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احلمد هللا رب العاملني محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه، كما حيب ربنا 
ويرضى، كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

ده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله اخلامت املبعوث رمحة وح
.  ملا سبقه من الوحي ومهيمن عليهمبنيِّ  ،للعاملني بشريًا ونذيرًا بوحي قرآين

 وبعد، 
فعندما شرع العامل اإلسالمي يتلمس طريقًا للخالص من سطوة العامل 

مل اإلسالمي وعلى الغريب املتشرع بالنصرانية واملتسلط على مقدرات العا
جوانب عدة من حياته الثقافية والفكرية والعلمية منذ إسقاط اخلالفة العثمانية 
وبدء احلقبة االستعمارية، أخذ املسلمون يف استجالء طبيعة التسلط الغريب، 
وجماالته وأدواته، وأبعاده، وأشكاله، وخطورته على احلياة الدينية والفكرية يف 

ها القوة احملركة للنشاط اإلنساين والسياج الواقي من العامل اإلسالمي بوصف
خماطر مسخ اهلوية وتذويب الكيان وتدمري املناعة الذاتية الالزمة لبناء 

 . احلضارات وتأسيس األمم والكيانات
وحدمها بوصفهما  )التبشري(فاجتهت األنظار إىل االستشراق والتنصري 

يف الصراع والسيطرة، فاستفاضت بيت الداء واألداة الفاعلة للعامل الغريب 
الدراسات والبحوث حول االستشراق واملستشرقني، والتبشري واملبشرين، 

ألنشطتهم، وجهودجم، ومناججهم، وآراههم، ومعاجلاتم الفكرية : رصداً 
للديانة اإلسالمية، ونبيها، وقرآاا، وأصوهلا اإلاانية، وتشريعاتا التعبدية، 

 . زازاتا احلضارية، وجمتمعاتا البشريةوقوانينها األخالقية، وإ
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ـــــــدَّْت الكشـــــــافات واملوســـــــوعات،  ـــــــدوات واملـــــــؤمترات، وأُِع فأقيمـــــــت الن
 . وتأسست مراكز البحوث واألقسام العلمية بالكليات واجلامعات

وذلك دون التفات أو عناية تذكر بالفكر الالجويت وعالقتـه بالدراسـات 
كنــــــف الفكــــــر الالجــــــويت، ونشــــــأت   االستشــــــراقية والتنصــــــريية الــــــيت ولــــــدت يف

وترعرعـــت يف عنايتــــه، فكــــان الالجوتيــــون والفكـــر الالجــــويت الرتبــــة الــــيت غــــذَّت 
الــدرس االستشــراقي، واجلــذر الــذي اســتوت عليــه ســوق البحــوث االستشــراقية 

 . والتنصريية ومنت أغصن وفروع االستشراق واملستشرقني والتنصري واملنصرين
ن جم الطبقة املثقفة يف العامل النصراين، فقد كان الالجوتيون والرجبا

فكانوا األقدر على القيام مبهام العمل االستشراقي والتنصريي حبكم املعرفة 
العلمية وحبكم الدوافع احملركة ملثل جذا العمل؛ لذلك جاء الالجوتيون والرجبان 

زالت هلم اليد الطوىل سواء من خالل ما يف طليعة املستشرقني واملبشرين، و 
 : ديرتم املختلفة املنتشرة يف ربوع العامل اإلسالمي، مثلأ

البندكتيني، الفرنسيسكان، الدومينيكان، اليسوعيني، اآلباء البيض، 
أو من خالل املؤسسات الالجوتية الرمسية املسؤولة عن . الكيوشيني، الكرمليني

 . العمل التنصريي واالستشراقي جزءاً من العمل الكهنويت يف الكنيسة
ال اكن كذلك حبال إغفال دور الفكر الالجويت يف صياغة الوعي و 

أعلى راية  الثقايف واحلضاري والفكر الديين يف العامل الغريب، الذي وإنْ 
 . العلمانية إال أنه الجوّيت حبت يف رؤيته لإلسالم

ور الالجويت يف كون الالجوتيني جم القاعدة البشرية ومل تنحصر أمهية الدَّ 
ستشراقي والتنصريي حول اإلسالم، بل جتاوزته إىل الطبيعة النوعية للنشاط اال

 : للعمل الالجويت ضد القرآن الكرمي
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فقد كان الالجوتيون أصحاب املبادرة األوىل يف التصدي للقرآن الكرمي 
حبثاً ودراسة وتصنيفاً وججومًا بواسطة القديس يوحنا الدمشقي أحد كبار آباء 

عاش يف بالط بين أمية، وقد ظّلت الدراسات القرآنية الكنيسة اليونانية الذي 
حكرًا على الالجوتيني قرونًا طويلة قبل أن يعرف تاريخ الدراسات القرآنية 
غريجم من املختصني العارفني باللغة العربية والثقافة اإلسالمية ممن يسمى 

 . باملستشرق
ة أي بعد سبع )م1311( )ج711(إذ إن ذلك يعود إىل ما بعد عام 

قرون من ظهور اإلسالم، عندما قرر جممُع فيينا الكنسي إنشاء مخسة كراٍس 
باريس، أكسفورد، (لتعليم اللغة العربية يف أكرب مخس جامعات يف أوربا 

وَعنيَّ للتدريس فيها مدرسني  )بولونيا، سلمنكا، جامعة اإلدارة املركزية البابوية
(د العرب إىل املسيحيةكاثوليكيني؛ من أجل التمهيد واإلعداد الرتدا

0F

1(. 
وكان الالجويت املعروف األب بطرس املوقر رهيس رجبان دير كلوين القاهم 

، فكانت أول )م1143( )ج538(على أول ترمجة التينية ملعاين القرآن الكرمي 
 . لغة من لغات العامل الغريب اكن أن تُقرأ با معاين القرآن الكرمي

 )م1274 -1225( )ج673 -622(ومّثل القديس توما اإلكويين 
الالجويت الدومينيكاين الذي يعد أكرب مفكري الغرب يف العصور الوسطى، 
والذي أصبح فكره الالجويت املذجب شبه الرمسي للكنيسة الكاثوليكية، مثَّل 

                                                      
(1) Francis Dvornilk, The Ecumenical Councils, pp. 65 – 66, Hawthorn Books. 

New York, 1961.  
برتمجـة عمـر العـامل، دار قتيبـة، ط األوىل، دمشـق،  31يوجـان فـوك، تـاريخ حركـة االستشـراق، ص : وانظر

 . م1996 -ج 1417بريوت 
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برأيه الالجويت يف القرآن الكرمي نقطة فارقة يف تاريخ اجلدل الديين ضد القرآن 
 . الكرمي

؛ )م1546ـ 1483( )ج953 -888( مارتن لوثر وجاء الالجويت
ليؤسس بتفكريه الالجويت حول القرآن الكرمي، العقيدة والفكر الديين 

 . للربوتستانت طوال القرون الستة املنصرمة
ورمبا يكون السبب وراء غياب االجتمام الالزم بالفكر الالجويت حول 

منهجي يف حقل  القرآن الكرمي ما تتطلبه مثل جذه الدراسات من ختصص
الديانات املقارنة، ومعرفة جيدة بتاريخ الفكر الغريب عامة، والفكر الالجويت 
على وجه اخلصوص، وإملام واسع مبصادره اليت تكون يف األعم األغلب 
باللغات األوربية، وجي متطلبات قلما تتوافر لكثري من املهتمني باالستشراق؛ 

االستشراق وأعمال املستشرقني، ولكون  نظرًا لوفرة الرتمجات العربية لتاريخ
أكثر الباحثني حول االستشراق من ذوي االختصاص يف الدراسات العربية أو 

 . اإلسالمية العامة
ـــة ودواعـــي املنهجيـــة البحـــث يف  ألجـــل ذلـــك اســـتلزمت الضـــرورة العلمي
الفكر الالجويت حول الـوحي القـرآين؛ لتجليـة جوانـب ذلـك الفكـر، ومصـادره، 

وتــــأثريه يف صــــياغة الــــوعي الثقــــايف والفكــــري الغــــريب بــــالقرآن الكــــرمي وطراهقــــه، 
وانعكاســــات ذلــــك علــــى توجهــــات االستشــــراق وغــــريه مــــن األنشــــطة العلميــــة 
والثقافيــة يف الغــرب، وكــذلك طروحــات الفكــر الالجــويت عــرب مراحلــه التارخييــة، 

لالجــوت ، ا)اليونــاين(الالجــوت الســرياين : ومــن خــالل أطيافــه املذجبيــة املتعــددة
 . البيزنطي، الالجوت الالتيين، الالجوت الكاثوليكي، الالجوت الربوتستانيت

الجوتيني (وما كان لنا أن نقارف خطايا املؤاخذات على الغربيني 
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يف حبوثهم عن اإلسالم والعروبة من جتاٍف عن  )مستشرقني ـ مبشرين ـ
ومات وإصدار املوضوعية، وجتاوز ألصول املنهجية العلمية يف حتصيل املعل

 . األحكام
فكان املنهج التحليلي النقدي جو األنسب ملعاجلة املوضوع يف قراءة 
حتليلية دقيقة ملعطيات الفكر الالجويت يف كل مرحلة من مراحله على حدة من 
خالل أبرز النماذج الفكرية الالجوتية اليت عرفت با املرحلة، مع تقومي نتاج 

مث التعقيب يف اخلامتة بقراءة حتليلية شاملة الفكر الالجويت يف كل مرحلة، 
ملعطيات الفكر الالجويت عرب مراحله جمتمعة، قراءة تدف إىل استخالص 

َ◌فة هليكله  . املعامل األساسية املؤلِّ
والتماسًا للموضوعية وحتريًا ألصول املنهجية العلمية يف استقصاء 

ى مصادر تاريخ املعلومات وإصدار األحكام، فإن اعتماد البحث كان عل
الفكر الالجويت يف مظااا األصلية، فلم يُعوَّل على أي مرجع وسيط لباحث 

الالجوتية حول  احلرص كان كبريًا على تأصيل الرؤىمسلم أو عريب، بل إن 
الوحي القرآين من املصادر األجنبية، فلم يُعتمد يف الكتب املرتمجة إال على 

ابع اليد الواحدة، وذلك كي نضمن النـزر اليسري الذي ال جياوز عدد أص
اإلفالت من قبضة االدعاء بأننا حنن ـ املسلمني ـ ذاتيون ال نكتب عن اآلخر 

 . إال ما نستشعره وليس ما جو كاهناً 
وقد جاء البحث يف مخسة مطالب وخامتة، خصص مطلب لكل 

السرياين، البيزنطي، الالتيين، : مرحلة من مراحل الالجوت اخلمسة
 .نيت، الكاثوليكي الربوتستا

أما اخلامتة فجاءت قراءة حتليلية شاملة ملعطيات املراحل اخلمس، وذلك 
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بدف استخالص املعامل األساسية املؤلِّفة هليكل الفكر الالجويت حول القرآن 
 . الكرمي، مث ُذيِّل البحث بقاهمة تفصيلية ملصادره ومراجعه

التوفيق قدر البحث واهللا أسأل أن يكون من وراء القصد، وأن يكون 
وحظه، وأن يعلمنا ـ سبحانه ـ ما جهلنا، وأن ينفعنا مبا قد نكون علمنا، فله 

 . احلمد واملنة يف البدء واخلتام
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يقصد بالالجوت السرياين الجوت النصارى الناطقني باللغة السريانية يف 

اعتنقوا العقيدة املونوفيزية القاهلة بطبيعة واحدة يف املسيح، سوريا الذين 
ويسمى أتباع تلك العقيدة كذلك باليعاقبة، نسبة إىل األسقف يعقوب 

(الربادعي الذي نّظم الكنيسة السريانية يف القرن السادس امليالدي
1F

1( . 
وتضم الكنيسة السريانية إىل جانب اليعاقبة طاهفة الروم األرثوذكس 

الالتني، لكنها ختالفهم يف قوهلا بانبثاق : تقول بالطبيعتني واملشيئتني، مثل اليت
 .الروح القدس من اآلب وحده 

وبذلك ال يكون الالجوت السرياين موحداً، وال يؤلِّف كنيسة مستقلة، 
بل جيمع رؤًى وأفكارًا الجوتية متعددة تتبع كناهس خمتلفة، إمنا اجلامع بينها 

ة اليت ُحفظت با الكتابات الالجوتية وبا كان يتم تداول جو اللغة السرياني
 . األفكار وإقامة الطقوس والشعاهر

وقد كان النصارى السريان يف خط املواجهة األول مع الوحي القرآين، 
فصدر عنهم أول رد فعل عقدي نصراين جتاه بزوغ الوحي القرآين، ويرجع 

لنصرانية اليت عايشت انتصار ذلك إىل أن اليعاقبة كانوا أواهل الطواهف ا
اإلسالم يف فتوحات بلدان املشرق وخباصة بالد الشام ومصر، إذ كان ينتشر 

                                                      
، برتمجــة األب زكــي الفرنسســكاين وآخــرين، طبــع 131ـ  130: الكنيســة، صاألب جــان كمــيب، تــاريخ  )1(

 .م1994دار املشرق، بريوت، ط األوىل 
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مذجب الطبيعة الواحدة، وأجم الكتابات الالجوتية حول الوحي القرآين يف 
 : مرحلة املواجهة املبكرة تُلتمس لدى

 : )م749ـ  675)(ج132ـ  56(القديس يوحنا الدمشقي 
قي أول الجويت نصراين ترد يف كتاباته مقاالت عن اإلسالم يوحنا الدمش

والوحي القرآين، وليس ذلك فحسب مناط أمهية كتاباته، ولكن األثر الكبري 
الذي خلَّفته تلك الكتابات يف بناء موقف الالجوت النصراين من اإلسالم 

 . عامة ومن الوحي القرآين خاصة
ي القرآين الوعي الالجويت فقد كوَّنت رؤية الدمشقي ورأيه يف الوح

النصراين بالوحي القرآين، وغدت نظرية علمية معّوًال عليها لدى علماء 
الالجوت يف األعصر التالية بدءًا بالالجوت البيزنطي، ومرورًا بالالجوت 

(الالتيين، وانتهاء بالالجوت الكاثوليكي والربوتستانيت املعاصر
2F

1(. 
إىل احتكاكه املباشر باإلسالم  ويرجع األثر البالغ ليوحنا الدمشقي

حضارة وديناً وشعبًا حيث عاش بني املسلمني ويف بالط اخلالفة األموية، كما 
أن إجادته العربية مكَّنته من االطالع املباشر على القرآن الكرمي، وتعاليم النيب 

؛ مما أعطى آراءه يف اإلسالم طابع اخلصوصية واملعرفة صلى اهللا عليه وسلم
(الواقعية باإلسالم ونبيهالعميقة 

3F

2(. 
لذلك ُعدَّت آراؤه الالجوتية يف القرآن الكرمي ونيب اإلسالم أفضل ما 
جاء به يوحنا من آراء الجوتية، بل إن الفكر املسيحي يف الغرب قد استقر 

