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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة
 دراسة نصًة حتلًلًة-د .عطا اهلل خبًت املعايطة*
تاريخ قبول البحث8212/1/81 :م

تاريخ وصول البحث8217/11/82 :م

ملخص

جاءت ىذه الدراسة تعالج مضاميف عميقة احتكتيا سكرة البينة ،حيث تحدثت باإليجاز عف األدياف

التي كاجييا رسكؿ اهلل  في بعثتو الخاتمة ،كما تحدثت عف المشركيف كأىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل،
كذلؾ بكصؼ حاليـ قبؿ بعثتو كترقبيـ ليا ،ككصؼ حاليـ عند بعثتو كعدائيـ ليا ،ثـ افتراقيـ عنو إلى

فريقيف :كافريف بو متمسكيف بأديانيـ ،كمؤمنيف بو مفترقيف عف أديانيـ ،كقد عالجت ىذه الدراسة فقط أىؿ
الكتاب مف الييكد كالنصارل.

أف كجكد فئة مؤمنة أك فرقة ناجية منيـ التحقت بالديف الجديد،
كأبرزت الدراسة في ىذا البحث ٌ
عمـ بالنبي الخاتـ كلـ يؤمف بو ،كممف أكرمو اهلل باإليماف كااللتحاؽ
كذكرت مف تكافرت أخبارىـ ممف لديو ه
بالنبي الخاتـ  كبدينو الحؽ.

الكممات الدالة :سكرة ،بينة ،أىؿ الكتاب.

Abstract
This study deals with the deep themes included in Surat al-Bayyinah, which is a Surah
that deals with religions existed at the beginning of Prophet Muhammad’s mission. The
Surah talks about polytheists, and People of the Book the Jewish and Christians. The
Surah talks about their waiting of the prophet before he was sent, their attitudes towards
him after he was sent, and their division into believers and non-believers of the message
of Muhammad.
The study shows that the believers and successful of them are those who followed
Muhammad’s religion. This conclusion is supported by evidence from the Qur’an and the
available news that tells us that those who had previous knowledge about Muhammad divided
into two groups: those who followed him and believed and those who did not follow him.

املقدمة.
بعث رسكؿ اهلل  برسالتو الخاتمة ،كالبشرية تعج باألدياف كالتصكرات المختمفة ،كالتي كانت عاجزة عف إحداث أم

سعادة أك حؿ لمشكالت اتباعيا ،فضالن عف مشكالت البشرية في ذلؾ الزماف.

فقد كاجو رسكؿ اهلل  في مكة الشرؾ بكؿ جبركتو كتعصبو ،فمكث فييـ ما يقرب مف ُّعاما مف بعثتو إلى أف أذف

اهلل تعالى بيجرتو إلى المدينة النبكية ،ثـ كاجو في المدينة الييكد كما عندىـ مف كتاب ممئ باألخبار عف بعثتو كأكصافو،
كلكنيـ جحدكىا كاختاركا طريؽ الكفر كالمعاندة ،كقد كتب كثيقة المدينة التي تنظـ عيش الممؿ مف الييكد كالمشركيف كالمسمميف
* أستاذ مشارؾ ،الجامعة األردنية.
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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كالمسمميف الجدد ،كلكف سرعاف ما أخرج الييكد مكنكف حقدىـ عمى النبي  كدينو ،فناصبكه العداء كألبكا عميو القبائؿ كاألحزاب،
مما حدا بو؛ إلخراجيـ مف المدينة ،كىنا حصؿ افتراؽ لـ يكف كافتراقيـ في إطار ممتيـ كقد أسمـ عدد مف العمماء كاألحبار
كاستمر عمى كفره مف أخرج مف المدينة.
كىذا أيضان ما حدث لمنصارل كاف لـ يكف الصراع مباش نار ،كلكف اهلل تعالى امتدح بعض النصارل ،فكاف مف أسمـ منيـ

أكثر مف الييكد ،كقد جاءت ىذه السكرة؛ لتكضح حقيقة حاليـ الذم صاركا إليو ،كىذا ما ستتضح معالمو أكثر مف خالؿ ىذا
البحث المكجز بإذف اهلل.
مشللة الدراسة.





سكؼ تعالج ىذه الدراسة المكجزة أربعة إشكاالت نبو عمييما بعض عمماء التفسير:
َى ِل ا ْل ِكتَ ِ
ين
اب َوا ْل ُم ْ
ين َك َفُروا ِم ْن أ ْ
ين ُم ْنفَ ّْك َ
ش ِرِك َ
اإلشكاؿ األكؿ :ما أبرز المعاني التي د ٌؿ عمييا قكلو تعالى :لَ ْم َي ُك ِن الَِّذ َ
ِ
البينة]ُ :؟
ي ُم ا ْل َب ّْي َن ُةٌ [
َحتَّى تَأْت َي ُ
ِ
ِ
ِ
اء ْت ُي ُم ا ْلَبّْيَن ُة
كاإلشكاؿ الثاني :ىك بياف معنى الفرقة في قكلو تعالىَ  :و َما تَ َفَّر َ
ق الَِّذ َ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
اب إََِّّل م ْن َب ْعد َما َج َ
البينة.]ْ :
[ ٌ
اإلشكاؿ الثالث :كما مكقؼ أىؿ الكتاب مف بعثة النبي ؟

اإلشكاؿ الرابع :ما ماىية االفتراؽ ،أىك القديـ الذم حدث ليـ في دينيـ كممتيـ؟ أـ ىك افتراؽ أبدم عف الحؽ ،الذم
ىك ديف اهلل الخاتـ فيمف تمسؾ بدينو منيـ كبقي عميو؟ أـ ىك مف افترؽ عنيـ كترؾ دينيـ كآمف بالديف اإلسالمي
كنبيو ؟

أسئلة الدراسة.

ُ -ما معنى االنفكاؾ؟ كىؿ انتيى كفرىـ كشركيـ بعد مجيء النبي الخاتـ؟
ِ -ما االفتراؽ الذم حدث ،ىؿ ىك افتراؽ داخؿ ممميـ؟ أـ ىك افتراؽ آخر بالخركج عف ممتيـ كااللتحاؽ بالنبي الخاتـ 
كبممة اإلسالـ؟

حمددات البحث.

سكؼ تككف غاية ىذا البحث ىك بياف افتراؽ أىؿ الكتاب الذم حصؿ زمف بعثة النبي الخاتـ -عميو الصالة كالسالـ،-

كليس مف مضاميف البحث الخكض في افت ارقيـ قبؿ البعثة أك بعدىا ،كما ليس مف مضاميف ىذا البحث شرح جميع مسائؿ
السكرة ،كليس مف مضاميف البحث الكالـ عمى المشركيف.
كما أف مف محددات البحث عدـ البحث في بشارات كتب أىؿ الكتاب بالنبي الخاتـ ،كانما االكتفاء بالداللة النصية
مف الكتاب كالسنة ،كتطبيؽ ذلؾ عمى أشخاص مف أىؿ الكتاب افترقكا عف ممتيـ كدخمكا في اإلسالـ.
أينًة البحث.

