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 في الحضارة االسالمية واسهامتهمالصابئة 

 ))ثابت بن قرة انموذجا((

 أ.م.د. محمود فياض حمادي

 ملخص

ن اتاحت المجال للعناصر الغٌر العربٌة بل و ٌمن المعلوم ان سماحة العرب المسلم     

حتى من غٌر المسلمٌن بالمشاركة الفعالة فً بناء الحضارة العربٌة االسالمٌة ومن هذه 

اصر الصابئة .السٌما صابئة حران اذ برز العدٌد من العلماء على رأسهم ثابت بن قرة العن

الذي برع فً العدٌد من المجاالت المعرفٌة من فلسفة ورٌاضٌات وطب وفلك وعلوم 

شرٌعة وترجمة وغٌرها ,فلم ٌكن ناقال فحسب بل كام مترجما ومبدعا فً افكاره ونظرٌاته 

 ت من السنٌن .مما خلد اسمه واعماله لمئا

فمن خالل هذا البحث نحاول تسلٌط الضوء على هذه االقلٌة الدٌنٌة التً لم ٌمنع اختالف 

عقٌدتها من احتضان الدولة العربٌة االسالمٌة لها وتهٌئة االرضٌة النابعة من سماحة 

 االسالم لمشاركتها الفعالة فً رفد الحضارة االسالمٌة بالعلوم والفنون المختلفة .
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Abstract  

   It is very well-know that Arab muslims gave a space to the non-

Arab and not Muslims to participate actively in building the Islamic 

Arabic civilization One of these elements was Al_Sabia,especially 

Harran Sabia A number of scientist was Thabit Bin Qurra who was a 

prominent figure in many knowledge fields as  phylosophy 

,astronomy ,mathematics, medicne,legal sciences , translation ,etc-

he did not translate only but he was a good translator and had 

intelligent ideasand theories,  

He has been immortal for hundreds of years . Through this paper we 

try to shed light on this few religeous people whom the difference of 

their doctrine did nothinder the Islamic Arabic civilization to put it in 

lap and prepare the situation which stems from Islam and let it 

participate actively to support the Islamic civilization with different 

arts  and sciences.  
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ىالصابئظىودورهمىفيىبناءىالحضارةىالطربوظىاإلدالموظ:ىثابتىبنىقرةىأنموذجا
 

 

 ا.ـ.دمحمود فياض حمادي
   قسـ التاريخ/كمية التربية االصمعي/جامعة ديالى

 ذذ

ذذ

غيػػر مػف المعػػروؼ سف سػػماحة العػػرب واالميػػة الػػداوة اتسػػ مية قػػد ستاحػػت المجػػاؿ لمع اصػػر 
وحتػػى غيػػر المسممة بالمةػػاركة ال عيالػػة فػػي ب ػػاع الح ػػارة العربيػػة اتسػػ مية ومف  ػػذ  بؿ العربيػػة 

 الع اصر الصابئة.
في ب اع الح ارة العربية اتس مية مف خ ؿ العمماع الذيف بػرزوا   اماسدى صابئة حرياف دورا 

وامػػػـو ةػػػراية وترجمػػػة  فػػػي ةػػػتى المجػػػاالت المعرفيػػػة مػػػف فمسػػػ ة وطػػػب وريا ػػػيات وفمػػػؾ وفمسػػػ ة
وغير ا.وكػػاف لتسػػامم المسػػمميف ابرػػر اببػػرز فػػي  بػػوغ  ػػ الع العممػػاع فموال سػػماحة اتسػػ ـ وروح 

 االاتداؿ لدى المسمميف لما سمكف له الع مف الظهور والت وؽ وبالذات في العصر العباسي.
لصػعيد الطبػي ظهػر ى ابرز العديد مف امماع صابئة حراف فػي المجػاالت العمميػة المختم ػة فعم

رابت بف قرة وح يد  سبي سعيد س اف بف رابت واب ه رابت بف س اف وسبو الحسػف رابػت بػف ابػرا يـ بػف 
وسبػي ابػد ام محمػد بػف جػابر بػف سػ اف   ز ػروف الحرا ي.وتبػوس رابػت بػف قػرة اممػاع ال مػؾ الحػرا ييف

ف قػرة وسبػي اسػحاؽ ابػرا يـ بػف المعروؼ بالبتا ي.ومف العمماع المةػهوريف فػي امػـ اله دسػة رابػت بػ
.ومف سةهر امماع المغػة العربيػة مػف الحػرا ييف سبػي اسػحاؽ ابػرا يـ بػف ز ػروف س اف بف رابت بف قرة

الحرا ي وابديب سبي ابد ام سحمد بف حمداف بف ةبيب الحرا ي.ويعد سبي الر اع حماد بف  بة ام بف 
لمػ رخيف الحػرا ييف  وسبػي اروبػة الحسػيف بػف سبػي حماد الحريا ي م لؼ كتػاب تػاريخ حػراف مػف سبػرز ا

و  ؿ بف محسػف الصػابي م لػؼ كتػاب تح ػة ابمػراع فػي  معةر الحرا ي م لؼ كتاب تاريخ الجزرييف
  . تاريخ الوزراع وغير 

يحاوؿ  ذا البحث القاع ال وع امى  ذ  ابقمية الدي يػة التػي لػـ يم ػت اخػت ؼ اقيػدتها مػف  
ة اتس مية لها وتهيئة ابر ػية ال ابعػة مػف سػماحة اتسػ ـ لمةػاركتها ال عيالػة احت اف الدولة العربي

تممػس سػػيرة  ولسػػعة المو ػوع حاول ػػا بػالعمـو وال  ػػوف المختم ػة. فػي رفػد الح ػػارة العربيػة اتسػػ مية
الػذي قػديـ  تاجػا امميػا و و رابػت بػف قػرة  و ةاط االـ ةهير ترؾ بصمات وا ػحة فػي العمػـو العربيػة

 وابدياف. وال مس ة را في مجاؿ الطب وال يزياع والريا يات وال مؾغزي
  ت اول ا في المبحػث ابوؿ سصػؿ ومع ػى وامى  ذا ابساس تـ تقسيـ البحث الى سربعة مباحث
المبحػث الرػا ي اقائػد الصػابئة فيما ت ػاوؿ كممة الصابئة التي اختمؼ فيها الم رخوف والكتاب القػدماع 
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ـ وتعاممهـ السمم مت الصػابئة وموافقة الصػحابي الجميػؿ سػعد بػف سبػي وقػاص وموقؼ المسمميف م ه
 ر ي ام ا ه امى معاممتهـ كأ ؿ ذمة واالكت اع بأخذ الجزية م هـ.

اػػالا المبحػػث الرالػػث ةخصػػية رابػػت بػػف قرة حياتػػه فػػي حػػرياف بػػب د الةػػاـ وتب يػػه لم مسػػ ة 
ابئة وسدى بالتالي الػى طػرد  مػف   ػاؾ وتوجهػه الػى ابف طو ية مما وليد الخ فات مت رجاؿ الديف الص

 العاصمة العباسية بغداد والمكا ة البارزة التي تمتت بها لدى الخمي ة المعت د 
وةػممت امومػا ركيز المبحث الرابت امى س ـ الم ل ات التي و عها رابت بف قرة تألي ػا وترجمة 

ؼ بكتبه والتػي ال يػزاؿ اغمبهػا مخطوطػات ولػو  وحاول ا في  ذا المحور التعريلغات متعددةفي مختم ة 
 بةيع يسير مف خ ؿ دراسته.