                                                      
(1) Ludwig Hagemann, Christentum contr AIslam, p117, Wissenschafthliche 

Buchgesellschaft: Darmmstadt, 1999 . 
(2) Ludwig Hagemann, ibid, p:16.  
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(على أن يوحنا الدمشقي مل يأت برأي الجويت أصيل سوى تلك اآلراء
4F

1(. 
الجوتية حول الوحي القرآين يف وقد وردت آراء يوحنا الدمشقي ال
والذي ضمَّنه آراءه  ))ينابيع املعرفة((القسم الثاين من عمله الالجويت املعنون بـ 

يف اإلسالم يف إطار تأرخيه للبدع واهلرطقات، وتتلخص رؤية الدمشقي 
(الالجوتية لإلسالم ونبيه وكتابه يف

5F

2(: 
وذلك بوصف  ـ الطعن يف جذور اإلسالم اإلبراجيمية احلنيفية، 1

تيمولوجي إ، ألن جذا الوصف تشويه )Saracens(املسلمني بـ السرازنيني 
جلذور اإلسالم، فالسرازنة تعين اليت أبعدتم سارة باحتقار، إشارة إىل 

  .استبعادجم من رابطة اإلبراجيمية اليت مجعت أبناء سارة من اليهود والنصارى
دة ُمْؤذنة بقدوم ـ تصنيف اإلسالم بوصفه جرطقة مسيحية جدي 2

 . املسيح الدجَّال
القرآن الكرمي اعتمادًا على  وسلَّم ـصلى اهللا عليه ـ ـ تأليف النيب  3

 : يةتاملصادر الثالثة اآل
 . ـ املعرفة املشوجة بأسفار العهد القدمي والعهد اجلديد

                                                      
دار العلــم للماليــني،  )2/43(ـ جــورج قنــوايت، فلســفة الفكــر الــديين بــني اإلســالم واملســيحية لــويس غرديــه  )1(

 . م1967بريوت، ط األوىل 
 . م1984، برتمجة استفانس حداد، منشورات النور 528: بابا دوبولس، تاريخ كنيسة أنطاكية، ص

 : راجع كال من )2(
Ludwig Hagemann, op. cit. pp. 16 – 17.  
Kotter B, Johanmes von Damaskus, pp. 127 – 132, Theologische 
Realenzyklopadie XVII: London – New York – Bonn, (1988). 

 . باإلضافة إىل ما سريد من مصادر أخرى يف الصفحات التالية حول آراء الدمشقي 
هـاد ـ بــريوت، ، جملـة االجت128ـ  123: دانييـل سـاجاس، جـدل يوحنــا الدمشـقي مـع اإلسـالم، ص= 

 .)م1995ـ ج 1416(السنة السابعة  )28(عدد 
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 . يف النومـ  صلى اهللا عليه وسلمـ ـ أحالم اليقظة اليت تلقاجا النيب 

 . م على يد الراجب األريوسي املهرطقـ التعل
صلى اهللا  ـوتقوم بنية الرؤية الالجوتية الدمشقية على أسطورة تعلم النيب 

على يد راجب أريوسي منشق عن الكنيسة، وملا كان االختالف  ـ عليه وسلم
مع اآلراء الالجوتية الساهدة يف الكنيسة يُعد انشقاقاً يُطعن صاحبه على املأل، 

صلى ه باهلرطقة، فإن ما يرتتب على ذلك أن يكون ما تلقاه حممد وحيكم علي
على يد جذا الراجب جرطقه مسيحية، وبذا صّنف الدمشقي  اهللا عليه وسلم

اإلسالم، مث حاول تفسري االختالفات العقدية اجلذرية بني القرآن الكرمي 
: والالجوت املسيحي، وخباصة رفض القرآن احلاسم ونفيه صحة االعتقاد يف

الصلب والفداء، وجي أساس و التثليث، و بنوة املسيح، و ألوجية املسيح، 
الالجوت املسيحي اليت ال يتم اإلاان النصراين إال با، فأرجع تلك 
االختالفات إىل اآلراء املنشقة اليت اعتنقها ودعا إليها آريوس أسقف 

عاىل، وبقي اإلسكندرية الذي رفض كل حماوالت تأليه املسيح ومساواته باهللا ت
 . عند كونه عليه السالم عبداً ورسوالً 

ويعد األساس الذي قامت عليه الرؤية الالجوتية للدمشقي موضع 
الوجن والغموض واالختالف فيها، فقد بدأ اخلالف واسعًا يف الالجوت 
البيزنطي والالجوت الالتيين اللذين تلقيا رؤية الدمشقي بالقبول، حول تعيني 

وحتديد جويته املذجبية، والدور  ـ صلى اهللا عليه وسلمـ   شخصية معلم النيب
(الذي قام به يف ظهور الوحي القرآين

6F

1(: 
                                                      

(1) Ludwig Hagemann, op. cit. p. 17 – 18 . 
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سريجيوس، : فقد تعددت األمساء املقرتحة هلذا املعلم، فظهر باسم
 . نسطوريوس، جيورجيوس، نيكالوس، يوحنا

، ومرة نسطوريّامرة،  فهو يبدو أريوسّياكما تباينت جويته الالجوتية، 
 . ا من دعاة القول بالطبيعة الواحدةوأخرى مونوفيزتيّ 

وكذلك اضطرب الالجوتيون البيزنطيون، والالتُني حول الدور الذي قام 
ـ   صلى اهللا عليه وسلم ـبه ذلك الراجب األسطورة، وجل قام بتعليم النيب 

 بطريقة سرية غامضة أقرب إىل األسرار الصوفية، أو أنه جو الذي قام بتأليف
 القرآن بنفسه؟ 

صلى  ـواختلفوا كذلك حول الغرض الذي قام ألجله املعلم بتعليم النيب 
ة أعلى كان وجل كان نتيجة فشله يف احلصول على رتبة كنسيَّ  ـ اهللا عليه وسلم
أن أخالقه السيئة كانت وراء تسخري نفسه للشيطان وقيامه أو  ،قد ترشح هلا

 ؟على تكوين حنلة جديدةـ  صلى اهللا عليه وسلمـ  مبساعدة حممد 
وال شك أن جذا التباين من خصاهص عامل األساطري املرن القابل للتغّري 
والتباين حسب املزاج الثقايف والنفسي ملتلقي األسطورة، وجذا خيتلف عن عامل 
احلقاهق التارخيية والعلمية اليت ال حتتمل االختالف إال يف حواشيها وليس يف 

 .معاملها األساسية 
لقد مارس التصور الالجويت ليوحنا الدمشقي حول القرآن نفوذاً و 

م اإلسالم وفق مقياس مرسوم منقطع النظري على كل فكر الجويت حياول فه

                                                                                                                         
 - Ludwig Hageemann, Christentum und Islam zwischen Konfrontation und 
Begegnung, pp: 22 -23, Wuerzburg: Altenberge, 1994. 
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فيما بعد،  )م1156م ـ 1092( )ج551ـ  485(فعل بطرس املوقر  مثلما
وقد استمر األمر على ذلك النحو حىت القرن العشرين كما حيكى األب روبري  

التبشريية، عن  )اآلباء البيض(ار املستشرق الالجويت املعروف من مجاعة كاسب
 : م بقوله1952أستاذه األكاداي الذي بدأ حماضرته عن اإلسالم عام 

ا، وإذا كان اإلنسان إن اإلسالم ديانة شيطانية، وشيطانية خاصة جدّ ((
إلجيابية، ال يستطيع أن يكذِّب اشتمال القرآن على بعض احلقاهق والعناصر ا

فإن تلك األشياء حيلة شيطانية خالصة، ختفَّى الشيطان وراءجا ليضل 
())األرواح، فهي كما يقول الصوفية من تلبيس إبليس

7F

1(. 
إن الغرب ((: ويضيف األب روبري كاسبار مفسراً ذلك املسلك الالجويت

مل يفهم اإلسالم على حقيقته أبداً، بل ومل حياول ذلك مطلقاً، وكذلك 
يوحنا الدمشقي، : ل املسيحية الذين عاشوا يف جوار اإلسالم مثلأفاض

وتيودور أبو قرة، وبولس أسقف صيدا، مل يتمكنوا من إدراك جوجر اإلسالم 
وعظمته، فهو دين عبادة اإلله الواحد األحد، واكن تفسري ذلك باكتفاء 

من  العامل املسيحي عرب قرون طويلة بتلطيخ اإلسالم ونبيه بأسخف األقوال
دون أن يكلف نفسه عناء دراسة مضمون االعتقاد اإلسالمي؛ إذ إن 
األعمال اليت قام با الغرب املسيحي مل يكن جدفها صحيحاً، فأول ترمجة 

لقرآن تلك اليت قام عليها بطرس املوقر رهيس رجبان دير كلوين مل تكن عاين امل
انات ضد القرآن، جي وما تالجا من ترمجة سوى أدوات لتوجيه املزيد من اإلد

                                                      
(1) Chrisian W.Troll, Der Islam im Verstaendnis der Katholischen Theologie, pp. 

52 – 53, Banbergor Theologisches Forum, Hersg. Von: Klaus Bieberstein, Li. 
T. Verlag: Muenster, 2003. 
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تلك اإلدانات اليت امتدت سلسلتها على مدى قرون، ومحلت أشهر األمساء 
())واألعالم

8F

1( . 
ولكّن التفسري الذي قدمه اآلب روبري كاسبار ملسلك الفكر الالجويت 
القاهم على مرياث أسطورة يوحنا الدمشقي مل يصب كبد احلقيقة، فقد بنيَّ 

مع حقيقة الوحي القرآين، إال أن قطعه بأن طراهق الالجوتيني يف التعاطي 
الالجوتيني مل يدركوا جوجر احلقيقة القرآنية القاهم عليها جوجر االعتقاد 

 : اإلسالمي تقوم دونه شواجد عدة
ليس أعالجا قدرًا مئات اآلالف من النصارى املهتدين لإلسالم ويف 

ى بن ربن احلسن بن أيوب، وعل: مقدمتهم العديد من الالجوتيني أمثال
الطربي، وإبراجيم خليل أمحد، ونصر بن عيسى بن سعيد املتطيب، وعبداهللا 

إخل، والذين ما كانوا ليرتكوا ما ... حيىي، وعبد األحد داود، وعبد اهللا الرتمجان 
جم عليه من اعتقاد وما جم فيه من سلطان كهنويت إال إلدراكهم جوجر احلقيقة 

  .روا األصوب واألجدر بالقناعةالقرآنية وقناعتهم بأام قد اختا
وليس أدناجا قدرًا اتام مجيع الالجوتيني النصارى بالغباء واجلهل منذ 

 . ظهور اإلسالم حىت اليوم، وذلك ما ال يعقل وال يقول به عاقل
إمنا مردُّ األمر كله إىل أسباب أُخر حالت بني مفكري الالجوت 

 : واإلقرار حبقيقة الوحي القرآين، منها
تديد الوحي القرآين للسلطان الكهنويت لالجوتيني، ذلك السلطان  ـ 1

الذي منحهم صفة القداسة والعصمة، ومنحهم حق التشريع وإقرار العقاهد 
 وتقنني الكتب املقدسة، مما نّبه عليه القرآن الكرمي يف 

                                                      
(1) Oben genante Belege. 
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©ª»¬®  ¨]: قوله تعاىل
¯Z ]٣١: التوبة[ . 

ك الربوبية بالتشريع، عندما مسع تل صلى اهللا عليه وسلموقد فسَّر النيب 
قول اهللا تعاىل  )وكان نصرانيًا قبل الدخول يف اإلسالم(عديَّ بن حامت الطاهي 

أما ((: صلى اهللا عليه وسلمذلك، فقال يا رسول اهللا ما عبدوجم، فقال النيب 
أّام مل يكونوا يعبدوام، ولكنهم كانوا إذا أحّلوا هلم شيئاً استحلوه وإذا حرموا 

())ليهم شيئاً حرموهع
9F

1(. 
ـ إبطال القرآن ألسس الالجوت النصراين اليت تبناجا الالجوتيون  2

عقيدة و التثليث، و بنوة املسيح هللا، و ألوجية املسيح، : وأقاموا عليها فكرجم مثل
الصلب والفداء، وكذلك فضح القرآن لتحريف الالجوتيني للعهد اجلديد 

 . د ومضطربة املنتبإقرارجم كتباً ورساهل مقطوعة السن
واثل ذلك املوقف القرآين نزعًا ملشروعية الفكر الالجويت اليت أقامها 
الالجوتيون على دعوى تلقي املعتقدات الالجوتية من احللقة األخرية يف سلسلة 

 . الوحي اإلهلي املمثلة يف يسوع املسيح ابن اهللا، الكلمة اليت جتسدت بشراً 

                                                      
 .)3095: رقم كتاب التفسري ـ تفسري سورة التوبة(جامع الرتمذي  )1(
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جو الالجوت الذي تقرره الكنيسة الشرقية الناطقة  :الالجوت البيزنطي
واليت كانت تستمد نفوذجا من سلطة الدولة البيزنطية  ،باللغة اليونانية

وكانت اآلراء املقررة يف الامع املنعقدة بواسطتها  ،وعاصمتها القسطنطينية
كنيسة األم، وذلك قبل بدء االنشقاق الذي فرق بني متثل الرأي الالجويت لل

الالجوت الالتيين والالجوت البيزنطي، وكان أساسه االختالف حول انبثاق 
الروح القدس األقنوم الثالث يف التثليث، وجل مصدره اآلب وحده أو مصدره 

 اآلب واالبن معاً؟ 
مشقي حول وقد تبىنَّ الالجوت البيزنطي الرؤية الالجوتية ليوحنا الد

الوحي القرآين حبذافريجا؛ ألاا كانت مصدر املعرفة املتاح للبيزنطيني عن 
الوحي احملمدي، فانعكست جبالء ومحاسة واضحة يف مجيع املؤلفات 

(والكتابات البيزنطية حول اإلسالم
10F

1(. 
الراهب : واكن استجالء ذلك على سبيل املثال لدى املؤلف البيزنطي

                                                      
(1) Schwinges R. C., Kruzzugsideologie und Toleranz, p. 79, Stuttgart, 1977. 

