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 مجادلة حهل قظعة من الرميب
 من تاريخ العالقات المديحّية الييهدّية اإلسالمّية في مرر في العرر الهسيط

 *خالد محّمد عبده

 
بػلذ سباط وانتخبيا مغ خدانة كتبو الخّصية وعّمق عمييا  ثّسة نرػص مديحّية قجيسة جسعيا القّذ 

مغ  .ٜٕٜٔعام البالقاىخة  "لقجماء مغ عمساء الشرخانّيةمباحث فمدفّية ديشّية لبعس ا"ونذخىا تحت عشػان: 
لدجػدىع  ،جسمة ىحه الشرػص مقالة في الخّد عمى الييػد والسدمسيغ الحيغ يّتيسػن الشرارى بعبادة األصشام

وىػ  .يديغ، صّشفيا مار إيذػعياب بغ ممكػن مصخان نريبيغجة والقجّ لمرميب وإكخاميع صػر السديح والديّ 
معخفة السصخان بالعقائج  -وجازتيامغ خغع بال -ش في القخن الثالث عذخ، وتطيخ السقالة ندصػرّي، عا

تعطيع الرميب نػع مغ عبادة األصشام والذخك يجيب  ة، فإذا رأى السدمع أنّ ة وبالحجج الججليّ اإلسالميّ 
الحي بسّكة والدجػد وليذ تقبيمشا أو سجػدنا نحػ الرميب بأكثخ مغ تقبيل الحجخ "السصخان عمى ذلظ قائاًل: 

نحػ البيت مغ جسيع جػانبو، فكسا ال يمدم السدمسيغ أن يكػنػا إذا قّبمػا الحجخ وسججوا نحػ البيت عابجيغ لو 

                                         
 مجيخ أبحاث )قدع السػروث الجيشّي( بسخكد دال لألبحاث واإلنتاج اإلعالمّي. لو كتٌب وعذخات األبحاث والسقاالت السشذػرة. *
 

تين في الّدنة عن دار المذرق   مجمَّة إلكترونيَّة تردر مرَّ
 2ٕٔٓ كانهن األّول، عذرحادي الالعدد 
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يكػنػا قج عبجوه، فميذ كّل دون هللا، كحلظ ال يمدم الشرارى أن يكػنػا إذا قّبمػا الرميب لسعشاه ال لحاتو أن 
 .1ا"معبػدً  لو مدجػد

. فالكتاب الحي بيغ أيجيشا رئ ىحه السجادلة ومثيالتيا عشجما يصالع نذخة ججيجة لشّز تخاثيّ يتحّكخ القا
في  االعتحاريّ  والجفاعيّ  نرػص األدب الججليّ تشتسي إلى الرميب، مغ ة حػل قصعة نّز مجادلة مديحيّ 

ّية والجيشّية عالوًة عمى . وتزّسغ الكتاب تخجسة لمشّز ومقّجمة تزع الشّز في الدياقات التاريخّية واألدبمرخ
عجد مغ الفيارس السفيجة لمباحثيغ. يّتخح الشّز شكل مجادلة بيغ مديحّي قبصّي، وييػدّي، ومديحّي ممكّي 
في بالط الخميفة السدمع الحي يريخ ىػ اآلخخ قصًبا مجاداًل. وتجخي أحجاث الشّز في القخن الدابع 

(. تبجأ ٘ٓٚ( وعبج السمظ )ت٘ٛٙ/ٗٛٙيفتيغ مخوان )ت السيالدّي في عيج عبج العديد السمظ، أخي الخم
األحجاث عشج اكتذاف قصعة مغ الرميب ضسغ مستمكات ييػدّي ويبجأ الخالف حػل مغ سيدتحػذ عمى 
القصعة. يذارك في الججال بصخك اإلسكشجرّية القبصّي واسسو أنبا يػنذ، وييػدّي اسسو ىارون، ومديحّي 

لقبصّي يختع الشّز بحػار حػل الرمب مع الخميفة السدمع يشتيي باستحػاذ ممكّي لع ُيدعَّ. بعج انترار ا
 القبصّي عمى قصعة الرميب. 

إعتسج السحّققػن عمى ثالث مخصػشات )اثشتيغ مغ السكتبة الػششّية في باريذ وواحجة مغ الجسعّية 
ف شيًئا. وأشار السحّققػن القبصّية في لػس أنجمذ( واستبعجوا رابعة مغ الستحف القبصّي في القاىخة ال تزي

إلى قصع قبصّية وصمت إليشا مغ الشّز نفدو. ولغة الشّز لغة عخبّية وسيصة فييا أثخ عامّي وقج أبقى 
السحّققػن عمى المغة األصمّية خجمًة لمباحثيغ السعشّييغ بتصّػر العخبّية وتاريخيا. وأشار السحّققػن في اليػامر 

الت إلى الكتب السقّجسة ويالحظ أّنيع أثبتػا نّز ىحه الخالفات في إلى الخالف بيغ السخصػشات واإلحا
 ىػامر التخجسة اإلنكميدّية. 

