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إهداء
إىل من أرضعتني احلب واحلنان.

إىل القلب الناصع بالبياض والديت احلبيبة.

إىل من كّلت أنامله ليقدم لنا حلظة سعادة. 

إىل من حصد األشواك عن دريب والدي العــزيـــز.

إىل إخويت األعزاء

أهدي هذا الكتاب املتواضع

عبد الرمحن الطبيب
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تقديـم 

بقلم الدكتور/ سعيد كفايتي

ُيعترب كتاب "أبو عبيدة اخلزرجي وجهوده يف جمادلة النصارى باألندلس من خالل 
مقامع الصلبان" باكورة أعامل الباحث عبد الرمحن الطبيب. وتكمن أمهية هذا الكتاب يف 
اختيار املوضوع ويف املنهج الذي ارتضاه الباحث للتعامل مع املادة العلمية التي كانت بني 

يديه.

ويف  قديام  املقارن،  األديان  علم  إسهام  عىل  للتأكيد  العناء  من  كثري  إىل  نحتاج  وال 
أرضية  وخلق  املختلفة،  احلضارات  بني  التواصل  جسور  مد  يف  حتديدا،  احلديث  العرص 
صلبة للحوار بني األديان الكتابية منها) اليهودية واملسيحية واإلسالم( وغري الكتابية إذا 
ما دعت الرضورة إىل ذلك. فال جمال للحديث عن حوار حقيقي لألديان جتهل األطراف 
املشاركة فيه بشكل مقصود أو غري مقصود األديان األخرى. ولألسف الشديد ففي الوقت 
الذي تتصاعد فيه عىل املستوى العامل العريب واإلسالمي الدعوة لالنخراط يف حوار األديان 
نالحظ، يف املقابل، أن دراسة األديان دراسة علمية تكاد أن تكون مغيبة يف براجمنا التعليمية، 
وال حتتل إال حيزا ضيقا من اهتاممات اجلامعات يف الرشق العريب وشامل أفريقيا. فإذا ما 
نخطو  نزال  ال  بأننا  االعرتاف  يف  حرجا  نجد  فلن  الغرب  يف  األديان  بعلامء  أنفسنا  قارنا 
اخلطوات األوىل يف هذا القبيل من العلم املعقد واملتشابك والغامض، والذي ال يزال يف 

وعينا وال وعينا اجلمعي أسري الكثري من األفكار املسبقة واألحكام اجلاهزة.

ومن هنا فإن مسؤولية املشتغلني العرب واملسلمني بعلم األديان املقارن أصبحت 
اآلن مزدوجة: من املفروض عليهم أن يسعوا أوال إىل تأسيس هذا العلم اجلديد واستنباته 
يف فضاء البحث العلمي. واملقصود بعلم األديان أو علم األديان املقارن ذلك النشاط العقيل 
املنظم املهتم بدراسة األديان نشأة وتارخيا وتطورا، وعقائد ومذاهب وطوائف، وبدراسة 
أبعاده وكافة جوانبه دراسة تقوم عىل مناهج  الواقع اإلنساين يف مجيع  أثرها وتأثريها عىل 

علمية وتعتمد عىل مصادر أساسية وهتدف إىل الفهم واملعرفة قبل النقد واملقارنة.
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علامء  نشاط  إىل  بااللتفات  إال  األمر،  واقع  يف  تكتمل،  لن  األوىل  اخلطوة  أن  غري 
وخاصة  األخرى،  باألديان  مبكر  وقت  يف  اإلسالم  اهتم  فقد  األديان.  جمال  يف  املسلمني 
اليهودية واملسيحية. لكن رسعان ما سيتسع هذا االهتامم يف ظل احلضارة العربية اإلسالمية 
باعتباره حيمل  الكريم  القرآن  أن  الكتابية. و الشك يف  األديان غري  أيضا  ليشمل  الناشئة 
اللبنة  قد وضع  كان  عليه،  له، ومهيمنة  األديان، ومصححة  ملا سبقها من  رسالة مصدقة 

األوىل هلذا العلم.

والثابت أن نشاط علامء املسلمني يف جمال األديان بلغ يف فرتة قياسية، وبمعزل عن 
التأثريات اخلارجية، درجة كبرية من التنوع بحيث سيكون من الظلم أن نحرصه فقط يف 
لذكرهم.  املجال  يتسع  ال  ممن  وغريهم  تيمية  وابن  والقرايف  حزم  وابن  اجلاحظ  كتابات 
فاملادة العربية املتعلقة بعلم األديان تنترش بشكل منظم أو غري منظم يف حقول معرفية خمتلفة 
النبوية واملوسوعات  الكالم والفلسفة والتاريخ والرحالت والتفاسري والسرية  مثل علم 
واملعاجم. إال أن الكتب التي اختذت من األديان موضوعا أثريا هلا ستظل، مع ذلك، حمتفظة 
هذه  إىل  االلتفات  إطار  يف  نعمد،  أن  الواجب  ومن  منها.  التقليل  يمكن  ال  التي  بأمهيتها 
األعامل، إىل قراءهتا بعني فاحصة تنأى عن التبجيل املبالغ فيه، وحترتس يف الوقت نفسه من 
إنكار أصالتها. وهو لعمري مسلك صعب. لكن ال مناص من بذل اجلهد، وإعامل الفكر 
لكي نربط هذا الرتاث بظروفه التارخيية، ولكي نعرف مدى قربه أو بعده بعلم األديان كام 

نفهمه اآلن ولكي نجد له يف األخري موطئ قدم ثابت يف الفكر اإلنساين.

النصارى  جمادلة  يف  وجهوده  اخلزرجي  عبيدة  بأيب  املوسوم  الكتاب  هذا  ويندرج 
باألندلس من خالل مقامع الصلبان ضمن األعامل األكاديمية التي تتطلع إىل تأصيل علم 
األديان يف الثقافة العربية اإلسالمية. وعنرص القوة يف هذا العمل يتمثل يف أن صاحبه تلقى 
يف مساره اجلامعي تكوينا علميا صلبا يف مقارنة األديان ساعده، دون شك، يف اختبار مدى 
معرفة أيب عبيدة اخلزرجي بالكتاب املقدس، وصلته بمن سبقوه من العلامء املسلمني، وأثره 
"مقامع  كتاب  مؤلف  فهو  موفقا.  الفذة  الشخصية  هذه  اختيار  وكان  بعده.  جاءوا  فيمن 
ما  أدراك  وما  اهلجري.  السادس  القرن  إبان  اإلسالمية  األندلس  إىل  املنتمي  الصلبان" 

http://kotob.has.it
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األندلس اإلسالمية التي كانت عىل امتداد قرون من الزمن ملتقى متميزا حلوار احلضارات 
عربا  الباحثني  اهتامم  من  كبريا  نصيبا  نال  الذي  األندليس  حزم  البن  وخالفا  واألديان. 
ومسلمني وغربيني فإن حظ أيب عبيدة اخلزرجي من الدراسات األكاديمية احلديثة يكاد أن 
يكون منعدما أو ال يتناسب، إطالقا، مع أمهية كتابه "مقامع الصلبان". و ال يضريه يف يشء 
أن يكون تأليفه هلذا الكتاب يف مرحلة مبكرة من عمره، وال أن يكون نتيجة ظروف خاصة. 
إذ يظهر من خالل  أبو عبيدة اخلزرجي أي حرج يف ذكرها و يف اإلفصاح عنها.  ومل جيد 
مقدمة الكتاب أنه أقدم عىل كتابته حينام كان أسريا لدى النصارى فبعث إليه أحد القساوسة 
القوط رسالة يدعوه فيها إىل اعتناق املسيحية. فسارع إىل الرد عليه مفندا ادعاءاته الباطلة.

العلامء  استعداد  الصلبان"، هو  "مقامع  نتفحص  أن نقف عنده، ونحن  ينبغي  وما 
باألديان  معرفتهم  كأن  اآلخر  مع  ديني  حوار  أي  يف  الفعيل  لالنخراط  آنذاك  املسلمني 
األخرى وبكتبها "املقدسة" متثل بالنسبة إليهم جزءا من ثقافتهم العامة. وما أشد ما نفتقد 
إىل هذه الثقافة يف عرصنا احلايل و السيام يف عاملنا العريب واإلسالمي حيث يغذي اجلهل 

املتصاعد بروح اإلسالم وبقيمه اإلنسانية ثقافة اإلقصاء !

لن أحدثكم عن أيب عبيدة اخلزرجي و ال عن حمتوى كتاب "مقامع الصلبان" و ال 
عن موقعه ضمن علم مقارنة األديان فرياع الطبيب سيال. اجلسوا، ضعوا األحزمة، افتحوا 

هذا الكتاب استعدادا النطالق رحلة استكشاف عامل "مقامع الصلبان". قراءة ممتعة.

د. سعيد كفايتي
)الدراسات اليهودية ومقارنة األديان(

خمترب حوار احلضارات ومقارنة األديان

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سايس، فاس 

جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل، فاس/ املغرب.
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املقدمة

العاملني،  وآله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب  اهلل وسلم عىل سيدنا حممد  وصىل 
الذي خلق الناس أطيافا وشيعا شتى، ونظمهم يف سلك التدافع أعامرا وأفكارا وهو القائل 
يف حمكم كتابه العزيز نث ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  مث ]هود[، 
والصالة والسالم عىل املبعوث حجة وحكام وهدى، املبني طرق االستدالل الصحيحة من 

مزالق اهلوى، وعىل آله وصحبه ومن تبعهم عىل النهج وارتوى.