تبدك أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ بياف أىمية عمـ األدياف كحكاراتو قديما كحديثا ،كأىمية الرسالة الخاتمة التي جاء بيا
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الرسكؿ الكريـ -عميو الصالة كالسالـ ،-كىيمنة الديف الخاتـ عمى غيره مف األدياف ،كما تعبر عف حاؿ البشرية في ترقبيا
كانتظارىا لمرسالة المنتظرة الخاتمة في شخص النبي الخاتـ  كدينو الحؽ.
مهًجًة البحث.

اعتمد الباحث عمى المنيج االستقرائي ،مف خالؿ استقراء دالالت كمقدمات سكرة البينة كما يعززىا في كتاب اهلل تعالى

مف آيات أخرل حكؿ أىؿ الكتاب ،كما ليا مف عالقة مباشرة في زمف البعثة النبكية ،كما حصؿ في المدينة النبكية كأماكف
أخرل مف إنذار كبالغ ألىؿ الكتاب ،كردكدىـ عميو ،كذلؾ مف خالؿ ما ركم مف األحاديث النبكية التي أكضحت لنا ذلؾ

الحراؾ كمضامينو ،ثـ المنيج التحميمي االستنباطي ليذه النصكص كبياف داللتيا كنتائجيا.
الدراسات السابقة.

بعد البحث كالتقصي لـ أعثر عمى دراسة أفردت ىذه السكرة بمثؿ ىذه الدراسة العقدية في مثؿ ىذا اإلطار المحدد،

في البحث في طبيعة االفتراؽ الذم أحدثتو بعثة النبي الخاتـ -عميو الصالة كالسالـ -في أىؿ الكتاب.
متًًد.

أوَّلً :تعريف المصطمحات.

(ُ)

ُ -البينة" :الداللة الكاضحة عقمية كانت أك حسية" .
ِ -أىؿ الكتاب :كىـ الييكد كالنصارل"(ِ).

ّ -المشرؾ :الذم يعدؿ بربو(ّ) .الشرؾ :الشريؾ يجمع عمى شركاء كاشراؾ كالشرؾ الكفر كقد كفر فالف باهلل فيك مشرؾ(ْ)،

قسمو الكفكم إلى أقساـ عديدة(ٓ).
كقد ٌ
كال بد قبؿ البدء بالتفصيالت في ىذه الدراسة ،أف يتـ ذكر تكطئة ميمة لفيـ ما يأتي عف األدياف كاختصاص
البينة ،فجاء ذكر التكطئة
الييكد كالنصارل عف غيرىـ مف أىؿ األدياف باإلفراد في الذكر في اآلية الكريمة في سكرة ٌ
الالحقة في التعريؼ بسكرة ال ٌبينة كالتكطئة حكؿ األدياف؛ لبياف كجكب إيماف أىؿ الكتاب ببعث النبي .
البينة.
ثانياً :التعريف بسورة ّ

كمدنيتيا كالراجح أنيا مدنية(ٔ)؛ بسبب انطباؽ خصائص السكر المدنية عمييا؛ لما
مكيتيا
ٌ
مف السكر المختمؼ في ٌ

فييا مف تكبيخ ألىؿ الكتاب ككصؼ أحكاليـ.

أما ما كرد ليذه السكرة مف أسماء ،فيقكؿ ابف عاشكر في تعدد أسماء ىذه السكرة" :كردت تسمية ىذه السكرة في كالـ
ًَّ
يف ىكفىيركا"  ...كسميت ىذه السكرة في معظـ كتب التفسير ككتب السنة سكرة "ىل ٍـ ىي يك ًف" باالقتصار عمى
النبي " :لى ٍـ ىي يك ًف الذ ى
أكؿ كممة منيا  ...كسميت في أكثر المصاحؼ "سكرة القيمة" ككذلؾ في بعض التفاسير .كسميت في بعض المصاحؼ "سكرة
َى ِل
ين َكفَُروا ِم ْن أ ْ
البينة" .كذكر في "اإلتقاف" أنيا سميت في مصحؼ أبي "سكرة أىؿ الكتاب" ،أم لقكلو تعالى :لَ ْم َي ُك ِن الَِّذ َ
ا ْل ِكتَ ِ
اب[البينة ،]ُ :كسميت سكرة "البرية" كسميت "سكرة االنفكاؾ" .فيذه ستة أسماء"(ٕ).
يقكؿ البقاعي" :سكرة اإلعالـ بأف ىذا الكتاب القيـ مف عمك مقداره كجميؿ آثاره أنو كما أنو لقكـ نكر كىدل فيك آلخريف
كقر كعمى ،فيقكد إلى الجنة دار األبرار ،كيسكؽ إلى النار دار األشقياء الفجار ،كعمى ذلؾ دؿ كؿ مف أسمائيا "الذيف كفركا"،
اجمللة األردنًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"كالمنفكيف" بتأمؿ اآلية في انقساـ الناس إلى أىؿ الشقاكة كأىؿ السعادة"(ٖ).
كمما يؤكد مدنية السكرة ،الحديث الذم ركم بشأنيا أف النبي  أمره اهلل تعالى أف يقرأىا عمى الصحابي األنصارم

أبي بف كعب  ،)ٗ(ركل البخارم كمسمـ عف أنس بف مالؾ
َى ِل ا ْل ِكتَ ِ
ين َحتَّى تَأِْت َي ُي ُم
اب َوا ْل ُم ْ
ين َك َفُروا ِم ْن أ ْ
ين ُم ْنفَ ّْك َ
ش ِرِك َ
الَِّذ َ
حجر :قكلو كسماني :أم ىؿ نص عمي باسمي ،أك قاؿ :أق أر عمى كاحد مف أصحابؾ فاخترتني أنت ،فمما قاؿ لو( :نعـ) بكى
 قاؿ النبي  ألبي" :إف اهلل أمرني أف أق أر عميؾ لَ ْم َي ُك ِن
ا ْل َبّْي َن ُة[البينة ،]ُ :قاؿ :كسماني؟ قاؿ :نعـ .فبكى"(َُ) قاؿ ابف

إما فرحان كسرك انر بذلؾ ،كاما خشكعان كخكفان مف التقصير في شكر تمؾ النعمة"(ُُ).

ثالثاً :توطئة حول أديان البشرية قبل البعثة النبوية.

انقسـ الناس قبؿ بعثة النبي الخاتـ -عميو الصالة كالسالـ -إلى أقساـ متعددة ،فمنيـ أىؿ الكتاب الذيف تتصؿ أديانيـ

باألنبياء كالرسؿ ،كمنيـ الحنفاء ،كمنيـ المشرككف عبدة األكثاف ،كمنيـ الصابئة كمنيـ اليندكس كالبكذيكف في المشرؽ،
كالكثنية بشتى عبكدياتيا في إفريقيا كما تبقى مف بقاع العالـ.
ككانت الييكدية كالنصرانية كالشرؾ ىي التي كاجييا النبي  في بداية دعكتو فبدأ دعكتو لقكمو المشركيف؛ كذلؾ
أنو دعاىـ إلى الديف الحؽ فمنيـ مف آمف ،ككاف حاؿ غالبيـ في أكؿ دعكتو اإلصرار عمى الكفر كالشرؾ ،ثـ لما ىاجر إلى

المدينة النبكية غزكه كغزاىـ حتى أظيره اهلل عمييـ.