 
ال ػوع امػى سصػؿ ومع ػى كممػة الصػابئة  القػاعول هـ ابر ية ال كرية لرابت بف قرة البػد مػف 

 واقائد ـ.
ذأصلذومعنىذكلمةذالصابئة

 
والذونىهاادواىىىإنىالذونىآمنواورد ذكر الصابئة في القرآف الكريـ ر ث مرات في قوله تعالى" 

والنصارىىوالصابئونىمنىآمانىباللاوىوالواومىا خارىورماحىصاالحاىفلكامىأجارهمىرنادىربكامىوا ىخاو ىىىىىىىىىىىىى
إنىالااذونىآمنااواىوالااذونىهااادواىوفػػي مع ػػى مةػػابه تقريبػػا قػػاؿ تعػػالى " .(1)"وحزنااونرلااوكمىواا ىهاامى

ىهااامىوالصاااابئونىوالنصاااارىىمااانىآمااانىباللاااوىوالواااومىا خااارىورماااحىصاااالحاىفاااالىخاااو ىرلاااوكمىوااا ىىى
إنىالااذونىآمنااواىوالااذونىهااادواىوالصااابئونىوالنصااارىىىىوقػػاؿ تعػػالى فػػي مو ػػت آخػػر" .(2)"وحزنااون

 .(3)" والمجوسىىوالذونىأذركواىإنىاللوىوفصحىبونكمىوومىالقوامظىإنىاللوىرلىىكحىذئىذكود
اختمؼ الم رخوف والكتاب القدماع في ت سػير كممػة الصػابئة وا قسػموا الػى فػريقيف متعاكسػيف 

 ف ي حيف سرجت بع هـ الكممة الى ال عػؿ )صػبأ( سو )صػبت( وتع ػي بالسػريا ية االغتسػاؿ بالمػاع اتمام
 وبالتالي فػاف القػرآف الكػريـ كػاف يع ػي الجاري و ذا ماتب ا  المستةرقوف الذيف فسرو  بطقوس التعميد

ي لمكممة والػذي .وفي مع ى معاكس تماما سةار قسـ آخر الى الجذر العرب(4)بالصابئة معت قي الح ي ية
يع ي الخروج اف الديف والدليؿ امى ذلؾ سف قريةا كا ت تقوؿ اف ال بي محمد صمى ام اميػه وسػمـ 

بقوله " في المغة صبأ الرجػؿ   ويةير الةهرستا ي الى  ذا المع ى(5)وسصحابه بأ هـ صبأوا اف دي هـ 
سمػا ابػف .(6)ياع قيؿ لهـ الصابئة"وزيغهـ اف  ها اب ب ماؿ وزاغ فبحكـ ميؿ   الع اف س ف الحؽ اذا

 و سػبهـ ابػف سبػي سصػيبعة الػى صػاب و ػو (7)خمدوف فأرجت سصؿ الكممة الى صابئ بف المؾ سخو  وح
 فػي حػيف سرجعهػـ المسػعودي الػى صػابي متوةػمخ بػف ادريػس (8)طاط ابف ال بػي ادريػس اميػه السػ ـ

 .(9)ابرا يـ الخميؿ وكاف امى الح ي ية ابولى سو الى صابي بف ماري وكاف في زمف
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يتبيف مف آيػات القػرآف الكػريـ اػف الصػابئة ومػا سورد  الم رخػوف القػدامى اػ هـ س ػه الا قػة 
لمصابئة الذيف ااصر ـ المسمموف بالصابئة الوارد ذكر ـ في القػرآف الكػريـ والػذيف  ػـ موحػدوف وس ػؿ 

ور ية و ػذا مايبػدو وا ػحا مػف كتاب في حيف سف الصابئة الذيف اايةهـ المسمموف كػا وا سقػرب الػى ال
 اقيدتهـ. 
 الصابئةذوطقوسذعقائد

 

تعبػد ال جػـو فػي الهياكػؿ وابخرى  احػدا مامييز الم رخوف المسمموف بيف فرقتيف مف الصابئة 
 والصػابئة الم ػدائيوف تعبد ابص اـ.سما مف  احية الموقت الجغرافي فكػاف   ػاؾ صػابئة حػراف فػي الةاـ

 .(10)صمتهـ بالمسيحية سو اليهودية سو حتى صابئة حراف في العراؽ الذيف ي كروف
وتةػػير المصػػادر الصػػابئية الػػى المعاممػػة السػػمحة لممسػػمميف ابوائػػؿ مػػت الصػػابئة فع د فػػتم 

تقػػدـ زاػػيـ الصػػابئة "س ػػش بػػر د قػػا" الػػى الصػػحابي الجميػػؿ سػػعد بػػف سبػػي وقػػاص حػػام  الكتػػاب  العػػراؽ
 وحصػؿ امػى ابمػاف مػف القائػد العربػي المسػمـ مقابػؿ دفػت هـالمقدس لطائ تػه "ك ػزا ربػا" لتعري ػه بدي 

 .(11)الجزية بااتبار ـ س ؿ ذمة
 

 المسػػمميف حظػػوا بمعاممػػة س ػػؿ الذمػػة مػػت ا كػػاروسػػرى التعامػػؿ ذاتػػه مػػت صػػابئة حػػراف الػػذيف 
فػي وبيف ذلػؾ ابػف ال ػديـ فػي ال هرسػت  تعػرؼ امػى ديػا تهـالمأموف الػذي الخمي ة اهد  الى ور يتهـل

م(هو 833-883-هـ888-898) سف المأموف فحوا الكاتب المسيحي سيةت القطيعي  قمها اف ا رواية
مري بحرياف سر اع توجهه لغزو ب د الرـو فوجد قومػا يمبسػوف ابقبيػة وةػعور ـ طويمػة فػأ كر ـ وسػألهـ 

سف يدايوا س هـ  اف دي هـ فمـ يجيبو  فهديد ـ بالقتؿ اف لـ يعت قوا دي ا سماويا  فتةاوروا بي هـ وات قوا
 .(12)صابئة

   س ركز في ت اول ا لعقيدة وطقوس الصابئة امى الصابئة الحرا ية لتعمؽ مو وع البحث بها.
سديػاف الةػعوب واحػدة ويكمػف االخػت ؼ بتأويػؿ ال صػوص ااتقد الصابئة الحرا يوف بأف جميت 

يػػاف ابػػرا يـ وموسػػى وايسػػى وممارسػػة الطقوس والػػديف برسيهـ  ابػػارة اػػف ا قيػػاد البةػػر م تعالى وسد
 .(13)ومحمد اميهـ الس ـ ديا ة واحدة ولكف اختم ت ةرائعهـ بحسب زمف ظهور ـ

وسخرى ت مف بالكواكب ويةير الصػابئة  اتغريقيةتعد ديا ة الصابئة الحرا ية مزيجا مف العقائد 
اػػاش فػػي   طػػوفسف سفو ػػرمس الحكػػيـ الػػذيف س زلو مػػا م زلػػة اب بياع السػػيما  سف طػػوف الػػىدائمػػا 

سوؿ مػػف قسيػػـ البػروج وو ػػت سسػػمائها وسسػػماع الكواكػب السػػيارة ورتبهػػا فػػي  ػػو حراف و ػرمس الحكيـ 
 بأف  رمس لـ يكف سوى ال بي ادريس اميه السػ ـ مف يقوؿم ازلها وبييف ميزاتها وخصائصها.و  اؾ 

 رالمجػديد الم تظػ ػو   ـاميهمػا السػ .كما ااتقػد الصػابئة بػأف يحيػى بػف زكريػا سو يوح ػا المعمػداف(14)
 .(15)فاتبعوا بعض تعميماته
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الخميػؿ وموسػى  ابػرا يـولمصابئة العديد مػف الكتػب المقديسػة اداػوا س هػـ تواررو ػا مػف آدـ رػـ 
ماقبػؿ  الىسي الكتاب العظيـ الذي يعود كما يقولوف  (الك زا ربا)ويوح ا المعمداف اميهـ الس ـ وسبرز ا 

الخميقػػة والتطػػورات التػي ساقبتها وكتػػاب )درافةػػه ديهػػي( ويع ػػي تعػػاليـ قصػػة بػػدع   الذي يػػوردالمسػيم
تحػدرت  وتعاليمػه الدي يػة ا وة امػى كتػب سخػرى  اميهما السػ ـ يحيى ويت مف حياة يحيى بف زكريا

 .(16)والموت والبروج واب اةيد الدي ية والطقوس اف مراسـ الزواج
ة مػف ابفكػار اليو ا يػة التػي و ػعها  ػرمس تقترب  ظريػة خمػؽ العػالـ لػدى الصػابئة الحرا يػو 

الحكػػيـ اذ يعتقػػدوف سف ابرض والسػػماع والةػػمس والقمػػر والكواكػػب ابخػػرى سزليػػة غيػػر مخموقػػة وتمرػػؿ 
  لػػذلؾ سطمػػؽ الصػػابئة امػػى الكواكػػب ابربػػاب و ي (17)آلهػػة وكا ت روح ام ترفػػرؼ قبػػؿ خمػػؽ العػػالـ 

