
ِم اِبئاَِة ِإلاَ اإِلْسلاَ داَْعواَُة الصَّ
ـــِديًثـا ــِدمًيـا واَحاَ قاَ

إعـداد

د درويش د حممَّ نبيل حممَّ
املدرس بقسم الثقافة اإلسالمية
كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة
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املقدمة
احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، وأصليِّ وأسلم عىل معلم 
اخلفية  الرشك  بتطهريها من كل شوائب  املأمور  النقية،  احلنيفية  إىل  اهلادي  البرشية، 
واجللية، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه األخيار األطهار وعىل من تبعهم بإحسان 

إىل يوم املعاد 

أما بعـد ،

التخصص  أصحاب  وخاصة  الدعاة،  واجب  املدعوين  أصناف  دراسة  فإن 
واالستجابة،  اإلنكار  ودوافع  الدعوة،  ووسائل  أساليب  يف  لُيفيدوا  األكاديمي، 
توجه  وإن  املدعوين.  تقف يف طريق دعوة كل صنف من أصناف  التي  واملعوقات 
صحية  ظاهرة  والفرق  الديانات  دراسة  إىل  الدعوة  علم  يف  واملتخصصني  الباحثني 
تسهم يف إفادة الدعاة إىل اهلل بني صفوف الديانات والفرق املختلفة، ورد الشبهات 

التي ُتثار عىل اإلسالم. 

وإن من هذه الديانات »الصابئة«؛ تلك الفرقة القديمة التي أثبت تاريخ األنبياء 
وقصصهم وجودهم منذ زمن سيدنا إبراهيم اخلليل ، وال زالت هذه الديانة باقية 
يف موطنها األصل بالد الرافدين، فرأيت أن أقدم دراسة تارخيية دعوية تربز تاريخ دعوة 
الصابئة إىل اإلسالم قديًم وحديًثا ومعوقاهتا، والسبل املناسبة لدعوهتم يف هذا العرص. 

ومنهجي يف الدراسة عىل النحو التايل: 

1- مجع ما يتيرس من املادة العلمية من املكتبات ومراكز املعلومات والقواعد 
العنكبوتية، وبحمد اهلل تيرس يل مجع مادة علمية  الشبكة  املفيدة يف  العلمية واملواقع 

جيدة كانت منطلق الدراسة. 

2 - بعد دراسة هذه املادة العلمية دراسة تارخيية حتليلية دعوية، قمت بتقسيمها 
إىل مواضيع أساسية اتضحت بعدها معامل خطة الدراسة عىل النحو التايل:
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املبحث التمهيدي: تعريفات ومقدمات، وفيه ثمنية مطالب:

املطلب األول: تعريف الصابئة. 

املطلب الثاين: حجم الصابئة بني الديانات.

املطلب الثالث: مواقع االنتشار وإحصائيات أعدادهم.

املطلب الرابع: تاريخ النشأة. 

املطلب اخلامس: أبرز املعتقدات واألفكار.

املطلب السادس: أبرز شخصيات الصابئة قديًم وحديًثا.

املطلب السابع: مصادر ديانة الصابئة.

املطلب الثامن: املؤلفات التي ُكتبت يف الصابئة. 

املبحث األول: تاريخ دعوة الصابئة إىل اإلسالم، وفيه مطلبان: 

املطلب األول: تاريخ دعوة الصابئة عرب العصور اإلسالمية. 

املطلب الثاين: مظاهر التأثري والتأثر بني الديانة الصابئية واملسلمني. 

، وفيه مطلبان: املبحث الثاين: وسائل دعوة الصابئة وأساليبها قديماً

املطلب األول: وسائل دعوة الصابئة.

املطلب الثاين: أساليب دعوة الصابئة.

 املبحث الثالث: أبرز القضايا يف دعوة الصابئة، وفيه مطلبان:

املطلب األول: التنجيم. 

املطلب الثاين: إنكار النبوة.
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يف  اإلسالم  إىل  دعوهتم  مستقبل  حول  واملقرتحات  املعوقات  املبحث الرابع:  أهم 
العرص احلارض، وفيه مطلبان:

املطلب األول: أهم معوقات دعوهتم إىل اإلسالم يف العرص احلارض. 

العرص  إىل اإلسالم يف  املقرتحات حول مستقبل دعوهتم  أهم  املطلب الثاين:  
احلارض. 

استفدت  هبا  بأس  ال  معلومات  مجعت  أين  وحسبي  املقل،  جهد  فهذا  وبعد   
منها شخصًيا، وارتأيت اإلفادة منها، وأرجو أن تكون نواة لدراسة أوسع وأشمل، 
مع دعائي الصادق لكل من كان له َيُد َعْوٍن يل، وأسأل اهلل التوفيق والسداد وقبول 
آله وصحبه  الدعاة وعىل  إمام  اهلل عىل  وصىلىَّ  عليه،  والقادر  ذلك  ويل  إنه  األعمل، 

وسلىَّم.
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املبحث التمهيدي
تعريفات ومقدمات

املطلب األول
تعريف الصابئة

: -معنى الصابئة عند أهل اللغة: أولاً
إن »الصابئة« مشتقة من الفعل َصَبَأ: أي خرج، بمعناه العريب خرج من دين 
إىل دين، ويقال: صبأت النجوم إذا طلعت. وصبأت ثنية الغالم إذا خرجت.ولذلك 

كان أهل مكة يسمون النبي ^ الصابئ )1). 

ثانياًا: معنى الصابئة عند املفسرين:
ورد ذكر الصابئني يف القرآن يف ثالث آيات فقط، يف سياق ذكر أهل الديانات 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:   اهلل  قول  مها  آيتني  يف  اإلهلية 
ٿ   ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ  پ  
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ رب )2) وقوله تعاىل: زب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې ې  ى ى ائ 

ائ ەئ رب ))).

آية واحدة، هي  الديانات اإلهلية واملجوس بل واملرشكني يف  ويف سياق أهل 
ٿ  ٿ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  زب  تعاىل:  اهلل  قول 
ڄرب))).  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
بريوت،  الرسالة،  ط1،مؤسسة  ص 56،  صبأ،  مادة  آبادي،  الفريوز  املحيط،  القاموس  )1)  انظر: 
06)1هـ. و تاج العروس، الزبيدي، 1 / 158 حتقيق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية، ) د. ط (. 

)2) سورة البقرة، 62.

))) سورة املائدة، 69.
))) سورة احلج، 17.
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ومل أجد فيم اطلعت عليه من أقوال املفرسين من أشار إىل هذين السياقني واستنباط 
مدلوالهتا. أما أقواهلم يف تفسري هذه اآليات فتتلخص يف اآليت:

القول هل هم من  الكتاب: ومل حيدد أصحاب هذا  أهل  أهنم طائفة من   -1
اليهود أم من النصارى، وعىل ذلك فال بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم، قال السدي 
-رمحه اهلل -يف كالمه عىل سبب نزول آية البقرة: نزلت يف أصحاب سلمن الفاريس 
كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك،  فقال:  النبي ^  إذ ذكر أصحابه عند   ،
فقال ^: »يا سلمُن! ِمنهم أهل النار« فاشتد ذلك عىل سلمن، فنزلت هذه اآلية )1). 

وهو قول ابن راهويه، وأيب حنيفة -رمحهم اهلل -)2).

2- أهنم من مجلة فرق النصارى، وهو اختيار السعدي -رمحه اهلل -))).

الريح،  مهب  نحو  قبلتهم  أن  إال  النصارى  دين  دينهم  يشبه  قوم  أهنم   -(
يزعمون أهنم عىل دين نوح ، وهو قول اخلليل))).

)- أهنم قوم تركب دينهم بني اليهودية واملجوسية، ال تؤكل ذبيحتهم، وهو 
قول جماهد واحلسن -رمحهم اهلل -)5).

ل من مذهبهم  الذي حتصىَّ القرطبي - رمحه اهلل - فهو:  5- أما خالصة قول 
أهنم موحدون يف بعض مسائل العقيدة معتقدون تأثري النجوم وأهنا فعالة )6). 

)1)  تفسري القرآن العظيم لإلمام أيب الفداء إسمعيل بن كثري،، 1 / )9. ط1، دار الكتب العلمية 
- بريوت، 19)1هـ.

)))، دار عامل الكتب،  القرطبي، 1 /  القرآن، أليب عبد اهلل حممد بن أمحد  )2)  اجلامع ألحكام 
)2)1 هـ.

)))  تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي، 1 / 
2)، ط1، دار الفكر، بريوت، 1995م.

))) اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 1 / ))).
)5) املرجع السابق، 1 / 5)).
)6) املرجع السابق، 1 / 5)).



18(

دعوة الصابئة إىل اإلسالم

ثالثاًا: معنى الصابئة عند احملققني وعلماء امللل والنحل: 

الصابئني  يف  فهم  احلنفاء  الصابئيون  أما   ( اهلل:  -رمحه  تيمية  ابن  -يقول   1
اليهود  من  والتبديل  النسخ  قبل  واإلنجيل  التوراة  لرشيعة  متبًعا  كان  من  بمنزلة 
والنصارى، وهؤالء ممن محدهم اهلل وأثنى عليهم، ووهب بن منبه من أعلم الناس 
هبا،ومل  يعمل  رشيعة  له  وليست  وحده،  اهلل  يعرف  الذي  هو  الصابئ  قال:  هبم، 
أثنى  قد  اهلل  فإن  كفار،  أهنم  بذلك  يرد  )مل  تيمية:  ابن  يقول  ثم  كفًرا....  حيدث 
عىل بعضهم، فهم مستمسكون باإلسالم املشرتك، وهو عبادة اهلل وحده، وإجياب 
الصدق والعدل وحتريم الفواحش والظلم، ونحو ذلك مما اتفقت الرسل عىل إجيابه 
وحتريمه...( إىل أن قال: )أما من قال: إهنم من أهل الكتاب فهم يريدون من دخل 
وصابئة  موحدين،  حنفاء  صابئة  إىل  يقسمهم  فهو  منهم،  النرصانية  أو  اليهودية  يف 
أما  واملائدة،  البقرة  سورة  آيتي  يف  عليهم  اهلل  أثنى  الذين  هم  فاألولون  مرشكني، 
الذين ابتدعوا الرشك ومالوا إىل الفالسفة فهم مرشكون... ولذلك ذكر اهلل يف آية 
سورة احلج امللل الست األربع املذكورة يف آيتي البقرة واملائدة، واملجوس والذين 
أرشكوا، وأخرب أنه يفصل بينهم يوم القيامة، ومل يذكر يف الست من كان مؤمنًا، إنم 

ذكر ذلك يف األربعة فقط ( )1). 

2 -يقول ابن القيم -رمحه اهلل: ) املقصود أن هذه األمة قد شاركت مجيع األمم 
وفارقتهم، فاحلنفاء منهم شاركوا أهل اإلسالم يف احلنيفية، واملرشكون منهم شاركوا 

عبىَّاد األصنام ورأوا أهنم عىل صواب()2). 

باملحسوس،  يقولون  قوم  هم   ( اهلل:  -رمحه  الشهرستاين  اإلمام  -يقول   (
واملعقول، واحلدود، واألحكام. وال يقولون بالرشيعة واإلسالم ( ))). 

)1) الرد عىل املنطقيني، ابن تيمية، ص 287-289 بترصف، دار املعرفة، بريوت، د.ت.
الفقي،  القيم، حتقيق: حممد حامد  بن  الشيطان، حممد بن أيب بكر  اللهفان من مصائد  )2)  إغاثة 

251/2، دار املعرفة، بريوت، 95)1 هـ..
))) امللل و النحل، أيب الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاين، ص 258، مكتبة الرياض احلديثة.
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أسباب اختالف العلماء يف تعريفهم:

1 - أن لغة هذه الديانة اللغة اآلرامية القديمة وهي لغة بائدة.

2 - خصوصية تعاليم الصابئة، فال حيق لألتباع تعلُم يشٍء مبارشة من كتب 
الصابئة إال من خالل رجال الدين.

) - انزواء الصابئية عن غريهم من الطوائف وعدم خمالطتهم لغريهم.

) - أهنم يعتربون أنفسهم جنًسا مميًزا ال ينبغي ألحد مشاركتهم يف عقيدهتم.

5 - أن من دينهم التقية، وهبا يتعاملون مع غريهم من أهل الديانات.

 6 - أهنم ال يدعون إىل ديانتهم وال حُيبون أن ينتمي إليها غريهم. 

حقيقة  َتبني  عدم  إىل  أدى  وهذا  خمالفيهم،  عىل  بالرد  هيتمون  ال  أهنم   -  7
أفكارهم )1).

ا: معنى الصابئة يف كتابات املعاصرين واملستشرقني: رابعاً

يف  األديان  أصحاب  مع  يشرتكون   ( اهلل:  -رمحه  العقاد  األستاذ  -يقول   1
شعائر كثرية، وال يعرف دين من األديان ختلو عقيدة الصابئة من مشاهبٍة له يف إحدى 
الشعائر.. فهم يشبهون الربامهة واملجوس واألورنيني - أصحاب النحل الرسية - 
كم يشبهون اليهود والنصارى واملسلمني.. والفالسفة وأصحاب املذاهب العقلية 

يف تفسري الوجود واملوجودات.. وهم كم يشبهون اجلميع خيالفون اجلميع()2).