 : وراجع تفاصيل تأثري يوحنا الدمشقي يف الالجوت البيزنطي لدى
Kotter B., Johannes von Damaskus, in: Theologische Realenzklopuedie XVII 
(1988) S: 127 – 132. London – New York- Bonn. pp. 127-132. 
Kotter B. Johannes Von Damas Kus, TREX VII (1988) pp. 127 – 132.  
 Gottheil R., Achristian Bahira Legend, Zeitschrift fir Assyrologie und 
Verwandte Gebiete 14 (1899) S: 203 – 232.  
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  Theophanes Homologetesتيوفانيس هومولوجيتس 
م، عندما عرض للحديث 760)ج143(املولود يف القسطنطينية عام 
م الذي جاجر فيه النيب 622للعام  )ج1(عن الوحي القرآين مع بداية التأريخ 

ـ  000(من : تاريخ العامل(إىل املدينة، وذلك يف كتابه  صلى اهللا عليه وسلم
 . )م813ـ  285( )ج198

لدمشقي كما تعكس املرآة مرهياتا؛ إذ تبع خطى فقد عكس آراء ا
لديه نبيًا كاذباً،  صلى اهللا عليه وسلمالدمشقي حذو النعل بالنعل، فظهر حممد 

 . مل يتلق وحياً صادقاً، وإمنا بواسطة تعليم جرطقي جاء بتعاليم جرطقية مسيحية
وقد حقق كتاب جومولوجيتس انتشارًا واسعًا وتأثريًا يف الالجوت 

 )ج262ـ  260(تيين عندما متت ترمجته إىل الالتينية فيما بني عامي الال
 .)11F1()م875ـ  873(

وجناك كتابات أخرى تفصيلية عن الوحي القرآين تبنت تصورات 
نقد األكاذيب الواردة يف كتاب (الدمشقي يف مؤلفات مستقلة، مثل كتاب 

ضد (، )يةضد متجيد األمة احملمد(لنيكتياس، وكتاب  )العرب احملمديني
(لألمرباطور البيزنطي جان كنتا كوزين )الصلوات والرتاتيل احملمدية

12F

2(. 
وخبالف ذلك ال زد يف الفكر الالجويت البيزنطي أية خصاهص مميزة أو 
عالمات فارقة أو إسهامات ذات قيمة يف رؤيته للوحي القرآين، ورمبا يعزى 

حول اإلسالم، وكذلك اجلهل  ذلك إىل ندرة املصادر املعرفية املتاحة للبيزنطيني

                                                      
(1) Schwinges, Kreuzzugsideologie, p. 80 . 
(2) Rotter E., Abendland und Sarazenen, p. 12. Berlin – New York, 1986 . 
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إذ مل . باللغة العربية ـ وجي وعاء القرآن ولغته املسطور با ـ حىت ذلك احلني
تكن قد ظهرت بعد ترمجة كاملة ملعانيه إىل إحدى اللغات األوربية الشاهعة، 

جي أول ترمجة  )م1143( )ج538(إذ كانت ترمجة دير كلوين الالتينية عام 
 .لقرآن الكرميربية كاملة ملعاين اغ

ويف جذا اإلطار عدمي اجلدوى العلمية والفكرية اكن وضع التفسري 
النفسي للوحي القرآين الذي ظهرت بواكريه يف جذه املرحلة، وأصبح عنصراً 
أساسيًا يف العديد من املؤلفات الالجوتية يف املرحلة الالتينية، حيث ُفسِّرت 

حي وما كان يصحبه من الو  صلى اهللا عليه وسلمحاالت تلقي النيب 
صلصالت وأجوال نوعية ختص ظواجر الوحي اإلهلي، ُفسِّرت بنوبات من 

 . الصرع أو اهلسرتيا أو اهللوسة
وقد تلقت الدراسات االستشراقية جذا التفسري بقبول حسن، فتصدر 
الكثري من الدراسات والبحوث، وتصدى للرد عليه العديد من املستشرقني 

دارسني املسلمني بردود مقنعة جعلت جذا التفسري أنفسهم، وكذلك من ال
 .يتوارى وخيبو

ويبدو أن جذا التفسري البيزنطي ملظاجر الوحي القرآين قد قاد البيزنطيني 
إليه النقص املعريف باإلسالم من جانب، وباحلضور الطاغي ملظاجر الوحي 

االزذاب، النشوة، : لدى مجاعات األنبياء يف العهد القدمي، اليت كان أبرزجا
(وأحياناً أخرى حلول الروح الشريرة ،الرقص، حلول الروح اخلرية أحياناً 

13F

1( . 


                                                      
 : راجع يف تفاصيل مظاجر الوحي لدى مجاعات األنبياء يف العهد القدمي كالّ من )1(

Bernhard Lang, Wie wird mann Prophet in Israel? Dusseldorf,1980 . 
Irsigler H., Die Prophetie im Alten Testament, Bamberg,1994.  
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بدأ متيز الالجوت الالتيين عن الالجوت البيزنطي منذ القرن الثامن 
املنبثق من (عبارة امليالدي عندما أضاف الالتني إىل قانون اإلاان املسيحي 

نؤمن بالروح ((: عقب الفقرة املخصصة للروح القدس؛ لتصبح )اآلب واالبن
القدس الرب املالك واحمليي، املنبثق من اآلب واالبن، الذي مع اآلب واالبن 

 . ))ُيسجد له واّجد

مت االنشقاق النهاهي والفصام النكد بني  )م1054( )ج446(ويف عام 
ياسياً، وثقافياً، وذلك بصدور قرارات حترمي ولعن متبادلة الالجوتني دينياً، وس

بني ممثل بابا كنيسة روما وبني بطريرك كنيسة القسطنطينية، ليستقل الالجوت 
البيزنطي متامًا معّربًا وحده عن كنيسة القسطنطينية املعروفة باسم كنيسة الروم 

أوربا الشرقية أورشليم، واليونان، وروسيا، و : األرثوذكس اليت تضم كناهس
 . األرثوذكسية

(وقد تعددت جماالت التباين بني الالجوتني على النحو التايل
14F

1(: 
 الالجوت الالتيين عن كنيسة روما ربَّ عَ  :ـ ففي الال السياسي 1

اصة اجلرمانية، اليت حتررت من أسر وخباملرتبطة باملمالك األوربية الناشئة 

                                                      
، طبع دار املشرق مبسـاعدة الرابطـة 171ـ  168، 123ـ  122: ريخ الكنيسة، ص، تااألب جان كميب )1(

 والفرنسيســــكان، ط األوىل، بــــريوت نيالكاثوليكيــــة بإشــــراف وترمجــــة جلنــــة مــــن املطارنــــة واآلبــــاء اليســــوعي
 .م1994
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ًا عن كنيسة مرباطور القسطنطينية، بينما ظل الالإ جوت البيزنطي معربِّ
إلمرباطورجا وإلمرباطوريتها حىت سقوطها على يد السلطان  القسطنطينية وفّياً 

 .)م1453( )ج875(حممد الفاتح 
 : ـ ويف الال الثقايف 2

 كانت اهلوة عميقة، فقد كان الشرق جيهل الالتينية، وكان الالتنيُ 
لغة الرتاث والثقافة اليونانية ـ طيني الشرقيني لغة البيزنـ الغربيون جيهلون اليونانية 

 . العريقة؛ كذلك كان الالتني يف نظر البيزنطيني جهالء غري مثقفني
 : ـ ويف الال الديين 3

اختلفت عقيدة الالتني عن البيزنطيني فيما خيص طبيعة الروح القدس 
والشعاهر  األقنوم الثالث يف مثلث األلوجية النصراين، وكذلك اختلفت الطقوس

 . وشروط الكهنة ولباسهم
بسبب  ؛واثل الفكر الالجويت لالتني حول الوحي القرآين أغزر إنتاج

عة قرون من واليت جاوزت أرب ،طول الفرتة التارخيية اليت عاشها الفكر الالتيين
إال باالنشقاق الربوتستانيت عن كنيسة روما يف القرن  الزمان مل تنته عملّيا

 . يالديامل اخلامس عشر
من الكتابات وجيشاً  لذلك فقد شهدت مرحلة الفكر الالتيين سيالً 

أبرزجا اليت متثل العالمات الفارقة  من األعالم ال اكن بالقطع الوقوف إال أمامَ 
القرون األربعة يف تاريخ  خاللَ  ،والنقالت الواسعة واإلسهامات الواضحة

 : الفكر الالجويت الالتيين، وجي
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  Emdricho Von Mainzالماينزي  مبريشوإ )1(
يغلب على الظن أنه كان أسقف مدينة أوجسربج األملانية عام 

  .Lambert von Hersfeld حسبما يرى )م1064( )ج457(
  .Vita Mahumeti: وقد طرح رؤيته الالجوتية يف صورة شعرية بعنوان

ئة، معلومات تارخيية خاط صلى اهللا عليه وسلموفيها يقدم حلياة النيب 
ليبّيًا ويعمل خادمًا ألحد القناصلة  صلى اهللا عليه وسلمفيبدو فيها النيب 

جناك، ويلتقي بساحر شرير منفي إىل ليبيا، جيعله أداة لتنفيذ خطة حمكمة 
حىت يصل  صلى اهللا عليه وسلملالنتقام من املسيحية، فيساعد الساحر النيب 

كرة حيصل على إقرار الشعب مث بواسطة خدعة ما  ،إىل منصب امللكية يف ليبيا
عى أنه وحي قرآين، لكن حممداً بنبوته، وجنا يقوم الساحر بتلقني حممد ما ادَّ 

(ولكنه كان يطمح لرتبة األلوجية ،مل يكتف مبرتبة النبوة املدعاة
15F

1(. 
ويبدو بوضوح قدر اجلهالة العلمية والفكرية واملعلوماتية اليت تشتمل 

صلى اهللا ليت جيهل صاحبها مكان مولد حممد عليها تلك الرؤية الالجوتية ا
الذي  اخلالصوحياته، ناجيك عن مضمون دعوته أو التوحيد  عليه وسلم

 . عرفت به رسالته

                                                      
(1) Stephan Hotz, Mohammed und Seine L ehre in der Darstellung abend 

laendischer Autoren, p. 27 – 42 . 
 : وراجع تفاصيل رؤية امربشو الالجوتية لدى

 Rotter. E., Embricho Von Mainz und das Mohammed – Bild seiner Zeit, 
Auslandsbez iehungen unter den salisechen Kaisern. hrsg- von F. stab: 
Speyer 1994, p. 69 – 137.  
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  Guibert von Nogentجيوبرت النوجنتي  )2(
الفصل  )م1104( )ج498( خصص جيوبرت رهيس دير نوجنت عام

للحديث عن الوحي ، Gesta Dei Per Francos: الرابع من كتابه املعنون بـ
إسكندريًا يدخل  صلى اهللا عليه وسلمالقرآين، ويف جذا الفصل يكون حممد 

يف صراع حول توىل منصب أسقف اإلسكندرية، وذلك مبساعدة زاجد 
إسكندري يلقنه ويعلمه تعاليم جرطقية يزعم أاا وحي إهلي، مع أاا ترفض 

(التثليث وال تقر بألوجية عيسى
16F

1(. 
صلى برت يف تفكريه الالجويت مع امربيشو يف تصنيف حممد ويتفق جيو 

يلة على إثبات دعوى النبوة على أنه نيب كاذب يستعني باحل اهللا عليه وسلم
الوحي، وذلك بواسطة البقرة اليت حتمل القرآن على سبيل اإلعجاز،  وتلقي

، فبينما املعلم صلى اهللا عليه وسلم ولكن خيتلفان يف شخصية معلم حممد
 .لدى رهيس دير نوجنت زاجد إسكندريمربيشو راجب نسطوري، جو إى لد

 : Petrus Venerabilisاألب بطرس الموقر  )3(
قام الراجب الدومينيكاين األب بطرس املوقر برهاسة دير كلوين بفرنسا 

وحىت وفاته  )م1122( )ج516(وعمره ثالثون عاماً، وظل قاهمًا با من عام 
تلك الفرتة عمل جاجدًا على تفعيل الدور ، وخالل )م1156( )ج551(

فقام بالعديد  ،الدومينيكاين يف الدفاع عن املسيحية يف داخل أوربا وخارجها
(من املهام واألعمال هلذا الغرض؛ ومنها

17F

2(: 
                                                      

(1) Stephan Hotz, Mohammed und seine Lehre, pp. 42 – 49 . 
 :وراجع تفصيل رؤية جيوبرت النوجنيت الالجوتية لدى 

 Bulst, N., Guibert von Nogent, LMA IV (1989), pp. 1768 – 1769.  
(2) Bulst N, Petrus venerabilis, LMA IV (1993) pp. 1985 – 1987.  
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 ؛ـ اإلشراف على أول ترمجة ملعاين القرآن الكرمي إىل اللغة الالتينية 1
 قرآن الكرمي، واستقدم لذلك الغرض كالً لتكون أول لغة أوربية تقرأ با معاين ال

 : من
  Petars von Toledoـ بيرت التوليودو 

  Rubert von Kettonـ روبرت الكيتوين 
  Petrus von Powatieـ بطرس بواتييه 

  Hermann von Dalmatiaـ جرمان الدملاطي 
(من الرجبان والقساوسة )غري املعروف(ومجيعهم باستثناء الدملاطي 

18F

1(. 
من أجل  ؛سبانياإالزيارات واجلوالت داخل فرنسا وخارجها إىل  ـ 2

صلى اهللا تأسيس فروع لدير كلوين، ومن أجل مجع املعلومات عن النيب حممد 
وكتابه، ومن أجل استقدام املختصني مبعرفة اللغة العربية والعلوم  عليه وسلم

 . بالعربية وعلوم اإلسالم اإلسالمية؛ لكونه كان جاجالً 
 : شر املؤلفات اجلدلية ضد القرآن ونبيه، مثلـ ن 3

ـ الموعة املختصرة من الوثاهق الشيطانية املضادة للطاهفة اإلسالمية 
الكافرة وجي تتضمن أو حتاكي كتاب عبد املسيح الكندي يف الرد على 

 . اهلامشي

                                                                                                                         
Kritzeck J., Peter the Venerable and Islam, pp. 1 – 115, Princeton, 1964. 
Stephan Hotz, Mohammed and seine Lehre, pp. 71- 81 . 