 .(18)واله اآللهة برسيهـ واسطة الى ام الذي  و رب ابرباب 
الكواكػب وال ػياع بعػد الموت سمػا  الىوي مف الحرا ية بالحموؿ والت اسخ فابرواح الخيرة تصعد 

 لػػذلؾ ااتقػػدوا بعػػدـ ف ػػاع العػػالـ بسػػبب ت اسػػخ ابرواح سمػػا سسػػ ؿ ابرض الػػىابرواح الةػػريرة فت ػػزؿ 
اد الخيرة بي مػػا تحػػؿ ابرواح الرػػواب والعقػػاب فيتمرػػؿ بالت اسػػخ حيػػث تحػػؿ ابرواح الخيػػرة فػػي ابجسػػ
 ولكػػؿ  ػػوع مػػف الحيوا ػػات  (19)الةػػريرة فػػي ابجسػػاـ الةػػريرة وتتحمػػؿ المةػػاؽ رػػـ ت تقػػؿ الػػى البهػػائـ 

والروغاف ا د الرعمػب و كػذا بقيػة الحيوا ػات واف  ػذ  الصػ ات  ص ات معي ة مرؿ الةجااة ا د ابسد
اف بعػػد موتػػه الػػى ال ػػوع الػػذي ي ئمػػه مػػف متةػػابهة بػػيف ات سػػاف والحيواف فت تقػػؿ لػػذلؾ روح ات سػػ

 .(20)الحيوا ات 
ولكوف الديا ة الصػابئية الحرا يػة ديا ػة غام ػة فاف معظػـ تعاليمهػا سػرية لذلؾ حػرص رجػاؿ 
الديف امػى تمقي هػا تتبػااهـ بالتػدريا وبكتمػاف ةػديد.ويبدس  ػذا التمقػيف بتعميػد الط ػؿ رػـ يعػريؼ ا ػد 

يجمػت ابحػداث فػي يػـو سحػد داخػؿ  اذ  وص ها بدقػة سخػواف الصػ ا بموغه بمبادئ دي ه بمراسيـ خاصة
 .(21)المعبد وي دوا القسـ بالح اظ امى سسرار دي هـ ا د ا يعممهـ الكا ف تعاليـ الديف 

 وس ـ طقوس الديا ة الصابئية:
الص ة: يتجه الصابئة بص تهـ وداائهـ الى الكواكب الاتقاد ـ بقدرتها وتأرير ػا الةػديد  -1

بحيث تعػد صػ تهـ باطمػة اذا لػـ   ويبرزوف ال جـ القطبي الذي  و قبمتهـ في الص ة(22)ات ساف امى
 .(23)يتجهوا اليه

يػػ دي الصػػابئة الحرا يػػوف رػػ ث صػػموات فػػي اليـو سولهػػا قبػػؿ طمػػوع الةػػمس ب صػػؼ سػػااة 
وت تهػػػي مػػػت طمػػػوع الةػػػمس و ي ابػػػارة اػػػف رمػػػا ي ركعػػػات يسػػػجد المصػػػمي فػػػي كػػػؿ ركعػػػة رػػػ ث 

 وتبدس الص ة الرا ية قبؿ الزواؿ وت تهي مت الزواؿ ويصمى فيها خمس ركعات لكػؿ ركعػة رػ ث سجدات
سػػجدات وتبدس الرالرػػة قبػػؿ الغػػروب وت تهػػي مػػت الغروب و  ػػاؾ اػػدد مػػف ال وافػػؿ تػػ دى فػػي سوقػػات 
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تج ػب . ويقـو الصابئة سر اع الص ة بالت رع والػدااع لمكواكػب واستر ػاع ابرواح الخييػرة و (24)مختم ة
 .(25)سذى ابرواح الةريرة

الصياـ: يتمرؿ صياـ الصابئة باالمت اع اف سكؿ المحـو الحيوا ية وم تجاتها دوف االمت اع  -2
 ولمػػػدة ر رػػػيف يومػػػا (26) ويمتػػػد الصػػػياـ قبػػػؿ طمػػػوع الةػػػمس حتػػػى الغػػػروباػػػف سكػػػؿ الطعػػػاـ ال باتي

 .(27)مت رقة
ابوساخ المادية والمع ويػة و ظرا الرتبػاط  التعميد: االغتساؿ ا د الصابئة يع ي الت ز  اف -3

اسػتقروا قػرب الميػا  الجاريػة حيػث ب ػوا م ػازلهـ ومعابػد ـ وكا وا  فػن هـالحياة الدي ية لمصابئة بالميا  
.و  ػػاؾ اػػدة م اسػػبات لمتعميػػد م هػػا تعميػػد الػػوالدة (28)يعتقػػدوف سف اب هػػار  ػػي مسػػكف ابرواح الخييػػرة

 .(29)وتعميد الزواج وتعميد الجمااة الذي يقاـ جماايا كؿ ااـيف يوما الذي يجري بعد الوالدة بأربع
المعابػػػد: اتخػػػذ الصػػػابئة الحرا يػػػوف مػػػف المعابػػػد الور يػػػة الروما يػػػة س موذجػػػا لمعابػػػد ـ  -4

الحجرية وسقاموا داخؿ المعابد  ياكؿ امى سسماع العقؿ والكواكب وبأةكاؿ مختم ة مرؿ  ياكػؿ السمسػمة 
ورة الةػػػػػكؿ و يكؿ زحػػػػػؿ مسػػػػػدس و يكؿ المةػػػػػتري مرمث و يكػػػػػؿ المػػػػػريخ والصػػػػػورة والػػػػػ  س مػػػػػد

مستطيؿ و يكؿ الةمس مربت و يكؿ اطارد مرمث و يكؿ الز رة مرمث في جػوؼ مربػت مسػتطيؿ و يكؿ 
 ػ وذكر سف   اؾ سراديب تحت المعبد فيها سص اـ 332سحد  ياكمهـ ااـ القمر مرمف.وزار المسعودي 

ت لعمػػػػؿ صػػػػدى ل صػػػػوات حتػػػػى يػػػػدخموا اتيمػػػػاف الػػػػى قمػػػػوب تجسػػػػـ الكواكػػػػب وتحتػػػػوي امػػػػى آال
.واممت ابص اـ مف معادف مختم ة فتمراؿ الةمس مر  ص ت مف الذ ب وتمراؿ القمر مف (30)ستبااهـ

 .(31)ال  ة وتمراؿ زحؿ مف الحديد وتمراؿ المريخ مف ال حاس وبقية تماريؿ الكواكب مف معادف سخرى
ةرؽ -دفف موتا ـ في قبور مستطيمة الةكؿ باتجا  غرب دفف الموتى: امد الصابئة الى -5

 .(32)والوجه متجه الى ابامى  حو ال جـ القطبي ويدفف مت الميت متااه وريابه وخاتمه
وفي ذلؾ الجو الدي ي  ةأ رابت بف قرة الذي سدى دورا امميا بارزا في الدولة العربية 

 .اتس مية
ذثابتذبنذقرة:حياتهذواتصالهذباخللفاء

ف ابرا يـ بف كرايا بف ماري وس بف ب زكريا()رابت بف قرة بف مرواف بف رابت بف كرايا   و
 وسكمؿ دراسته ابولية رـ اتجه لمدراسة في (33) م886 - ػ211 ولد بحرياف ااـ الحاسب سااليو وس

بية المعبد وتمقى   اؾ اموما مختم ة مرؿ ال مس ة والريا يات وال مؾ والم طؽ والطب بالمغات العر 
 .(34)والسريا ية واليو ا ية 
المختم ة ويبدو ا ه  لكف ذلؾ لـ يم عه مف اال تماـ بالعمـوصيرفيا  في بداية سمر  امؿ رابت

اتخذ موق ا فمس يا مغايرا لما كاف سائدا لدى سب اع دي ه مما حدا بهـ الى تقديـ ةكوى  د  الى 
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رائه ل ترة رـ ااد اليها فم ت  هائيا مف دخوؿ رئيسهـ الدي ي الذي م عه مف دخوؿ المعبد فتراجت اف آ
  .(35)المعبد ابمر الذي سجبر  امى مغادرة حراف الى ك ر تورا فأقاـ   اؾ 