ة سشذيخ إلى بعزيا في صمب ىحا تسحػرت السجادلة في أغمبيا عمى جسمة مغ العقائج السديحيّ 
ويشترخ،  قبصيّ ال( حيث يعمػ فييا الرػت القبصّيةشا نحّب أن نرف ىحه السجادلة بـ)السجادلة السقال، لكشّ 

ة األولى، فال صػت مغ الخارج يسكشو أن يشترخ، ة في العرػر اإلسالميّ تساًما كذأن السجادالت اإلسالميّ 
وال تدتػي الحجج وقت السجادلة، وال يتخّجح بالعقل شيء عمى شيء، وال يسكغ إضيار فداد اعتقاديغ في 

يفّية اقتباس األقباط الكاتبيغ بالعخبّية لغة عمع الججل ويخى السحّققػن أّن الشّز شاىج قّيع عمى ك واحج. وقتٍ 
اإلسالمّي لسعالجة قزايا تخّز جساعتيع. وبيحا كان األقباط يحاولػن بشاء ىػّية عخبّية مديحّية خاّصة 
لمكشيدة القبصّية في مرخ في مػاجية الخالفات الجيشّية الجاخمّية والخارجّية. فالقزايا واألدّلة السصخوحة كسا 

اإلسالمّي التي يسكغ األقباط استعساليا في  - الييػديّ  – ذخح محّققػ الشّز ال ُتعشى بسػاّد الججل السديحيّ ي
 وجو خرػميع فحدب، بل تتعّجى ذلظ إلى شخٍح لعقائج قبصّية ليدت مػضػع ججل.

                                         
 وما بعجىا. ٜٓٔص ،ٜٕٜٔعام البالقاىخة ، نذخىا مباحث فمدفّية دينّية لبعض القدماء من عمماء النررانّيةراجع بػلذ سباط،  1
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تمظ جت كان حّطيا حدًشا، فُشدبت إلى أصحابيا وإلى زمانيا، وتأكّ  بعس نرػص الججل الجيشيّ إّن 
ىحا الشّز فيسا يطيخ  ة وبالشقل عغ الشرػص في سياقات أخخى وأزمشة مختمفة، لكغّ ة التاريخيّ الشدبة باألدلّ 

ِة صاحُبو، وال أبصالو، وال ُيقصع بدمانو، ُيعخف عمى وجو الّجقّ  مغ صياغتو وأبصالو يشتسي إلى قدٍع آخخ، ال
رسالة الخميفة عسخ بغ  مشح لحطة قخاءتو األولى بشّز  ميسا كانت المغة جدلة أو ركيكة، فيحّكخنا ىحا الشّز 

عبج السديح الياشسي  ، ونّز 2العديد إلى السمظ ليػ، ونّز شيساثػس جاثميق الشداشخة إلى الخميفة السيجي
ونقج  يّ يغ إلى دراستيا عبخ الشقج الخارج، وغيخىا مغ نرػٍص انرخفت جيػد بعس الباحث3إلى الكشجي

وقج ناقر السحّققػن قزّية ندبة الشّز  بشدبة الشرػص ورفزيا واعتبارىا مختمقة.الستغ، وانذغل كثيخون 
 وتاريخو ورّجحػا ندبتو إلى بجايات القخن الحادي عذخ السيالدّي عمى أبعج تقجيخ اعتساًدا عمى أدّلة داخمّية.

 ججلّيةص ا بيشو وبيغ نرػ بو مقارنً  ىتعّ أ الحي  في ىحا السقال سأحاول قخاءة الشّز عبخ مػضػعو
كسا يطيخ مغ  –لسدمسيغ إلى اىحه السجادلة لع تكغ مػّجية  في البجاية أن نحكخ أنّ  أخخى، ومغ السيعّ 

شاغل  ل أنّ . مغ ىشا يجب أن نفيع أمخيغ: األمخ األوّ قبصّي كسا أشخنا سابًقاي ىػ القارئ الأسمػبيا؛ فالستمقّ 
دون غيخه مغ ألػان التجّيغ مغ وحجه األصػب  والسجادل/البصخك ىػ إثبات صّحة معتقجه وأصالتو، وأنّ 

يام السدمسيغ لمشرارى بالتثميث وغيخىا مغ األفكار عمى اتّ  و مذغػل بالخدّ ة. األمخ الثاني أنّ األخخى السديحيّ 
 .السديحيّ  التي باتت تقميًجا مّتبًعا في الججل اإلسالميّ 

ا في عسمو السػسػم ِبـ)اليخشقة السئة( ا وافيً عقيجة التػحيج عخًض  ا الجمذقيّ سبق أن عخض يػحشّ    
 يا ال تدتحقّ ة بأنّ القخآن عغ العقيجة السديحيّ  وصفو عباراتِ مغ خغع بال، ٗ(ونرخانيّ  و)مشاضخة بيغ ساركانيّ 

نطخ. ومغ  ة االستذياد بالقخآن وىػ أمٌخ محلّ بجقّ  5ا في دراستوة. وقج وصف "ساىاس" يػحشّ  الدخخيّ إالّ 

                                         
-ٜٖ٘ص ٜٔج بعشاية لػيذ شيخػ في السجمّ  المذرق ة ة، وىشاك تخجسة أولى ليا ُنذخت في مجمّ أصل السحاروة بالمغة الدخيانيّ  2