راجع للتوسع يف معرفة الرتمجة الالتينية األوىل دراستنا التفصيلية حلركة الرتمجات االستشراقية للقرآن الكـرمي،  )1(
م، 2001اللـد العاشــر  الصـادرة عــن مركـز الدراسـات الشــرقية جبامعـة القــاجرة، ))رسـالة املشــرق((يف جملـة 

 .499ـ  415: ص
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 . ـ مقدمة روبرت الكيتوين القاهم بالرتمجة الالتينية
 . الدملاطيهلرمان  )تعاليم حممد(ـ 

 . )أخبار املسلمني املعيبة املضحكة(ـ تاريخ املسلمني 
 .ـ رسالة بطرس بواتييه ضد السرازنة 

 : ـ تأليف الكتابات اجلدلية ضد القرآن، وجي 4
  Bernhard von Clairvauxـ خطابه إىل صديقه 
 . ـ ضد طاهفة السرازنة

 . ـ خالصة جرطقة السرازنة
للعقيدة  تسويغاً لالجويت يف الوحي القرآين وقد جاء رأي بطرس املوقر ا

املسيحية ودفاعًا عنها يف مواجهة اإلسالم، ذلك اهلدف الذي جعله بطرس 
القرآن وما صاحبها من كتابات معاين األولوية األوىل لعمله يف العناية برتمجة 

 . الجوتية
ي لقرآن الكرمي إبعادًا ألعاين الذلك كانت ترمجته الالتينية األوىل مل

خاطر حول نبوة حممد أو إهلية مصدر القرآن، فاستُبعدت بإشرافه األلفاظ 
: زيل اإلهلي لكلمة اهللا من السماء، وحلت حملها عبارةنْ الالتينية املعربِّة عن الت

)Coelitus missus( مبعىن املرسل من السماء)
19F

1( . 
الوحي اإلهلي، ويقرر أن  صلى اهللا عليه وسلمتلقي حممد  فهو ينفي

ومعلمه جو الراجب النسطوري  ،جو مؤلف القرآن صلى اهللا عليه وسلممدًا حم

                                                      
(1) L. Hagemann, Die erste lateinische Koranuebersetzung – Mittel zur 

verstaendigung zw ischen christen und Muslimen im Mittelalter?, 
Orientalische Kultur und euro Paeisches Mittelalter (Miscellanea 
Mediaevalia, Bd. 17) Berlin – New York, 1985. pp. 45 -58.  
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يه من السماء بواسطة امللك جربيل، ويُرجع تصديق عى تلقِّ سريجيوس، وأنه ادَّ 
 . العرب به لعدم معرفتهم مبثل حمتواه العقدي من قبل

وينتقل بطرس املوقر بالفكر الالجويت حول القرآن خطوة جتاه املوضوعية 
صلى ندما يفرتض معيارًا يقاس به صدق الوحي القرآين الذي ادعاه حممد ع

إذ يسوق رهيس  .والقدرة على التنبؤ، أال وجو امتالك املعجزة، اهللا عليه وسلم
كون القرآن وحيًا إهلياً، واملتمثلة يف خلّو القرآن نفي  دير كلوين حججه على 
ن حممدًا مل يكن يستطيع ، كما أصلى اهللا عليه وسلمنفسه من معجزة حملمد 

التنبؤ باألحداث وكشف املستور يف املاضي واحلاضر واملستقبل، ويستدل على 
باهلزاة  فَ رَ عَ ذلك بأنه قد ُجزم يف إحدى حروبه، ولو كان يتلقى وحيًا إهليًا لَ 

 . وألمكنه جتنب املعركة
وبغض النظر عما يشتمل عليه فكر بطرس املوقر من مغالطة بشأن 

حيث الشواجد على ذلك  ،قرآن من املعجزات أو التنبؤات باألحداثال وّ خل
عديدة، فإن تلك اخلطوة حنو املوضوعية قد تراجعت عندما صنف بطرس 

صلى املوقر الوحي احملمدي يف عداد اهلرطقات النصرانية، ونسب تعلم حممد 
 .ذلك إىل الراجب النسطوري سرجيوس  اهللا عليه وسلم

ة معانيه بني يدي الرتمجة الكلونية الالتينية ال تشي فالنص القرآين القاهم
من بعيد أو قريب مبصدر تعليم نصراين للوحي احملمدي، بل تقطع بعدم تلقى 

صلى أميًا حىت وفاته  وظلَّ  ،فهو أميّ  ،أي تعليم صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
د ادَّ ، ونفى القرآن كذلك مزاعم املشركني يف تعلمه من حَ اهللا عليه وسلم

من  الذي ال يتأتىنة البيان القرآين العريب الفصيح وجاء القرآن ببيِّ  ،روميّ 
 . أعجمي أبداً 
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والتفسري املعقول لذلك النكوص من رهيس دير كلوين عن اخلطوة اليت 
 ،املدافع عن العقيدة املسيحية التسويغيخطاجا حنو املوضوعية جو الفكر 

لقاهم على األدلة الصحيحة وذلك خيتلف عن الفكر التأملي الربجاين ا
 . واحلجج اليقينية

  Williom von Tripolisوليم الطرابلسي  )4(
عاش وليم الطرابلسي الدومينيكاين يف مملكة أورشليم يف القرن الثالث 
عشر امليالدي إبان احلروب الصليبية، وقد صّنف كتابني صنع بما امسا المعاً 

الالجوتية للوحي القرآين من خالهلما بقوة واحتفظت رؤيته  ،يف قواهم املبشِّرين
تأثري كبرية على املؤلفات التبشريية الدومينيكانية وغري الدومينيكانية حىت 

(اليوم
20F

1(: 
وعنوانه الكامل  ))األمة احملمدية((فكتابه األول املعروف اختصاراً باسم  

ربنا ذكريات عن حممد، وكتاب قوانينه القرآن وحمتواه، وما الذي قال عن ((
 : وجي ،، وقد خصصه لإلجابة عن ثالثة أسئلة طرحها))يسوع املسيح

 ومن أين جاءت عقيدته الضالة؟  ،ـ َمْن كان حممد 1
 ـ على أي حنو وبأية طريقة مت تأليف القرآن؟  2
ـ أية تعاليم دينية تضمنها القرآن، وأي العناصر املسيحية أخذجا  3

  ؟القرآن
                                                      

 : راجع جهود الالجوتيني الدومنيكان من خالل احلمالت التبشريية يف القرن الثالث عشر لدى )1(
R. I. Burns, Christian–Islamic Confrontation in the West: The Thirteenth–
Century Dream of Conversion, American Historical Revien 76 (1971),pp. 
1386 – 1434 . 
B, Z. Vedar, Crusade and Mission, European Approuches Toward the 
Muslims, Prienceton, 1984.  
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وعنوانه  ))أحوال السرازنة((ختصارًا باسم أما كتابه الثاين املعروف ا
حول أحوال السرازنة وأحوال حممد نبيهم املزيف، وحول الشعب ((: الكامل

، وقد أوقفه للجواب عن ثالثية افرتاضية من التساؤالت اليت ))نفسه وقوانينه
 : طرحها

 ىـ َمْن كان حممد القاهد واملرشد والنيب الزاهف للشعب املسم 1
 ومن أين أتى؟ ومىت صعد إىل مكانته املرموقة بينهم؟ بالسرازنة؟ 
 ـ كيف تضخمت قوة جذا الشعب واتسع نفوذه؟  2
 ـ ما العناصر املسيحية اليت تضمنها القرآن؟  3
ـ 1225( )ه673ـ  622(القديس توما اإلكويني  )5(
  Thomas von Aquin )م1274
للبالط البابوي،  وقد ُعنيِّ مستشاراً  ،أحد أكابر طاهفة الدومينيكان 

ويعد أكرب مفكري الغرب يف العصور الوسطى وأعظم فالسفة املسيحية 
وأكثرجم تأثرياً يف الكنيسة الكاثوليكية، وقد عرض خالصة مذجبه الالجويت يف 

())اخلالصة ضد الكفار((و ))اخلالصة الالجوتية((: كتابيه
21F

1(: 
 DeRationibus(ة بـ وتعد رسالته اليت أوقفها للرد على اإلسالم واملعنون

Fidei(  أكثــــر خصوصـــــية مــــن كتابـــــه))الـــــذي ألفـــــه  ،))اخلالصــــة ضـــــد الكفــــار
 ،لالســـتعانة بـــه يف تبشـــري املســـلمني ؛اســتجابة لرغبـــة زعـــيم طاهفـــة الـــدومينيكان

فجــــاء أشــــبه بكتــــب تعلــــيم الرجبــــان الــــدومينيكان أســــلوب التنصــــري ومســــالكه 
                                                      

(1) Hagemann, Missionstheoretische Ansaetze bei Thomas von Aquin in seiner 
Schrift, Thomas von Aquin,. Hrsg.von A.Ziminermann, pp. 459- 483, Berlin 
– New York, 1988 . 
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ــ لــذلك جــاءت جــذه الرســالة أكثــر تركيــزاً ؛ ومســاهله زوع الفلســفي ـومــيال إىل الن
ذلك االجتاه الـذي ُعـرف بـه اإلكـويين ونـال  ،العقلي لقضايا االعتقاد التسويغو 

مكانتــه لــدى الكنيســة، ممــا حــدا مبــؤرخي الالجــوت املســيحي إىل تثمينهــا عاليــاً 
ُوضــعت يف أحــدِّ وأجلــى حاالتــا،  ،علــى أاــا تكشــف عــن موجبــة غــري عاديــة

جوتيـــة والفلســـفية امللتزمـــة باملبـــادئ التبشـــريية الـــيت فأنتجـــت أبـــى األفكـــار الال
مبقولة الرسول بطرس اليت صدر با جذه  وضعها اإلكويين نصب عينيه مستدالً 

مســتعدين ألن تــردوا  قّدســوا الــرب املســيح يف قلــوبكم، وكونــوا داهمــاً (: الرســالة
رســـالة بطـــرس األوىل  )علــى مـــن يطلـــب مــنكم دليـــل مـــا أنــتم عليـــه مـــن الرجــاء

 .)22F1()3/15اإلصحاح (
وذلك على الرغم من أن رؤية توما اإلكويين الالجوتية للقرآن ال تعطي 

خاصة يف اللغة  ،أو اطلع عليه يف أية لغة ،أي انطباع بأنه قد قرأ القرآن
الالتينية اليت ترجم إليها وكانت معروفة يف أوساط املفكرين واملثقفني الالتني،  

 .  كان من العارفني باإلسالمكذلك ال يظهر حبال أن اإلكويين
زوفاً عن طرح رؤية ويبدو أن جهل توما اإلكويين بالقرآن جو ما جعله عَ 

الجوتية حوله إىل أن اضطر إىل ذلك استجابة لطلب رهيس طاهفة الدومنيكان 
ه تْ ، واستجابة للتحدي الفكري الذي فرضَ ))اخلالصة ضد الكفار((فكتب 

ة على قضايا العقيدة املسيحية، تلك التساؤالت واإلنكارات اإلسالمي
 ف رسالته يف الردِّ التساؤالت واإلنكارات اليت نقلها إليه كانتور األنطاكي، فألَّ 

                                                      
(1) M. Grabmann, Die Schrift: De rationibus fidei Contra Saracenos Graecos et 

Armenos ad Cantorem Antioch- enum des heiligen Thomas von Aquin, 
Scholastik 17 (1942), p. 191 . 
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 . )املسلمني(على السرازنة 

ويبدو كذلك أن جهل توما اإلكويين املعريف بالقرآن وعدم اطالعه عليه  
متامًا ما سبقها وما كان السبب وراء تلك الرؤية الالجوتية اليت جاءت خمالفة 

إذ إن رؤيته الالجوتية ال تصنف اإلسالم  ؛تالجا من رؤى الجوتية حول القرآن
صلى بني اهلرطقات املسيحية كما جو الدارج بني الالجوتيني، وال جتعل حممداً 

متعلماً على يد راجب مسيحي، وال تقدم القرآن على أنه نتاج  اهللا عليه وسلم
الكتاب املقدس وغريه من األفكار والثقافات، وإمنا لعملية تلفيق بني نصوص 

وحتصره يف داهرة الكفر والوثنية، وتقطع  ،تضع اإلسالم خارج خارطة األديان
الطريق على القرآن كي ال يكون مستمدًا من العناصر اليهودية والنصرانية، أو 

فيها  لتحكم عليه بالوثنية وحتصره ؛يكون قاهمًا على قابلية التفاعل الداخلي
(وتعزله عن أي دور للوحي وتبعده عن أي مكان يف داهرته

23F

1(. 
وإىل جانب اجلهل املعريف بالقرآن ال اكن إغفال املؤثرات األخرى يف 
تكوين الرؤية الالجوتية لتوما اإلكويين، مثل وظيفته التعليمية يف البالط البابوي 

 لك معينة من املواقف واألفكار، وكذ ضروباً اليت فرضت عليه 
 العقيدة املسيحية بالرباجني العقلية والفلسفية  تسويغرغبته اجلاحمة يف 

والدفاع عنها يف مواجهة اإلنكار القرآين على العقاهد املسيحية األساسية 
خاصة ألوجية املسيح وبنوته وقتله على الصليب فداء للبشر، فدفعته تلك 

اسها لدى الوحي املسيحي أحادية احلقيقة وأحادية جهة التم تأكيدالرغبة إىل 
دون دواهر الفكر الوثين، وملا كان الفكر الالجويت قبله قد جعل الوحي  ،وحده

                                                      
(1) E. Kellerhals, ((Islam II)), RGG Vol. III (1959), p. 620 ff . 
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املسيحي رافدًا من روافد القرآن، فإن ذلك يعىن لدى اإلكويين تعدد مصادر 
ر القرآن يف دواهر الوثنية كي شْ احلقيقة وجهات التماسها، مما اضطره إىل حَ 

(النصرانية املصدر الوحيد للحقيقة يبقى الكتاب املقدس يف
24F

1(. 
 Ricoldus deاألب ريكولدوس دي مونت كروسيز  )6(

Monte Crucis )641  م1320ـ  1243( )ه720ـ(  
صاحب احلياة الطويلة والرحالت العديدة واخلربة الواسعة ببالد العامل 

 حيث احتك احتكاكًا قوياً  ؛األندلس، فلسطني، أرمينيا، بغداد :اإلسالمي
بالثقافة ومصادر التشريع وأسلوب املعيشة واحلياة يف اإلسالم، وحيث أُنشئ 
دير اآلباء الدومينيكان الذي ينتمي إليه يف عكا ومل ينته دور الدير إال بسقوط 

 . )م1291( )ج690(عكا عام 
 : وقد وضع رؤيته الالجوتية للوحي القرآين يف كتابه

)Contra legem Sarracenorun ( ّفه لتفنيد الديانة الذي أل
اإلسالمية كي جيد املبشرون الدومينيكان الفرصة املواتية لتحويل املسلمني إىل 

(دين املسيح
25F

2(. 
وتتمحور رؤيته الالجوتية للوحي القرآين حول البحث يف مدى صحة 

، وقد صاغ جذا البحث يف صورة تساؤل حموري وأصالته الوحي القرآين
(به ذي الفصول السبعة، وجواستغرقت اإلجابة عنه صفحات كتا

26F

3( : 

                                                      
(1) M. D. Chenu, Das Werk des HL Thomas von Aquin p.83ff., Heidelberg 1960. 
(2) H.Barge, Der DominiKanermoench Ricoldus und Seine Missionsreise nach 

dem Orient, Allgemeine MissionsZeitshrift 43 (1916) pp. 27 – 40.  
(3) L. Hagemann, Christentum contra Islam, pp. 60 -62 . 
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جل القانون اإلهلي احلق يف القرآن أم يف الكتاب املقدس لدى 
 النصارى؟ 

وينطلق يف حماولة اجلواب عن جذا التساؤل من فرضية كون القرآن 
)Konglomerat( كي   ؛خليطاً من التعاليم واهلرطقات املسيحية وغري املسيحية

 ،التثليث :مثل ،د املسيحية األساسيةيفّسر املوقف القرآين من العقاه
والتجسد، فيتفق مع توما اإلكويين يف أن جذه العقاهد فوق مستوى العقل 

