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المسيحية في الجدل اإلسالمي خالل العصور
الوسطى

ميا عبداهلل

�سبق ظهور الإ�سالم يف املنطقة ثقافات و�أديان وقوميات لها خ�صائ�صها املتفقة واملختلفة عنه؛ فكان البد لها �أن تقرر نوع العالقة التي �ستتخذها مع هذا الدين اجلديد ،كما كان على
هذا الإ�سالم و�أتباعه �أن يحددوا منها موق ًفا .يتتبع املقال املن�شور يف جملة التفاهم بعنوان «التفكر الإ�سالمي يف امل�سيحية :اجلدال واحلوار والفهم املختلف يف الع�صور الو�سطى لكاتبه
ر�ضوان ال�سيد ،املوقف الذي اتخذه اجلدل الإ�سالمي من امل�سيحية يف الع�صور الو�سطى ،ويف �سبيل ذلك يبد�أ بعدة منطلقات �أطلق عليها « افرتا�ضات» ،والتي يبغي من خاللها ك�شف
هذه العالقة؛ االفرتا�ض الأول� :أ َّن امل�سلمني الذين جتادلوا مع امل�سيحية فيما بني القرنني الثالث الهجري /التا�سع امليالدي ،والثامن الهجري /اخلام�س ع�شر امليالدي ـ كانوا يعرفون
امل�سيحية العربية معرفة جيدة ن�سبيا؛ فيعرفون كتبها وفرقها .االفرتا�ض الثاين� :أن امل�سيحية التي جتادل معها امل�سلمون ما كانت امل�سيحية يف �صورتها القر�آنية ،ولكن ال �شك �أن
الباحث ال يق�صد بذلك نفي ت�أثري ال�صورة امل�سيحية يف القر�آن واحلديث على ت�صور امل�سلمني للم�سيحية وموقفهم منها.
االف�ت�را� ��ض ال�ث��ال��ث� :أن م�ق��ارب��ات امل�سلمني للم�سيحية �آن ��ذاك
اختلفت باختالف اخت�صا�صاتهم ،واهتماماتهم ومقا�صدهم،
واخ �ت ��ار ال �ك��ات��ب �أن ي �ك��ون م�ع�ن�ي�اً يف ب�ح�ث��ه ب��ال�ك�ت��اب��ات املعقلنة
ال�ت��ي ت�ستفيد م��ن ث�ق��اف��ة املتفل�سفة وم�صطلحاتهم ،ومناهج
املتكلمني وطرائقهم .االفرتا�ض الرابع� :أن تلك اجلداليات ما
كانت عالقتها بالواقع الثقايف والتاريخي �شديدة الو�ضوح �أو
الب�ساطة؛ وذلك ب�سبب الطبيعة العقائدية للجدال ،ومتغريات
الواقع والزمان التي حتيل �إىل مرجعية ذلك الواقع؛ بينما تبقى
الكتابات العقدية ذات ثبات ن�سبي تقنع �أكرث مما تك�شف.
بعد تلك املنطلقات التي حددها الباحث ملقالته �أخذ بتتبع تاريخ
اجل��دال�ي��ات الإ��س�لام�ي��ة املكتوبة يف م��واج�ه��ة امل�سيحية؛ ف��أق��دم
ه��ذه اجل��دال�ي��ات ه��ي الر�سالة املن�سوبة مل��ن ي�سمى (ع�ب��داهلل بن
�إ�سماعيل) الها�شمي �إىل �صديقه امل�سيحي الن�سطوري امل�سمى
(عبد امل�سيح بن �إ�سحاق) الكندي يدعوه فيها �إىل الإ�سالم ،ويرى
بع�ض الباحثني �أن كاتب هذه الر�سالة والرد عليها واحد ،ويرجح
الباحث �أنه ن�سطوري يف القرن الرابع الهجري /العا�شر امليالدي،
ولكن على الرغم من ذلك ميكن �أن ن�ستنتج من الر�سالة والرد
ما كان يعده امل�سيحيون بعامة مواطن القوة وال�ضعف واملجادلة
يف ك�لا ال��دي�ن�ين ،كما تك�شف ال�ع�لاق��ة ب�ين البيئات الإ�سالمية
وامل�سيحية ،ونوع العالقة وطرائق التعامل ال�سلوكي بينهما.
حت ��ددت امل�ع��امل ال�ك�برى للجداليات الإ��س�لام�ي��ة �ضد امل�سيحية
من خالل �أعمال رجلني اثنني؛ الأول م�سيحي ن�سطوري اعتنق
الإ��س�لام ،وه��و علي بن رب��ن الطربي (ت240 :ه� �ـ855/م) ،و�أل��ف
كتابي :ال��رد على الن�صارى ،وال��دي��ن وال��دول��ة .وال�ث��اين متكلم
مت�شكك ـ فيما ي�ب��دو ـ يف الأدي ��ان كلها ،وه��و �أب��و عي�سى ال��وراق
(العا�شر امليالدي) ،و�أل��ف يف املقاالت ،و�أوائ��ل الأدل��ة ،وال��رد على
الفرق امل�سيحية الثالث.