السذخق تحت بجار  "الذخق السديحيّ "في سمدمة  اذخت كتابً ة حجيًثا، ونُ ة في السجمّ أعيج نذخىا أكثخ مغ مخّ  ثعّ  ٛٔٗ-ٛٓٗ، ٖٗٚ
ة وتحقيق لشّز السحاورة بيغ ل، دراسة تاريخيّ األوّ  يّ اسل أو الكشيدة واإلسالم في العرخ العبّ البصخيخك شيسػتاوس األوّ "عشػان: 

ة لمسحاورة مغ خالل العػدة ج مغ البيانات التػثيقيّ ويسكغ التأكّ  .ٜٙٛٔ، بيخوت ، بقمع بػتسان اليدػعيّ "البصخيخك والخميفة السيجي
ة اآلداب، ة كميّ وُنذخت في مجمّ  ٜٚٗٔعام الة معاصخة لمسػضػع )أنجدىا لتي تعّج أقجم دراسة عخبيّ اج حسجي البكخي دراسة محسّ  إلى

 .وما بعجىا( ٕٗص ٕجدء  ٕٔج ل والسجمّ ج التاسع، العجد األوّ بجامعة القاىخة، راجع: السجمّ 
عغ رسالة  ى القرن الرابع اليجريّ عمى النرارى حتّ  في الردّ  ميّ الفكر اإلسالة في كتابو ز عبج السجيج الذخفي فرميّ خّر  3

في  البكخي مغ الذظّ ج حسجي محسّ ة[، والعػدة إلييا تجعل مػقف نذخة الجار التػنديّ  ٕٛٔ-ٖٕٔص الياشسي إلى الكشجي ]ص
الذخفي عخض لمخسالة عخًضا مفّراًل  األستاذ دراسة، كسا أنّ  فيغ محلّ الخسالة وندبتيا مخّجًحا، وتجعل القصع في ندبتيا إلى السؤلّ 

قرج إضفاء  ف السديحيّ د اسع مدتعار استعسمو السؤلّ ( مجخّ كاتب الخسالة السدّسى )الياشسيّ  انتيى مغ خاللو إلى نتيجة مفادىا أنّ 
غ بالتالي أن ة عمى )الحػار/الججل( الحي وضعو ورمى مغ ورائو إلى وضع حجٍّ لجخػل الشرارى في اإلسالم، وال يسكصبغة واقعيّ 

 .ةت بالشرخانيّ ة التي اىتسّ تجرج رسالتو ضسغ اآلثار اإلسالميّ 
، ٜٜٛٔعام الة وُنذخت عغ المغة اليػنانيّ  ومناعرة بين ساركاني ونرراني، اليرطقة المائةة ا الجمذقي الججليّ ُعّخبت نرػص يػحشّ  4

 ا[. يػحشّ  دون بيانات، ]ال ُيحكخ فييا اسع السعّخب وصاحب الحػاشي عمى نّز مغ 
 مالحق في كتابو: ةة، والتي نذخىا في ثالثوتيػدور أبي قخّ  ا الجمذقيّ كلٍّ مغ يػحشّ  قّجم ساىاس في دراستو نرػَص   5

Daniel J. Sahas, John of Damascus on Islam: the “heresy of the Ishmaelites”, E. J. Brill, Leiden 1972, pp. 

 =حدب اختالف السخصػشات مغ القدعب ٔٓٔ، أو رقع ٓٓٔ( وىػ الفرل رقع ٔٗٔ-ٕٖٔل )ص: السمحق األوّ   .132-159
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هللا "أحج" "صسج" "لع يمج ولع يػلج ولع يكغ لو كفًػا  ا" ليذ حقيقة أنّ ة عشج "يػحشّ دخخيّ ما أثار ال الػاضح أنّ 
د و مجخّ ق األمخ بسا ذكخه القخآن عغ عيدى بػصفو "كمسة هللا" و"روح مشو" مع التأكيج أنّ أحج"، بقجر ما يتعمّ 

و ليع، فرمبػا بّ الييػد شُ  غ الرمب، وأنّ ة بسا ذكخه القخآن عق الدخخيّ ا أو ابغ إلو.  وكحلظ تتعمّ ، وليذ إليً نبيّ 
 .6و عبث ال شائل مشو الزحظ؛ ألنّ إالّ  ة وال يدتحقّ ا". ىحا الحي يثيخ الدخخيّ و كسا يقػل "يػحشّ ضمّ 

 إنّ ": صاحب السشاضخة حػل قصعة الرميب، فحيشسا يدألو السمظ قائاًل أنبا يختمف األمخ عشج البصخك 
ّوج بامخأة وال يػلج لو ولٌج، بل ىػ ]أي السديح[ روح هللا وكمستو قال لو كغ هللا لع يتد  في كتابشا مكتػٌب أنّ 

شيء مثمشا سػى الخصيئة؟ فيجيب  . يجيبو البصخك: إذا كان ىػ كمسة هللا كيف أكل وشخب وعسل كلّ 7"فكان
ّيخ الساء السمظ: ىػ إندان إذن. فيكسل البصخك مغ أجل إثبات عقيجتو: إن كان إنداًنا فكيف أقام السػتى وص

قج وصفُت لظ اليديخ مشيا؟ ىشا ال يتػّقف السمظ عغ اإلجابة فميذ في القخآن ما  التيخسًخا وعسل العجائب 
و أقام السػتى ونفخ فييا فاستعادت حياتيا. بل يذيخ إلى تحػيل الساء خسًخا، وإن ُذكخ مغ معجدات السديح أنّ 

ليكسل البصخك حػاره فسغ الحي أمدكػه وعّمقػه عمى خذبة  ،"و روُح هللا وكمستوإنّ "ُيكسُل السمُظ جػاباتو: 
 الرميب؟!