مرحمة ا تقالية في حياة رابت بف قرة حيث التقى   اؾ بمحمد بف موسى بف  36مريمت ك ر تورا
الخمي ة العباسي المعت د  امىفصحبه الى بغداد وسدخمه  وفصاحته  الذي ساجب بعممه(37)ةاكر

 .(38)ـ(902-892-  ػ 279-289)
وفي بغداد بدس دراسة امـو ابوائؿ فبرع في امـو اديدة  ووصؼ ذلؾ ابف صااد قائ  كاف:) 
فيمسوفًا متوسعًا في العمـو مت   ًا في  رب الحكـ متقمدًا لجوامت ال مس ة ...وله تواليؼ حس ة في 

  (39ـ وغير ذلؾ ()الم طؽ والعدد واله دسة وال جو 
قرة مكا ة اظيمة لدى الخمي ة المعت د وسصبم يقدمه حتى امى وزرائه فكاف   اؿ رابت بف

.وتذكر الروايات سف  ذ  المكا ة (40)يجمس الى جا ب الخمي ة والوزير واقؼ وم حه سمواال طائمة 
بسه في دار اسماايؿ التي بمغها رابت تعود الى المدة التي غ ب فيها الموفؽ امى اب ه المعت د وح

ا د ا سخذ رابت يزور المعت د  حيث طمب ابخير مف رابت سف يدخؿ امى المعت د فيسميه 41بف بمبؿ
في سج ه ر ث مرات في اليـو ويكممه في ال مس ة واله دسة وال مؾ فتعمؽ به المعت د وم ذ خروجه 

  .(42)مف السجف قريبه اليه 
يسير يوما مت  رابت ا د الخمي ة المعت د ا ه كاف ومما يروى اف المكا ة التي وصؿ اليها

الخمي ة في بستاف دار الخ فة وكاف المعت د متكئا امى يد رابت و ما يتماةياف وفجأة  تر الخمي ة 
سهوت وو عت يدي امى يدؾ واست دت  ]و ي ك ية رابت[يد  ف زع رابت فقاؿ له" يا سبا الحسف
 .(43)ع ييعموف وال يعموف"اميها وليس  كذا يجب سف يكوف فالعمما

 والذي ار ى الق طي امى مهاراته  ومما يروى اف ت وؽ رابت بف قرة وسراة تصرفه وتقدمه في الطب
 في الطب بقوله:)كاف باراا في الطب االما بأصوله ...تولى تدبير المارستاف ببغداد في وقته (

(44) 
فقيؿ له سف القصاب قد مات فجأة وكاف  س ه سمت سر اع ذ ابه الى دار الخ فة صياحا واوي  فسأؿ

يعرؼ مر ه فأمر ب ربه امى كعبه وساطا  دواع ف اؽ فقاؿ ال اس سف رابت قد سحيا القصاب ولما 
سأله الخمي ة سجاب سف القصاب لـ يكف ميتا بؿ سصابته سكتة وا د  ربه اادت حركة  ب ه 

.(45)واست اؽ   

سي ػا وروى ابػف العبػري  ؾت وقا فػي امػـو ال مػولـ يقتصر  بوغ رابت في الطب فحسب بؿ كاف م
ـ فأجػابو  بأ ػه  896 ػػ 284سف الخمي ة المعت د است سر مػف م جميػه اػف توقعػاتهـ لمعػاـ المقبػؿ 

الى حد في اف الي ابيت وغرؽ بغداد وموت الكرير مف ال اس لكف رابػت بػف قػرة سيةهد سمطارا غزيرة 
واةػتغؿ بعمػـ .(46)لـ يةػهد ذلػؾ العػاـ سي  طػوؿ لممطػرخال هـ الرسي وتوقت ااما مف الج اؼ.وفع  
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ابرصاد الػذي سبػدع فيػه اذ امػؿ امػى رصػد تحركػات الةػمس والقمػر فػي مرصػد بغػداد ولػه فػي ذلػؾ 
  (47العديد مف المص  ات)

سما في الترجمة فمه دور مهػـ فػي ترجمػة الكريػر مػف الكتػب اليو ا يػة والسػريا ية وتميػزت  قولػه 
:)جيد ال قػؿ الػى العربػي حسػف العبػارة وكػاف كاف قاؿ اف ذلؾ ابف سبي اصبيعة بأ هبالدقة واتجادة  و 

واستطاع مف تأسيس مدرسة لمترجمة خاصة بػه كمدرسػة (48)قوي المعرفة بالمغة السريا ية وغير ا (
(ح يف بف اسحاؽ 

49
وله العديد مف الت ميذ يةرؼ اميهـ ويصمم ترجماتهـ التي ال ير ى اميهػا   )

ت ميذ   الذيف  هجوا م هجه في الترجمة اب ه س اف بف رابت وايسى بف سسػيد ال صػرا ي   ومف سبرز
الػػذي يعػػد مػػف ت مػػذة رابػػت بػػف قرة البػػارزيف ومػػف الػػذيف يحػػبهـ ويقػػدمهـ امػػى ت مذتػػه وذلؾ لعممػػه 

 .(50)وتجادته ترجمة المغة السريا ية واليو ا ية الى العربية
اال ةػقاؽ اػف مدرسػة الصػابئة فػي حػراف وسسػس مدرسػة  تزاـ رابت بف قػرة حركػةومما يذكر 

سػبب  سفجديدة لمم ةقيف في بغػداد اسػتمرت مػف القػرف الرالػث وحتػى القػرف السػادس الهجري ويبػدو 
سف السػػػبب يكمػػػف فػػػي الحديرػػػة بي ما رسى آخػػػروف  ل ف طو يػػػةاال ةػػػقاؽ يعػػػود الػػػى تب ػػػي الم ةػػػقيف 
رابػت بػف  رت ابخذ بهذيف الرسييف ف  يمك  ا استبعاد تػأر.وم(51)معار ة طقوس العبادة في معابد حرياف

 قرة بالعمماع المسمميف ومبادئ الديا ة اتس مية مما جعمه يعارض الممارسات الور ية في حرياف.
  وررا  صديقه ابف سبي (52)امى ديف الصابئة ـ 901 - ػ288توفي رابت بف قرة ببغداد ااـ 

 سحمد الم جـ بقصيدة جاع فيها:
 ومف يغترب يرجى ومف مات فائت    كؿ ةئ ما خ  ام مائػػتسال

 كس ر رووا سر ا فسار وبائػػت   سرى مف م ى ا ا وخيـ ا د ا
 تػقد مات رابػقيؿ  اذخبا  ور ا     عي ا العمـو ال مس يات كمهػػا
 وزاؿ به ركف مف العمـ رابػػػت   وسصبم س مو ا حيارى ل قػد 

 خبير ب صؿ الحكـ لمحؽ  اكػػت    هجها موا  دا ـ ل اذاوكا وا 
 وال  اطؽ مما حوا  وصػػامت   بهػولما ستا  الموت لـ يغف ط

 سال رب رزؽ قابؿ و و فائػػت   وال سمتعته بالغ ى بغتة الردى
 لدافعه ا ه حماة مصػػػػالت   فمو س ه يسطاع لمموت مػدفت
 (53)ػتفوليس لما يق ي به ام ال   ود رقاة مف اتخواف يص وف 

 ت مذة ت وقوا كأستاذ ـ في مجاالت العمـ المختم ة وسبرز ـ:خميؼ رابت بف قرة 
مػف العممػاع الػذيف كػاف لهػـ دور كبيػر فػي الحركػة يعػد سبو سػعيد  س اف بف رابت بف قرة: -1

ويو ت بمرتبة سبيه بػالعمـ كمػا ذكػر ابػف سبػي (،54) ال كرية وازد ار ا  اذ برع كأبيه في الطب والترجمة
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اصيبعة )كاف يمحؽ بأبيه في معرفته بالعمـو واةتغاله بها وتمهر  في ص ااة الطب وله قوة بالغة فػي 
 .(55)امـ الهيئة(

جعمتػه  (56)ومهاراته في الطػب  التػي تحػدث ا هػا يػاقوت الحمػوي قػائً  :)مػا را بصػ ااة الطػب(
-  ػ 322-320) بام  رالقا ـ(و932-908-  ػ 320-295)بام طبيبا لمخم اع العباسيف المقتدر 

