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 محمد صمى اهلل عميو وسممالكريم صورة الرسول 
 م5905-5901عصر الحروب الصميبية عمى  ؤرخي غرب أوربام  في ضوء كتابات 

(1)د. حجازي عبد المنعم سميمان
 

البحث إلى الوقوؼ عمى أىـ مالمح صورة الرسوؿ الكريـ محمد بف عبد ىذا ييدؼ 
خالؿ عصر الحروب ب أوربا في ضوء كتابات مؤرخي غر اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 

تاريخ العالقات بيف الشرؽ والغرب في بصفتيا فترة ميمة مف  ـ(5955-5951الصميبية )
ؤرخي م  كتابات ضوء . وسوؼ يقتصر البحث عمى تقديـ تمؾ الصورة في العصور الوسطى

تمييًزا ليـ عف المؤرخيف غير األوربييف الذيف أرخوا لعصر الحروب غرب أوربا آنذاؾ 
ومما دفعني إلى دراسة ىذا الموضوع أف أغمب األفكار التي ناقشيا المستشرقوف . ميبيةالص

عف سيرة الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ كانت وليدة حقب تاريخية سابقة عمى غرار 
باشر وذلؾ نتيجة لالحتكاؾ الم  ( 2)خصوًصاوفترة الحروب الصميبية عموًما العصر البيزنطي 

                                                 
 ظاهعح الوٌْف٘ح( -( أٌرال ذانٗؿ العْٕن الٌْطٔ الوٍاعك )كل٘ح اٙقاب1)

ّغلية علِ٘يا الرعٕية  ّنز غهب أّنتا الْٕنج الريٖ ذّيتلد عيي الهٌيْى ٔيلٔ ه عل٘يَ ٌّيلن فيٖ الةٍيطٌطٌ٘٘ح( 2)

هييي هةانتيياخ ت٘ىًط٘ييح وكٗوييح ّذٕييْناخ ـ٘ال٘ييح ذعييْق وليئ الييه ٓ ا ـهّٗييح الث٘رِييا هتٍييرةٔ ّغ، أكصييه هييي الوْ٘ييْع٘ح

الوٍروكج هي العِك الةكٗن. ّكاى لوٍ٘ؽٖ تالق الّام قّن فٖ اله ٗح الرٖ ْٔنخ اإلٌالم علٔ أًيَ تكعيح هٍي٘ؽ٘ح ّاًرةليد 

ييكمنخ تعييٗ هالهؽِييا وليئ غييهب أّنتييا ف٘وييا تعيين ٗييرِن  ٔت  John ofك. ّٗةييي ْٗؼٌييا الكهّييةٖ وليئ الث٘ييىًط٘٘ي ّهييٌِن 

Damascus  فٖ هةكهح الوٍ٘ؽ٘٘ي الّاه٘٘ي غ٘ه الوعرهف٘ي تاإلٌالم، ّوك ٌعٔ ولٔ ذفٌ٘ك اإلٌالم ّهؽانترَ فيٖ عيكج كرية

ؼولييد العٌيياّٗي الرال٘ييحر قالِهٚةيياخق ّقعييي ُهٚةييح اإلٌييواع٘ل٘٘يق ّغ٘هُييا، عييالّج عليئ هييا ّ٘ييعَ كيي  هييي الهاُيية 

فييٖ الةييهى الراٌيي   Nicetas of Byzantiumًّ٘ة٘ريياي الث٘ىًطييٖ  Theophanes the Confessorشْ٘فيياًً٘ الوعرييه  

ا ّنت٘ح عي الهٌْى ٔلٔ ه علَ٘ ٌّيلن هيي ـيالى كراتيَ الو٘القٕ، ّكاى لتراتاخ ً٘ة٘راي  قّن تانو فٖ ذّت  اله ٓ 

لٍي٘ه الماذ٘يَ الريٖ ّ٘يعد عيي الهٌيْى ّكياى ليَ قّن فيٖ الري ش٘ه علئ غالث٘يح ا قذفٌ٘ك التراب الوتىٗي اليمٕ كرثيَ هؽويكق

ذ ك٘يك ًة٘رياي ـًْ٘ياذً عالّج علئ  .ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن فٖ أّنتا العْٕن الٌْطٔ ـالى الةهً٘ي الؽاقٕ ّالصاًٖ عّه

Nicetas Choniates -  ٕاليه ٓ الرهت٘يح ّالرٕيْناخ الريٖ ذّيتلد  -فٖ الٌٕي الصياًٖ هيي الةيهى الصياًٖ عّيه الوي٘الق

عَ فيٖ لليا الوي نؾ الث٘ىًطيٖ تيانذل٘وْ٘ الهُيإّ اليمٕ ّٔيي اإلٌيالم تالِهٚةيح ًٍّية كي  هيا ذعلويَ عي اإلٌالم، ّذث

 ولٔ ذعل٘ن الهاُة الوٌّق.ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن الهٌْى 

ٔيلٔ  الهٌيْىّوك لُة ٌْلنى ّغ٘هٍ ولٔ أى ه نـٖ غهب أّنتا لن ٗهشْا عي الث٘يىًط٘٘ي ٌيْٓ هعلْهياخ ول٘ليح عيي 

  ها ّٔلِن فٖ أًَ ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن نظ  ٘يع٘ي ٕٗياب تالٕيهق ّويك ذيىّض هيي اهيهأج شهٗيح، ه علَ٘ ٌّلن، ّذوص

ُيكم الوٍي٘ؽ٘ح هيي  الوٌّق علٔ التٌٍ٘ح، ّويك ٌيعٔ ولئ -ٌهظْ٘ي أّ تؽ٘هٓ  -ّذعلن قعْذَ الوِهٚةح علٔ ٗك الهاُة 

ّالتٍي  الرؽلي  الفلةيٖ الوفِْم اإلٌيالهٖ ، ًاُ٘ا عي هفِْم العٌح الرٖ ٗرلة علِ٘ا فٖ تص٘ه هي الؽهٗاخـالى الرّهٗ  ل

ّالعهٕ ّّفهج الطعام هي اللثي ّالعٍ . ّعلٔ أٌاي هي ُمٍ الوعالن الةل٘لح ّالوتٙللح فةيك ِي٘ك ه نـيْ غيهب أّنتيا فيٖ 

الةهً٘ي الصاًٖ عّه ّالصالس عّه تٌاء ٘فًوا هي الؽتاٗاخ الرٖ ٗرلة علِ٘ا الطات  ا ٌطْنٕ ّاإلععاوٕ عي الهٌيْى 

ٔييلٔ ه عل٘ييَ ٌّييلن  الهٌييْى عل٘ييَ ٌّييلن. ّوييك أعريياق الو نـييْى الالذيي٘ي أى ٗطهؼييْا عليئ أًفٍييِن أٌيي لح عييي ٔييلٔ ه

اإلًٍاى ّعي أٌثاب ًّه قعْذَ، شن ٗع٘ثْى علِ٘ا ت ًَ كاى ٌاؼًها اٌرطاق تٍؽهٍ ٌّعح ؼ٘لرَ أى ٗةٖٙ علٔ الوٍي٘ؽ٘ح 

ا ّنت٘ييح فييٖ ؽْل٘يياخ ّأكييك ٌييْلنى اعرويياق تعييٗ ال .اعييَفييٖ الّييهأ، ّأى ٌّٗييه قعْذييَ أّ ُهٚةرييَ ّٗترييهٕ الٌيياي ت ذث

َ فيٖ لليا ريّويك ّافة .٘ح نتويا كياى ههظعِيا أؼيك الوٍيلو٘ي الوهذيكمٗيِالْٕن الرٖ نٌورِا عي اإلٌيالم علئ نّاٗياخ ِيف

Luchitskaja ٘ح ّالييه ٓ الّييعث٘ح عليئ هييكًّٖ الٍيي٘ه الّييعث٘ح الرييٖ عالعييد ؼ٘يياج ِذرليية الوٕيياقن الّييف دٖ أّ٘ييؽرييال
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ويرى الباحث أف ىذا ، قع بيف األوربييف الالتيف وبيف المسمميف في الشرؽواالتصاؿ الذي و 
الموضوع ي جّذر ألىـ مالمح الصورة التي شكؿ الم ستشرقوف عمى خمفيتيا صورتيـ الم شوىة 

والم مفقة عف اإلسالـ ورسولو الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ
(1). 

وطة عف الرسوؿ صمى اهلل وقد نتج عف ذلؾ رسـ كثير مف الصور الم مفقة والمغم
ألنو دعا إلى اإلسالـ الم عادي  صمى اهلل عميو وسمـ كأداة لمتحريض ضد الرسوؿ عميو وسمـ

الرسوؿ صورتيـ عف مالمح أىـ تفسير ييدؼ الباحث إلى و  مف وجية نظرىـ لممسيحية.
لفقت وثقافتيـ وتوجياتيـ، خصوًصا أف البابوية صمى اهلل عميو وسمـ وفًقا لظروؼ عصرىـ 

الم سيئة لمرسوؿ صمى اهلل عميو ووظفتيا في الدعاية  المسمميف ضدواألكاذيب األباطيؿ 
حينما تنيار  لمشاركة في الحمالت الصميبيةلحثيـ عمى ااألوربييف كي ت ثير حماسة  (9)وسمـ

                                                                                                                            
عيالّج علئ غلثيح الريهاز التٌٍيٖ  .فٖ أّنتا الةيهً٘ي الصياًٖ عّيه ّالصاليس عّيه الو٘القٗي٘ي ى ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلنالهٌْ

ّأككخ أنهٍرهًّط اًعكام هعهفح غيهب أّنتيا  ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن.الٌوطٖ ّالورْانز فٖ أّنتا فٖ التراتح عي الهٌْى 

ّلتيي تياخ غالث٘يح غيهب  -إٔ ّود وكّم الؽولح الٕل٘ث٘ح ا ّلٔ  -م 1111تالهٌْى التهٗن ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن وث  عام 

م، شين تيكأخ ذليا الوعيان  فيٖ ادوقٗياق، ّؼيهْ الو نـيْى الالذي٘ي 1121أّنتا ٗعهفًَْ ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن تعك عيام 

 ّيانق(رٌْلنى)نٗرالرٖ ذاأ نظ  العْٕن الٌْطٔ ولئ ٌيواعِا. اً:يهر ّعلٔ ذةكٗن ْٔنج هتفهٚح فٖ الف٘اى الّعثٖ 

كييانٗي ؛ 66، 66-66ْم ، 2115ٔييْنج اإلٌييالم فييٖ أّنتييا العٕييْن الٌْييطٔ، ذهظوييحر ن٘ييْاى الٍيي٘ك، ت٘ييهّخ، 

ار34، ْم1446أنهٍرهًّطر ٌ٘هج الهٌْى هؽوك، ذهظوحر فاٚوح ًٕه ّهؽوك عٌاًٖ، ٌطْن،  ًٙ  . ّأٗ
Luchitskaja, S., ‘The Image of Muhammad in Latin Chronography of the twelfth and thirteenth centuries’, JMH, 
26/ 2 (2000), pp.117-26; Meyendorff,  J., ‘Byzantine Views of Islam’, DOP, 18 (1964), pp.116, 119; Tolan, J., 

Saracens, Islam in the Medieval European Imagination, (New York, 2002), p. 52; Sahas, D., John of Damascus on 

Islam the "Hersey of the Ishmaelites", (Leiden, 1972), p.73. 

يياّالهٌييْى ٔييلٔ ه عل٘ييَ ٌّييلن ـٕعوًْهييا ّعييي العييكى الث٘ىًطييٖ ّذْد٘فييَ ٘ييك اإلٌييالم  ًٔ  هؽوييك اً:ييهر ٚييانأ ْ

اق، ؼْل٘يح هٌْٕنر قالث٘ىًطْ٘ى ّذهظوح الةهآى التهٗن ولٔ الًْ٘اً٘ح فٖ الةهى الراٌي  الوي٘القٕر العيىء الصالشيْى أًوْلًظي

؛ عوييه وتييهاُ٘نر ٔييْنج اإلٌييالم ّالوٍييلو٘ي فييٖ 131-63م، 2114ْ، الةيياُهج، 6الرييانٗؿ اإلٌييالهٖ ّالٌْيي٘ٛ، عييكق 

التراتاخ اإلٗطال٘ح فٖ الةهً٘ي الصالس عّه ّالهات  عّه الو٘القٗ٘ي، نٌيالح قكريْناج غ٘يه هٌّيْنج، كل٘يح اٙقاب ، ظاهعيح 

ار24-14م، 2115ْع٘ي ِوً،  ًٙ  . ّأٗ
The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern History AD 284-813, trans. C. Mango et al., 
(Oxford, 1997), p. 464; Nicetas Choniatae, Thesauri Orthodoxae Fidei, ex libro XX De Superstitione Agarenorum, 

PG, 140, (Paris, 1865), pp. 105-21. Cf. also: Abou-Seada, A., Byzantium and Islam (9th-10th Centuries) A 

historical Evaluation of the Role of Religion in Byzantine-Muslim Relations, PhD. thesis, University of 
Birmingham, (2000), pp. 88-9; Tarek M. Muhammad, ‘The Byzantine Theologians on Muhammad and Zaynab b. 

Jahsh: Marriage or adultery?’, Byzantinoslavica  Revue internationale des Etudes Byzantines, issue: 12 (2009), 

pp.140-147. 

( الٍ٘هج الٌثْٗح فٖ التراتاخ ا لواً٘يح، أِيراى الٌيكّج الكّل٘يح الريٖ ً:ورِيا هعوْعيح الثؽيس فيٖ الٍيٌمح ّالٍي٘هج ّوٙياٗا 1)

ٌع٘ك الورٌإّ، هٌّْناخ الوٌ:وح اإلٌياله٘ح للرهت٘يح  رفاي، ظو  ّذٌٍ٘ق-ععاو تتل٘ح اٙقاب ّالعلْم اإلًٍاً٘ح ٌاًٗاإل

 .146-31م، 2111ّْالعلْم الصةاف٘ح، وٍٍٗ٘تْ، 

علو٘يح، ، قان الترية ال11اتيي ا ش٘يهر التاهي  فيٖ الريانٗؿ، ظي ( عي الكعاٗح الٕل٘ث٘ح الوتٍ٘ ح لإلٌالم ّالوٍيلو٘ي اً:يهر 2)

ار .164-163م، 1466ْلثٌاى،  ًٙ  ّأٗ
Roger of Wendover, Flowers of History, pp.71-2. Cf. also: Prutz, Kulturgeschichte der Kreuzzüge, (Berlin, 1883), 

pp. 72, 573-98, p.72. 



 محمد صلى هللا عليه وسلمالكريم صورة الرسول                                                            

                      
 1443 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

تخصصة بالمغة العربية عف ىذا وفضاًل عف ذلؾ فال ت وجد دراسة م   .(5)أيديولوجيتيـ
لؾ بالرغـ مف خطورتو وشدة حساسيتو، بينما عالجت بعض الدراسات العربية الموضوع وذ

واألجنبية صورة اإلسالـ والمسمميف سواء مف خالؿ أحد المؤرخيف الصميبييف أو بعضيـ أـ 
تطور نمط الكتابة عف الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ  ، وعالج بعضيا مدىبشكؿ عاـ

 .(2)ترة الحروب الصميبيةفي ست حوليات أوربية معاصرة لف
إشكالية المصادر التي وسوؼ أ عالج ىذا الموضوع مف خالؿ عدة محاور يتصدرىا 

غرب أوربا مادتيـ عف اإلسالـ وعف الرسوؿ صمى اهلل عميو غالبية م ؤرخي استقى منيا 
صمى اهلل عميو  أىـ مالمح الصورة التي رسموىا عف مولده ونسبو وبعثتوإضافة إلى وسمـ، 

صور كثير مف الرسـ في  ذلؾ صمى اهلل عميو وسمـ وأثرزوجاتو تعدد ، وموقفيـ مف مـوس
ال عالقة ليا بالسماء وزعميـ بأف صمى اهلل عميو وسمـ أف دعوتو وتشكيكيـ في مغموطة، ال

تارة أو أنو ديف وثني تارة ثانية والخمط بيف ذلؾ وغيره  ىرطقة منبثقة عف المسيحيةاإلسالـ 
ؤيد لنبوتو صمى اهلل عميو وموقفيـ مف القرآف الكريـ بصفتو الكتاب الم قدس الم  ، تارة ثالثة

مف عمّي بف أبي طالب  صمى اهلل عميو وسمـ بالسطو عمى النبوةواتياميـ الرسوؿ  وسمـ،
أىـ مالمح الصورة التي و  ،صمى اهلل عميو وسمـوصورتيـ عف أصحابو رضي اهلل عنو، 

 ، وأىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث.يو وسمـصمى اهلل عموفاتو رسموىا عف 
ؤى  ةولعؿ مف أىـ اإلشكاليات التي واجيت أغمب مؤرخي غرب أوربا غمب الر 

 التي استقوا منيا مادتيم عن الرسولالمصادر في الشعبية والتعصب وانعداـ المنيجية 

                                                 
الٕيل٘ثْ٘ى فييٖ واتيْنّ ر ر ( عيي ا ٗكْٗلْظ٘يح الٕيل٘ث٘ح ّنّافيكُا ّـطيْنج ذْد٘فِيا قًٌٗ٘ييا ٌّ٘اٌيً٘ا ّعٍيتهًٗا اً:يه1)

؛ واٌيييين عثييييكٍ واٌيييينر الفلف٘ييييح 46-46، 26-21ْ م،1466الّييييهأ، ذهظوييييحر ول٘يييياي ِيييياُ٘ي، قان الرةييييكم، هٌْييييتْ، 

؛ واٌيين عثييكٍ واٌيينر هاُ٘ييح 53-44، 35-31، 15-3م، 1441ْا ٗكْٗلْظ٘ييح للؽييهّب الٕييل٘ث٘ح، قان عيي٘ي، الةيياُهج، 

؛ عثييك ه الهت٘عييٖر قالييكّاف  الكٌٗ٘ييح للؽهكييح الٕييل٘ث٘حق، 21-16ْم، 1443الؽييهّب الٕييل٘ث٘ح، قان عيي٘ي، الةيياُهج، 

 .122-64م، 1446ْ٘وي ًكّج اإلٚان الرانٗفٖ للؽهكح الٕل٘ث٘ح، اذؽاق الو نـ٘ي العهب، الةاُهج، 

 Munro, (D. C.), ‘The Western Attitude toward Islam during the Period of( هيي ذليا الكناٌياخر قناٌيح 2)

the Crusaders   ّقناٌيحMeyendorff, Byzantine Views of Islam  ّقناٌيحTolan, Saracens, Islam in the 

Medieval European Imagination  ّقناٌييحSahas, (D.), John of Damascus on Islam  عييالّج عليئ عييكج

 Luchitskaja, The Image of Muhammad inّلعي  أويهب ُيمٍ الكناٌياخ هيي هْ٘يْق قناٌيرٖ  .قناٌياخ أـيهٓ

Latin Chronography of the twelfth and thirteenth centuries  ّلتٌِيا نكيىخ علئ قناٌيح ٌيرح ؼْل٘ياخ أّنت٘يح

وصلح فٖ ؼة٘ةح ذر٘ه ًوٛ التراتح الرانٗف٘يح فيٖ غيهب أّنتيا عيي الهٌيْى ذي شًها قناٌرِا ؼْى وِتال٘ح هؽكقج ّالوت نكىخ ّ

ي ذلا الكناٌاخ ظوً٘عا توا وكهرَ هي ن ٓ ّذٕيْناخ ٌّيعد هيي آفياأ الثاؼيس تالؽهكح الٕل٘ث٘ح هي عكهَ. ّوك أفكخ ه

 ِما الوْْ٘ق.رَ لفٖ قناٌ
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صمى اهلل ف الرسوؿ تمسكيـ بالقوالب الكنسية النمطية في الكتابة عو ، صمى اهلل عميو وسمـ
ثـ ازدانت في  ،وىي األنماط والقوالب ذاتيا التي ظيرت مع ظيور اإلسالـ عميو وسمـ

القرنيف الثاني عشر والثالث عشر برؤى يغمب عمييا المعجزات واإلغراؽ في المخيمة 
اعتمد بعضيـ عمى بعض مصادر السيرة النبوية ومصادر أخرى عربية عمى . وقد (1)الشعبية
وبوركيارد مف  Wilhem von Tripolisووليـ الطرابمسي  William of Tyreوليـ الصوري  ما فعؿ

 Matthaei Parisiensisومتى الباريسي  Burchard of Mount Sionـ( 5941جبؿ صييوف )ت:
وكاف بعضيـ  .(9)عمى بعض الم نصريف الذيف ب عثوا إلى الشرؽوغيرىـ، كما اعتمد األخير 

أوؼ بيد أف جيوبرت  ،ىـ عمى مصادر عربيةمما يعني اعتماد، (3)عمى دراية بالعربية
                                                 

(1) Luchitskaja, The Image of Muhammad, pp.115-6. 

الْٔيْى ولئ فّيلَ فيٖ تٍيثة ولئ أًيَ ّذٌٕ٘ه الوٍلو٘ي ؼٌ٘وا أِان فٖ ّاؼكج هي نٌياللَ ٌعٔ ٗعةْب الف٘رهٕ ولٔ  (2)

، ٌّيعٔ أّل٘فيه أّ  و٘ي ف ًَ تعس ولِ٘ن تعكج نٌال  تلررِن إلوٌاعِن تٕؽح الوٍ٘ؽ٘ح ّوٗيي اليكٗي اإلٌيالهٖتلكاى الوٍل

ّكيما الوٍيلو٘ي  -تاقنتْنى ولٔ هؽاّنج الوٍلو٘ي تِك  ووٌاعِن تٕؽح العة٘كج الوٍ٘ؽ٘ح، ٌّعٔ ولٔ ووٌاق الوليا التاهي  

لرٖ ٌطهُا فٖ الٌٕي الصياًٖ هيي الةيهى الصاليس عّيه ف ًيَ ّ٘يعِا . أها نّاٗح ّل٘ن الطهاتلٍٖ اتالرؽْى ولٔ الوٍ٘ؽ٘ح -

ةيكم ٚالفيح اليكّهٌ٘٘تاى كتر٘ية ّّ٘ي  ُوثيهخ هت  .ٍاعكج نظاى الثعصاخ الرٌٕ٘هٗح كٖ ذٌعػ هِورِن ولٔ الوٍيلو٘يتِك  هت 

هفيح هعّتياخ علئ فيٖ الّيهأ تعيك أى عياَ ت٘يٌِن  تفْْٕ الوٍلو٘ي Gerogery X ًٕػ فَ٘ الثاتا ظهٗعْنٕ العاِه

ِاظويح الوٍيلو٘ي  ى لليا ليي ٌٕٗيهُن، ّلتيي علئ العتيً هيي لليا أًَ هي الفط  هت    Hambertكك ُوثهخأ. ِّنّش٘ةح ت

أى الوٍيلو٘ي ٗفٙيلْى  دتك هي عهٖ العة٘كج الوٍ٘ؽ٘ح علِ٘ن هي ـالى ذةكٗن الٌوالض الع٘كج لِن، ّللا تالهغن هي ذ ك٘يكٍ

ٔيلٔ ه عل٘يَ ٌّيلن ولئ الوٍي٘ؽ٘ح ّهيي شين ٘يهّنج الرٕيه   الهٌْىثاق علٔ الرٌٕه، ّأًَ د أه  فٖ ذؽْى أذقٌِٗن 

فْلّه أّ  ِانذهر ادٌر٘طاى الٕيل٘ثٖ فيٖ فلٍيط٘ي، ذهظويح ّذعل٘يقر واٌين عثيكٍ واٌين، ؼ٘اى أعكاقُن الورىاٗكج. اً:هر 

. 135-134، 1431ْأٌياهح تيي هٌةيمر ادعرثيان، ذؽة٘يقر ف٘ل٘ية ؼرئ، تهًٍيرْى، ؛ 316، 131م، 2111ْالةاُهج، 

ار أنهٍرهًّطر  ًٙ ألثهخ ؼيْناًٖر اإلٌيالم ؛ 66-55، ٌْلنىر ْٔنج اإلٌالم، 44ْ-46، ٌْ٘هج الهٌْى هؽوكّأٗ

ار224م، 1444ْفٖ الفته ا ّنتٖ، ا ُل٘ح للٌّه ّالرْوٗ ، ت٘هّخ،  ًٙ  . ّأٗ
James of Vitry, Lettres, ed. Robert Huygens (Leiden, 1960), pp. 79-97, no. 2; Roger of Wendover, Flowers of 

History, vol. II, pp.71-2; Oliver of Paderborn, ‘Briefe’, ed. Hermann Hoogeweg, Die Schriften des Kölner 
Domscholasters Oliverus (Tübingen, 1894), pp. 288-95, no. 3, pp. 296-307, no. 5, pp. 307-14, no. 6; Wilhem von 

Tripolis, Notitia de Machometo De statu Sarracenorum, ed. & trans. Peter Engels, Wurzburg, (1992), pp.75-81, 

88-90, 108-110, 201-17, 239-41, 283-305, 321-23, 474-82, 390, 397, 402, 405, 410, 414, 420, 432, 438. Cf. also: 
Munro, D. C., ’The Western Attitude toward Islam during the Period of the Crusaders’, Speculum, Vol. 6, No. 3, 

Jul. (1931), pp.341-2; Funk, P., Jakob von Vitry: Leben und Werke, (Leipzing, 1909), p.138; Hamilton, B., 

‘Knowing the Enemy: Western Understanding of Islam at the Time of the Crusades’, JRAS., Vol. 7, No. 3 (Nov., 

1997), pp. 380-1; Kedar B. Z., Crusade and Mission, European Approaches towards the Muslims, (Princeton, 

1984), pp. 3-41. 