2 -يرى آخرون أهنا مشتقة من كلمة )صباؤث ( العربية بمعنى: جند السمء، 
داللة عىل أهنم يعبدون الكواكب ))).

)1)  انظر: الصابئون أصوهلم و عقائدهم، وموقف اإلسالم منهم، د/ فهد بن موسى الفائز، رسالة 
دكتوراه غري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ص )1، 15. و مدخل يف 

قواعد اللغة املندائية، نعيم بدوي، ص 15، 16، ط بغداد، )199م.
)2) إبراهيم أبو األنبياء، عباس حممود العقاد، ص 109، د.ت.ط.

)))  انظر: الصابئة، د/ عل حممد عبد الوهاب، ص17، ط1 دار ركايب، القاهرة، 1995م.
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إىل  إشارة  غطس  بمعنى  العربية   ) )صبغ  من  مشتقة  أهنا  آخرون  )-يرى 
شعريهتم الرئيسية وهي التعميد أو الغطس يف املاء اجلاري )1).

)-يرى آخرون أهنا مشتقة من الفعل )صبا ( اآلرمي بمعنى: يرمتس، يغتسل، 
يتعمد )2)، وهذا الرأي يؤيده غالب الذين كتبوا يف هذه الديانة من املتأخرين، وهم 
املسترشقة الليدي دراور-التي ختصصت يف دراسة هذه الديانة وتنقلت بني معتنقيها 
العقاد  حممود  عباس  واألستاذ  أولريي،  واألستاذ  املسترشقني،  كعادة  سنوات  عدة 
رمحه اهلل، وأيد ذلك الدكتور/ رشدي عليان- أستاذ األديان يف جامعة بغداد-وقال: 

هو األرجح ألمور: 

1 -ملطابقة ما عليه الصابئة اليوم من االرمتاس واالغتسال يف املاء اجلاري.

2 -لورود هذه الكلمة هبذا املعنى يف كثري من طقوسهم الدينية بلغتهم اآلرمية 
القديمة.

) -أيىَّد ذلك العقاُد، فهو يقول: سموا بالصابئة لكثرة االغتسال يف شعائرهم 
الدينية، ومالزمتهم شواطئ األهنار من أجل ذلك ))).

ا:-هناك من يرد التسمية إىل اسم شخص خامساً
هو صابئ بن متوشلخ حفيد النبي إدريسوهو عىل التوحيد كجده ))). 

وقد وضع الدكتور / فهد الفايز تعريًفا جيًدا فقال:

الشارقة  88، ط1، مركز  املعارف اإلسالمية، ملجموعة من املسترشقني، )1 /  )1)  انظر: دائرة 
لإلبداع الفكري، اإلمارات العربية، الشارقة، 1998م. 

بغداد،  السالم،  دار  ط.   .28 ص  عليان،  رشدي   / د  ومندائني،  حرانني  الصابئون  )2)  انظر: 
1976م

))) املرجع السابق، ص 1-27).
)))  املوجز يف تأريخ الصابئية املندائيني، عبد الفتاح الزهريي، نقحه فريد عبد الزهرة املنصور، ص 

5)، ط 1، مطبعة أركان، بغداد، )198م.
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بالتوحيد، ثم  الديانات عىل وجه األرض تدين هلل  )الصابئية: ديانة من أقدم 
طرأ عليها التحريف بعد ذلك، وإهنا تتخذ من آدم وشيث وإدريس وحيى  أنبياء 

هلا عىل معنى النبوة عندهم( )1).

املطلب الثاني
حجم الصابئة بني الديانات

 يف هذا العرص الذي تكاثرت فيه أعداُد البرشية، وكثرت- تبًعا لذلك -أعداد 
املنتسبني للديانات وامللل، وظهر فيه انتصار أصحاب كل ملة مللىَّتهم، إال أنني بعد 
البحث تبني يل أن هذه الديانة صغرية من حيث عدد أتباعها ومن حيث مكانة ديانتها 
بني األديان، ومن حيث مواقع انتشارها، فهي ال ُتعرف كم ُتعرف األديان، وال مكانة 

ملعتنقيها مقارنة باألديان األخرى.

وقد بينت يف املطلب السابق أسباب اختالف العلمء يف تعريف هذه الديانة، 
وهو مما يبني ضعف حجمها بني الديانات؛ باإلضافة إىل ذلك فإن من األسباب أنه مل 
ُيعرف عرب التاريخ وخاصة بعد ظهور اإلسالم أن الصابئة كانت هلم دولة مستقلة، 
الديانات وامللل  ازداد متكينها وُعرفت بني  تتبناها  قامت هلا دولة سياسية  إذا  وامللة 
وهذا مل يتوفر للصابئة.وقد زخرت املكتبات باملؤلفات يف تاريخ األمم إال هذه الديانة 
بني  مكانتها  وضعف  حجمها  ضعف  دليل  وهذا  تارخيها،  أمهلوا  قد  املؤرخني  فإن 
الديانات. ومن األسباب أيًضا أن ديانة الصابئة مليئة باخلرافات والتنجيم والكهانة 
وقراءة الكف واألمور التي ال يقرها العقل السليم مما أضعف قبوهلا بني الناس يف 

زمن العلم)2).

ومما يثبت ِصَغر حجمها بني الديانات ما ذكرته جامعة بغداد يف تقييمها لكتاب 
الدكتور / رشدي عليان املنشور عام 1976م وهو تقييم أكاديمي؛ حيث تقول: )إن 

)1) الصابئون أصوهلم و عقائدهم، د / فهد الفائز، مرجع سابق، ص 688. 
)2) الصابئون أصوهلم و عقائدهم، د / فهد الفائز، ص )69.
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هذا الكتاب اتبع الطريقة العلمية احلديثة يف اعتمده عىل املصادر األساسية القديمة 
العراق  يف  الصابئة  معظم  إن  حيث  الديانة؛  هذه  لدراسة  جًدا  مفيد  وإنه  واحلديثة، 
عىل قلتهم. وكذلك لقلة الكتب املؤلفة فيهم، وهي عىل قلتها بعيدة يف معاجلتها عن 

الروح العلمية ()1).

أما أبناء هذه الطائفة فإهنم يعرتفون أهنم أقلية يف العامل كله، فضاًل عن موطنهم 
القانوين  واملستشار  الطائفة،  هذه  أبناء  اخلمييس-أحد  عريب  يقول  العراق،  األصل 
العراقيون  بدأ  بعدما  للعراق،  التحالف  قوات  غزو  بعد  املندائيني-  الصابئة  لطائفة 
املندائية، عىل  الطائفة  أبناء  يف وضع دستورهم اجلديد: ) نؤكد واألمل حيز يف قلوب 
األقلية  هذه  حق  إعطاء  عدم  فإن  املعلن،  املؤقت  الدستور  هبا  أتى  التي  الصيغة 
كانت  طاملا  الديمقراطية،  ومبادئ  املواطنة  حلقوق  خرًقا  يعد  الدستور  يف  وذكرهم 
بجميع  الرشوع  خط  إىل  للولوج  العراقي،  الشعب  عندها  يقف  التي  العتبة  هي 
األكثرية  املطروح هل من حق  العراق احلديث. والسؤال  لبناء  استثناء  بال  مكوناته 
احلكم والتحكم باألقلية؟ ربم يكون ذلك صحيًحا يف جمال التجارة، وحساب الربح 
واخلسارة عىل أساس حيازة أكثرية األسهم يف بورصة املساومات أثناء عمليتي البيع 
وتقرير  اإلنسان،  وحقوق  واملساواة،  والعدل  احلق  أمور  يف  ليس  ولكن  والرشاء، 

مصائر الناس، إن هذه األمور ال تباع وال تشرتى أهيا السادة.

املرحلة  جيًدا  تدرك  وهي  املستحيل  تطلب  لن  املندائيني  الصابئة  طائفة  إن 
الصعبة التي متر هبا البالد، ولكنها تشعر بمدى الغبن واإلجحاف حني مل يرد ذكرها 
يف الدستور رصاحة. وال نعتقد أن خرباء القانون واملرشعني هلذا الدستور فاهتم ما 
يعنيه عدم ذكرهم، وما سيرتتب عىل ذلك من أمور خطرية هي مسألة حياة أو موت 
اآلمن  املالذ  عن  تفتش  أن  إال  عليها  وما  هلا  مبكر  إنذار  وهو  الطائفة  هلذه  بالنسبة 

للحفاظ عىل حياة أبنائها منذ اآلن وقبل أي يشء آخر وقبل فوات األوان ( )2).

)1) الصابئون حرانيني ومندائيني، د / رشدي عليان، ص 10.
www.faylee.info.Articles (2(



188

دعوة الصابئة إىل اإلسالم

املطلب الثالث
مواقع النتشار وإحصائيات أعدادهم

كتابات  من  عليه  اطلعت  وما  ِقلىَّتها،  مع  فيهم  كتبت  التي  الدراسات  تفيد 
الصابئة أنفسهم وخاصة يف الشبكة العنكبوتية-اإلنرتنت- أهنم يعيشون عىل ضفاف 
األهنار ألن شعريهتم هي االرمتاس يف املاء اجلاري. وموطنهم األصل ضفاف دجلة 
والفرات إىل اجلهات اجلنوبية من العراق، وشط العرب ومنطقة األهوار وهذا أكثر 
تواجدهم، وجزء آخر يستوطنون جنوب إيران عىل ضفاف هنري الكارون والدز، 

واملدن الساحلية اإليرانية. 

السنوات  أنه يف  املناطق، إال  العظمى منهم تسكن يف هذه  الغالبية  تزال   وال 
للرزق،  طلًبا  العراق  يف  الكربى  املدن  لسكنى  اجتهوا  العرشين  القرن  من  األخرية 
والقاهرة،  وبريوت،  كدمشق،  العربية  العواصم  بعض  إىل  منهم  كبري  قسم  ونزح 
وهاجر قسم منهم إىل أوروبا وأمريكا واسرتاليا ، ويبدو أن من األسباب التي دفعتهم 
للهجرة ما تعرضت له بالد الرافدين يف العقدين املاضيني من أحداث مؤملة سببت 
ضغًطا قوًيا عىل مواطنيه جعلتهم ينزحون خارج بالدهم. ومما يذكر أن هؤالء بدأوا 
يتساحمون يف الكثري من شعائرهم الدينية، إال أهنم يفخرون بانتساهبم إىل هذه الديانة 

القديمة.

يف  املرشق  جملة  نرشت  فقد  جًدا،  قلياًل  فنجده  الصابئة  عدد  إىل  نظرنا  وإذا 
منتصف  يوافينا  ال  إنه  حتى  حثيًثا،  سرًيا  االنقراض  إىل  يسريون  أهنم  1901م  عام 
القرن اجلديد إال وقد حُمُوا من سفر الوجود ومل يبق منهم باق. وإن كانت هذه نظرة 
الصحية  الرعاية  حتسن  إن  يقول:  »نافارنيه«  الفرنيس  الرحالة  أن  إال  متوقعة  كانت 
واالجتمعية ساعدت عىل بقاء هذا اجلنس، وذكرت املسترشقة »الليدي دراور« وهي 
 ( بينهم أن إحصائية عام 2)19م بلغت ) 805)  تتنقل  التي عاشت سنوات عدة 
نسمة، وترجم كتاهبا صابئيان،مها: نعيم بدوي، وغضبان رومي فقاال: إن إحصائية 
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عام 1957م بلغت ) 11912 ( نسمة، وإحصائية عام 1965م بلغت ) 550)1 ) 
نسمة، ويرى الشيخ سلوان الصابئي-أمني رس املجلس الروحاين هلذه الطائفة- أن 
عددهم اليوم بلغ )100000 ( نسمة موزعون يف حمافظات العراق والشام ومرص 

وتركيا وأوروبا وأمريكا )1).

قديم  زمن  منذ  املندائيون  الصابئة  كان   ( اإللكرتونية:  مواقعهم  أحد  ويذكر 
يسكنون مناطق عديدة متتد عىل رقعة جغرافية كبرية، ولكنهم اآلن يعيشون بشكل 
واسرتاليا  وأمريكا  أوربا  يف  صابئية  جاليات  وهناك  واألحواز،  العراق  يف  رئييس 
وأقطار أخرى. أما عددهم فال يتجاوز مئة ألف نسمة ، ورغم قلة عددهم فقد كان 
هلم دور بارز يف جماالت العلم واألدب واملعرفة منذ العرص العبايس وحتى اآلن ( )2).

املطلب الرابع
تاريخ النشأة

 يصعب عىل الباحث اجلزم بالبداية احلقيقية لدين الصابئة، لتضارب الكتابات 
من  تبقى  فهي  سند  هلا  قلتها-ليس  الكتابات-عىل  هذه  أن  وبم  ذلك،  يف  التارخيية 
األخبار التي ال تصدق وال تكذب، ولعل األقرب إىل الصواب أهنم من حيث اجلنس 
يرجعون إىل أصل واحد، فهم من األقوام اآلرمية التي تسكن ما بني النهرين، وأن 
جزًءا منهم هاجر إىل حران واستقر فيها، وجزًءا آخر ارحتل إىل هنر األردن، وهناك 
تأثرت ديانتهم باليهود، ثم اضطرهم اليهود إىل اخلروج فعادوا مرة أخرى إىل جنوب 
مياه  أن  بالبطائحية:  التسمية  وسبب  البطائحية.  وسموا  األوىل،  مساكنهم  العراق 
فيم بني واسط شماًل  الديار،  املاء يف  فتبطح  فيضاًنا شديًدا،  والفرات فاضت  دجلة 
والبرصة جنوًبا حتى تكونت بطائح كثرية، وسكنها هؤالء فسموا صابئية البطائح ))). 

