    جھنم      -   

أمامي وترى علي    أبي بن    طالب    باكیا یخطو      -   
الرأس عرش حتى الذقن من رأسھ شقت وقد   -   

في ھنا تشاھدھم من وجمیع جھنم من الجزء ھذا       -   
في كانوا وشقاق شجار أھل الدنیا الحیاة       -   

في ھنا أجسادھم وشوھت أجسامھم قطعت فقد ولذلك السعیر دار     ».   
المسلمون  - ١١  األصنام یعبدون    روالند ملحمة  -    

من األصنام بعبادة المسلمین اتھام سالماإل عن الكاذبة المسیحیة األوھام غرائب    وتذكر  .    « روالند أغنیة   »  Chanson 
de Roland القدیمة الفرنسیة      ) حوالي  ٠٠١١  سنة    م  األصنام ھذه أسماء  )  أبوللین  :     Apollin، اجانتڤوتیر    Tervagant 

، وماحومیت       Mahumet دمحم  =(    (.   
الفلكي الثالوث ھذا إن ثم في تطویره تم قد    الوسیطة األلمانیة الترجمة      ) الوسیطة األلمانیة األدبیة اللغة عصر   من یمتد   

الحادي القرن عشر الرابع القرن حتى عشر    روالند لملحمة  )     Rolandslied التي    كونراد القسیس نشرھا       Pfaffe 
Konrad حوالي    ٠٧١١  سنة    م،  ھنري لفینڤال ائلةع دوق من بتكلیف قام عندما    األسد       Heinrich der Loewe   

حوالي ( ٥٩١١-٩٢١١  سنة    م  ماتھیلدا فرنسیة- األنجلو وزوجتھ  )     Mathilde صلیبیة روایة إلى الملحمة تلك بتحویل     .  
في الروایة، تلك    الكفرة یدعو    المسلمون  =(   آلھتھم  )  رونسسفالیس معركة قبل  -      Roncesvalles في الفاصلة     جبال   

البرانس قائلین  -     : « الذین ھؤالء على  أن الخالص یریدون    معا یجتمعوا    اجانتڤتیر ھو ھا  .     Tervagant الرحیم،      
فلنعبده،  ماخمیت وكذلك    دمحم  =(    (  Machmet العزیز،    وأبوللو       Apollo المجید     من اآلخرین المخّلصین أیضا ولنعبد  . 

الخالدة آللھةا  ».   
وعندما األكبر كارل االمبراطور یسمع        Kaiser Karl der Grosse الدعاء، ھذا في ثقتھ تزداد    مھمتھ، نجاح    حیث      

یقول   : « الملعون الشعب ھذا إلى انظروا  ملحد، شعب إنھ  !  با لھ عالقة ال    سوف  .   الزاخرة األرض فوق من اسمھم یُمحى   
بالحیاة، ألنھم    األصنام یعبدون    ال  .  أن یمكن    أي لھم یكون    خالص،    علیھم ُحــِكـم لقد    في إذن فلنبدأ  .  الحكم تنفیذ    هللا بسم  :   ». 

المذبحة تبدأ ثم   .  
القصة لھذه المنقحة النسخة ومازالت روالند ملحمة  =(   التي  )  شتریكر نشرھا       Stricker، في    بعنوان كتاب      «  كارل 

األعظم  »   Karl der Grosse  ) ٣٣٢١  وسنة  ٥١٢١  سنة بین كتب م  تحتوي  )  ماحمیت الصنم خرافة على    دمحم  =(    ( 
 Mahmet  .  