ا ُعّمق  في نطخهال يعّمق البصخك عمى نفي السمظ السدمع مػت السديح وصمبو، فالسرمػب  كان لرِّ
، وال ُيعّمق سكغ معخفتو عبخ األناجيل ال القخآن وأحاديث الشبيّ يج السديح في لحطة اآلالم وىػ ما بجػار الديّ 

ج السديح، بل يشتقُل إلى محاولة إلدامو بسا ال يمدم بو، فإذا كان الديّ  بصخك عمى ترّػر السدمع نيايةَ ال
في عجل هللا؟ )فاآلن  الذخز الحي ُصمب كبجيل لمسديح عبخ إلقاء شبو السديح عميو، أال يسكغ الذظّ 

                                                                                                                             
ا ( فيػ مغ تحخيخ ثيػدور عمى لدان يػحشّ ٘٘ٔ-ٕٗٔا السمحق الثاني )ص: عغ "البجع". أمّ  ينبهع المعرفةالثاني مغ كتاب =

( فيػ مػاصمة ٜ٘ٔ-ٙ٘ٔا السمحق الثالث )أمّ  ،Disputatio Saeaceni et Christiani"  والسديحيّ  الججل بيغ الداركانيّ بعشػان "
نطخ الجارسيغ مشح أكثخ مغ خسديغ عاًما إلى ضخورة درس ىحه الشرػص في  فارس أميغ نبيولفت والسدمع.  السديحيّ لمججل بيغ 

 .ٜٕص ،ٜٚ٘ٔ بيخوت لمسالييغ، العمع دار، ةعربيّ  دراسات كتابو
 في القخنيغ الدابع العخبيّ  في فتخة التكػيغ الثقافيّ  السديحيّ  اإلسالميّ  ىػتيّ الججل الالراجع في ذلظ دراسة نرخ أبي زيج: "  6

 " دراسة غيخ مشذػرة، وقج تفّزمت زوجتو الكخيسة بتدويجي ندخة مشيا وقت إعجاد ىحه القخاءة، فميا جديل الذكخ.يغوالثامغ السيالديّ 
عقيجة القخآن عغ السديح ىي  ة، إذ يريغ رأيو بػضػح: أنّ خؤية السديحيّ تساسًكا وتعبيًخا عغ ال قػى ا الجمذقي"  أتبجو رؤية "يػحشّ   7

و مات و مع ذلظ "مخمػق" مثل سائخ السخمػقات، وأنّ يقػل إنّ  و "روح مشو" ثعّ و "كمسة هللا" وأنّ أنّ بعقيجٌة مزصخبة؛ فكيف يعتخف القخآُن 
ىحا  ا" أنّ قبل أن ُيخفع إلى جػار أبيو؟ في رأي "يػحشّ  عاد إلى الحياة دون أن يكػن قج ُصِمب ثعّ مغ كسا يسػت سائخ الخمق، 
الراع صاعيغ  "هللا" قبل أن يخمق "الكمسة" و"الخوح" كان بال "روح" وكان بال "كمسة"، وىشا يخدّ  ر أنّ التشاقس يفزي إلى ترػّ 

مشيسا عغ الػاحج  شفرل أيّ يوالخوح ال السديح كمسة هللا وروح مشو؟ فالكمسة  نّ إيسػنشا بالذخك وأنتع تقػلػن كيف تتّ إذ  :لمسدمسيغ
، بال ركعا لترػّ هللا، شبقً  فإنّ  . ولػ كان الكمسة خارج الخبّ الحي انبثق مشو. وعمى ىحا إذا كان "الكمسة" في هللا، فيػ هللا بال شظّ 

أفزل لكع مغ التعصيل  الو شخيكً  ة. ألع يكغ القػل بأنّ متع  األلػىيّ كمسة وبال روح. ىكحا في محاولة نفي الذخيظ عغ هللا عصّ 
عميو سػى أن نجعػكع  بالذخك ال ردّ  إّيانايامكع الباشل وعمى ذلظ فاتّ   ا مغ الجسادات؟ا، أو أيِّ ا أو خذبً ره كسا لػ كان حجخً وترػّ 
 الشبيّ ا متابعة صػرة . يسكششا مغ خالل رؤية يػحشّ ٚٔ-ٙٔص ،الدابق نفدو، المديحيّ  اإلسالميّ  الجدل الالىهتيّ مة. راجع معصّ 

أو  حال مغ األحػال ال نعثخ داخل مجادلة البصخك عمى ترّػر متساسظ حػل الشبيّ  شا بأيّ ة السبّكخة، لكشّ ات الجفاعيّ في األدبيّ 
يغ أو عمساء الكالم ىػتيّ ، ال لاّل ة لمعػامّ ة وشخحيا برػرة تقخيبيّ القخآن، إذ يغمب عمى السجادلة االىتسام برياغة العقيجة السديحيّ 