)1) انظر: الصابئون أصوهلم و عقائدهم، د / فهد الفائز، ص 699-696.
www.mandaeans.org.frame low.htm (2(

))) البطائح: ممرات السيول، يقال تبطحت املياه إذا سالت و اتسعت يف األرض.
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وتأكدت التسمية ألن ديانتهم تقوم عىل التعميد وهو االنغمس يف مياه األهنار. ومنهم 
من التحق بإخوهتم الذين هاجروا إىل حران وتسموا باحلرانيني نسبة إىل حران )1). 

 وإذا أردنا حتديد املراحل التي مرت هبا الديانة فنقول: إهنم كانوا عىل احلنيفية، 
عبادة اهلل وحده ويسمون الصابئة األوىل، أو صابئة الفطرة، أو احلنفاء. وبعد موت 
 بمدة دخل عليهم الرشك، واعتقدوا يف الكواكب واألجرام السموية،  إدريس 
وخاصة األجرام السبعة حيث يعتقدون أن القوى املدبرة للكون متعددة، وهناك قوة 
عظمى أعىل هتيمن عىل هذه القوى وتديرها وبنوا هلا هياكل، فسموا أصحاب اهلياكل 

وهم احلرانيون. 

القران  بآيات  استدلوا  الذين  قول  نشأهتم  حتديد  يف  األقوال  أصوب  ولعل 
الكريم عىل نشأة الصابئة. يقولون: إهنم قوم سيدنا إبراهيم ، وأنه قد ناظر أهل 
أور)2) الكلدانيني، فأبطل حججهم، بعد أن جعل أصنامهم جذاًذا، وأرادوا به كيًدا 

فنجاه اهلل، قال تعاىل: 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ٱ  زب 
ڤ  ڤ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ       ٺ        ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ    ڤ 
ڎ      ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  
ڻ  ڻ       ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ          ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ  رب ))).

)1)  حران: مدينة قديمة، و ال زالت تعرف هبذا االسم إىل اليوم، وهي تقع يف الشمل الغريب من 
العراق، مما يل احلدود الرتكية، ُفتحت يف عهد عمر ، وهي قصبة الصابئة و موطن ديانتهم 
ياقوت  البلدان،  انظر: معجم   ( املنحوت.  احلجر  مبنية من  قلعة  كانت حتميها  و  وكعبتهم، 

احلموي، 2 / 5)2، ط2، دار الفكر، بريوت، 1995(.
)2) مدينة من أصقاع رامهرمز بخوزستان. ) انظر: معجم البلدان، ياقوت احلموي، 1 / 278 (. 

))) سورة األنبياء، اآليات: 58 - 69.
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فأبطل  أيًضا  وناظرهم  اهلياكل،  أصحاب  هم  وأهلها  حران،  إىل  سافر  ثم   
ُحَجَجهم، وقد حكى ذلك القرآن الكريم يف قول اهلل تعاىل: زب ٿ ٿ ٿ        
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 
ڎ  ڌڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک      ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ 
ہ ہ ہ ھ ھ  ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ     ۉ ې ې ې ېى 
ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ     ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
جبحب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی   ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

خب  مب          ىب يب  رب)1).

إال  يبق  ومل  انقرضوا  قد  وأهلها  املسميات  هذه  أن  الباحثني  من  كثرٌي  ويرى   
املندائية يف أماكن تواجدهم  املندائيون. وهم املوجودون اآلن عىل العقيدة الصابئية 

التي ذكرناها يف املطلب السابق.

اإلهلام،  أو  والعلم،  املعرفة،  ومعناها:  اآلرمية  مندا  إىل  ترجع  مندائي  وكلمة 
والوحي، والدين السموي، والكشف. ويطلق عىل كل فرد من الصابئة اآلن مندائي 
بمعنى العارف بالدين احلق. وهذا ما أيده أغلب من بحث يف تاريخ هذه الديانة عىل 
قلتهم، وأيد ذلك من كتب يف الصابئة من الصابئني أنفسهم. وقد وجدت فيم وقفت 
عليه من مواقعهم عىل الشبكة العنكبوتية أهنم البد أن يضيفوا إىل كلمة صابئ كلمة 
مندائي. وكذلك كل ما اطلعت عليه من املؤلفات يف الصابئة عندما يتكلمون عن لغة 

هذه الديانة يقولون: اللغة املندائية )2). 

)1) سورة األنعام، اآليات: 75 - 81.
)2)  انظر عىل سبيل املثال: املوجز يف تاريخ الصابئة املندائيني، عبد الفتاح الزهريي، ص 6)، و 
الصابئيون حرانيني ومندائيني، د / رشدي عليان، ص 8) .و تتمة املخترص يف أخبار البرش، 
تاريخ ابن الوردي، حتقيق أمحد رفعت 2 / 157، دار املعرفة بريوت، 89)1 هـ، و اعتقادات 
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املطلب اخلامس
أبرز املعتقدات واألفكار

1 -عقيدهتم يف اخلالق: يعرتفون بوجود اخلالق، ويعزون حكم العامل للكون 
جزًءا  يرصفون  أهنم  وتنفع.كم  ترض  حية  كائنات  يعتربوهنا  التي  وأجرامه  السموي 
من الربوبية للمالئكة. وعىل ذلك فال يقرون بصفات اهلل ألهنم يعتمدون عىل زنادقة 

الفالسفة فيأتون بم ال تقبله العقول السليمة. 

ليسوا  أهنم  أي  باالنبثاق  خلقوا  املالئكة  يقولون  املالئكة:  يف  -عقيدهتم   2
وتزوجوا  فُخلقوا،  بأسمئهم  ناداهم  اهلل  ولكن  احلية،  الكائنات  كبقية  خملوقني 
العامل  هذا  تدبري  إليهم  اهلل  وكل  وقد  وبنات،  أوالد  هلم  وأصبح  صنفهم  من  بنساء 
 ) الروحانيات  الغيب ويشاركون اهلل يف اخللق ويسموهنم ) أصحاب  يعلمون  فهم 

فيعبدوهنم ويقربون هلم القرابني ويعتقدون فيهم الرض والنفع.

صاحلًا  رجاًل  األنبياء  من  به  يعرتفون  من  يعتربون  األنبياء:  يف  -عقيدهتم   (
فقط، ألنه من البرش مثلهم، فالنبوة عندهم ليست كم يف األديان األخرى.و ينسبون 
كتاهبم املقدس ) الكنزبرة ( أي: الكنز العظيم إىل آدم. ويقولون إن دينهم بعده انتقل 
إىل شيث، أما إدريس  فهو أول من بنى الكعبة، وهي بيت زحل أعىل الكواكب 
السيارة. وأما نوح  فيحيكون حوله قصًصا خرافية منها أنه زنا بامرأة من اجلن 
فأنجبت له ثالثة من األبناء. وأما إبراهيم  يعتربونه خرج عىل ديانتهم، وناصبهم 
العداء، ألنه استمد قوته من الظالم، وابتل بدمل فختن نفسه. لذلك ديانتهم ترى 
أن املشوهني والذين فيهم أي عاهة خلقية ناقصو عقول، وغرُي طاهرين، وال يقومون 
بعملية الذبح. وأما حيي  فهو الذي كان عهده منعطًفا تارخيًيا عند الصابئية. فقد 
عيسى  وأما  عهده.  يف  الصالة  وخففت  التعميد،  عملية  يمرس  عظيًم،  معلًم  كان 

زينهم عزب، ص 1)2،  د / حممد  الرازي، حتقيق:  الدين  فخر  واملرشكني،  املسلمني  فرق 
ط1، مكتبة مدبويل، )1)1 هـ والصابئون أصوهلم وعقائدهم، د / فهد بن موسى الفايز، 
موقع  وأشهرها  للصابية  العنكبوتية  الشبكة  عىل  املواقع  بعض  و   ،(80  (16  ،(75 ص 

األستاذة / نادية املراين الصابئيية. 
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 فقد كان صابئًيا فخرج عنها وحرف كلمت النور. وأما حممد ^ فيلقبونه ملك 
العرب، وال يعتقدون نبوته كبقية األنبياء.

) -عقيدهتم يف النجوم: يقدسوهنا ويعبدوهنا ويتوجهون للنجم القطبي عند 
الصالة.

5 -العبادات: يؤدون ثالث صلوات يف اليوم هلا طقوس خمصوصة، يتطهرون 
قبلها. 

6 -الزواج: فرض عند الصابئية، ويتزوج الرجل ما يشاء بأي عدد كان، ومما 
يتفقون مع اإلسالم فيه أن املحرمات من النساء هن املحرمات عند املسلمني كم يف 

آية النساء. والطالق غري مرشوع، وحيل حمله اهلجر املستمر.

7 -التعميد: وهو االغتسال يف األهنار ويكون يوم األحد، ويف كل عيد من 
أعيادهم، وعىل األقل مرة واحدة يف السنة. 

8 -أما أركان ديانتهم فهي مخسة أركان وهي: الصدقة، والصوم، والصالة، 
والتعميد، والتوحيد )1). 

املطلب السادس
ا وحديثاًا. أبرز شخصيات الصابئة قدمياً

ا : أبرز شخصياتها قدمياً أولاً
مل يكن هناك ظهوٌر يذكر ألعالم الصابئة كبقية األمم والطوائف وهلذا أسباب 
بيناها يف املطالب السابقة، إال يف جمال الطب فقد اشتهروا به بني الناس يف القديم، 

-(( ص  احلسني،  الرزاق  عبد  وماضيهم،  حارضهم  يف  الصابئون  املطلب:  هذا  يف  )1)  ينظر 
للشباب اإلسالمي.  العاملية  الندوة  املعارصة،  امليرسة يف األديان واملذاهب  55. واملوسوعة 
والصابئة قديًم وحديًثا، ص 27. والصابئون حرانيني ومندائيني، ص )8-)10. والصابئة 
املندائيون، سليم برنجي، ترمجة: جابر أمحد، ص )2-28. وتاريخ الصابئة املندائيني، حممد 
بن عمر محادة، ص 0)، والصالة املندائية و بعض الطقوس الدينية، رافد عبد اهلل نجم، ص 
56، ومفاهيم صابئية مندائية، ناجية مراين، ص 119. وأحد مواقعهم املعروفة عىل الشبكة 

www.faylee.info.articles العنكبوتية اإلنرتنت
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البالغة  وكذلك  العباس،  بني  وخاصة  اخللفاء  إىل  بعضهم  تقريب  يف  سبًبا  وكان 
واألدب فقد ظهر منهم أسمء المعة يف هذا املجال، ومن هذه الشخصيات األسمء 

التالية: 

بارًعا يف الطب، وهو  املتوىف عام 288 هـ: كان  ثابت بن قرة  1 -أبو احلسن 
أول من دخل يف البالط العبايس من الصابئية،وكان يلقبه املعتضد العبايس األستاذ، 
وأدخله يف مجلة املنجمني فسكن بغداد. ذكر الرازي أن له قرابة 150 مؤلًفا أغلبها يف 

الطب، والفلك واملوسيقى والفلسفة التي أغلبها ترمجة لكتب سقراط وبطليموس.

 2 -إبراهيم بن ثابت بن قرة الصابئي: بلغ رتبة أبيه يف صناعة الطب.

 3 -إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة: كان بارًعا يف الطب واهلندسة.

 4 -أبو إسحاق إبراهيم بن هالل بن زهرون الصايبء: قال فيه أهل الرتاجم 
أوحد العراق يف البالغة، وأثنوا عىل علمه وروعة بيانه، تويف عام )8)هـ وله مؤلفات 
يف األدب والشعر، ُذكر أنه كان كاتب اإلنشاء عن اخلليفة، وعن عز الدولة بن بختيار 
الديلمي. وقد كان متشدًدا يف دينه، وشدد عليه عز الدولة أن يسلم فأبى، مع أنه كان 

حيفظ القرآن ويستعمله يف الرسائل.

ا  ثانياًا: أشهر من أسلم من الصابئية قدمياً
1-هالل بن املحّسن املتوىف عام 8)) هـ، وكان جده أبو إسحاق كاتب اخلليفة 
املنصب، مع حمافظته عىل  أن خيلفه حفيده يف هذا  ويتمنى  اإلنشاء،  لديوان  ورئيًسا 
فأبعد  قبيلته،  من  أسلم  من  أول  وهو  فأسلم  اإلسالم،  له  كتب  اهلل  ولكن  ديانته، 

باختياره عن الديوان وحسن إسالمه، وله مؤلفات كثرية.

طبيب  كان  هـ،   ((1 عام  مسلًم  تويف  أبوسعيد  قرة  بن  ثابت  بن  -سنان   2
املقتدر، كان خيترب األطباء، ويطرد الدجالني، وقد كانت له منزلة عظيمة عند األمراء، 

وتوىل رئاسة املستشفيات.
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آل زهرون  أبناء  من  كبرًيا  أن عدًدا  الصابئية  تاريخ  املوجز يف  وذكر صاحب 
وهي أكرب بطون الصابئية أسلموا رغبة ال رهبة، بعد أن ُعرض اإلسالم عليهم من 
املسلمني، وخاصة بعد إسالم هالل بن املحّسن الطبيب املشهور وكاتب اإلنشاء عند 

اخلليفة )1). 