ككجد رسكؿ اهلل  في المدينة الييكد الذيف ىـ أىؿ كتاب كعمـ ،ككانت لدييـ البشارات الثابتة في كتبيـ عف بعثتو
ند ُىم ِفي التَّور ِ
ِ
النِب َّي األ ّْ َِّ
اة َوا ِإل ْن ِج ِ
ِ
سو َل َّ
يل
ون َّ
ين َيتَِّب ُع َ
 بأسمائو كأكصافو ،قاؿ تعالى :الَِّذ َ
الر ُ
َْ
ُم َّي الذي َيج ُدوَن ُو َم ْكتُوباً ع َ ْ
اىم ع ِن ا ْلم ْن َك ِر وي ِح ُّل لَيم الطَّّْيب ِ
ِ
صَرُى ْم َواألَ ْغالَ َل الَِّتي َكا َن ْت
ات َوُي َحّْرُم َعمَ ْي ِي ُم ا ْل َخ َب ِائ َث َوَي َ
َ
ُ َُ
ْمُرُىم ِبا ْل َم ْعُروف َوَي ْن َي ُ ْ َ
ضعُ َع ْن ُي ْم إِ ْ
َيأ ُ
ُُ
ِ
صُروهُ َواتََّب ُعواْ ُّ
ور الَِّذي أ ِ
ون[األعراؼ.]ُٕٓ :
ُنز َل َم َع ُو أ ُْولَ ِـئ َك ُى ُم ا ْل ُم ْفمِ ُح َ
َعمَ ْي ِي ْم فَالَِّذ َ
آم ُنواْ ِبو َو َعَّزُروهُ َوَن َ
الن َ
ين َ
كركل البخارم عف عطاء بف يسار" ،قاؿ :لقيت عبد اهلل بف عمرك بف العاص -رضي اهلل عنيما ،-قمت :أخبرني عف

ُّيا َّ
اك
س ْمَن َ
صفة رسكؿ اهلل  في التكراة؟ قاؿ" :أجؿ ،كاهلل إنو لمكصكؼ في التكراة ببعض صفتو في القرآف :يأَي َ
النِب ُّي إَِّنا أَْر َ
شِ
اىداً َو ُم َب ّْ
ش اًر َوَنِذي اًر[األحزاب ،]ْٓ :كحر انز لألمييف ،أنت عبدم كرسكلي ،سميتؾ المتككؿ ليس بفظ كال غميظ ،كال سخاب في
َ
األسكاؽ ،كال يدفع بالسيئة السيئة ،كلكف يعفك كيغفر ،كلف يقبضو اهلل حتى يقيـ بو الممة العكجاء ،بأف يقكلكا :ال إلو إال اهلل،
كيفتح بيا أعينان عميان ،كآذانان صمان ،كقمكبان غمفان"(ُِ).

لقد كانت ىذه المكاجية حاسمة كفاصمة لمييكد خاصة كألىؿ الكتاب كممؿ البشرية كميا عامة؛ فقد جاءىـ النبي الخاتـ

كالرسالة الخاتمة التي ال يسعيـ مخالفتيا أك الكفر بيا ،كقد جعمو اهلل ابتالء لألمـ؛ ألنو ال نبي بعده كمف يكفر بو فيك الخاسر
ىف رسك ىؿ ً
ًً
ً
البائس؛ لقكلو تعالى في الحديث القدسي الذم ركاه مسمـ عف ًعىي ً
ات ىي ٍكوـ ًفي
اهلل  ،قى ى
اؿ ىذ ى
اض ٍب ًف ح ىم وار اٍل يم ىجاشع ّْي أ َّ ى ي
اؿ ىنحٍمتيو عٍب ندا ح ىال هؿ ،كًاّْني ىخمى ٍق ي ً ً
ً َّ ً
اء
يخ ٍ
طىبتً ًو" :أ ىىال إً َّف ىربّْي أ ىىمىرنًي أ ٍ
يعمّْ ىم يك ٍـ ىما ىج ًيٍمتيٍـ ،م َّما ىعم ىمني ىي ٍكًمي ىى ىذا ،يك ُّؿ ىم و ى ي ى ى
ىف أ ى
ت عىبادم يحىنفى ى
ى
يكمَّيـ ،كًاَّنيـ أىتىتٍيـ َّ ً
ىف يي ٍش ًريككا بًي ىما لى ٍـ أٍين ًز ٍؿ بً ًو يسٍمطى نانا،
اجتىالىتٍيي ٍـ ىع ٍف ًدينً ًي ٍـ ،ىك ىحَّرىم ٍ
ت ىعمىٍي ًي ٍـ ىما أ ٍ
يف فى ٍ
ىحمىٍم ي
ت لىيي ٍـ ،ىكأ ىىمىرتٍيي ٍـ أ ٍ
الشىياط ي
ي ٍ ى ي ٍ يي
ِ
ِ
ً
ً
ِ
َّ
ً
ً
ً
َّ
ِ
ً
ِ
ً
ت
ىىؿ ٍاأل ٍىرض ،فى ىمقىتىيي ٍـ ىعىرىبيي ٍـ ىك ىع ىج ىميي ٍـ ،إال ىبقى ىايا م ٍف أ ٍ
اهلل ىنظىىر إًلىى أ ٍ
ىىؿ اٍلكتىاب ،ىكقىا ىؿ :إن َما َب َعثْتُ َك أل َْبتَمَي َك َوأ َْبتَم َي ب َك ،ىكأٍىنىزٍل ي
ىكًا َّف ى
ب إً نذا يثٍمى يغكا أر ً
ً
ً
ً
ت :ىر ّْ
ٍسي فىىي ىد يعكهي يخ ٍب ىزةن،
يحّْر ى
ؽ قيىرٍي نشا ،فىقي ٍم ي
اف ،ىكًا َّف اهللى أ ىىمىرنًي أ ٍ
ى
ىف أ ى
اء ،تى ٍقىريؤهي ىنائ نما ىكىي ٍقظى ى
ىعمىٍي ىؾ كتى نابا ىال ىي ٍغسميوي اٍل ىم ي
ى
ؾ(ُّ).
ؽ ىعمىٍي ى
اغ يزيى ٍـ ين ٍغ ًز ى
استى ٍخ ىر يجك ى
ؾ ،ىك ٍ
ؾ ،ىكأ ٍىنًف ٍؽ فى ىسين ٍنًف ى
استى ٍخ ًر ٍجيي ٍـ ىك ىما ٍ
قىا ىؿٍ :
كلكف مكقؼ الييكد كاف ىك العداء لو كرفض دعكتو التي كانكا ىـ أحكج الناس إلييا؛ لما في دينيـ مف شرائع تقيدىـ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عطا اهلل املعايطة