(3) Matthaei parisiensis, Chronica Majora, Rolls Series, Edited by H R. Luard, (London, 1872), vol. III, p.344. 

ييا عليئ الرهظوييح العهت٘ييح للتريياب ٘ييوي الوٌْييْعح الّيياه٘ح. اً:ييهر هريئ الثانٍٗييٖ )ّ ًٙ م(ر 1263-1235وييك اعروييكخ أٗ

اراً:ه م(. 2111، قهّق، 1، أ41ذهظوحر ٌِ٘  وكان )الوٌْْعح الّاه٘ح، ظ ، الرانٗؿ التث٘ه ًٙ  أٗ
Kedar, Crusade and mission, pp. 3-41, 136-58; Richard, J., La papaute et les missions d'Orient au moyen age 

(xiii-xve siecles), (Rome, 1977), pp.37-47. 

ّعي اإللوام تاللرح العهت٘ح فٖ ا ٌّاٚ الٕل٘ث٘ح ّهكٓ اإلفاقج هٌِا فٖ الٌْاؼٖ الٍ٘اٌي٘ح ّاإلقانٗيح ّالعلو٘يح ّهيا ٌيْاُا. 

 اً:هر
Attiya, H. M., ‘Knowledge of Arabic in the Crusader States in the twelfth and thirteenth centuries’, Journal of 

Medieval History, Vol. 25, No. 3 (1999), pp.207-9. 
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تيـ عف اابفي كتصرح بأف معظـ المصادر التي اعتمدوا عمييا  Jubert of Nognetنوجنت 
وبرر نوجنت وجية نظره بأف تمؾ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ اتسمت بانعداـ المنيجية، 

صنفييا اإلغراؽ في التعصب، بؿ إنو م   وغمب عمىسمميف بأيدي غير الم  المصادر و ضعت 
نتاج لمرأي العاـ السائد في أوربا وال َوَصَؼ ما كتبو  عف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بأنو 

وفضاًل عف ذلؾ  .(1)يستطيع ىو أو غيره تحديد مدى الصحة أو الخطأ في أخبار الرأي العاـ
ا عف اإلسالـ مثؿ ابف الراوندي اعتمد بعضيـ عمى ما روج لو المالحدة الذيف ارتّدو فقد 

ولذا غمب ، (2)عف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ودعوتو وغيره بما يخدـ تصورىـ الخاص
تناوليـ لحياة  لطابع األسطوري وقصص الخوارؽ فيالتشويو المتعمد والتمفيؽ خالًفا لسيادة ا

 .(3)صمى اهلل عميو وسمـالرسوؿ 
مف مؤرخي  صمى اهلل عميو وسمـالرسوؿ  وفضاًل عف ذلؾ فإف غالبية مف كتب عف

 Thomae Tusciتوسي غرب أوربا لـ يزوروا الشرؽ ولـ يحتكوا بالمسمميف عمى شاكمة توما 
تييو وغو  Roger of Wendover  (م1236) وجيوبرت أوؼ نوجنت وروجر أوؼ ويندوفر

Gauthier de Compiegne  وجوتفريدGottfried of Viterbo بوفييو  ينساف دومتى الباريسي وفا
Vincent de Beauvais (5559-5921)وأوتو الفريزي  ـOtto of Freising  وغيرىـ. وأما مف
، طؿ إقامتو بما ال ي حقؽ لو االتصاؿ الذي ي وقفو عمى حقيقة اإلسالـتزار الشرؽ منيـ فمـ 

رخ شيود عياف الحممة الصميبية األولى مف المؤرخيف الالتيف مف أمثاؿ المؤ ومف ىؤالء 
Raimond d’Agiles، وريمونداجيؿ Fulcher of Chartresالمجيوؿ، وفولشر أوؼ شارتر 

(4) ،
Tudedodusوبطرس توديبوت 

، إضافة إلى مؤرخيف آخريف قدموا الحًقا واستقروا في الشرؽ (5)

                                                 
م(، 2111، قهّيق، 34ذهظويحر ٌيِ٘  وكيان )الوٌْيْعح الّياه٘ح، ظي (، 2)ظي ّنّق الرانٗؿ، ( نّظه أّ  ٌّٗكّفهر 1)

ْ656-654. 

ييار  .66-66م، 1446ْ، ه ٌٍييح الهٌييالح، ت٘ييهّخ، 3ن الىٗثييق، ظيي أتييْ ِيياهحر الهّ٘يير٘ي، ذؽة٘ييقر وتييهاُ٘ (2) ًٙ ّأٗ

ار26؛ عوه وتهاُ٘نر ْٔنج اإلٌالم، 66ْ-66ٌْلنىر ْٔنج اإلٌالم، ْ ًٙ  . ّأٗ
Munro, The Western Attitude, pp.329-31. 

 .162هذكٗي عي اإلٌالم اً:هر فْلّه أّ  ِانذهر الْظْق الٕل٘ثٖ، ّْعي تعٗ الوت 
(3) Luchitskaja, The Image of Muhammad, pp.115-125. 

يىاج ت٘يد الوةيكي، ذهظويحر ؼٍي٘ي هؽويك عط٘يح، قان الوعهفيح العاهع٘يح، اإلٌيتٌكنٗح، 4) ( نٗوًْكاظ٘ ر ذيانٗؿ الفهًعيح غت

 .261-254م، 1441ْ

-315، 241-231، 224-216، 165، 136، 115-112( تطييهي ذْقٗثييْقر ذييانٗؿ الهؼلييح وليئ ت٘ييد الوةييكي، 5ْ)

314. 
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 (1)فترات تفاوتت بيف الطوؿ والقصر مثؿ المؤرخ المجيوؿ لصميبية ريتشارد قمب األسد
وغيرىما مف المؤرخيف والرحالة. بينما انشغؿ مف استقر منيـ  (2)جبؿ صييوفوبوركيارد مف 

في الشرؽ بالدفاع عف أنفسيـ شأنيـ شأف بقية الصميبييف الذيف انغمقوا عمى أنفسيـ في قالع 
زارعيف والعمماء وحصوف حالت بينيـ وبيف االندماج مع جيرانيـ مف المسمميف مف الم  

ووليـ  (4)ووليـ الصوري (3)فولشر أوؼ شارتركؿ مف وي مثؿ ىؤالء  ،والفقياء والساسة وغيرىـ
 وغيرىـ. (5)الطرابمسي

صمى اهلل عميو وسمـ الرسوؿ وبالرغـ مف إشارة وليـ الصوري إلى أنو عالج حياة 
م عتمًدا عمى مصادر  Gesta orientalium principum"تاريخ أعماؿ أمراء الشرؽ" ضمف كتابو 

و أفقدنا القدرة عمى الحكـ عمى قيمة المصادر التي اعتمد عمييا عربية فإف ضياع كتاب
فوا بيا سوى . (6)ونوعيا إشارتيـ أما المصادر التي اعتمد عمييا بعض األوربييف فإنيـ لـ ي عرِّ

                                                 
(1) Richard of Holy Trinity, Itinerary of Richard I and others to the Holy Land (formerly ascribed to 

Geoffrey de Vinsauf), (Cambridge, Ontario, 2001), pp.5-6, 9-10, 46, 50-54, 137-140, 153-158, 195-

196, 28. 

نتياب كي  قٗاًيح فيٖ هوانٌيح ِيعالهُن، ّلؽيب أى أغلية الوٍيلو٘ي تْنكِانق ولٔ أى الوٍلو٘ي أٚلةْا الؽهٗح  ( أِان 2)

ّناأ لَ هكاّهح الوٍيلو٘ي علئ ٔيالذِن ّاعرةياقُن الىّظاخ لكِٗن، تالهغن هي ذّهٗ  ذعكق ؽٍة هي ّاؼكج فٗرىّظْى 

 ت ى ه ـالق ك  ِٖء ّأًِن ٗهّى أى ًثِ٘ن هؽوك ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن ُْ أؼة نٌ  ه ولَ٘. اً:هر
Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, in PPTS., trans. by Aubrey Stewart, M.A., 

Hanover Square, vol.12, (London, 1895), pp. 50-1, 87-8, 103. 
(2) Munro, The Western Attitude, p. 337. 

 .152-66فْلّه أّ  ِانذهر ادٌر٘طاى الٕل٘ثٖ فٖ فلٍط٘ي، ْ( 3)
(4) William of Tyre, A History of Deeds Done beyond the Sea, trans. and annotated by E.A. Babcock 

and A.C. Krey, vo. I, (New York, 1943), pp. 26- 7, 60-1. 

ا5) كهاٌيح الفهٗيه )اليكّهٌ٘ا(، ّويك ّ٘ي   ج( عاَ ّل٘ن الطهاتلٍٖ فٖ قٗه وهٗية هيي ٚيهاتلً ٘يوي الوعوْعيح الوتٍيو 

م ظاء فِ٘ا علٔ لكه الهٌْى ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن. ّٗتعك ّل٘ن الطهاتلٍٖ هي الةاللي  اليمٗي ؼياّلْا 1261ْه٘اخ فٖ عام ٗ

ّاؼكج هي أفٙ  ها وكهرَ العةل٘ح ا ّنت٘ح ّذفرلي عي وٕيٓ عي اإلٌالم رَ نّاٗذتعك ّ، ادعرواق علٔ الوٕاقن العهت٘ح

ية  وقناك يَ. اً:يهر عثيك اليهؼوي تيكّٕر  لؽهَٔ علٔ ٚهغ الكٗي   أٌالفَ هي ا ّنت٘٘ي ٍَ ٖ  للوٌاوّيح ؼ  قفياق عيي اإلٌياله

ار4-6، ْالةهآى ٘ك هٌرةكَٗ، الكان العالو٘ح للترة ّالٌّه، الةاُهج، )ق.خ( ًٙ  . ّأٗ
Wilhem von Tripolis, Notitia de Machometo, pp.75-81, 88-90, 108-10, 201-17, 239-41, 283-305, 321-

23, 474-82, 390, 397, 402, 405, 410, 414, 420, 432, 438. 

(6) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 1, pp. 26-7, 60-1. 

كياى هٕيكًنا  Gesta Orientalium Principum ّٗ كك ؼٍ٘ي عط٘ح أى كراب ّل٘ن الْٕنٕ الوفةْق عي أهيهاء الّيهأ 

يا ف٘ويا تعيك لتي  هيي لْل٘ن الْٕنٕ ًفٍَ فٖ أشٌياء وعيكاقٍ لتراتيَ قذيانٗؿ ا ًٍ ف٘ريهٕ ّّلي٘ن ٗعةيْب ال عوياىق ّهٕيكًنا نل٘

 . اً:هرف٘وا ٌطهٍّ عي ذانٗؿ ذلا الؽةثح الطهاتلٍٖ
Jacques de Vitry, The history of Jerusalem, p. 8, 65-8, 79-80; Wilhem von Tripolis, Notitia de 

Machometo, pp.75-81, 88-90, 108-10, 201-17, 239-41, 283-305, 321-23, 474-82, 390, 397, 402, 405, 

410, 414, 420, 432, 438. Cf. also: Attiya, Knowledge of Arabic, p.211. 

 أى ٕٗي الوٍلو٘ي ت عكاء الوٍ٘ػ  ًِن ّشٌ٘٘ي. اً:هر -ّفٖ هتفالفح ٔهٗؽح للْاو   -ّٗط٘ة ل٘عةْب الف٘رهٕ كصً٘ها 
James of Vitry, Lettres, pp. 79-97, no. 2. 
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دوف التصريح بأسماء تمؾ  عمى مصادر موثوؽ بياإشارتيـ وبشكؿ م بيـ إلى اعتمادىـ 
في كتب السيرة النبوية صمى اهلل عميو وسمـ ، ولـ ترد أغمب مادتيـ عف الرسوؿ المصادر
لموقوؼ عمى يـ في سعييـ بات جيؿ غالبيتيـ بالمغة العربية بمثابة عقبة أمامقد و  .المعروفة

دونة بالمغة العربية، ولذا كثيًرا ما أخطأ ىؤالء في أسماء القادة مصادر السيرة النبوية الم  
 .(1)ـ نتيجة لجيميـ بالمغة العربيةسمميف واألماكف التي قدموا منيا وألقابيالم  

وقد ظؿ القرآف الكريـ الذي ي عد أىـ مصدر لمكتابة عف اإلسالـ والمسمميف مجيواًل 
أي بعد خروج الحممة  –ألغمب المؤرخيف األوربييف حتى منتصؼ القرف الثاني عشر 

)ت:  حينما ت رجمت معانيو عمى يد بطرس الم بجؿ -سنة  19الصميبية األولى بحوالي 
نما مف دير كموني   Peter the Venerable ـ(5512 ومياجمة  بيدؼ تفنيدهليس لممعرفة وا 

ـ 5511الرغـ مف ركاكة تمؾ الترجمة التي انتيت في يوليو عمى و  .(2)اإلسالـ والمسمميف
فإنيا ظمت الترجمة األكثر تداواًل لمعاني القرآف في غرب  (3)ناىيؾ عف كثرة أخطائيا

نما حصؿ عمى ترجمة  . وعمى(4)أوربا ما يبدو فإف بطرس لـ ي ترجـ معاني القرآف وحدىا وا 
تمؾ الترجمة مالمح مف وقد تضمنت  .مرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عف أحد الكتب العربيةل

فقد بذؿ الكثيروف جيدىـ إلثبات فساد العقيدة  وبالطبعسيرتو ودعوتو صمى اهلل عميو وسمـ، 
 .(5)أوربا في أدب القرف الثالث عشر والقروف التالية لواإلسالمية وىو ما ي محظ في 

                                                 
(1) Attiya, Knowledge of Arabic, pp. 203-13. 
(2) M.T. d’Alverny, ‘Deux traductions latines du Coran au Moyen Age’, Archives d’histoire 

doctrinale et litte´raire du Moyen Age, 16, anne´es 1946–8, pp. 69–131; Luchitskaja, The Image of 

Muhammad, p.117; Meyendorff, Byzantine Views of Islam, p. 119; Tolan, Saracens, p. 52. 

ار ٚانأ هٌْٕنر الث٘ىًطْ٘ى ّذهظوح الةيهآى التيهٗن ولئ الًْ٘اً٘يح، ْ ًٙ ؛ عويه وتيهاُ٘نر ٔيْنج اإلٌيالم 131-63ّأٗ

 .24-14ّالوٍلو٘ي، ْ
(3) Peter the Venerable, Summa totius haeresis Saracenorum, in Peter the Venerable and Islam, ed. & 

trans. J. Kritzeck, (Princeton, 1964). 

ارم1442ر تطهي الوثع ، هٌْْعح الوٍرّهو٘ي، هٌْْعح ِثتح الوعهفح الهٗف٘ح، ( اً:هر عثك الهؼوي تك4ّٕ) ًٙ  . ّأٗ

ار ًٙ  ّأٗ
Munro, The Western Attitude,  pp. 337-38. 

(5) Luchitskaja, The Image of Muhammad, pp.117-25; Meyendorff, Byzantine Views of Islam, p. 119; 

Munro, The Western Attitude, pp. 337-38; Dembowski, P. F., ‘Interpretation des mobiles chez les 

héros de la chanson de geste’, Actele celui de-al XII-lea Congres international de lingvistica si 

filologie romanica, (Bucarest, 1971), pp. 19-28. 

ّعي ْٔنج اإلٌالم ّالوٍلو٘ي فٖ التراتاخ اإلٗطال٘ح فٖ الةهً٘ي الصاليس عّيه ّالهاتي  عّيه ّأُين هيا نٌيوَ ُي دء هيي 

اإلٌييالم ّالوٍييلو٘ي،  ٔييلٔ ه عل٘ييَ ٌّييلن تفأييح ّالوٍييلو٘ي تعاهييح اً:ييهر عوييه وتييهاُ٘نر ٔييْنج الهٌييْىٔييْن عييي 

ْ11-143. 



 حجازي عبد المنعم سليمان د/ 

 

 1446 مجمة بحوث كمية اآلداب  

الذي عاش في الشرؽ ما يقرب  -وأكد الرحالة األلماني بوركيارد مف جبؿ صييوف 
اعتماده عمى القرآف بقولو: "...ويقولوف أيًضا  -مف عشر سنوات بيف المسمميف والصميبييف 

أ رسؿ ليـ فقط، وقد قرأت  شخصًيا ىذا  بأف محمًدا صمى اهلل عميو وسمـ كاف رسوؿ اهلل، وقد
اعتماده عمى القرآف فإنو لـ ي شر  إشارتو إلىفي القرآف الذي ىو كتاب شريعتيـ"، وبالرغـ مف 

، وقد رجح عز العرب سميماف أنو كاف مف الصعب عمى بوركيارد أف (1)القرآف بأي لغة قرأ
 بعد ىذا االحتماؿ ورجح اعتمادوألجؿ ذلؾ فانو است، يفيـ لغة القرأف الرصينة والبميغة

بالمغة مقرآف نسخة لبجؿ لمعاني القرآف وليس عمى عمى ترجمة بطرس الم  بوركيارد 
 .(2)العربية

خالؿ إقامتو في الشرؽ إلى اعتماده عمى مصادر عربية وليـ الطرابمسي أشار قد و 
المصادر وبخاصة القرآف الذي اقتبس كثيًرا مف آياتو، عالوة عمى اعتماده عمى بعض 

وبخاصة سر تعمقة باإلسالـ والمسمميف الحقائؽ الم   بعضتوضيح سعيو لفي األدبية األخرى 
سعى إلى إيضاح شدة الخالؼ بيف ، و قوة الكتاب الذي جاء بو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ

ولكنو لـ يفد مف ، (3)العقيدة اإلسالمية مف وجية نظر المسيحييف عف الثالوث المسيحي
عف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ والمسمميف، وظمت أفكاره الجديدة التي وقؼ عمييا المعارؼ 

 .متأثرة بنمط الكتابة الكنسية في أوربا عف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
فقد أشار  (1)تأخرة التي تبمورت فييا كثير مف المشروعات والتقارير الصميبيةوفي الفترة الم  

، (5)ماده عمى أحد التواريخ عمى صفة اإلطالؽ دوف أف يعنونوالرحالة فيمكس فابري إلى اعت

                                                 
(1) Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, pp. 50-1. 

عى العهب أؼوك ٌل٘واىر قتالق الّام هي ـيالى كراتياخ الهؼاليح ا لوياًٖ تْنكِيانق هيي ظثي  ٔيِْ٘ىق، هعليح كل٘يح  (2)

 .143-142م، 2111ْ، 35اٙقاب، ظاهعح أٌْ٘ٚ، عكق، 
(3) Wilhem von Tripolis, Notitia de Machometo, pp.75-81, 88-90, 108-10, 201-17, 239-41, 283-305, 

321-23, 474-82, 390, 397, 402, 405, 410, 414, 420, 432, 438. Cf. also: Attiya, Knowledge of Arabic, 

pp. 211; Hamilton, Western Understanding of Islam, p. 376; Kedar, Crusade and mission, pp. 3-41. 

( عي الوّهّعاخ ّالرةانٗه ا ّنت٘ح الور ـهج إلؼ٘ياء الؽيهّب الٕيل٘ث٘ح ّهِاظويح الّيهأ تاٌيرهاذ٘ع٘اخ ّهْاظِياخ 4)

هيانٌْٗ ٌياًْقّر كرياب ا ٌيهان للوي هٌ٘ي تالٕيل٘ة فيٖ اٌيرهظاق اً:يهر ظكٗكج فٖ الةهً٘ي الهات  عّه ّالفياهً عّيه 

-121، 61-4، ْم1441ٌييو٘ه ـيياقم، الةيياُهج، ههاظعييحر نوأ ه، ا نا٘ييٖ الوةكٌييح ّالؽفيياد علِ٘ييا، ذهظوييحر ليي٘ن 

ييار ظويياى فييانّأ الْك٘يي ر ذطييْن 261-264، 136-214، 136 ًٙ وٌييرهاذ٘ع٘ح الؽييهّب الٕييل٘ث٘ح فييٖ الةييهى الهاتيي  . ّأٗ

م، 2116، نٌيالح هاظٍير٘ه غ٘يه هٌّيْنج، كل٘يح اٙقاب، ظاهعيح ٌٚطيا، عّه الو٘القٕ فٖ ْ٘ء كراتياخ هيانٌْٗ ٌياًْقّ

ْ26-44 ،66-124. 
 .1136ْ(، 1) 36، ظ الكّهٌ٘تاًٖ ف٘لتً فاتهٕ ّنؼالذَ( ظْدخ الهاُة 5)
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وأكد فابري أخذه عف مصادر أخرى غير ىذا الكتاب بما في ذلؾ كتاب ردد اعتماده عميو 
ف كاف قد خمط بينو وبيف القرآف في بعض  أكثر مف مرة ي دعى "حصف اإليماف" وا 

وسمـ، أما أكثر مصادره التي الموضوعات التي عالجيا عف حياة الرسوؿ صمى اهلل عميو 
نقؿ عنيا فم مثمو في الترجمة التي أعدىا نيقوال دي كوسا
لمعاني القرآف، وقد أخذ عنيا  (1)

، وىذا (2)لممسيحييف ببناء كنائس جديدة أو بترميـ الكنائس القديمةورد فيو عدـ السماح  انصً 
سب فابري قصة اإلسراء ون .مما لـ يرد في القرآف الكريـ وال أصؿ لو في سوره وآياتو

، وذلؾ عمى الرغـ مف أف القرآف (3)والمعراج إلى ذلؾ الكتاب الذي يزعـ أنو ترجمة لمقرآف
حكـ دوف استطراد بينما استطردت وجز وم  الكريـ تعرض لتفاصيؿ اإلسراء والمعراج بأسموب م  

أحد كتب بيف القرآف وبيف فابري ، مما يرجح خمط (4)عجزةكتب السيرة في وصؼ تمؾ الم
 .الم تداولة في غرب أورباالسيرة 

 
في الكتابة عف الرسوؿ صمى اهلل أخرى  مصادروأشار بعضيـ إلى اعتمادىـ عمى 

بعض الم نصريف الذيف اعتمد عمييـ متى الباريسي ممف ب عثوا إلى الشرؽ مف ذلؾ عميو وسمـ 
Oliver of Paderborn، وأشار آخروف مثؿ أوليفر أوؼ بادربورف (5)ليذا الغرض

في أحداث   
                                                 

ٗريْلٔ غيهب أّنتيا ، ّتعيكُا م1453( ذْوي الِعْم الث٘ىًطٖ علٔ اإلٌالم ّالةهآى تعك ٌيةْٚ الةٍيطٌطٌ٘٘ح فيٖ ٗيك الوٍيلو٘ي عيام 1)

ِاظوح اإلٌالم ّالوٍلو٘ي م( 1464–1411التانقٌٗاى ً٘ةْد قٓ كٌْا )ؼٌ٘وا ِهق  ذلا الوِوح ترْظ٘يَ هيي الثاتيا ت٘يْي الصياًٖ. فٖ هت

ّوك ّ٘  ً٘ةْد كراب قًةك ّذفٌ٘ك اإلٌالمق و٘افح ولٔ نٌالح ُعاء فٖ الةهآى أٚليق علِ٘يا قغهتليح الةيهآىق، ّوٍين ُيمٍ الهٌيالح ولئ 

هٖ فيٖ الصياًٖ للويمُة التياشْل٘تٖ، ّوعين فيٖ شالشح كرة ٌعٔ فٖ الترياب ا ّى ولئ وشثياخ ؼة٘ةيح اإلًع٘ي  اٌيرٌاًقا ولئ الةيهآى، ّعي

 .6-5، ْقفاق عي الةهآىالصالس ّظْق تعٗ الرٌاوٙاخ فٖ الةهآى. اً:هر عثك الهؼوي تكّٕر 

 .631ْ م،2111(، قهّق، 2) 36ظ ، ظْدخ الهاُة الكّهٌ٘تاًٖ ف٘لتً فاتهٕ ّنؼالذَ( 2)

فياتهٕ علئ أؼيك الترية الريٖ عالعيد وٕيح اإلٌيهاء ّالوعيهاض ّليً٘  اعروياق -فٖ ذعل٘ةَ علٔ نؼلح فاتهٓ  –ٗتهظػ ٌِ٘  وكان ( 3)

ٍؤ ؼٕي اإلٗواى فةك نظػ وكان أى ٗتْى كاذثَ عهتً٘يا ِيهوً٘ا أّ ، أها ههظعَ اٙـه الوت ِاذفأ٘لالةهأى لن ٍٗرهٌ  فٖ  ى  ؛الةهآى

ٍة ولٔ ً٘ةْد قٕ كٌْا ّٗت  الةهآى أّ أًيَ ًةي  عيي تعيٗ الوٕياقن العهت٘يح ْن ٌهظػ أى ٗتْى ذهظوح لثعٗ أّنتً٘ا، ّلتي التراب ٌٗت

 ى ها ًةلَ فاتهٕ عي الٍ٘ك الوٍي٘ػ عل٘يَ الٍيالم ّعة٘يكج الوٍي٘ؽ٘٘ي هيي كرياب ؼٕيي اإلٗوياى كياى وهٗثًيا ولئ ؼيك كث٘يه هويا ّنق فيٖ 

(، 1) 36ظ ، نؼالذَظْدخ الهاُة الكّهٌ٘تاًٖ ف٘لتً فاتهٕ ّالةهآى ّلتي ترؽهٗي الرهظوح ولٔ ؼك الرٍط٘ػ ّادٌرففا . اً:هر 

ْ1326. 