 ثالثاًا: أبرز شخصيات الصابئة حديثاًا

 مل أجد يف املصادر املوثقة احلديثة أسمء ذات ظهور من الصابئية، سوى األسمء 
التالية: 

 1 -نعيم بدوي.

 2 -غضبان رومي، له كتاب تعاليم دينية ألبناء الصابئية.

 ) -نادية املراين، باحثة يف األدب.وهلا كتاب مفاهيم صابئية مندائية. 

 ذكرهم الدكتور/ رشدي عليان يف كتابه )الصابئون حرانيني ومندائيني( وأثنى 
عىل علمهم ومكانتهم يف الصابئية يف العراق، وقد قاموا برتمجة ما كتبه املسترشقون 

عن الصابئية. 

 ) -الدكتور/ عبد اجلبار عبد اهلل السام ولد يف العمرة عام 1912م، وخترج 
يف جامعة بغداد وحصل عىل الدكتوراه يف الفيزياء من أمريكا، وكان بارًعا يف الفيزياء 
رئاسة  شغل  وقد  البحوث،  من  كثري  وله  اللغات،  من  كثرًيا  وجييد  والرياضيات، 
جامعة بغداد فرتة من الزمن، تويف يف أمريكا ونقل إىل بغداد ودفن يف مقربة الصابئية 

يف بغداد عام 1969م.

 5 - الدكتور أنيس زهرون داغر.

 6 - الشاعرة مليعة عباس، يمجدوهنا وال تكاد جتد موقًعا عىل الشبكة إال وهلا 
فيه متجيد ومدح، عاشت يف أوروبا وأغلب شعرها حنني إىل العراق.

)1) الوجيز يف تاريخ الصابئة، عبد الفتاح الزهريي، ص )20.
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 7 - عمرة عباس )1).

ديانتهم،  إبراز  حياولون  قلتهم،  مع  الديانة  هذه  أبناء  أن  الحظت  وقد   *  *
موقع  من  فم  العراقي،  املجتمع  يف  الطائفة  أبناء  من  االجتمعية  املكانة  ذوي  وإبراز 
عىل الشبكة إال ضمن مفرداته قسم خاص بعنوان )األوائل(، َيْعنُون أول من حصل 
عىل الدكتوراه، أول من خترج طبيًبا، أول من سافر خارج العراق، ويذكرون أسمء ال 
تتجاوز يف جمموعها سبعة أسمء. ونجد قائمة أخرى فيها حوايل )26 ( اسًم أغلبها 

من األسمء التي ذكرناها )2).

ا: الشخصيات الدينية املعاصرة   رابعاً

 1 -الشيخ عبد اهلل بن الشيخ سام.

2 -الشيخ نجم الشيخ زهرون ومها أعىل درجة يف الدين الصابئ واملسمة:   
)كنزبرة ( يف هذا العرص، وقد توفيا يف العقد األخري من القرن العرشين.

 ) -الكنزبرا احلايل هو: الشيخ ستار جبار حلو، وهو رئيس الطائفة وله مكانة 
رفيعة عند أتباع الطائفة، يدل عىل ذلك أن أخباره وزياراته الرسمية واخلاصة تتصدر 

املواقع اإللكرتونية للصابئة ))).

املطلب السابع
مصادر ديانة الصابئة

 للصابئية أربعة عرش كتاًبا هي مرجع ديانتهم، ومجيعها مكتوبة باللغة املندائية 
التي هي فرع من اللغة اآلرامية، وهم شديدوا احلرص أال يطلع عليها غري املندائيني، 

)1)  انظر يف هذه األسمء: املرجع السابق، ص )18-)20. و الصابئون أصوهلم و عقائدهم، د/ 
فهد الفائز، ص 516-506. 

www.mandaeans.org.mandfigurs.htm (2(
 www.sabianmandaean.com/news.php?readmore (((
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وهذا  الكتب،  هذه  من  نسخ  عىل  احلصول  يف  املسترشقني  من  كثري  أخفق  ولذلك 
تعريف موجز بأربعة من كتبهم: 

ويعتقدون  العظيم،  الكتاب  أو  العظيم،  الكنز  أي  الكنزبرا  أو  ربه  1-  كنزه 
العامل  وتكوين  الكون،  نظام  حيتوي  قسم  قسمن:  وهو  آدم،  صحف  أنه 

والتطورات البرشية. وقسم يعالج شؤون املوتى. 

2 -  سدرة أد نشمتة: أي كتاب التعميد، وفيه نصوص الصلوات، والرتاتيل 
التي يقرأها رجال الدين يف حفالت التعميد. 

) - النياين: أي كتاب األناشيد واألذكار. 

وشعائره  الزواج  عقد  رسوم  وحيتوي  الزواج،  عقد  كتاب  أي  قلستا:    -(
واحتفاالته وما إىل ذلك )1). 

* * ولرجال دينهم ثالث مراتب ال يصل إليها مريدها إال بعد جهد تدريبي، 
ودراسة خاصة، ورياضة روحية خاصة، يعقب ذلك امتحان خاص وهذه الدرجات 

هي:

1- ترميدة: وهي أوىل مراتب رجال الدين. 

2- الكنزبرا: وهي درجة أعىل من الرتميدة. 

)- ريش أمة: أي رئيس أمة وليس يف الصابئية من يشغل هذا املنصب اليوم، 
ألنه البد هلذه الدرجة من علم وفري، وأن يكون قد قام بتكريس سبعة علمء بدرجة 

ترميدة، وحيرض حفل تكريسه سبعة علمء بدرجة كنزبرة )2). 

)1) الصابئون حرانيني و مندائيني، د / رشدي عليان، ص )12، )12.
)2)  املرجع السابق، ص 127-))1. و املوسوعة امليرسة يف األديان و املذاهب املعارصة، الندوة 

العاملية للشباب اإلسالمي، ص 19).
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املطلب الثامن
املؤلفات اليت ُكتبت يف الصابئة.

ُتعد الكتابات التي ُكتبت يف هذه الطائفة عىل ِقدمها من أقل ما ُكتب عن أتباع 
الطوائف وامللل، وهذا يؤدي تبًعا إىل صعوبة الكتابة عنهم، ويف نفس الوقت يعترب 
حافًزا ملن أراد أن يكون ممن له قصب السبق يف دراسة هذه الطائفة. ويعترب الدكتور 
درجة  عىل  احلاصل  الباحث  وهو  الصابئة،  عقيدة  عن  كتب  من  أفضل  الفائز  فهد 
العقيدة يف بحثه املوسوم: »الصابئون عقائدهم وأصوهلم« من جامعة  الدكتوراه يف 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. وقد ذكر أنه مل جيد مؤلفات مستقلة عن الصابئة إال 

هذه الكتب وهي: 

بدوي  نعيم  ترمجة  دراور  الليدي  املسترشقة  صابئية  وحكايات  أساطري    -1
وغضبان رومي ط )197م بغداد.

2 - أقوام جتولت بينها فعرفتها، حممد الفرماين، ط 9))1 هـ، دمشق.

)- التعميد املندائي، الشيخ رافد الشيخ عبداهلل نجم، ط 1990 م، بغداد

) - جذور الديانة املندائية، خزعل املاجدي، ط 1997 م، بغداد.

5 - ديوان األساطري، قاسم الشواف، ط 1996 م.

6 - الصابئية املندائيون، الليدي دراور، ط 1969 م، بغداد.

7- الصابئية املندائيون، سليم برنجي، ترمجة: جابر أمحد، ط 1997م، بغداد.

8 - صابئية حران وإخوان الصفا، حممد احلمد، ط 1998م، دمشق.

9 - الصابئيون حرانيني ومندائيني، رشدي عليان، ط 1976م.
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10- الصابئيون يف حارضهم وماضيهم، عبدالرزاق احلسيني، ط )198م، 
بغداد.

11- الصالة املندائية، الشيخ رافد عبداهلل، الشيخ نجم، ط 1988م، بغداد.

12 - مدخل يف قواعد اللغة املندائية، نعيم بدوي، ط )199م، بغداد.

)1- مفاهيم صابئية مندائية، ناجية مراين، ط 981 م، بغداد.

)1- مندائي أو الصابئية األقدمون، عبد احلميد عبادة، ط 1927م، بغداد.

15-  املوجز يف تأريخ الصابئية، عبد الفتاح الزهريي، تنقيح فريد عبد الزهرة 
املنصور، مطبعة أركان، بغداد، ط 1، )198م.

16- هل املندائية هلجة من العربية، ناجية مراين.

17 - النشوء واخللق يف النصوص املندائية، كورت رودولف، ترمجة: الدكتور 
صبيح مدلول السهريي، ط )199م، بغداد.

أن  أين أستطيع  املؤلفات، غري  تعاىل يل االطالع عىل بعض هذه  اهلل  وقد يرس 
أضيف إىل ما ذكر :

كتاب أستاذي الدكتور/ عل حممد عبد الوهاب، الصابئة، والذي طبعته دار 
ركايب بالقاهرة 1995م، وهو من أجّل ما قرأت ودرست.

بكلية  واملذاهب  األديان  قسم  أساتذة  بأقالم  خطت  عدة  مباحث  قرأت  كم 
املقررة عىل طالب  الدراسية  املناهج  بالقاهرة جامعة األزهر، يف  الدعوة اإلسالمية 
الكلية، ومن أبرزهم أ.د/ عادل حممد حممد درويش يف كتاب األديان القديمة املقرر 

عىل طالب الفرقة الثانية، أ.د/ عل عبد العال ربيع.

وقد اطلعت عىل هذه الكتابات، وأفدت منها إفادة مجة
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املبحث األول
تاريخ دعوة الصابئة إل اإلسلم

املطلب األول
تاريخ الصابئة عرب العصور اإلسالمية

: يف عصر اخللفاء الراشدين:   أولاً
النبوة،  منهاج  عىل  اإلسالم  دولة  وقيام  والروم،  الفرس  دولتي  سقوط  بعد 
وما حتمله من صفاء عقدي، وشمول يف تعاليم الدين احلنيف جلميع جوانب احلياة، 
وعدل وتسامح، فإنه من الطبيعي أن ينعم الناس بعدل هذا الدين، فمن دخل اإلسالم 
فهو كاملسلمني له ماهلم وعليه ما عليهم، ومن بقي عىل دينه فهو ال يظلم وال تنتهك 
حرمته، ينعم بنعمة األمن، وحييى حياة هانئة، والصابئة من هؤالء الناس فال شك 
أن فيهم من أسلم، إال أنه لقلة هذه الطائفة من جانٍب، ولظلم الفرس والروم ملن مل 
يكن عىل ديانتهم، فإن الصابئة بقوا منـزوين ال يستطيعون إظهار شعائر ديانتهم؛ بل 
قد يتظاهرون بديانة هذه الدول الظاملة. ويبدو -واهلل تعاىل أعلم -أن هذا االنزواء 
استمر يف هذا العرص تأُماًل يف تعامالت هذه الدولة اجلديدة، وألنه أيًضا من تعاليم 

هذه الطائفة )التقية(. 

بالعرب حًبا يف اخلالص من ظلم احلكام أواًل، ورغبة يف  الناس  وقد رحب 
األمر،  آخر  الدينية  باحلرية  متتعهم  يف  أماًل  ثم  ثانًيا،  العسكرية  اخلدمة  من  إعفائهم 
وذلك ألن اإلسالم كان يبيح لغري املسلمني من هيود ومسيحيني وصابئة أن يتدينوا 

بم يرضون ألنفسهم من دين عىل أن يدفعوا اجلزية للمسلمني )1).

ون الصابئة من طوائف النصارى، كم ذكر ذلك بعض  وكان أكثر املسلمني َيُعدُّ
التاريخ وقائع وأحداًثا  التمهيدي، ولذلك مل يذكر  املفرسين كم مر معنا يف املبحث 

)1) انظر: تاريخ اإلسالم السيايس والديني، حسن إبراهيم حسن، 1 / 222.
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كمعاملة  منهم  اإلسالم  دين  يدخلوا  مل  الذين  فعومل  واملسلمني،  الطائفة  هذه  بني 
النصارى املساملني.

أعداد  حيدد  ما  التاريخ-  كتب  من  عليه  االطالع  من  متكنت  فيم  أعثر-  ومل 
واحلضارة  اإلسالمي  التاريخ  يف  أسهموا  منهم  أعالم  ظهور  أو  منهم  املسلمني 
اإلسالمية يف تلك الفرتة أو شاركوا يف الفتوحات اإلسالمية. إال ما ذكره عبد الفتاح 
الزهريي يف كتابه )املوجز يف تاريخ الصابئية املندائيني(: أن أساطريهم تروي أهنم من 
أصحاب اإلمام عل بن أيب طالب وأصحابه، وأهنم وجدوا حسن املعاملة منهم 
ألهنم عرفوا أهنم عىل دين إبراهيم اخلليل  فآزروهم وأسهموا يف رد الدعايات 
املغرضة عن اإلسالم)1). وهذه من أساطريهم املكتوبة باللغة املندائية اآلرمية القديمة 

ال تقوم هبا حجة. 