 . وغري قابلة للربجنة العقلية
مث يدلل ريكولدوس دي مونت على عدم أصالة الوحي القرآين بأنه 
خيلو من ذكر معجزة حملمد على العكس من معجزات عيسى املذكورة يف 

 . اإلزيل
صحة الوحي القرآين بأنه خياصم العقل من نفي ويضيف اعرتاضًا على 

 : أربع جهات
 . ـ السلوك األخالقي غري القومي ملؤلفه حممد

ـ اإلطناب واإلسهاب القرآين الذي جيعله عدمي القيمة، إىل جانب 
 . صياغته الفاحشة

مية ـ املمارسات العقدية يف اإلسالم مثل شعاهر الوضوء للصلوات اليو 
 . ومفهوم الزواج والطالق

 . ـ التصور القرآين للنعيم يف اجلنة
ـ أي دعوى صحة الوحي القرآين دعواه  نفيومن أدلة دي مونت على 

، وكذلك )Siegel derPropheten(أن حممدًا خامت األنبياء القرآن الكرمي ـ 
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ح ورفضه تبكيته اليهود والنصارى لعبادتم من سوى اهللا، وإنكاره ألوجية املسي
 . عقيدة الصلب والفداء

وخيتم رؤيته الالجوتية مبقارنة القرآن الكرمي بالوحي اإلزيلي الذي وصفه 
الكتب السماوية السابقة، إىل جانب عاملية  وءاتباخلامت واحملقق لبشارات ونب

مما يقطع بكونه وحده  ،اإلزيل، وتوافقه مع التقاليد الفلسفية والفكر العقلي
 . اإلهلي احلقجو القانون 

ألاا  ؛وال شك أن تلك الرؤية الالجوتية لدي مونت تسرتعي االنتباه
خطت بالفكر الالجويت حول الوحي القرآين خطوات مل يدركها القديس توما 

جوت وتبتَّل الكثريون يف حمراب عقلنته لالّ  ،اإلكويين الذي ذاع صيته
ثبَّت ألول مرة لذلك  ؛املسيحي، فقد مسح دي مونت رؤيته بطابع عقلي

على عدم أصالة الوحي القرآين، كما  شبهة التعارض العقلي يف القرآن دليالً 
القرآن  بنيجعل التوافق مع العقل والفكر الفلسفي جانبًا من جوانب املقارنة 

 . واإلزيل
وعلى الرغم من أن رؤية دي مونت الالجوتية حول الوحي القرآين مل 

لكواا مجعت بني األفكار  ؛لتصنيف واألحكاممن جهة ا تتضمن شيئاً أصيالً 
مت بناء أكثر دَّ الالجوتية اجلدلية القداة املثارة للطعن يف اإلسالم، إال أاا قَ 

فاعلية يف إثارة الشبهات واملطاعن حول القرآن أكثر مما قدمه توما اإلكويين، 
 فهي متتاز عن رؤية اإلكويين بتلك الفاعلية، لكنها مل ختتلف عنها يف
اعتمادجا على سلسلة األكاذيب واالفرتاءات املثارة حول اإلسالم والقرآن 

 . صلى اهللا عليه وسلموشخصية النيب حممد 
كما أاا من جانب آخر جعلت من الوجم الشخصي والتصور الذايت 
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للمفكر معيارًا للحق واحلقيقة ومقياس اخلطأ والصواب، وذلك إىل جانب 
ـ عن  مثالً  ت البصر ـضَّ ية اليت اشتملت عليها، إذ غَ املغالطات الفكرية والتارخي

وختمه  صلى اهللا عليه وسلماملعجزات اليت ذكرت يف القرآن لتأييد نبوة حممد 
صلى ومعجزة تأييده  ،لسلسلة النبوات والرسل، مثل معجزة اإلسراء واملعراج

مثل  النبوءاتباملالهكة يف غزواته، وكذلك بعض البشارات و  اهللا عليه وسلم
صلى حتدى النيب  انتصار الروم على الفرس بعد جزاتهم، وأخريًا وليس آخراً 

لقريش بالقرآن نفسه أن يأتوا مبثله أو عشر سور منه، أو حىت  اهللا عليه وسلم
 . سورة واحدة من سوره

 : Nikolaus von Kuesوسي قالكاردينال نقوال ال )7(
ما جيده عن اإلسالم، أملاين أنفق من عمره سنوات طويلة جيمع كل 

عبارة عن حماورة بني ممثلي أديان العامل  De Pace Fidei وألف كتابًا بعنوان
، وانتهى )غربلة القرآن(كتابه الشهري   )م1460( )ج865(الرهيسة، وكتب عام 

(فيه إىل أن القرآن مكوَّن من ثالثة عناصر
27F

1(: 
 . النصرانية النسطورية: األول

د النصرانية أدخلها املستشار اليهودي للنيب مشاعر عداهية ض: الثاين
 .صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا حتريفات أتى با املصححون اليهود بعد وفاة حممد : الثالث
 . عليه وسلم

                                                      
، برتمجـــة علـــى فهـــيم 108ـ  107: ســـذرن، نظـــرة الغـــرب إىل اإلســـالم يف القـــرون الوســـطى، ص. و. ر )1(

 .م1975ـ ج 1395خشيم وصالح الدين حسن، دار مكتبة الفكر، ط األوىل، طرابلس 
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صلى وُيالحظ أن تعديال جوجريًا قد أُدخل على أسطورة تعليم النيب 
صلى اهللا للنيب ، فغدا املصدر اليهودي احلي مصدرًا تعليميًا اهللا عليه وسلم

، كما أُفسح الال جنا لعملية حترير وتصحيح يهودية لنصوص عليه وسلم
 . القرآن الكرمي

وسـي الـذي قوليس جناك تصور الجويت أكثر سذاجة من تصور نقـوال ال
جعــــل مــــن املصــــححني اليهــــود لنصــــوص القــــرآن يغضــــون البصــــر عــــن أقســــى 

ق اليهوديـة، وكـذلك االنفـالت خذات والتقريـرات القرآنيـة للعقيـدة واألخـالااملؤ 
 . والتحريف يف جمال التشريع والكتب املقدسة

لكن التصور الالجويت لنقوال القوسي اثل من جهة أخرى نقلة جديدة 
يف تاريخ الفكر الالجويت حول الوحي القرآين، فقد اعتمد القوسي عرب 

ة من خالل صفحات كتابه ذي اللدات الثالثة رؤية تفسريية لإلهليات القرآني
اإلزيل، جاعال من الوحي القرآين مسألة نزاع بني املسيحية الغربية واهلرطقة 
النسطورية، ومن نقده للقرآن نقدًا للنسطورية ممثلة يف الطاهفة احملمدية، ومن 
مث عمد إىل االصطالحات العقدية القرآنية حيّملها مضمونًا الجوتيًا مسيحياً، 

لنصرانية عن توكيدات ودالهل وقوالب قرآنية، ويبحث للمفاجيم الالجوتية ا
(مثل

28F

1(: 

                                                      
(1) L. Hagemann, Der Kur’an in Verstandnis und Kritik bei Nkolaus von Kues, 

Ein Beitrag Zur Erhellung islamisch – christlicher Geschichte (F Th st 21 ). 
Frankfurt 1976 . 
G. Hoscher, Anmerkungen zur Sichtung des Alkorans (N v K due, Heft 7) . 
P. Naumann, Einfuehrung zur Sichtung des Alkorans (N v K due, Hoft 6) . 
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 ـ المسيح عيسى كلمة اهللا ـ الروح  1
املسندة إىل  ))الروح((، ))كلمة اهللا((تصبح االصطالحات القرآنية 

املسيح عيسى لدى القوسي منصرفة إىل الشخص الثاين يف الثالوث اإلهلي 
صطالحات يف القرآن املسيحي، وحتمل خصاهصه على الرغم من أن تلك اال

بعيدة متامًا عن أية ظالل تأليهية للشخص الثاين أو الشخص الثالث يف 
 . مثلث اآلهلة النصراين

فكلمة اهللا يف القرآن جي كلمة اخللق اإلهلي اليت با توجد املخلوقات 
زل من السماء إىل الرسل إلبالغه للخلق، أو جي من عدم، أو جي الوحي املنَ 

لوقاته، أما الروح فهو امللك املرسل من اهللا إلبالغ وحي، أو قضاء اهللا يف خم
 . لتنفيذ أمر منه سبحانه

 ـ المسيح عيسى وجه كل الشعوب  2
لقرآن، عاين ايعتمد القوسي على خطأ ترمجة دير كلوين الالتينية األوىل مل

Ä  Ã  Â   Á  À  ] : يف قوله تعاىل ))اً وجيه((يف ترمجة كلمة 

  É  È  Ç  Æ  Å  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê

  Ó  Ò  ÑZ ]٤٥: آل عمران .[ 
وجه كل ((وجه، فيصبح املسيح عيسى لديه : مبعىن Faciesإىل لفظ 

 : 45/3يف رباط وإااء وإشارة إىل سفر مزامري داود  ))الشعوب
فلذلك باركك اهللا  ،إنك أمجل بين آدم والظرف على شفتيك انسكب((

  .))لألبد
 : 17/  3يل مىت وإىل ما ورد يف إز
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جذا جو ابين احلبيب الذي عنه : وإذا صوت من السموات يقول((
 . ))رضيت

 ـ المسيح عيسى المرسل اإللهي األكبر  3
 ؛))املرسل اإلهلي األكرب((يتحول املسيح عيسى لدى نقوال القوسي إىل 

À  ]: استناداً إىل ترمجة دير كلوين اخلاطئة لبشارة املالهكة ملرمي يف قوله تعاىل

  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á

  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì*    $  #  "  !

  '  &  % *  0  /   .  -  ,  +  *  )

  A      @   ?  >  =  <  ;    :  98  7  6  5   4  3  21

*      G  F  E  D  C*     K  J  I

  X  W  V  U  T   SR  Q   P  O  N  M   L
  Z     Y  c  b  a`  _  ^  ]   \  [

  o   n  m  l  k  j  ih  g  f  e   d
  qpy           x  w  v  u  t  s  r Z ]٤٩ – ٤٥: آل عمران[. 

يامرمي سوف : على النحو التايل )45(فقد ترجم روبرت الكيتوين اآلية 
 )Summi nuntii(تشاركني كلمة اهللا بشرى املرسل اإلهلي األكرب 

من الرتمجة اخلاطئة لبقية آيات البشارة الدالهل  ويسوق القوسي
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: والرباجني املؤكدة الصطالح املرسل اإلهلي األكرب، فالكيتوين يرتجم قوله تعاىل

 [R  Q   P  O  N  M Z ]أين قد جئت : جكذا. ]٤٩: آل عمران
فيجعل القوسي من  )Cum divina Virtute Venientem(متشحاً بقوة إهلية 

على املرسل اإلهلي األكرب، وبذه القوة يفسر معجزات  هلية برجاناً جذه القوة اإل
عيسى املسندة إليه يف آيات البشارة السابقة من حتويل الطني املصور إىل طري، 
ومن إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى واإلنباء باملغيبات، فيجعل تلك 

ة اإلهلية املتشح با، وليس قام با املسيح بالقو  ،إهلية الطابع املعجزات أعماالً 
 خنراق العادات والقوانني احلاكمة للكون عن طريق التدخل اإلهلي أمراً وفعالً اب

 ،كي تتعطل تلك القوانني أو تنخرق على سبيل العمل املعجز  ؛يف الطبيعة
 . املؤيد لنبوة األنبياء والرسل املبعوثني للبالغ وهلداية أقوامهم

 المخلص ـ المسيح عيسى الوسيط و  4
سّخر الكاردينال نقوال القوسي خطأ روبرت الكيتوين املتعمد للفظ 

 : يف دعوة إبراجيم وإمساعيل عليهما السالم ))رسول((

 [  +*    )  (  '  &  %  $     #  "  !

  /  .  -  ,*  7  6  5  4   3  2  1

  B  A  @  ?   >=  <  ;  :  9  8*   D

J  I  H     G  F  E    L  K  M

T    S  R  Q  PO   N Z  ]١٢٩ – ١٢٧: البقرة[. 
مبعىن وسيط فجعلها الكاردينال  )Mediator(فقد ترمجها إىل لفظ 
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بني اهللا والبشر يف عملية  ))الوسيط((نقوال القوسي شهادة قرآنية لدور املسيح 
 . وعملية الفداء ويف مهمة احلساب يوم الدينونة ،اخللق

اعتمد ترمجة خاطئة املعىن وخمالفة للبناء  والقوسي بذلك ال يكون قد
العقدي وجوجر التوحيد ومضمون اإلهليات يف القرآن، لكنه جتاجل بوضوح 
معطيات علم األنساب احلامسة يف إحلاق املسيح عيسى جبده ألمه إسحاق غري 
املعّين أو احلاضر يف ذلك الدعاء، بل رمبا غري املولود حىت وقت ذلك الدعاء، أما 

د املدعو له من أبيه األبعد إبراجيم وجده إمساعيل أصل العرب املستعربة احلفي
وفق املقطوع به من معطيات  صلى اهللا عليه وسلمالذي ينتهي إليه نسب حممد 

العريب صاحب الكتاب  صلى اهللا عليه وسلمعلم األنساب، فهو النيب حممد 
رآين القاطع ألي من جهة أخرى يتغاضي القوسي عن الرفض الق. العريب املبني

شكل من أشكال الوساطة بني اخللق واخلالق سواء يف الدنيا أم يف اآلخرة، 
فاخللق يأتون ربم للحساب يوم القيامة أفراداً؛ حيث ال خيلص أحد إال بفضل 

 . اهللا تعاىل مث بعمله يف دار التكليف
  ،أما يف الدنيا فال حيمل أحد وزرًا عن أحد أراد ذلك أم مل يرد

 . كل قد أُلزم طاهره يف عنقهفال
 ـ التوحيد والتثليث  5

يف نفسه أنه داعية توحيد  يرى القوسي أن حممدًا رغم أنه كان متيقناً 
على ، وكما يبدو من إنكاره ))اإلخالص((كما يبدو من سورة   ،مطلق وصارم

ومناة الثالثة األخرى، ومن تربهه من عبادات  املكيني عبادتم الالت والعزى
فإن القرآن الكرمي يف تصور ، ))الكافرين((يف سورة  مركني ومعبوداتاملش

الكلمة، ويرجع القوسي السبب و الروح، و اهللا، : القوسي قد أقّر بعدة آهلة، جي
يف اتامه القرآن بالقول بعدة آهلة إىل أنه مل يقل بالتثليث، فلو كان قد قال 
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  !بني تلك اآلهلة الثالثةألمكن اجلمع والتأليف  ؛بالتثليث أو سكت عن رفضه
ذلك التعسف يف التأويل،  تسويغهوال شك أنه ما من سبيل لتفسري أو 