فأما بعد:

لقد شهدت األندلس إبان القرنني اخلامس والسادس اهلجريني موجة من الرصاع 
الفكري والعقدي بني العلامء املسلمني وعلامء أهل الكتاب، خاصة بعد توايل سقوط مدن 
التي  التنصريية  املوجات  تلوى األخرى، مما جعلها حمط أطامع كثري من  األندلس واحدة 
اجتاحت مدهنا خاصة مدينة طليطلة، التي عرفت دعوات تنصريية تزعمها قساوسة كانوا 
يسعون إىل إضعاف عقيدة اإلسالم يف نفوس املسلمني، وعىل رأس هؤالء القس " حنا مقار 
الذي كان ال يرتدد يف إثارة الشبه حول اإلسالم،خاصة وأن هؤالء املسلمني  العيساوي"، 
الرد  من  يتمكنوا  حتى  الكتاب  أهل  معتقدات  عىل  االطالع  من  كبري  قدر  عىل  يكونوا  مل 
عليها، فكانت ردودهم مقترصة عىل ألفاظ تكون تارة مهذبة وأخرى تصل إىل حد الرتاشق 
بكلامت الكفر واهلرطقة والدعاء عليهم باهلالك والدمار وتيتيم األطفال...- وهو أسلوب 
كان سائدا إىل حد قريب يف صفوف بعض دعاة املسلمني- مما جعلهم يبتعدون عن منهج 
اجلدل واملناظرة ومن ثم توايل اهلجامت التنصريية يف ظل غياب من يكبح مجاح شبهاهتم 

وافرتاءاهتم.

ويف ظل توايل هجامت القساوسة التنصريية عىل مدن األندلس وإثارة الشبه حول 
عقائد اإلسالم وتعاليمه السمحة، برز أحد علامء األندلس الذي كان عىل اطالع كبري عىل 
اخلزرجي،  عبيدة  أبو  الشاب  العامل  وهو  ولغتها...،  وتارخيها  وثقافتها  النرصانية  الديانة 
الذي أخذ جييب عن األسئلة التي كان يلقيها القسيس حنا مقار العيسوي عىل املسلمني، 

http://kotob.has.it
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فدخل معه يف جدال رفيع املستوى احتكم فيه إىل مناهج علمية دقيقة بعيدا عن التعصب، 
العقدية  القضايا  من  كثري  حول  جداهلام  فدار  أدينك"،  جدلية"بلسانك  قاعدة  من  منطلقا 
من قبيل عقيدة التثليث ومسألة صلب املسيح، وحتريف وغريها من املسائل العقدية التي 
النصارى من خالل رسالته، فكتب بذلك كتابه  الرد عىل  بنى عليها اخلزرجي منهجه يف 
اجلديل " مقامع الصلبان"، الذي سأعرض لبعض ما جاء فيه إن شاء اهلل ضمن ما سيأيت من 

مباحث.

وقد سخر اهلل يل أن يكون هذا البحث حتت عنوان:"أبو عبيدة اخلزرجى وجهوده 
حتليلية  وصفية  دراسة  الصلبان"-  كتابه"مقامع  خالل  من  باألندلس  النصارى  جمادلة  يف 

مقارنة – الذي تناولت فيه جهود اخلزرجي يف الرد عىل النصارى باألندلس.

ويعود اختياري هلذا املوضوع - بعد فضل من اهلل وتوفيقه - إىل دافعني اثنني:

خاصة  الديني،  باجلدل  عالقة  له  ما  كل  إىل  القوي  مييل  يف  ويتمثل  ذايت  أوله 
األندليس.

األحيان-  كثري من  انعدامها يف  – بل  الدراسات  قلة  ويتمثل يف  وثانيه موضوعي 
حول شخصية أيب عبيدة اخلزرجي.

كام حاولت يف هذا الكتاب أن أجيب عىل إشكاالت ثالث:

األوىل: ما هو املنهج الذي اتبعه اخلزرجي يف الرد عىل النصارى؟

الثانية: هل انفرد اخلزرجي يف جدال النصارى بمنهج خاص به أم تأثر بمن سبقه 
من علامء اجلدل الديني؟

الثالثة: هل أثر اخلزرجي فيمن جاء بعده من علامء اجلدل الديني؟

الوصفي  املنهج  ثالث:  مناهج  عىل  الكتاب  هذا  فصول  حتليل  يف  اعتمدت  وقد 
واملنهج التحلييل ثم املنهج املقارن.

http://kotob.has.it
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أما منهاجي يف البحث فقد حاولت فيه ذكر أهم القضايا التي تناوهلا اخلزرجي يف 
رده عىل رسالة القس القوطي ومقارنتها بام ذكره غريه من علامء اجلدل، للوقوف عىل أوجه 

االتفاق واالختالف بينهم.

حاولت  فقد  اخلزرجى،  أثارها  التي  القضايا  كل  إىل  أتعرض  مل  أين  إىل  هنا  وأشري 
قدر املستطاع الوقوف عند القضايا البارزة فقط من قبيل التثليث والصلب...وكذا بعض 
أعيد حمتوى  بالسيف...حتى ال  انتشار اإلسالم  قبيل  النصارى من  أثارها  التي  الشبهات 

الكتاب كام هو.

أو  بلفظها  اخلزرجى  ذكرها  التي  واإلنجيل  التوراة  نصوص  بتخريج  قمت  كام 
بمعناها، من نسخة الكتاب املقدس احلديثة.

وتذييله  مقدمة وثالثة فصول فخامتة  إىل  تقسيمه  البحث  مني طبيعة  اقتضت  وقد 
النبوية والفرق واجلامعات والئحة للمصادر  القرآنية واألحاديث  بفهرس يشمل اآليات 

واملراجع.

قام  التي  واإلشكالية  اختياره،  ودوافع  املوضوع  أمهية  فيها  وتناولت  املقدمة  أما 
بعض  ثم  للموضوع  السابقة  والدراسات  املتبع،  واملنهج  البحث،  وخطة  البحث،  عليها 

الصعوبات التي واجهتني يف البحث.

ثالثة  إىل  وقسمته  اخلزرجي"  عبيدة  بأيب  "التعريف  بــ  فعنوته  األول  الفصل  وأما 
عن  موجزة  نبذة  تقديم  فيه  حاولت  وقد  مطالب،  بدوره  مبحث  كل  ويضم  مباحث، 
شخصية أبا عبيدة اخلزرجي والتعريف بكتابه " مقامع الصلبان"، مشريا إىل تعدد عناوين 

الكتاب.

"جهود أيب عبيدة اخلزرجى يف نقد الكتاب املقدس"  الفصل الثاين فعنونته بــ  وأما 
واشتمل عىل ثالثة مباحث، وحتت كل مبحث مطالب، حاولت من خالله الكشف عن 

بعض جهود اخلزرجي يف نقده للكتاب املقدس والرد عىل بعض شبهات القسيس.

http://kotob.has.it
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وأما الفصل الثالث واألخري من هذا البحث فعنونته بـــ" أبو عبيدة اخلزرجي بني 
التأثري والـتأثر" واشتمل عىل مبحثني ومطالب، قارنت فيه بني ما جاء به اخلزرجي وغريه 
من العلامء سواء الذين سبقوه أو الذين جاؤوا بعده، للوقوف عىل جوانب األثر والتأثر يف 

علمه.

أما ما يتعلق بالدراسات التي تناولت شخصية أيب عبيدة اخلزرجى قليلة جدا،-)1(- 
فباستثناء كتاب "اجلدل الديني بني املسلمني وأهل الكتاب باألندلس)ابن حزم- اخلزرجي(" 
للدكتور خالد عبد احلليم عبد الرحيم السيوطي، مل أعثر عىل أي دراسة حول هذا العامل، 
كل ما يف األمر هو جمرد حتقيق لكتابيه األول حتت عنوان: "مقامع الصلبان)2)" الذي حققه 
علوم  يف  للخزرجي  وكتاب  واملسيحية"،  اإلسالم  "بني  عنوان  حتت  شامة  حممد  الدكتور 
حققه  الذي  ومنسوخه"  وناسخه  القرآن  غريب  يف  الصباح  "نفس  عنوان:  حتت  القرآن 

األستاذ حممد عز الدين املعيار اإلدرييس.

إىل  جديدة  إضافة  يكون  وأن  حسنايت،  ميزان  يف  البحث  هذا  جيعل  أن  أسأل  فاهلل 
خزانة مقارنة األديان حتى ينتفع به اجلميع، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد عليه عليه أفضل 

الصالة والسالم.

عبد الرمحان بن عمرو الطبيب     

أقصد الدراسات التي خصصت لتناول اخلزرجي بمعزل عن األعالم اآلخرين.  )1(
أطلقت عىل هذا الكتاب عناوين كثرية، للتفصيل أكثر يف املوضوع، ينظر: املبحث الثاين من الفصل   )2(

األول يف هذا الكتاب.
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الفصل األول
التعريف بأبي عبيدة اخلزرجي

وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول: حياة اخلزرجى ومكانته العلمية ووفاته.

املبحث الثاني: التعريف بكتاب "مقامع الصلبان".

املبحث الثالث: عصر أبي عبيدة اخلزرجى.