الفرایسنجي أوتو   - ٢١     Otto von Freising ینفي    المسلمین عن األصنام عبادة تھمة     
ولكنھ في یطعن    دمحم      ) صلعم   (  

أن وروبییناأل بوسع كان في یعرفوا    الثاني القرن    السراسنة أن عشر       Sarrazin  عند المسیحیین أعداء اسم وھو  -  
شتریكر    Stricker لم  -    األصنام یعبدوا    في ذكره ما حال كل على ھذا كان  .  الفرایسنجي أوتو بوضوح تاریخھ       Otto 

von Freising   )٨٥١١-١١١١/٥١ م  بارباروسا فریدریخ راطوراالمب خال  -  )     Friedrich Barbarossa  .  
فھو أي  -    الفرایسنجي أوتو    Otto von Freising    -  تیمو األساقفة رئیس قتلوا قد المسلمین إن القائلة الروایة انتقد 
السالزبورجي    Thiemo von Salzburg حطم ألنھ     أن من بدال أصنامھم     یعبدھا،    حیث     الروایات إن ىإل یشیر   

المسیحیة الدیانة أجل من استشھد قد تیمو أن إلى فقط تذھب فیھا الموثوق ثم  .  في الدقیق المؤرخ یذكر    عملھ     : «  القول أما 
األصنام، حطم قد تیمو بأن تصدیقھ، فیصعب    المسلمین أن المعروف من ألنھ       Sarazenen ال    یعبدون،    واحدا، إلھا إال      

السماویة، شریعتھم مولدیھ  الختان ویمارسون    فإنھم كذلك  .  وأتباعھم وحوارییھ بالمسیح یعترفون     عن بعیدون فقط وھم  . 
الخالص، ألنھم    اإلنسانیة، مخلص ھو المسیح أن ینكرون    في الرب وابن الرب وأنھ    نفسھ، الوقت    دمحما، المضلل ویقدسون      

الذي  سابقا، عنھ تحدثنا    تعالى هللا أنبیاء أعظم اعتبارهب     ».   
أرنولد  - ٣١  اللیوبیكي       Arnold von Luebeck النسبي وتقدیره     للمسلمین   

اللیوبیكي أرنولد أما    Arnold von Luebeck   ) توفي  ١١٢١/٤١٢١  سنة    م   ( ، للكفرة تقدیره نالحظ أن فیمكن      
المسلمین ( تاریخھ سطور بین فیما  )  الذي التقدیر وھو  .  في جدوى بال عنھ نبحث    التاریخیة الحقبة لتلك الشعبیة الكتابات     . 
فھو  المحاصرین المسلمین یجعل    في المغتصبین المسیحیین على عرضوا الذین  -    الصلیبیة الحملة أثناء الحصارات أحد   

استسالم محادثات الثالثة یقولون  -     : « نا،ب ترأفوا أن إلیكم نتوسل نحن  معنا تتسامحوا أن ونرجوكم     الدیانة ولتتذكروا  . 
المتسامحة، المسیحیة التي    تدعو،    تقولون، كما    البشر بین المحبة إلى    المحبة، تلك أیضا لنا تظھروا أن ندعوكم إننا  .  كما      

المتدینین باألتقیاء یلیق  أننا، ذلك  .  كنا وإن    مسیحیین، غیر    دین بال حیان ال أننا إال    ابراھیم، أبناء بأننا نؤمن فنحن  .   وأننا   
سراسنة سمینا    Saracenen سارة، اسم على    ابراھیم زوجة    المسیح بأن نؤمن أن علینا كان إذا ولكن  .   إلھا باعتباره  -  



وإنسانا حقیقیا صلبھ، بعد الخطایا من خلصكم قد  -   الصلیب، بحمل تتفاخرون وأنكم     أیضا علینا تمنوا أن سعكمبو فإن   
المسیح بروح دینكم، عن مختلفا دیننا كان وإن فحتى  .  واحد، بخالق نؤمن جمیعا أننا المحقق فمن    واحد، وأب    إخوة وأننا      - 

في لیس  الدین    في ولكن  -   اإلنسانیة       non professione, sed humanitate األب، ھذا فلتتذكروا  .   ولترحموا   
انكمإخو  ».   