كتفكؽ طاقتيـ ،كما بينت ذلؾ آية األعراؼ قبؿ قميؿ مف اإلصر كاألغالؿ التي كانت عمييـ ،كجاءت سكرة البينة تبيف حاليـ
كفرقتيـ عند بعثة النبي الخاتـ -عميو الصالة كالسالـ ،-كىذا ما سيكضحو ىذا البحث إف شاء اهلل.
املبحث األول:

داللة السىرة على افرتاق أيل اللتاب.
سنعالج في ىذا المبحث مطمبيف ميميف حكؿ كاقع أىؿ الكتاب قبؿ البعثة كاجماعيـ عمى انتظار النبي الخاتـ  ،مف
َى ِل ا ْل ِكتَ ِ
ين ،كالمطمب الثاني :بياف حقيقة االفتراؽ
اب َوا ْل ُم ْ
ين َك َفُرواْ ِم ْن أ ْ
ين ُمن َف ّْك َ
ش ِرِك َ
خالؿ تفسير قكلو تعالى :لَ ْم َي ُك ِن الَِّذ َ
ِ
اب إَِّلَّ ِمن
الذم حدث ألىؿ الكتاب بعد البعثة كالشكاىد الدالة عمى ذلؾ ،مف خالؿ قكلو تعالىَ  :و َما تَ َفَّر َ
ق الَِّذ َ
ين أُوتُواْ ا ْلكتَ َ
ِ
اءتْ ُي ُم ا ْل َب ّْي َن ُة.
َب ْعد َما َج َ
املطلب األول :حتلًل معهى مهفلني واألقىال فًًا:
َى ِل ا ْل ِكتَ ِ
ين َحتَّى تَأِْتَي ُي ُم ا ْلَبّْيَن ُة
اب َوا ْل ُم ْ
ين َكفَُروا ِم ْن أ ْ
ين ُم ْنفَ ّْك َ
ش ِرِك َ
لقد تكقؼ العمماء كثي انر عند قكلو تعالى :لَ ْم َي ُك ِن الَِّذ َ
[البينة ]ُ :باعتبار مطابقتيا عمى كاقع أىؿ الكتاب كالمشركيف قبؿ البعثة كبعدىا ،حتى عدىا اإلماـ الكاحدم مف أصعب آم
القرآف نظمان كتفسي انر فقاؿ ..." :كمعنى اآلية :إخبار اهلل تعالى عف الكفار ،أنيـ لـ ينتيكا عف كفرىـ كشركيـ باهلل حتى أتاىـ

محمد  بالقرآف ،فبيف ليـ ضاللتيـ كجيالتيـ ،كدعاىـ إلى اإليماف ،كىذا بياف عف النعمة ،كاإلنقاذ بو مف الجيؿ كالضاللة،
كتفسير ،كقد تخبط فييا الكبار مف العمماء ،كسمككا
نا
كاآلية فيمف آمف مف الفريقيف ،كىذه اآلية مف أصعب ما في القرآف نظما
في تفسيرىا طرنقا ال تفضي بيـ إلى الصكاب ،كالكجو ما أخبرتؾ بو ،فاحمد اهلل إذ أتاؾ بيانيا مف غير لبس كال إشكاؿ ،كيدؿ
ِ
ِ
ص ُح ًفا[البينة ]ِ :يعني :ما تضمنتو
سو ٌل م َن المَّو َي ْتمُو ُ
عمى أف المراد بالبينة محمد  ،أنو فسرىا ،كأبدؿ منيا ،فقاؿَ :ر ُ
الصحؼ مف المكتكب فييا ،كىك القرآف؛ كيدؿ عمى ذلؾ أنو كاف يتمك عف ظير قمبو ،ال عف كتاب ،مطيرة مف الباطؿ،

كالكذب ،كالزكر"(ُْ).

كقد عقب الفخر الرازم عمى قكؿ الكاحدم فقاؿ" :ثـ إنو -رحمو اهلل تعالى -لـ يمخص كيفية اإلشكاؿ فييا ،كأنا أقكؿ:
كجو اإلشكاؿ أف تقدير اآلية :لـ يكف الذيف كفركا منفكيف حتى تأتييـ البينة التي ىي الرسكؿ ،ثـ إنو تعالى لـ يذكر أنيـ

منفككف عف ماذا لكنو معمكـ؛ إذ المراد ىك الكفر الذم كانكا عميو ،فصار التقدير :لـ يكف الذيف كفركا منفكيف عف كفرىـ حتى
تأتييـ البينة التي ىي الرسكؿ .)ُٓ("...

كقد جاء في معنى األصؿ (فؾ) في المغة ي"ي ىقاؿ :ىلقيتو كفة كفة ،ككفة لكفة ،أىم :يم ىكاجيىة .فؾ :قىا ىؿ المٍَّيث :يي ىقاؿ :ىفككت
َّ
ً
اؿ
ينيما .كالفكاف :ممتقى الشدقيف مف اٍل ىجانًىبٍي ًف .ىكقى ى
الش ٍيء فانفؾ ب ىمٍن ًزلىة اٍلكتاب اٍل ىم ٍختيكـ تفؾ ىخاتمو ،ىك ىما تفؾ الحنكيف تفصؿ ىب ى
(ُٔ)
ٍاأل ً
م عمى المعنى المغكم بذكر
ٍ
ىص ىمعي :الفكؾ أىف يفؾ الخمخاؿ كالرقبة .ىكفؾ ىيده فكا :إًذا أىىزاؿ اٍلمفصؿ  "...كع ٌقب األزىر ٌ
كنكا منفكيف مف كفرىـ ،أىم :منتييف ىعف
اآلية الكريمة كمعانييا ،فقاؿ :ى"كىقكلو تى ىعالىى :منفكين َحتَّى تأتييم ا ْل َبّْي َنة ،أىم :لـ ىي يك ي
ىخفىش :زائميف عف كفرىـ .كقىا ىؿ مج ً
كنكا ليؤمنكا ىحتَّى يتىىبيَّف لىييـ اٍلحؽ .ىكقىا ىؿ ٍابف ىعىرفىة الممقب
كفرىـ .ىكقىا ىؿ ٍاأل ٍ
اىد :ىيقيكؿ :لـ ىي يك ي
يى
ى
ى
كنكا مفارقيف ُّ
الدٍنىيا ىحتَّى أىتىتٍييـ اٍلىبيىّْنة الَّتًي أىثٍىبتىت لىييـ ًفي التَّ ٍكىراة مف صفة
بنفطكيو :معنى ىق ٍكلو{ :منفكيف} مفارقيف .ىيقيكؿ :لـ ىي يك ي
مح َّمد كنبكتو :كتأتييـ ىلفظو لفظ اٍلمضارع ،كمعىناه اٍلم ً
اضيَّ ،ثـ ككد ىذًلؾ ىفقىا ىؿ -ج ٌؿ ىكعزَ  :-و َما تفرق الَّذين أُوتُوا ا ْلكتاب إََِّّل
ي ى
يى
ىىٍ ي ى
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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص ىارل ىك يانكا مقريف قبؿ مبعث َّ
اءتْ ُيم ا ْل َبّْي َنة[اٍلىبيىّْنة ،]ْ :ىك ىم ٍعىناهي :أىف فرؽ أىؿ اٍلكتاب مف اٍلىيييكد ىك َّ
النبًي  أىنو
الن ى
من بعد َما َج َ
ىمٍب يعكث ،ىك ىك يانكا يم ٍجتىمعيف عمى ىذًلؾ ىفمى َّما بعث تفىرقيكا ٍفرىقتىٍيف كؿ فرقة تنكره .ىكقيؿ :معنى قى ٍكلو تى ىعالىىَ :و َما تفرق الَّذين أُوتُوا
ً
ً
ا ْلكتاب إََِّّل من بعد ما جاءتْيم ا ْلبّْي َنة :أىنو لـ يكف بينيـ ٍ ً
كف كحرفكا
ى
َ َ َ ُ َ
اخت ىالؼ في أمره ،ىفىم َّما بعث آمف بًو ىبعضيـ كجحده اٍلىباقي ى
ً ً
ابيـ مف صفتو كنبكتو .ىكىقا ىؿ اٍلفراء :قد يككف االنفكاؾ عمى ًجيىة ىيزاؿ ىكيككف عمى االنفكاؾ الًَّذم تعرفو ،فىًإذا
كبدلكا ىما في كتى ٍ
ً
الشيء مف َّ
َّ
ً
الش ٍيء ،فىيككف بً ىال جحد ىكىال فعؿ"(ُٕ).
ىك ى
اف عمى جيىة ىيزاؿ .قمت :قد انفككت مٍنؾ ،كانفؾ ٍ
كلعؿ عالقة السكرة في بياف كضع الممؿ الثالث كحجـ تمؾ األحداث التي دارت في مكة كالمدينة ،ىك الذم حدا بالمفسريف
إلى البحث العميؽ في دالالت السكرة كعمؽ مفاىيميا؛ لذا أردت تتبع أقكاليـ بصكرة أكسع الستخراج ىذه الدالئؿ كتطبيقيا