 ف ػػ  اػػف ا ػػه كػػاف فػػي اهػػد (57ـ(940-934-  ػػػ 329-322))  بػػام والرا ػػيـ(932-934
الخمي ة المقتدر مس وال اف سطباع بغداد ومستة ياتها  وال يػزاوؿ سي طبيػب اممػه اال بعػد اف يمتح ػه 

 .(58)س اف
 )تاحامػػػػػي بػػػػػف ايسػػػػػى الجػػػػػر الػػػػػوزير  موافقػػػػػةوممػػػػػا يػػػػػروى اػػػػػف جهػػػػػود سػػػػػ اف الطبيػػػػػة 

تخصيص سطباع يقوموا بزيارة السجوف بصورة دوريػة تجػراع الكةػؼ امى طمبه في 59(ـ941 ػ/334
  الػػذيبب ػػاع بيمارسػػتاف فػػي بغداد هالطبػػي امػػى السػػج اع  كػػذلؾ موافقػػة الخمي ػػة المقتػػدر امػػى مقترحػػ

 .(60) ػ 306سطمؽ اميه البيمارستاف المقتدري ااـ 
اف سديبػًا وم رخػًا باراػا  لػه العديػد مػف المصػ  ات فػي وف   اف  بوغه في الطب فاف سػ اف كػ  

 ذا المجاؿ م ها التاجي في سخبار آؿ بويه وم اخر الديمـ وس سابهـ سل ه لع د الدولة بػف بويػه رسػالة 
وكتػاب تػاريخ ممػوؾ السػرياف وكتػاب التػاريخ مػف  في سخبار آبائػه وسجػداد  وسػم ه والرسػائؿ السػمطا ية

 .(61)الى حيف وفاته س ة خمس وتسعيف ومائتيف
ولسػػ اف م ل ػػات فػػي جوا ػػب مختم ػػة م هػػا تتحػػدث اػػف الصػػابئة مرػػؿ الرسػػالة فػػي ةػػرح مػػذ ب 

 .(62)الصابئة و قؿ الى المغة العربية  واميس  رمس والسور والصموات التي يصمي بها الصابئوف
لجمعػة امػى سما تصا ي ه و قوله العممية فهي كريػرة م هػا رسػالة فػي االسػتواع رسػالة فػي قسػمة ا

الكواكػػب السػػبعة اصػػ ح كتػػاب سف طػػوف فػػػي ابصػػوؿ اله دسػػية مقالػػة فػػي ابةػػكاؿ ذوات الخطػػػوط 
المستقيمة التي تقت في الػدائرة واميهػا اسػتخراجه الةػيع الكريػر مػف المسػائؿ اله دسػية اصػ حه فػي 

 .(63)المرمرات وغير ا
سجبر  امى اتس ـ فهرب سػ اف  بام ومما يذكر اف س اف اات ؽ اتس ـ  وقيؿ سف الخمي ة القا ر

 .(64)ـ ( 943 ػ /  331مف بغداد اال س ه بعد ذلؾ سسمـ رـ رجت الى بغداد وبها مات س ة) ت 
وكػػاف طبيبػػا  (65) (ـ 947 ػػػ /  335 تابػػرا يـ)  بػػرز مػػف سب ػػاع سػػ اف بػػف رابػػت بػػف قػػرة ولػػد

اله دسػة ومف س ػـ م ل اتػه فػي  ػذا  ا وة امى ا تمامه بال مؾ و (66)حاذقا اد مف سبرز سطباع اصر  
 وآخر في الرخامات وكتاب في ال مؾ ور رة اةػر مقالػة فػي اله دسػة فػي  اتظ ؿ آالتالمجاؿ كتاب 

  .(67)الدوائر والخطوط وو ت سربعيف مسألة   دسية
رابت فقػد  ذاع صػيته فػي اآلفػاؽ لمػا امتمكػه مػف معػارؼ وامػـو مت واػة  اذ كػاف  الرا ي سما ولد 

ًا وطبيبػػػًا وفيمسػػػوفًا وسديبػػػًا ومترجمػػػًا وغيػػػر  مػػػف العمػػػـو التػػػي  بػػػ  فيهػػػا التػػػي وررهػػػا اػػػف سبيػػػه م رخػػػ
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 وسصبحت له م زلة كبيرة وح و  لدى الخم اع العباسػييف بااتبػار  طبيػبهـ الخػاص  اذ خػدـ (68)وجد 
بػػام  الخمي ػػة المسػػتك ي ـ(944-940-  ػػػ 333-(329بػػام الخمي ػػة الرا ػػي بػػام والخمي ػػة المتقػػي

 وورث اي ػػا امػػؿ ـ(946-449  ػػػ 334-333) بػػام والخمي ػػة المطيػػتـ(946-449  ػػػ 333-334)
 .(69)سبيه باتةراؼ امى المستة يات في بغداد

واةتغؿ بعمـ التاريخ واةتهر به كما في العمـو ابخرى وقاؿ في ذلػؾ ابػف العبػري :)صػاحب كتػاب 
خ ادة مص  ات م ها التاريخ الذي اممه و ذا التػاريخ وله في التاري(70)التاريخ المةهور في ابفاؽ(

ذكر فيه الوقائت والحوادث التي جرت في زما ه وذلؾ مف سياـ المقتدر بام الػى سيػاـ المطيػت م   ولػه 
 .(71)كتاب م رد في سخبار الةاـ ومصر في مجمد واحد

جمػة مػف السػريا ية ايسى بف سسيد ال صرا ي: وسخذ اف رابت بف قرة وكاف متمك ا في التر -2
الى العربية ومعظـ تراجمه كا ت بح ور رابت  و قؿ ايسى كتاب رابت "سكوف بيف حركتػي الةػرياف" 

 .(72)الذي رد فيه امى الك دي مف السريا ية الى العربية 

 
وكػػػاف معروفػػػا بت وقػػػه فػػػي  سبػػػو محمػػػد الحسػػػف بػػػف ابيػػػد ام بػػػف سػػػميماف بػػػف و ػػػب:-3

 .(73) في ال سبة مف كتاب اقميدس اله دسة وس ـ كتبه ةرح المةكؿ
 . لـ يقتصر سرر رابت بف قرة امى ت مذته فقط بؿ خميؼ  تاجا امميا غزيرا

 آثارذثابتذبنذقرةذومؤلفاتهذالعلمية
امتاز رابت بف قرة بغزارة ا تاجه العممي المتمرؿ بالم ل ات العممية وترجمة الكتب التػي وصػمت  

الى سكرر مف مائة وخمسيف كتابا بالمغة العربية في مجػاؿ ال مسػ ة والريا ػيات وال مػؾ والطػب  اػ وة 
فقػدت معظػـ كتػب  ول سػؼ.(74)امى ستة اةر كتابا بالمغة السريا ية في ابدياف والعقائد والموسيقى 

رابت ولـ يصم ا م ها اال القميؿ في حيف  قؿ امماع آخروف بعػض م ل اته وسةػار آخػروف الػى سسػماع 
 بع ها اآلخر.والحقوؿ العممية التي و ت فيها رابت م ل ات له  ي:

ذ

ذ

الرياضيات
(75):. 

 حيث  قؿ قروف اديدة بعد لرابت بف قرة اسهامات واسعة في امـو الريا يات امتد سرر ا الى 
امـ الت ا ػؿ والتكامػؿ مف الكتب مف اليو ا ية الى العربية وسلؼ سخرى.ويعد رابت سوؿ مف سوجد  دالعدي

ر وجديد  ظرية فيراغورس وسلؼ كتابا فػي الجبػر تطػرؽ  وحؿ المعادالت الجبرية بالطرؽ اله دسية وطوي
 .(76)ةادالت التكعيبيفيه الى الع قة بيف اله دسة والجبر وساطى حموال   دسية لبعض المع
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فػػي رسػػالة لػػه اػػف تصػػحيم مسػػائؿ الجبػػر بػػالبرا يف اله دسػػية سو ػػم فيهػػا بعػػض المسػػائؿ و 
 ممػا دفعػه الػى محاولػة الجبرية التي لػـ تكػف برا ي هػا وا ػحة فػي الجبر وكػاف   ػاؾ ةػؾ فػي بر ا ها

لمسػائؿ الجبريػة بر ا ها اػف طريػؽ القػوا يف والرسػـو اله دسػية.وفع  تمكػف مػف تو ػيم الكريػر مػف ا
ذ.(77)بهذ  الطريقة وكاف السباؽ في استخداـ  ذ  الطريقة