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



املبحث األول:حياة اخلزرجى ومكانته العلمية ووفاته

املطلب األول: امسه ومولده وكنيته ونسبه

1- امسه:

هو أمحد بن عبد الصمد بن أيب عبيدة،)1( حممد بن أمحد بن عبد الرمحن، بن حممد بن 
عبد احلق اخلزرجى القرطبي)2(.

2- مولده:

ولد اإلمام ابن أيب عبيدة اخلزرجى –رمحه اهلل- سنة 519هــ)3(ـ

3- كنيته:

يكنى بأيب جعفر)4(.

4- نسبه:

ينتهي نسب أيب عبيدة اخلزرجى إىل الصحايب "سعد بن عبادة )5( بن دليم بن حارثة 
بن أيب خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج)6(".

)1(  الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، حممد بن عبد امللك املراكيش، حتقيق حممد بن رشيفة، دار 
الثقافة بريوت لبنان، السفر األول،القسم األول،ص:239.

معجم املؤلفني، تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1،   )2(
1414هـ/1993م،الطبعة األوىل، ج1، ص:170.

املرجع نفسه، ص. 170، وينظر: الذيل والتكملة، ص.241.  )3(
نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج، أمحد بابا التنبكتي، تقديم عبد احلميد عبد اهلل اهلرامة، منشورات كلية   )4(

الدعوة اإلسالمية، طرابلس،ط1، 1398هـ1989-م، ج1-2، ص:69.
الذيل والتكملة، ص:239.  )5(

 ،1119 مجهرة أنساب العرب، ابن حزم األندليس، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار املعارف   )6(
كورنيش النيل، القاهرة، ص:366.
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املطلب الثاني: نشأته وأسرته

تتفق جل كتب الرتاجم)1( التي حتدثت عن شخصية ابن أيب عبيدة اخلزرجى، عن 
خلوها من احلديث عن طفولته وتربيته، كل مايف األمر هو جمرد إشارات بسيطة عنه مستقاة 
عىل  حرص  "حيث  علمية  نشأة  نشأ  اخلزرجى  اإلمام  بأن  ذكرت  التي  الكتب  بعض  من 

حتصيل العلم منذ صغره")2(.

أما عن أرسة اخلزرجى، فقد كانت ذات رشف ونسب عريق يشهد لذلك ما جاء يف 
بأنه "صبي من آل عبد احلق اخلزرجى".)3( مقدمة كتاب بني "اإلسالم واملسيحية"، 

عبيدة  أيب  من  املقربني  األعالم  من  عددا  الرتاجم"  "كتب  بعض  ذكرت  وقد  هذا 
اخلزرجى الذين حيملون لقب "اخلزرجى" نذكر منهم عىل سبيل املثال:

أمحد بن عبد الرمحان بن عبد احلق اخلزرجى)421هـ(، املقرئ من أهل قرطبة،يكنى   *
أبا جعفر)ت511هـ()4(.

عبد احلق بن حممد بن عبد احلق بن أمحد أبو حممد اخلزرجى   *

القرطبي)ت 604هـ()5(.  *

نذكر عىل سبيل املثال:الذيل والتكملة للمراكيش، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة، نيل االبتهاج   )1(
بتطريز الديباج أمحد بابا التنبكتي، جذوة االقتباس يف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس،أمحد ابن 

القايض املكنايس، دار املنصور للطباعة والوراقة، الرباط 1393هـ- 1973م.
اجلدل الديني بني املسلمني وأهل الكتاب باألندلس)ابن حزم – اخلزرجي(، د.خالد عبد احلليم عبد   )2(

الرحيم السيوطي، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، 2001، ص.43-42.
مقامع الصلبان، أمحد بن عبد الصمد اخلزرجي، حتقيق عبد املجيد الرشيف،اجلامعة التونسية، نرشية   )3(

مركز الدراسات واألبحاث االقتصادية واالجتامعية، ص.7.
ينظر: الصلة، ابن باشكوال، حتقيق ابراهيم األبياري، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط1، 1410هـ-  )4(

1989م، ج2،ص.127.
العلمية،  الكتب  دار  ج.برجسرتارس،  حتقيق  اجلزري،  ابن  القراء،  طبقات  يف  النهاية  غاية  ينظر:   )5(

بريوت، لبنان، ط1، 2006م، ج1، ص.325.
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املطلب الثالث: شيوخه وتالميذه

1- شيوخه:

تتلمذ اإلمام أبى عبيدة اخلزرجى عىل يد ثلة من الشيوخ، الذين كان هلم الفضل يف 
تنشئته العلمية، وقد ذكرت لنا كتب الرتاجم عددا من شيوخه، نذكر منهم:

- ابن أيب اخلصال )456هـ - 540هـ(:

الغافقي،  ابن أيب اخلصال  بن فرج بن جماهد  - هو حممد بن مسعود بن خالصة، 
وقد سكن قرطبة وغرناطة، عرف ب"ذو الوزارتني")1( نظرا لتبحره يف صناعة احلديث، 
وأدب  لغة  من  العربية  باللغة  يتصل  ما  بكل  ملام  كان  أنه  عنه  عرف  برجاله.  واملعرفة 

ونسب)2(...

- أبو بكر بن العريب )468 – 543(:

إشبيلية، ختام علامء  أهل  بن أمحد، من  اهلل  بن عبد  اهلل بن حممد  بن عبد  هو حممد 
األندلس وأخر حفاظها وأئمتها، رحل إىل بغداد ثم إىل مكة، فسمع من عدد كبري من 

الشيوخ كاحلسني بن عيل الطربي وأيب احلسن عيل بن أيوب البزازي، وله تصانيف 
كثرية منهاّ:"املسالك يف رشح موطأ مالك"و"املحصول يف أصول الفقه")3(

- ابن الطراوة املالقي )ت528(:

املشهورين  املالقي، كان أحد  النحوي  الطراوة  بن  أبو احلسن سليامن بن حممد  هو 
بإتقان صناعة النحو يف أملرية، حتى أطلق عليه نحوي أملرية،)4("وقد برزيف علوم اللسان 

قالئد العقيان، الفتح ابن خاقان، Oriental Institute Library Ocsford University، ص.185.  )1(
دار  طويل،  عيل  يوسف  األستاذ  تقديم  اخلطيب،  الدين  لسان  غرناطة،  أخبار  يف  اإلحاطة  ينظر:   )2(

الكتب العلمية بريوت، لبنان، ط1، 1424هـ/2003م 2، ج2، ص.288-269.
الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، ابن فرحون املالكي، حتقيق:مأمون بن حميى الدين   )3(

اجلنان، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 1417هـ/1996م، ص:378/376.
املغرب يف حىل املغرب، ابن سعيد املغريب، حتقيق شوقي ضيف، دار املعارف 1119،كورنيش النيل،   )4(

القاهرة، 1955، ج2، ص.208.

http://kotob.has.it



18 

نحوا ولغة وأدبا فكان له أراء يف النحو انفرد هبا وخالف فيها مجهور النحاة...وعد إمام 
العربية يف عرصه")1(.

- أبو احلسن رشيح بن حممد )451 - 539(:

ابن أمحد بن رشيح بن أمحد الرعيني املقرئ، من أهل إشبيلية، وخطيبها، يكنى أبا احلسن، 
كان من املقرئني واألدباء املحدثني، عرف ببالغته وحسن حفظه وفضله وسعة خلقه)2(.

- أبو القاسم بن ورد التميمي )465- 540(:

هو" أمحد بن حممد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبد اهلل ابن ورد التميمي، من 
أملرية،يكنى أبا القاسم، ويعرف بابن ورد")3(

كان متمكنا من النحو والتاريخ ومتبحرا يف علم األصول والتفسري، تقلد الرياسة يف 
مذهب مالك، عرف بإتقانه لفن املناظرة.)4(

- أبو جعفر بن عبد الرمحن البطروجي )ت 542(:

هو أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الباري اهلوا ري أبو جعفر البطروجي احلافظ، 
من أهل قرطبة،عرف عنه أنه كان كثري احلفظ للنصوص، رغم قلة معرفته بلسان العرب)5(.

- أبو احلسن عبد الرحيم بن قاسم بن حممد )543-530(:

يد أمحد بن حممد احلور  تتلمذ عىل  املقرئني،  الشيوخ  أبو حممد احلجاري، كان من 
احلجاري، عرف عنه أنه كان كثري احلفظ والذكاء،كثري الكتب)6(.

مملكة أملرية يف عهد املعتصم بن صامدح، دة.مريم قاسم طويل، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان،   )1(
ط1، 1414هـ/1994م، ص.125.

الصلة، ابن باشكوال، ج:1، ص.367-366.  )2(
الديباج املذهب، ابن فرحون، ص.104 - 105.  )3(

املرجع نفسه،ص:105-104.  )4(
ينظر: املعجم يف أصحاب القايض اإلمام أيب عيل الصديف، ابن األبار، طبع يف مدينة جمريط بمطبع   )5(

روخس، 1885، ص.30-26.
ينظر: غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن اجلزري الدمشقي الشافعي، ص.345، وينظرأيضا: الصلة،   )6(

ابن باشكوال، ج:1، ص.567.
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2 - تالميذه:

بعد أن تلقى أبو عبيدة اخلزرجى العلوم عىل يد ثلة من األساتذة الذين جعلوا منه 
إماما متبحرا يف شتى العلوم، انتقل من مرحلة التلقي إىل مرحلة التلقني، ومن بني التالميذ 

الذين أخذوا عنه نذكر:

- أبو سليامن بن حوط اهلل )621-560(:

داود بن سليامن بن داود بن عبد الرمحن بن سليامن عمر بن حوط اهلل األنصاري 
احلارثي اآلندي، يكنى أبا سليامن، رحل إىل مشارق األرض ومغارهبا طلبا للعلم واملعرفة، 

فكان إماما حافظا للقرآن)1(.