وكذلك التجاجل املتعمد لألصل القرآين العريب الذي احتك به القوسي يف 
وجلوهه يف اآلن اللغة العربية اليت عاش بني أجلها وقرأ با عديدًا من املؤلفات، 

تلك الرتمجة الالتينية  الكيتويننفسه إىل ترمجة دير كلوين اليت قام با روبرت 
 !! املشوجة
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الالجوت الربوتستانيت أوضح مراحل الالجـوت النصـراين مـن جهـة تعيـني 
رق بينــــه وبــــني الالجــــوت الكــــاثوليكي تــــاريخ ظهــــوره، وظــــروف نشــــأته، والفــــوا

واألرثوذكســي، ويرجــع ذلــك إىل اإلعــالن املــدوِّي الــذي بــدأ بــه مؤسســه مــارتن 
 )م31/10/1517( )ج1/10/923(لــــــــــــــــــوثر حركتــــــــــــــــــه اإلصــــــــــــــــــالحية يف 

على كنيسة روما اليت قام بلصقها على باب كنيسة قصر  95باالعرتاضات الـ 
البابـــا جـــو املســـيح ((أن  )م1519( )ج925(فيتنـــربج بأملانيـــا، مث بتصـــرحيه عـــام 

الــذي ترتـــب عليــه قـــرار حرمــان لـــوثر مــن حقوقـــه السياســية والدينيـــة  ))الــدجال
 . واالجتماعية

لكن الالجوت الربوتستانيت مل يتميز على اإلطالق بشيء عقدي عن 
 . تنيالغرمي التقليدي لالَّ  يقه الكاثوليكي أو عن األرثوذكسيشق

أو تأسيس   ،يقصد إنشاء الجوت جديدوذلك ألن مارتن لوثر مل 
(كنيسة جديدة، ويظهر ذلك من جانبني

29F

1( : 
 ،التثليث: عدم خمالفته الكاثوليك يف شيء من أصول العقيدة: أوهلما

 ،الطبيعة الالجوتية والطبيعة الناسوتية للمسيح مع املشيئتني ،الصلب والفداءو 
 . طبيعة الروح القدس وانبثاقه من اآلب واالبن معاً 

 

                                                      
 .234ـ  231: جان كميب، تاريخ الكنيسة، صاألب  )1(
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حصر مجيع مساهل اخلالف بينه وبني الكاثوليك يف جمال : الثاين
الطقوس وأسرار الكنيسة، باستثناء قانون الكتاب املقدس الذي وافق فيه 
اليهود ورفض زيادات الكاثوليك، وبذلك يكون اخلالف بني الالجوت 

 : الربوتستانيت والكاثوليكي حول
 . رفضها لوثر ـ االعتقاد يف عصمة البابا وقداسته اليت 1
ـ االعتقاد يف حتول اخلبز واخلمر يف العشاء املقدس إىل جسد  2

املسيح، ودمه، ونفسه، والجوته، حقيقة وواقعًا وجوجراً، وجو ما يعتقده 
 . الكاثوليك
 . ـ صكوك الغفران الكاثوليكية 3
 ،ـ عدم مساح كنيسة روما إقامة الطقوس والصلوات بغري الالتينية 4

 . بارتمجة الكتاب املقدس لألملانية ليتسىن الصالة فقام لوثر ب
ـ رفض الكاثوليك زواج رجال الدين، فما كان من لوثر إال الزواج  5

 . من الراجبة كاترينا بورا استهزاء بأساقفة روما
وقد أودع مارتن لوثر تصوره الالجويت للوحي القرآين يف كتابيه الصادرين 

من احلرب على ((، ))احلربية ضد األتراك املوعظة((: )م1529( )ج936(عام 
ضد ((، وكذلك يف مقدمة نشرته لكتاب ريكولدو دي مونت ))األتراك
ويف تقداه لنشرة من ترمجة دير كلوين الالتينية للقرآن، وينتهي ذلك  ))السرازنة

التصور املبين على الربط الوثيق بني عناصر الوحي والنبوة والكهنوت والرؤى 
(أن األخروية إىل

30F

بعد أن  جم عصا الرب وخدام الشيطان، وذلك نياملسلم :)1

                                                      
(1) Martin Luthers Werke, Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe) Weimar, 1883.  

L. Hagemann, der Islam in verstaendnis und Kritik bei Martin Luther, In: T 
Th Z 103, Jg, H.2 (1994) pp. 131 – 151 . 
Umbau Wolf , Luther and Mohammedanism: M W 31 (1941) . 
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 . كعقوبة إهلية  )م1517( )ج923(اإلسالم عام  قّيم
ومع أنه يتنصل من سياسة احلروب الصليبية إال أن كتابات مارتن لوثر 

حول اإلسالم كتابات سياسية، فهو مل يتعامل مع اإلسالم كمشكلة دينية، 

جاء تقييمه الالجويت لإلسالم استناداً إىل احلكم بل كمشكلة سياسية؛ لذلك 

اليت جي  ،خر الزمان الشريرةعلى أنه قوة آوالرؤى األخروية يف الكتاب املقدس 

أداة من أدوات املسيح الدجال، وقوة اإلسالم دنيوية شريرة وليست قوة 

 . روحية

 وجو يربط بني اإلسالم وبني بابا الفاتيكان، ففي تصوره الالجويت أن

املسيح الدجال قابع يف روما يشق صفوف الكنيسة، واإلسالم جو املؤذن به،  

كما أن اإلسالم يقوم بدور مماثل للبابا وإن كان يفوقه، فالشيطان حياول من 

خالل أداته املسلمني ليس فقط حكم العامل األرضي، بل كذلك مملكة 

 . على شق صفوف أعضاء كنيسته املسيح ومقدساته، ويعمل أيضاً 

لكن يبقى لديه أن البابا جو العدو األكرب للمسيحية وليس حممداً، ألن 

حممدًا كان أغلظ وأخشن من أن يعكر صفو العقيدة أو العقل، كما أن 

 . شيطانه طفل ال يقدر على ذلك

ويف إطار ربطه الالجويت بني عناصر الوحي والنبوة والكهنوت والرؤى، 

بىن اثنني من التصورات اخلرقاء حول فإن تصوره للقرآن جاء قاسياً، فقد ت

 : ، ومهامما شاع يف أدبيات الفكر الالجويتالوحي القرآين 
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ض حممد، والقرآن عمل الشيطان، وقد تبّىن رِّ الشيطان جو حمأن : األول
وأن  ،اهللاأنه كالم ليقطع الطريق أمام أي تصور يرى يف القرآن  ؛تلك اخلرافة

صلى اهللا سه إعجاز جاء لتأييد نبوة حممد الوحي اإلهلي جو مصدره، وأنه نف
 . عليه وسلم

انتشار اإلسالم بالسيف وليس بقوة القرآن الروحية، فاإلسالم : الثاين
قوة دنيوية شيطانية ال تزعج فقط املسيحية لكنها تزعج كذلك أديان العامل  

 . كلها
ة ويستند التصور الثاين لدى لوثر على شبهة كون القرآن ال يراعي احليا

يسمح بتعدد الزوجات ومعاشرة اإلماء، مما يتناىف  الروحية حىت يف الزواج مثالً 
 . مع الروحانيات

مث اضى لوثر يف تصوره الالجويت واضعًا ألول مرة معيارًا للتفرقة بني 
عقيدة اإلاان النصراين  )األمانة املقدسة(القرآن، أال وجو و الديانة املسيحية 

الذي  ،بالرب يسوع املسيح املولود من العذراء مرمياإلاان : اليت تنص على
قتل وصلب على عهد بيالطس األنطاكي، وقام من قربه بعد ثالثة أيام 

 . وصعد إىل اني أبيه يف السماء، وسيأيت ليحاسب األحياء واألموات
تربز اخلالف  ؛فهذه األمانة اليت باعتقادجا يصبح املسيحي مسيحياً 

القرآن، إذ إن القرآن على الرغم من تقديره ملرمي واملسيح اجللّي بني املسيحية و 
، فإن )أي حيىي عليه السالم( بكواما دون خطيئة، وأنه نيب مرسل مثل يوحنا

ة املسيح هللا، وحماسبته البشر، وصلبه وقيامته من وَّ بنرفضه ليعارض ذلك ال 
عارضه املوتى ألجلهم، فإن جذا الرفض القرآين لتلك العقاهد إىل جانب ت

الصريح مع قانون اإلاان املسيحي، فإنه يعين من جانب آخر رفض القرآن 
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 . احلاسم كون املسيح جو املخلص، والفادي، وامللك، وغافر الذنوب
 ،واكن القول ـ باطمئنان ـ إن فكر لوثر الالجويت حول القرآن الكرمي

ل بوضوح بني اثل حدًا فارقًا يف تاريخ الفكر الالجويت، إذ إن لوثر قد فص
النصرانية من جهة االرتباط املصدري الذي دأب عليه مفكرو و القرآن 

حيث درجوا على تصنيف القرآن كامتداد لالجوت  ؛الالجوت قبل لوثر
 . النصراين

عليه لوثر جذا الفصل جو اختالف جوجر البناء  واألساس الذي بىن
تنص عليه عقيدة  العقدي وروحه يف القرآن عن حقيقة االعتقاد املسيحي كما

 . اإلاان النصراين وما يرتتب عليها
: لكن السؤال الذي يرتبط مبالحظتنا تلك على التصور الالجويت للوثر

جل كان موقف لوثر الالجويت من الوحي القرآين موقفًا حرًا نابعًا من مقررات 
  أم أن ذلك املوقف ،ونتاج الفكر والتأمل وخالصات التحليل واملقارنة ،العقل

 ر قادت إليه؟ خَ كانت وراءه دوافع أُ 
لألسف مل يكن موقف لوثر الالجويت نابعًا من مقررات العقل، ونتاج 

إذ  ؛الفكر والتأمل، وخالصات التحليل واملقارنة اليت ُشهرت عن الربوتستانت
  الذي بىنإن لوثر رغم أنه كان موضوعيًا أكثر من القديس توما اإلكويين

لقرآن رغم عدم اطالعه عليه، فإن اطالع لوثر على القرآن ن اعموقفاً الجوتياً 
(ودراسته مل تزده إال عداء للوحي القرآين، ذلك العداء الذي برز يف أمرين 

31F

1(: 

                                                      
(1) Luthers Brief an den Rath Zu Basel, K, R, Hagenbach, Luther und der Koran 

vor dem Rath zu Basel, Beitraege zur Vaterlaendischen Geschichte IX 
(1870), p. 299 . 
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نشره وترمجته لألملانية بتقدمي منه كتابًا معاديًا للقرآن وجو كتاب : أوهلما
فهم ، الذي ي)م1542( )ج949(عام  )ضد السرازنة(ريكولدو دي مونت 

من مقدمته أنه قام به بعد قراءته احلديثة جدًا لنسخة من ترمجة دير كلوين 
اليت صدرت إحدى طبعاتا مبقدمة مارتن لوثر . لقرآن الكرميعاين االالتينية مل
 . )م1543( )ج950(نفسه عام 

وتفسري العداء من وراء نشره جذا الكتاب يكمن يف عدوله عن ترمجة 
يف بناء تصوره الالجويت، وجو كتاب الكاردينال  ونشر كتاب آخر أفاد منه

، الذي يقرب القرآن من النصرانية من جهة )غربلة القرآن(نقوال القوسي 
 . اجلسور الروحية واملصدرية اليت تربط بينهما حبسب رؤية القوسي

تصرحيه خبالصة موقف الجويت جازم من الوحي القرآين بوصفه : الثاين
اب ليس له مثيل يف اللعنة واخلزي واإلزعاج، فهو مليء كت: القرآن الكرمي بأنه

 . باألكاذيب واخلرافات واملعايب
للوحي القرآين، ال زد الالجويت فإذا ما حبثنا عن تفسري لعداء لوثر 

سوى عاملني نفسيني؛ عامل داخلي يتمثل يف عداهه وصراعه ضد البابوية يف 
أاا الشر األكرب، ومن مث روما، فقد جعله ذلك الصراع معها يصورجا على 

 . يلحق با أية رؤية عقدية أو دينية ختالف رؤيته
 ؛على أوربا العثماينأما العامل اخلارجي فيتمثل يف الضغط العسكري 

بعد سقوط  ،حيث كانت اجليوش العثمانية على مقربة من احلدود األملانية
.الر يف أيدي اخلالفة العثمانية
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الالجوت الكاثوليكي جو االمتداد الطبيعي لالجوت الالتيين، لكن 
أنشأ الكثلكة املعاصرة بقيادة كنيسة  )م1545( )ج952(المع الرتيدنيت 

روما ومقرجا الفاتيكان ذات الطابع املميز ألتباعها يف مقابلة الربوتستانية 
استقل الكاثوليك عن الروم األرثوذكس وعن  واألرثوذكسية، وبذلك

الربوتستانت يف العقيدة اإلاانية، ويف قانون الكتاب املقدس، ويف التقاليد 
أمام اهللا بالنعمة اليسوعية وليس بأعمال الشريعة  التسويغالرسولية، ويف حقيقة 

وحدجا، ويف األسرار الكنسية السبعة، ويف حتول العشاء املقدس إىل جسد 
وجوجراً، ويف الكهنوت ونظامه،  حقيقة وفعالً  ،سيح ودمه ونفسه والجوتهامل

(والزواج ونظامه
32F

1( . 
عنه يف  اً الالتيين، ُمَعربَّ  والالجوت الكاثوليكي جو امتداد للفكر الالجويت

من خالل الامع  ،مقاالت ومواقف كنسية حتمل الطابع الكهنويت الرمسي
 . ابا روما املعصوم خليفة بطرس الرسولالكاثوليكية واملراسم البابوية لب

ـ  1545( )ج971ـ  952(فقد تبّىن الكاثوليك يف المع الرتيدنيت 
 ـ الذي انفصلت به الكنيسة الكاثوليكية عن الربوتستانتية رمسياً ـ  )م1563

                                                      
 .253ـ  252، 249ـ  245: األب جان كميب، تاريخ الكنيسة، ص )1(
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أو ممالة من قبل الروح  ،تعاليم اآلباء الالتني كأاا صادرة عن لسان املسيح
( الكنيسة الكاثوليكية بتعاقب متواصلوحمفوظة يف ،القدس

33F

1( . 
وقد استقر الفكر الالجويت الكاثوليكي بدون استثناء على أن املسيحية 
جي الديانة الوحيدة احلقة املوحى با من السماء، أما اإلسالم فهو ديانة 

(وضعية مقطوعة الصلة بالوحي اإلهلي، ذات كتاب ملفق
34F

2(. 
ر تصـورات سْ الكاثوليكي الفكاك من أَ لذلك مل يستطع الفكر الالجويت 

بقة وقــوالبهم املصــكوكة واملوروثـــة اســروحــات مفكــري الالتــني وأحكــامهم الوط
عن أساطري الرؤية الالجوتية ليوحنا الدمشقي حول الوحي القـرآين، علـى الـرغم 