 .ميّ اإلسال
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ىحا  ا السرمػب كأضحية لمسديح يدتحقّ ىح صّيخت هللا ضالسـًا أّنو أسمع إلييع بخيًئا صمبػه(، فيخّد السمظ أنّ 
، وهللا ال يطمُع أحًجا. ال يحاول البصخك ىشا أن يتحجّ  ة مثبًتا أو نافًيا ث عغ العقيجة السديحيّ الجداء ألّنو لزّّ

ة السمظ، ويشتقل لمحجيث عغ عجل السمظ وضمسو، فيسا نذاىج عبخ متابعة محاورتو مع مخالفو في السمّ  داععَ م
ل  ويقّجم جػاًبا مدكًتا عمييا، وسخعان ما يتحػّ و ال يتخك مدألة مغ مدائل االعتقادات إالّ أنّ  وخرسو الييػديّ 

 .8مفعػل الجػاب إلى نػع مغ الكخامة، فيربح خرسو مؤمًشا بعج أن كان كافًخا بسا يقػل

مغ  االنترار كان ة، فإنّ وإن كانت نياية السمظ السدمع التدميع لمخرع وعجم تحّػلو إلى السديحيّ 
: "بحقٍّ إّني صخُت قّجامظ مثل األخخس، ال أشيُق عمى جػابظ، نريب البصخك كحلظ، إذ أنصق السمظ قائاًل 

ليذ عمى الّجنيا ديغ غيخ ديغ  وغيخىع، ولع أر فييع مثمظ، وبحقٍّ ومشّجسيغ  اثخً وقج خاشبُت فالسفة كُ 
 .9وِحفِظ جشابو وإجاللو وسّخحو بدالموأمخ السمُظ بإكخاِم البصخِك  ،ة، فيػ الجيُغ الرحيُح"الشرخانيّ 

ة، ومدّمًسا ألحج ة الجيانة السديحيّ مغ الرعب عمى السدمع ترّػر أحج الحّكام والخمفاء مقخِّا برحّ 
دون أن يبحل البصخك مغ ة ة الجيانة الشرخانيّ يّ ر إقخار السمظ السدمع بأحقّ البصاركة بسا يقػلو، كسا يرعب ترػّ 

ة في محاورتو، في وقٍت كانت الحّكام تكّمف العمساء السدمسيغ بالّجفاع عغ اإلسالم يّ ة أو نقمة عقميّ أدلّ  أيّ 
 .10وإضيار عطستو

تحاول تأويل  التي أقاميا )أنبا يػنذ( الشرخانيّ  السجادلة مع الييػديّ  سيالحظ القارئ مشح البجاية أنّ 
مغ الشّز  السعاني التي فيسيا خصأً  يػديّ ة، ويرّػب فييا البصخيخك لميتبًعا لمخؤية السديحيّ  الشّز التػراتيّ 

ل ؤوّ أن يشترخ البصخك وتكػن رؤيتو ىي الّرػاب، وت ما جاء فيو، وشبيعيّ  الحي يؤمغ بو ويعتقج كلّ 
دون مغ ، ويحجث اإليسان فجأة ابعًز فكختو، بل وتزخب الشرػص بعزيا  يا التي ال تخجمالشرػص كمّ 

و ابغ هللا الحّي وأنا أسألظ يا أبي أن جي يدػع السديح أنّ بديّ ي أومغ إنّ " أسباب ضاىخة فيريح الييػديّ 
 .11 "تعّسجني في ىحه الداعة أنا وأىل بيتي

                                         
، نذخة دار ة في مرخ في العرخ الػسيطة اإلسالميّ ة الييػديّ مغ تاريخ العالقات السديحيّ راجع مجادلة حػل قصعة مغ الرميب،   8

 .ٜٚ-ٚٚص ٕٕٔٓالسذخق بيخوت، 
 .ٜٚص ،الدابق نفدو  9

غ الصبخي بغ ربّ  ل، ومغ قبمو عميّ ستػكّ الجاحظ كتب الخّد عمى الشرارى إرضاًء لمخميفة ال نعخف أنّ  مغ القخن الثاني اليجخيّ  بجايةً  10
ل أو و قج ساعجه في ىحا التأليف الخميفة الستػكّ ونّز عمى أنّ  ،والجفاع عغ اإلسالم ة الشبيّ كتب الّجيغ والجولة في إثبات نبػّ 

لصمب الدمصان كسا  مبيةً كتب تخجيل مغ حّخف التػراة واإلنجيل ت تقّي الجيغ الجعفخيّ  نجج أنّ  ى القخن الثامغ اليجخيّ السعترع، وحتّ 
الدمصان  إلى السمظ الكامل، وحدبسا ذكخ ىػ بشفدو أنّ  البيان الػاضح السذيػد مغ فزائح الشرارى والييػدأىجى الجعفخي كتابو 

 ية ثسانعمى الشرارى فقال: "كان شاغية الخوم اإلمبخاشػر قج أرسل إلى الدمصان الكامل رحسو هللا في سش ا بالخدّ فو تكميًفا رسسيِّ كمّ 
ة مدائل يصمب مغ السدمسيغ الجػاب عشيا. فأشار مغ أمخه واجٌب، وشاعتو ضخب الزب، أن أصشع مدائل سائة عجّ عذخة وستّ 