باألخص عمى أىؿ الكتاب الذيف كاف لدييـ العمـ اليقيني بصاحب البعثة الخاتمة  كالذيف كانكا ىـ أكلى الناس باإليماف
بو كأتباعو.
األقوال في معنى منف ّكين:

أوَّلً :منتيين عن كفرىم أو زائمين عنو :كىك قكؿ الفراء ،كالزمخشرم(ُٖ) ،كالسمعاني(ُٗ) ،كالسمرقندم(َِ) ،كغيرىـ.

يقكؿ الفراء" :لـ يككنكا منفكيف منتييف حتى تأتييـ البينة يعنى :بعثو محمد  كالقرآف"(ُِ) ،كما جاء في تفسير ابف
ً َّ ً
ً
ًً
ص يحفنا يمطىيَّىرةن"(ِِ) ...كيضيؼ
يف ىع َّما يى ٍـ فيو ىحتَّى تىأٍتىييي يـ اٍلىبيىّْنةي أ ٍ
أبي حاتـ حيث قاؿ " :ىمٍنتى ًي ى
ىم ىى ىذا القرآف ىر يسك هؿ م ىف المو يتمكا ي
الخازف عمى ىذا القكؿ أف اآلية فيمف آمف مف الفريقيف(ِّ).
يف) منتييف عف الكفر حتى يتبيف ليـ الحؽ ،أك لـ يزالكا عمى الشؾ حتى يأتييـ
(م ىنف ّْك ى
كجاء في تفسير العز بف عبد السالـ ي
الرسؿ -صمكات اهلل تعالى كسالمو عمييـ.)ِْ("-
اؿ مج ً
يف}
اى هد :لى ٍـ ىي يك ي
أف االنتياء ىنا عف الكفر كالضالؿ حتى يأتي الحؽ ،فيقكؿ :ى"كقى ى ي ى
أما ابف كثير فيك يرل ٌ
{مٍنفى ّْك ى
كنكا ي
ىي ٍعنًي :يمٍنتى ًي ى َّ
َّف لىييـ اٍل ىح ُّ
ادةي"(ِٓ) .كىك ما أخذ بو ابف عاشكر"(ِٔ) .كبمثؿ ىذا قاؿ الشككاني(ِٕ).
ؽ .ىك ىك ىذا قىا ىؿ قىتى ى
يف ىحتى ىيتىىبي ى ي
يف أم :منفصميف كزائميف -يقاؿ :فككت الشيء ،فانفؾ ،أم :انفصؿ -كالمعنى :لـ يككنكا زائميف
"مٍن ىف ّْك ى
قاؿ ابف الجكزم :ي
ً
محمد ؛ كذلؾ
عف كفرىـ كشركيـ ى
(حتَّى تىأٍتىييي يـ) أم :أتتيـ ،فمفظو لفظ المستقبؿ ،كمعناه الماضي .كاٍلىبيىّْنةي ٌ
الرسكؿ ،كىك ٌ
َّف ليـ ضالليـ كجيميـ كىذا بياف عف نعمة اهلل عمى مف آمف مف الفريقيف إذ أنقذىـ"(ِٖ) ،كذكر ابف قتيبة في ىذا المعنى:
أنو ىبي ى
"زائميف .يقاؿ :ما ٍأنفى ُّ
ؾ في كذا؛ أم ال أ از يؿ"(ِٗ).
ثانياً :منتيين بمعنى عن الدنيا حتى يبعث ليم رسول ،واَّلنتياء ىنا بمعنى نياية الحياة:

كىذا ما أخذ بو ابف جزيئ ،حيث قاؿ" :كىك األظير عندم أف المعنى لـ يككنكا لينفصمكا مف الدنيا حتى بعث اهلل ليـ

س ْم َت إِلَ ْينا
سيدنا محمدا  فقامت عمييـ الحجة؛ ألنيـ لك انفصمت الدنيا دكف بعثو :لَقالُوا َربَّنا لَ ْوَّل أ َْر َ
فمما بعثو اهلل لـ يبؽ ليـ عذر كال حجة ،فمنفكيف عمى ىذا كقكلؾ :ال تبرح أك ال تزكؿ حتى يككف كذا ككذا ىر يسك هؿ ًم ىف المَّ ًو يعني
سوًَّل[طو]ُّْ :
َر ُ

طيَّىرةن يعني القرآف في صحفو"(َّ).
ص يحفان يم ى
سيدنا محمدا  ،كاعرابو بدؿ مف البينة أك خبر ابتداء مضمر ىي ٍتميكا ي

ثالثاً :متفرقين أو مفارقين :كاالفتراؽ إما في أمر محمد كما قاؿ الطبرم" :كأكلى األقكاؿ في ذلؾ بالصحة أف يقاؿ :معنى