- أبو القاسم أمحد بن يزيد بن عبد الرمحن )625-537(:

ابن أمحد بن حممد بن أمحد بن خملد بن بقي بن خملد القرطبي يكنى أبو القاسم،فقيه 
كاتب وحمدث)2(.

- القايض أبو احلسن عيل بن إبراهيم )632-555(:

ابن عيل بن يوسف بن إبراهيم اجلذامي املعروف بابن القفاص، سمع باملقة وغرناطة 
وقرطبة، اشتهر بالضبط وحسن التقيد ملا يرويه، وقد اخترص كتاب"االستدراك"البن عبد 

الرب)3(.

املجلد  عدنان،  اهلل  عبد  حممد  حتقيق  اخلطيب،  ابن  الدين  لسان  غرناطة،  أخبار  يف  اإلحاطة  ينظر:   )1(
األول، الرشكة املرصية للطباعة والنرش، القاهرة، ط2، 1978، ص.506-503.

ينظر:، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، أمحد بابا التنبكتي ج:1-2، ص.77.  )2(
احلق  عبد  بن  الصمد  عبد  بن  أمحد  ومنسوخه،  وناسخه  القرآن  غريب  يف  الصباح  نفس  ينظر:   )3(
األوقاف  وزارة  املغربية،  اإلدرييس،اململكة  املعيار  الدين  عز  حممد  حتقيق:األستاذ  اخلزرجى، 
والشؤون اإلسالمية،1414هـ/1994م،ج:1، ص.93. اجلدل الديني بني املسلمني وأهل الكتاب 

باألندلس، د.خالد عبد احلليم عبد الرحيم السيوطي، ص:47.
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املطلب الرابع:جوانب ختصصه

سبق أن أرشت إىل أن أبا عبيدة اخلزرجى ينتمي إىل أرسة اشتهرت بالعلم واملعرفة، 
بالذكاء  املراكيش:"كان يف شبيبته معروفا  امللك  ابن عبد  مما جعل منه حمدثا حافظا، يقول 
متني  املجالسة  ممتع  والقصص،  للتواريخ  للحديث،ذاكرا  باحلفظ  مشهورا  والنبل، 
األدب")1(، هذا وقد استغرق مدة طويلة يف مدينة فاس يف إسامع احلديث، والتكلم عىل 

معانيه بجامع القرويني)2(.

إىل جانب براعة اخلزرجى يف علوم احلديث، كانت شهرته يف الفقه ذائعة الصيت، 
فقد كان جييب "عىل املسائل التي كانت ترد عليه)3("، وقد كان له كتاب يف األقضية النبوية 
سامه"آفاق الشموس وأعالق النفوس"هذا إىل جانب براعته وتبحره يف اجلدال واملناظرات 

مع أهل امللل والنحل، ويتضح ذلك جليا يف كتاب )بني اإلسالم واملسيحية(.

وأشري إىل أن اخلزرجى كان عىل اطالع باللغة العربانية، وهو ما ورد عنه من خالل 
قوله:

"وإنام نقلت من أناجيلهم حرفا حرفا عىل ما فيه من إضافة الفعل والقدرة واحلول 
إىل غري اهلل تعاىل. ألن من شأهنم وشأن اليهود، إذا قيدوا بيشء مكتوب عندهم أنكروه.

فلم أورد من ذلك، إال ما قرأته يف كتبهم العربانية ووقفت عليه بنفيس وطالعت منها بعض 
قائل بصحته  بني  األمر  هذا  الدارسون حول  اختلف  وإن  هبا")4(،  تفاسريهم، وشافهتهم 
ومشكك فيه، حيث شكك حمقق مقامع الصلبان " األستاذ عبد املجيد الرشيف " يف مسألة 
معرفة اخلزرجى بالعربانية بقوله:"إن حذقه – أي اخلزرجى – للعربانية، يبدو لنا فيه شك 
ال فقط لصغر سنه عند تأليف لرسالته –مقامع الصلبان – بل وأيضا ألن أي مرجع مل يرش 
النصوص  التي يستشهد هبا، هي يف مجلتها من  النصوص  إليها، ولو إشارة طفيفة، وألن 

الذيل والتكملة، عبد امللك املراكيش، السفر األول،ص:240-239.  )1(
املرجع نفسه، ص.240-239.  )2(

املرجع نفسه، ص.240.  )3(
مقامع الصلبان، ص. 196.  )4(
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املتداولة يف ردود املسلمني عىل النصارى" )1(، لريد عليه الدكتور املنجي الكعبي بقوله:" إذا 
كان هذا الذي قدرت له اثنتني وعرشين سنة، أو ثالثا وعرشين حني ألف كتابه هو"صبي" 
" يف حسابك. فأنا نعجب لكون هذه املفارقة يف ذهنك  صغري السن  لفظا ومعنى، وهو" 
سوى تشكيكا يف أن املؤلف قد اطلع كام يدعى عىل أناجيل املسيحيني بالعربانية، وقرأ شيئا 

من تفاسريهم هلا")2(.

جممل القول: إن اإلمام اخلزرجى كرس آخر حياته يف تدريس علوم احلديث وغريها 
من العلوم الرشعية يف مدينة فاس، مقابل أجرة عامني، واستمر ذلك زهاء تسع حجج إىل 

أن لقي اهلل تعاىل)3(.

املصدر نفسه، ص.15.  )1(
جريدة " العمل " التونسية، عدد.16 /1975/8،ص.7، نقال عن نفس الصباح، ص.81-80.  )2(

ينظر: الذيل والتكملة، املراكيش، السفر األول، ص.240.  )3(
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املطلب اخلامس:وفاته و مصنفاته العلمية

1- وفاته:

تويف اإلمام ابن أيب عبيدة اخلزرجى بفاس يف شهر ذي احلجة، سنة 582 )1(.

2- مصنفاته:

تويف اإلمام ابن أبى عبيدة اخلزرجى، وترك كنزا ثمينا من الكتب التي ال يستغني 
عنها أي باحث يف علم مقارنة األديان ويف علوم أخرى أيضا، وقد حفظت لنا املصادر عددا 

من كتبه نذكر منها:

- يف السرية:

أفاق الشموس وأعالق النفوس يف أحكام النبي ^)2(.  *

قصد السبيل يف معرفة آيات الرسول ^)3(.  *

- يف مقارنة األديان:

مقامع الصلبان.  *

-يف علوم القرآن:

نفس الصباح يف غريب القرآن وناسخه ومنسوخة.  *

املرجع نفسه،ج:1، ص.241.  )1(
ينظر: معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة ص.170.  )2(

ينظر: الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، ابن فرحون املالكي، ص.119.  )3(
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املبحث الثاني: التعريف بكتاب "مقامع الصلبان"

يصنف كتاب اخلزرجى ضمن العديد من مؤلفات اجلدل الديني يف األندلس التي 
سادت يف عرصه )ق 6هـ( كام انترشت قبله ككتاب "الفصل يف امللل واألهواء والنحل" 
بعده  وانترشت  البن حزم، و"رسالة أيب الوليد الباجي يف الرد عىل الراهب من فرنسا"، 
الفساد واألوهام وإظهار حماسن دين اإلسالم  النصارى من  بام يف دين  "اإلعالم  ككتاب 
اهلل اهلندي...إلخ،  القرطبي، و"إظهار احلق" لرمحت  وإثبات نبوة نبينا حممد ^" لإلمام 
واملحققني،  الدارسني  قبل  من  عناية  بكبري  حيظيا  مل  وصاحبه  "املقامع"  كتاب  كان  وإن 
خصص  الذي   ،Fernando De La Granja به  املهتمني  من  القليل  النزر  ذاك  ومن 
 Melagros فصال لدراسة ما ورد فيه من خوارق نسبت إىل املسيحيني، من خالل كتابه 
 espanoles en una obra polémica musulmana )El Kitab Makamie al Sulban

.)1( del jazrayl)

وقبل اخلوض يف احلديث عن حمتويات الكتاب وتعدد العناوين التي سمي هبا، أشري 
وهو  "بني اإلسالم واملسيحية"  إىل أن الكتاب محل عنوانا آخر غري هذا، حيث نرش باسم 
الكتاب بعدما  التغيري بكون  الدكتور حممد شامة معلال هذا  الذي وضعه املحقق  العنوان 
ألفه صاحبه تركه يف يد تالميذه قبل أن يصل إىل القس القوطي، وهذا ما طرح إشكالية 
تعدد العناوين واملسميات هلذا املؤلف، وهو األمر الذي دفع باملحقق إىل اختيار اسم آخر 
عنوانا  له  أختار  أن  رأيت  "هلذا  قوله:  يف  بذلك  رصح  حيث  الكتاب  موضع  عىل  اعتامدا 
إىل  نسبته  فيه وهو  بام مل خيتلف  ذيلته  ثم  اقتباسا من موضوعه،  )بني اإلسالم واملسيحية( 
أيب عبيدة، فجاء عنوان الكتاب هكذا: بني اإلسالم واملسيحية: كتاب أيب عبيدة اخلزرجي 

املتوىف سنة 582هـ”)2(.