 .1141-1164، 424، 632، 666ْ(، 2) 36ظ ( ظْدخ الهاُة الكّهٌ٘تاًٖ ف٘لتً فاتهٕ ّنؼالذَ، 4)

ه ولِ٘ا 5) ركى علّ( كاى لكٓ هرٔ الثانٍٖٗ هٕاقن أـهٓ ّلتٌَ لن ّٗت ٔيلٔ ه عل٘يَ الهٌيْى هيي ـيالى وِيانذَ ولئ ًٍية  ٔ للاٍٗت

٘هج الٌثْٗح، عيالّج علئ الفثيه اليمٕ أّنقٍ قهرئق ّغ٘يهٍ عيي الٍي٘ك الوٍي٘ػ عل٘يَ الٍيالم ّوؼ٘اليَ ٌّلن المٕ ٗتطاتق ّٔي كرة الٍ

 ٗافس تي ًْغ لٍ الَ عي الٍفٌ٘ح. اً:هر
Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol. III, p.346. 

ٌيٌكُا ّعيكم الْشيْأ تِيا، فٙياًل عيي ّٔيي هرئ  الهّاٗح هي ذانٗؿ الطثهٕ ّأـمُا عٌَ اتي كص٘ه ّعلق علِ٘يا ترهاتيحذلا ًتةلد ّوك 

الثانٍٖٗ لِعهج الهٌْى ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن ولٔ الوكٌٗح الرٖ ّٔفِا ت ًِا ذةي  فيٖ الٕيؽهاء ّٗعيُ٘ فِ٘يا الِ٘يْق ّالعيهب هيي عثيكج 

-6م، 1443ْةياُهج، ، ال1ولٔ ؼك كث٘يه. اً:يهر اتيي ُّيامر الٍي٘هج الٌثْٗيح، ظي ها ّنق فٖ كرة الٍ٘هج طاتق ُّْ ّٔي ٗت  ،ا ّشاى

 .62م، 1466ْ، ت٘هّخ، 2؛ اتي كص٘هر الثكاٗح ّالٌِاٗح فٖ الرانٗؿ، ظ 11
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ـ( عمى دمياط إلى حصولو عمى كتاب بالعربية لـ 5955-5954الحممة الصميبية الخامسة )
ؤلفو مسيحًيا أو ييودًيا، وأف الكتاب تنبأ بما ألحقو صالح الديف بالصميبييف وتتبع ما يكف م  

مسة، ثـ ربط الخا الصميبية لحؽ باألخيريف وصواًل لمحقبة التي عالجيا أوليفر وقت الحممة
Prester Johnذلؾ بنبوءة قدـو الممؾ األسطوري برستر جوف 

ونبش مف النوبة ليدـ مكة  (1)
 .(2)رفات الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ والعبث بيا

 
عمى أف يطمعوا القساوسة والرىباف اإلسباف عمى وبالرغـ مف أنو كاف مف اليسير 

جادة كثيريف منيـ ؿ اإلسباف وذلؾ التصاالمسمموف صنفيا مصادر السيرة التي  بالعرب وا 
عمى ما فعؿ بطرس المبجؿ  -ترجميف الييود لمغة العربية، ناىيؾ عف ترجيح إفادتيـ مف الم  

عف مف المصادر األوربية وفضموا التمسؾ بما توفر لدييـ لـ يعودوا إلييا فإنيـ  -وغيره 
ؤرخيف اعتمدوا عمى مصادر ونتيجة لذلؾ وألف غالبية الم  صمى اهلل عميو وسمـ. الرسوؿ 

السطحية والرؤى الشعبية عمى ما ورد لدييـ عف  تفقد غمب (3)ية عمى ما أشار نوجنتيشف
 .(4)صمى اهلل عميو وسمـالرسوؿ 

 
لـ تقدـ الحممة الصميبية األولى أف الرواية األوربية عف  Prutzولذا رأى بروتس 

واكتفى مف أشار منيـ إلى الرسوؿ ، صمى اهلل عميو وسمـعف المسمميف والرسوؿ الكثير 
صمى اهلل بسيرتو الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ بعبارات م وجزة وقصيرة ال تنـ سوى عف جيؿ 

                                                 
(1) Otto of Freising, Chronicon, ed. Pertz, G. H., MGH SSRG (Hanover: Hahn, 1867), VII, 33, (pp. 

334-35), trans. by James Brundage, The Crusades: A Documentary History, (Milwaukee, WI: 

Marquette University Press, 1962). 

(2) Oliver of Paderborn, ‘Briefe’, pp. 288-95, no. 3, pp. 296-307, no. 5, pp. 307-14, no. 6. Cf. also ed. 

Röhricht, Reinhold, ‘Ein Brief über die Geschichte des Friedens von Venedig (1177)’, Neues Archiv 

17 (1892), pp. 195-202, no. 5, pp. 202-6, no.6. 

 .654-656، 34ْظ ّنّق الرانٗؿ، ( نّظه أّ  ٌّٗكّفهر 3)

 .64( ٌْلنىر ْٔنج اإلٌالم، 4ْ)
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وي عمؿ حسيف عطية ذلؾ نتيجة ألف بعض مؤرخي الحممة الصميبية األولى  .(1)عميو وسمـ
يعرفوف عف  مثؿ ألبرت أوؼ أكس وبطرس توديبود وفولشر أوؼ شارتر وغيرىـ لـ يكونوا

المسمميف الكثير، واستدؿ عمى ذلؾ بعجزىـ عف التعريؼ بالقادة المسمميف، كما أخطأ 
غالبييـ في أسمائيـ أو البمداف التي حكموىا واألماكف التي قدموا منيا، ولذلؾ كاف مف 

وابف أخيو  -صمى اهلل عميو وسمـ  -الطبيعي أف يذىبوا إلى أف المسمميف يعبدوف رسوليـ 
ومف ثـ بقية ما لفقوه عف الرسوؿ صمى اهلل عميو  - كـر اهلل وجيو –ف أبي طالب عمّي ب

 .(2)وسمـ وأتباعو
ترتب عمى ذلؾ الجيؿ تمؾ السمة التي تكاد ترتبط بغالبية المؤرخيف الصميبييف قد و 

وتارة ، قبيؿ الحممة الصميبية األولىخصوًصا في وصفيـ لممسمميف تارة باليراطقة والكفار 
والفترة التالية ليا، وتارة ثالثة بالجمع بيف إلى الشرؽ بالوثنييف وقت خروج تمؾ الحممة ثانية 

                                                 
(1) Prutz, Kulturgeschichte der Kreuzzüge, pp. 72, 573-98. Cf. also: Munro, The Western Attitude, pp. 

329-31. 

لوٍيلو٘ي تيالْشٌ٘٘ي ّالِهاٚةيح ّالتفيان تيهغن هيا ذؽوليَ ذليا ا ّٔيا  هيي لالٕل٘ث٘ح ا ّلئ  ظاء ّٔي ه نـٖ الؽولح

يه ُن ّذيكه٘ه كٌيالً أقَّعٔ فْلّه أّ  ِانذه و٘ام الوت تؽ٘س ذٌاوٗ؛  ٌَ ٍلو٘ي ا ذهاك تاإلٌياءج ولئ الؽعياض ا ّنت٘ي٘ي ّأ

رعثكٍ الّيي٘اٚ٘ي، ّتييالهغن هييي عييكم ذعييهٖ الوٍييلو٘ي تييالْشٌ٘٘ي ّأًِيين ظييًٌ ذٍييالوٍيي٘ؽ٘٘ي الّييهو٘٘ي، ّناأ لييَ ّٔييي 

، فْلّه ولٔ ٌ٘هج الهٌْى التهٗن ٔلٔ ه علَ٘ ٌّيلن في ى ًعيد الوٍيلو٘ي تالْشٌ٘يح ٌٍٗيؽة علئ هيي قعيا ولئ ُيما اليكٗي

ى  َّ عاًياج الوٍي٘ؽ٘٘ي فييٖ الّيهأ علئ أٗيكٕ الوٍيلو٘ي. أهييا  Balderic of Dolتٌ٘ويا أِيان تليكنٗا أّ  قت ولئ اٌيروهان هت

ف ِان ولٔ الف:ال  الرٖ انذتثِا الوٍيلوْى ا ذيهاك فيٖ ؼيق الوٍي٘ؽ٘٘ي فيٖ الّيهأ   Robert the Monk هاُةنّتهخ ال

ٍي٘ ح الريٖ ِيِكخ ذؽيًْد ّفٖ ذكه٘ه التٌالً ّادٌر٘الء علِ٘ا إلواهح الّعاله اإلٌاله٘ح، ّد نٗة فيٖ أى ذليا الكعاٗيح الوت 

 عل٘يَ الٍيالم -ةكم هثهًنا لة٘ام ظٌيْق الوٍي٘ػ قدلح هِوح  ًِا ذت  دـطً٘ها فٖ ّٔي الوٍلو٘ي هي ُهاٚةح ولٔ ّشٌ٘٘ي ؼول

 اً:هرعركٗي هي الْشٌ٘٘ي. توؽانتح ُ دء الوت  -

. 312، 146-145-162، 146-133،141-131 ،44-66، 11– 6ْفْلّيييه أّ  ِيييانذهر ادٌييير٘طاى الٕيييل٘ثٖ، 

يييار ؼٍييي٘ي هؽويييك عط٘يييحر وهيييانج أًطاك٘يييح الٕيييل٘ث٘ح ّالوٍيييلوْى ) ًٙ م(، قان الوعهفيييح 1266–1161ُييي /666-566ّأٗ

ؼٍ٘ي هؽوك عط٘يحر قعّيه ٔيالغ اليكٗي ّأٔيْلَ الرانٗف٘يح فيٖ غيهب أّنتيا  ؛26م، 1464ْالعاهع٘ح، اإلٌتٌكنٗح، 

؛ ٚييانأ هٌٕييْنر ٔييْنج 166-115م، 1441ْ، 6ّهولتييح ت٘ييد الوةييكي الٕييل٘ث٘حق، هعلييح الويي نؾ الوٕييهٕ، عييكق

ار51اإلٌالم، ْ ًٙ  . ّأٗ
Bongars, Gesta Dei per Francos, 1, pp. 382-383, trans in Oliver J. Thatcher, and Edgar Holmes 

McNeal, eds., A Source Book for Medieval History, (New York, 1905), pp. 513-517. Cf. also: Krey, 

A.C., The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants, (Princeton: 1921), pp. 28-

30, 33-40; Munro, D. C., ‘Urban and the Crusaders’, trans. and reprints from the original oources of 

European history, vol 1:2, (Philadelphia, 1895), pp. 5-8; Sabbatini, I., ‘The Image of Saracens in 

travel literature’, Coldnoon: Travel Poetics, International Journal of Travel Writing 4.1 (2015) Read 

this and other works at: http://www.coldnoon.com, pp. 138-140. 

(2) Attiya, Knowledge of Arabic, pp. 210-211. 
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، وىي أوصاؼ نتجت عف ارتباط االدعاءات األوربية (5)تمؾ األوصاؼ المتناقضة وغيرىا
سيئة لإلسالـ والمسمميف بإثارة مشاعر الحماسة لدى األوربييف ضد المسمميف والرسوؿ الم  

مشاركة في الحمالت عمى العامة أوربا وفرسانيا ومموكيا لحث  عميو وسمـ الكريـ صمى اهلل
 .(2)الصميبية

اىتماـ المؤرخيف األوربييف عمى عصر  مولده ونسبو صمى اهلل عميو وسمموناؿ 
 صمى اهلل عميو وسمـالرسوؿ في قصيدتو عف حياة وتييو غ، وقد أشار الحروب الصميبية
Otia Machometi  طفولة ـ إلى 5511و 5513في شارتر في الفترة مف والتي وضعيا

لد يتيًما و  ،صمى اهلل عميو وسمـ الرسوؿ ثيوبيا كي يترعرع ب  وأنو و  عث إلى فارس واليند وا 
عمى بعض التفاصيؿ الغريبة والغامضة في طفولة بالتركيز غوتييو انشغؿ ويصنع قدره. وقد 

حوؿ بمداف الشرؽ وفي مكة في  حينما تحدث عف رحالتو صمى اهلل عميو وسمـالرسوؿ 
 .(3)محاولة مف غوتييو إلرضاء الذوؽ األوربي آنذاؾ الذي يميؿ إلى التسمية والخياؿ

أف محمًدا صمى اهلل عميو  -في منتصؼ القرف الثاني عشر  -وأردؼ توما توسي 
، التي تزوجيا بعدئذ -السيدة خديجة رضي اهلل عنيا  –وسمـ كاف في خدمة األرممة الغنية 

الكثير وبات يعرؼ  ،بعد جوالتو التجاريةأنو صمى اهلل عميو وسمـ قد نجح في تحقيؽ الثراء و 
وتتضح  .(4)ختمفةقداتيـ الم  تعادات أىميا ومعتردد عمييا ووقؼ عمى عف البمداف التي 

                                                 
ًٌ٘يا ّوًويا عة٘يكج ذيكعْ ولئ لين ٗتيي ٗتيي ّشٔيلٔ ه عل٘يَ ٌّيلن  الهٌْىولٔ أى الكٗي المٕ قعا ولَ٘  Sabbatiniّ٘ه ٗت  (1)

، وليِ٘نٗعرةيكّى أًيَ نظي  ٔيالػ ّأًيَ ليً٘ ولِِين ّوًويا ًثيٖ أنٌيلَ ه  ٔيلٔ ه عل٘يَ ٌّيلن الهٌيْىالرْؼ٘ك، ّأى أذثاق 

ٔييانخ ٔييْنذِن الوتفالفييح ت٘ييك أى ، الوعأييهٗي لٌْظٌييد الالُييْذ٘٘يّذفرلييي ٔييْنذَ عييي الٕييْنج الرييٖ وييكهِا تعييٗ 

اًّيةْا عيي الوٍي٘ؽ٘ح نتويا  -للؽولح الٕل٘ث٘ح ا ّلٔ ّللا  ى ّٔي الوٍلو٘ي تي ًِن ُهاٚةيح  ا كصه اًرّاًنا ه  الكعْج

د ٗفييكم ا ٗكْٗلْظ٘ييح الٕييل٘ث٘ح الرييٖ ذؽريياض وليئ  -عليئ هييمُة أنٗييْي أّ ًٍييطْنْٗي لعييكم وثييْلِن الفييالْ ّالصييالْز 

ذلف٘ةياخ د ، ّوك أكك ًْظٌيد أًِيا تالْشٌ٘٘ي هثهناخ وْٗح لّي الؽهب ٘ك الوٍلو٘ي، ّهي ذن ِ٘طٌح اإلٌالم ّاذِام أذثاعَ

 أٌاي لِا. اً:هر
Sabbatini, The Image of Saracens in travel literature, pp. 139-140. 

ار162؛ فْلّه أّ  ِانذهر الْظْق الٕل٘ثٖ، 141ْ( اً:هر أٌاهح تي هٌةمر ادعرثان، 2ْ) ًٙ  . ّأٗ
Itinerary of Richard I, pp. 13-14, 269-76. Cf. also: Munro, The Western Attitude,  pp. 337-42; Kedar, 

Crusade and mission, pp. 3-41; Attiya, Knowledge of Arabic, pp. 208-209. 
(3) Ed. E. du Meril, in Poesies populaires latines du moyen age, (Paris, 1847, 1977), pp. 369-415. Cf. 

also: Nicholas Morton, Encountering Islam on the First Crusade, Cambridge University Press (2016), 

p. 213; Luchitskaja, The Image of Muhammad, p.118; Cambier, (G.), ‘Quand Gautier de Compiegre 

composait les Otia de Machomete?’, Latomus 17 (1958), pp. 531-9. 

(4) Thomae Tusci, Gesta imperatorum et pontificum, Monumenta Germaniae Historica: Series 

Scriptorum, vol. 23, pp. 429–93. Cf. also:  Luchitskaja, The Image of Muhammad, p.120. 
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عمى حياة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ حينما زعـ توسى  الصبغة الخيالية التي أضفاىا توما
ثيوبيا واليند مع أنو صمى اهلل عميو وسمـ لـ يزرىا مطمًقا. أنو زار وبالرغـ مف معالجة  اليند وا 

صمى اهلل عميو وسمـ ونسبو وبعثتو ونشره لدعوتو في كتابو عف الرسوؿ حياة لوليـ الصوري 
عف م يمة الوقوؼ عمى صورة مما حرمنا مف  (1)عداد الكتب المفقودةفي فإنو أمراء الشرؽ 

مف خالؿ مؤرخ المع عمى شاكمة وليـ الصوري بما امتمكو مف ى اهلل عميو وسمـ صمالرسوؿ 
 ممصادر العربية.امتالكو لو مثؿ ممكة النقد التي اتسـ بيا ودرايتو بالعربية آليات 

وقدـ متى الباريسي معمومات قميمة عف مولده ونشأتو صمى اهلل عميو وسمـ بقولو إنو 
ب وقد صار وصًيا عميو ورباه، وكاف رجاًل يرعى األوثاف في بعد وفاة أبيو رعاه "...أبو طال

مكاف اسمو الكعبة... وعندما وصؿ إلى سف الشباب أصبح يعمؿ لدى امرأة اسميا خديجة 
نسبو صمى اهلل إلى وأشار متى الباريسي  تصادؽ مع ىذه المرآة وتزوجيا...".و ابنة خويمد... 

السيرة النبوية األمر الذي يعني اطالع ، وىو وصؼ ي قارب وصؼ مصادر (2)عميو وسمـ
ف كاف نقمو انتقائًيا ليحقؽ لو غرضو  "متى" عمييا أو عمى مصادر أخرى اعتمدت عمييا، وا 

الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ اتيـ صمى اهلل عميو وسمـ؛ وذلؾ ألنو مف التأريخ لحياة الرسوؿ 
 -رضي اهلل عنيا  -لسيدة خديجة ا باالنتيازي الباحث عف الثروة، وألجؿ ذلؾ فإنو تزوج مف

، غير أنو فشؿ لطمعو في ماليا الذي سيساعده عمى التسامي عمى أىؿ مكة طمًعا في الم مؾ
 .(3)عارضة مف ىـ أكثر نبالة منو وقوة في الشخصيةفي مساعيو بسبب م  

ورفض ميولو متى الباريسي حينما نقؿ ما وافؽ الذي تعمده يتجمى السرد االنتقائي و 
إلى األوربييف وفؽ نمط الكتابة السائد في أوربا اإلسالـ ؛ لحرصو عمى تقديـ (4)ف ذلؾما دو 

وقد  .لتصوير دعوة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بأنيا شر محضفي عصره في سعيو 
بتمؾ القصص الم غرقة في الخياؿ إزاء شخصية العصور الوسطى شغؼ األوربيوف في 

                                                 
(1) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 1, pp. 26- 7, 60-1. 

انٍٖٗ علٔ كراب ّلي٘ن الٕيْنٕ فيٖ هعالعريَ لوالهيػ ٔيْنج الهٌيْى ٔيلٔ ه عل٘يَ ّد ٍٗرثعك الثاؼس اعرواق هرٔ الث

 ٌّلن هي ـالى للا التراب الٙال  لْل٘ن الْٕنٕ.

 .26-25ْ، 1، أ41ظ ( هرٔ الثانٍٖٗر الرانٗؿ التث٘ه، 2)
(3) Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol III, p.345. 

، هياني 165ٌيالم فيٖ الريانٗؿ التث٘يه لورئ الثانٍٗيٖق، هعليح الرهت٘يح، وطيه، عيكق ( هؽوك فْوٕ نؼ٘ ر قٔيْنج اإل4)

 .254-253م، 2111ْ
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يو السالـ، عالوة عمى ما كانوا يجدونو في تمؾ القصص ص ورت ليـ بأنيا ت عادي المسيح عم
ثارةمف  حينما وليس أدؿ عمى الم غالطة التاريخية الم تعمدة لدى متى الباريسي  .(1)تسمية وا 
الم مؾ والماؿ مكة بعرض أعياف مؾ مف قياـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بالطمع في الم  اتيـ 

، ولكنو صمى اهلل عميو وسمـ (2)خمى عف دعوتوكي يتعمى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
العقبات التي وضعوىا كافة  نشر دعوتو وتحمؿ في سبيؿكؿ مغرياتيـ وعروضيـ، رفض 

 .في طريقو
مدخاًل تطرقوا مف خاللو إلى  الزواج لدى المسممينمف  بعض مؤرخي أورباواتخذ 
تعدد تشريع أف  Dana Munroدانا مونرو ، وقد أكدت صمى اهلل عميو وسمـزواج الرسوؿ 

، (3)اتياـ المسمميف باإلنغماس في الممذات والتحمؿ األخالقيفي ات في اإلسالـ أسيـ الزوج
الرسوؿ فريديؾ األوؿ برباروسا إلى زواج ؤرخ م   –جوتفريد ظير ىذا التوجو في إشارة وقد 

ة مف سبعة عشر زوجة بخالؼ محظياتو الكثيرات، وركز عمى قص صمى اهلل عميو وسمـ
صمى اهلل ولد الرسوؿ  –مف زينب بنت جحش زوجة زيد  صمى اهلل عميو وسمـالرسوؿ زواج 

صمى اهلل ي حبيا ولذا فإنو صمى اهلل عميو وسمـ فدعًيا وقوع الرسوؿ بالتبني، م  عميو وسمـ 
أباء الكنيسة وغيرىـ مف وقد فضؿ  .(4)منيا جعؿ ولده ي طمقيا كي يتزوج عميو وسمـ
طاب ليـ وصؼ اإلسالـ موضوع وتداولوه بكثير مف التفسيرات المغموطة، و ىذا الالمؤرخيف 

مقية بأنو ديف الممذات الجسدية جاء وصفيـ لمفيـو الجنة والنعيـ لدى ، و واالنحرافات الخ 
المسمميف مؤكًدا ليذا التوجو حينما أكدوا ارتباط الجنة في المخيمة اإلسالمية بكثير مف 

ؿ صمى اهلل عميو وسمـ أتباعو كي يجذبيـ إلى اإلسالـ مف خالؿ الوعود التي وعد بيا الرسو 
 .(5)مف ممذات جسدية كثيرة الجنة ما فيتشويقيـ إلى 

                                                 
(1) Luchitskaja, The Image of Muhammad, pp. 122-4. 