 ثانياًا: يف العصر األموي 
هذا  يف  الصابئة  من  نفر  برز  قد   ( الصابئية:  تاريخ  يف  املوجز  صاحب  يقول   
العرص بعد أن ظلوا جمهولني قروًنا حتت ظلم االستعمر الذي استوىل حتى عىل أماكن 

عبادهتم، وذكر عدًدا من األسمء، ومل يذكر من أسلم منهم()2). 

الظهور وإن مل يكن  – أهنم يف هذا العرص بدأوا يف  ويبدو- واهلل تعاىل أعلم 
ظهوًرا واضًحا، ولكنهم تأكدوا وملسوا حسن تعامل املسلمني، ورأوا التطبيق العمل 
لإلسالم يف أخالق املسلمني وتعامالهتم بعد أن كانوا يتخفون خشية أن ُيظلموا كم 

كانوا ُيظلمون يف العهد الفاريس والروماين. 

ثالثاًا: يف العصر العباسي 

كان  للصابئة  احلقيقي  الظهور  أن  يتبني  املصادر  بعض  استقراء  خالل  من 
والرياضيات  الطب  علم  من  به  اشتهروا  ملا  اخللفاء  قرهبم  فقد  العبايس،  العرص  يف 

)1) انظر: املوجز يف تاريخ الصابئة، عبد الفتاح الزهريي، ص 80.
)2) املرجع السابق، ص 81.
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أن  ُذكر  بل  بعضهم.  أسلم  أن  التقريب  هذا  نتائج  من  وكان  واحلساب،  والكيمياء 
قبيلتني مها آل قرة وآل زهرون أسلم أكثرهم رغبًة ال رهبة، منهم: ـ

دعاه  الذي  للظاهر  ثم  للمقتدر  طبيًبا  كان  الذي  قرة:  بن  ثابت  بن  سنان   -
لإلسالم وألح عليه يف ذلك فامتنع فهدده فاهنزم إىل خراسان، ولكنه أسلم طواعية 

ثم عاد إىل بغداد ومات فيها مسلًم عام 1)) هـ. 

من  به  يتمتعون  ملا  هؤالء  إسالم  عىل  العباس  بني  خلفاء  حرص  يتبني  وهنا 
إىل  األمر  يصل  قد  بل  والطبية،  الطبيعية  العلوم  وخاصة  العلوم  من  كثري  يف  كفاءة 

استخدام القوة كم فعل اخلليفة الظاهر مع سنان بن ثابت.

وقد كان بداية دخوهلم البالط العبايس يف أواسط القرن الثالث اهلجري عىل 
يد ثابت بن قرة الذي قربه املعتضد، وكان يلقبه باألستاذ لرباعته يف الطب. ولكنه مل 

يسلم.

عند  الديوان  كاتب  كان  والذي  هـ   ((8 عام  املتوىف  املحّسن:  بن  وهالل   -
اخلليفة كتب اهلل له اإلسالم وكان سبًبا يف دخول أكثر قبيلته آل زهرون اإلسالم )1). 

- وجابر بن حيان: الكيميائي املشهور ُذكر أن آباءه كانوا من الصابئة )2).

والطب  الفلسفة  أهل  من  وأهنم  -الصابئة  تعاىل  اهلل  -رمحه  تيمية  ابن  وذكر 
وكثري منهم مل يسلموا، ورد عليهم ضمن رده عىل املنطقيني والفالسفة))). 

)1)  روي يف قصة إسالمه أنه رأى الرسول̂  يف املنام وأمره أن يتوضأ، ثم أمره أن يصل معه وقرأ 
سورة النرص واإلخالص، وقال له: أنت رجل عاقل واهلل يريد بك خرًيا فلم تدع اإلسالم 
الذي قامت عليه الدالئل، وقال له: قل أسلمت وجهي هلل وأشهد أن الإله إال اهلل، وأن حممًدا 
رسول اهلل. و يقول أيًضا: ورأيته مرة أخرى فأخربت والدي فقال:هذه برشى حممودة لكن 
ال تظهر هذا األمر فجأة، ثم أسلم وحسن إسالمه. ) انظر: املوجز يف تاريخ الصابئية، عبد 
الفتاح الزهريي، ص 178 180. والصابئية أصوهلم وعقائدهم د / فهد الفايز، ص 508 )

)2) انظر: املوجز يف تاريخ الصابئة، عبد الفتاح الزهريي، ص )8.
))) انظر: الرد عىل املنطقيني، ابن تيمية، ص 287 290.
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ا: يف العصر العثماني  رابعاً

العباسية  الدولة  سقوط  بعد  ما  الصابئة«  تاريخ  يف  »املوجز  صاحب  يصف   
بأنه الفرتة املظلمة يف تاريخ الصابئة، فقد قتل التتار كثرًيا منهم، وضاعت مؤلفاهتم، 
عاشوا  أن  بعد  األصل  موطنهم  حران  مدينة  إىل  وعادوا  ديانتهم،  خيفون  وعادوا 

حضارة املسلمني، وشاركوهم يف بناء تلك احلضارة، وأسلم منهم من أسلم )1).

ويبدو - واهلل تعاىل أعلم - أن هذه الفرتة شهدت ضعف تأثري اإلسالم يف هذه 
الطائفة، ألن الذين فروا إىل حران من املسلمني الذين كانوا عىل الديانة الصابئية تأثروا 
العامل اإلسالمي،  الذي كان ظاهًرا يف  الديني  الضعف  بأبناء عمومتهم، خاصة مع 
وظهور اخلرافة والشعوذة، وهي مما تقره الديانة الصابئية، فتعاقبت األجيال عىل هذا 

الوضع، إىل عرص االستعمر الذي زاد الطني بّلة.

ا: يف العصر احلاضر خامساً
 حتدد بداية هذا العرص ببداية االستعمر املوجه للعامل اإلسالمي، والذي مهدت 
له احلروب الصليبية. وجاب املسترشقون الديار اإلسالمية، ومنهم الذين ختصصوا 
البحوث  الليدي دراور، والتي كتبت كثرًيا من  أمثال املسترشقة  الديانة من  يف هذه 
كتبهم  من  عليه  احلصول  استطاعت  ما  وترمجت  الصابئة،  بني  امليدانية  والدراسات 
هذا  يف  الطائفة  هذه  عن  كتب  من  أول  ولعلها  اآلرامية،  املندائية  باللغة  كتبت  التي 
العرص، ولذلك كل من كتب عنهم جعل كتاباهتا مرجًعا يرجع إليه، مع أن كتاباهتا 
بظلم  العراق، وتتهمهم  الساحقة يف  األغلبية  الذين هم  املسلمني  الفتنة ضد  تشعل 

هذه الطائفة القليلة. 

ولذلك مل يذكر التاريخ دوًرا للمسلمني يف دعوة هذه الطائفة التي تعيش بني 
ظهرانيهم خالل هذه الفرتة من الزمن. 

)1) انظر: املوجز يف تاريخ الصابئة، عبد الفتاح الزهريي، ص 88 91.
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ثم جاء دور الثورة العراقية عام 1958م بقيادة حزب البعث، الذي جعل احلزب 
ديانة يواىل ويعادى عليها، وألغى دور الدعوة اإلسالمية وجثم عىل العراق أربعة عقود 
ونيًفا. إال أن الصابئة يعتربون هذه الفرتة من العصور الذهبية يف تارخيهم، والواقع يؤيد 
ذلك؛ فقد كانت أعدادهم قبل الثورة بسنتني عرشة آالف نسمة، ثم قفزت بعد الثورة 

بسبع سنوات إىل قرابة مخسة عرشة نسمة بنسبة زيادة بم يقرب %50)1).

 فقد جاء يف الدستور أن الصابئة من طوائف املجتمع العراقي، وأهنم متساوون 
مع غريهم يف احلقوق والواجبات، يقول قرار االعرتاف: إن الصابئة يف العراق من 
أمهيته  ويبني  ذلك  أسباب  ويذكر  وواقعًيا،..  قانونًيا  اعرتاًفا  هبا  املعرتف  الطوائف 

البالغة بالنسبة هلم بعد ما القوه من تعسف يف العهد امللكي)2). 

َيِصُلون قرابة مائة ألف نسمة، ومل يتعرضوا ملضايقات يف ديانتهم  وهم اآلن 
الدولة،  يف  عليا  مراتب  وبلغوا  البعثي،  احلكم  طيلة  املسلمون  ُأوذي  كم  ُيْؤَذْوا  ومل 
ويف نفس الوقت مل يكن للمسلمني دوٌر بارٌز يف دعوهتم يف هذه الفرتة، ولعل مربرها 

مضايقة احلزب احلاكم لإلسالم وأهله.

)1) سبق بيان ذلك ص 10.
)2) انظر: املوجز يف تاريخ الصابئة، ص )9.
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املطلب الثاني
مظاهر التأثري والتأثر 

بني الديانة الصابئية واملسلمني
: مظاهر تأثري الصابئة على املسلمني: أولاً

كان للصابئة أثٌر كبرٌي عىل املسلمني، خاصة يف الركائز الفكرية لبعض الفرق 
والتيارات الضالة، ومن ذلك:

1 -أن اجلهمية أخذوا عن اجلعد الذي هو من أهل حران وهبا أئمة الصابئة 
الفالسفة أهل الرشك ونفاة الصفات واألفعال )1). 

 2-أن الرافضة ترجع بعض أصوهلم إىل صابئية الفالسفة اخلارجني عن متابعة 
املرسلني )2). 

وسنان  الطويس،  كالنصري  الصابئة  فالسفة  من  الرافضة  أئمة  غالب  )-أن 
البرصي وغريهم، وأهنم أخذوا التقية من الصابئة ))).

ومن هذا يتبني أن أهل الكالم قد تأثروا بفالسفة الصابئة.

ثانياًا: مظاهر تأثري املسلمني على الصابئة 

الدول  يف  احلسنة  واملعاملة  والعدل  األمن  نعمة  الطائفة  هذه  أتباع  عاش 
نتائج ذلك أن أسلم  التي ُعرفوا هبا، ومن  العلمية  اإلسالمية، وبرزوا يف املجاالت 
الكثري منهم رغبة ال رهبة وهذا أهم تأثري من اإلسالم عىل هذه الطائفة، لكن ظهر يف 
طقوسهم الدينية وعاداهتم ما يتشابه مع العبادات يف الدين اإلسالمي، ويبدو أهنم 

)1) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، 1 / 192.
)2) انظر: املرجع السابق، 1 / 5.

))) الصابئة أصوهلم و عقائدهم، د / فهد الفايز، ص 75).
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تأثروا باإلسالم يف هذا األمر، أو أنه بقايا تأثري احلنيفية السمحة ملة سيدنا إبراهيم 
، وخاصة يف األخالق واملعامالت، فقد رأوا فوائد ذلك أثناء معاملة املسلمني 

هلم ومن ذلك:

الصلوات  هيئات  اختالف  مع  املسلمني  كصالة  وضوء  صلواهتم  يسبق   -1
عندهم، فهم يستقبلون الشمل. 

 2- هيتمون بالصدقة، ويشرتطون فيها أن تكون هلل تعاىل. 

 )- املحرمات من النساء هن املحرمات عند املسلمني. 

وتتفق  اإلسالم  يقره  مما  واخليانة وغريها  والرسقة  والزنا  القتل  )- حيّرمون   
عليه الديانات اإلهلية. 
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املبحث الثاني
وسائل دعوة الصابئة وأساليبها قدمًيا

املطلب األول
وسائل دعوة الصابئة

 من خالل استقراء تاريخ هذه الطائفة، وحتليل مضمونه نستنبط بعض وسائل 
دعوة هذه الطائفة التي قام هبا املسلمون قديًم، وسأذكر ما استطعت استنباطه مدعوًما 

بالدليل التارخيي يف اآليت: ـ

 الوسيلة األوىل: -الرد على أفكارهم من خالل املؤلفات العلمية 
الباطلة  معتقداهتم  تبني  التي  املؤلفات  من  كثري  اإلسالمي  الرتاث  يف  جاء   
تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  مؤلفات  يف  ورد  ما  ذلك  ومثال  واحدة.  واحدة  وتفندها 
-رمحه اهلل -يف ختصيص هذه الطائفة بالرد وبيان بطالن امللة. فقد ألف كتابه »الرد 
يف   - اهلل  -رمحه  يقول  وغريهم  الصابئة  من  الفالسفة  إليهم  وضم  املنطقيني«  عىل 
مقدمة كتابه هذا: ) أما بعد فإين كنت دائًم أعلم أن املنطق اليوناين ال حيتاج إليه الذكي 
وال ينتفع به البليد، ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة ملا رأيت من صدق كثري 
منها، ثم تبني يل فيم بعد خطأ طائفة من قضاياه، وكتبت يف ذلك شيًئا، ثم ملا كنت 
له  فذكرت  والتهويل  بالتأييد  الفالسفة  يعظم  رأيته  من  إيلىَّ  اجتمع  اإلسكندرية  يف 
يبني سوء معتقدهم يف مكان  ثم   .(1(  ) التجهيل والتضليل  ما يستحقونه من  بعض 
آخر فيقول: )ثم إن الصابئني ابتدعوا الرشك فصاروا مرشكني، والفالسفة املرشكون 
من هؤالء املرشكني( )2). ويقول: ) فإن الصابئية كفاٌر من جهة تبديلهم ملا أنزل اهلل، 
،...فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون  ومن جهة كفرهم بم أنزل اهلل عىل حممد̂ 

)1) الرد عىل املنطقيني، ابن تيمية، ص )، ).
)2) املرجع السابق، ص 289.
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مرشكني فالصابئيون أوىل، وذلك بعد تبديلهم ( )1)، ورد عليهم الشهرستاين يف كتابه 
»امللل والنحل« وعقد مناظرة بني احلنفاء والصابئة )2). 