اللیوبیكي أرنولد أن وبرغم المسلمین محاربة اعتبر أیضا    الشیطان كتیبة  -     من ضدھم صلیبیة حمالت وشن  -   
الضروریات، لم أنھ إال    ینسَ     أن    االشتراسبورجي جیرھارد قصة تاریخھ إلى یضیف       Gerhard von Strassburg   - 

الذي  ٥٧١١  سنة سافر    م،  بارباروسا من بتكلیف       Barbarossa الدین صالح لمقابلة      )٣٩١١-٨٣١١ م   مصر سلطان  ) 
في وسوریا الوقت ذلك     .  

أي من متحررا اإلسالم، عن مشوھة تصورات    موضوعي بوصف جیرھارد قام    تعالى، بالباريء المسلمین إلیمان      
للمسیح، واحترامھم  مقدسا، نبیا باعتباره    هللا رفعھ قد    وروحا جسما  -   السماء إلى  -    المسلمین أن على جیرھارد وشدّد  .    

ماومیت یعتبرون  دمحما  =(    (  Maumeth هللا، أنبیاء أعظم    الشریعة وصاحب    ثم  .  قائال یستطرد    ذلك، عن وفضال  :   یصر   
على المسلمون   « أنھم  منا العكس على  -    وحوارییھ، المسیح شریعة یتبعون  -   مختونون ألنھم     ».   

العذراء، مریم بعبادة الخاصة القدیمة األماكن جیرھارد زار وقد أن وأوضح      « األماكن ھذه   المسلمون علیھا یتدفق   
معا، والمسیحیون الصالة لتأدیة    الدي العمیق بالخشوع جدا تأثر قد إنھ ثم  .«  یؤدي    صالتھم المسلمون بھ     .  

والمالحظة، بالذكر أرنولد اریخت من المقاطع ھذه وتجدر األلماني المؤلف ھذا أن خاصة    الشمالي    في عاش قد     عائلة بیئة   
التي نفسھا لفینڤال روالند ملحمة فیھا تمكنت       Rolandslied للكفرة الشریرة الصورة تثبیت من ذلك قبل    المسلمین  =(    ( 

في  الغربیین عقول     .  
خياالیشینبا ولفرام  - ٤١     Wolfram von Eschenbach المسلمین مع وتعاطفھ     

التي الكرامة إن كلّ  بھا اعترف    اللیوبیكي أرنولد من    االشتراسبورجي وجیرھارد      ) في  الالتیني األدب    للكفرة  )    )= 
المسلمین  في تظھر  )  في األلمانیة الكتابات    خياالیشینبا ولفرام عند مرة ألول الوسطى العصور    Wolfram von 

Eschenbach   -  ففي روایتھ    الـمسماة        Gralsroman التي  -   في ألفھا    عشر الثالث القرن من األول العقد     یجعل  -  
اآلنیوني جاھموریت الفارس    Gahmuret von Anjou پارتسیفال أبا  -      Parzival المشرق، إلى یرتحل  -    لیس   

بي،صلی كفارس ھناك إلظھاره شرقي ألمیر كحلیف ولكن    عربي أمیر ضد    آخر،    مسیحیین، حكام ضد كمقاتل أو    حیث      
سوداء ملكة بخدمة یقوم    ) مسلمة   ( ، في أخالقھا ولفرام اعتبر    والطھارة، النبل غایة    التعمید بركة لتوھا تلقت قد وكأنھا     . 

أن وبعد  اآلنیوني جاھموریت یرتبط    بھا،    فایریفیتس اسمھ ولدا لھ بتنج       Feirefiz أبیض اآلخر والنصف أسود نصفھ  -    . 
فایریفیتس كان  معمد غیر    أخ لھ وكان  .  پارتسیفال اسمھ شقیق غیر       Parzival فایریفیتس، وبعكس  .   أبیض پارتسیفال كان   

ومعمدا االیشینباخي ولفرام الشاعر موضوعیة وتظھر  .  اإلیجابي وموقفھ    في اإلسالم من    بوضوح الروایة نھایة    ففي  .    
فایریفیتس ألخیھ پارتسیفال لمنازلة وصفھ  واألسود، األبیض بلونیھ المعمد غیر    منھما كل كان حیث    یرتدي    حربیا قناعا       - 

ال  االیشینباخي ولفرام یمیز    المسیحي البطل بین    الكافر والبطل المعمد    المسلم  =(   المعمد، غیرال  )  بل     جمیعا لھما یقر   
ُسدان وشجاعة الحمالن بوداعة اال  .  