ينظر: مقامع الصلبان، اخلزرجي، ص.5.  )1(
بني اإلسالم واملسيحية، اخلزرجي، ص. 117  )2(
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املطلب الثاني: تأثريه يف شهاب الدين القرايف )ت 684 هـ(

املرشق،  علامء  إىل  امتد  بل  فحسب،  األندلس  علامء  عىل  اخلزرجي  تأثري  يقترص  مل 
ولعل تأثريه يف شهاب القرايف- عىل الرغم من مرور قرن من الزمن- دليل واضح عىل هذا 
األمر، وليس هذا فحسب بل إن هذا التأثري يكشف عن التقاء املرشق واملغرب اإلسالميني 
األندلس  بني  قائام  ظل  الذي  الثقايف  التشارك  ذاك  عن  يكشف  كام  واحدة،  قضايا  يف 

واملرشق)1(.

أوال التعريف باإلمام القرايف:

بن عبد  الرمحان  بن عبد  إدريس  العالء  أيب  بن  العباس أمحد  أبو  الدين  هو شهاب 
الفقه عىل مذهب اإلمام  إليه رئاسة  انتهت  البهفشيمي املرصي،  الصنهاجي  يلني  ابن  اهلل 
مالك، زقد كان رمحه اهلل بارعا يف العلوم العقلية والفقه واألصول، أخذ العلم عن الشيخ 
عز الدين بن عبد السالم الشافعي امللقب بسلطان العلامء، كام أخذ عن حممد بن عمران 
رشح التهذيب"  و"  " الذخرية"  وعم شمس الدين أيب بكر، ترط مصنفات عديدة منها: 
و" التنقيح"وكتابه املشهور يف الرد عىل النصارى الذي سامه" األجوبة الفاخرة عن األسئلة 

الفاجرة يف الرد عىل امللة الكافرة" وغريها من املؤلفات، تويف رمحه اهلل سنة 684هــ)2(.

ثانيا: التعريف بكتابه" األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة يف الرد على 
امللة الكافرة":

مقارنة  علم  جمال  يف  املهمة  العلمية  الكتب  بني  من  الفاخرة  األجوبة  كتاب  يعد 
بعض  عىل  علمية  ردود  من  تضمنه  ملا  والتحليل  بالدراسة  الباحثون  أفرده  الذي  األديان 
شبهات اليهود والنصارى، وهو من املراجع املهمة يف هذا الباب، وإن كان يؤخذ عليه كثرة 
النصارى من  نقله عن غريه دون عزو النصوص إىل أههلها، فقد جاء كتابه هذا ردا عىل 
خالل رسد بعض شبههم حول اإلسالم وتفنيدها بمنهج علمي مجع فيه بني املنهج العقيل 

د. خالد عبد احلليم عبد الرحيم السيوطي، اجلدل الديني بني املسلمني وأهل الكتاب يف األندلس   )1(
)ابن حزم- اخلزرجي(، ص. 265.

ينظر: الديباج املذهب، ابن فرحون املالكي، ص.128 - 129.  )2(
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والنقيل والتارخيي. وقد قال صاحب حتقيق األجوبة الفاخرة جمدي حممد الشهاوي:" يعترب 
هذا الكتاب - بحق وصدق – رائعة من روائع املؤلف ودرة ثمينة من درره الغالية وكنزا 

من كنوزه التي ال تبارى")1(

وقد ُقسم هذا الكتاب إىل أربعة أبواب، خصص الباب األول للجواب عن أسئلة 
أهل الكتاب عىل وجه االختصار دون اإلكثار يف االنتصار، ثم عقد الباب الثاين من الكتاب 
للجواب عن األسئلة التي عبث هبا أهل الكتاب، ويف الباب الثالث خصصه لرسد نصوص 
من أناجيل النصارى املتناقضة فيام بينها، مكتفيا بذكرها دون التعليق عليها ليزهق الباطل 
باحلق والصخب بالصدق كام قال القرايف، ثم جعل الباب الرابع واألخري من هذا الكتاب 
لرسد أدلة من كتب اليهود والنصارى وكتب املسلمني الدالة عىل صحة الدين اإلسالمي 

وصحة نبوة حممد ^)2(.

واجلدول التايل يعكس إىل حد بعيد مدى تأثري اخلزرجي يف شهاب الدين القرايف، 
عىل الرغم من مرور زمن طويل بينهام، بحيث ظل القرايف ينقل عن اخلزرجي ويكرر كالمه 
يف جل القضايا التي تناوهلا، كقضية صلب املسيح وحتريف التوراة وإلقاء الشبه عىل نبي اهلل 

عيسى عليه السالم

واجلدول املوايل يبني أوجه التشابه بني نصوص اخلزرجي ونصوص شهاب الدين 
القرايف:

األجوبة الفاخرة، القرايف، ص.6 - 7.  )1(
ينظر: األجوبة الفاخرة، القرايف، ص.199.  )2(
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شهاب الدين القرايفأبو عبيدة اخلزرجيالقضايا

* نفي نسبة 
األناجيل 

إىل اهلل

"ومن طالع كتبكم، وأناجيلكم وجد فيها من 
العجائب ما يقيض له بأن رشائعكم وأحكامكم 
ونقولكم قد تفرقت تفرق أهل سبأ، وأنكم ال 
تلزمون مذهبا، وليس هذا بغريب فأناجيلكم 
كهنة،  وكالم  وتواريخ،  حكايات،  إال  هي  ما 
وتالميذ وغريهم حتى أين أحلف بالذي ال إله 
إال هو، أن تاريخ الطربي عندنا أصح نقال من 

اإلنجيل... ")1(

فيها  وجد  وأناجيلهم،  كتبهم  طالع  "ومن 
تفرقت  القوم  بأن  له  يقيض  ما  العجائب  من 
أيدي  تفرق  ونقوهلم  وأحكامهم  رشائعهم 
يلتزمزن مذهبا. والعجب  القوم ال  سبأ، وأن 
أن أناجيلهم حكايات وتواريخ، وكالم كفرة 
أحلف  أين  حتى  وغريهم،  وتالميذه  وكهنة 
باهلل الذي ال إله إال هو أن تاريخ الطربي عند 

املسلمني أصح نقال من اإلنجيل...")2(

* لب 
املسيح بني 

احلقيقة 
واالفتاء

"جاء يف اإلنجيل أن املصلوب قد استقى اليهود، 
يرشبه،  ومل  فذاقه  بمرارة،  ممزوجا  خال  فأعطوه 
فنادى إهلي ! إهلي ! مل خذلتني؟ واألناجيل كلها 
مرصحة بأنه عليه السالم كان يطوي أربعني يوما 
وليلة، ويقول للتالميذ:)إن يل طعاما لستم تعرفونه(

)3(، ومن يصرب عىل العطش واجلوع أربعني يوما 

وأربعني ليلة، كيف يظهر احلاجة واملذلة واملهانة 
ألعدائه بسبب عطش يوم واحد ! هذا ال يفعله 

أدنى الناس،فكيف بخواص األنبياء؟ ")4(

"مايف األناجيل:املصلوب استقى اليهود فأعطوه 
خال مذاقا بمر فذاقه ومل يسغه، فنادى إهلي إهلي مل 
خذلتني؟" واألناجيل مرصحة بأنه عليه السالم 
ويقول  ليلة  وأربعني  يوما  أربعني  يطوي  كان 
للتالميذ:)أن يل طعاما لستم تعرفونه()5(،ومن 
يصرب أربعني يوما عىل اجلوع والعطش، كيف 
يظهر حلاجة واملذلة واملهانة ألعدائه وأعداء اهلل 
بسبب عطش يوم وليلة؟؟،)...( هذا ما ال يفعله 

أدنى الناس فكيف بخواص األنبياء؟؟")6(

* القول 
بإلقاء الشبه 

عىل غري 
عيسى

)عليه  الشبه  بإلقاء  القول  إن  تقول:  "ولعلك 
السالم( يفيض إىل السفسطة والشك يف احلقائق، 
يليق  ال  وما  اجلاهالت،  يف  حينئذ  والدخول، 
اإلنسان  شبه  إلقاء  جوزنا  إذا  ألننا  بالعقالء، 
عىل غريه، فإن اإلنسان إذا رأى ولده مل يثق بأنه 
ولده، ولعله غريه ألقى عليه شبه ولده، وكذلك 
يثق اإلنسان  امرأته وسائر معارفه ال  القول يف 
بأحد منهم وال يسكن إليه)...(، إن قولك هذا 
ليس عليه تعويل، ألن الرباهني القاطعة واألدلة 
الساطعة قائمة عىل أن اهلل خلق اإلنسان ومجلة 

أجزاء العامل، وأن حكم الشئ حكم مثله")7(

"قالوا: "القول بإلقاء الشبه عىل غري عيسى)عليه 
يف  والدخول  السفسطة،  إىل  يفيض  السالم( 