والـــذي ارتـــدت مـــن مـــن التحـــول الـــذي طـــرأ علـــى فكـــر الكنيســـة الكاثوليكيـــة، 
اآلخـــــر غـــــري الفكـــــر الـــــديين والثقـــــايف والعلمـــــي علـــــى  حماولـــــة االنفتـــــاح خاللـــــه

 . الكاثوليكي املسيحي خاصة وغري املسيحي عامة
فبعـــــد أن اســـــتقر الفكـــــر الالجـــــويت الكـــــاثوليكي قرونـــــاً طويلـــــة علـــــى أن 

())الكنيسة الكاثوليكيـة متتلـك وحـدجا احلقيقـة((
35F

، وأن الطريـق إىل اهللا حمصـور )3
ال خــالص إال ((رســاه القــديس أوغســطني يف الكاثوليكيــة حبســب املبــدأ الــذي أ

())عـــــن طريـــــق الكنيســـــة الكاثوليكيـــــة
36F

جـــــاء المـــــع الفاتيكـــــاين الثـــــاين عـــــام . )4
علــى حــد  ))ثــورة كــوبرنيكس((يف رأي الغــرب مبــا يشــبه  )م1965( )ج1385(

(تعبري املستشرق الفرنسي لويس ماسينيون
37F

إذ أسس المع إدارة لشؤون غري ؛ )5
                                                      

 .247: ب جان كميب، تاريخ الكنيسة، صاأل )1(
(2) Christian W. Troll, Der Islam in Verstaendnis Katholischen Theologie, pp. 53 

– 54. 
 .357: األب جان كميب، تاريخ الكنيسة، ص )3(

(4) W. Kern, Auserhalb der Kirche Kein Heil? pp. 5, Basel – Wien, 1919 . 
(5) Christian W. Troll, Der Islam in Verstaendnis der Katholichen Theologie, p. 
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مــع علـــى اآلخــر غـــري املســيحي مـــن خــالل فقـــرتني مـــن وانفـــتح ال ،املســيحيني
 : فقرات مقررارته خصتا اإلسالم بالتحديد

مشيئة اخلالص اإلهلي تشمل كذلك ((: الفقرة األوىل نصت على أن
أولئك الذين يؤمنون باهللا اخلالق، ومن بينهم املسلمون ـ خاصة ـ الذين يؤمنون 

م الذي سيحاسب الناس يوم بإبراجيم، ويعبدون معنا اإلله الواحد الرحي
())القيامة

38F

1(. 
كذلك إىل   التقديرتنظر الكنيسة بعني ((: والفقرة الثانية جاء نصها

املسلمني الذين يعبدون اإلله الواحد الصمد الرحيم القدير خالق السموات 
())الذي تكلم إىل البشر ،واألرض

39F

2(. 
نات كنسية لكن املتأمل يف فحوى الفقرتني وما تالمها من مواقف وبيا

وال ثورة نيوتونية، فمعاجلة الفقرتني  ))ثورة كوبر نيكسية((لن جيد يف األمر 
 : لإلسالم كانت واضحة يف

ـ عدم االعرتاف باإلسالم بوصفه ديناً، فعاجلت املسألة اإلسالمية  1
 .يتباع دين مساو أوليست  ،على أاا مسألة كيان ومجاعة إنسانية اجتماعية

صلى اهللا عليه و اإلحياء أو اإلشارة إىل نبوة حممد ـ عدم اإلقرار أ 2
 ينبوصفه نبيًا أو رسوال سار على درب النبوة املعروف يف العهد ،وسلم

 . اجلديد والقدمي، وجاء خامتاً للرسل يف أعقاب عيسى عليه السالم

                                                                                                                         
54. 

(1) L Thk, Das Zweite Vatikanische Konzil, vol. I, a. a.o. 205. Freiburg – Basel – 
Wien, 1966. 

(2) L Thk, Das Zweite Vatikanische Konzil, vol. II, pp. 489 – 495 . 
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ـ عدم الشهادة للوحي القرآين بأنه وحي إهلي أصيل تلقاه نيب  3
 . هللا من السماء بطرق الوحي الصحيحةاإلسالم حممد بن عبد ا

وكذلك البيانات واإليضاحات الكنسية اليت تلت صدور الفقرتني، واليت 
تضــمنها أجــم كتــاب كــاثوليكي صــادر عــن كنيســة رومــا بإشــراف البابــا يوحنــا 

عـــام  Kathechismus der Katholischen Kircheبعنـــوان  ثـــاينبـــولس ال
 . )م1993( )ج1414(

العقيدة : تاب األساسي اخلاص بالوحي على أنفقد نص بيان الك
أيَّ نوع من الوحي يقابل أو يفوق الوحي  )جتيز(املسيحية ال تستطيع أن تقبل 

الذي متَّ يف املسيح، كالوحي الذي تأسست عليه بعض الديانات والطواهف 
(غري املسيحية 

40F

ألن اهللا مل تعد لديه كلمة أخرى يعطيها بعد أن أرسل ابنه ؛ )1
يح الذي جو كلمته، فكل ما تكلم به لألنبياء قطعة قطعة قاله يف ابنه املس

الذي إن ُسئل بعده رؤية أو وحيًا فإن ذلك لن يكون محاقة فقط، بل يكون 
(اً هللا بّ سَ 

41F

2( . 
 ،كما أن األب روبري كاسبار املستشرق واملنصِّر والالجويت املعروف

لشؤون غري املسيحيني، والذي  وأستاذ الدراسات اإلسالمية واملستشار البابوي 
كان مسؤوال عن إعداد مسودة الفقرات اخلاصة باإلسالم لعرضها على 

قد بّني يف حلظة مصارحة مع النفس أن تطبيق ، املؤمترين يف المع الفاتيكاين
معايري الوحي اإلهلي على الوحي القرآين تثبت أنه يف اجلملة وحي إهلي 

                                                      
(1) Kathechismus der Katholischen Kirche, p. 57 . 
(2) Kathechismus der Katholischen Kirche, p. 57 . 
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(ة النبويةصحيح تلقاه حممد من خالل اهلال
42F

1( . 
ليتدارك تلك املصارحة معربًا عن الرأي  ؛مث عاد يف الصفحة التالية

 : الالجويت الرمسي للكنيسة الكاثوليكية جتاه الوحي القرآين، بقوله

لن يسمح التلفيق القرآين واخلفة يف الدين بإدراج القرآن يف إطار  
(كلمات الوحي اإلهلي الصحيحة

43F

2(. 
املنصفني الكاثوليك ممن درسوا اإلسالم وكذلك عندما أبدى بعض 

االمتعاض  A. M. Schimmelبعمق مثل املستشرقة األملانية آن ماري شيمل 
وسوء  ،متواصالً  اليت وّلدت ججوماً ة املسيحية املوروثة ضد اإلسالم من العداو 

 Hermanومثل الربوفيسور الكاثوليكي جريمان شل . فهم متعمد ضده

Sehell إلسالم جيب أن يقارن باملسيحية من جهة التقدير الذي صرح بأن ا
جاء الرد الكنسي من كلية . لتأثريه يف اإلنسانية وقيمته الدينية ورسالته العاملية

 Bambergerالالجوت الكاثوليكي مبدينة بامربج األملانية من خالل جملتها 

Pastoralblatt إذ ال تسمح  ؛اليت يصدرجا أساتذة الكلية القساوسة
 : يسة أن يتوىل منصب األستاذية يف كليات الالجوت إال القساوسةالكن

ال يصدق املرء عينيه عندما يقرأ مثل جذا الكالم، ألنه يشبه اهلجوم (( 
على املسيحية ال الدفاع عنها، فاحلقيقة املوضوعية أن اإلسالم ما جو إال 

ة، مجع ذلك التعسفي عاوىخليط من تعاليم اليهودية والنصرانية والوثنية والد

                                                      
(1) R. Caspar, Une rencontre arec I‘Islam. Evolution personelle et Vision 

actuelle, Spiritus, No.122 (Februar 1991), vol. XXX II, p. 22. 
(2) Ibid. p. 23. 
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())اخلليط دون أي نظام إىل جانب سيل من األكاذيب واخلرافات
44F

1(. 
ومما يؤكد سالمة حتليلنا لنصوص المع الفاتيكاين بشأن اإلسالم 
خاصة والديانات اُألخر عامة، ما تضمنته مقررات المع نفسه من نصوص 

لنصوص حول العمل التبشريي الذي تضطلع به الكنيسة الكاثوليكية، تلك ا
اليت قام على حتليلها القس الكاثوليكي الربوفيسور جوزيف جاسن فوس 

Josef Hasenfuss  منتهياً إىل أن المع قد صاغ ـ يف احلقيقة ـ نصاً لتكريس
عاملية الكنيسة الكاثوليكية وعاملية رسالتها اليت وجبها هلا املسيح لتحقيق 

ها ملزمة بواجب إبالغ اخلالص اإلهلي بواسطته، لذلك جتد الكنيسة نفس
مجيع الشعوب بأن طريق املسيح جو طريق احلقيقة واخلالص، وأنه ال معىن 
ملوته وآالمه على الصليب دون مشول ذلك اخلالص مجيع البشر، ودون إبالغ 

ألن  ؛توصيل تلك الرسالة إىل مجيع اخلالهق بواسطة الكنيسة الكاثوليكية
خلية بني اإلنسان وبني ضمريه خطة اخلالص اإلهلي لن تتحقق بفعل الت

وبواعثه الداخلية، وال بني اإلنسان وبني تعاليمه الدينية اخلاصة به، فقد 
يسعفه ذلك وقد ال يسعفه، إمنا جيب أن يضاء له طريق اخلالص واالستعداد 

(لتلقي اإلزيل بواسطة الكنيسة الكاثوليكية 
45F

2(. 
جويت الكاثوليكي وذلك جيعل من االدعاء بوجود حتّول يف الفكر الال

 أو خطاً جتاه الوحي القرآين أو اإلسالم عامة ضربًا من تزييف احلقاهق، 
مقصودًا يف قراءة احملكم من النصوص والبنيِّ من األحكام، هلذا ّخلص القس 

                                                      
(1) Josef Hasenfuss, Kirche und Religionen, pp. 51 – 52, Verlage Ferdinand 

schoeingh: Muenchen – Wien 1969 . 
(2) Josef Hasenfuss, ibid, pp. 67 – 69. 
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يف أعقاب  Josef Hasenfussالكاثوليكي الربوفيسور جوزيف جاسن فوس 
موقف الالجوت  ))نيسة واألديانالك((المع الفاتيكاين يف دراسته اهلامة 

 : الكاثوليكي من الوحي القرآين يف اخلالصة الالجوتية التالية
د له أنبياء مثل موسى وعيسى وغريجم، وختم بواسطة هّ إن القرآن قد م

حممد الذي يدعي ختام الوحي اإلهلي إىل البشر بواسطته، والذي أقام ديانة 
عاملني من خالل التأثري اليهودي طبيعية خلطها باالعتقاد يف اهللا رب ال

والنصراين، فقاد العرب إىل ديانة توحيدية، على أساس نزعة تلفيقية لفقت بني 
ما استعاره من تعاليم الوحي يف اليهودية والنصرانية وبني ما استعاره من مرياث 

(احلكمة والقانون والشعاهر والتصوف الديين الفارسي واليهودي
46F

1(. 

                                                      
(1) Josef Hasenfuss, Kirche und Religionen, pp. 46 – 49. 
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د مر الفكر الالجويت حول الوحي القرآين بعدة مراحل وأطوار تنوعت لق

خالهلا املعطيات الفكرية، والثقافية، واجلغرافية، والدينية، املؤثرة يف بنية جذا 
تتمثل  واملكونة هليكلهلكن ظلت املعامل األساسية املميزة هلذا الفكر  الفكر

 : فيما يلي
 : أوالً 

 صلى اهللا عليه وسلمإىل أسطورة تعلم النيب  استناد جذا الفكر يف بناهه
تلك األسطورة اليت ابتدأجا يوحنا الدمشقي  ،القرآن على يد راجب أريوسي

صاحب التصورات الالجوتية األوىل حول الوحي القرآين، مث غدت نظرية 
أساسية يف الفكر الالجويت النصراين منذ يوحنا الدمشقي حىت عصرنا 

من التطور العلمي الكبري الذي شهده العامل  احلديث، وذلك على الرغم
النصراين يف حقل مناجج البحث، ورغم الوساهل واألدوات العلمية وكذلك 
املصادر واملراجع واملخطوطات، وإمكانات املقابلة واملقارنة بني النصوص 

فرت للباحث العلمي املعاصر، واليت تقطع مجيعها بأن تلك  اوحمتوياتا، اليت تو 
د أسطورة غرضها التشويه، لكنها تفتقر إىل أي سند علمي يؤيدجا كانت جمر 

جِّحها أو حىت ينقلها من مربع األسطورة إىل مربع الغرض العلمي ذي رَ أو يُـ 
 . احلاجة إىل الربجنة واالستدالل

 : ثانياً 
املوقف الالجويت من الوحي القرآين بدافع حماصرة الدين اجلديد  تألَّف

ألن علماء الالجوت رأوا فيه اخلطر الداجم والتهديد  ؛وحماولة وقف انتشاره
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الوحي النصراين اليت استمدجا من دعوى كونه احللقة  األكرب لسلطة ومشروعية
األخرية يف سلسلة الوحي اإلهلي اليت جاءت ناسخة للوحي اليهودي وجعلته 

 الذي جو كلمة ))العهد اجلديد((، ومؤسِّسة للوحي النصراين )العهد القدمي(
 . السماء األخرية إىل األرض متجسدة يف عيسى املسيح

 : ثالثاً 
صلى ربط الفكر الالجويت حول الوحي القرآين بني اإلسالم والنيب حممد 

، والقرآن الكرمي يف حزمة واحدة جتمع الثالثة معاً، وذلك اهللا عليه وسلم
انية، بتصنيف اإلسالم ضمن تاريخ اهلرطقات النصرانية، فاإلسالم جرطقة نصر 

ابتدعها نبيُّه الزاهف الطامح إىل رهاسة دينية كربى، وكان طريقه إليها التلفيق 
بني العناصر الدينية اليهودية والنصرانية بصورة أساسية إىل جانب العناصر 
الدينية األخرى وتأليف القرآن الكرمي من بينها، مبساعدة راجب نصراين ينتمي 

رانية اليت تبنَّت القول ببشرية املسيح، مثل إىل أحد املذاجب األساسية يف النص
الدعوة األريوسية أو املذجب النسطوري واملدرجة يف قاهمة اهلرطقات الكربي 

 . يف تاريخ الالجوت النصراين
 : رابعاً 

تأسس الفكر الالجويت يف بواكريه األوىل على اآلراء املستقاة من 
على مصادر اإلسالم سواء  معلومات الرحالة النصارى إىل بالد اإلسالم وليس

املؤلفات العقدية والتارخيية  أم )القرآن والسنة(أكانت مصادر التشريع والتلقي 
ومل يكن ذلك عجزًا عن االطالع بسبب عدم وجود نسخة مرتمجة  .والفقهية