األخالقي المستوى أما للكفرة الرفیع    المسلمین  =(    ( ، في رائع بأسلوب ولفرام أظھره فقد    یللیھالمڤ المسماة الصلیبیة روایتھ      
 Willehalm   )٠٢٢١-٠١٢١ م  في ونالمنغمس الملحدون الكفرة ظل فبینما  .)  شھواتھم،    وسربھ الشیطان جیش    أي  -    : 

المسلمون  في یلقبون  -    الحقیرة، والكائنات بالكالب شتریكر عند روالند لملحمة األلمانیة النسخة    ظھر    المعمدین غیر      )= 
المسلمون  في  )  یللیھالمڤ روایة       Willehalm كأشراف،    في یعیشون    القصور،    كریمة، أخالقب ویتمتعون     بینھم فرق وال   

المعمدین وبین المسیحیین  =(    (.   
ویصیغ ولفرام،    الكفرة لألعداء اإلجالل ھذا مؤثرة بتعبیرات    المسلمین  =(    ( ، فیما وذلك    التي التسامح بخطبة یسمى     ألقتھا   

تدعي متنصرة امرأة جیبورك       Gyburc، تقول حیث     : « وعندما  كفرةال ینھزم    المسلمون  =(    ( ، معاملتھم فلتحسنوا     . 
بالخالص تفوزوا حتى معھم تسامحوا  شابة امرأة نصیحة إلى استمعوا  .    ) نفسھا تقصد  بھم، أرفقوا  .)   من أیضا فھم   

هللا مخلوقات  ».   
جیبورك وتستطرد    Gyburc قائلة المتنصرة    كافرا أیضا كان تعالى الباريء خلقھ إنسان أول إن  :    ) لم ألنھ  معمدا یكن     ( ،   

وأیوب، ونوح واخنوخ إیلیا مثل  الثالثة القدیسین الملوك مثل وأیضا    كاسبر  :     Kaspar وبالتھاسار    Melchiorوملخیور      
 Balthasar األولى الھدایا منھم المسیح استلم الذین  -   األمھات جمیع تحمل حواء عصر فمنذ  -   معمداتال فیھن بما  -      - 

في  كافرا طفال البدایة      ) ال ألنھ  والدتھ، قبل الطفل تعمید یمكن    ھنا والتعمید    یعني    كفره، من المرء تطھیر     إلى وتحویلھ   
مسیحي صالح مؤمن     (.   

ولفرام تعلیق إن    Wolfram التي المذابح على    في المسیحیون ارتكبھا    الدینیة حروبھم    كشاعر موقفھ عن بجالء یكشف      - 
في استند  عربیة مراجع على أیضا مؤلفاتھ    القضیة، ھذه من  -   حیث    یقول     :   

أال »  البھائم، مثل الناس ھؤالء قتل یمثل    لم الذین وھم    قبل، من التعمید عن یسمعوا    إنني للمعاصي؟ ارتكابا     من ذلك أعتبر   
الكبائر تعالى، هللا وقاتمخل من جمیعا البشر أن ذلك  !  هللا عباد من جمیعھم لغة والسبعین باالثنتین والمتحدثون     ».   

األكویني توماس  - ٥١     Thomas von Aquin اإلسالم على وافتراءاتھ     
أوروبا، مفكرو تورط لقد قلیلة، حاالت باستثناء    رائعة، ولكنھا    في    اإلسالم ضد وھجوم طعن عالقة     ستوما أن فصحیح  . 