ذلؾ :لـ يكف الذيف كفركا مف أىؿ الكتاب كالمشركيف مفترقيف في أمر محمد ،حتى تأتييـ البيّْنة ،كىي إرساؿ اهلل إياه رسكال
صميح بغير
(مٍن ىف ّْك ى
يف) في ىذا المكضع عندم مف انفكاؾ الشيئيف أحدىما مف اآلخر؛ كلذلؾ ى
إلى خمقػ ػ ػو ،رسكؿ مف اهلل .كقكلو .ي
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خبر"(ُّ).
متفرقيف إال مف بعد أف جاءىـ الرسكؿ؛ ألنيـ
النبي  كما قاؿ ٌ
النحاس :لـ يكف الكفار ٌ
 أك فارقكا ما عندىـ مف صفة ٌفارقكا ما عندىـ مف صفة النبي  فكفركا بعد البياف ،كىذا القكؿ في العربية أكلى؛ ألف منف ٌكيف لك كاف بمعنى زائميف الحتاج
ؾ الشيء مف الشيء أم :فارقو .)ِّ("...
إلى خبر كلكف يككف مف انف ٌ

يف معناه منفصميف متفرقيف ،تقكؿ
أك أنيـ فارقكا أمر اهلل تعالى كقدرتو ،فيقكؿ في ذلؾ ابف عطية :كقكلو تعالى :يمٍنفى ّْك ى
انفؾ الشيء عف الشيء إذا انفصؿ عنو ،كما انفؾ التي ىي مف أخكات كاف ال مدخؿ بيا في ىذه اآلية ،كنفى في ىذه اآلية

أف تككف ىذه الصنيعة منفكة ... ،كيتجو في معنى اآلية قكؿ ثالث بارع المعنى ،كذلؾ أف يككف المراد لـ يكف ىؤالء القكـ
يف مف أمر اهلل تعالى كقدرتو كنظره ليـ حتى يبعث إلييـ رسكال منذ ار تقكـ عمييـ بو الحجة ،كتتـ عمى مف آمف النعمة،
يمٍن ىف ّْك ى
فكأنو قاؿ :ما كانكا ليترككا سدل كبيذا المعنى نظائر في كتاب اهلل تعالى"(ّّ).
يبيف الخطيب معني االنفكاؾ المؤدم إلى التفرؽ في ىذه اآلية الكريمة مف ح ٌؿ الرابطة الكثيقة ،فيقكؿ" :االنفكاؾ
ك ٌ
حؿ تمؾ الرابطة الكثيقة التي جمعت بينيـ جميعا عمى الكفر كالضالؿ  ...كمجمؿ معنى اآلية
فى قكلو تعالى« :منف ٌكيف» ىك ٌ
الكريمة :أف الذيف كفركا مف أىؿ الكتاب كالمشركيف لف تنح ٌؿ منيـ ىذه الرابطة الكثيقة التي جمعت بينيـ عمى الكفر كالضالؿ،
حتى تأتييـ البينة ..فإذا أتتيـ البينة تقطع ما بينيـ ،كانحمت كحدتيـ ،كأخذ ك ٌؿ الطريؽ الذم يختاره .)ّْ("...

أما القكؿ بمفارقيف الكعد كالميثاؽ باتباع الرسكؿ المكعكد ،فيك قكؿ أبي السعكد كاآللكسي حيث قاؿ أبك السعكد:
ً ً
انفؾ مف مفصمًوً ،
ً
ً
ً
كفيو إشارةه إلى ً
كالعظـ إذا َّ
أم
التحامو،
بعد
ؾ الشيء عف
"كانفكا ي
أف يزىايمىوي ى
الشيء ٍ
كماؿ ككادة كعدىـ ٍ
كانكا مجمعيف ً
ً
ً
ً
كانكا قد جعمكا
عازميف عمى
عميو
لمكعد
قيف
المذككر ٍ
إنجازه "حتى تىأٍتًىييي يـ البينة" التي ي
بؿ ي
ى
ى
لـ ي يككنكا مفار ى
ً
ً
ً
ً
لالنفكاؾ كاالفت ار ً
الكممة كاالتفا ً
ّْ
التعبير عف إتيانًيا
ؽ ىعمى
إتيانيا ميقاتان الجتما ًع
الحؽ فجعمكه ميقاتان
ؽ كاخالؼ الكعد .ك ي
ً (ّٓ)
ً
باعتبار ً
باعتبار ً
ً
ً
حاؿ الحكاية" .
المحكي ال
حاؿ
بصيغة المضارًع
ّْ

كيقكؿ اآللكسي" :كالذم أميؿ إليو مما تقدـ ككف االنفكاؾ عف الكعد باتباع الحؽ ،كلعؿ القرينة عمى اعتباره حالية
يف) يقتضي متعمقان ىك المنفؾ
(مٍنفى ّْك ى
كيحتمؿ نحكا آخر مف التكجيو ،كذلؾ بأف يجعؿ الكالـ مف باب األعماؿ ،فيقاؿ :إف ي
ً
ً
يف؛
عنو ك(تىأٍتىييي يـ) يقتضي فاعال كليس في الكالـ سكل البينة فكؿ منيما يقتضيو فأعمؿ فيو تىأٍتىييي يـ كحذؼ معمكؿ يمٍنفى ّْك ى
لداللتو عميو ،فكأنو قيؿ :لـ يكف الذيف كفركا مف الفريقيف منفكيف عف البينة حتى تأتييـ البينة ،كحيث كاف المراد بالبينة

الرسكؿ كاف الكالـ في قكة لـ يككنكا منفكيف عف الرسكؿ حتى يأتييـ .كيراد بعدـ االنفكاؾ عف الرسكؿ؛ حيث لـ يكف مكجكدا
يف عما
إذ ذاؾ عدـ االنفكاؾ عف ذكره كالكعد باتباعو ،كيككف باقي الكالـ في اآلية عمى نحك ما سبؽ عمى تقدير إرادة يمٍن ىف ّْك ى
كانكا عميو مف الكعد باتباع الحؽ .)ّٔ("...
ً ً
يف)
رابعاً :ىالكين :نسبو البغكم لبعض أئمة المغة في تفسيره كرٌجح غيره ،فقاؿ :ى"كقىا ىؿ ىب ٍع ي
(مٍن ىف ّْك ى
ض أىئ َّمة المغة :معنى قكلو :ي
(ّٕ)
ًً
ىف يٍنفى ً
ً ً
يف
ص ىؿ فىال ىيٍمتىئً يـ ىفتى ٍيمً ي
ؾ .ىك ىم ٍعىنى اآلية :لى ٍـ ىي يك ي
أم :ىالكيف ،مف قكليـ :انفؾ صالء اٍل ىم ٍأرىة عٍن ىد اٍل ًكىالدة ،ىك يى ىك أ ٍ ى
كنكا ىىالك ى
َّ
كؿ كًا ٍن ىز ً
اؿ َّ ً
يف إًال ًم ٍف ىب ٍع ًد ًقىي ًاـ ا ٍل يح َّج ًة ىعمىٍي ًيـ بًًإرس ً
اؿ ا ٍل ًكتى ً
اب"(ّٖ).
يم ىعذبً ى
ٍ ٍى
الر يس ى