ار عوه وتهاُ٘نر ْٔنج اإلٌالم ّالوٍلو٘ي، ْ ًٙ  .25-24ّأٗ

 .42، 3ّْالٌِاٗح، ظ  ؛ اتي كص٘هر الثكاٗح266، 1ْاً:هر اتي ُّامر ٌ٘هج اتي ُّام، ظ  (2)
(3) Munro, The Western Attitude, p.331. 

(4) Gotfredi Viterbiensis Pantheon, Monumenta Germanica Historia: Series Scriptorum, vol. 22, p. 

280. 

(5) Chronographia et Anastasii Bibliothecarii, Historia Ecclesiastica sive Chronographia tripartita, 

ed. C. De Boer (Leipzig, 1885), vol. 2, p. 209. Cf. also: Luchitskaja, The Image of Muhammad, p.121. 
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ذاتو تعدد الزوجات لدى الرسوؿ صمى اهلل نطمؽ الم  متى الباريسي وغيره مف فسر و 
ف سياقو وتجنب االبتعاد بو ع ا،مغموطً  اعميو وسمـ سواء مف الحرائر أـ مف اإلماء تفسيرً 

، وألجؿ ذلؾ (1)واألسباب الحقيقية لزواج الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ منيف هعصر وظروؼ 
واروف زوجاتيـ عنو حتى ذىب متى الباريسي إلى أف أصحابو صمى اهلل عميو وسمـ كانوا ي  

مف سياقو التشريعي والتاريخي. وانت زع ال يطمع فييف، وىو زعـ خالي مف الصواب تماًما 
ى الباريسي بيف حادثي اإلفؾ وبيف زواج الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مف السيدة وخمط مت

، وادَّعى طمع الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في زوجة (2)رضي اهلل عنيا زينب بنت جحش
وقد القت تمؾ  .(3)قد المو عمى ذلؾ التصرؼ -كـر اهلل وجيو  -وأف عمًيا  ،زيد بف حارثة

                                                 
ٌعٔ تعٗ الو نـ٘ي ا ّنت٘٘ي ًّر٘عح لرعكق الىّظاخ لكٓ الوٍيلو٘ي ولئ ذٕيْٗه أّ٘ياق وّاظِين تٕيْنج ٚرئ  (1)

ـوييً ذييىّض هيي كعٔ ٌيي٘ي اليكٗي ت ًيَ نظي  ٗتيفيٖ ّٔييي كّفه نّظييه أّ  ٌّٗيثيال  علِ٘يا الثلثليح ّالفلييٛ ّالرٌياوٗ؛ ف

ّولا كاًيد وؼيكاُي ؼياهاًل ق...كي  ّاؼيكج تيكّنُا، الٌْم هعِيي اعراق ّأًَ العكق ًفٍَ هي الْنشح، أًَ لكَٗ عّهج وّظح، ّ

ّلليا  كاى ٌٗام هعِا تؽْٙن الثة٘ح ظوً٘عا، ّعٌيكها ذويْخ وؼيكٓ ُي دء الفويً عّيهج كياى ٗي ذٖ تْاؼيكج ظكٗيكج هؽلِيا،

أى هٌطةً٘يا ؼٌ٘ويا أّ٘يػ هرٔ الثانٍٖٗ لّهٗعح ذعكق الىّظاخ لكٓ الوٍلو٘ي تٌ٘وا ظاء ّٔي ؼٍثوا عاقج ِهٗعرِن...ق. 

ةانًح تي٘ي عة٘يكج  ،هؽكّق هي العْانٕغ٘ه هي ؼق الوٍلن أى ٗعو  ت٘ي شالز أّ أنت  ًٍاء، تعاًة عكق  شن عةك قهرٔق هت

عاوية هيي تيكأ ترعيكق الىّظياخ، ّأًتيه الوٍ٘ؽ٘٘ي ّـلٓ ولٔ أى اليهب ٌيْ  ٗت  الىّاض عٌك الوٍلو٘ي ّعة٘كج الىّاض عٌك

ّلُة تْنكِيانق ولئ  علٔ الوٍلو٘ي الطالأ فٖ ؼالح اٌرؽالح العّهج هصلوا أٌرٌته عكم ّظْق واعكج للوِْن فٖ اإلٌالم.

نج كلِا ذٌاوٗ ّهرالطح؛  ى فٖ ْٔ ٗرهققّى علٔ هْاـ٘ه الهلٗلحِن أى الوٍلو٘ي ٗرفمّى عكًقا كثً٘ها هي الىّظاخ ّأً

 وتاؼح الرعكق ٌٗرفٖ هعِا الؽاظح ولٔ الرهقق علٔ تْ٘خ الهلٗلح.

ّفٖ الْود المٕ لُثد فَ٘ قاًيا هيًْهّ ولئ أى ذعيكق الىّظياخ ليكٓ الوٍيلو٘ي كياى ٌيثثًا فيٖ اذِياهِن ّنٌيْلِن ٔيلٔ ه 

راًٗها أنهٍرهًّط اذفمخ هْوفًا  الكـْى فٖ اإلٌالم ف ىولٔ الٌاي لعمب ـالوٖ علَ٘ ٌّلن تالرؽل  ا  هيي ـالليَ فٍيهخ هت

التٌٍ٘يح هٌعيد وّاض نظياى ّنأخ أى ذلا اله ٗيح ا ّنت٘يح الورلْٚيح فيٖ ٘يْء التثيد العٌٍيٖ ليكٓ ا ّنت٘ي٘ي أًفٍيِن، 

ح ا ّنت٘ي٘ي عيي ذعيكق اليىّاض ليكٓ الوٍيلو٘ي ظياءخ ن ٗي، ّهيي ُيما الوٌطليق نأخ أى الكٗي تالهغن هي نغثيرِن فيٖ لليا

ا لوا ٗعاًاًعتا هيي كثيد أكصيه هويا ٗرعليق ت ٗيح ؼةيالق عيي ؼ٘ياج الهٌيْى ٔيلٔ ه عل٘يَ ٌّيلن، َ٘ نظاى الكٗي ا ّنت٘٘ي ًٌ

ً:يهج هرلْٚيح ّّٔيفٍْ ت ًيَ :يهّا ولئ اإلٌيالم ًّ  نـ٘ي كاًْا هي نظاى التٌٍ٘يح آًيماكراب ّالوت ّتفأح أى أغلة التت 

؛ ت٘٘يه قّتيْار 415-414، 34ْ(، ظي 2ّنّق الريانٗؿ، )ظي ر ٌيكّفهنّظيه أّ  ّٗ . اً:هرتاؼح ّالرؽل رعح ّاإلقٗي الوت 

، 144-146م(، 1444ْ، قهّييق، 1، أ36اٌييرهقاق ا نٖ الوةكٌييح، ذهظوييحر ٌييِ٘  وكييان )الوٌْييْعح الّيياه٘ح، ظيي 

؛ هانٌْٗ ٌاًْذْر  كراب ا ٌهان للو هٌ٘ي تالٕل٘ة، ذهظوحر ٌِ٘  وكيان )الوٌْيْعح الّياه٘ح، 161-164، 155-154

ار أنهٍرهًّطر 15م، 1444ْقهّق، ، 36ظ  ًٙ ار42-41، ٌْ٘هج الهٌْى هؽوك. ّأٗ ًٙ  . ّأٗ
Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, p. 103; Matthaei Parisiensis, Chronica 

Majora, vol III, p. 355. Cf. also: Munro, The Western Attitude,  p.331. 

الةٙ٘ح ولٔ كراتاخ ْٗؼٌا الكهّةٖ أؼيك أتيهو اليمٗي ّدفيْا العيكى الث٘ىًطيٖ لرّيَْٗ ٔيْنج الهٌيْى ُمٍ ذعْق ظمّن  (2)

ف ًيَ لين ٗعرويك علئ  ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن هي ـالى الؽكٗس عي ُما اليىّاض، ّتيالهغن هيي قناٗيح ْٗؼٌيا الكهّيةٖ تالعهت٘يح 

ّويك ذيْانز الو نـيْى الث٘ىًط٘يْى آناء ْٗؼٌيا الةهآى ّوًوا علٔ أؼك الهّاٗاخ الّفْٗح علئ هيا نظيػ ٚيانأ هٌٕيْن، 

 الكهّةٖ ّد ِا أًِا ّظكخ ٚهٗةِا هي ت٘ىًطح ولٔ غهب أّنتا. اً:هر
Tarek M. Muhammad, The Byzantine Theologians, pp.140-5. 

(3) Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol. III, p.348. Cf. also: English History, vol. 1, p.18. 
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، وغير ذلؾ (1)ومف بينيـ جوتفريد لدى آباء الكنيسةواسًعا قبواًل  –البيزنطية األصؿ  –القصة 
مف التمفيؽ الذي ساقو متى الباريسي لحبؾ قصتو زيًفا ليدلؿ باطاًل عمى أف زواج الرسوؿ 

تجاىاًل تماًما األغراض صمى اهلل عميو وسمـ منيف كاف حًبا في النساء ولعوامؿ جسدية م  
وراء تمؾ الزيجات، وبالرغـ مف إشارة التي وقفت صادية األخرى التشريعية واالجتماعية واالقت

مفؽ ما لفقو متى ولـ ي  عمييا لـ يعمؽ إنو ف (2)بوركيارد إلى تعدد الزوجات لدى المسمميف
 الباريسي.

ادعى وذىب "متى" في طرحو ليذه اإلشكالية إلى أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
و أماـ أتباعو "...جاءه أمر مف السماء بأف الرب قد أمره برر موقفي ي  تنفيذه لألمر اإلليي ك

أف يبمغ الناس بتشريع، بأنو إذا قاـ الرجؿ بطالؽ زوجتو، وأخذىا رجؿ آخر إلى نفسو، يجب 
، وىو (3)أف تتزوج الرجؿ الذي أخذىا، وحتى ىذا اليـو ىذا التشريع شائع بيف المسمميف..."

لتاريخي، وتأثر إلى حد كبير بما ذىب إليو بعض نافي لمعقؿ والمنطؽ والواقع اكالـ م  
يوحنا الدمشقي الذي وضع روايتو بناء عمى روايات وفي صدارتيـ مؤرخي الحقبة البيزنطية 

إمعاًنا متى الباريسي في صورة انتقائية وردت نقوؿ وقد  .(4)شفيية وليس عمى القرآف كما زعـ
أنو صمى اهلل عميو وسمـ مى الرغـ مف منو في تشويو صورتو صمى اهلل عميو وسمـ، وذلؾ ع

بيوت الرذيمة، وكاف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ي فاخر انتشرت بو رؼ بالعفة في مجتمع ع  
بأنو ابف نكاح وليس سفاح، وما تزوج مف بكر إال السيدة عائشة رضي اهلل عنيا، وأما باقي 

وتزوج  ،بات ومف كبار السفكف ثي -بعد وفاة السيدة خديجة  -زوجاتو رضواف اهلل عمييف 

                                                 
(1) Gotfredi Viterbiensis Pantheon, Monumenta Germanica Historia, vol. 22, p. 280. Cf. also: 

Luchitskaja, The Image of Muhammad, p.121. 
هرٔ الثانٍٖٗ فٖ هفِْم الٌع٘ن ا نٖ٘ لكٓ الوٍلو٘ي ْٔنج ذفْأ هفِْم الٌعي٘ن ليكٓ الوٍي٘ؽ٘٘ي ا ّنت٘ي٘ي ّاليمٕ نأٓ 

تياللثي ّالعٍي  قدليح علئ ّفيهج ا غمٗيح الرٌ٘يح عيالّج ّعيك الوٍيلو٘ي الٌع٘ن اإلٌالهٖ ّنأٓ أى ُك ّالروْٖ، اذٍن تالى

علٔ الؽْن الع٘ي ّها ولٔ للا، ّوك ّدي هرٔ الثانٍٖٗ للا الوفِْم ددِان الرٍياُ  ّالرؽلي  ا ـالويٖ ليكٓ الوٍيلو٘ي 

 :هرفٖ هْاظِح الىُك ّالعفح لكٓ ا ّنت٘٘ي الوٍ٘ؽ٘٘ي. اً
Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol. III, pp. 345-348. Cf. also: Luchitskaja, The Image of 

Muhammad, pp.123-124. 
(2) Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, p. 103. 

ار عى العهب ٌل٘واىر تالق الّام هي ـالى كراتاخ الهؼالح ا لو ًٙ  .145-142اًٖ تْنّكِانق، ّْأٗ
(3) Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol III, p. 355. 

 اً:هر (4)
Tarek M. Muhammad, The Byzantine Theologians, pp.140-145. 
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، وعالوة عمى ذلؾ فإنو الخمسيف عاًما مما ينتفي معو العامؿ الجسديبعدما تجاوز بيف 
الرسوؿ صمى اهلل تشويو صورة متى الباريسي وغيره بيدؼ لدى تمفيؽ التدليس و يؤكد حجـ ال
 .(1)عميو وسمـ

فقد بالسماء تو رسالوعالقة  صمى اهلل عميو وسممبعثة الرسول وأما صورتيـ عف 
السطحية والخمط والتناقض إلى حد يصعب معو الوقوؼ عمى صورة واحدة لدى غمب عمييا 

سواء بوصؼ  مف مؤرخي أورباورسالتو صمى اهلل عميو وسمـ غالبية مف أرخ لبعثة الرسوؿ 
اإلسالـ بأنو ىرطقة مسيحية أـ وثنية أـ بالخمط بيف ىذا وذاؾ أـ بوصؼ اإلسالـ كديف 

إلى تطور القصة التي تداولتيا وصؼ بعضيـ لإلسالـ بأنو ىرطقة مسيحية ويرجع  سماوي.
صمى اهلل عميو وسمـ العقمية األوربية عمى عصر الحروب الصميبية عف بعثة الرسوؿ 

وعالقتو بالراىب المنشؽ الذي قرر االنتقاـ مف الكنيسة لعدـ بموغو مآربو في مناصبيا وذلؾ 
 .(2)في ادعاء النبوة عميو وسمـصمى اهلل مرسوؿ لبمساعدتو 

التي رسختيا حوليات ما قبؿ القرف لمصورة وت عد ىذه الصورة المغموطة إمتداًدا 
ومفادىا أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ كاف أداة طيعة  ،الثاني عشر في الوجداف الشعبي

و وسمـ دعا الذيف خرجوا عمى الكنيسة، وأنو صمى اهلل عميالمسيحييف يرطقيف في أيدي الم  
األوساط ، وقد أولت متحريض ضد الكنيسةانسمخ عف المسيحية لجديد ديني إلى مذىب 

جيوبرت ووردت تمؾ الصورة لدى وقد  .(3)لتمؾ األفكار وروجت ليا الكنسية جؿ اىتماميا
حينما مات بطريرؾ ولكف بتفاصيؿ م خمتفة غمب عمييا الشطط ومفادىا أنو أوؼ نوجنت 

ط رد فشؿ في مساعيو و رىباف إلى اعتالء منصبو خمًفا لو ولكنو العى أحد اإلسكندرية فقد س
، فتزوج الراىب عميو السالـمف الكنيسة، فوّسوس لو الشيطاف بأف ي عمف بأنو السيد المسيح 

 .(4)وأعمف أنو رسوؿ اهلل -رضي اهلل عنيا  –المذكور مف أرممة غنية اسميا خديجة 

                                                 
 .256( هؽوك فْوٕ نؼ٘ ر ْٔنج اإلٌالم، 1ْ)

قعْذيَ ّأُين ظيمّن ا فتيان الريٖ ذيكاّلرِا العةل٘يح ( للْوْ  علٔ أُين هالهيػ الفليٛ ّالريكاـ  الورعلةيح تثعصيح الهٌيْى 2ّ)

 ا ّنت٘ح ّأشه الفته الث٘ىًطٖ فِ٘ا اً:هر
Luchitskaja, The Image of Muhammad, pp. 115-26. 

(3) Tolan, J., ‘Anti-Hagiography: Embrico of Mainz's Vita Mahumeti’, Journal of Medieval History, 

22 (1996), pp. 25-41; Luchitskaja, The Image of Muhammad, p.118. 

(4) The Deeds of God through the Franks, translated by Robert Levine, on 

http://onlinebooks.library.upenn.edu. 
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سالـ لـ يخرج عف كونو مجرد ىرطقة مسيحية عمى بجؿ أف اإلبينما رأى بطرس الم  
وأكد بطرس أف الراىب المنشؽ  المذىب. سرجيوس ىو ذاتو بحيرى وأنو نسطورياعتبار أف 

وىناؾ التقى بالرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ولقنو بكؿ ما كاف  ،رحؿ إلى الجزيرة العربية
تفسير النسطوري الذي ال يعترؼ ينقصو مف معرفة عف تعاليـ العيديف القديـ والجديد عمى ال

. وبذا وصؼ بطرس المبجؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو (1)بإلوىية السيد المسيح عميو السالـ
 .كاثوليكيوسمـ بالم يرطؽ وفًقا لممنظور األوربي ال

عف تعمـ الرسوؿ توسي  وتتشابو الصورة التي قدميا بطرس المبجؿ مع ما قدمو توما
يرطؽ، م ستعيًرا النموذج ية عمى يد الراىب النسطوري الم  صمى اهلل عميو وسمـ المسيح

خميط مف العيديف القديـ العقيدة اإلسالمية ليست سوى البيزنطي عف الموضوع ذاتو، وأكد أف 
الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ والجديد إضافة إلى بعض القصص األخرى التي وضعيا 

مى اهلل عميو وسمـ لفكرة الحمامة التي صالرسوؿ إلى إستعارة توما توسي بنفسو، كما أشار 
 .(2)ذنو مف مفيـو الروح القدس في المسيحيةأتيدؿ في 

فادَّعى أف اسـ الرسوؿ  -ؤرخ الحممة الصميبية الخامسة م   -فيتري يعقوب الأما 
وتـ نفيو  صمى اهلل عميو وسمـ ىو سوسيو وىو قسيس أدانو البابا الروماني بتيمة اليرطقة

بادعاء النبوة، واستمد تعاليمو مف العيديف خصومو لعربية وىناؾ انتقـ مف ا الجزيرةإلى 
 (4). بينما نسب فانساف دي بوفيو(3)القديـ والجديد وأضاؼ إلييما ما وسوس لو بو الشيطاف

                                                 
(1) Peter the Venerable, Summa totius haeresis Saracenorum, in Peter the Venerable and Islam, ed. & trans. J. Kritzeck, Princeton, 

1964. 

(2) Thomae Tusci, Gesta imperatorum, vol. 23, pp. 429–93. Cf. also:  Luchitskaja, The Image of Muhammad, p.120. 

(3) James of Vitry, Lettres, pp. 79-97, no. 2; Hoyland, R.G, Seeing Islam as others saw it, A survey and evaluation, of Christian, 

Jewish and Zoroastrian writings on early Islam, (Princeton, 1997), pp. 515-16; Wolf, K.B. ‘The earliest Latin lives of 

Muhammad’, in M. Gervers and R. Bikhazi (eds.), Conversion and continuity. Indigenous Christian communities in Islamic lands, 

eighth to eighteenth centuries, (Toronto, 1990), pp. 89-101. 

ياىت ّوك أِان ه عى ّظ  فٖ كراتَ العىٗى ولٔ ذلا اإلِتال٘ح فٖ وْلَ ذعيالٔر ق  ٍ يهن ل   ّ يَت ت  لِّوت يا ٗتع  َّو  لتيْى  وً  تيَن ٗ ةْت َِّ ل ة يَك ً َعل ينت أً   ّ
  ٖ و  َ  أ َعع  َ٘ كتّى  و ل  ق )ٌْنج الٌؽ ، آٗح  الَّم ٕ ٗتَلؽ  ين ث٘  ٖ  هت ت  ه  اىن ع   ٍ ا ل  ُ م  ( فٖ وِانج فِ٘ا وععاو ّواٚعح الطهٗق علئ م113ّ 

هييي ٗييكعْى أى الةييهآى هيي ـْل عييي العِييكٗي الةييكٗن ّالعكٗييك تييكعْٓ أى نظيياًل أععوً٘ييا عليين الهٌييْى ٔييلٔ ه عل٘ييَ ٌّييلن 

 ظلييَ ف ًييَ د ٔييؽح لويي ٗييكعْى للييا ادفرييهاء تيي ى نظيياًل  ى الةييهآى كريياب عهتييٖ غاٗييح فيٖ الث٘يياى ّالثالغييح، ّالةيهآى؛ 

 ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن ها عهفَ ّعلوَ.أععوً٘ا د ٗرةي أتعكٗاخ الثالغح ّالفٕاؼح علن الهٌْى 

ّكياى ليَ اُرويام   Louis IX of France ليًْٗ الراٌي  الوليا َ ّنتطريَ عالويح ّٚ٘يكج ت٘ي( ُْ أؼك نُثاى قٗيه قٕ تْف4٘)

العيىء ا ـ٘يه هيي ّوك عالط فيٖ نٌْلَ ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن، ّلَ كراب ٗتكعٔ الوهاٗا هي أنتعح أظىاء، تاإلٌالم ّ ـاْ

 .م شين اهريك ف٘ويا تعيك ّفاذيَ علئ أٗيكٕ آـيهٗي1253ى تعكليم ولئ عيام ا، شين أهيكٍ فاًٍي1244ذانٗؿ العالن ؼرٔ عيام كراتَ 

ًٙ 25-24اً:هر عوه وتهاُ٘نر ْٔنج اإلٌالم ّالوٍلو٘ي، ْ  ار. ّأٗ
Luchitskaja, The Image of Muhammad, pp. 124-6. 
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فف تحضير األرواح مف خالؿ إجادتو لمسحر  ةإلى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ميار 
الصرع المتتابعة التي زعـ أنو صمى اهلل عميو وسمـ كاف  وربط بينيا وبيف نوباتاألسود، 

، (1)الفترة األولى مف نزوؿ الوحي لسربمتيا بتصوره الخاطيء، واستغؿ دي بوفييو ي عاني منيا
عقاًبا لو صمى اهلل عميو وسمـ كانت الصرع في تصوره ورأى أف نوبات متى الباريسي ووافقو 

 .(2)عمى ادعاء النبوة
صمى اهلل عميو وسمـ مع المفيـو الرسوؿ عف ة متى الباريسي وقد تشابيت صور 

لممسيح عميو ة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عاداتداوؿ في األوساط الكنسية عف م  الم  
روضة و إلى قصة البقرة وأوعية الحميب والعسؿ واليمامة الم  ي. كما أشار دي بوفي(3)السالـ

صمى اهلل عميو وسمـ داللة عمى اتصالو بالروح  التي زعموا أنيا كانت تيدؿ في أذف الرسوؿ
القدس وتمقيو الوحي، وتطرؽ كغيره إلى قصة الراىب سرجيوس الذي فسؽ في ديره مما أدى 

عبد الييود وأمـ أخرى تإلى حرمانو وطرده، فرحؿ إلى الجزيرة العربية التي يعيش فييا 
ـ الذي كاف يعبد األصناـ فعمؿ ، وىناؾ قابؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمواألوثافاألصناـ 

 رىباف ديره ويعود إلى مكانتو فيو. ي رضيعمى تنصيره كي 
النسطوري مراىب تمميًذا لالرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ جعؿ دي بوفييو مف وبذا 

تعمـ مف سرجيوس تعاليـ العيديف، وحينما خشي ، وزعـ أنو Mahometوأف اسمو  نشؽالم  
ة الحقة فإنيـ دسوا عميو أتباًعا آخريف لتعميمو المذىب الجديد أي الييود مف اكتشافو لممسيحي

، ثـ (4)اإلسالـ، حيث أضاؼ الييود إلى القرآف عدة تعديالت وحذفوا منو بعض النصوص
                                                 

، ّعةاتًييا لييَ فةييك أٔيياتَ الييهب توييهٖ الٌثييْجاغرٕيية لةيية ٔييلٔ ه عل٘ييَ ٌّييلن الهٌييْى ( أ٘ييا  هريئ الثانٍٗييٖ أى 1)

كصً٘ها ها ٌةٛ علٔ ا نٖ علٔ غهان هي ٗعاًْى هي الٕهق، ّأنق  قهرٔق أى ُما الٕهق ُْ ها وعن أًَ الٕهق، ّ

الهٌيْى اليىّاض هيي ّلما ف ًِيا ُهعيد ولئ الهاُية تؽ٘يهٓ اليمٕ وٗيي  ،ٍ٘كج ـكٗعح ذرؽٍه علٔ وثْلَ وًّظا لِاظع  ال

علٔ ُيمٍ الىٗعيح، ف وٌعِيا تي ى ذليا ا عيهاٖ هيي عالهياخ الٌثيْج ّلليا  ى العٍيك الثّيهٕ ّدهرَ ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن 

وّظيح ًِيا أٔيثؽد ة الٍي٘كج ـكٗعيح ولئ ٌيهّن  ٗععى عي ذؽو  ّٚي ج الوليا الوْكي  تيالْؼٖ، ّهيي ٌُيا ذؽيْى غٙي

ٔيفح الٌثيْج .  ٔيلٔ ه عل٘يَ ٌّيلنّفيٖ نّاٗيح هرئ الثانٍٗيٖ هؽياّدخ ظل٘يح ل٘هفي  عٌيَ  ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن. هٌْىلل

ار هؽوك نؼ٘ ر الرانٗؿ التث٘ه، ْ 26-23، ْالرانٗؿ التث٘هاً:هر هرٔ الثانٍٖٗر  ًٙ ار .256-256ّأٗ ًٙ  ّأٗ
Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol. III, p.348; Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, II, 

Douai, 1624. Cf. also: Luchitskaja, The Image of Muhammad, p.124. 
(2) Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol. III, p.345. 