األكویني األرسطوطالي للفیلسوف العقالنیة دراستھ خالل من ھامة فكریة دفعات تلقى قد    العربي    األندلسي    رشد ابن      
)٨٩١١-  ٦٢١١ م   ( ، في ظل ولكنھ    لإلسالم، تقییمھ    دمحم اإلسالم ورسول      ) صلعم   ( ،  المكرر الوضیع المستوى على   

لعصره، والمعروف والذي    المبجل بطرس هحدّد       Petrus Venerabilis   )٨٩١١-٦٢١١ م  في  )  التي مؤلفاتھ     فیھا طعن   
اإلسالم  .  

ففي كتابھ      « في الشامل  الكفرة على الرد     »  Summa contra gentiles الذي  -   التبشیري العمل أمام الطریق مھد    في      
في والطعن المسیحیة عن للدفاع أسبانیا  اإلسالم    األكویني توماس نقل  -    القدیمة، االتھامات    أن وادعى     : « ماحومیت    

 Mahumet دمحما  =(   الشھوانیة بالمتع لھا وعوده خالل من الشعوب أغوى قد  )  وبالتالي  .«  لم     البشر من الشھوانیون یجد   
أي في صعوبة    تعالیمھ اتباع    األكویني توماس ویستطرد  .  لم ادمحم إن قائال    في ذكره یرد    واألناجیل، التوراة    وال    أن یمكنھ      

یدعي  بعدھم من وبعثتھ بظھوره تنبؤوا قد األسبقین الرسل أن    األكویني توماس واتھم  .   جمیع بتحریف اإلسالم رسول   
األدلة في الواردة    التي والخرافات األساطیر خالل من واألناجیل التوراة    كان    أصحابھ لىع یتلوھا    ولم  .  دمحم برسالة یؤمن      

صلعم (  ( ، من المتوحشون إال    البشر      -  homines bestiales كانوا الذین  -   في یعیشون    البادیة     .  
الكوسي نیكوالوس  - ٦١     Nikolaus von Kues األدیان بین السالم وفكرة     

الكوسي نیكوالوس الالھوت عالم كان ذلك من العكس وعلى    Nikolaus von Kues   )٤٦٤١ - ٠٠٤١/١٠٤١ م   (  - 
الذي  في للكنیسة تابعا وسیاسیا فیلسوفا كان    ذاتھ الوقت    كتابھ فبجانب  .    « في نظرات  القرآن     »  Cribratio Alchorani   - 
اإلسالم، عن جادة دراسة وھو  الثاني پیوس البابا إلى أھداھا       Pius II في    النھضة عصر    نیكوالوس، ألف  -     فتح بمناسبة   

٣٥٤١  سنة القسطنطینیة العثمانیین م،  كتاب      « األدیان بین السالم   »  De pace fidi البحث ھذا انطالق نقطة  .  الذي  -     
في قیمة دراسة بحق یعتبر  األدیان حوار    ھي  -     أساسیة دینیة فكرة تتضمن السماویة األدیان جمیع بأن الفلسفیة القناعة   

واحدة األدیان فھذه  .  طقوسھا، تنوع برغم  -   التاریخ عبر المتزایدة عاداتھا واختالف    واحدة، فكرة أو واحد دین یجمعھا  -      
وھي  السعي    الوجود، سر لكشف    اإللھیة الذات ومعرفة    مطلوبا وال ممكنا لیس األدیان ھذه بین االختالفات وتوحید  .   وھذا  . 

الشامل واحدال الدین اإللھي الشيء ھذا  -    المطلق    ال  -   في یظھر    السماویة، األدیان    جدا، ناقصة بصورة إال     اعتبر وإن حتى   
الكوسي نیكوالوس ھي المسیحیة    الدین ذلك إلى األقرب    أخرى بعبارة  .  أن من وأعظم أكبر تعالى هللا أن نیكوالوس یرى      

أن واحد دین یستطیع  ویشملھ، حتویھی    ال السماویة األدیان من دین كل وأن    یرى،    الحقیقة، من جزءا إال    أن دون     یستطیع   
أن األدیان أحد بأكملھا الحقیقة على یستحوذ    أي  -    الدیانات ھذه بین مقسمة الحقیقة أن    دین وكل  -   ال قد ما یرى     الدین یراه   