( مغ ٘. راجع: ورقة )"ق بجيشيع الباشل، ومحاىبيع، وكذف أسخارىع، وأوضح اضصخاب محىبيع، وما اشتسمت عميو صالتيعتتعمّ 
، ٜٜٙٔ العامىا الباحث خميل شػكت دكتػراه أعجّ  أشخوحةق، ندخة غيخ مصبػعة، السحقّ  مغ الشّز  ٖٙالسخصػط، نقاًل عغ ص

 جامعة األزىخ.   - ة أصػل  الجيغبكميّ 
 .ٛٗص راجع مجادلة حػل قصعة مغ الرميب، 11



ٙ 
 

إلى ل ة عغ التحػّ الشرػص الججليّ  ل إلى اإلسالم مغ خالل قخاءتشا بعَس ال يختمف أمخ التحػّ 
ليغ إلى اإلسالم والسداىسيغ في ة، فال نكاد نعثخ عمى معمػمات قّيسة بيحا الذأن عشج أغمب الستحػّ لشرخانيّ ا

ة التي ة والعمسيّ فاتو الججليّ فال يحكخ في مؤلّ  ،عمّي بغ رّبغ الصبخي  ات الججل والجفاع، ونحكخ ىشا مثااًل أدبيّ 
ي في السغخبّ  ، كسثل التي يدخدىا الدسؤال بغ يحيى الييػديّ 12ةأسباب تحّػلو عغ الشرخانيّ إليشا  وصمت

ا يجعل باب االجتياد مفتػًحا الستشباط تمظ الجوافع، مالسيتجيغ إلى اإلسالم، أو غيخه مغ  13ة إسالمو""قّر 
 ، حيث اعتبخ دخػل عميّ الصبخيّ  ا عمى الحجس والتخسيغ؛ كسثل ما فعل "بخوكمسان" في تخجستو لعميّ اعتسادً 
ُمدتقخًئا لطخوف  السعترع باهلل، وكسا فعل "جان مػريذ فييو" اسيّ اإلسالم قيًخا مغ الخميفة العبّ في  الصبخيّ 

 .14ليغ إلى اإلسالم في ىحا الػقت عرخ الصبخي وحال الستحػّ 

 الدين والدولةفاتو؛ إذ يحكخ في كتابو ع تمظ الذحرات التي أوردىا الصبخي في مؤلّ وعمى الباحث أن يتتبّ 
ال يبدُّ بيا  البالغات مغ السذتخكات بيغ األديان، [ اعتبخ أنّ عمى أىل األديان الردّ و ]صاحب كتاب عسّ  أنّ 

ا ماإلسالم دخل في ديشو دونسا آية أو معجدة شيجىا،  أغمب مغ أسمع تابًعا لشبيّ  ديٌغ عمى غيخه، كسا رأى أنّ 
 .15ة ة، أو يسشحو رابصة سساويّ ة مديّ أيّ  مَ إلسالاال يعصي 

ًيا أيًزا، وىػ ألّ ة، ومتوكان أبػ عمّي الصبخي )الُسمّقب بـ ربَّغ( عالًسا باإلنجيل، ومتخجًسا عغ اليػنانيّ 
و وججالو، إلى صقل ذىشو بدجال عسّ  ، إضافةً ة ابشو وتذكيمو وتيحيبو الخوحيّ األمخ الحي أّثخ في تأسيذ عقميّ 

 قج أسمع في سغّ  الصبخيّ  وقج كان أبػه في خجمة العمع قائًسا في بالد السدمسيغ وتحت رعايتيع، وإذا كان عميّ 
ًجا لمبحث والسقارنة بيغ اإلسالم الشذأة وتمظ الطخوف مشاًخا جيّ  سا كفمت لو ىحهالدبعيغ مغ عسخه، فخبّ 

 .غ غيخهع اًل متشّر  إلسالمَ امغ ذلظ معتشًقا ة، ليخخج ة والييػديّ والسديحيّ 

مغ المغات القجيسة،  امغ ألفاضو، وإتقانو كثيخً  ااقتباسات الصبخي عغ التػراة واإلنجيل، وتخجستو كثيخً  إنّ 
اًل إلى نتائجو، ويجعع ة بيحه الجيانات، مقارًنا بيشيا، متػّص افخ عمى الػثائق الخاّص الع الػ االشّ  فيو تساعج

حال مغ  ، فال يسكغ بأيّ 16الدين والدولةد الحي يػرده الصبخي في كتابو ىحا القػل ذلظ التحميل الػجيد السخكّ 
فتو خبختو بالتػراة قاباًل ذلظ بسا خمّ ، مةيمتأنّ  قخاءةً قخاءتو  بعج األحػال أن ُيرجر ذلظ الػصف الجقيق لمقخآن إالّ 

 .تب األنبياء والسداميخ واألناجيلكو 

                                         
ع ا تتبُّ ، وليذ ىشاك مرجر يسكششة إسالمو، روى قّر كغيخه مغ مدمسة أىل الكتاب ،الصبخي  مغ أنّ  يعبخالف ما يحكخه بعُز  12

ا أورده د. عبج الخحسغ بجوي في مقجّ  .السعمػمة فيو مكتبة  ،ط ٘ٔ، صلسدكػيو الحكمة الخالدةمتو لكتاب راجع بيحا الذأن نرِّ
 .ٕٜ٘ٔ ،ةالشيزة السرخيّ 