رابت كتابا في مساحة المخروط المكافئ ال اتا مف ابةػكاؿ المكافئػة )قطػت المكػافئ(  وو ت 
والتي تتكوف مف رسـ مستقيمات مف ر وس الزوايا ال اتجة وتقاطت  ذ  المستقيمات فػي  قطػة واحػدة 

قاـ رابت بدراسة الزوايػا ال اتجػة مػف  ػذا المخػروط والمسػاقط جميعهػا المتكو ػة تسمى قمة المخروط.و 
 .(78)مف رسس المخروط وال ازلة امى القاادة

وفػػي مقالػػة اػػف صػػ ة ابةػػكاؿ التػػي تحػػدث بممػػر طػػرؽ ظػػؿ المقػػاس درس فيهػػا الخصػػائص 
امػى جػا بيف  وطيةابةكاؿ المخر  ب رالعامة ل ةكاؿ التي تحدث مف المستقيمات التي تمر مف خ ؿ 
 .(79)بيف  ذ  المستقيمات  ةمف مستقيـ يمر بي هما وال يقطعهما وو م فيها الزوايا ال اتج

وت اوؿ في رسالة في الةكؿ الممقب بالقطاع ابةػكاؿ المتكو ػة مػف تقػاطت سقطػار سو سوتػار سو 
اس سػوؼ تػدرس سقواس دائرتيف ودرسها مف خ ؿ قياس ال سب الريا ية بيف ابةكاؿ فاف كا ػت سقػو 

كا ػػت سوتػػارا فسػػتكوف الدراسػػة اػػف  سػػب ابطػػواؿ والزوايػػا  اذا سػػب الزوايػػا و سػػب سطػػواؿ ابقواس سمػػا 
 .(80)المركزية بي ها 

وةػرح رابػػت فػي رسػػالة اػف صػػ ة تخطػػيط الرخاميػة المكيػػة القائمػة الزاويػػة كي يػة دراسػػة  ػػذا 
ع  ذ  الرخامة والزوايػا التػي يمكػف صػ عها ال وع مف س واع ابةكاؿ اله دسية وت اوؿ الع قة بيف س  

 .(81)بيف تمؾ اب  ع.ودرس سي ا  ذ  الع قات مف خ ؿ المساقط امى اب  ع 
وو ػػت رابػػت مقالػػة فػػي ابةػػكاؿ اله ليػػة المتكو ػػة مػػف تقػػاطت ابقػػواس امػػى محػػيط دائػػرة اف 

سةػكاؿ   ليػة ذات زوايػا  رةكا ت داخؿ الدائرة سو خارجها حيث يتكوف مف تقػاطت بعػض ابقػواس لمػدائ
محيطية سو زوايا مركزية كما تطرؽ سي ػا الػى ابةػكاؿ المتكو ػة بػيف تقػاطت دائػرتيف سو سكرػر والزوايػا 

 .(82)ال اتجة ا ها 
وت ػاوؿ رابػػت فػي كتػػاب ابكػػر بعػض القػػوا يف الريا ػية فيمػػا يػػداى حاليػا اله دسػػة المسػػتوية 

 .(84) دسة المجسمة  بي ما خصص كتابه الكرة المتحركة لمه(83)
ذالفلك:

لرابت بف قرة  ظريات في امـ ال مؾ معتمدة امػى قياسػات دقيقػة مػف خػ ؿ مرصػد  فػي بغػداد  
وتوصؿ الى  تيجة مذ مة بمقاييس ذلؾ العصر وحتى اصػر ا  ػذا اذ اسػتخرج حركػة الةػمس وتوصػؿ 

 .(85) يةالى حساب زمف الس ة الةمسية بما يزيد ب صؼ را ية فقط اف الحسابات الحال
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ومف الكتػب التػي و ػعها رابػت فػي ال مػؾ كتابػا اػف الكواكػب جمػت فيػه مػاذكر  جػالي وس اػف  
الكواكب وتأريراتها امى العالـ وبخاصة الةمس والقمر وذكر فيه سف القمر  ػو ابكرػر تػأريرا لقربػه مػف 

 .(86)  ابرض
صػة بدراسػة دوراف و ت رابت رسالة اف سوجه بطميموس سو م فيها ال ظريات والمسائؿ الخا

 القمر التي ت اولها بطميموس والعمماع اآلخريف قبمه.وسو م رابت جميت سوجه القمػر مػف خػ ؿ دورا ػه
 .(87)والزوايا التي يكوف فيها ودرس موا ت القمر وا قتها مت الةمس والتي يطمؽ اميها ابوجه 

هػا رسػالة فػي حسػاب لـ تقتصر كتب رابت ال مكية امى  ذ  فقط بؿ سلػؼ وتػرجـ اػدد آخػر م 
 وكتاب فػي حسػاب خسػوؼ دورسالة فػي سػ ة الةػمس بابرصػار ية اب مة ورسالة في حركة ال يريف 

 .(88)القمر والةمس وغير ا كرير 
ذالطب:

مف العمـو الطبية وقػدير ابػف سبػي سصػيبعة اػدد م ل اتػه بمػا يقػرب  ةقديـ رابت بف قرة رروة كبير 
ب الذخيرة في امـ الطب الذي  و سةبه بالموسواة الطبية ت اوؿ الخمسة ور ريف م ل ا مف س مها كتا

 وظؿ  ذا الكتاب مرجعا طبيا لعػدة قػروف (89)فيه ابمراض وا جها وس ـ اباةاب الطبية المستخدمة 
بعػػػػد .وسلؼ سي ػػػػا كتػػػػاب الوق ػػػػات بالمغػػػػة السػػػػريا ية وكتاب فػػػػي طػػػػب العيػػػػوف وآخر فػػػػي الجػػػػدري 

 ومقالة في ص ات كوف الج يف ا وة امى ت اوله بمراض الصداع والحصبة ورسالة في توليد الحصى
والةػػقيقة وابمػػراض العصػػبية والعقميػػة وتةػػريم العػػيف ومكو اتهػػا وابمراض ال سػػائية والتوليػػد واسػػر 

خراجالوالدة   .(90)الج يف الميت وغير ا مف ال واحي الطبية والجراحة  وا 
 الفلدفة:

خم يتػه الدي يػة التػي جعمػت مػف سفكػار سف طػوف دلػي  الػى  يعود ا تماـ رابت بف قػرة بال مسػ ة
الصػ ا  سخػوافواقيدة لها ول ػياع معظػـ م ل ػات رابػت ال مسػ ية فا ػه يمكػف تممػس سفكػار  فػي رسػائؿ 

الػذي سػار امػى   تمميذ رابت الذي درس ال مس ة امػى يػد  فػي بغػداد  وم ل ات محمد بف زكريا الرازي
 ومما يػذكر اف صػااد اال دلسػي اػد  مػف اليو ا يػة والصػابئية الحرا يػة بال مسػ ة  ها رابت فػي التػأرر

   91يعقوب بف اسحؽ الك دياحد سةهر امماع ال مس ة في اصر  وا ه يقارف ب
 الدينذوالعقائد

كا ػػػت موجهػػػة الػػػى قومػػػه  ب هػػػاو ػػػت رابػػػت بػػػف قػػػرة م ل اتػػػه الدي يػػػة بالمغػػػة السػػػريا ية 
روض والس ف ورسػػالة فػػي تك ػػيف المػػوتى ودف هـ رسػػالة فػػي الصػػابئة وس مها رسػػالة فػػي الرسػػـو وال ػػ

ااتقػػػاد الصابئيف رسػػػالة فػػػي الطهػػػارة وال جاسة رسػػػالة فيمػػػا يصػػػمم مػػػف الحيػػػواف لم ػػػحايا ومػػػا ال 
 .(92)يصمم رسالة في سوقات العبادات رسالة في ترتيب القراعة في الص ة
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ذ

ذادلوسيقى

مكػوف مػف خمسػمائة ورقػة ولـ يكػف  يا يةلرابت بف قرة كتاب اف الموسيقى سل ػه بالمغػة السػر 
 .(93) ذا الكتاب الوحيد بؿ ساقبه بعدد مف الكتب والرسائؿ 
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ذاخلامتة

 يتبيف ل ا مف ص حات البحث المعطيات اآلتية:
السمم مت الصابئة وموافقة الصحابي الجميؿ سعد بف سبي وقاص ر ػي  تعامؿ المسمميف -1

اقائػػد  امػػى الػػرغـ مػػف اػػدـ و ػػوح كت ػػاع بأخػػذ الجزيػػة مػػ هـام ا ػػه امػػى معػػاممتهـ كأ ػػؿ ذمػػة واال 
الصابئة  فػبعض الكتػاب تب ػى وجهػة ال ظػر التوحيديػة التػي قالػت سف الصػابئة موحػديف يتبعػوف ال بػي 
زكريا اميه الس ـ ولهـ كتاب "ك زا ربا" في حيف سةار آخروف الى س هـ ا تحموا اسـ الصابئة فػي اهػد 

يػزات س ػػؿ الكتػاب التػي م حهػػا القػرآف الكػريـ بتبػػاع الػديا ات السػػماوية المػأموف حتػى يحصػػموا امػى م
وسصبحت لدي ا ق ااة تامػة بأ ػه ويتخمصوا مف القتؿ الذي تواد  بهـ المأموف بااتبار ـ جمااة ور ية.