الوسيلة الثانية: -استخدام الشدة يف دعوتهم

ملا  هؤالء  إسالم  عىل  العباس  بني  خلفاء  حرص  خالهلا  من  يتبني  قصٌة  هذه 
قد  بل  والطبية،  الطبيعية  العلوم  وخاصة  العلوم  من  كثري  يف  كفاءة  من  به  يتمتعون 
يصل األمر إىل استخدام القوة كم فعل اخلليفة الظاهر مع سنان بن ثابت بن قرة الذي 
كان طبيًبا للمقتدر ثم للظاهر الذي دعاه لإلسالم وألح عليه يف ذلك فامتنع فهدده 
فاهنزم إىل خراسان، ولكنه أسلم طواعية بعد ذلك ثم عاد إىل بغداد ومات فيها مسلًم 

عام 1)) هـ ))).

الروم،  غزو  يريد  مرض  ديار  اجتاز  املأمون  أن  فيها  ُذكر  أخرى  قصة  وهذه   
فتلقاه مجاعة من احلرانيني، فأنكر املأمون زهيم فقال هلم: من أنتم من الذمة ؟.قالوا: 
نحن احلرانيون. فقال: َأَنَصاَرى أنتم ؟. قالوا: ال. قال: أهيوٌد أنتم ؟. قالوا: ال. قال: 
أجموٌس أنتم ؟. قالوا: ال. قال: أفلكم كتاٌب أو نبٌي ؟ فحجموا يف القول. فقال هلم: 
فقالوا: نحن  لكم.  ذمة  دماؤكم وال  وأنتم حالل  األوثان.  زنادقة، عبدة  إذن  فأنتم 
ندفع اجلزية قال: إنم تؤخذ اجلزية من أهل األديان الذين ذكرهم اهلل يف كتابه، وهلم 
كتاب. وأمهلهم إىل أن يرجع من غزو الروم إما يدخلون اإلسالم أو يقتلهم. فدخل 

كثري منهم اإلسالم، وتنرص منهم آخرون ))). 

)1) جمموع فتاوى ابن تيمية، 12 / )1 21.
)2) انظر: امللل و النحل، الشهرستاين، ص 259 298.

)))  انظر: املوجز يف تاريخ الصابئة، عبد الفتاح الزهريي، ص 167. ومع أن القصة ليس هلا سند 
إال أنه يبدو أن اخلليفة الظاهر يرى أهنم وثنيون، و هذا يبيح قتاهلم ألن اجلزية ال تؤخذ إال من 
الكتابيني عىل أصح أقوال أهل العلم. ) انظر: أقوال العلمء يف هذه الديانة يف املطلب األول 

من الفصل التمهيدي (
)))  انظر: الصابئة أصوهلم و عقائدهم، د / فهد الفايز، ص 60. ومع أنه ضّعف القصة ورأى أهنا 
ال تثبت إال عىل سبيل الذكر واالستشهاد عىل سبيل التثبت، لكن القصة التي قبلها تبني أن خلفاء 

بني العباس يتخذون ما يرونه مناسًبا لدعوة الصابئة، حتى وإن أدى ذلك إىل استخدام القوة. 
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املطلب الثاني
أساليب دعوة الصابئة

 سأذكر بعض األساليب التي رأيتها من خالل دراسة واستقراء هذا التاريخ، 
وحتليل مضامينه، والتي استخدمها املسلمون يف دعوة الصابئة بم يدل عىل أهنا كانت 

املؤثرة يف دعوة هذه الطائفة، وهي عىل النحو اآليت: 

األسلوب األول: املعاملة احلسنة
أمر  ما  وهو  املسلمني،  غري  معاملة  حسن  يف  األمثلة  أروع  املسلمون  رضب   
اهلل به وأمر به نبيه ^، وكان ذلك من أسباب دخول الناس يف دين اهلل أفواًجا. ويف 
خصوص الصابئة فهم كغريهم من الناس مل ُيظلموا، وعاشوا يف عدل اإلسالم، وقد 
أثبت التاريخ كيف أكرم اخللفاء البارزين من الصابئة يف علوم الطب والرياضيات 
واحلساب والفلك وقربوهم وعرضوا عليهم اإلسالم، وأسلم منهم الكثرُي رغبة يف 

هذا الدين العظيم )1). 

وقد أثبتنا يف املبحث الثالث من هذا البحث كيف كانت الصابئية يف أوائل هذا 
القرن ال يتجاوزون 000) نسمة )2)، بم يدل عىل أن من أسباب قلة أعداد الصابئة 
دخوهلم يف اإلسالم خالل العصور اإلسالمية املتتابعة، وقد أسلمت قبيلة آل زهرون 

وآل قرة من قبائل الصابئة طواعية ورغبة يف هذا الدين العظيم.

األسلوب الثاني: -تولية املناصب العلمية واإلدارية ملن يستحقها:
حب املكانة االجتمعية والوجاهة حمببٌة للنفس البرشية، وقد يتنازل اإلنسان 
عن مبادئه يف سبيل احلصول عىل املنصب االجتمعي أو املحافظة عليه. وقد أّمر النبي 
^ عيينة بن حصن الفزاري  عىل رسية إىل بني العنرب)))، ومواقف عيينة اخلاطئة 

)1) انظر: املطلب السادس من املبحث التمهيدي.
)2) انظر: املطلب الثالث من املبحث التمهيدي.

))) صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة عيينة إىل بني العنرب، 5 / 115.
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معروفة مع النبي ^، لكنه فعل ذلك استجالًبا لقلوب أتباعه الذين يرضون لرضاه 
املناصب  يف  وجوٌد  للصابئة  كان  وقد  قومه)1).  يف  سيٌد  ألنه  لسخطه،  ويسخطون 
اإلدارية يف دولة بني العباس، وبغض النظر عن حكم تولية غري املسلم واالستعانة 
به يف الدولة اإلسالمية إال أننا ننظر هلا من جانب دعوي، فقد كانت سبًبا يف إسالم 
بعضهم، وتألفت قلوهبم، وأسلم الكثري من قبائلهم عندما ُمنحوا هذه املكانة، وهم 
كانوا ال يعرفوهنا أيام الدولة الفارسية، بل كانوا ُيمتهنون وتسند هلم أعمل اخلدمة 

واألعمل الوضيعة كغريهم من طبقات الشعب.

أما يف الدولة العباسية فمنهم من توىل رئاسة ديوان اإلنشاء، ومنهم من توىل 
إدارة املستشفيات ُيعني فيها من يرى فيه الكفاءة، وقد كانت هذه املهمة من أسباب 
أثرها  هلا  املدعو  إسالم  رجاء  يستحقها  ملن  اإلدارية  املناصب  فتولية   ،(2( إسالمه 

وفائدهتا، وهي أسلوب دعويٌّ ناجع.

األسلوب الثالث: -املناظرة 

املناظرة أسلوب قرآين، والشك أنه من أنجع األساليب يف دعوة الصابئة، وقد 
ورد هذا األسلوب يف دعوهتم، نذكر منها مناظرتني مها: 

يف  وردت  كم  الطائفة  هذه  سلف  مع    إبراهيم  سيدنا  مناظرة  األوىل: 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ  زب  تعاىل:  قول  يف  األنعام  سورة 
چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڑ ک ک     ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱڱ ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ں  ں  ڱ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  

)1) انظر: دعوة النبي ^ لألعراب، محود بن جابر احلارثي، ص 256، 257.
)2) انظر: الصابئة أصوهلم و عقائدهم، د / فهد الفائز، ص 506 515.
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ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ      ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ 
وئ    ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی ی  جئحئ مئ ىئ يئ جبحب خب  مب          ىب يب  رب)1). 

فقد كانت أحسن وأبني مناظرة، تدرج فيها سيدنا إبراهيم  من الكوكب 
الصغري حتى وصل إىل أكربها وهو الشمس، وكلها َأَفَلْت، واإلله ال يليق به أن يأفل. 
فال بد أن يكون شاهًدا ال يغيب، وغالًبا قاهًرا غري مغلوب وال مقهور، وال يكون 
املشاهدة  الواضحة  باحلجة  أجلمهم  وعندما  باطل.  سواه  معبود  وكل  هلل،  إال  ذلك 
انتقل  ذلك  فعند  اجلدال.  يستطيعون  السليمة وقفوا مستسلمني ال  للعقول  املوافقة 

ہ  ہ  ہ  ۀ  زب   فقال:  للعبادة،  املستحق  فإنه  األفالك  هذه  خالق  إىل 
ہ ھ ھ  ھھ ے ے ۓ ۓ  رب، وهنا عادوا إىل حماجة 
سيدنا إبراهيم  يف ربه، فقال: أتريدون رصيف عن عبادة ريب الذي أبان يل احلق 
وجمادلتكم  احلق،  إىل  الباطل  من  االنتقال  هدفها  فاملحاجة  ؟  كالعيان  استبان  حتى 
إياي تتضمن خالف ذلك. فعند ذلك انتقلوا إىل أمر آخر، فخوفوه بآهلتهم، فقال هلم: 

زب ڭ ڭڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ     ۉ ې ې 
ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ    ۇئ  رب ، فإن آهلتهم أقل وأحقر من 

أن َترُضىَّ من كفر هبا وجحد عبادهتا، ثم رد املشيئة إىل اهلل:  زب ۉ ې ې ې ې رب 
، واملعنى: إين ال أخاف آهلتكم ألنه ال مشيئة هلا وال قدرة، فمن أحق أن يعبد أهو اهلل 

اخلالق أم هذه اآلهلة املخلوقة؟ ثم وجه اخلطاب للعقول فقال: زب ۆئ ۆئ 
مئ  جئحئ  ی   ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ 
ىئ يئ جبحب خب  مب          ىب يب  رب ، وهذا من أحسن َقْلِب احلجة وجعل 
خوفوه  فإهنم  مذهبه،  وبطالن  قوله  فساد  عىل  قوية  داللة  دالة  بعينها  املبطل  حجة 
ومرضة  إالهيتها  بطالن  تبني  وقد  بعبادهتا،  سلطاًنا  عليهم  اهلل  ينزل  مل  التي  بآهلتهم 

)1) سورة األنعام، 81-75.
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عبادهتا، ومع هذا فال ختافون رشككم باهلل وعبادتكم معه آهلة أخرى، فأي الفريقني 
أحق باألمن وأوىل بأن ال يلحقه اخلوف فريق املوحدين أم فريق املرشكني؟!)1). 

  اخلليل  إبراهيم  ُعني   ( اهلل-ـ:  -رمحه  عفيفي  الرزاق  عبد  العالمة  يقول 
بالدعوة إىل اإلسالم، ووّجه ُجّل مهه وأعظم عنايته إىل إيضاح التوحيد وبيانه وإقامة 
احلجة عليه، فبدأ به وكرر الدعوة مع اختالف هلجته يف ذلك لينًا وشدة، وذكر أنواًعا 
من األدلة عىل التوحيد، وسلك طرًقا شتى يف االستدالل هبا عليه إمتاًما إلقامة احلجة 
وزيادة اإلعذار إىل األمة، وأماًل يف أن جيد كل نوع منها أو وجه من وجوه االستدالل 
الدالة عىل  الكونية  بالدالئل    إبراهيم  اهلل  منفًذا إىل قلوب مجاعة، وقد برص  هبا 

وحدانيته يف ربوبيته وألوهيته ( )2).

الثانية: مناظرة أيب الفتح حممد الشهرستاين للصابئة ))):

وقد كتب اإلمام الشهرستاين – رمحه اهلل - عن الصابئة كتابات تبني من خالهلا 
دعوته للصابئة، واألسلوب الذي اختذه يف دعوهتم هو املناظرة، فقد أورد –رمحه اهلل – 

مناظرتني:

األوىل: مناظرة سيدنا إبراهيم  هلم كم يف القرآن.

والثانية: مناظرة بني احلنفاء والصابئة، وتدور حول مسألة املفاضلة بني األرواح 
العلوية واألنبياء، أثبت فيها أفضلية األنبياء، وعرض آلراء هذه الطائفة بدقة وأمانة، 
َ بطالن مذهبهم وعقائدهم، ومل َيْفرَتِ عليهم وإنم أورد ما يف مذهبهم من فساد  وَبنيىَّ

عقدي وانحراف فكري ))).

)1) انظر: بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب، حممود األلويس، 2 / )228-22.
)2) نقاًل من الصابئة أصوهلم و عقائدهم، د / فهد الفايز، ص 1)5، 2)5.

)))  أبو حممد بن عبد الكريم بن أمحد الشهرستاين، 67) 8)5 هـ. كان كثري احلفظ، قوي الفهم، ُيعد 
شيخ أهل احلكمة و الكالم، صاحب الكتاب الشهري ) امللل و النحل (، قال فيه ابن تيمية: )من 
أمجع و أكثر الكتب املصنفة يف املقاالت (. ) انظر: سري أعالم النبالء، الذهبي، 20 / 286 288 (.