ونذخة  ،ٜٙٛٔ ،دار اليجاية، ج عبج هللا الذخقاوي خ مغ نذخة، راجع نذخًة بتحقيق محسّ ه عمى الييػد، أكثة مع ردّ ُشبعت ىحه القّر  13
 .ٕٔٓٓ ،القاىخة ،دار الحخميغ

 .ٜٕٔ، ٕٛٔص ،اسأحهال النرارى في خالفة بني العبّ  ،راجع: جان مػريذ فييو 14
، بعج عخضو ىحه الفكخة ليشاقذيا ةً ويأتي الصبخي مباشخ  .ٕ٘ٔ، ٕٗٔ، ص، نذخة مشغانادة محمّ في إثبات نبهّ  الدين والدولةراجع  15

 .وما بعجىا ٕ٘ٔص انطخ:
 .ٛٗ-ٗٗص ،ابق نفدوالد 16
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عمى  الًعا قام بيا الصبخي، وما يحكخه الصبخي في رسالتو في الخدّ ثسة مقارنة وبحًثا واشّ  وإذا اعتبخنا أنّ 
بالعقل ؛ ولػال العقل   باختبار؛ وال يكػن االختبار إالّ الشرارى "وال سبيَل إلى معخفة األفزل مغ األرذل إاّل 

"  .17َلَسا ُعِخَف أن لشا صانع ]...[ ومغ لع يدتعسل العقل َجِيَل ، ومغ جيل فقج ضلَّ

أراد أن  ى وصل إلى اإلسالم، ومغ ثعّ الصبخي قام بخحمة بحث في األديان حتّ  نخّجح أنّ  جاز لشا أنّ 
؛ يعمغ ذلظ، فػجج في تأليفو كتاًبا يشاقر فيو معتقجاتو الدابقة أفزل إعالن، آماًل أن تشتذخ نتائج بحثو العقميّ 

 .اًل بو عغ ضاللو القجيعخيخىا عمى أبشاء عسػمتو، متشّر  ى يععّ حتّ 

يحدغ  ى نرار عمى ال الردّ مة قريخ يحكخه في مقجّ  ث عغ تجخبتو مغ خالل نّز الصبخي يتحجّ  عَمى أنّ 
 ذكخه ىشا؛ إذ يقػل:

ِل مغ ديغ الشرخانيّ ج دعاني القجيع مغ ذلظ إلى أن أل"ولق ة واإلعحار والشريحِة فت كتابي ىحا ِلمتَّشرُّ
ل ة الحي كشت عميو مغ أوّ سا تخكُت ديغ الشرخانيّ ي إنّ  يقػل قائل مشيع، أو مغ غيخىع : إنّ ة ولئاّل لمشرارى كافّ 

؛ كي أبيع ُدنيا بجيغ، أو سخوًرا عسخ سبعيغ سشة، ورغبت في ديغ اإلسالم الحشيفيّ عسخي إلى أن بمغُت مغ ال
ة وجّل، واإلعحاَر واإلنحاَر إلى كافّ  : الُقْخَبى إلى هللا عدّ بغخور؛ بل ما تػّخيُت فيسا ألَّفُت مغ كتابي ىحا إالّ 

يع يخدُّون وجػىيع عشو أنّ  الشريحِة ليع؛ وإن ُكشُت ال أشظّ  الشرارى ورجػُت أن يكػَن ذلظ عمى شخيق
 .18وآذانيع، ويشقمبػن، وال َيقبمػن" 

شات يسكغ أن تثار إزاء إسالمو، أو أن يكػن الصبخي ُمجافًعا بالفعل قاشًعا لتكيّ  سا كان ىحا الشّز فخبّ 
يت إليو مغ ِقَبل نرارى معاصخيغ لو أو مدمسيغ قامػا بدؤالو؛ وخاّص  ت ىحه الفتخة كان أنّ  ةً عغ أقػال ُوجِّ

 ا حجا بعّسار البرخي )وىػ عالع مديحيّ ، مسّ 19الٍت مغ ِقبل كثيخيغ مثمو إلى اإلسالم شاىجة عمى تحػّ 
ل والشفػر مغ ديغ الشرارى، إلى استعسال اإلسالم لمديف، أن يعدو أسباب ىحا التحػّ  20(معاصخ لمصبخيّ 

 ة بيحه الفتخة، وججنا أنّ الخاّص شا إذا راجعشا األخبار وبرخف الشطخ عغ األسباب التي ذكخىا عّسار، فإنّ 
غ مستمكاتيع، وزّج مدىع يع مغ الشرارى، وجخّ ل عمى هللا قام بحسمة شجيجة عمى الُكّتاب، وكان جمّ الستػكّ 

 .  21اتيع ة مغ الشرارى بذخوط شجيجة تقييًجا لحخيّ ببعزيع في غيابات الدجػن، وألدم العامّ 