ً
ككيف بً ٍ ً
ً
كف
ىم لى ٍـ ىي يك ي
اختىي ًار أٍىنفيس ًي ٍـ ىي ٍف ىعمي ى
كنكا ىمتٍير ى
خامساً :متروكين :كىك ما ذىب إليو ابف تيمية في مجمكع الفتاكل ،حيث قاؿ" :أ ٍ
ً
ً
َّ
ىما ىي ٍي ىكٍكىنوي ال ىح ٍجىر ىعمىٍي ًي ٍـ ىك ىما أ َّ
ىح ىس يف فىًإَّنوي ىن ٍف هي لًًف ٍعًم ًي ٍـ.
يف} .ىك ىى ىذا أ ٍ
{مٍن ىف ّْك ى
"م ٍف يككك ى
يف" ىب ٍؿ قىا ىؿ ي
ىف اٍل يمٍن ىفؾ ىال ىح ٍجىر ىعمىٍيو .ىك يى ىك لى ٍـ ىي يق ٍؿ ى
ً
ً
ً ّْ
ًً ً
يف ال
ص ي
كد أَّىنيي ٍـ لى ٍـ ىي يك ي
اف التَّ ٍق ًد يير :لى ٍـ ىي يك ي
كنكا ىمتٍ يركك ى
يف يمخم ى
كنكا يم ىسّْيبً ى
يف" ىك ى
"م ٍف يككك ى
يف فىيي ىك ىن ٍف هي لف ٍعؿ ىغ ٍي ًرًى ٍـ .ىكا ٍل ىم ٍق ي
ىكلى ٍك قىا ىؿ ى
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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األنفي يس .ىكا ٍل ىم ٍعىنى أ َّ
ىف المَّوى ىما يي ىخمّْي ًي ٍـ ىكىال ىيتٍ يريكيي ٍـ.
اءكا ًم َّما تى ٍي ىكاهي ٍ
كف ىكال يي ٍنيى ٍك ىف ىكىال تيٍر ىس يؿ إلىٍي ًي ٍـ ير يس هؿ ىب ٍؿ ىي ٍف ىعمي ى
يي ٍؤ ىم ير ى
كف ىما ىش ي
ً
ب ًٍ
ىم أىىيظي ُّف أ َّ
كف؟
ىف ييتٍىر ى
فىييىك ىال ىيفي ُّكيي ٍـ ىحتَّى ىيٍب ىع ى
اف أ ٍ
ث إلىٍي ًي ٍـ ىر يسكنال .ىك ىى ىذا ىكقى ٍكلًو "أىىي ٍح ىس ي
ىف ىى ىذا ىي يك ي
ؾ يس ندل" ال يي ٍؤىمير ىكال ييٍنيىى .أ ٍ
اإلٍن ىس ي
يب ًم ٍف ىذًل ى
ىف يي ٍؤ ىم ىر ىكييٍنيىى .ىكقى ًر ه
ؾ قى ٍكلو تى ىعالىىَّ  :إنا َج َع ْم َناهُ قُْرآ ًنا َعَرِبيِّا لَ َعمَّ ُك ْم تَ ْع ِقمُ َ
كف أىٍلىبتَّةى؛ ىب ٍؿ ال يب َّد أ ٍ
ون ى"كًاَّنوي
ىى ىذا ىما ال ىي يك ي
ىف يكٍنتيـ قىكما مس ًرًفيف" .ك ىى ىذا ً
ً
ً
ً
ّْ
ً ً
إسىرًاف يك ٍـ
ىمٍ :
يـ" "أى ىفىن ٍ
ض ًر ي
ألج ًؿ ٍ
است ٍف ىي ياـ ٍإن ىك وار ،أ ٍ
ٍ
ب ىعٍن يك يـ الذ ٍكىر ى
في أ ّْيـ اٍلكتىاب لى ىدٍيىنا لى ىعم ّّي ىحك ه
ص ٍف نحا أ ٍ ٍ ٍ ن ي ٍ ى ى
ؾ ٍإنىاز ىؿ ّْ
ض ىع ٍف إرس ً
الر يس ًؿ .ىك ىم ٍف ىك ًرهى ٍإر ىساىليي ٍـ؟"(ّٗ).
اؿ ُّ
ىن ٍتير ي
الذ ٍك ًر ىكين ٍع ًر ي
ٍى
وىناك وجيان بالغيان َّل بد من اإلشارة إلييما:

األول :في اإلتياف بػ (حتى) في السياؽ الذم يفيد أف االنفكاؾ حاصؿ عند إتياف الرسكؿ عمى ما ٌبينو الرازم ،فيقكؿ" :ثـ
إف كممة حتى النتياء الغاية فيذه اآلية تقتضي أنيـ صاركا منفكيف عف كفرىـ عند إتياف الرسكؿ"(َْ) .يقكؿ دركزة مقر انر

"تضمنت اآليات  ...نعيان عمييـ؛ ألنيـ إنما تفرقكا كش ٌذكا بعد أف جاءتيـ البينة التي ىي رسكؿ
التفرؽ الحاصؿ بينيـ:
معنى ٌ
ٌ
اهلل  كالقرآف الذم أنزلو اهلل عميو في حيف أف ما جاءىـ لـ يكف ليتحمؿ خالفا كال شذكذا؛ ألنو إنما أمرىـ بعبادة اهلل كحده
مخمصيف كبإقامة الصالة كايتاء الزكاة .كىذا ىك الديف المستقيـ كالطريؽ القكيـ"(ُْ).

الثاني :ما أكرده اآللكسي في معنى (مف) كدكرىا في بياف معنى (أىؿ الكتاب كالمشركيف) كدكرىا في تعدد المعاني بيف العاـ

كالخاص فيقكؿ(" :كمف) لمتبعيض كما قاؿ عمـ اليدل الشيخ أبك منصكر الماتريدم في التأكيالت ،ال لمتبييف؛ ألف منيـ مف لـ

يكفر بعد نبيو ،ككاف عمى االعتقاد الحؽ حتى تكفاه اهلل تعالى ،كعد مف ذلؾ الممكانية مف النصارل فقيؿ :إنيـ كانكا عمى

الحؽ قبؿ بعثة رسكؿ اهلل  كالتبييف يقتضي كفر جميعيـ قبؿ البعث كالظاىر خالفو ،كأيد إرادة التبعيض بما ركم عف ابف
عباس -رضي اهلل تعالى عنيما -مف أف المراد بأىؿ الكتاب الييكد الذيف كانكا بأطراؼ المدينة مف بني قريظة كالنضير كبني
قينقاع ،كقاؿ بعض :ال نسمـ أف التبييف يقتضي كفر جميعيـ قبؿ البعث لجكاز أف يككف التعبير عنيـ بالذيف كفركا باعتبار
ً
يف كىـ مف اعتقدكا هلل -سبحانو -شريكا صنما أك
حاليـ بعد البعثة كأنو قيؿ لـ يكف ىؤالء الكفرة كبينكا بأىؿ الكتاب ىكاٍل يم ٍش ًرك ى
غيره ،كخصيـ بعض بعبدة األصناـ؛ ألف مشركي العرب الذيف بمكة كالمدينة كما حكليما كانكا كذلؾ كىـ المقصكدكف ىنا،
ك ٌأيا ما كاف فالعطؼ عمى أىؿ الكتاب ال يمزـ عمى التبعيض أف ال يككف بعضيـ كافريف ليجب العدكؿ عنو لمتبييف؛ ألنيـ
بعض مف المجمكع كما أفاده بعض األجمٌة(ِْ).
كقد رجحو اإلماـ الطبرم رأيان حيث قاؿ :كأكلى األقكاؿ في ذلؾ بالصحة أف يقاؿ :معنى ذلؾ :لـ يكف الذيف كفركا مف