أى اإلٗواى تت  الهٌ  الٍاتة٘ي ظىء هي عة٘كج الوٍلن علٔ ها ظياء فيٖ  د ٔؽح لِمٍ الوىاعن علٔ اإلٚالأ ّتفأح (3)

ى  ٌْنج الثةهجر ق ٌْت َ ه  اَلوت  ّ   َ تِّ ي نَّ َ  ه  َ٘ ى ى  و ل 
ا أًت ٌتْىت ت و  ي  الهَّ يي ، آه  يكن هِّ َ٘ي  أ ؼ  أت ت ي َ  د  ًتف يهِّ يل  ٌت نت  ّ   َ رتث  كت  ّ   َ ر  ل ت  ال  ه   ّ ي  ت اَّللَّ   كت   آه 

  َ ل  ٌت ٘هت ّ  ، نُّ  ٕ َ٘ا  اَلو  و ل   ّ تٌَّ ا  اً ا  ن  َفه  أٚ  َعٌ ا غت  ّ َعٌ ا  و   ٌ ا   .265ق. ٌْنج الثةهج، آٗح و الْت
(4) Luchitskaja, The Image of Muhammad, pp.121-6. 
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صمى اهلل عميو وسمـ إلى بيت المقدس في الثالثيف مف عمره وأعمف أنو المسيح الرسوؿ ذىب 
Messiah  واتيمو  صمى اهلل عميو وسمـنبوة الرسوؿ كر دي بوفييو أنالذي ينتظره الييود. وقد

، وال شؾ في أنو تأثر بالرواية البيزنطية عف (1)عميو السالـبالكذب والمخاتمة ومعاداة المسيح 
عالوة عمى تعمده سرد الموضوعات الم غرقة في الخياؿ  ،حياة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ

العصور األوربي في ذوؽ الرضي زات بما ي  عجوالطابع الشعبي وقصص الخوارؽ والم  
 .(2)الوسطى

صمى اهلل عميو والرسوؿ  Bahiraأيًضا بيف الراىب بحيرى وليـ الطرابمسي وربط 
بأف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ سوؼ يمر في أف بحيرى تنبأ  (Machometus)وسمـ 

وحينما دخؿ  ،قير يتيـوو صؼ لو بأنو غالـ فسوؼ تيتـ بو، بصومعتو أو ديره، وأف الكنيسة 
مف الدير فقد ارتفع بابو فاستقبمو بحيرى بكؿ ود وزوده بالطعاـ وحّقر لو عبادة األصناـ 
وجعمو يبتيؿ بقمبو إلى السيد المسيح عميو السالـ، ثـ غادر الدير مع سيده التاجر ولكنو وعد 

وحيف مات سيده تزوج  وقد مارس ذلؾ الغالـ التجارة وبرع فييا، ب حيرى بالعودة حينما يكبر.
مف أرممتو وصار يتردد عمى الدير، وكاف لو عشرة مف أصحابو تضايقوا كثيًرا مف عالقتو 
بالراىب بحيرى وقرروا قتمو ولكنيـ خافوا مف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ، ثـ قتموه فيما بعد 

ووفًقا  –ذلؾ  وألجؿ .وبرروا فعمتيـ بأف ثمالتيـ ىي التي جعمتيـ يفعموف ذلؾ عف غير عمد
ـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عمى أتباعو الخمر -إلشارة وليـ الطرابمسي  بينما راح  ،حرَّ

رفاقو يسمبوف البالد ويقتموف العباد وظموا عمى ذلؾ حتى وفاة الرسوؿ صمى اهلل عميو 
 .(3)وسمـ

عف بعثة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وقد تأثرت الروايات التي وضعيا ىؤالء 
صمى اهلل عميو وسمـ بالراىب  الرسوؿبالرواية البيزنطية عف العالقة التي ربطت ونبوتو 

مسيحية، وصيغت تمؾ الرؤية في منسمخة عف الاإلسالـ كبدعة سعت إلى تصوير المنشؽ، و 
                                                 

(1)Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, II, Douai, 1624. Cf. also: Luchitskaja, The Image of 

Muhammad, pp. 125-6. 
ار عوه وتهاُ٘نر ْٔنج اإلٌالم ّالوٍلو٘ي، ْ ًٙ  .25-24ّأٗ

(2) Luchitskaja, The Image of Muhammad, p.125. 

(3) Wilhem von Tripolis, Notitia de Machometo, pp.75-81, 88-90, 108-10, 201-17, 239-41, 283-305, 

321-23, 474-82, 390, 397, 402, 405, 410, 414, 420, 432, 438. 
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المعجزات تي ش غفت بغرؽ في األسطورية تمبية لمعقمية القروسيطة القالب التراث الكنسي الم  
غرقة في الخياؿ فقد ربط بعض سباغ بعض الواقعية عمى تمؾ القصص الم  وإل .والخوارؽ

تعمقة بالمعجزات وبيف تعميميا المؤرخيف األوربييف بيف أحداث مف واقع السيرة النبوية والم  
بتصورات غير واقعية كي ت ؤكد رؤيتيـ الم مفقة ليا، مثؿ تبرير ك ره المسمميف لمخنازير 

معالجتيـ في رددىا بعضيـ في مخيمتيـ بقصة مختمقة وموضوعة وتحريميـ أكميا الرتباطيا 
لدى المسمميف بقصة تحريـ الخمر ربطيـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ، فضاًل عف لوفاة 

في  –أو سرجيوس  -بحيرى بقتؿ أصحاب الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ أخرى م مفقة اتيمت 
 .(1)أثناء ثمالتيـ

بيف اسـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وبيف اسـ وي محظ أيًضا وجود خمط كبير 
الراىب وبيف االدعاء بأف الشخصيف واحد، وأف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ىو ذاتو 

ما ادعاه فيما بعد، فضاًل عف عدـ اتفاقيـ عمى اسـ واحد لمراىب  عمموالراىب الم نشؽ الذي 
مرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ أو ل - Machometusسواء بحيرى أـ سرجيوس أـ سوسيو أـ  –

إلى  John Meyendorff. وي شير ميندورؼ (2)نشؽحينما ربطوا بينو وبيف الراىب الم  خصوًصا 
ؤى التي وصفت اإلسالـ بأنو مجرد ىرطقة أو بدعة مسيحية تعود إلى آراء أف كافة تمؾ الر  

وجو ذاتو الذي يوحنا الدمشقي ونقيتاس البيزنطي وأنستاسيوس ونقيتاس خونياتس، وىو الت
وصؼ القرآف بأنو مأخوذ مف العيديف بالرغـ مف تأكيد ميندورؼ أف يوحنا الدمشقي لـ يعتمد 
عمى القرآف في كثير مف القضايا التي تحدث فييا عف اإلسالـ والرسوؿ صمى اهلل عميو 

لـ  غالطة ألف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـم  فيو اتياـ أما تعممو عمى يد الراىب ف .(3)وسمـ
يزر ذلؾ الدير سوى مرة واحدة وىو في الثانية عشر مف عمره، ولـ يكف يعرؼ القراءة 

مباديء ديف جديد في لقاء الراىب والكتابة ويستحيؿ في ىذا السف أف يتعمـ مف بحيرى 
 واحد.

                                                 
(1) Itinerary of Richard I, p. 260. 

ار  ًٙ  .1215ْ(، 1) 36ظ ظْدخ الهاُة الكّهٌ٘تاًٖ ف٘لتً فاتهٕ ّنؼالذَ، ّأٗ

ادـرالفيياخن ّادلرثاٌيياخن ّا ٌيياٚ٘ه ّذعييكقخ، ّذر٘ييهخ ا ٌييواءت ّا ظييىاء هييي أٌييطْنج وليئ أـييهٓ، ( ذطييْنخ ذلييا 2)

يك زن هي  اّذوص  هتوي الفطْنج فٖ أى كص٘هً  الوٍي٘ؽ٘٘ي ا ّنت٘ي٘ي آًيماك كياًْا ٗؽتيْى ذليا الةٕيٓ ّالفهافياخ ك ًِيا ؼ 

ك. اً:هر ٌْلنىر   .41-65، ْْٔنج اإلٌالمه ك 
(3) Meyendorff, Byzantine Views of Islam, p. 119. 
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فيو اإلسالـ بأنو بدعة أو ىرطقة منشقة عف المسيحية فقد  ؼَ وفي الوقت الذي و ص  
خيف اآلخريف بأنو وثنية مع ما ارتبط بمفيـو الوثنية في التراث المسيحي َوصَفو بعض المؤر 

Luchitskaja تالباكر مف شر محض عمى ما ذىب
أف وقد أشار المؤرخ المجيوؿ إلى  .(1)

اتيـ المسمميف بعبادة األصناـ و  ،وثنيةكانت دعوة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ دعوة 
ؼ شارتر عف وصؼ المسمميف بالوثنييف كمما ولـ يخرج وصؼ فولشر أو ، (2)واألوثاف

ف كاف قد خمط ، (3)تعرض ليـ وشاركو بطرس توديبود رأيو في وصؼ المسمميف بالوثنييف وا 
في مواضع أخرى بيف وصفيـ بالوثنية واليرطقة، وأضاؼ توديبود أف المسمميف يعبدوف 

المسمميف ألبرت أوؼ آخف  كما اتيـ، (4)تيامو ليـ بالوثنييفرسوليـ مع آلية أخرى تأكيًدا ال
 .(5)بالوثنييف عدة مرات
الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ لـ يكف م دعًما مف إلى أف متى الباريسي وذىب 

السماء سواء في ىزائمو أو في الجروح والطعنات التي أصابتو بؿ وفي حادث الشاة 
حكمة مفادىا م  المسمومة في بيت الييودية، وخمص مف ذلؾ إلى وجية نظر قد تبدو لمجاىؿ 

أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ لو كاف مبعوثًا مف قبؿ اهلل لبعث اهلل إليو مالًكا مف السماء 
ولسانده بالمعجزات. وبالرغـ مف إشارة متى الباريسي إلى بعض تمؾ المعجزات فإنو أوردىا 

ذي طالب لي حّقر مف شأنيا ولوصفيا بالسطحية والسذاجة، وىذا يعني أف متى الباريسي ال
ؤيدة لنبوتو صمى اهلل عميو وسمـ في مواقؼ معينة فإنو رفضيا في مواقؼ بالمعجزات الم  

نكاًرا ليا.  أخرى حينما توفرت لو رفًضا لمحقيقة وا 

                                                 
(1) Luchitskaja, The Image of Muhammad, p. 121. 

(2) Anonymi, Gesta Francorum et Aliourm Hierosolymitanorum (ed.) by Roslaind Hill, as the Deeds 

of the Francs and the Other Pilgrims to Jerusalem, (London, 1962). 
أعوياى الفهًعيح ّؼعياض ّوك اعروكخ علٔ الرهظوح العهت٘ح الرٖ أعيكُا اليككرْن ؼٍيي ؼثّيٖ. اً:يهر الوي نؾ الوعِيْىر 

ٗيهٓ ُياهلرْى أى الوي نؾ الوعِيْى كياى . 66ّ-46، 41-25م، 1456ْ، ، ذهظوحر ؼٍي ؼثّٖ، الةاُهجت٘د الوةكي

 اً:هر ٗ:ي أى ا ذهاك هص  تة٘ح الوٍلو٘ي فٖ الوٌطةح العهت٘ح اإلٌاله٘ح ٗعرٌةْى الوٍ٘ؽ٘ح شن ذؽْلْا ولٔ اإلٌالم.
Hamilton, Western Understanding of Islam, pp. 380-81. 

 .266-266، 263، 256-256، 145-145، 154، 133، 131، ْ٘ثٖفْلّه أّ  ِانذهر ادٌر٘طاى الٕل( 3)

، 314-315، 241-224،231، 165، 136، 115-112، ْذييانٗؿ الهؼلييح وليئ ت٘ييد الوةييكي( تطييهي ذْقٗثييْقر 4)

ار ٚانأ هٌْٕنر  .341، 341 ًٙ  .64-14، ْْٔنج اإلٌالمّأٗ

، قهّييق، 51كييان، )الوٌْييْعح الّيياه٘ح، ظيي ثييهخ أّ  آـييير ذييانٗؿ الؽولييح الٕييل٘ث٘ح ا ّليئ، ذهظوييحر ٌييِ٘  ول( أ5)

 .266، 256، 165، 161، 141، 114، 61، 52، 51، 44، 36م(، 2116ْ
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الرسوؿ وقد برر متى الباريسي وثنية اإلسالـ واضًعا في اعتباره البيئة التي نشأ فيو 
وغيره كانوا الباريسي  ونظًرا ألف متى األوثاف. صمى اهلل عميو وسمـ والتي غمب عمييا عبادة

ؤسسيا واتيموه بالكذب وساقوا عنو تمؾ العقيدة فإنيـ ىاجموا م  سعوف إلى إثبات بطالف ي
 -مف المنظور الكنسي  –م غرفة في الكذب والتضميؿ، وأف تمؾ المعجزات الكاذبة معجزات 

ومف عمى شاكمتو وظفوا  اريسيالب ليست سوى أفكار م ضممة وكاذبة، مما يعني أف متى
. (1)بصورة ت ؤيد فكرة بطالف اإلسالـ ذاتوالرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ لمعجزات رؤيتيـ 

ال لناقض ما نزؿ في  والواقع أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ لـ يدع إطالعو عمى الغيب وا 
نما كاف يتصرؼ ببشريتو ويأخذ بأسباب النجاح (2)القرآف الكريـ  .(3)وا 
اقترف بالدعوة لشف الحممة الصميبية رأى "سابتاني" أف وصؼ المسمميف بالوثنية و 

فمطالما  ؛سعي البابوية إلى تبرير شف الحممة ضد المسمميفاألولى ضد المسمميف بسبب 
ماة قبره فقد تعيف عمى شيداء المسيح عميو السالـ وح  أصبحوا فرساف أوربا أعمنت البابوية أف 
 -خالفة الدينية ومف ثـ فإف الم   ،ا لتخميص األماكف المقدسة مف دنسيـالمسمميف أف ي قتمو 

                                                 
(1) Luchitskaja, The Image of Muhammad, p. 122. 

 ،رهويح فيٖ الف٘ياىةانًيح تيالوععىاخ ا ّنت٘يح الوت أى الوععيىاخ الوعهّفيح عيي الهٌيْى ول٘ليح للراٗيح هت  Luchitskajaهٓ ذ

ليكٓ الوٍيلو٘ي  افٖ ذر٘٘ة الْعٖ ا ّنتٖ فٖ الةهّى الٌْطٔ، ت٘يك أى أُين هععيىج هيي ّظِيح ً:هُيقّن كاى لِا ّالرٖ 

ُييٖ الييْؼٖ ّالةييهآى التييهٗن، ّتييالهغن هييي للييا فةييك ٔييْن العةيي  ا ّنتييٖ الٌْيي٘ٛ اإلٌييالم تٕييفرَ عييالن هييي الٍييؽه 

 اً:هر .ـالفًا للْاو  ّالوععىاخ ا كصه غهاتح علٔ اإلٚالأ
Luchitskaja, The Image of Muhammad, p.123. 

 وٍيلو٘ياذِيام لل، ّفٖ للا Venusتْفَ٘٘ ن ٗح ِثِ٘ح ته ٗح هرٔ الثانٍٖٗ ؼٌ٘وا أكك أى الوٍلو٘ي ٗعثكّى الىُهج قٕ وكم 

، ّوك نأٓ أى اإلٌالم الوتعاقٕ للوٍي٘ؽ٘ح ُيْ توصاتيح عيالن للوععيىاخ ّالرويْٖ، ُّيْ قٗيي ٗعيهٕ ف٘يَ كي  ِيٖء تالْشٌ٘ح

لٌة٘ٗ تؽ٘س ٍٗوػ للوٍيلو٘ي تيالؽط ذةهتًيا ولئ ه ّلتٌيَ د ٗويٌعِن هيي الرعثيك ل ّشياى فيٖ أهياكي الؽيط فيٖ الْويد علٔ ا

هّياتًِا لْٔيي هرئ الثانٍٗيٖ ّٗيٌن ّٔيفًا  عي هععىذيٖ اإلٌيهاء ّالوعيهاض -الور ـه وهًٌ٘ا  –فاتهٕ وكم فلتً ّ عٌَ٘.

 تتص٘يه هيي الورالطيحّتالهغن هي ُما اهرىض ّٔفَ للهؼلح ٗىعن،  عي ّوْفَ علٔ أؼك كرة الٍ٘هج ّلً٘ علٔ الةهآى كوا

لفةيحرعوكج الرٌاوٙاخ الفعح ّا ـطاء الوت ّ ثالرريَ ، ّالوت فيٖ ذةيكٗه عيكق أذثياق الهٌيْى ٔيلٔ ه عل٘يَ ٌّيلن فيٖ ذليا هصي  هت

ؤ ؼٕي اإلٗواى اليمٕ  علئ ا نظيػ نّاٗريَ ًٍية ول٘يَ غالث٘يح الفرهج هي ّظْقٍ فٖ هتح، فٙاًل عي أى هٕكنٍ المٕ ٍٗت

غ٘ه عهتٖ  ى هٕاقن الٍ٘هج الٌثْٗح هعهّفح، ُّٖ الرٖ وكهد ذفأ٘  كص٘هج عي اإلٌهاء ّالوعهاض تٌ٘ويا ظياء لكهُيا 

ٓ  .، ّوك ظاء فٖ وْلَ ذعيالٔ عيي اإلٌيهاء ّالوعيهاض فيٖ أّى ٌيْنج اإلٌيهاءر قفٖ الةهآى قّى وٌِاب يه  ٌَ اى  الَّيم ٕ أ  يَثؽ  ٌت
َ٘اًل هِّ  ٍ  ل  َثك  يت ع  ٍَّ ْ  ال َّيَت ُتي يَي آٗ اذٌ  يا وً  ته ٗ يَت ه  ل يَت لٌ  َْ َكٌ يا ؼ  ئ الَّيم ٕ ت ان   ٕ ك  اَ  َو يع  ٍَ ام  و ل ئ اَلو  يه  ك  اَلؽ  ع  ٍَ ي٘هت ي  اَلو   ٕ ٘ ت اَلث  ق. )ٌيْنج و 

ار .1326-1326ْ(، 1) 36، ظ ظْدخ الهاُة الكّهٌ٘تاًٖ ف٘لتً فاتهٕ ّنؼالذَ(. اً:هر 1اإلٌهاء، آٗح  ًٙ  ّأٗ
Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, II, Douai, 1624. Cf. also: Luchitskaja, The Image of 

Muhammad, p. 125. 

َ٘ة  ( ظاء فٖ وْلَ ذعالٔر ق2) َْ كتٌدت أ َعل نت اَلر  ل   ّ ت ۚ  اء  هَّ  ِ ا  ا و دَّ ه  ًهم  ٘ د    ّ ٖ ً َفًعا   ٍ ير َتص َهخت  وت  دَّ أ َهل ات لٌ  َف ٌَ يي   د  َ٘يه   ه  يا  اَلف  ه   ّ
ق.  ى  ٌْت من ٗتَ ه  َْ ٘هن لِّة   ّ ت   ّ ٗهن  ْءت و َى أً  ا و دَّ ً م  ٍُّ ٖ  ال  ٌ ٍَّ  .166ٌْنج ا عها ، أٗح ه 

 .256( هؽوك نؼ٘ ر ْٔنج اإلٌالم، 3ْ)
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برًرا مقبواًل ستوفر غطاء جيًدا وم   -المنبثقة عف وصؼ المسمميف بالميرطقيف وليس المذىبية 
 .(1)الذي تسعى إليو البابوية لتحقيؽ الغرض

إلسالـ ديف األسباب التي جعمت الصميبييف ال يفيموف أف ا وقد عالجت دانا مونرو
م رسؿ مف قبؿ اهلل عز وجؿ وليس معبود المسمميف  صمى اهلل عميو وسمـالرسوؿ سماوي وأف 

إلسالـ في بعض لسيئة م  عمى زعـ بعضيـ. ومما ساقتو مونرو تعمياًل لذلؾ كثرة الدعاية ال
ما ورد في أنشودة روالف مف أف المسمميف ال يحبوف اهلل خصوًصا  (9)المصادر األوربية

صمى ، ثـ تعزز اعتقاد وثنية المسمميف وعبادتيـ لرسوليـ (3)بدوف إلًيا وثنًيا ي دعى أبولموويع
منيا تاريخ شارؿ  -وما زاؿ الكالـ لمونرو  –مصادر أوربية الحقة ة في عد اهلل عميو وسمـ

العظيـ وأورالندو في حديثيما عف وثنية المسمميف في األندلس، ثـ تصاعدت الدعاية 
شاركيف في الحممة الصميبية األولى، وكاف مف بيف ما تواتر بينيـ الم   ةواتر روايغرضة بتالم  

 .(4)صمى اهلل عميو وسمـأف المسمميف يممكوف تمثااًل فضًيا كبيًرا لرسوليـ 
فنابعة صمى اهلل عميو وسمـ أما خمفية امتالؾ المسمميف تمثااًل أو صنًما لرسوليـ 

أصحاب البدع واليرطقات غير المسيحية يممكوف تمثااًل، مف اعتقاد الصميبييف أف غيرىـ مف 

                                                 
(1) Sabbatini, The Image of Saracens in travel literature, pp. 139-140. 