وجه توحيدي سوى االسػـ واف المسػمميف ابوائػؿ كػا وا يعرفػوف ذلػؾ  لكػف سػماحة  يلـ يكف لمصابئة س
هـ بالمعرفة ورغبتهـ بب اع ح ػارة متعػددة اباػراؽ وابصػوؿ دفعػتهـ الػى احت ػاف جميػت دي هـ وةغ 

 اتقصاع.ابدياف والقوميات واالبتعاد اف 
و تيجة لذلؾ الموقؼ السمم لممسمميف في وقت كاف غيػر ـ يقتػؿ ويةػرد مػف يخال ػه فػي  -2

بػػػدااات الصػػػابئة  واػػػرؼ العػػػالـ العةػػػ رات مػػػف ابطبػػػاع وال  سػػػ ة الػػػديف والمعتقػػػد ظهرت طاقػػػات وا 
 الذيف قديموا ا افات  امة لمح ارة العربية اتس مية.وال مكييف والم رخيف الصابئييف 

تعػػد ةخصػػية رابػػت بػػف قػػرة مػػف سبػػرز الةخصػػيات العمميػػة التػػي ارفهػػا التػػاريخ العربػػي  -3
كاف مػف العممػاع الػذيف اتس مي في سوج ازد ار الح ارة العربية اتس مية سر اع العصر العباسي فقد 

يسػػموف بالموسػػواييف حيث لػػـ يت ػػوؽ فػػي مجػػاؿ واحػػد بػػؿ كػػاف مبػػداا فػػي حقػػوؿ الطػػب والريا ػػيات 
فقط امػػى الػرغـ مػػف س ميػػة  اتغريػؽوال مػؾ والعقائػػد والموسػيقى ولـ يكػػف الرجػؿ  ػػاق  ومترجمػا لعمػػـو 

 ف الس يف. ولك ه سبدع في سفكار  و ظرياته مما خميد اسمه وساماله لمئات مذلؾ
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ديار بــخــر أيامــه اجتــاز فــي آ م(833-883-هـــ888-898)المــومون المعــروفين فــي عصــرا بالصــابئة أن

 اك لـبس جماعـة مـن الحرنانين،وكـان زيهـم إ   وفـيهمله مضر يريد بالد الروم لمغزو،فتمقاا الناس يدعون 
مـن انـتم  :قـال لهـم ان بـن اابت،فـونكر المـومون زيهـم، و ورهم طويمـة بـوفرات كـوفرة قـرة جـد سـناألقبية وشـع

فمجـوس  :قـالأنصـار  انـتم ،قـالوا ق ،قـال :فيهـود انـتم ،قـالوا :ق ،نحن الحرنانية ،فقال : :من ال مة،فقالوا
ونتم إ ا الزنادقـــة ،عبـــدة فقـــال لهم:فـــ ،جـــوا فـــي القــولمجمو نبـــي  فأقـــال لهـــم :أفمكــم كتـــا  ،قـــالوا :ق ،انــتم 

حـــالل    وانـــتم ،يدوالـــ م(818-786-هــــ893-871)الرشـــيدالخميفـــة األواـــان وأصـــحا  الـــرأس فـــي أيـــام 
فقالوا:نحن نـؤدي الجزيـة ، فقـال لهم:إنمـا تؤخـ  الجزيـة ممـن خـالف اإلسـالم مـن أهـل  ،دماؤكم،ق  مة لكم

ن عــن  لــك ،فــونتم لــيس مــن لحه المســممو ي كتابــه،ولهم كتــا  وصــااألديــان الــ ين  كــرهم اج عــز وجــل فــ
ان التــي أو دينــام مــن األديــ ،حمــوا ديــن اإلســالمتوق مــن هــؤقء ،فاختــاروا اآلن احــد أمرين،أمــا أن تن ،هــؤقء

ق  أنــتم ن ، فــافــوني قــد أنمــرتكم إلــع أن أرجــ  مــن ســفرتي هــ ا عــن آخــركم، قتمــتكم كرهــا اج فــي كتابــه،وا 
ق أمــرت بقــتمكم واستئصــال ، وا   ا األديــان التــي  كرهــا اج فــي كتابــهدخمــتم فــي اإلســالم أو فــي ديــن مــن هــ

وتنصـر كايـر  ،وتركـوا لـبس األقبيـة ،وحمقـوا شـعورهم ،فغيـروا زيهـم ،ورحل المومون يريد بمد الـروم .شافتكم
حتــع  ،الهم وجعمــوا يحتــالون ويضــطربون، وبقــي مــنهم شــر مة بحــمــنهم ولبســوا زنــانير ،وأســمم مــنهم طائفــة

 فحممـوا إليـه ،فقال لهم:قد وجدت لكم شيئا تنجون وتسممون من القتل فقيه،هم شيخ من أهل حران أنتد  ل
لمنوائـ  ،وأنـا اشـرح لـك أيـدك  أعدواإلع ه ا الغاية، مال لهم ،أحداوا من  أيام الرشيدماقم عميمام من بيت 
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الصـابئون.فه ا أســم ديـن قــد لـوا لــه: نحـن رجــ  المـومون مــن سـفرا ،فقو  اج السـب  فـي  لــك ،فقـال لهـم :إ ا
أن المــــومون تــــوفي فــــي ســــفرته تمــــك  وقضــــيون بــــه ،فــــونتم تنجــــ  كــــرا اج جــــل أســــمه فــــي القرآن،فــــانتحموا

ة.فمما بحــران وضــواحيها قــوم يســمون بالصــاببالب نــدون.وانتحموا هــ ا اقســم منــ   لــك الوقــت ،ألنــه لــم يكــن 
جرج  إلع الحرنانية و هم وفاة المومون،ارتد أكار من كان تنصر منهم ،بصل ات  

هم المسممون من لبس عنموطولوا شعورهم حس  ما كانوا عميه قبل مرور المومون بهم،عمىونهم صابئون و 
لــم يمكنــه اقرتــداد خوفــام مــن أن يقتل،فوقــاموا ،ومــن أســمم مــنهم  ن،ألنــه مــن لــبس أصــحا  الســمطا ـاألقبيةــ

وهــ ا  ،عمــون الولــد الــ كر مســممام واألناــع حرانيــةويج ،نســاء حرانيــاتبمتســترين باإلســالم فكــانوا يتزوجــون 
القـريتين المشـهورتين العميمتــين بـالقر  مـن حــران إلـع منـد نحــو  ن،يوسممســكانـت سـبيل كــل أهـل ترعـوز 
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 .64،ص اإلسالمي

 .45، ص 8جالممل والنحل،الشهرستاني، -14
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به استخراج من تقدمه مسـيرات القمـر  أن س كر بطميمو الوجه ال ي  إيضاحفي  رسالة اابت بن قرة، -87

 www.ziedan.com،موق  الدكتور يوسف زيدان  978مخطوطة برقم  ،الدورية
 لمتفصيل عن الكت   التي وضعها اابت في الفمك،ينمر المصدر: -88
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 .899-898ابن أبي أصيبعة،عيون األنباء في طبقات األطباء،ص 
،معهــد دراســات الاقافــة 99999-8884،مخطوطــة بــرقم فــي عمــم الط  الــ خيرةكتــا   اابــت بــن قــرة، -89