ومن �أو�ساط القرن العا�شر امليالدي و�صلتنا ر�سالة احل�سن بن
�أيوب التي يدعو فيها �أخاه علي بن �أيوب للإ�سالم بعد �أن �أ�سلم
هو ،وكذلك كان للجاحظ ر�سالة �صغرية يف الرد على الن�صارى،
وكذلك للقا�سم بن �إبراهيم الر�سي ،وكذلك �شارك الفيل�سوف
الكندي بر�سالة يف نقد التثليث ،و�صارت كتب املتكلمني بعد ذلك
تخ�ص�ص ف�صال �أو ف�صوال للحديث عن امل�سيحية وال��رد عليها،

كما تفعل م��ع �أدي ��ان وم��ذاه��ب �أخ ��رى ك��ال��زراد��ش�ت�ي��ة ،وامل��ان��وي��ة،
واليهودية ،وقد ظهرت امل�ؤلفات اجلدالية الكربى مع الغزوتني
ال�صليبية وامل�غ��ول�ي��ة؛ ف�ق��د ات�خ��ذ امل���س�ل�م��ون م��ن ر��س��ال��ة بول�س
الأنطاكي (1140ـ 1180م) مطران �صيدا التي �أر�سلها لأ�صدقائه
امل�سلمني ذري�ع��ة ل�ب��دء ح��رك��ة ج��دي��دة ل�ل�ج��دال بلغت ذروت �ه��ا يف
ثالثة ردود على م��دى ن�صف ق��رن؛ وه��ي :رد �أح�م��د ب��ن �إدري����س
القرايف (ت 684هـ1285 /م) بعنوان :الدرر الفاخرة يف الرد على
الأ�سئلة الفاجرة ،ورد حممد بن �أبي طالب الأن�صاري (727هـ/
1327م) ب �ع �ن��وان :ج ��واب ر��س��ال��ة �أه ��ل م��دي�ن��ة ق�بر���ص ،ورد اب��ن
تيمية (728ه�ـ1327/م) التف�صيلي بعنوان :اجلواب ال�صحيح ملن
بدل دين امل�سيح ،وتختتم املرحلة الكال�سيكية للجدال امل�شرقي
بر�سالة اب��ن القيم اجلوزية بعنوان :ه��داة احليارى من اليهود
والن�صارى.
و�أم� ��ا اخل ��ط الأن��دل �� �س��ي ف �ق��د ك ��ان م���س�ت�ق�لا ب�ع����ض ال �� �ش��يء يف
الأ�سلوب ،وامل�صطلح ،وا أله��داف عن اجلداليات امل�شرقية ،وهذا
يعود بالطبع �إىل اخل�صو�صية الثقافية واجلغرافية للأندل�س،
وجن��د يف �سياقه بداية اب��ن ح��زم (456ه � �ـ1064/م) ال��ذي كتب يف
امللل والأه��واء والنحل يف نقد العقائد والن�صو�ص املقد�سة عند
امل���س�ي�ح�ي�ين ،ث��م اخل��رج��ي (ت582ه � �ـ1187 /م) ��ص��اح��ب مقامع
ال�صلبان ،واجلعفري (ت637ه �ـ1239 /م) �صاحب :تخجيل من
حرف الإجنيل ،والقرطبي (ت827ه�ـ1424 /م) �صاحب :الإعالم
مبا يف دين الن�صارى من الف�ساد والأوهام و�إثبات نبوة نبينا عليه
ال���ص�لاة وال���س�لام ،و�أخ�ي�را امل ��ؤل��ف امل�سمى ب�ع�ب��داهلل الرتجمان
(ت827 :ه � � �ـ1424/م) ��ص��اح��ب :حتفة الأري ��ب يف ال ��رد على �أه��ل
ال�صليب� .أما املو�ضوعات التي يحاكم فيها املجادلون امل�سلمون
يف حماكمتهم للم�سيحية فتندرج حتت خم�سة عناوين ـ تختلف
ب�ع����ض ال���ش��يء م��ن م ��ؤل��ف لآخ � �رـ ت �ن��درج حت��ت ه ��ذه ال�ع�ن��اوي��ن:
التثليث ،والتج�سد ،وال�صلب والفداء ،والكتب املقد�سة ،والتاريخ
وال�شعائر والأحكام والعبادات ،مع اختالف املناهج يف معاجلتها،
لكن ميكن ال�ق��ول� :إن منهجني �أو طريقتني �سادتا يف الأغ�ل��ب
الأع� ��م؛ الأوىل :ال�ط��ري�ق��ة ال�ن���ص�ي��ة؛ وت�ع�ن��ى مب�ق��ارب��ة ن�صو�ص