ار461-261، 11ْظ ، ؛ اتي ا ش٘هر التاه 152-66ٌر٘طاى الٕل٘ثٖ، ْفْلّه أّ  ِانذهر اد( 2) ًٙ  . ّأٗ
Peter Tudebode, Historia de Herosolymitano ltinere, Eng. Trans. Hill (J.H) & Hill (L.L), 

(Philadephia), 1974; William of Tyre, A History of Deeds, vo. I, pp. 361-78. Cf. also: King, E. J., The 

Knights Hospitallers in the Holy Land, (London, Methuen, 1931), p. 128;  Annales de Terre Saint, in 

AOL., tome II, (Paris, 1884), pp. 429-30. 

( نٌود أًّْقج نّدى ٔيْنج للوٍيلو٘ي فيٖ غيهب أّنتيا ّٔيفرِن فِ٘يا تالِهاٚةيح، أّ أًِين ٗرعثيكّى ولئ آلِيح ّشٌ٘يح 3)

، ّهيي شين Mahometّهؽويك  Tervagantّذ٘هفاظياى  Apollinْٔنخ تعٗ الوٍلو٘ي ُّن ٗهكعيْى أهيام أتْلليْ  ؼٌ٘وا

فيي ًِن ظعلييْا الهٌييْى ٔييلٔ ه عل٘ييَ ٌّييلن ّاؼييًكا هييي ٘ييوي آلِييح  الوٍييلو٘ي ؼ٘ييس ٗييهق اٌييوَ فِ٘ييا عليئ ًؽييْر قهاًُْييك 

Mahondلوةاذلح الوٍلو٘ي ّالةٙاء علِ٘ن، أّ الٍيعٖ ولئ  ، ّوك أشهخ ذلا الْٕنج فٖ ا ّنت٘٘ي كصً٘ها ّأشانخ ؼواٌرِن

ـالِٔن ترٌٕ٘هُن تاعرثانُن ّشٌ٘٘ي، ّذلا هيي أُين هيا أشميه علئ الٕيْنج الريٖ نٌيورِا الوف٘ليح ا ّنت٘يح عيي الهٌيْى 

 ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن ّكاًد ا ًكلً هٕكًنا لِا. اً:هر
The Song of Roland, trans. by Sayers, D.L., Penguin Books, (1970), pp.8-40. Cf. also: France, J., ‘The 

first Crusade and Islam’, The Muslim. LXVII (1977), pp. 247-57; Meredith, C., ‘The traditional 

Saracen of the songs of Geste’, Speculum, XVII (1942). pp. 201-25; Hamilton, Western 

Understanding of Islam, pp. 375-6. 
(4) Munro, The Western Attitude,  pp.331-5. 

ار ذْقٗثْقر 46-61، ْأعواى الفهًعحّعي نّاٗح الو نؾ الوعِْى اً:هر الو نؾ الوعِْىر  ًٙ ذيانٗؿ الهؼليح ولئ . ّأٗ

 . ّعي وٕح الروصاى الوىعْم ّالوٌٍْب ولٔ الهٌْى ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن اً:هر232-224، ْت٘د الوةكي
 Roger of Wendover, Flowers of History, II, p.72. 

ار  ًٙ  .226، 32ْ، ظ ٔل٘ث٘ح نٗرّانق؛ اهثهّٗىر 211، 31ْ، ظ أٌهج تالًرعٌدّأٗ
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وقد أشار فولشر أوؼ . (1)كاعتقادىـ في امتالؾ الدروز عجاًل ذىبًيا عمى ما أشارت مونرو
شارتر إلى أف المسمميف كانوا يمتمكوف صنًما في بيت المقدس قبيؿ دخوؿ الحممة الصميبية 

. وأشار الرحالة (2)ادة األصناـ مع خرافات أخرىاألولى لممدينة، وأنيـ إجمااًل ي مارسوف عب
صمى اهلل لمرسوؿ سمميف برسـ صور جدارية إلى قياـ الم   Ludolph von Suchemفوف سواكيـ 
سمميف يقوموف بتفسير تمؾ الصور عمى واجيات بعض المساجد، وأف بعض الم  عميو وسمـ 

عمى عمى أياـ وجودي في الشرؽ واعتادت الم سممة العجوز التي ت دعى ياقوتة  ...لمزوار "
يواكيـ الم نسوبة إلى صورة الأف كدت العجوز وأورع... لممسيحييف بتقوى و تمؾ الصور  شرح

قص والدموع في مقمتييا وتراىا ت... صمى اهلل عميو وسمـ -محمد ليست سوى صورة ل
 .(3)محمد صمى اهلل عميو وسمـ..." -حوؿ متنوعة خمطتيا بالمعجزات أخرى قصًصا 

مما سبؽ أف الصميبييف أسقطوا توقيرىـ لأليقونات والرفات والم تعمقات وي محظ 
مارسو المسمموف وبخاصة ما عمى ما ي   (4)بما ليا مف مدلوالت مادية وروحية لدييـالم قدسة 

الرسوؿ صمى اهلل عميو  وه إلىبَ ورد في قصة التابوت الم عمؽ بيف السماء واألرض الذي نس  
عف لدى األوربييف ث و المور والربط بينيا وبيف الصورة الجدارية المزعومة  ، عالوة عمىوسمـ

تعبَّد زعموا وجود فرؽ بيف التمثاؿ الذي وي محظ أيًضا  .(5)تابوت العيد لدى بني إسرائيؿ
وبيف التمثاؿ أو الوثف الذي اختمقو بعضيـ ولكف لمرسوؿ لو صمى اهلل عميو وسمـ الرسوؿ 

وىذا في حد ذاتو وصؼ م رادؼ ـ وأف المسمميف يتعبدوف لو، نفسو صمى اهلل عميو وسم
وبخاصة فولشر أوؼ  ؤرخيف األوربييف عمى المسمميفلمعاني الوثنية التي أسبغيا بعض الم  

رسوليـ، وأنيـ حينما يتمكنوف مف امتالؾ إلى أف المسمميف يتعبدوف لشارتر حينما أشار 
بتنصيب  ذكرى رسوليـ صمى اهلل عميو وسمـعيدوف إحياء المدينة الم قدسة فإنيـ سوؼ ي  

                                                 
(1) Munro, The Western Attitude,  pp.331-5. 

 .136، 133، ْفْلّه أّ  ِانذهر ادٌر٘طاى الٕل٘ثٖ( 2)
(3) Ludolph von Suchem, Description of the holy land, in PPTS., trans. by Aubrey Stewart, M.A., 

Hanover Square, (London, 1895), pp.100-101. 

( اً:ييه فييٖ للييار ا هيي٘ي عثييك الؽو٘ييك أتييْ ٌييعكجر قالرْد٘ييي الٍ٘اٌييٖ لهفيياخ الةكٍٗيي٘ي ّهرعلةيياذِن الوةكٌييح فييٖ أّنتييا 4)

؛ ؼعياوٕ عثيك 351-313م، 2114ٍْيطً ، أغ35العْٕن الٌْطٔق، هعليح كل٘يح اٙقاب، ظاهعيح الوٌٕيْنج، عيكق 

الوٌعن ٌل٘واىر قنفاخ الةكٍٗ٘ي ّهرعلةاذِن الوةكٌح ّذْد٘فِيا فيٖ تيالق الّيام عٕيه الؽيهّب الٕيل٘ث٘حق، ؼْل٘يح الريانٗؿ 

 .61-21م، 2112ْاإلٌالهٖ ّالٌْ٘ٛ، ذٕكن عي العوع٘ح الوٕهٗح للكناٌاخ الرانٗف٘ح، العكق الصاًٖ، 

 .424ْ(، 1) 36ظ ، ًٖ ف٘لتً فاتهٕ ّنؼالذَظْدخ الهاُة الكّهٌ٘تا( 5)
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، وىو أمر لـ يحدث ال في (1)بدخوليامسيحي تمثالو في المدينة الم قدسة ولف يسمحوا ألي 
 المسجد األقصى وال في أي مسجد لممسمميف.

وقد استمدت تمؾ الصور التي ادعت تعبد المسمميف لمتماثيؿ بعض مالمحيا مف 
بيف مكة بأوثانيا وأصناميا والدعوة لإلسالـ فييا، وألجؿ ذلؾ  عدة روافد حاوؿ أربابيا الربط

شركيف، ولذا نجحت دعوتو صمى اهلل عميو وسمـ بيف ىؤالء الم   -ووفًقا لممنظور األوربي  -
تمؾ انتشرت قد ، و (2)ارتبط وصؼ المسمميف بالوثنييف كثيًرا في الحوليات األوربية الوسيطة

واإلسبانية في وقت سابؽ، وكاف ليا أثر واضح في استعارة  األفكار في الممارسات البيزنطية
 .(3)غرب أوربا عمى عصر الحروب الصميبية أىـ مالمح تمؾ الصورة بعض مؤرخي
سمميف إلى أف الم  روجر أوؼ ويندوفر أشار وصؼ اإلسالـ كديف سماوي فقد أما 

عمى غرار ما ىو شائع في صمى اهلل عميو وسمـ  الرسوؿقروف بوحدانية اهلل وأنيـ ال يعبدوف ي  
أشار وليـ الصوري إلى و  .(4)عصره، وأف المسمميف يعدونو رجؿ صالح وأنو نبي اهلل إلييـ

صمى اهلل عميو وسمـ بأنو "رسوؿ المسمميف" وليس معبودىـ ولكنو أردؼ بأنو صمى الرسوؿ 
 Wilhem vonـ( 1143. وقّدـ وليـ أوؼ مالسبوري )ت:(5)اهلل عميو وسمـ سيكوف سبب ىالكيـ

Malmesbury   يـ، وأنفكرة التوحيد لدى المسمميفوجنت أكد فييا شابية لما ذىب إليو ن  رؤية م 
نما يعدونو رسواًل وصاحب رسالة وذلؾ في وقت رسوليـ ال يعبدوف  صمى اهلل عميو وسمـ وا 

صة ، وبخا(6)اإلسالـ ورسولو صمى اهلل عميو وسمـ حد الذروة إلىبمغت فيو النظرة الخيالية 

                                                 
ار133فْلّه أّ  ِانذهر ادٌر٘طاى الٕل٘ثٖ، ْ (1) ًٙ  . ّأٗ

Jacques de Vitry, The history of Jerusalem, in PPTS., trans. by Aubrey Stewart, vol. XI, (London, 

1895), pp. 41-2. 

(2) Fabri, F., The Book of the Wonderings of Brother Felix Fabri, vol. 2, Part 2, trans. A. Stewart, 

(London, 1893), p. 665. 

(3) Luchitskaja, The Image of Muhammad, p.116. 

 .654-656، 34ْظ ّنّق الرانٗؿ، ( نّظه أّ  ٌّٗكّفهر 4)
(5) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, p. 323. 

هيي ا ّنت٘ي٘ي ال٘يْم د ٗةثليْى ٌيْٓ ا . وكهد أنهٍرهًّط ٚهًؼا أككخ فَ٘ أى كص٘يهً 66م، ْ( ٌْلنىر ْٔنج اإلٌال6)

ه اليمٕ نٌْى ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن أًَ ذٕكٗق أّ ٗعثك ولًِا ّشًٌ٘ا، ّد ٗؽاّلْى هِهٚق ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن الهٌْى أى 

ار45، ٌْ٘هج الهٌْى هؽوكهًّطر هصلوا أّؼٔ ولٔ هٌْٔ ّعٍ٘ٔ علِ٘وا الٍالم. اً:هر أنهٍرأّؼٔ ولَ٘  ًٙ  . ّأٗ
Thomson, R.M, William of Malmesbury, (Wear, Great Britain, 2003), pp. 17-59, 168-78. 
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بجؿ بترجمة معاني القرآف الكريـ ووضعو رسالة دعا فييا المسمميف إلى بعد قياـ بطرس الم  
 .(1)ترؾ عقيدتيـ بتعقؿ وىدوء ومف غير كراىية ألجؿ خالص أرواحيـ

مع  -ـ 5512و 5511الذي وضعو بيف عامي  -واتفؽ أوتو الفريزي في تاريخو 
صمى اهلل الرسوؿ نيـ ال يعبدوف األصناـ وأف وأ، تمؾ الرؤية الداعمة لعبادة المسمميف هلل

عميو وسمـ م رسؿ مف قبؿ اهلل، وأف مأخذىـ الوحيد عمى المسمميف أنيـ ي نكروف إلوىية السيد 
المسيح عميو السالـ بالرغـ مف توقيرىـ الشديد لو وأنيـ يعرفوف العيد القديـ وشعيرة 

بيف بعض المثقفيف بدياًل عف الصورة ة ضئيموقد وجدت تمؾ الصورة لذاتيا مكانة  .(2)الختاف
 .(3)غرقة في الخياؿ خالؿ النصؼ األوؿ مف القرف الثاني عشرالشعبية الم  

األساطير الم عادية التي تمكنيا مف تبديد بيد أف الموضوعية لـ تكف قد بمغت القوة 
نما استمرت الحقائؽ واألوىاـ في امتزاجيا وتوافقيا ، ودائًما ما (4)لإلسالـ في غرب أوربا وا 

صمى اهلل الرسوؿ عبرة عف التراث المسيحي الباكر عف صورة تغمبت النماذج النمطية الم  
عميو وسمـ بحيث قاومت تمؾ األنماط كافة التجارب والمعارؼ الجديدة التي اكتسبيا بعض 

ميا سمميف خالؿ فترة الحروب الصميبية وما تخمالم  و المؤرخيف والرحالة األوربييف عف اإلسالـ 
، وبمغ ذلؾ ذروتو بانتصار صالح (5)بيف المسمميف والصميبييفصدامات عسكرية قوية مف 

ر لمرؤى الم نصفة أف دَّ لـ ي قَ ، ولذا (6)ـ5543ىػ/141الديف عمى الصميبييف في حطيف سنة 
                                                 

 .63-62( ٌْلنىر ْٔنج اإلٌالم، 1ْ)
(2) Otto of Freising, Chronicon, ed. G.H. Pertz, MGH SSRG (Hanover: Hahn, 1867), VII, 33, (pp. 

334-35), translated by James Brundage, The Crusades: A Documentary History, (Milwaukee, WI: 

Marquette University Press, 1962). 

ولٔ أى الهٌْى ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن أنٌلَ ه ولٔ الوٍلو٘ي فةٛ علئ هيا ظياء فيٖ  عّه أِان تْنكِانق فٖ الةهى الصالس

ا ُْ نٌيْى ه، ّويك تعصيَ ه وليِ٘ن فةيٛ...ق، ّفيٖ ُيما ـليٛ  ًيَ ٔيلٔ ه عل٘يَ ٌّيلن تتعيس وْلَر ق...ّٗةْلْى وى هؽوكً 

 للعالن أظو  ّلً٘ ولٔ الوٍلو٘ي فؽٍة علٔ ها فِن تْنكِانق. اً:هر
Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, pp. 50-1. 

 .64، ْْٔنج اإلٌالم( ٌْلنىر 3)

في ى  Malmesbury  ّ Otto of Freisingٍرهًّط أًَ تالهغن هي ذلا الوْْ٘ع٘ح الرٖ لُة ولِ٘يا كي  هيي ( ذ كك أنه4)

ٌي٘هج ر وٌّيق. اً:يهر أنهٍيرهًّطالوِهٚيق علئ أًيَ الةيكم ل ّنت٘ي٘ي آًيماك ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن دليد ذت  الهٌْىْٔنج 

 .46ْ ،الهٌْى هؽوك
(5) Luchitskaja, The Image of Muhammad, pp.117-126. 

 فٖ غهب أّنتا اً:هر -ّاٌرهقاق ٔالغ الكٗي للوكى الٍاؼل٘ح ّت٘د الوةكي  -هعهكح ؼط٘ي أشه عي  (6)
Hiestand, R., Papsturkunden für Templer und Johanniter, (Göttingen, 1972-84), vol. 2, pp. 324-7, no. 149; Kedar, 
B., ‘Ein Hilferuf aus Jerusalem vom September 1187’, Deutsches Archiv 38 (1982), pp. 120-2; Gesta regis 

Henrici secundi et Ricardi primi, ed. William Stubbs , vol. 2, pp. 36-8; Ralph of Diceto, Opera historica, ed. 

William Stubbs, (London, 1876), vol. 2, pp. 49-50; Jaspert, Nikolas, ‘Zwei unbekannte Hilfsersuchen des 
Patriarchen Eraclius vor dem Fall Jerusalems (1187)’, Deutsches Archiv 60 (2004), pp. 511-16. 
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ووليـ أوؼ مالسبوري وأوتو الفريزي وغيرىـ وتوارت رؤى كؿ مف روجر أوؼ ويندوفر ، تسود
المتعصبة وانتشرت أكثر  القوالب النمطية الم تسربمة بالرؤى الكنسيةادت سبينما  ،(1)إلى الظؿ
 .مف سواىا

حينما أشار بعض المؤرخيف بقوة وصؼ المسمميف بالوثنية طغى ونتيجة لذلؾ فقد 
صالح الديف بإرساؿ وثنو الذي يتعبد لو إلى القسطنطينية ولكف الصميبييف استولوا إلى قياـ 

إلسالـ ية الم سيئة لالمسمميف في موجة جديدة مف الدعاترويًجا لوثنية  رسالو؛عميو ومنعوا إ
كما سعى أوليفر أوؼ بادربورف إلى مراسمة الممؾ الكامؿ القناعو بالتحوؿ إلى ، (2)والمسمميف

المسيحية، ناىيؾ عف مناظراتو مع الفقياء المسمميف إلثباء صحة العقيدة المسيحية وفساد 
أشار بعد فقد ـ( 5911)ت  Innocent IVالبابا أنوسنت الرابع ، أما (3)يةالعقيدة اإلسالم

Ampiousمحديف قدسة مف الم  الحممة الصميبية الرابعة إلى ضرورة تحرير األرض الم  
(1). 

وكما ذىبت أرمسترونج فإف األوربييف الذيف كانوا بحاجة إلى تفسير الدعوة الدينية 
وسر نجاحيا لـ يجدوا سوى إنكار الوحي  اهلل عميو وسمـصمى  الرسوؿالرائعة التي أتى بيا 

ستقؿ لإلسالـ، وفي ىذه الحالة سوؼ يكوف اإلسالـ مجرد وبالتالي نفي وجود مصدر م  
، وىي األفكار التي تعود (5)"مروؽ ديني" أو ىرطقة خرجت عف المسيحية في شكؿ مستقؿ

اتياـ سيكوف ، مثمما (6)لبيزنطيالجدؿ ا ابجذورىا إلى الحقبة البيزنطية التي اشتير فيي
                                                 

 .654-656، 34ْظ ّنّق الرانٗؿ، ( نّظه أّ  ٌّٗكّفهر 1)

ي نؾ ٔيل٘ث٘ح نٗرّييانق ( تيالهغن هيي اوريهاى الٕيْنج الرييٖ 2) أشٌياء أؼييكاز  اليمٕ ّ٘يي  ذانٗفيَ فيٖ -ولية ا ٌيك ويكهِا هت

عي اإلٌالم تالرعهتح العول٘ح الةٕ٘هج الرٖ عاِّٗا فٖ الّهأ فةيك غلثيد الٍيطؽ٘ح علئ هيا وكهيَ  -الؽولح الٕل٘ث٘ح الصالصح 

عي اإلٌالم، ؼ٘س ّٔيي الوٍيلو٘ي تيالْشٌ٘٘ي ت ِيانذَ ولئ ؼولِين ّشًٌيا لهٌيْلِن هؽويك ٔيلٔ ه عل٘يَ ٌّيلن فيٖ وؼيكٓ 

 هٌييْى تِييا، ّأًِيين هييي أٔييؽاب العةالييك ٍييلو٘ي د ذعييك أى ذتييْى ـهافيياخ ٗت ا أى عةالييك الوت هعييانكِن ٘ييك الٕييل٘ث٘٘ي، هتهقفًيي

هٕيطلػ ذْد٘يي ّويك ظيهٓ  .Infidelsالفاٌكج، شن أظو  للا ؼٌ٘وا واى عي الوٍلو٘ي وًَ د ولَ لِن، كوا ّٔيفِن تالتفيان 

َ اذعيياٍ هفرلييي وليئ عثيياقج ه، تعييٗ الويي نـ٘ي الٕييل٘ث٘٘ي ّتفأييح لييكٓ ّليي٘ن الٕييْنٕ تْٔييفلييكٓ Infidels التفييان 

ّوييك ذثٌييٖ ّليي٘ن الٕييْنٕ اذعاًُييا هعرييكًد فييٖ ذفٍيي٘هٍ لعةالييك  .ّاٌييرتفكم أؼ٘اًًييا للكدلييح عليئ ًييْق هييي الِهٚةييح الوٍيي٘ؽ٘ح

 أى اإلٌالم ٗتعلمن أنتاتَ الفْ  هي ه ّٗؽصِن علٔ ٚاعرَ. اً:هر، ّنأٓ الوٍلو٘ي
Roger of Wendover, Flowers of History, vol. II, p.72; Itinerary of Richard I, pp.5-6,9-10, 46, 50-4, 

137-40, 153-58, 195-96, 281; Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol. III, p. 353. Cf. also: 

Munro, The Western Attitude, pp. 341-42; Krey, The First Crusade, pp. 28-43; Schwinges, William of 

Tyre, pp.126-28. 

(3) Oliver of Paderborn, ‘Briefe’, pp. 288-95, no. 3, pp. 296-307, no. 5, pp. 307-14, no. 6. 
(4) N.P. Tanner (ed.), Decrees of the ecumenical councils, Vol. I: Nicea I-Lateran V, (London, 1990), 

(Constitution 71), pp. 267-71. 

 .41-41، ٌْ٘هج الهٌْى هؽوكر ( أنهٍرهًّط5)
(6) Meyendorff, Byzantine Views of Islam, p. 119. 
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بالتخمص مف األعداء  عميو السالـالمسمميف بالوثنية مبرًرا لقياـ جنود الرب وجيش المسيح 
عالوة عمى أف األوربييف لـ يكف  .(1)الوثنييف الذيف ي ضايقوف الحجاج والمسيحييف الشرقييف

نما سلدييـ استعداد لتقبؿ اآلخر الم   عوا إلى استبعاده، وذلؾ ألجؿ خالؼ ليـ في عقيدتيـ وا 
شيطنة اآلخر مف خالؿ تزييؼ صورة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وتصويره في موقؼ 

 .(2)عادي لمسيد المسيح عميو السالـالم  
ضافة إلى ما سبؽ و  صمى اهلل عميو وسمـ الرسوؿ اتيـ بعض م ؤرخي أوربا فقد ا 

 مشيعةتناوليـ لفي معرض  جيوكـر اهلل و مف عمي بف أبي طالب  بالسطو عمى النبوة
كـر اهلل بف أبي طالب  ا، وقد أشار وليـ الصوري إلى ذلؾ بتصريح مباشر بأف عمي  (3)والتشيع
الذي سمت نفسو إلى مزيد مف العظمة والشرؼ قد أشاع بيف الناس بأف المالؾ جبريؿ وجيو 

ى اهلل عميو وسمـ صمالرسوؿ أ وحى إليو ىو، ولكف نتيجة لخطأ ما فقد حصؿ  عميو السالـ
أف اهلل قد الـ المالؾ جبريؿ عمى كـر اهلل وجيو وقد أشاع عمّي  .عمى شرؼ النبوة بداًل منو

ىو صمى اهلل عميو وسمـ الرسوؿ ىذا الخطأ، وأف أىؿ السنة ال ي صّدقوف ىذا ويقولوف إف 
سؿ وأنيـ ر  ىو أعظـ ال رضي اهلل عنوأعظـ الرسؿ، بينما ي صدقو الشيعة ويّدعوف أف عمًيا 

وما زاؿ  ،كـر اهلل وجيو صمى اهلل عميو وسمـ بالسطو عمى النبوة مف عميّ يتيموف الرسوؿ 
 .(4)االنقساـ بينيـ قائـ حتى عصر وليـ الصوري

إلى المعنى بعد مرور قرف ونصؼ مف الوجود الصميبي في الشرؽ وأشار جوانفيؿ 
تعظيـ إلى مكانة ال -مى اهلل عميو وسمـ ص -رفع م حمًدا ىذا قد ذاتو بقولو: "...وكاف عميَّ 

                                                 
(1) Sabbatini, The Image of Saracens in travel literature, pp. 139-40. 