                                         
 /أ. ٕ،  شييج باشا عميّ  ، مخصػط عمى النرارى   الردّ  17
 /ب.ٕ ،مخصػط ،ّد عمى النرارى الر  18
 .ٕٗٔص ،اسأحهال النرارى في خالفة بني العبّ  ،راجع : جان مػريذ فييو 19
، حّققو وقّجم لو ميذال البرىانتاب فاتو ك، مغ مؤلّ ندصػرّي مجيػل، عاش في القخن التاسع السيالديّ  كاتب مديحيّ  عّسار البرخي  20

وكتاب  .(ٜٓ-ٜٔالشّز )ص  -( ٛٔ-ٚالسقّجمة بالعخبّية )ص  -( ٜٔ-ٖٔمقّجمة بالفخندّية )ص  - ٜٚٚٔ ،الحايظ، بيخوت
 وصجر كالىسا عغ دار السذخق. ،(ٕ٘ٙ-ٜٔالشّز )ص - ٜٚٚٔ ،حّققو وقّجم لو ميذال الحايظ، بيخوت ،واألجهبة المدائل

وقارن شو الحاجخي في كتابو عغ "الجاحظ" حيث قخن بيغ إعالن الجولة  .ٜٛ/ٙ ،ةط دار الكتب العمسيّ  ل في التاريخالكامراجع  21
.، واستأنذ بقػل الجاحظ .والثػرة التي قادىا البصارقة في أشخاف الجولة مغ جية بالد الخوم ،لام الستػكّ خرػمتيا لمشرارى في أيّ 

ذا  مغ أعان السدمسيغ عمى الخوم ُيقتل، وإن كان ى بعس رؤساء الشرارى : "وفي حكسيع أنّ ( في الكالم عمٕٛ/ٗ الحيهان كتاب)
 .رأي سسمػا عيشيو ولع يقتمػه"
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لة آنحاك، وفي الػقت نفدو ال ندتصيع أن نجازف الصخف عغ سياسة الجو  فال ندتصيع إذن أن نغّس 
مة، سػاء أكان ذلظ ساعة استيالء متقجّ  بو وىػ في سغّ  إسالم الصبخي كان خػًفا مغ نكبة تحلّ  عاء أنّ باالدّ 

ي الجولة سياسة ل مغ الشرارى، وتبشّ في غزػن مػقف الستػكّ  مالجولة في خالفة السعترع عمى شبخستان، أ
 .التزييق عمييع

الديف في اإلسالم وأثخه، فزاًل عغ  مػقف الصبخي الرامت، ودعسو فكخةَ  ظ عمى الخغع مغ أنّ وذل
ة" وإدخال الشاس كخًىا في ديغ ع آية مغ آيات الشبػّ ى هللا عميو وسمّ صمّ  تأكيجه انتذاره بو، وجعل "غمبة الشبيّ 

 .ارى في عرخهار البرخي بذأن إسالم الصبخي والشرة عسّ ة فخضيّ قج يجعع صحّ  -22اإلسالم 

بالعػدة إلى نّز السجادلة حػل قصعة الرميب، سشالحظ لػًنا مغ ألػان التشاّص، ففي حجيث البصخك 
مع السمكي حػل تجّدج الدّيج السديح تخد عبارات يسكغ أن نقخأىا في السجادالت السديحّية اإلسالمّية : "فمّسا 

بالخغع مّسا تّتدع بو لغة  24مغ آيات سػرة األنعامتحّكخنا بآية 23 تجّدج أبرخوه بأعيشيع ولسدػه بأيجييع"
السحاورة في أغمبيا مغ ضعف مقارنًة بغيخىا مغ الشرػص الججلّية، إذ تذبو في أسمػبيا قّرة عثػر القّجيدة 

 ، والكتابات السديحّية الستأّخخة.25ىيالنة عمى خذبة الرميب

مغ الشرػص التي تتحّجث عغ "الرميب في  بقي أن أشيخ إلى أىسّية درس ىحه السجادلة مقارنًة بغيخىا
اإلسالم"، فأغمب الكتابات العخبّية الحجيثة تزخب صفًحا عغ مثل ىحه السجادالت وال تمتفت إاّل إلى ما ُيجّون 
في السرادر اإلسالمّية فحدب. فممسحّققيغ جديل الذكخ عمى عشايتيع العمسّية بيحا الشّز وإخخاجو بيحه 

 قة والعمسّية التي تخجم القارئيغ بالعخبّية واإلنكميدّية.الصبعة األنيقة والجقي
 
 
 

 

                                         
 .ٔ٘ ،ٓ٘ص ،، نذخة مشغاناالدين والدولة 22
 .ٓ٘ص ،مجادلة حهل قظعة من الرميبراجع  23
ْلَشا َوَلػْ " 24  .ٚ"، سػرة األنعام، اآلية ُمِبيغٌ  ِسْحخٌ  ِإال َىَحا ِإنْ  َكَفُخوا الَِّحيغَ  َلَقالَ  َأْيِديِيمْ بِ  َفَمَمُدههُ  ِقْخَشاسٍ  ِفي ِكَتاًبا َعَمْيظَ  َندَّ
ة ة المرريّ الجمعيّ بعشاية الجكتػر إسحق عبيج في مجّمة  ُٜٗٙٔنذخت ىحه القّرة اعتساًدا عمى مخصػشة دار الكتب السرخّية  25

 .ٕٔ-٘ص ،ٜٓٚٔ، العام ٚٔ، مجّمج ةالتاريخيّ  لمدراسات