))) انظر: امللل و النحل، الشهرستاين، ص )298-26.
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املبحث الثالث
أبرز القضايا يف دعوتهم

سأحتدث يف هذا املبحث عن قضيتني مهمتني أرى أهنم من أبرز القضايا التي 
يندرج حتتها قضايا جزئية أخرى، وقد  الصابئة وقبوهلم اإلسالم، وألهنا  وُل بني  حَتُ

أرشت إىل بعض معتقداهتم يف املطلب اخلامس من املبحث التمهيدي.

املطلب األول 
التنجــــــــــــــيم

 أرشكت الصابئة يف النجوم، وقالوا: إهنا مكان الروحانيات، وبنوا هلا اهلياكل، 
وعبدوها من دون اهلل، وبّينا كيف جادهلم نبي اهلل إبراهيم  وأبطل حججهم.

ثم اشتهروا بالتنجيم والسحر، وما يرتتب عىل ذلك من ادعاٍء لعلم الغيب، 
والكهانة والشعوذة والكذب، وهذه األمور منطلقها أن الكواكب هلا تأثري وأن اهلل 
قد كلفها بمهمة تسيري الكون وما فيه، وهي تعلم الغيب وترض وتنفع، فهم مرشكون 
يف الربوبية أصاًل، ومرشكون يف األلوهية. وعىل ذلك اختلف العلمء هل هم من أهل 
الكتاب فتؤخذ منهم اجلزية ؟ أم أهنم مرشكون وثنيون ؟ عىل ثالثة أقوال تتلخص 

يف اآليت: 

. 1- أهنم من أهل الكتاب وهو قول ألمري املؤمنني عمر 

2- أهنم ليسوا من أهل الكتاب. 

)- التفصيل، فإن وافقوا أهل الكتاب يف أصل دينهم فهم منهم، وإن خالفوهم 
يف أصل دينهم فليسوا منهم.
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وبناًء عىل هذه األقوال جاء االختالف هل تؤخذ منهم اجلزية أم ال ؟ عىل ثالثة 
أقوال:

األول: أهنا تؤخذ منهم،وهو رأي من قال: إهنم من أهل الكتاب. 

الثاين: أهنا ال تؤخذ منهم ألهنم عبدة كواكب.

الثالث: التفصيل؛ فإن وافقوا النصارى يف األصول أخذت منهم اجلزية، وإن 
خالفوهم فال. مع أن هناك قواًل آخر ألهل العلم أن اجلزية تؤخذ من كل كافر كتايب 
أووثني أوصابئي)1). وليس هذا موضع بسطه. ولكن فيم يبدو-واهلل تعاىل أعلم-أن 

اختالف تعامالت اخللفاء معهم-كم مر معنا-مبنٌي عىل هذا االختالف.

القضية، فقد كان ^  الداعية حيال هذه  وما هيمنا هنا هو ما جيب أن يعرفه 
الختيار  مسبق  استعداد  عىل  ليكون  كتاب«  أهل  قوًما  تأيت  »إنك   : ملعاذ  يقول 

األسلوب املناسب هلم، وأهنم أهل علم وشبهات يستعد الداعية ملواجهتها. 

ل فيها القول ابُن القيم -رمحه اهلل – يف كتابه: )مفتاح دار  وهذه القضية قد فصىَّ
السعادة(،وردىَّ عىل املنجمني وأبطل مذاهبهم، فقال: ) فأما قوهلم: إن املوجودات يف 
ونحوس،  سعود  اتصاهلا  ويف  والروحانيات  الكواكب  تأثري  يف  مركبة  السفل  العامل 
قال:  آخرها  وجًها  عرش  اثني  وذكر  وجوه...(  من  عليه  مردود  القول  هذا  فقائل 
ألمري  حصل  ما  كذهبم..وذكر  عىل  الدالة  ووقائعه  التاريخ  شواهد  عرش:  )الثاين 
املؤمنني عل  حني خرج إىل صفني، فقال املنجمون: إنه ُيقتل وُيقهر جيشه، فظهر 
كذهبم وانترص(. ومنها: عندما قال املنجمون بعد بناء بغداد: إن طالعها يقيض بأن ال 

يموت فيها خليفة حتى قال الشاعر: 

هيــــــنيك مـــــنها بلـــــدة تقـــــــيض بــــــها 

إن املـــــــــــمت بـــــــها عـــــليك حــــــــرام

)1) انظر: زاد املعاد، ابن القيم، 5 / 85-82.
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وقــــتها طــــالع  أحـــــكام  قضــــت  ملــــا 

أن ال يـــــــــــرى فـــــيها يمـــــــوت إمـــــام

لوه وظهر الزور الذي لفقوه فقال الشاعر: فُقتل فيها األمني، فبطل ما أصىَّ

كــــــــذب املنجـــــــم يف مـــقــــالته الــــــتي 

ا عـــىل بغــــــدان نطــــــقت بـــــــــه كـــــــذباً

ُقـــــتل األمــــــني بـــــها لــعــــمري يقتضـــي 

تكــــذيبهم فــــــــي ســــــــــائر احلـــــــسبان

ومات ببغداد مجاعة من اخللفاء كالواثق واملتوكل واملعتضد والنارص وغريهم. 
ومن ذلك اتفاقهم أن املعتصم ستدورعليه الدوائر عندما خرج إىل عمورية، فرزقه 

اهلل النرص والفتح، وكذب املنجمون. وقال أبو متام: 

الســـــيف أصــــــدق أنبــــاءاً مـــن الكـــتب

فــي حـــده احلـــــد بني اجلــــــــد واللـــــعب

أيـــن الــــــرواية بــــــــل أيـــن النجـــــوم وما

صــــاغوه مــــن زخــــرف فيها ومــن كـذب

ملــــــفقة وأحــــــــــــاديثـاًا  ختـــــــــــــرصـــاًا 

غــــرب)1). عـــــدت وال  إذا  بنبــع  ليســـت 

فمسألة التنجيم عندهم تنطلق من عقيدة، وليست من باب الدجل واالحتيال، 
ولذلك هي قضية أساسية، وإذا ُوفيِّق الداعية لبيان فسادها بالدليل الرشعي والعقل 
واحليس والواقع املشاهد، فهو يرضب أتباع هذه الديانة يف مفصل، واهلل تعاىل أعلم. 

)1) انظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم، 2 / 6-127)1.
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املطلب الثاني
إنكـــــار النبــــــوة

 من املبادئ األساسية يف الفكر الصابئي إنكار النبوة البرشية،ألن األنبياء أمثالنا 
يف النوع والصورة، يشاركوننا يف املادة، يأكلون ويرشبون مما نأكل ونرشب، فكيف 
لنا طاعتهم. ويندرج عىل ذلك إنكار الوحي والرسل، ويعدون الرسل معلمني أو 
حكمء، وليست هذه املهمة حمصورة يف أشخاص بعينهم، ويبدو أن الفالسفة استقوا 

نظرهتم للنبوة من الصابئة، فقالوا: ال فرق بني النبي والفيلسوف )1). 

زب ۅ ۅ  القرآن يف مواضع منها قول اهلل تعاىل:  وهذه القضية حتدث عنها 
وقوله  رب)2)،  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى    ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ 

گ     گ  گ  گ  ک    ک  ک  ک         ڑ  ڑ   ژ  ژ          ڈ  زب  تعاىل: 
ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ        ڳ  ڳ 
ہ ہ ہ ہ  ھ رب )))، ثم رد اهلل عليهم مقرًرا لزوم برشية الرسل يف قوله 

ٺ  ٺ               ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  پپ  پ  پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل: 
ٺ ٺ رب))). 

وقوله تعاىل: زب ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ       ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋ رب )5). 

وحاجة البرشية إىل الرسل معلومٌة، وفوق كل حاجة، بل أعظم من حاجتهم 
إىل املاء واهلواء الذي ال حياة هلم بدونه )6). 

)1) انظر: الصابئة أصوهلم و عقائدهم، د / فهد الفايز، ص )62.
)2) سورة اإلرساء، )9.

))) سورة املؤمنون، ))، )).
))) سورة النحل، )).

)5) سورة اإلرساء، )9.
)6) انظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم، 2 / 118.
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ويرد ابن القيم -رمحه اهلل -عىل منكري النبوات بالقرآن، ويرى أننا إذا فهمنا 
 ( فيقول:  عقلية  باستدالالت  عليهم  يرد  ثم  عليهم،  الرد  استطعنا  اهلل  عن  جاء  ما 
فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض األفعال وقبحها فمن أين له معرفة اهلل بأسمئه 
وصفاته، ومن أين له معرفة تفاصيل رشعه، ومن أين له معرفة تفاصيل مواقع حمبته 
من  إال  خلقه  من  أحًدا  عليه  اهلل  يظهر  مل  الذي  الغيب  معرفة  له  أين  ومن  ورضاه، 
ارتضاه من رسله إىل غري ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن اهلل، وليس يف العقل 
طريق إىل معرفته فكيف يكون معرفة حسن بعض األفعال وقبحها بالعقل ُمْغنًِيا عّم 
جاءت به الرسل. وهلذا قال بعض األعراب وقد ُسئل: بمذا عرفت أن حممًدا رسول 
اهلل؟ فقال: ما أمر بيشء فقال العقل: ليته هنى عنه، وال هنى عن يشء فقال العقل: ليته 
أمر به... أفال ترى هذا األعرايب كيف جعل مطابقة احلسن والقبح الذي ركب اهلل يف 
العقل إدراكه ملا جاء به الرسول شاهًدا عىل صحة رسالته وعلًم عليها، ومل يقل: إن 

ذلك يقبح طريق االستغناء عن النبوة بحاكم العقل ( )1). 

منهج  إىل  حتتاج  التي  القضايا  أخطر  من  الصابئة  عند  النبوة  إنكار  وقضية   
وأسلوب خاص، ينطلق فيها الداعية من نصوص القرآن، وسرية الرسول ^ ويبني 

عليها استدالالته العقلية واحلسية ليبني فساد هذه العقيدة.

ديانة  يف  الكربى  القضايا  أبرز  من  النبوة  وإنكار  التنجيم  القضيتني  هاتني  إن 
الصابئة أرشت إليها باختصار، وغريها قضايا أخرى مهمة ال يمكن استقصاؤها يف 

هذا البحث. 

)1) املرجع السابق، 2 / 117، 118.



218

دعوة الصابئة إىل اإلسالم

املبحث الرابع
أهم املعوقات، واملقرتحات حول مستقبل 
دعوتهم إل اإلسلم يف العصر احلاضر

املطلب األول
أهم معوقات دعوتهم إىل اإلسالم

 يف العصر احلاضر
 يظهر من خالل هذه الدراسة املخترصة لتاريخ دعوة الصابئة، وما كتبه علمء 
املسلمني األوائل عنهم، وما ُكتب عنهم يف هذا العرص أن دعوهتم إىل اإلسالم يكتنفها 
كثري من الصعوبات واملعوقات التي ال بد ملن أراد دعوهتم إىل اإلسالم أن يسعى إىل 

تذليلها أو عىل األقل أخذها يف احلسبان.وأهم هذه املعوقات ما يأيت:

: اللغة: فلغة هذه الديانة اللغة املندائية التي هي من هلجات اللغة اآلرامية  أوالاً
القديمة، وقد اندثرت هذه اللغة من مئات السنني، ومن قبل ظهور اإلسالم، ومجيع 
كتبهم الدينية ُكتبت هبذه اللغة، وتنقل بنفس اللغة، إضافة إىل ذلك فإن معتنقي هذه 
الديانة البد أن يتعلموها ألن مجيع طقوسهم الدينية هبذه اللغة وال تبيح هلم ديانتهم 
الديانة ألهنم يعيشون  أبناء هذه  اللغة. فهي مشقة عىل  أن يؤدوا شعائرهم إال هبذه 
فيتعلمون يف مدارس لغاهتا غري  اللغة وال تعرتف هبا  يف جمتمعات ال تتحدث هبذه 
لغة ديانتهم، ومشقة عىل من أراد دراسة هذه الديانة ومعرفة طقوسها ودعوهتا إىل 

اإلسالم. 

ثانياًا: ندرة املؤلفات القديمة اخلاصة هبم مقارنة بغريها من الطوائف: إن هذه 
الطائفة تندر املؤلفات اخلاصة هبم عند مقارنتهم بغريهم من الطوائف، سواًء من علمء 
املسلمني أم من غريهم، وكل ما كتبه عنهم علمء املسلمني عبارة عن إشارات ضمن 
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مؤلفات عامة، فقد أشار إليهم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع من مؤلفاته كالرد 
عىل املنطقيني ومنهاج السنة، وتلميذه ابن القيم يف مفتاح دار السعادة، والشهرستاين 

يف امللل والنحل. 

ثالثاًا: قلة الدراسات امليدانية يف هذا العرص عن هذه الطائفة: اشتهرت يف هذا 
العرص الدراسات امليدانية وُعنيت الطوائف بإعداد الدراسات امليدانية عن أنفسهم، 
أما الصابئة فقد قّلت الدراسات امليدانية عنهم إال ما كتبه بعض املسترشقني، وهي 
العرب  ضد  سيئة  أهداف  من  حتمله  عّم  ناهيك  التارخيية،  الدراسات  منحى  تنحو 
واملسلمني؛ فتذكي نار الفتنة بإحياء العصبية، ورمي التاريخ العريب واملؤرخني العرب 
بعدم املصداقية، إضافة إىل ادعاء ظلم األقليات غري اإلسالمية من قبل العرب خاصة 
واملسلمني، وعىل هذا تكون هذه الدراسات غري علمية وغري دقيقة، فهي -إضافة إىل 

قلتها- قليلة اجلدوى.