ّالهٌييْى ٔييلٔ ه عل٘ييَ ٌّييلن عوًْهييا ذلييا الٕييْن الوتىٗفييح الرييٖ ٚالييد العة٘ييكج اإلٌيياله٘ح لُيية ٌييْلنى وليئ أى  (2)

 ًٔ ىٗفيح تةْليَر ق... ّٗثيكّ لٌيا أى أٌياي لن ذٕوك ْٚٗاًل، ّناغ ٗؽل  الكّاف  الرٖ أقخ ولٔ ذّت٘  ذلا الٕيْن الوت ا ـْٕ

قاهيد ُيمٍ العة٘يكج  الرْٕناخ الف٘ال٘ح عي ذعكق اٙلِح فٖ اإلٌالم )هٕكنٍ( عكم هعهفح الرهت٘٘ي تر٘يه عة٘يكذِن ُين، فويا

الّٖء ًفٍَ، شن ٗطهأ علٔ للا كلَ ذؽهٗي ٌٖء ٗعع  الكٗي والفًا، ّهيا قام ذةْى تالصالْز فالتك أى ذةْى العةالك ا ـهٓ 

ٌمً عة٘كذِن ُينالوٍ٘ؽْ٘ى ٗعثكّى هت  . ت٘يك  ًٌ العة٘كج الوٍ٘ؽ٘ح فالتك أى ٗتْى الوٍلوْى علٔ ًفً الّاكلح ف٘عثكّى ه 

ّعيي العيهب اليمٗي اذثعيٍْ. ُتيما  -ن ٔلٔ ه علَ٘ ٌّل -ُمٍ العثاقج ذرفم أِتاًد ِ٘طاً٘ح ذرٌاٌة ّفتهذِن عي هؽوك أى 

ذْٕن الرهتْ٘ى اإلٌالم المٕ د ٗعهفًَْ هرفمٗي العالن المٕ ٗعهفًْيَ ًوْلًظيا لرٕيْنُن، ّٗثيكّ لليا ّا٘يًؽا ذواًهيا فيٖ 

 .64، ْْٔنج اإلٌالمٌْلنىر . اً:هر الو لفاخ الالذٌ٘٘ح فٖ هطل  الةهى الصاًٖ عّه الو٘القٕق

يي( ٗت كييك ُيياهلرْى أى ّليي٘ن ا3) و٘ييىّا تيي٘ي  نـ٘ي ا ّنت٘يي٘ي عليئ عٕييه الؽييهّب الٕييل٘ث٘ح ليين ٗت لطهاتلٍييٖ ّغ٘ييهٍ هييي الوت

 . اً:هرتْٔفِن أذثاًعا لومُث٘ي وٌاله٘٘يالّ٘عح ّالٌٍح 
Hamilton, Western Understanding of Islam, p. 377. 

(4) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, pp. 323-24. 
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ابف حتقر عمى الناس ا – صمى اهلل عميو وسمـ -محمد فمما ثبتت أركاف سيادة التي تبوأىا، 
مف مستطاع جمعو أكبر عدد حولو جمع ذلؾ عمّي وباعد فيما بينو وبينو، فمما رأي عمو، 
حتى أصبح ، عميو وسمـصمى اهلل  -محمد ولقنيـ تعاليـ أخرى مناقضة لتعاليـ الناس 

بالكفر، وكذلؾ  –صمى اهلل عميو وسمـ  –المؤمنوف بعميَّ اآلف يرموف أتباع شريعة محمد 
، (1)..."حيث يكفروف أتباع عميَّ  –صمى اهلل عميو وسمـ  –الحاؿ إزاء المؤمنيف بمحمد 

الرسوؿ تتيـ  تشددة التيتحديًدا إلى أف مرجعيا أحد المصادر الشيعية الم  رواية ىذه الت شير و 
غالطات عمى النبوة مف عمّي رضي اهلل عنو، وتمؾ أيًضا مف الم  بالسطو صمى اهلل عميو وسمـ 

التاريخية سواء لدى الشيعة أـ مف سمؾ دربيـ مف المؤرخيف األوربييف وغيرىـ، وقد عمؿ 
يـ حسيف عطية سبب ذلؾ الخمط نتيجة لقمة معرفة الصميبييف بالمسمميف بالقدر الذي يسمح ل

 .(2)بمعرفة أبسط الحقائؽ التي تخص اإلسالـ وحياة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
قدًسا جاء م ؤيًدا بحكـ كونو كتاًبا م   الصورة التي قدموىا عن القرآن الكريمأما عف 

وم ؤكًدا عالقتو بالسماء فقد جاءت م عادية في إطارىا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ لنبوة 
ؤرخي وذلؾ بالرغـ مف عدـ معرفة م   ،م تأثًرا بالتراث البيزنطي والكنسي النظري الذي ع ولج

غرب أوربا لمحتواه نظًرا لتأخر ترجمة معاني القرآف إلى المغة الالتينية حتى منتصؼ القرف 
صمى اهلل عميو وسمـ إلى قدمو الرسوؿ الثاني عشر؛ فالقرآف لدى غالبيتيـ شريعة مكتوبة وقد 

مف قبؿ اهلل عز وجؿ، وحينما ينفي القرآف إلوىية السيد المسيح عميو السالـ  أتباعو م دعًيا أنو
 فينا ي صبح القرآف كتاًبا موضوًعا (1)مثمما ينفي عقيدة التثميث وييدـ أفكار الفداء والتجسد

، وتبرز مرة أخرى إشكالية اتياـ لدى غالبية مف تناوؿ ىذا الموضوع مف المؤرخيف األوربييف
هلل عميو وسمـ بوضع القرآف أو تمفيقو عمى المذىب النسطوري بمساعدة صمى االرسوؿ 

الراىب المنشؽ، باستعارة القصة البيزنطية عف البقرة التي وضع كتاًبا بيف قرنييا وادعاء 
 صمى اهلل عميو وسمـ بأنيا شريعة اهلل إلى المؤمنيف بو.الرسوؿ 

                                                 
ؼٍيي ؼثّيٖ، قان الوعيان ، ، ذهظويحر ؼ٘اذَ ّؼوالذَ علٔ هٕيه ّالّيام الةكًٗ لًْٗكهاخ ظْاًف٘ ، همظْاًف٘ ر  (1)

 .216-216م، 1466ْ
(2) Attiya, Knowledge of Arabic, pp. 210-11. 

ار115-114، ْذانٗؿ الهؼلح ولٔ ت٘د الوةكي( اً:هر ذْقٗثْقر 3) ًٙ  . ّأٗ
Itinerary of Richard I, pp. 38, 43-4, 46-7, 137-8, 148, 151-2, 157-8, 164-5, 230-1, 254, 262, 281. 
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سمـ نسخ القرآف مف العيديف صمى اهلل عميو و الرسوؿ إلى أف توسى  أشار توماقد و 
. واستعار (1)القديـ والجديد مع ما أضافو صمى اهلل عميو وسمـ مف قصص وضعيا بنفسو

نوجنت القصة ذاتيا وأضاؼ إلييا أف المسمميف وجدوا في شريعتيـ المكتوبة الم سماة "القرآف" 
ماًل ت حؿ ليـ التحمؿ األخالقي وتبيح أكؿ المحـو الم حـر أكميا بجؿ أما بطرس الم  . (2)ج 

القرآف مف خالؿ العيديف القديـ صمى اهلل عميو وسمـ فأردؼ أف سرجيوس لقف الرسوؿ 
اتساًقا ( 3)عميو السالـوالجديد عمى التفسير النسطوري الذي ال يعترؼ بإلوىية السيد المسيح 

في أف  فيترييعقوب الخالفة لمثالوث المسيحي، ووافقو مع دعوة اإلسالـ إلى التوحيد والم  
بينما ي موح ، (4)أضاؼ إلى العيديف ما وسوس لو بو الشيطاف صمى اهلل عميو وسمـالرسوؿ 

إلى أف اإلسالـ جاء نتيجة طبيعية ليرطقة م نشقة عف المسيحية نظًرا و يفانساف دي بوفي
الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بيف الييود والمسيحييف في المدينة )يثرب( التي تعمـ قامة إل

 .(5)شريعتو فييا
فرضية تعمـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مف بحيرى لوليـ الطرابمسي تعرض و 

مع وأشار ، (6)القرآف مف اإلنجيؿأنو اقتبس الراىب كافة ما تعممو وأكد  إلى أف القرآف ج 
سمميف تشمؿ أقواؿ تعمميف المسمميف )أي الصحابة والتابعيف(، وأقر أف عقائد الم  بواسطة الم  

صمى اهلل عميو وسمـ التي أوحى لو بيا جبريؿ عميو السالـ، ولكنو أوضح أف قصة الرسوؿ 

                                                 
(1) Thomae Tusci, Gesta imperatorum, vol. 23, pp. 429–93. Cf. also:  Luchitskaja, The Image of 

Muhammad, p.120 

(2) The Deeds of God through the Franks, trans.by Robert Levine, on 

http://onlinebooks.library.upenn.edu; Oliver of Paderborn, The Capture of Damietta, pp. 12-16, 112. 

Cf. also: Munro, The Western Attitude,  pp. 337-342; Schwinges, William of Tyre, pp.126-8. 

 .4-6ك ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن، ْعثك الهؼوي تكّٕر قفاق عي هؽو( 3)

وي  الؽيكٗس تعيك لليا ٗ كك الثاؼس أى نّاٗح تطهي الوثع  فِ٘ا  وي  هيي ٔيكّن الؽفياد شين ظت هرالطح للْاو   ى الةهآى ظت

تفرهج، ّأها اقعاء ذعلن الهٌْى ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن الةهآى هي تؽ٘هٓ ف ًَ أهه هٍرؽ٘  كوا ٌثق ّأِهخ  ًيَ ٔيلٔ ه 

تؽ٘هٓ ههج ّاؼكٍ فٖ ؼ٘اذَ ّلن ٗرٕ  تَ تعكُا ّلن ٗتي وك ذعاّو الصاً٘يح عّيه، ّكياى هيي الوٍيرؽ٘  أى  علَ٘ ٌّلن وان

آٗح فٖ لةياء ّاؼيك ّفيٖ لليا الٍيي ّلين ٗتيي ٗعيه  الةيهاءج ّالتراتيح ٚيْاى  6236ٗلةٌَ أّ ٗتؽف:َ آٗاخ الةهآى الرٖ تلرد 

 ؼ٘اذَ ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن.
(4) James of Vitry, Lettres, pp. 79-97, no. 2. 

ار25-24( عوه وتهاُ٘نر ْٔنج اإلٌالم ّالوٍلو٘ي، 5ْ) ًٙ  . ّأٗ
Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, II, Douai, 1624. Cf. also: Luchitskaja, The Image of 

Muhammad, pp. 125-6. 

ًٙ 4-6ْ ،عثك الهؼوي تكّٕر قفاق عي هؽوك ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن (6)  ار. ّأٗ
Tolan, Saracens, p.52. 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/
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تعمـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مف المسيحييف الكاثوليؾ غير صحيحة، وأف القرآف لـ 
ي جمع سوى بعد وفاة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بخمسة عشر عاًما نظًرا ألنيـ لـ يجدوا 

 .(1)عاليـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ولذا فإنيـ قاموا بجمع القرآفشيًئا يستحؽ الذكر في ت
نظر متى الباريسي إلى القرآف عمى أنو وحي مف الشيطاف، وقد وضعو بينما 

وخمط فيو بيف الحؽ والباطؿ حينما أخذ مف التوراة واإلنجيؿ  صمى اهلل عميو وسمـالرسوؿ 
، بالرغـ مف (9)لسـ في العسؿ عمى حد زعموالقميؿ وأضاؼ إلييما الكثير ليكوف كمف يدس ا

قدسة السابقة وىى التوراة واإلنجيؿ، تب الم  سمـ بالك  إقرار متى الباريسي بضرورة إيماف الم  
وفيـ خطأ أف ىذا اإلقرار ي وضح أف المسمميف ال يعترفوف إال بثالثة أنبياء وىـ موسى 

 .(3)وعيسى ومحمد عمييـ السالـ
ار بعض ىؤالء المؤرخيف إلى نصوص القرآف التي ت كّرـ وبالرغـ مف ذلؾ فقد أش

وما ارتبط بيما مف أوصاؼ ومكانة يتفؽ  -عمييما السالـ  -السيد المسيح والسيدة مريـ 
فقد جاء في وصؼ فولشر أوؼ شارتر لمم سمميف وقت دخولو عمييا المسيحيوف بصفو عامة؛ 

ياًل عظيًما، وىناؾ أكثر مف أي مكاف بيت المقدس بأنيـ جميًعا "...يبجموف معبد الرب تبج
فضموف تالوة الصموات لدينيـ عمى الرغـ مف أف ىذه الصموات تضيع سدى ألنيا تقدـ آخر ي  

روجر أوؼ ويندوفر بأنو ورد في "...كتابيـ الذي ىو القرآف ، وأكد (4)لصنـ أقيـ ىناؾ..."
مؿ بو وولد مف قبؿ عميو السالـبأف موالنا يسوع المسيح  العذراء مريـ التي يعترفوف  قد ح 

نبي، ال بؿ أكثر مف نبي  عميو السالـبأنيا عاشت بيف الناس مف دوف ذنب، وأف المسيح 
، وأعاد ميتًا إلى الحياة، كما  ألنيـ يؤكدوف...بأنو أعاد النظر إلى األعمى، وشفى المجذـو

                                                 
(1) Wilhem von Tripolis, Notitia de Machometo, pp.75-81, 88-90, 108-10, 201-17, 239-41, 283-305, 

321-23, 374-82, 390, 397, 402, 405, 410, 414, 420, 432, 438. Cf. also: Munro, The Western Attitude, 

pp.341-342. 

 ُما الرْظَ كاى ّلً٘كا للؽةثح الث٘ىًط٘ح الرٖ اًرّهخ فِ٘ا آناء ْٗؼٌا الكهّةٖ. اً:هرأى هٌ٘كّن   ٗ كك (2)
Meyendorff, Byzantine Views of Islam, pp. 119. 

(3) Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol. III, p. 357. Cf. also: English History, vol. 1, p .p25. 

ى  ظاء فٖ وْلَ ذعالٔر قآه   ٌْت َ ه  اَلوت  ّ   َ تِّ َي ن  َ  ه  َ٘ ًَى ى  و ل 
ا أت ٌتْىت ت و  يكن  ي  الهَّ َ٘ي  أ ؼ  أت ت  َ  د ًتف هِّ ل  ٌت نت  ّ   َ رتث  كت  ّ   َ ر  الل ت  ه   ّ ي  ت اَّللَّ   كت   آه 

ق. ٌْنج الثةهج ٘هت  ٕ َ٘ا  اَلو  و ل   ّ تٌَّ ا  اً ا  ن  َفه  أٚ  َعٌ ا غت  ّ َعٌ ا  و   ٌ ا  و الْت  ّ   َ ل  ٌت َي نت  .265، آٗح ه 

 .133، ْفْلّه أّ  ِانذهر ادٌر٘طاى الٕل٘ثٖ( 4)
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التزاـ إلى م شيًرا ، (1)أنيـ يعتقدوف بأف كممة وروح اإللو الحي قد صعدت إلى السماء..."
 .(2)القرآفالتي حثيـ عمييا وامر األبالمسمميف 

وبالرغـ مف التفسيرات الخاصة التي أضفاىا روجر عمى النص القرآني فإف ما نقمو 
يعني مف جية أخرى اطالعو عمى كثير مف معاني القرآف الكريـ، وربما كاف ذلؾ أحد نتائج 

وأكد بوركيارد تمؾ . (3)في دينيـ ربما لتنصيرىـمناقشة بعض األوربييف لألسرى المسمميف 
عميو المعاني بروح الناقد النابو بإشارتو إلى ما يعتقده المسمموف بخصوص السيد المسيح 

بجمونو ويعتقدوف أنو مف أعظـ األنبياء وأنو نفخ مف عند اهلل حيث يقدرونو وي   السالـ
باالشارة إلى ما طالعو في القرآف  واكتفىووضعتو مريـ عمييا السالـ ور فع إلى السماء، 

ا مسور فييا توقير وتكريـ لمسيد المسيح والسيدة مريـ العذراء عمييآيات و بنفسو مف 
 .(4)السالـ

ف كاف قد أكد أنو أ عجب بجماؿ  وراؽ لوليـ الطرابمسي االنصات إلى تالوة القرآف وا 
وة عمى ذلؾ فإنو نقؿ عف ، وعالصوت القارئ وليس تأثًرا بجماؿ اآليات ذاتيا أو معانييا

القرآف الكريـ بعض اآليات بحيث كاف القرآف مصدًرا رئيًسا لو في بعض الموضوعات التي 
متى الباريسي إلى أف . وأشار (5)عالجيا بخصوص السيد المسيح والسيدة مريـ عمييما السالـ

نو ر فع حًيا إلى مف أعظـ األنبياء لدى المسمميف، كما يؤمنوف بأ عميو السالـالسيد المسيح 
 .(6)السماء وي توقع أف يعود إلى األرض مرة أخرى وأنو لـ ي صمب

روجر أوؼ ويندوفر إلى ذلؾ فقد أشار  انتشار اإلسالمإلشكالية وفي معالجتيـ 
وفظ عمييا بالسيؼ، ولسوؼ تنتيي بقولو عف العقيدة اإلسالمية:  "...وقد بدأت بالسيؼ وح 
ًيا وسيًدا لمعرب فقد تسبب عف طريؽ التيديد باألخذ بالسيؼ...وألنو كاف رجاًل قو 

                                                 
ار. 654-656، 34ْظ (، 2( نّظه أّ  ٌّٗكّفهر ّنّق الرانٗؿ، )ظ 1) ًٙ  ّأٗ

Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, pp. 50-1,103. 

 .415-414، 34ْظ (، 2( نّظه أّ  ٌّٗكّفهر ّنّق الرانٗؿ، )ظ 2)

يييار .121، 66، 64، 66، 65، 41أٌييياهح تيييي هٌةيييمر ادعرثيييان، ْاً:يييهر  (3) ًٙ ِْٗييي  تيييهاّنر عيييالن الٕيييل٘ث٘٘ي،  ّأٗ

ار .114ْ ًٙ  ّأٗ
Attiya, Knowledge of Arabic, pp. 203–13. 

(4) Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, pp. 50-1, 103. 

(5) Wilhelm von Tripolis, Notitia de Machometo, pp. 108-10, 201-17, 239-41. Cf. also: Attiya, 

Knowledge of Arabic, p. 212. 

(6) Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol. III, p. 355. 
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كؿ مف صمى اهلل عميو وسمـ نجح في إقناع الرسوؿ إلى أف جوتفريد وأشار ، (1)بشريعتو..."
ثـ وصؼ قابمو بأف يتبعو ثـ استخدـ السيؼ كي ينشر اإلسالـ بيف جيرانو الشرقييف بالقوة، 

نجاح دعوة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ زعـ أف سر ، و ديف العنؼ والسيؼاإلسالـ بأنو 
بو قبيؿ دعوتو والذيف قبموىا عمى الفور ألنيا  وايعود إلى الطبيعة اإلجرامية لمف أحاط

ولذا فإنيـ نشروا دعوتو فيما بعد بالقوة، وألنيـ كانوا مف  ،تتناسب مع طبيعتيـ الشريرة
يؤكد أف الرسوؿ ، وراح بوفييو (2)دايةفي قبوؿ تمؾ الدعوة الوثنية منذ البيترددوا الوثنييف فمـ 

 .(3)صمى اهلل عميو وسمـ ولكي ينشر دعوتو فإنو توعد مف رفضيا بالموت والفناء
تسعى إلى تأكيد  وبالرغـ مف الم غالطات الكثيرة التي تحوييا تمؾ الروايات التي

الرغـ عمى بعد، وذلؾ  ستشرقيف فيمااإلسالـ بالسيؼ فإنيا وجدت ليا صدى لدى الم  انتشار 
مف االفتراء البيف فييا وتعارضو مع حقيقة انتشار اإلسالـ في شرؽ آسيا وغالبية إفريقيا 

المؤرخيف أف  Luchitskajaرى ت. و بالرغـ مف عدـ وصوؿ جيوش المسمميف إلى تمؾ األماكف
تحويؿ كؿ يسعوف إلى كانوا  صمى اهلل عميو وسمـ الرسوؿحياة عالجوا الذيف األوربييف 

الرسوؿ عاداة عف م   تناقموىالدى المسمميف إلى نقيصة كي تصب في الفكرة التي  فضيمة
وىي الفكرة التي تـ تكريسيا في التراث  ،والمسيحية عميو السالـلممسيح صمى اهلل عميو وسمـ 
 .بوفييودي بكر عمى ما ذىب الكنسي منذ وقت م  

قابؿ د لدى األوربييف، وي  مزىم قاباًل لومف ىنا بات التساىؿ والتحمؿ لدى المسمميف 
العنؼ والسيؼ لدى المسمميف بالتسامح والمحبة لدى المسيحييف وذلؾ بيدؼ شيطنة الدعوة 

صمى  الرسوؿأف لفظ وثني الذي التصؽ بدعوة خصوًصا ، بصورة فظة ومتعمدة اإلسالمية
لشر في المخيمة الشعبية األوربية الوسيطة بالشر المحض وقوى ااقترف  اهلل عميو وسمـ

                                                 
 .654-656، 34ْظ (، 2)ظ ، ( نّظه أّ  ٌّٗكّفهر ّنّق الرانٗؿ1)

(2) Gotfredi Viterbiensis Pantheon, Monumenta Germanica Historia, vol. 22, p. 280. 

(3) Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, II, Douai, 1624. Cf. also: Luchitskaja, The Image of 

Muhammad, p. 121. 
 ْىالهٌييذيهٓ أنهٍييرهًّط أى العةل٘يح ا ّنت٘ييح ـلٕيد وليئ أى اإلٌييالم قٗيي ٗتيي هي تيالعٌي ّٗتوعييك الؽيهب ّالةريياى، ّأى 

ه ذليا العة٘يكج لفكهيح فرْؼاذيَ كيٖ ٗؽتين العيالن، ّأكيكخ أنهٍيرهًّط أى كص٘يهً ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن  هيي ا ّنت٘ي٘ي هيا  اٌفم

الهغن هي كص٘ه هي الكناٌاخ الرهت٘ح العاقج الرٖ أشثرد وٗيي ذليا ا فتيان. اً:يهر علٔ ّللا  ،والْا ٗ هٌْى ترلا ا فتان

 .36-36آنهٍرهًّطر ٌ٘هج الهٌْى هؽوك، ْ
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. وقد ذىب سيجيبرت (1)ديانة الربالتي قدموىا بوصفيا والسحر األسود بعكس المسيحية 
Sigebert of Gembloux   صمى اهلل عميو  الرسوؿالحوليات التي عالجت حياة ؤرخي وغيره مف م

وسمـ إلى أف إظيار مساوئ اآلخر في مقابؿ إظيار حسنات األوربييف المسيحييف سوؼ 
، بحيث صار لدى األوربييف صورة واضحة عف (2)الوعي الثقافي المسيحيؤدي إلى تعميؽ ت  

شوىة التي رسموىا عف الشر النابع مف الدعوة اإلسالمية أنفسيـ بفضؿ الصورة الم  
 .(3)ؤسسياوم  

صمى اهلل أصحاب الرسول ووقع متى الباريسي في تناقض خطير في حديثو عف 
بوصفيـ غطوا نقاط ضعفو صمى اهلل عميو وسمـ  أتباع الرسوؿ ؛ فتارة ي شير إلىعميو وسمم

بقدر ما استطاعوا ليجدوا ليـ موطئ قدـ في بمداف الشرؽ، وأنيـ أنجزوا ميمتيـ بسيولة 
عدـ سيطرة وتارة ي شير إلى ألنيـ بشروا بعقيدة توافؽ رغبات الجسد وتمبي الممذات الحسية، 

، وتارة يقتموف وينيبوف وفؽ ىواىـأصحابو، بحيث صاروا عمى صمى اهلل عميو وسمـ  الرسوؿ
صمى اهلل عميو وسمـ باإلشارة ثالثة بتصوير صحابتو وىـ يتصارعوف عمى خالفتو بعد وفاتو 

الرسوؿ صمى اهلل عميو  بعد وفاةإلى طمع عمّي بف أبي طالب رضي اهلل عنو في الم مؾ 
، وىنا (4)ويوسمـ، ولكف أبا بكر حرمو مف مسعاه ال لشيء سوى لممكسب والشرؼ الدني

يتضح التأثير الشيعي عمى تمؾ الرواية وضوًحا يجعؿ مف واضعيا كمف يدس السـ في 
 العسؿ.