اجلاهالت وما ال يليق بالعقالء...
...إذا جوزنا إلقاء شبه اإلنسان عىل غريه، فإذا 
رأى اإلنسان ولده مل يثق بأذنه ولده، ولعله غريه 
امرأته  القول يف  ألقى عليه شبه ولده، وكذلك 
وسائر معارفه، ال يثق اإلنسان بأحد منهم وال 
عليه  ليس  هتويل  هذا  )...(،أن  إليهم،  يسكن 
الساطعة  واألدلة  القاطعة  الرباهني  بل  تعويل، 
قائمة عىل أن اهلل تعاىل خلق اإلنسان ومجلة أجزاء 

العامل، وأن حكم الشئ حكم مثله ")8(

بني اإلسالم واملسيحية، اخلزرجي، ص.149 - 150.  )1(
األجوبة الفاخرة، القرايف، ص. 25.  )2(

إنجيل يوحنا:4 /32.  )3(
بني اإلسالم واملسيحية، اخلزرجي، ص.155.  )4(

إنجيل يوحنا:4 /32.  )5(
األجوبة الفاخرة،القرايف، ص. 80.  )6(

بني اإلسالم واملسيحية، اخلزرجي، ص. 156 - 157.  )7(
األجوبة الفاخرة، القرايف، ص. 81 - 82.  )8(
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4.اختالف 
التوراة بني 
فرق اليهود 
والنصارى

فرقة  وهي  السامرية–  أن  يقرون  "وكذلك 
بينا، والسامرية  التوراة حتريفا  منهم- حرفت 
يدعون عليهم مثل ذلك من التحريف، ولعل 
الفريقني صادقان، فأين حينئذ يف التوراة شئ 
فرق  من  الدعاوى  هذه  تقابل  مع  به،  يوثق 

اليهود، فكفونا بأنفسهم من غريهم")1(

اتفق  السامرية،  هلم  يقال  اليهود  من  "طائفة 
اليهود عىل أهنم حرفوا التوراة حتريفا شديدا، 
والسامرية يدعون عليهم مثل ذلك التحريف، 
ولعل الفريقني صادقان، فأين حينئذ يف التوراة 
شئ يوثق به من تقابل هذه الدعاوى من فرق 

اليهود؟ فكفونا بأنفسهم من غريهم")2(

5.احتكام 
األنبياء إىل 

اإلنجيل

عليهم  اهلل  صلوات  النبيون  كان  قلتم:  "فإن 
السالم،  عليه  املسيح  زمن  إىل  هبا  حيكمون 
واألنبياء معصومون عن الباطل، وهذا يبطل 
مجيع ما يذكره املسلمون من دعوى التحريف، 
وحيتم عليهم أن يوافقونا عىل حكم النبيني هبا، 

لقول القرآن الكريم)حيكم هبا النبيون(
قلت: اجلواب من وجهني:

أحدمها: لعل النبيني عليهم السالم كان يوحى 
إليهم بالصحيح منها.

وثانيهام: أن كل شئ حكموا به، فهو صحيح. 
ولكن مل قلتم: إهنم حكموا بجملتها...")3(

اهلل  صلوات  النبيئون  كان  فقد  قالوا:  "فإن 
عليه  املسيح  زمن  إىل  هبا  حيكمون  عليهم 
معصومون  السالم  عليهم  واألنبياء  السالم 
يذكره  ما  مجيع  يبطل  وهذا  الباطل،  عن 
النبيني  حكم  عىل  وافقونا  فإهنم  املسلمون، 

هبا، لقول القرآن:)حيكم هبا النبيون( 
قلنا اجلواب من وجهني:

كان  السالم  عليهم  النبيني  لعل  أحدمها: 
يوحي إليهم بالصحيح منها.

ثانيهام: نسلم أن كل شئ حكموا به هو صحيح، 
فلم قلتم أهنم حكموا بجملتها؟...")4(

فبعد مرور قرن من الزمن عىل رد اخلزرجى عىل النصارى يف األندلس، وجدنا القرايف 
حيييه من جديد يف املرشق للرد عليهم ودفع شبهاهتم، مما يدل عىل أن عجلة اجلدل الديني 
بني النصارى واملسلمني مل تكف عن الدوران- ويبدو أهنا لن تتوقف- لينقل القرايف الرد 
نفسه الذي طرحه اخلزرجى يف كتابه " مقامع الصلبان" )بني اإلسالم واملسيحية( يف كثري من 

القضايا، مثل قضية نفي نسبة األناجيل إىل اهلل والكشف عام هبا من تضارب وخلط.

باخلزرجي  القرايف  تأثر  مدى  جليا  له  يظهر  كليهام  عند  الواردة  للقضايا  والدارس 
انتشار  ومسألة  الصلب  كقضية  النصارى  كتب  أثارهتا  التي  البارزة  القضايا  يف  خاصة 
التي  األخرى  القضايا  من  وغريها   ...^ بمحمد  التبشري  مسألة  وكذا  بالسيف  اإلسالم 

اجتمع حوهلا علامء اجلدل الديني سواء يف األندلس أو يف املرشق اإلسالمي.

بني اإلسالم واملسيحية، اخلزرجي، ص.224.  )1(
األجوبة الفاخرة، القرايف، ص. 106.  )2(

بني اإلسالم واملسيحية، اخلزرجي، ص.225.  )3(

األجوبة الفاخرة، القرايف، ص. 106 – 107.  )4(
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خامتة

من خالل هذه الدراسة لعلم من أعالم اجلدل الديني يف األندلس و جهوده يف جدال 
النصارى، حاولت قدر اإلمكان أن أقف عىل اجلوانب وبعض القضايا الدينية التي جادل 
وحيادية  بتجرد  املوضوع  معاجلة  جاهدا  حاولت  وقد  القوطي،  القسيس  اخلزرجى  فيها 
خدمة للبحث وبيانا للحقيقة دون زيف أو افرتاء، فتوصلت إىل نتائج عديدة يمكن إمجاهلا 

يف العنارص التالية:

حمرفة  األندلس  يف  واليهود  النصارى  هبا  يؤمن  كان  التي  التوراة  أن  اخلزرجي  بيان   *
بدالئل عقلية ونقلية وتارخيية.

ملا  السليمة  والفطرة  العقل  مع  ملنافاهتا  النصارى  عقائد  بطالن  اخلزرجي عن  كشف   *
حتويه من فواحش وشبه يف حق األنبياء الذين سبقوا عيسى عليه السالم.

اخلزرجي يف جدال النصارى يعتمد يف املقام األول التوراة واإلنجيل، وهذا دليل عىل   *
مدى اهتامم علامء اإلسالم يف األندلس بدراسة الكتاب واملقدس ونقده.

اإلمام اخلزرجي وإن تأثر بابن حزم يف بعض القضايا فقد كان تأثريه فيمن جاء بعده   *
من علامء اجلدل بالغا)وهنا أشري أن قلة املعلومات حول اخلزرجي وعدم تداول كتبه 

بني الناس جعل البعض ينقل ما كتب دون اإلشارة إليه(.

اخلزرجي يف نقده للتوراة واإلنجيل اعتمد عىل منهج ثالثي هم كل من: املنهج النقيل   *
واملنهج العقيل ثم املنهج التارخيي.

للنصارى  جداله  يف  اخلزرجي  جهود  من  إليه  اإلشارة  متت  مما  قليل  جزء  هذا 
لعوادي  عرضة  والنسيان  اإلمهال  رفوف  يف  ألقيت  التي  مصنفاته،  باقي  أمام  باألندلس 

الزمن. يف انتظار فرصة تسمح لنا بتحقيق ما خطه خدمة لرتاثنا اإلسالمي.
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الئحة املصادر واملراجع
القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.  *

الرشق  يف  املقدس  الكتاب  دار  األصلية،  اللغات  من  ترجم  وقد  املقدس،  الكتاب   *
.Arabic Bible 43 30. 1M -1985األوسط

صحيح البخاري، دار ابن كثري دمشق، بريوت،الطبعة األوىل، 1423هـ/2002م.  *
والثقافة  للرتبية  العاملية  املنظمة  التلييل،  الرمحن  عبد  العامل،  رشد-الفيلسوف  ابن   *

والعلوم، إدارة الثقافة، تونس، 1998.
األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة يف الرد عىل امللة الكافرة، القرايف، حتقيق: جمدي   *
حممد الشهاوي، عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 1426هـ/م، 

الطبعة األوىل2005.
اإلحاطة يف أخبار غرناطة، لسان الدين اخلطيب، تقديم األستاذ يوسف عيل طويل،   *

دار الكتب العلمية بريوت، لبنان،الطبعة األوىل، 1424هـ/2003م.
اخلطيب،  ابن  الدين  لسان  عدنان،  اهلل  عبد  حممد  حتقيق  غرناطة،  أخبار  يف  اإلحاطة   *

املجلد األول، الرشكة املرصية للطباعة والنرش، القاهرة،الطبعة الثانية، 1978.
للطباعة  الوفاء  دار  املطعني،  العظيم  عبد  العاملي،  االسترشاق  مواجهة  يف  اإلسالم   *

والنرش والتوزيع، املنصورة، الطبعة األوىل، 1413هـ/1992م.
أصول البحث، الدكتور.عبد اهلادي الفضيل، اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية، دار   *

املؤرخ العريب، بريوت،الطبعة األوىل، 1412هـ/1992م.
القادر  عبد  أمحد  حممد  الدكتور  وحتقيق:  دراسة  اهلندي،  اهلل  رمحت  احلق،  إظهار   *
خليل ملكاوي، طبع ونرش الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة 

واإلرشاد، اجلزءاألوىل، الطبعة األوىل، 1410هـ/1989م.
اإلعالم بام يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن دين اإلسالم وإثبات   *
نبوة نبينا حممد عليه الصالة والسالم، اإلمام القرطبي، حتقيق: الدكتور أمحد حجازي 

السقا، دار الرتاث العريب.
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آفاق غرناطة، عبد احلكيم الذنون، الطبعة األوىل، 1988، دار املعرفة، دمشق.  *

اإلمام القرايف وجهوده يف الرد عىل اليهود والنصارى، عبد اخلالق مسعد عبد السالم،   *
األوىل،  القاهرة،الطبعة  املرصية،  الكتب  دار   ،12 العدد  اجلامعية  الرسائل  سلسلة 

1429هـ/2008م.