اآلخر وھذا  .  یعني    اإللھي رالعنص أن    في بالفعل موجود    السماویة الدیانات جمیع    فال  .  سماوي دین یوجد     ودین حق على   
سماوي ضاللة، على آخر    الحق، على تجتمع الثالث السماویة الدیانات جمیع إن بل    في وتشترك    الصدق     .   
الموقف، ھذا من انطالقا ودمحم والقرآن اإلسالم على الحكم یمكن      ) صلعم   ( ، وتعاطفا تفھما أكثر بطریقة     ترجمات ألن ذلك  . 

معاني األوروبیة، باللغات اآلن حتى المتوافرة وتفاسیره القرآن    ھي    والطعن، التشویھ على قائمة وتفاسیر ترجمات      
وبالتالي  في والقرآن اإلسالم مشاركة إظھار من تتمكن لم    الواحدة الحقیقة ھذه    جلیة، واضحة المشاركة ھذه تظھر ولن  .    

عندما إال  في األوروبیون یجتھد    لمعاني دقیقة ترجمة عمل    القرآن،    الدیني الحس فیھا یراعون    للمسلمین،    في ویقتدون     ذلك   
األناجیل بروح  .  

لول رامون  - ٧١     Ramon Lull السماویة األدیان لجمیع واحترامھ     
الكوسي، والوسنیك الكاردینال روحانیة إن العالم، على المتفتحة الشخصیة صاحب    في    اإلسالم، مع تعاملھ    في تعود     المقام   

األسباني والمتصوف بالفیلسوف تأثره إلى األول لول رامون       Ramon Lull   )٥١٣١/٦١٣١ -  ٢٣٢١/٣٣٢١ م  ففي  .)    
المسمى كتابھ    « الثالثة والحكماء الكافر كتاب   »  Libre del gentil e dels tres savis في یدور     حوار جمیل مرج   
دیني عالجي    أشخاص أربعة بین    أولھم  :  هللا، وجود ینكر    والثاني    مسیحي،    والثالث    یھودي،    مسلم والرابع       Sarazener  . 

الیائس للكافر الصریحة الرغبة على وبناء  الذي  -  الحكم بدور أیضا یقوم    أن الثالثة الحكماء یحاول  -     حقیقة لھ یوضحوا   
هللا، وجود الموتى وبعث    القیامة، یوم    حتى وذلك    النفس وعذاب الحزن من یتخلص    التي المناقشة تكون وبذلك  .  تجري    في      

المتبادلین، واالحترام الود من جو  عقالنیة، دوافع من نابعة غیر    نفسي بضیق رالشعو من تنطلق ولكنھا    وفراغ    روحاني     . 
وفي  الذي الحوار    البرھانیة، الضربات تبادل من یخلو    في معتادا كان ما وھو    حینئذ، العلمیة المناقشات     أدیان ممثلو یقوم   

زمني بترتیب معتقداتھم بشرح الثالثة التوحید علیھ متفق دقیق    تعالى، اريءالب إلى بالدعاء منھم كل قام أن بعد وذلك  .    
العالمین رب  وینتھي  .  الحوار    الذي  -    لم    أي فیھ یحاول    أن الثالثة أطرافھ من طرف     االستشھاد خالل من تفوقھ یظھر   

السماوي كتابھ من بآیات منتصر أو منھزم بال  -   لدینھ، وفیا حكیم كل ویظل  .  لعقیدتھ مخلصا    في آمن قد الكافر أن وبرغم  .    
تعالى، با ھایةالن  والسعادة، باألمل وشعر    لول رامون أن إال       Ramon Lull الثالثة األدیان أحد اعتناقھ مسألة ترك      

محسومة غیر  في تكمن الفرید اللقاء ھذا قیمة إن  .  ذاتھ،    لتبریره تبشیریة نتائج إلى الحاجة تتالشى بحیث    أي  -    ھدف أن   
،اإلقناع ھو ھنا الحوار التبشیر ولیس     .  