ا: أن الدين عند الصابئة ِحْكٌر عىل رجال الدين: فعامة الصابئة ال يستطيعون   رابعاً
تعلم ديانتهم، فال يعلمها إال خواص منهم، وال َيِصُلوا إىل هذه الدرجة إال بعد جهد 
جهيد، وطقوس ومراسم، فرجال دينهم هم الذين يتولون عملية التعميد، وعملية 
النكاح، وعملية الدفن للموتى. وعباداهتم يؤدوهنا بنفس لغتها التي دونت هبا قديًم.

ا: انزواؤهم وتكتمهم عىل أداء طقوسهم وتفرقهم بني املجتمع: طبيعة   خامساً
الصابئة االنزواء، وكذلك عدم وجود أماكن معروفة ظاهرة ألداء طقوسهم، وهذا 

األمر ُيْعَترَب عقبة يف طريق من أراد التوصل إليهم أو دراسة ديانتهم.

ا: أهنم أساتذة التنجيم: مما ابُتليت به األمم خاصة يف هذا العرص التنجيم   سادساً
ه من أرباح مادية. وُيعد  عرب وسائل اإلعالم املختلفة وقراءة الكف والكهانة، وما ُتِدرُّ
رجال دين الصابئة أساتذة هذا البالء، وهذا جيعلهم أشد متسًكا بديانتهم، وخاصة 

رجال الدين حفاًظا عىل مكانتهم. 
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املطلب الثاني
أهم املقرتحات حول مستقبل دعوتهم 

إىل اإلسالم يف العصر احلاضر
الشك أن الدعوة إىل اإلسالم واجبة عىل األمة كل بقدر طاقته وعلمه، وهبا 
من  إليه  توصلت  ما  بحسب  الديانات  أقل  الصابئية  الديانة  وأتباع  اخلريية.  تتحقق 
بحث، وهم من أصول عربية، ويتحدثون بالعربية، ويعيشون يف البالد العربية، وليس 
هلم قوٌة سياسيٌة تتبنى ديانتهم وتدافع عنها، أو حتى تكون حجر عثرة يف طريق من 
يدعوهم إىل أي ديانة أخرى... كل ذلك يعظم املسؤولية عىل دعاة اإلسالم إلنقاذ 
هؤالء من النار، وقد كان املسلمون األوائل يقولون جئنا لنخرج من شاء من العباد 
من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، ومن ضيق 

الدنيا إىل سعة اآلخرة.

ومل أجد-من خالل البحث-ما يثبت أهنم قد ُدعوا إىل اإلسالم يف هذا العرص 
بطريق مبارش باحلوار واملناظرة ونحوها، وال بطريق غري مبارش من خالل اإلنرتنت 
أو تأليف الكتب املتخصصة يف دعوهتم، رغم أن وسائل الدعوة قد تيرست يف الوقت 

احلارض.

العجىل  املقرتحات، أحسب من خالل دراستي  ُأقدم هذه  املنطلق   فمن هذا 
هلذه الديانة أهنا مفيدة حول مستقبل دعوهتم إىل اإلسالم:

التحديد لتكون  امليدانية لتحديد أماكن تواجدهم عىل نحو  الدراسات   : أوالاً
من أسباب التوّصل إليهم بأقل جهد ممكن.

معتقداهتم  وبيان  الديانة  هذه  ألصول  املتخصصة  العلمية  الدراسات  ثانياًا:   
وتعترب  العرص.  هذا  وخاصة  العصور  مر  عىل  تغيري  من  عليها  طرأ  وما  القديمة، 
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العقيدة  قسم  يف  الفايز  فهد  الدكتور/  هبا  تقدم  والتي  ملعتقداهتم،  العلمية  الدراسة 
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية مرجًعا جيًدا يف هذا الباب، ينبغي االطالع 

عليه ملن أراد دراسة هذه الديانة أو دعوهتا.

 ثالثاًا: الدراسات التارخيية لبداية هذه الديانة ومراحل تطورها واملؤثرات التي 
ا، ومعرفة تاريخ دعوهتا إىل اإلسالم والشخصيات اإلسالمية  أثرت فيها سلباًا وإجياباً
هذا  نتائج  واستقراء  مناظرهتا،  أو  دعوهتا  يف  دور  هلا  كان  التي  والسياسية  العلمية 

التاريخ بعد حتليله ومعرفة نتائجه، واإلفادة منها يف دعوهتم يف هذا العرص.

ا: االعتمد عىل القرآن الكريم ودراسة العرض القرآين للقضايا األساسية  رابعاً
يف عقيدهتم، وكيف عرض وعالج مسألة برشية األنبياء، وكيف عرض وعالج مسألة 
واأللوهية،  الربوبية  مسألة  وعالج  عرض  وكيف  والتنجيم،  النجوم  يف  االعتقاد 
عقيدة هذه  األساسية يف  القضايا  من  املالئكة وغريها  مسألة  وكيف عرض وعالج 

الطائفة، يدرسها الداعية وتكون له زاًدا عند دعوهتم.

ا: دراسة أسلوب املناظرة يف العموم والرتكيز عىل مناظرة سيدنا إبراهيم   خامساً
 لقومه وما فيها من فوائد عظيمة، خاصة وأنه  كان يناظر عبدة النجوم وهي 

ديانة الصابئة.

هلذه  الدعوة  ميدان  إىل  النزول  هو  الدراسات  هلذه  العميل  التطبيق  ا:  سادساً  
الشبكة  وأخص  اإلعالمية،  الوسائل  وخاصة  الوسائل،  من  املتاح  عرب  الطائفة 
العنكبوتية، فقد وجدت الكثري الكثري من املواقع اخلاصة هبذه الطائفة، يعرضون من 
خالهلا مبادئهم واملشاكل التي يواجهوهنا، ويتنادون من خالهلا إىل التكاتف من أجل 
العراق، كغريهم من  النيابية واملناصب اإلدارية يف  أن يكون هلم مكان يف املجالس 
طوائف املجتمع العراقي، والشك أنه إذا ُعرضت الدعوة عليهم باألسلوب العلمي 
اهلادئ، وُرد عىل الشبهات واألفكار املنحرفة يف هذه الديانة سيكون هلا األثر، ومما 

تربأ به الذمة إن شاء اهلل تعاىل.
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بعض  وجدت  وقد  منهم،  املثقفة  الطبقة  إىل  للوصول  اجلاد  العمل  ا:  سابعاً  
عىل  املواقع  من  الكثري  ويف  عليها  احلصول  من  متكنت  التي  املؤلفات  يف  األسمء 
الشبكة العنكبوتية، فمنهم األطباء ومنهم احلاصلون عىل أعىل املؤهالت يف الكيمياء 
والفيزياء واألدب ومنهم من كان مديًرا جلامعة بغداد، وهم اآلن منترشون يف بعض 

الدول األوروبية وبعض الدول العربية وتركيا.

والتخاطب مع هؤالء عرب املراسلة الدعوية أو التعارف عرب أي وسيلة ممكنة، 
خاصة وأهنم انفتحوا عىل العامل، والتخاطب معهم بلغة عرصية سيكون له األثر اجليد 
إن شاء اهلل تعاىل. بعكس رجال الدين املنغلقني املنزوين عىل ديانتهم وكذلك عامة 
الطائفة. والطبقة املثقفة سيكون هلا األثر املستقبل عىل بقية أتباع هذه الديانة. خاصة 

وأنني ملست أهنم يفخرون هبم كثرًيا، ويتناقلون أخبارهم عرب الشبكة العنكبوتية. 

الديانة  يف  ورد  فقد  الصابئية:  الديانة  يف  الصحيحة  املبادئ  عىل  الثناء  ثامناًا: 
األول  املبحث  يف  وبينت  إليها،  ويدعو  اإلسالم  يقرها  التي  املبادئ  بعض  الصابئية 
خالل  باملسلمني  واحتكاكهم  اإلسالم،  بتأثري  تكون  قد  وأهنا  املبادئ،  هذه  بعض 
العصور اإلسالمية املاضية، خاصة وأهنا تتوافق مع الفطر اإلنسانية السليمة، وتقرها 

العقول السليمة.

فعىل سبيل املثال اإلسالم يدعو اإلنسان إىل العلم والتعلم، وهم ينتسبون إىل 
مندا وهو يف لغتهم صاحب العلم واملعرفة.

مون الظلم، وأكل احلرام، والربا، والرشوة،  ومن اآلداب واألخالق أهنم حيريِّ
والنميمة،  والرسقة،  األمانة،  وخيانة  األجنبية،  إىل  والنظر  والزنا،  الزور،  وشهادة 
وغري  عندهم،  املحرمات  هن  اإلسالم  يف  النساء  من  واملحرمات  اخلمر،  ورشب 
عىل  احلدود  يقيم  بل  هبا،  ويأمر  اإلسالم  يقرها  التي  واآلداب  املبادئ  من  ذلك 

مرتكبيها.
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وهذه تعترب قواسم مشرتكة بني اإلسالم والصابئية، يمكن توظيفها يف دعوهتم، 
ز وُتتخذ منطلقاٍت وقواِعَد ُيستفاد منها يف دعوهتم، وأهنم أقرب إىل  فُيثنَى عليها وتعزىَّ
اإلسالم من خالل هذه املبادئ، ويرتتب عىل ذلك توطيد العالقات ومن ثم االستمع 
إىل الدعوة، حتى وإن مل يقبلها املدعّو. وذلك أدعى للقبول، والثناء حمبب للنفوس. 

عىل  املتحالفون  فيه  تعاهد  الذي  الفضول  حلف  عىل   ^ الرسول  أثنى  فقد 
نرصة املظلوم، وشهده ^ يف اجلاهلية، وبعد أن أكرمه اهلل بالرسالة قال مؤيًدا هذا 
النعم،  به محر  ا ما أحب أن يل  دار عبداهلل بن جدعان حلفاً احللف: »لقد شهدت يف 
ولو دعيت ملثله يف اإلسالم ألجبت« )1). ويف ذلك االعرتاف باحلق واخلري أينم وجد، 
حتى وإن خالف أهله يف املعتقد، واملسلم داعي خري، يعرتف باخلري ويساند كل من 

يدعو إليه.

)1)  السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية، د: مهدي رزق اهلل أمحد، ص 0)1، و قال: إسناده 
صحيح مرسل يتقوى بإسناد آخر رواه احلميدي بإسناد صحيح. و انظر: البداية و النهاية، 
املختوم،  الرحيق  و   .209  /  2 الصاحلي،  الرشاد،  و  اهلدى  سبل  و   .291  /  2 كثري،  ابن 

املباركفوري، ص 68.
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم عىل أرشف خلق اهلل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن وااله، وبعـد:

 فها أنذا أصل إىل هناية هذا الَتْطواف الرسيع يف دراسة تاريخ الصابئة، وعقيدهتا 
عىل  حصلت  أنني  أزعم  التاريخ  هلذا  َعَجٍل  وحتليٍل  استقراٍء  وبعد  دعوهتا.  وتاريخ 
فائدة علمية تعرفت من خالهلا عىل يشء من معتقدات هذه الديانة وتارخيها ووسائل 
وأساليب دعوهتا، إىل أن توصلت إىل أهم العقبات يف طريق دعوهتا ثم إىل اقرتاح بعض 
املقرتحات املستقبلية حول دعوهتا، بناًء عىل ما استفدته من خالل هذه الدراسة العجىل. 

قليل ويف اضمحالل، وبعد  الطائفة عدد  أن هذه  بحثي  بداية  وقد ظننت يف 
الدراسة تبني أهنم يف ازدياد رسيع، فقد كانوا قبل ثالثني سنة أربعة آالف نسمة، بينم 

هم حالًيا يتجاوزون مائة ألف نسمة. 

منها  ُيفيد  دعوية  علمية  دراسة  تستحق  الديانة  هذه  بأن  يقني  فأصبحت عىل 
الدعاة يف دعوة هذا الصنف من أصناف املدعوين، خاصة وأنه قد ُقدم فيها دراسة 
علمية يف اجلانب العقدي يف قسم العقيدة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
وكانت هي الدراسة العلمية املتخصصة والتي مل ُتسبق-حسب ما توصلت إليه-من 
بحث، وأصبح اجلانب الدعوي والذي ُيعنى به الدعاة مل ُيدرس بعد، ويعترب ما كتبته 
واملقرتحات  املعوقات  أهم  بينت  الدراسة، حيث  نتيجة هذه  ُيعد  الرابع  املبحث  يف 

حول مستقبل دعوهتم إىل اإلسالم يف العرص احلارض.

وهذه الديانة معتنقوها من أبناء القطر العراقي وأعدادهم يف ازدياد خاصة يف 
السنوات األخرية. 

فأسأل اهلل جل وعال أن يبارك فيم كتبت وجيعله من الذخر عنده، إنه ويل ذلك 
والقادر عليه. وصليِّ اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسليِّم...
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