اإلنجيل دراسة وحتليل، حممد شلبي شتيوي، مكتبة الفالح، الكويت،الطبعة األوىل،   *
1404هـ/1984م.

األندلس التاريخ املصور، طارق السويدان، رشكة اإلبداع الفكري، الكويت،الطبعة   *
األوىل، 1426هـ/2005م.

الغرب  دار  الثاين،  الطوائف  عرص  املوحدين  ومستهل  املرابطني  هناية  يف  األندلس   *
اإلسالمي، عصمت عبد اللطيف دندش، بريوت،الطبعة األوىل،1988.

البيان املغرب يف أخبار األندلس، ابن عذارى، دون طبعة.  *

بني اإلسالم واملسيحية، اخلزرجى، حتقيق وتقديم وتعليق الدكتور حممد شامة،مكتبة   *
وهبة، القاهرة،الطبعة الرابعة، 1428هـ/2007.

الرشوق  دار  عباس،  إحسان  واملرابطني،  الطوائف  عرص  األندليس،  األدب  تاريخ   *
للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 1997.

تاريخ األدب األندليس، حممد زكرياء عناين، دار املعرفة اجلامعية، طبعة 1999.  *

تاريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين، يوسف أشباخ، ترمجة وتعليق حممد عبد   *
اهلل عنان، مكتبة اخلانجي، القاهرة،الطبعة الثانية، 1417هـ/1996م.

حتريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريخ، أسبابه ونتائجه، بسمة أمحد جستنية،   *
دار القلم، دمشق،الطبعة األوىل، 1420هـ/2000م.

التحريف والتناقض يف األناجيل األربعة، سارة بنت حامد حممد العبادي، دار طيبة   *
اخلرضاء، مكة املكرمة،الطبعة األوىل، 1424هـ/2003م. 

ختجيل من حرف التوراة واإلنجيل، تقي الدين اجلعفري، دراسة وتقديم، خالد حممد   *
عبده، مكتبة النافذة، 2005م.
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التعريفات، اجلرجاين، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، بريوت، طبعة 1958.  *

التعصب والتسامح بني اإلسالم واملسيحية، حممد الغزايل، هنضة مرص للطباعة والنرش   *
والتوزيع.

اجلدل الديني بني املسلمني وأهل الكتاب باألندلس، د.خالد عبد احلليم عبد الرحيم   *
السيوطي، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، طبعة 2001.

جذوة االقتباس يف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس، أمحد ابن القايض املكنايس،   *
دار املنصور للطباعة والوراقة، الرباط، طبعة 1393هـ1973-م.

دار  هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق:  األندليس،  حزم  ابن  العرب،  أنساب  مجهرة   *
املعارف 1119، كورنيش النيل، القاهرة.

عيل  حسن  واملوحدين(،  املرابطني  عرص  واألندلس)  املغرب  يف  اإلسالمية  احلضارة   *
حسن، مكتبة اخلانجي، مرص،الطبعة األوىل، 1980.

والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  عنبتاوي،  فائق  عدنان  األندلس،  مع  حكايتنا   *
بريوت، الطبعة األوىل، 1989.

حوار األديان يف األندلس، أيب العباس القرطبي، تقديم وتعليق وحتقيق: الدكتور أمحد   *
حجازي السقا، مدبويل الصغري، بدون طبعة.

حممد  األندليس،  واألدب  العريب  األدب  عىل  وأثرها  األندلس  يف  االجتامعية  احلياة   *
سعيد الدغيل، منشورات دار أسامة، الطبعة األوىل، 1984/ 1303هـ.

دراسات يف التاريخ اإلسالمي والنظم اإلسالمية، جوايتاين، تعريب وحتقيق: عطية   *
القويص، النارش: وكالة املطبوعات، الكويت، الطبعة األوىل، 1980.

املغرب  يف  واملوحدين  املرابطني  الثالث:  العرص  األندلس،  يف  اإلسالم  دولة   *
الثانية،  الطبعة  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  النارش:  عنان،  اهلل  عبد  حممد  واألندلس، 

1411هـ/1990.

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، ابن فرحون املالكي، حتقيق:مأمون بن حميى   *
الدين اجلنان، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،الطبعة األوىل، 1417هـ/1996م.
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الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، حممد بن عبد امللك املراكيش، حتقيق حممد   *
بن رشيفة، دار الثقافة بريوت لبنان.

رسالة التثليث والتوحيد، يس منصور، مطبعة اإلسكندرية، الطبعة الثانية، 1963.  *

للرتاث  الصحابة  دار  السيد،  فنحي  جمدي  حتقيق:  هشام،  ابن   ،^ النبي  سرية   *
بطنطا،الطبعة الثانية، 1416هـ/1995م.

شفاء الغليل فيام وقع يف التوراة واإلنجيل من التبديل، عبد امللك بن عبد الرمحن بن   *
يوسف اجلويني، تقديم وحتقيق وتعليق: األستاذ الدكتور أمحد حجازي السقا، املكتبة 

األزهرية للرتاث، )بدون طبعة(.

بريوت،الطبعة  اللبناين،  الكتاب  األبياري،دار  ابراهيم  حتقيق  باشكوال،  ابن  الصلة،   *
األوىل، 1410هـ1989-م.

دار  جديد(،  تفسريي  نموذج   ( اليهودية  الوظيفية  اجلامعات  املسريي،  الوهاب  عبد   *
الرشوق، القاهرة،الطبعة الثانية، 2002م.

واالكتشافات  التوراتية  الرواية  بني  القديمة  العصور  يف  إرسائيل  وبني  العربانيون   *
األثرية، أبراهام ماملات- حييم تدمور، ترمجة وتقديم الدكتور:رشاد عبد اهلل الشامي، 

املكتب املرصي لتوزيع املطبوعات، القاهرة، الطبعة األوىل، 2001م.

عقيدة الصلب والفداء، مطبعة املنار، السيد حممد رشيد رضا، مرص، )بدون طبعة(.  *

الكتب  دار  ج.برجسرتارس،  حتقيق:  اجلزري،  ابن  القراء،  طبقات  يف  النهاية  غاية   *
العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 2006م.

اإلسالمية  الشؤون  وزارة  زاده،  الباجي  الرمحن  عبد  واخلالق،  املخلوق  بني  الفارق   *
واألوقاف، دولة اإلمارات العربية املتحدة، طبعة 1407هـ/1987م.

فجر األندلس، حسني مؤنس، الدار السعودية للنرش والتوزيع، جدة، الطبعة الثانية،   *
1985/1405م.

الفصل يف امللل واألهواء والنحل، ابن حزم الظاهري، حتقيق:الدكتور حممد إبراهيم نصري   *
والدكتور عبد الرمحن عمرية، دار اجليل بريوت،الطبعة الثانية، 1416هـ/1996م.
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قاموس الكتاب املقدس، تأليف نخبة من األساتذة ذوي االختصاص ومن الالهوتيني،   *
هيئة التحرير: د. بطرس عبد امللك، د. جون ألكسندر طمسن، ذ. إبراهيم مطر، مجيع 

.compubraill احلقوق حمفوظة لرشكة

املعارف ومكتبتها بمرص، )بدون  العرب يف األندلس، عيل اجلارم بك، مطبعة  قصة   *
طبعة(.

.Oriental Institute Library Ocsford University ،قالئد العقيان، الفتح ابن خاقان  *

نيافة األنبا يؤانس، مطبعة األنبا رويس، القاهرة،  الكنيسة املسيحية يف عهد الرسل،   *
الطبعة الثالثة،1987م.

كتاب يف الفالحة، ابن خري األندليس، نرشه الفقيه التهامي النارصي اجلعفري، املطبعة   *
اجلديدة، فاس، 1358هـ/1957م، اجلزء الثاين، ص.1368.

اللمع يف الرد عىل أهل الزيغ والبدع، األشعري، صححه وعلق عليه:د.محودة غربة،   *
مكتبة اخلانجي،القاهرة، مكتبة املثنى، بغداد، 1955.

اهلل واحد أم ثالوث، حممد جمدي مرجان، مكتبة النافذة، الطبعة الثانية 2004م.  *

القاهرة،طبعة  العريب،  الفكر  دار  زهرة،  أبو  حممد  النرصانية،  يف  حمارضات   *
1381هـ/1961م.

مسألة صلب املسيح بني احلقيقة واالفرتاء، أمحد ديدات، ترمجة: عيل اجلوهري، دار   *
الفضيلة للنرش والتوزيع والتصدير، القاهرة، طبعة 1989.

املسيح يف مصادر العقائد املسيحية- خالصة أبحاث علامء املسيحية يف الغرب، املهندس   *
أمحد عبد الوهاب، - مكتبة وهبة، بايدن، الطبعة الثانية، 1408هـ/1988م.