العهدين القدمي واجلديد ومتابعتهما بدقة؛ ال�ستخراج النقد
ووج��وه التناق�ض فيها مع اال�ستئنا�س بالقر�آن وال�سنة �أحيانا،

وغلبت ه��ذه الطريقة ل��دى امل�ؤلفني الأندل�سيني فيما ع��دا ابن
ح��زم ،وبع�ض امل�شارقة مثل اب��ن القيم اجل��وزي��ة .و�أم��ا الطريقة
الثانية فهي الطريقة الفل�سفية �أو الكالمية؛ وه��ي تنظر �إىل
امل�سيحية ب��اع�ت�ب��اره��ا بنية اله��وت�ي��ة وعقلية واح ��دة؛ فتقاربها
ع�ل��ى �أ��س��ا���س فل�سفي وك�لام��ي ،وحت��اك�م�ه��ا حم��اك�م��ة ت�ستند �إىل
املنطق العقلي امل�ستفيد من الرتاث الفل�سفي الهيلليني ،و�سلك
ه��ذا املنهج الفيل�سوف الكندي ،و�أب��و عي�سى ال ��وراق ،واجلاحظ،
والقرايف ،بينما حاول ابن تيمية اجلمع بني الطريقتني.
تركت نقا�شات امل�سلمني يف م�س�ألة التثليث على �أم��ري��ن ،وهما
البدء ،وفيه يظهر تاريخ امل�سيحية التي انحرفت من التوحيد
�إىل التثليث ،واجلوهر وهو عند امل�سلمني «ما �شغل حيزا وقبل
عر�ضا» ،وعند امل�سيحيني «القائم بنف�سه» وال��ذي «لي�س هو يف
مو�ضوع» .و�أم��ا عقيدة التج�سد ف�سعى امل�سلمون لدح�ضها ـ كما
يذكر عبد املجيد ال�شريف ـ بثالث طرق :االعتماد على الن�صو�ص
القر�آنية النافية لألوهية امل�سيح ،وت�أويل الن�صو�ص الإجنيلية
مب��ا ي�لائ��م امل���س�ي��ول��وج�ي��ا الإ� �س�لام �ي��ة ،وم�ن��اق���ش��ة ت�ل��ك العقائد
ب��الأدل��ة العقلية ،وال�براه�ين املنطقية .و�أم��ا يف ال�صلب والفداء
ف�يرك��ز امل �ف �ك��رون امل���س�ل�م��ون ع�ل��ى ت �ن��ايف ال���ص�ل��ب م ��ع الأل��وه �ي��ة
املفرت�ضة للم�سيح ،وك��ذل��ك ع��دم ال�ت��وات��ر ف�ي��ه .و�أم ��ا يف الكتب
املقد�سة ف�يرك��زون على التحريف ال��ذي ج��رى فيها �إم��ا ن�صا �أو
ت��أوي�لا .ويف التاريخ وال�ع�ب��ادات وال�شعائر والأح�ك��ام وا ألخ�ل�اق؛
فريكزون على االنحراف عن الدعوة امل�سيحية الأ�صلية ،والتي
ك��ان فيها امل�سيح م�صدقا ملا بني يديه من ال�ت��وراة ،و�أن التحول
ال��ذي �صار يف �أحكامها و�شرائعها �إمن��ا كان ب�سبب بول�س املت�أثر
بوثنية الروم ،وكذلك ب�سبب رجال الدين.
ي ��ؤك ��د ال �ب��اح��ث �أ َّن ال �� �ص��ورة امل���س�ت�خ�ل���ص��ة م ��ن �آراء اجل��دال�ي�ين
امل�سلمني يف امل�سيحية ،وال�ت��ي تعدها ان�ح��را ًف��ا ع��ن ال��دي��ن احلق
لي�ست هي الوحيدة يف املجال الإ�سالمي الو�سط؛ فهناك �صورة
�إيجابية متثلت �آيات قر�آنية تثني على امل�سيحيني ،و� ً
أي�ضا يف فئات
�إ�سالمية مثل ال�صوفية ،وكذلك �صورتها يف كتب �أه��ل الذمة،
�إن ك��ان��ت غ�ير حمببة �إال �أن �ه��ا �أف���ض��ل م��ن ت�ل��ك ال�ت��ي يعر�ضها
اجلداليون ،وكذلك ال�صورة التي تعر�ضها كتب الأدب ،والأ�شعار
وال�سمر ،تختلف عن ال�صورة التي ير�سمها اجلداليون.
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