حينما بعضيـ مف شأف أتباع الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وصحابتو بينما قمؿ 
مفيـو النعيـ واستغؿ بعضيـ  ،الفقراء أو المصوص أو مف جيالء العربوصفوىـ بأنيـ مف 
 .(5)صمى اهلل عميو وسمـ باإليماف برسالتوالعامة  المبف والعسؿ إلقناع اإلسالمي وأنيار

جرميف وقطاع وذىب جوتفريد إلى أبعد مف ذلؾ حينما وصؼ أتباع الرسوؿ بأنيـ مف الم  

                                                 
(1) Luchitskaja, The Image of Muhammad, p.120. 
(2) Sigeberti Continuatio Gemblacensis, Monumenta Germaniae Historica: Series Scriptorum), vol. 6, 

p. 323. 

(3) Luchitskaja, The Image of Muhammad, pp.120, 125. 

(4) Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol. III, p.353. 

(5) Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, II, Douai, 1624. Cf. also: Luchitskaja, The Image of 

Muhammad, pp. 125-6. 
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، وزعـ جوتفريد الطرؽ الذيف استجابوا وحدىـ لدعوتو، ألنو يرى أف عقيدتو مجرد شر محض
 .(1)ة أتباعو مف المجرميف والمصوصأف يكوف غالبيغريًبا لـ يكف أنو 

ووجو متى الباريسي االتياـ ذاتو إلى مف آمف بالرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في 
خالفة تاريخية واضحة وتجاىاًل لمف آمف بو صمى اهلل عميو وسمـ مف المدينة أيًضا في م  

تى الباريسي م. كما اتيمو (2)أعياف المدينة وعمماء الييود وأحبارىـ قبؿ اليجرة وبعدىا
كانوا مف المصوص وقطاع بأنيـ بعض أتباعو  التياموبالتعدي عمى قوافؿ التجار نتيجة 

بيدؼ دمغ وذلؾ خالًفا لمحقيقة  (3)التجاروسرقة طرؽ التجارة وأنو وظفيـ لقطع الطرؽ 
غزواتو وسراياه صمى اهلل عميو وسمـ بالطابع المادي فحسب تشكيًكا في رسالتو وىدؼ دعوتو 

 العالميف.إلى 
صمى اهلل عميو وسمـ وجمية ألف الرسوؿ غالطة واضحة وال تخؿ تمؾ الروايات مف م  

وال أدؿ عمى ذلؾ أنو صمى اهلل عميو وسمـ  ،(4)ع رؼ في مكة قبؿ بعثتو بالصادؽ األميف
األمانات التي كانت في بيتو ألربابيا قبيؿ رحيمو عف مكة، وكاف غالبية حرص عمى تسميـ 

وعالوة  وليس المصوص وقطاع الطرؽ. ادات العرب وأغنيائيـ في الجاىميةأصحابو مف س
التي دعمت عف الشخصيات  ماوغيرىومتى الباريسي جوتفريد كؿ مف تغاضى عمى ذلؾ فقد 

ليا وزنيا عمى غرار أبي و عريقة مف أسر الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وآمنت بو وينحدروف 
أبي وقاص وخالد بف الوليد وغيرىـ ممف آمنوا بكر الصديؽ وعمر بف الخطاب وسعد بف 

متى غمب الخمط والتدليس والمغالطة عمى رواية كما  صمى اهلل عميو وسمـ. الرسوؿبرسالة 

                                                 
(1) Gotfredi Viterbiensis Pantheon, Monumenta Germanica Historia, vol. 22, p. 280. Cf. also: 

Luchitskaja, The Image of Muhammad, p.121. 

 .255( هؽوك فْوٕ نؼ٘ ر ْٔنج اإلٌالم، 2ْ)
(3) Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol. III, pp.346-7. 

( لن ذف  نّاٗح ه نـٖ الةهً٘ي الصاًٖ عّه ّالصالس عّه هي ّٔي الهٌْى ٔلٔ ه عل٘يَ ٌّيلن تالتيمب ّالوفاذليح 4)

لتص٘ه هيي الوععيىاخ ًٍّيثرِا ولئ  ح ه نـٖ ذلا الؽةثحأى ٌهق غالث٘ Luchitskajaهٓ ذّالفكاق فٖ كٍة أذثاق ظكق. ّ

علٔ غهان هععىج وًّةاأ الةوه ّأّع٘ح الؽل٘ية ّالعٍي  ّالؽواهيح ّالثةيهج الث٘ٙياء ّذرلثيَ  ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلنالهٌْى 

علِ٘يا هيي ـ٘يالِن ا ٌيطْنٕ علٔ الملة المٕ ّاظَِ ّظعلَ ٗط٘ه ّها ولٔ للا هي هععىاخ ًٍثُْا ولَ٘ تعك أى أٌيثرْا 

 دٔيلٔ ه عل٘ييَ ٌّييلن، شيين لُثييالْاٌي  كاًييد ذِييك  فييٖ الوةيام ا ّى وليئ ذ ك٘ييك ٔييفاخ التيمب ّالرٙييل٘  لييكٓ الهٌييْى 

Luchitskaja  ولٔ أى أع:ن هععىاخ الهٌْى  ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن علٔ اإلٚيالأ  ّالريٖ ٗهققُيا الوٍيلوْى ُيٖ هععيىج

ه نـٖ غيهب أّنتيا ولئ وٌيةاٚ هيا ؼْذيَ تعٗ لُة الف٘اى الوهٗٗ لكٓ فةك للا هي غن هتالالْؼٖ ّالةهآى التهٗن، ّ

 هف٘الذِن الّعث٘ح الْاٌعح علٔ ٌ٘هذَ ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن. اً:هر
Luchitskaja, The Image of Muhammad, pp. 118-25. 



 محمد صلى هللا عليه وسلمالكريم صورة الرسول                                                            

                      
 1526 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

ربؾ ولفؽ في أحداث السيرة بصورة ت  في أحداثيا وقدـ وأخر ، الباريسي عف السرايا والغزوات
وما إلى ذلؾ مف أكاذيب ميو وسمـ، القارىء وال تزيده سوى حقًدا عمى الرسوؿ صمى اهلل ع

وادعاءات نجـ بعضيا عف جيؿ وبعضيا اآلخر عف تعمد اإلساءة وعدـ السعي الجاد 
 .(1)لمعرفة الحقيقة عمى ما أكدت دانا مونرو

صمى اهلل عميو وسمم وفاة الرسول كما تعرض بعض المؤرخيف األوربييف إلى 
أنو صمى اهلل إلى متى الباريسي أشار رى؛ فواتخذوا مف ذلؾ فرصة لمتشكيؾ في نبوتو مرة أخ

عميو وسمـ قد س ـ في فخذ شاه عمى يد امرأة ييودية ت دعى زينب، وعند أكميا فقد نطؽ الذراع 
، وبعد ثمانية عشر عاًما كما  فإنو صمى اهلل عميو وسمـ مات يشير متى الباريسي بأنو مسمـو

عميو وسمـ في حادثة وفاتو بأنو لو كاف مسموًما، وعاد "متى" لمتشكيؾ في نبوتو صمى اهلل 
صمى اهلل عميو وسمـ رسواًل حًقا الكتشؼ وجود السـ، وحيف حضرتو الوفاة صمى اهلل عميو 
وسمـ وأيقف أنو مرض الموت فإنو طمب مف أصحابو عدـ دفنو ألنو سوؼ يرتفع إلى السماء 

، ثـ عاد (2)ى الباريسيوحينما لـ يصعد فإنيـ دفنوه بعدما تبينوا عدـ صدقو عمى زعـ مت
األخير لمناقضة روايتو بقولو إف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ أصابو صرع فوقع عمى 

غارىا صاألرض وحيًدا بعيًدا عف أصحابو بيف الموت والحياة ولـ تكتشفو سوى خنزيرة مع 
 .(3)الجائعة فتكالبوا عميو فخنقوه ومف يوميا يكره المسمموف الخنازير

يعقوب جيوبرت أوؼ نوجنت و كؿ مف بما ساقو الباريسي ىنا  متىاية رو  توقد تأثر 
فيتري المذاف تأثرا بالرواية الشعبية السائدة في عصرىما عف خبر وفاة الرسوؿ صمى اهلل ال

شابو، وقد نقؿ متى الباريسي المعاني والتعبيرات التي راقت لو أكثر مف عميو وسمـ بشيء م  
ف ما ينقمو يستثير غالبية األوربييف ضد الرسوؿ صمى اهلل حرصو عمى نقؿ الحقيقة طالما أ

                                                 
(1) Munro, The Western Attitude,  pp. 329-31. 

ار هؽوك نؼ٘ ر ْٔنج اإل ًٙ  .255ٌالم، ّْأٗ
(2)  Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol. III, p. 349. 

(3) Matthaei parisiensis, Chronica Majora, vol. III, pp. 349-50. 

 ،لن ٗتي هرٔ الثانٍٖٗ ّؼكٍ المٕ ذؽكز عي الٕهق لكٓ الهٌْى ٔلٔ ه عل٘يَ ٌّيلن  ًيَ كياى هْنّشًيا ت٘ىًطً٘يا ويكًٗوا

ّالْاو  أى الٕهق هيهٖ  .ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن الهٌْىلرهاز التٌٍٖ فٖ هعالعرَ لٍ٘هج لُن الٌوالض الٌوط٘ح ّتاخ هي أ

علٔ ظٍكٍ ّعةلَ فٖ ًْتاخ هرتهنج، ُّيْ أهيه ٗرٌيافٔ هي  إٔ ِيت  هيي هي ٗعاًٖ هٌَ الٍ٘طهج عْٕٙ ـط٘ه ٗفةك هعَ 

 -ٕياب تيَ الٍي٘طهج علئ لاذيَ  ى الويهٖ ٗفةيك الوت ٌّلن، الرٔ ذؽلٔ تِا الهٌْى ٔلٔ ه علَ٘ أِتاى الىعاهح ّالة٘اقج 

ه  الهٌْى ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن تع:ورَ الة٘اقٗيح هِاترَ فٖ عْ٘ى هي ؼْلَ، ّوك عت ذِْى ّ –ّهي شن اٌرؽالح و٘اقج غ٘هٍ 

 ُّْ ها ٗرٌافٔ هٌطةً٘ا ّٗرعانٖ ذانٗفً٘ا ه  اذِاهَ ٔلٔ ه علَ٘ ٌّلن تملا الوهٖ الفط٘ه. ،ّالكعْٗح
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صمى اهلل عميو وسمـ أوصى  الرسوؿ ألفجمي مف متى الباريسي؛ ، وىذا تدليس (1)عميو وسمـ
. وقد أكد سوذرف أف قصة الخنزير تمؾ ما ىي إال (2)أف يدفف في مكاف وفاتو ليس أكثر

شوىة عف الرسوؿ صمى اهلل عميو ة الم  الصورة البيزنطيمالمح وكريو لبعض بغيض  تطوير
وسمـ، وتستند إلى "...حكـ الرأي العاـ وصورة الرأي العاـ، وما يأتي بعد ذلؾ ليس غير 

 .(3)خياؿ محض ومريض في أحياف كثيرة"
لدت الصورة التي تشكمت لدى المؤرخيف األوربييف عف الرسوؿ وىكذا  صمى الكريـ و 

لذي نجـ عف تصارع األفكار الموروثة عف بيزنطة وآباء اهلل عميو وسمـ مف رحـ التفاعؿ ا
ختمفة التي اكتسبيا الصميبيوف بعد احتكاكيـ الرؤى الم  إضافة إلى الكنيسة البيزنطية، 

بالمسمميف في الشرؽ وعودة بعضيـ إلى الغرب بمعارؼ جديدة وخبرات غير تقميدية سواء 
لحممة الصميبية األولى نتيجة لممكاسب التي ولذا ي عد أقوى أثر تركتو ا .(1)مفقةحقيقية أـ م  

اإلسالـ ورسولو صمى اهلل عميو أف الصميبييف تعرفوا عمى حققتيا عمى حساب المسمميف 
حتى واف كانوا ورددوه اسمو صمى اهلل عميو وسمـ وتداولوا وسمـ بشكؿ مباشر ودوف وسيط، 

 .و وسمـغير دقيقيف في الصور الذىنية التي رسموىا عنو صمى اهلل عمي
معت مف حكايات وكاف لمخياؿ دور ميـ في رسـ مالمح تمؾ الصورة ألنيا  ج 

الفرساف العائديف مف الشرؽ وقصص الكينة والرىباف في جنوب فرنسا، وانتقمت مف أحاديث 
سامرة الشعبية التي رسميا الخياؿ األوربي إلى المدارس واألديرة الوسيطة بعد وضعيا في الم  

شعبية م روعة قاومت بعدئذ كافة أشكاؿ المعمومات الصحيحة ونصؼ  شكؿ مدرسي بمخيمة
الصحيحة. ويؤكد سوذرف أف العقمية األوربية كانت ميالة آنذاؾ إلى تصديؽ ذلؾ ألنيا كانت 
تمر بحقبة ازدىر فييا ىذا النوع مف الخياؿ، وظمت صورة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 

                                                 
(1) James of Vitry, Lettres, pp. 79-97, no. 2;  Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol. III, pp. 345- 

46.. Cf. also: Munro, The western attitudes, p. 341. 

 ّعي الفلٛ ّالرلف٘ق ّعكم الكوح لكٓ هرٔ الثانٍٖٗ اً:هر  .266، 5ْ( اتي كص٘هر الثكاٗح ّالٌِاٗح، ظ 2)
Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, vol. III, p. 346. 

ارّ. 64-66ٌْلنىر ْٔنج اإلٌالم، ْ( 3) ًٙ  أٗ
Fabri, The Book of the Wonderings of Brother Felix Fabri, pp. 665-75. 

 ٌييْلنىر؛ 143-142( عييى العييهب أؼوييك ٌييل٘واىر تييالق الّييام هييي ـييالى كراتيياخ الهؼالييح ا لويياًٖ تْنّكِييانق، 4ْ)

 .34-2ْأنهٍرهًّطر ٌ٘هج الهٌْى هؽوك، ؛ 66، 66-66ْْٔنج اإلٌالم، 
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صمى اهلل مرسوؿ معقمية األوربية الكارىة لم مبًيا ل جاءتتطور وفؽ ىذا المنظور بشكؿ شعبي 
 .(5)عميو وسمـ

 نتائج البحث:
 يمكف إيجازىا فيما يمي: يذا الموضوع إلى عدة نتائجلخمص الباحث مف دراستو 

عمى عصر  صمى اهلل عميو وسمـنبرة العداء تجاه اإلسالـ ورسولو  تتصاعد -
وظيؼ كراىية اإلسالـ والمسمميف في أوربا تاألوربييف عمى الحروب الصميبية نتيجة لحرص 

لمدعوة إلى المشاركة في الحمالت الصميبية لتصبح وسيمة مف وسائؿ شحذ اليمـ ورفع 
صمى اهلل الم سيئة لإلسالـ ورسولو  ةباتت الدعايو المعنويات واستعادة األيديولوجية الصميبية، 

وغالًبا ، ركة في الحمالت الصميبيةواحدة مف أىـ وسائؿ رفع ىمـ األوربييف لممشا عميو وسمـ
باالنتصارات التي  صمى اهلل عميو وسمـما اقترنت الدعاية األوربية الم سيئة لمرسوؿ الكريـ 

سمموف عمى الصميبييف كرد فعؿ تكرر كثيًرا عشية الدعاية ألي حممة صميبية أحرزىا الم  
 .شرؽجديدة رًدا عمى انتصارات المسمميف عمى حساب الصميبييف في ال

صمى اهلل عف الرسوؿ في العصور الوسطى تأثرت الصورة التي قدميا األوربيوف  -
صمى اهلل الرسوؿ توارثة عنو في أوربا بوصؼ اإلسالـ الذي دعا إليو بالصورة الم   عميو وسمـ
لوىية السيد المسيح  عميو وسمـ ، عالوة عميو السالـييدـ أفكار التجسد والفداء والتثميث وا 

عمى الصورة األولى الجيؿ ، وقد غمب ى أنتجيا االحتكاؾ بيف الطرفيفعمى صور أخر 
ودعوتو وأتباعو وسائر حياتو حتى وفاتو  صمى اهلل عميو وسمـالواضح بسيرة الرسوؿ الكريـ 

بينما غمب عمى الصور األخرى ، لكونو مف نتاج المخيمة األوربية المغرقة في التعصب والكره
الخمط بيف  -أو اعتمدوا عمى مصادر شرقية ميف في الشرؽ التي احتؾ أربابيا بالمسم -

بيف معمومات حقيقية وأخرى م مفقة ومغموطة، وبخاصة أف أغمب ك تاب تمؾ الفترة كانوا مف 
رجاؿ الديف المسيحي في أوربا بما حمموه مف تعصب وكره تجاه اإلسالـ ورسولو الكريـ 

بواًقا لدعايتيا ضد اإلسالـ ورسولو صمى اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، وقد جعمت منيـ البابوية أ
 .عميو وسمـ
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موا اتيحينما الرؤى المتضاربة التي وقع فييا كثير مف مؤرخي غرب أوربا نتجت  -
اإلسالـ بالوثنية تارة وبالكفر واليرطقة تارة أخرى عف تدرج نظرتيـ إلى اإلسالـ ورسولو 

ة؛ فقبيؿ الحروب الصميبية كاف مف الكريـ وتوظيفيـ تمؾ الرؤى في مراحؿ تاريخية معين
الشائع أف يتيموا اإلسالـ بأنو ىرطقة منشقة عف المسيحية في محاولة لتبرير أىـ مالمح قوة 

مف المؤمنيف ذلؾ الديف الذي جذب الكثيريف إلى اعتناقو مف أىالي البمداف المفتوحة 
لدت عم ،بالمسيحية ى يد مسيحي الشاـ وقد تأثروا في تمؾ المرحمة بالتفسيرات التي و 

 وبيزنطة، وىنا ن سبت روعة اإلسالـ وقوتو إلى المسيحية بوصؼ اإلسالـ ىرطقة منشقة عف
مح أف يتغير وحينما دعت البابوية إلى الحممة الصميبية األولى فقد بات مف الم   .المسيحية

ظفت ب الصميبية الم قدسة لـ تكف قد و  و وصؼ المسمميف مف ىراطقة إلى وثنييف ألف الحر 
ور  -وعمى ما ذىب ميندورؼ  -بعد ضد المخالفيف في العقيدة المسيحية، ولذا  فقد ص 

ف لـ يقـ غالبية مؤرخي غرب  المسمميف بالوثنييف لتبرير محاربة جنود المسيح ليـ وقتميـ، وا 
أوربا بوصؼ المسمميف بذلؾ، بحيث كاف بعضيـ ونتيجة لعدـ وضوح الصورة يصفوف 

وجمع بعضيـ بيف تمؾ األوصاؼ في ، كفر تارة وبالوثنية تارة ثانيةاإلسالـ باليرطقة وال
في فإنيـ لـ يخرجوا  ة المسمميف لرسوليـعبادمنيـ وصفو لإلسالـ والمسمميف. أما مف نفى 

رتبطة بالرسوؿ المألوؼ في عصرىـ، ألف كافة الرؤى الم  نمط الكتابة الكنسي عف النياية 
تفسيرات الكنسية التي تعمدت اإلساءة إلى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ اعتمدت عمى ال

الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ بدليؿ تعاطي كؿ مف جيوبرت أوؼ نوجنت وأتو الفريزي ويوحنا 
مالسبوري وغيرىـ مع التصورات المغموطة والمنتشرة في عصرىـ عف الرسوؿ صمى اهلل عميو 

 وافتقارىا إلى المنيجية. وسمـ برغـ تصريحيـ المباشر وغير المباشر بعدـ دقتيا
عف اإلسالـ مغموطة معمومات إذا كانت المشكمة الحقيقية تكمف في وجود  -

التي غمب عمييا الصبغة الكنسية ووضعت وفؽ ظروؼ معينة مف مصادر الفي والمسمميف 
صمى اهلل عميو الكريـ رجاؿ الديف في أوربا العصور الوسطى لمياجمة اإلسالـ ورسولو قبؿ 
ـ فإف الصورة ذاتيا ربما بتفاوت قميؿ أو كثير ما زالت قائمة في أذىاف األجياؿ التي وسم

ورثت ذلؾ التراث وتقـو عمى دراستو في الوقت الراىف سواء مف رجاؿ الديف أـ غيرىـ، وىي 
وىـ يتصدوف لدراسة  ى تفكيرىـذاتيا الصورة التي ورثيا كثير مف المستشرقيف وغمبت عم
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يف قديًما وحديثًا. وىنا يتعيف عمى المسمميف أف ي كثّفوا جيودىـ وبوعي أكبر اإلسالـ والمسمم
كي ي زيموا الخمط الذي وقع فيو القدماء ويطرحوا الصورة الحقيقية لإلسالـ بأبسط معانيو أماـ 
األجياؿ الجديدة والقادمة، وبذؿ جيد أكبر في مجاؿ تصحيح ما ورد في المصادر األوربية 

 طى بخصوص الرسوؿ الكريـ محمد صمى اهلل عميو وسمـ.في العصور الوس
كافة روايات مؤرخي غرب أوربا عف حصرت وفي النياية فإنني ال أدعي أنني 

نما اجتيدت لموقوؼ عمى  الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عمى عصر الحروب الصميبية، وا 
أوربا التي مف مصادر غرب قدر نظرة شاممة عمى مالمح تمؾ الصورة مستفيًدا مف أكبر 

تعرضت تصريًحا أو ضمًنا لمرسوؿ الكريـ محمد صمى اهلل عميو وسمـ، بيد أف الغريب حًقا 
ىو االتجاه الواضح لتعمد اإلساءة إلى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ باستخداـ جانب مف 
الحقيقة ودمغو بالتمفيؽ البيف الذي يسيؿ عمى المسمـ نصؼ المتعمـ اكتشافو ومعرفة مواطف 

 خطأ والتمفيؽ أو عدـ الدقة في النقؿ.ال
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Picture of the Holy Prophet Muhammad, may God bless him 

and grant him peace 

In light of the writings of Western European historians on 

the era of the Crusades 1095-1291 CE 

Dr.. Hegazy Abdel Moneim Soliman 

  

Research Summary : 

 

This research aims to identify the most important features of the 

image of the Holy Prophet Muhammad bin Abdullah, peace be 

upon him in the light of the writings of historians in western 

Europe during the era of the Crusades (1095-1291 AD) as an 

important period of the history of relations between East and 

West in the Middle Ages. The research will be limited to 

presenting this image in the light of the writings of historians of 

Western Europe at the time, in order to distinguish them from 

non-European historians who dated to the era of the Crusades. 
 