املسيح والتثليث، الدكتور: حممد وصفي، تقديم الكاتب اإلسالمي الكبري: حممد عبد   *
اهلل السامن، مراجعة: عيل اجلواهري، دار الفضيلة للنرش والتوزيع والتصدير، القاهرة، 

)بدون طبعة(.

مصباح الظلمة يف إيضاح اخلدمة،القس شمس الرئاسة أبو الربكات، املعروف بـ ابن   *
كرب، مكتبة الكاروز، اجلزء األول، )بدون طبعة(.
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املعجب يف تلخيص أخبار املغرب،)من لدن فتح األندلس إىل آخر عرص املوحدين مع   *
مايتصل بتاريخ هذه الفرتة من أخبار القراء وأعيان الكتاب(، عبد الواحد املراكيش، 
األعىل  املجلس  اإلسالمي،  الرتاث  إحياء  جلنة  العريان،  سعيد  حممد  األستاذ  حتقيق 

للشؤون اإلسالمية، اجلمهورية العربية املتحدة،القاهرة، طبعة 1283هـ/1963.

لبنان،  طرابلس،  برس،  جروس  عبودي،  س.  هنري  السامية،  احلضارات  معجم   *
ط2،1411هـ/1991م.

ط1،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  العربية،  الكتب  مصنفي  تراجم  املؤلفني،  معجم   *
1414 هـ/1993م.

املعجم الوسيط، مجهورية مرص العربية، جممع اللغة العربية، اإلدارة العامة للمجمعات   *
وإحياء الرتاث، مكتبة الرشوق الدولية، مرص، الطبعة الرابعة، 1425هـ/ 2004م

املعجم يف أصحاب القايض اإلمام أيب عيل الصديف، ابن األبار، طبع يف مدينة جمريط   *
بمطبع روخس، طبعة 1885.

املعارف  دار  ضيف،  شوقي  حتقيق  املغريب،  سعيد  ابن  املغرب،  حىل  يف  املغرب   *
1119،كورنيش النيل، القاهرة، طبعة 1955.

الرشيف،اجلامعة  املجيد  عبد  حتقيق  اخلزرجي،  الصمد  عبد  بن  أمحد  الصلبان،  مقامع   *
التونسية، نرشية مركز الدراسات واألبحاث اإلقتصادية واإلجتامعية.)بدون طبعة(.

العلمية  الكتب  دار  املعتصم بن صامدح، دة.مريم قاسم طويل،  أملرية يف عهد  مملكة   *
بريوت، لبنان،الطبعة األوىل، 1414هـ/1994م.

ألربت  بقاعة  رشوق  أنيس  الدكتور  والقس  ديدات  أمحد  العالمة  بني  العرص  مناظرة   *
بلندن، عيل اجلوهري، دار الفضيلة للنرش والتوزيع والتصدير، القاهرة،)بدون طبعة(.

املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة، مانع بن محاد اجلهني، دار   *
الندوة العاملية للطباعة والنرش والتوزيع، الرياض،الطبعة الرابعة، 1420هـ.

موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج والرتبية، أبو سهل حممد بن عبد الرمحن   *
املغراوي، ج6، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل، بدون تاريخ.
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نحن واملسيحية يف العامل العريب ويف العامل، عز الدين عناية، دار توبقال للنرش، الطبعة   *
األوىل، 2010م.

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، أمحد بن حممد املقري التلمساين، حتقيق: د.   *
إحسان عباس، دار صادر، بريوت، طبعة 1408هـ/1988م.

وحتقيق  تقديم  اجلوزية،  قيم  ابن  والنصارى،  اليهود  أجوبة  يف  احليارى  هداية   *
القاهرة،  السلفية،  املطبعة  دار  السقا،  حجازي  أمحد  وتعليق:الدكتور 

1399هـ/1979م.

هل افتدانا املسيح عىل الصليب؟ منقذ بن حممود السقار، سلسلة اهلدى والنور، دار   *
اإلسالم للنرش والتوزيع، مرص، الطبعة األوىل، 1428هـ/ 2007م.

األوىل،  الطبعة  السقار،  حممود  بن  منقذ  اهلل؟،  كلمة  اجلديد  العهد  هل   *
142هـ/2007م.

املصادر األجنبية:
1. Ibn Hazm et la polémique islamo- chrétenne dans líhistoire de 

líislam ; Abdelilah Lajami ; leiden ; boston brill ; 2003. 
2. Ibn Hazm philosophy and thoughts on science, professor Salim al-

hassani salah zaimeche, foundation for science technology and civi-

lisation, husamaldin tayeh, 2003- 2004
الئحة اجملالت:

علامء  دور  شلبي،  راجح  د.  اإلنسانية(،  الدراسات  اإلسالمية)سلسلة  اجلامعة  جملة   .1
عرش،  السادس  املجلد  اهلجري،  اخلامس  القرن  خالل  السياسية  احلياة  يف  األندلس 

العدد الثاين، 2008م.

جملة دراسات أندلسية، احلسني يعقويب، قصائد غري منشورة يف االسترصاخ واإلرصاخ،   .2
العدد:5، )1411هـ1990-م(.
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املواقع اإللكرتونية:
1. http://www.4uarab.com

2. homeeconomics.netgoo.or

3. http://ar.wikipedia.org
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الفهرس

املوضوع                   الصفحة    
5 تقديـم  
9 املقدمة 

13 الفصل األول: التعريف بأيب عبيدة اخلزرجي 
15 املبحث األول:حياة اخلزرجى ومكانته العلمية ووفاته 
15 املطلب األول: اسمه ومولده وكنيته ونسبه 
16 املطلب الثاين: نشأته وأرسته 
17 املطلب الثالث: شيوخه وتالميذه 
20 املطلب الرابع:جوانب ختصصه 
22 املطلب اخلامس:وفاته و مصنفاته العلمية 
23 املبحث الثاين: التعريف بكتاب "مقامع الصلبان" 
24 املطلب األول:تعدد عناوين الكتاب 
25 املطلب الثاين: حمتويات الكتاب 
27 املطلب الثالث: منهج اخلزرجى يف الكتاب 
28 املطلب الرابع: خمطوطات الكتاب 
29 املطلب اخلامس: مصادر الكتاب 
32 املبحث الثالث: عرص أيب عبيدة اخلزرجى 
32 املطلب األول: احلياة السياسية 
36 املطلب الثاين: احلياة الثقافية والفكرية 
39 املطلب الثالث: احلياة االجتامعية 
47 املطلب الرابع: احلياة االقتصادية  
51 الفصل الثاين: جهود أيب عبيدة اخلزرجي يف نقد الكتاب املقدس  
53 املبحث األول: نقد اخلزرجي للتوراة سندا ومتنا 
53 املطلب األول: نقد سند التوراة 
57 املطلب الثاين: نقد متن التوراة 
64 املبحث الثاين: نقد اخلزرجي لإلنـجيل سندا ومتنا 
64 املطلب األول: نقد سند اإلنـجيل 
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67 املطلب الثاين: نقد متن اإلنـجيل 
67 الفرع األول: التناقض داخل إصحاحات اإلنـجيل الواحد 
72 الفرع الثاين: التناقض بني إصحاحات األناجيل املختلفة 
76 املبحث الثالث: عقائد النصارى ومنهج اخلزرجي يف مناقشتها 
76 املطلب األول: عقيدة األلوهية عند النصارى 
78 الفرع األول: شبهة القسيس يف إثبات ألوهية املسيح 
80 الفرع الثاين: املنهج العقليفي الرد عىل عقيدة األلوهية 
82 الفرع الثالث: املنهج النقيل يف إبطال ألوهية املسيح 
87 املطلب الثاين: عقيدة الصلب والفداء عند النصارى 
89 الفرع األول: شبهة القسيس القوطي يف إثبات عقيدة الصلب  
89 الفرع الثاين: املنهج العقيل يف الرد عىل عقيدة الصلب 
92 الفرع الثالث: املنهج النقيل يف إبطال عقيدة الصلب 
98 الفرع الرابع: املنهج التارخيي يف إبطال عقيدة الصلب عند النصارى 
99 املطلب الثالث: عقيدة التثليث عند النصارى  

100 الفرع األول: شبهة القسيس يف إثبات عقيدة التثليث 
101 الفرع الثاين: املنهج العقيل يف الرد عىل عقيدة التثليث 
103 املبحث الرابع: شبهات النصارى حول اإلسالم وموقف اخلزرجى منها 
104 املطلب األول: شبهة انتشار اإلسالم بالسيف 
109 املطلب الثاين: شبهة وجود متناقضات يف القرآن الكريم 
112 املطلب الثالث: شبهة إنكار نعيم اجلنة 
117 الفصل الثالث: أبو عبيدة اخلزرجى بني التأثري والتأثر 
119 املبحث األول: تأثر اخلزرجى بمن سبقه 
119 املطلب األول:تأثره بابن حزم )ت 456( 
124 املبحث الثاين: تأثري أبو عبيدة اخلزرجى يف غريه. 
124 املطلب األول: تأثريه يف اإلمام القرطبي )ت 671 هـ ( 
128 املطلب الثاين: تأثريه يف شهاب الدين القرايف )ت 684 هـ( 
133 خامتة 
135 الئحة املصادر واملراجع 
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