 الشرقية بجامعة طوكيو.
 لمتفصيل ،ينمر: -90

-886،ص مدينــة حــران  ،جاسمم ؛ 899-898ابـن أبــي أصـيبعة،عيون األنبــاء فــي طبقـات األطبــاء،ص 
889. 
 .48طبقات اقمم، ص - 98

يعقو  بن اسحق الكندي:احد فالسفة اقسالم الكبار ومن ابرز عمماء الحضارة العربية الالسالمية،فضال 
؛ ابـن 314. ابـن النـديم، الفهرسـت، صوالترجمةمسفة فانه نبو في عمم الفمك والرياضيات عن اشتهارا بالف

 .74جمجل، طبقات اقطباء ص
 .865تاريخ مختصر الدول ، ص  ابن العبري، -92
 .881تاريخ الحكماء،ص  القفطي، -93

ذ

ذ

 املصادر واملراجع
 

ذالقرآنذالكريم

ذادلخطوطات

 ـ(901 - ػ288 )ت،اابت،   ابن قرة -

، موقــ  الـــدكتور 975مخطوطـــة بــرقم  ،الزاويــة القائمــة المكيــة الرخاميـــةتخطــيط  ةصــف رســالة-8
 www.ziedan.comيوسف زيدان  

، موقــــ  الــــدكتور يوســــف زيــــدان  978مخطوطــــة بــــرقم  ،فــــي الشــــكل الممقــــ  بالقطــــا  رســــالة -8
www.ziedan.com 

تقدمـــه مســـيرات القمـــر  بـــه اســـتخراج مـــن أن س كـــر بطميمـــو الوجـــه الـــ ي  إيضـــاحفـــي  رســـالة -3
 www.ziedan.com،موق  الدكتور يوسف زيدان  978مخطوطة برقم  ،الدورية

،معهد دراسـات الاقافـة الشـرقية 99999-8884،مخطوطة برقم في عمم الط  ال خيرةكتا   -4
 بجامعة طوكيو.
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 ، المكتبة البريطانية.ADD 23570/5-4مخطوطة برقم   ،المتحركة ةكتا  الكر   -5
   L.O.152 (Lot 4  707/6-7)7-461/6مخطوطــة بــرقم   ،احه المخــروط المكــاف مســ -6

 المكتبة البريطانية
   L.O.151  (Loth 134)1270/8/11/12/16مخطوطة برقم   ،الهاللية األشكالمقاله في -7

 المكتبة البريطانية
ة ،مخطوطــاألفقمــل المقــاس فــي ســطح  فبممــر طــر التــي تحــدث  األشــكالمقالــه فــي صــفه  -8

 www.ziedan.com، موق  الدكتور يوسف زيدان  961برقم 

رج،مكتبــة آيــا  845رســالة فــي تصــحيح مســائل الجبــر بــالبراهين الهندســية،مخطوطة بــرقم ن  -9
 صوفيا،تركيا.
 ، المكتبة البريطانية.ADD 23570/5-4مخطوطة برقم   كتا  األكر، -81

 قائمة المصاداالولية -

 م( 8871 -هـ668ين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خميفة )تابن أبي أصيبعة، موفق الد-
تحقيق الدكتور نزار رضا، دار مكتبة الحياة )بيروت  عيون األنباء في طبقات األطباء،-8
 ،بالت(.

 م(994 -هـ384أبن جمجل، سميمان بن حسان األندلسي المعروف بابن جمجل )ت بعد سنة  -
 م(.8955:فؤاد سيد،)القاهرةطبقات األطباء والحكماء، ،تحقيق- 8 
 م(:8656 -هـ8167حاجي خميفة،مصطفع بن عبد اج القسطنطيني الرومي الحنفي)-
 م(.8998 -كشف المنون عن أسامي الكت  والفنون،دار الكت  العممية،)بيروت -3
 م(8888 -هـ688أبن خمكان، شمس الدين أبو العباس أحمد )ت  -

 تحقيق: احسان عباس ،دار الاقافة )بيروت ،بالت(.، زمانوفيات األعيان وانباء أبناء ال-4 
 م(8347 -هـ748ال هبي، الحافم شمس الدين)ت  -
تاريخ اقسالم ووفيات المشاهير واقعالم تحقيق: د. عمر عبد السالم تدمر ، )بيروت ،  -5

 م(.8989
 9الرسالة، ط سير أعالم النبالء،تحقيق: شعي  اقرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة -6
 هـ(.8483) بيروت 

 (م8853-هـ548ت،(الشهرستاني ،محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر احمد 
 هـ(.8414الممل والنحل،تحقيق محمد سيد كيالني، ،دار المعرفة،)بيروت، -7
 

 م(8174-هـ467ابن صاعد األندلسي، أبو القاسم صاعد بن أحمد األندلسي)ت -
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 (.8988ااوليكية ) بيروت،طبقات األمم،المطبعة الك -8
 م(:8368-هـ764الصفدي،صالح الدين خميل بن أيبك )ت -
تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفع، دار إحياء التراث)بيروت  الوافي بالوفيات، -9

 م(8111،
 م( 8886-هـ685ابن العبري،أبو الفرج غريغوريس بن اهرون )ت.

أنطون صالحاني،دار الرائد تاريخ مختصر الدول،صححه وعمق عميه األ  -81
 (8983)بيروت،

 م(8848-هـ 646القفطي،جمال الدين أبو الحسن عمي بن يوسف)ت -
تاريخ الحكماء، وهو مختصر الزوزني المسمع بالمنتخبات الممتقطات من كتا  أخبار  -88

 م(.8918العمماء بوخبار الحكماء، )ليبزك ،
 م(.995و993-هـ385او383ابن النديم، محمد بن أبي يعقو )ت-

 (8978الفهرست، دار المعرفة ) بيروت ،-88

 هـ(356المسعودي،أبي الحسن عمي بن الحسين بن عمي)
 .(8111التنبيه واإلشراف،تعميق قاسم وه ، ،منشورات وزارة الاقافة،)دمشق،-83

،دار 8مروج ال ه  ومعادن الجوهر،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط-84 
 .(8973الفكر،)بيروت،

 م(:8889-هـ686ياقوت الحموي،أبو عبد اج ياقوت بن عبد اج الرومي الحموي )ت  -
 م(8998)بيروت ، 8إرشاد األري  إلع معرفة األدي ، دار الكت  العممية ،ط-85
 م(8366-هـ768اليافعي ،أبو محمد عبد اج بن أسعد بن عمي بن سميمان) -

 م(8993تا  اإلسالمي  ) القاهرة ، مرآة الجنان وعبرة اليقمان، دار الك-86
 
ذ

ذ

ذادلراجعذاحلديثة:

 تارديو ،ميشيل  -
ــــــــــوش، دار الحصــــــــــاد لمنشــــــــــر  -8 ــــــــــرآن وصــــــــــابئة حــــــــــران، ترجمــــــــــة ســــــــــممان حرف صــــــــــابئة الق

 .(8999والتوزي ،)دمشق،
 بروكممان، كارل  -
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 3طتاريخ األد  العربي، ترجمة: السيد د.يعقو  أبوبكر ود.رمضان عبد التوا  ،دار المعـارف،-8
 )القاهرة،بال(

 

 
 حامد عبيد، جاسم -

مدينـــة حــــران دراســـة فــــي أوضـــاعها السياســــية والدينيـــة واقجتماعيــــة والعمميـــة خــــالل العصــــر -3
 .8116جامعة بغداد،-رسالة ماجستير غير منشورة،كمية التربية ابن رشداإلسالمي،

 عبد الرزاق الحسني ، -
 (.8938ة،القاهر )الصابئة قديما وحدياا،مطبعة الرحمانية،-4
 الحمد ،محمد عبد الحميد  -
خوان الصفا،األهالي لمطباعة والنشر،)دمشق،-5  (8998صابئة حران وا 

 الزركمي، خير الدين -

 م(.8118)بيروت ، 85األعالم قاموس تراجم،دار العمم لمماليين،ط -6
  عزيز، سباهي -
 (8996دمشق،)ة والنشر،أصول الصابئة)المندائيين( ومعتقداتهم الدينية،دار المد  لماقاف-7
 قدري حافم  طوقان، -
 .(بيروت،د.ت)عمماء العر  وما أعطوا لمحضارة،دار الكتا  العربي،-8
 

 