قد زال بظهور الرتمجة الالتينية بدير   املسوِّغمن معاين القرآن الكرمي، فإن ذلك 
، ومع ذلك فقد استمر االعتماد على )م1143( )ج538(كلوين عام 
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اخلرافات واألساطري واألفكار اليت متليها العواطف العداهية، ولعل أبرز األمثلة 
على ذلك الرؤية الالجوتية حول الوحي القرآين لرجل يف مثل وزن القديس 
توما اإلكويين الذي مل يطلع على القرآن الكرمي قط، ومع جذا صنفه يف عداد  

 . ب الوثنينيكت
وال اكن بالقطع التغاضي عن أن دواعي اإلنصاف والتجرد العلمي 
والفكري تفرتض الفحص والوقوف املتأمل أمام املقاالت األصلية للمخالف 
حمل النقد، خاصة إذا ما تعلق األمر بأحكام دينية خترج عاملاً بأكمله من داهرة 

ية واجب اخلضوع لقانون اإلاان والوحي السماوي، فعامل األحكام الدين
 . الصدق يف القول واإلخالص يف العمل

 : خامساً 
تغّريت األساليب، وطرق التصنيف، ووساهل البحث، ومصادر 
املعلومات عن اإلسالم عرب مراحل الفكر الالجويت حول اإلسالم، ولكن بقي 

اين املنظور الالجويت حول القرآن واحدًا مل يتغري يف االدعاء أنه كتاب غري رب
ما بني قاهل باملصدر : املصدر، تكثر التكهنات حول مصدره األساسي

اليهودي، وقاهل باملصدر النصراين، وقاهل باملصدر الوثين، والمع حوله يف 
الفكر الالجويت أنه عدمي الفاهدة للنصرانية؛ ألنه مل يتضمن شيئًا جديداً 

 . بالنسبة هلا
 : سادساً 

يت للوحي القرآين واحدة عرب مراحل الفكر لقد ظلَّت رؤية الفكر الالجو 
صلى اهللا عليه الالجويت املتعدده مع االختالف يف التفاصيل، فقد ظل حممد 

نبيًا غري حقيقي مل يتلق وحيًا إهلياً، وجاء كتابه تلفيقًا وتوفيقًا بني  وسلم
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العناصر اليهودية والنصرانية، ومل تسد جذه الرؤى جماالت الفكر الالجويت 
الوعي الثقايف والعلمي يف  وألَّفتبل انتقلت إىل الفكر النصراين عامة،  فقط،

،  العامل املسيحي، ووجَّهت كذلك األنشطة البحثية والدراسية يف الغرب
كاالستشراق الذي اثل االمتداد الطبيعي للفكر الالجويت حول الوحي 

  .القرآين

 جماالتِ لقد سادت ((: Ude Schaeferيقول األملاين أودو شيفر 
لإلسالم حمملة بأسوأ املعايب، يبدو فيها النيب  حبوث النقد التارخيي صورةٌ 

حممد حمتاال ورجل حرب معدوم الضمري، وجناك حماوالت لتغيري جذه الصورة 
تدرجييًا حنو املوضوعية، وذلك بتقدمي اإلسالم يف غالف يهودي نصراين، 

اهلجوم على سرية النيب واستمر ذلك يف حبوث القرن التاسع عشر من خالل 
وعالمات نبوته بتصنيفه سياسيًا أنانيًا حمتاال، وتصنيف القرآن كخليط جزيل 
من الرتاث الديين لليهودية والنصرانية، ويف قرننا جذا ظلت قناعة البحوث يف 

 . اإلسالميات أن حممداً كان مريضاً بالصرع
فهم املغلوط زالت متجذرة بالما وجكذا فإن صورة اإلسالم يف الغرب 

، وال نكاد نعدم يف وقتنا املعاصر وغة منذ العصور الوسطىواألحكام املص
())حماوالت إعادة الصورة العداهية لإلسالم، وتقداه كعدو جديد للغرب

47F

1(. 
يف حبثه املعنون بـ  Christian Trollوجذا ما يؤكده كريستيان ترول 

())اإلسالم يف تصور الالجوت الكاثوليكي((
48F

2(: 

                                                      
(1) Udo Schaefer, Glaubenswelt Islam, pp. 100 – 101, Georg Olms Verlag: Hilde 

sheim – Zuerich – New York 2002.  
(2) Christian W. Troll, Der Islam im Verstaendnis der Katholischen Teologie, 
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إن اإلصالحيني يف القرن السادس عشر بقوا أسرى املنظور املعتاد (( 
حول اإلسالم، ومل يأت مفكرو عصر التنوير جبديد على الصورة املعتادة؛ 
لذلك كانوا إذا صدرت عنهم مقالة إجيابية عن اإلسالم كانت تأيت على 

جوم الصورة التقليدية الدينية املسيحية، فقد اتبعوا يف األساس طراهق اهل
املسيحي على اإلسالم يف العصور الوسطى وروحه، وإن اختذ ججومهم صورة 
البحث العلمي لإلسالم، فإن جذا البحث قد سلك طريقة النقد التارخيي يف 
دراسات العهد القدمي واجلديد، وبات احلكم الالجويت على اإلسالم رجني 

 . ))نتاهج تلك الطريقة
 : سابعا

ختلفة حول الوحي القرآين قد نبعت من إن التصورات الالجوتية امل
صلى اهللا الرؤية الالجوتية للدمشقي أو بتأثري من أسطورة الراجب معلم حممد 

(بدون استثناء يذكر عليه وسلم
49F

1( . 
اليت ال يناسب جماهلا حبال جمال البحوث العلمية والتعبري بلفظ أسطورة 

حكام الدينية اليت تتحرى والدراسات الفكرية الباحثة عن احلقيقة، وال جمال األ
عنواناً  )R.Gottheilجوت جايل . ر(جذا التعبري قد جعله . الصدق واألمانة

حلكايات النصارى ومقاالتم املؤلفة بالعربية واآلرامية اليت مجعها حول دعوى 

                                                                                                                         
p.53, in: Bamberger Theologisehes Forum, Hrg. Von: Klaus Bieberstein, LiT 
Verlag Muenster, 2003. 

(1) Stephon Hotz, Mohammed und seine Lehre in der Darstellung 
abendlaendischer Autoron vom Spaeten 11. bis zur Mitte des 12. 
Jahrhunderts, p. 23, Peter Lang Verlag, Frankfurt – Bern – Bruxelles - New 
York – Oxford, 2002.  
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(على يد راجب مسيحي صلى اهللا عليه وسلمتعلم حممد 
50F

مبا اكن معه ، )1
والغريب أننا . ))فكر األسطورة((القرآن بأنه تلخيص الفكر الالجويت حول 

افتقدنا الجوتيًا حراً، أو مفكرًا عقالنيًا أو باحثًا موضوعياً، يتصدى حملاولة 
تنقية الفكر الالجويت حول القرآن الكرمي من عامل األساطري املسيطر عليه، مع 

دولف أن الدراسات الالجوتية يف الغرب قد عرفت جتربة العالمة األملاين رو 
صاحب مشروع تنقية العهد اجلديد من عامل  Rudolf Bultmann بولتمان

(األساطري واخلرافة املسيطر عليه 
51F

2( . 
 : ثامناً 

مل يكن االعتماد على اخلرافة واألسطورة يف تأسيس الفكر الالجويت 
حول الوحي القرآين بدافع النقص املعريف يف مصادر املعلومات، وإمنا كانت 

 Ludwig Hagemannة جدف آخر يشرحه لودفيج جامجان تُوظَّف خلدم
اخلرافات الشعبية حول حممد ((: أستاذ الدراسات اإلسالمية بأملانيا، قاهال

ونشأة اإلسالم مل تقف عند حد، وكل تلك األساطري التقليدية كانت ختدم 
 جدفًا دعاهيًا واضحاً، وجو قطع الطريق أمام التفكري يف أصالة الديانة اجلديدة

لتبقي داهمًا يف إطار اهلرطقات املسيحية املختومة خبامت التزييف  ؛ومصداقيتها
 والتزوير، وعلى ذلك تكون دعوى الوحي القرآين ومصدره اإلهلي 

())قد حوصرت وسقطت
52F

3(. 

                                                      
(1) R.Gottheil, A Christian Bahira Legend, Zeitschrift Fuer Assyrologie und 

Verwandte Gebiete 14 (1899) pp. 203 – 232.  
(2) Rudolf Bultmann, Neues Testament und Mythologie, Kerygma und MyThos, 

Hrsg. von, Hans – Hans – Werner Barrsch. Hamburg 1960. 
(3) Ludwig Hagemann, Christentum Contra Islam, S: 18 . 
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 : تاسعاً 

كان االستشراق أكرب ضحايا اخلرافة واألسطورة يف الفكر الالجويت، إذ 
مات وبدجيات علمية لَّ سَ فكر الالجويت كأاا مُ مل يردد املستشرقون أساطري ال

فحسب، بل أصبح االلتزام بطروحات الفكر األسطوري الالجويت معياراً للنبوغ 
سيكون مستشرقاً ((: يقول إدوارد سعيد. واالمتياز يف الدراسات االستشراقية

طقة حباثة وخمتصًا أملعيًا ذلقًا يف أيامنا جذه من يشري إىل اإلسالم على أنه جر 
ف كتابه معتمداً آرية من الدرجة الثانية، وأن حممدًا نيب ال أخالقي، وأنه ألَّ 

(على كتب التوراة واإلزيل
53F

1( . 
 : عاشراً 

كان ظهور اإلسالم بوصفه التهديد احلقيقي واخلطر األكرب لسلطة 
الكنيسة وحقها املطلق يف امتالك ناصية احلقيقة املستمدة من امتالكها كلمة 

 .ةلطبيعة تلك املواجه خرية، دافعاً وحيداً ملواجهة اإلسالم، وموجِّهاً الوحي األ
فقد تسربلت املواجهة باخلوف من القادم اجلديد ومن قدرته على 

ذلك اخلوف أفكارًا نصرانية وأحكاماً  فأنشأاإلقناع وسرعته يف االنتشار، 
، للنصارى كوَّنت الوعي والالشعور اجلمعيعن اإلسالم ونبيه وكتابه،  سابقة 

حىت اليوم وإىل حد اكن معه التشكيك  وجعلت الفكاك من أسرجا مستحيالً 

                                                      
، برتمجة كمـال أبـو ديـب، مؤسسـة األحبـاث العربيـة، بـريوت، ط 94، 44: إداورد سعيد، االستشراق، ص )1(

 .م1984الثانية 
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 . يف إمكانية التخلص من ذلك يوماً ما
: وذلك بسبب ارتباط تلك األفكار واألحكام الزاهفة مبا اكن تسميته بـ

مما أوقعها يف آثام املغالطات الفكرية وخروقات  ))حتصني الذات ضد اإلسالم((
ية وجمافاة األصول العلمية حىت ما كان منها صادرًا من جهة العامل املنهج

 Foucaultالنصراين ذاته، مثل أطروحة التجديد النقدي واملعريف مليشيل فوكو 

Michel  التاريخ الشامل لألفكار التعاقبية  برتكيف حقل املنهجية التارخيية
(املنهج احلفريوإحالل 

54F

1(. 
ين الفكر الالجويت ومنهجيته اليت حصرت ذلك املنهج املقرتح الذي يد

اإلسالم ونبيه وكتابه يف إطار احلقاهق التارخيية االجتماعية، وليس يف إطار 
احلقاهق الدينية، ومن جنا راحت الطروحات والرؤى الالجوتية تسعى فقط 
باجتاه البحث التهجيين الساعي إىل رصد العناصر املتشابة بني القرآن 

عهديه القدمي واجلديد، وحصرجا يف داهرة االقتباس واملتابعة والكتاب املقدس ب
من جانب اجلديد للقدمي يف جتاٍف واضح للمنهجية العلمية سواء من جهة 
عدم التعامل مع اإلسالم بوصفه حقيقة دينية تعتمد على الوحي واملعجزة، أو 

ر وجل كانت يف بعض املواد والعناص: من جهة تعيني جوانب تلك املشابات
 أم كانت يف جانب الروح والنسق؟ 

كانت ـ  بوصفه حقيقة دينية ـ فمن جهة املنهجية العلمية فإن اإلسالم 
له خصوصية ما للوحي اإلهلي من تفرد وإعجاز وتوافق مع رساالت الوحي 

                                                      
 :راجع تفصيالت ذلك املنهج لدى  )1(

Foucault, Michel, L’Archeologie du Savoir, Gallimard: Paris, 1972.  
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r  ]: السابقة عليه يف آن واحد، أي أنه مل يكن أبدًا بدعًا من األديان
  z   y   x  w  v    u  t  s  £  ¢  ¡    ے  ~  }  |{

  ¤Z ]٤٣: فصلت[. 

Z  Y  X  ]   \  [    ^  ] : ومل يكن رسوله بدعًا من الرسل

  p  o     n   m  l  k  j  i  h  g     f  ed   c  b   a  `  _Z 
 .]٩: األحقاف[

اخلالصة والصيغة األخرية لألديان  مبْنزلةوإمنا جاء اإلسالم وكتابه 
صورتا األصيلة قبل أن يعرض هلا العامل الزمين والنفسي السماوية كافة يف 

الذي أحلق با التبديل والتحريف، لذلك جاء الوحي القرآين مستهدفاً تصديق 

 z  y  x  w  v  uZ  }     | ] : ما صحَّ منها

R   Q PO  ]  :وكذلك اهليمنة عليه، ]٨١: آل عمران[

ZYX W V  U  T  S Z ]٤٨: ملاهدةا[  ،

8  ] : يف والتبديل الواقع يف الكتب السابقةوكشف التحر   7
  B  A  @   ?  >   =  <   ;   :  9
  N   M   L   K  J  I   H  G    F E   D   C

O   Z  ]٧٩: البقرة[. 

 k l m n o p ] :وكذلك يف العقاهد 
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q r s ut v yxw 

z { | } ~ ¡ے ¢ ¤£ ¥ 
¦Z ]٣٠: التوبة[ . 

ن الذي سيصحب البشرية وأخريًا استهدف الوحي القرآين إكمال الدي
خر رحلتها، ومن ّمث استكمال ما فات السابقني من العناصر واألصول آحىت 
اليت يستمد أجليته هلا من صالحية  الب املناسبة لعاملية اإلسالم وكونيتهوالقو 

 . خطابه إلنسان احلضارة يف كل زمان وبقعة جغرافية على خارطة املسكونة
ي الالجويت للوحي القرآين كامنة يف إذن تبقى معضلة التصور الفكر 

املشكلة النفسانية للفكر الالجويت إزاء القرآن الكرمي، تلك املشكلة اليت بدون 
حلها وجتاوزجا ال اكن حبال تصحيح مسار أخطاء ذلك التصور واجتناب 

 . آثامه
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