أخیرة كلمة  - ٨١   
الحیاة، مدرسة أو معلم ھو التاریخ بإن القول صح إذا الغرب نظرات من للحاضر ودروس نتائج استنباط من فالبد      - 

واإلیجابیة السلبیة  في لإلسالم  -   الوسطى القرون     العداء قوة عن انتشارھا عند والشتائم والمطاعن التشویھات تكشف  . 
فیھا الكامنة بعضا، بعضھا والمطاعن التشویھات وتوطد  .  أي من وتتھرب    عقالني تفنید أو فكریة مواجھة      )  مثال قیل فإذا 

خنزیر، إنھ معین شخص عن ودنيء ووضیع وكسول قذر أنھ ذلك فسیتبع    القذارة، سبب عن أحد استفسر فإذا  .   تكون   



خنزیر ألنھ قذر أنھ اإلجابة خنزیرا، كونھ سبب عن آخر ألس وإن  .  ودنيء، وضیع أنھ ھو ذلك سبب أن الرد یكون     وھلم   
جرا موقفا والمطاعن التشویھات ھذه وتخدم  .)  بالجھل، یتسم     متجمدة تعسفیة بطریقة واألشقاء الشعوب تقسیم على ویقوم   

وأصدقاء أعداء إلى  .  
ولن متناقضة، لمواقف ومعاند متحیز تحلیل خالل من سلبیةال والمواقف التشویھات ھذه من التخلص یمكن     عن فقط ولكن   

الشخصي، اللقاء طریق المشتركة، الیومیة والحیاة    نفسھا، تلقاء من التشویھ أقنعة تتساقط عندما وذلك     الوجھ ویتجلى   
اإلنساني الحقیقي    مفرغة، شیطانیة حلقة حقا إنھا  .  منھا الخروج یصعب     االلتقاء لآلخر المشوھة الصورة تجعل یةناح فمن  : 

مستحیال، بھ تؤدي ال أخرى ناحیة ومن    الخاطئة باألحكام المثقلة االتصاالت    الموضوعیة، غیر     وتقویة تأكید إلى إال   
السلبیة والمواقف التشویھات ذلك، وبرغم  .  مستحیال، المفرغة الشیطانیة الحلقة ھذه من الخروج فلیس     ذلك ھرتأظ كما   

أعاله المذكورة األمثلة بعض  .  
الغرب إن الذي  -   في ومخزیة فاضحة إسھامات طویلة قرون مر على الكنسیة لمؤسساتھ كانت     العرب صورة تشویھ   

واألتراك، لعصرنا الضخمة للمھام ونظرا    ال  -   ینبغي    أي تحت    أن الظروف من ظرف     الوثیقة روح عن أخرى مرة یبتعد   
لتيا في الكنیسة زعماء أصدرھا    حوالي منذ اجتماعھم    عاما ثالثین    حواشي أشارت وقد  .   الخطاب إلى بوضوح الوثیقة ھذه   

الذي عالیھ إلیھ المشار السابع جریجور كتبھ       Gregor VII الموریتاني المللك إلى    الناصر،    حوالي قبل    عام تسعمائة     . 
اإلسالم، عن وثیقةال ھذه إلیھ تشیر ومما  في      « باألدیان الكنیسة عالقة عن بیان  المسیحیة غیر     » ، ما    یلي     نظرا ولكن  ...» : 

والمسیحیین، المسلمین بین ونزاعات خصومات من القرون مر على حدث لما الكنائسي المؤتمر ینصح    الجمیع، المقدس      
الماضي، إلى االلتفات بعدم  والسعي    متبادل، تفاھم إلى التوصل إلى بإخالص     العدالة وتشجیع حمایة على والتعاون   

االجتماعیة، األخالقیة، والقیم    جمیعا للبشر والحریة السالم دعم آِخرا ولیس وأخیرا     ».   
 
 
 