أىؿ الكتاب كالمشركيف مفترقيف في أمر محمد ،حتى تأتييـ البيّْنة ،كىي إرساؿ اهلل إياه رسكال إلى خمقو ،رسكؿ مف اهلل .كقكلو.
صميح بغير خبر ،كلك كاف بمعنى ما زاؿ،
(مٍنفى ّْك ى
يف) في ىذا المكضع عندم مف انفكاؾ الشيئيف أحدىما مف اآلخر؛ كلذلؾ ى
ي
(ر يسك هؿ ًم ىف المَّ ًو) ىي نكرة عمى البيّْنة ،كىي معرفة ،كما قيؿ ( :يذك اٍل ىع ٍرشً
احتاج إلى خبر يككف تماما لو ،كاستؤنؼ قكلو ى

يد فى َّعا هؿ) فقاؿ :حتى يأتييـ بياف أمر محمد أنو رسكؿ اهلل ،ببعثة اهلل إياه إلييـ ،ثـ ترجـ عف البيّْنة ،فقاؿ :تمؾ البينة
اٍل ىم ًج ي
ً َّ ً
طيَّىرةن) يقكؿ :يق أر صحفا مطيرة مف الباطؿ"(ّْ).
ص يحفنا يم ى
(ر يسك هؿ م ىف المو ىي ٍتميك ي
ى
كأرل أف مجمؿ األقكاؿ محتممة في داللة اآلية حيث تعبر عف حالة أىؿ الكتاب في ذلؾ العصر كالى كقتنا الحاضر،
كيترجح أيضا حصكؿ االفتراؽ الذم سنبينو مف بقاء مف بقي عمى ييكديتو كنصرانيتو كمف افتراؽ مف آمف منيـ كدخؿ في
اإلسالـ كآمف بنبكة النبي الخاتـ  ،فيك افتراؽ عظيـ ليس داخؿ ممميـ بؿ افتراؽ عف أديانيـ إلى الديف الحؽ الجديد الذم
ىك الرسالة الخاتمة مف اهلل لمبشر.
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ِ
اب واألقىال فًًا.
املطلب الثانٌ حتلًل معهى َ و َما تَفََّر َ
ق الَّ ِذ َ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
كىذه اآلية كما سنرل ىي الحاسمة في بياف نتيجة االنفكاؾ الذم حصؿ ألىؿ الكتاب كىذا ما تبينو األقكاؿ اآلتية ألىؿ
العمـ فيـ :إما أنيـ تفرقكا إلى فريقيف :فمنيـ مف آمف بالنبي محمد -عميو الصالة كالسالـ ،-كمنيـ مف كفر بو ،كىك قكؿ
النصارل ًفي أىم ًر مح َّمود  ،فى ىك َّذبكا بً ًوً ،إالَّ ًم ٍف بعًد ما جاءتٍيـ اٍلبيىّْنةي ... ،ىفمى َّما بعثىو المَّو تىفىَّرقيكا ًف ً
يو،
ؽ اٍلىييي ي
الطبرم :ى"ك ىما تىفىَّر ى
ىى ي ي
ى ٍ ى ى ى يي ى
ي
ٍ يى
كد ىك َّ ى ى
(ْْ)
ين ِف ِ
بالنبي
يو أََّن ُو َنِب ّّي"  ،أك أف ىذه اآلية فيمف كفر
ض ُي ْمَ ،وقَ ْد َكا ُنوا قَْب َل أ ْ
َن ُي ْب َع َث َغ ْيَر ُم ْفتَ ِرِق َ
آم َن َب ْع ُ
فَ َك َّذ َب ِب ِو َب ْع ُ
ض ُي ْمَ ،و َ
ٌ
عدة:
-عميو الصالة كالسالـ -خاصة دكف المؤمنيف ،كقد اختمؼ المفسركف عف ماذا تفرقكا عمى أقساـ ٌ

أما األول :فيم تفرقوا عن الحق بعدما عرفوه :كىك قكؿ الزمخشرم" :كالمراد بتفرقيـ :تفرقيـ عف الحؽ كانقشاعيـ عنو .أك

تفرقيـ فرقان ،فمنيـ مف آمف ،كمنيـ مف أنكر كقاؿ :ليس بو ،كمنيـ مف عرؼ كعاند ،فإف قمت :لـ جمع بيف أىؿ الكتاب
ً
كالمشركيف أكال ثـ أفرد أىؿ الكتاب في قكلو" :كما تىفىَّر ى ًَّ
تاب"؟ قمت :ألنيـ كانكا عمى عمـ بو لكجكده في كتبيـ،
يف أيكتيكا اٍلك ى
ؽ الذ ى
ٌ
ى
(ْٔ)
(ْٓ)
فإذا كصفكا بالتفرؽ عنو كاف مف ال كتاب لو أدخؿ في ىذا الكصؼ" كىك قكؿ أبي حياف أيضان .

كجاءت آيات كثيرة تبيف أحكاؿ أىؿ الكتاب كتحريفيـ صفات النبي الخاتـ ،يقكؿ الزحيمي في تفسير قكلو تعالى :إِ َّن
ون ما أَْنَز َل المَّ ُو ِم َن ا ْل ِكتَ ِ
اب [...البقرة" :]ُْٕ :فعمدكا إلى صفة محمد  فغيركىا ،ثـ أخرجكىا إلييـ ،كقالكا :ىذا
الَِّذ َ
ين َي ْكتُ ُم َ َ
ًَّ
كف ما أٍىنىزىؿ المَّوي ًم ىف اٍل ًك ً
تاب اآلية...
يف ىي ٍكتي يم ى
نعت النبي الذم يخرج في آخر الزماف ،ال يشبو نعت ىذا النبي ،فأنزؿ المٌو :إً َّف الذ ى
النبي  فحرفكه كبدلكه ،كأخفكا الصحيح كأظيركا الكاذب ،كتاجركا
كىنا يبيف أنيـ كتمكا ما أنزؿ المٌو في كتبيـ مف صفات ٌ
بالديف ،كاتخذكه كسيمة ارتزاؽ كاحتراؼ معيشة"(ْٕ).

والثاني :تفرقوا فرقاً و ِممَالً :يقكؿ ابف كثير في ىذا" :يعني بذلؾ :أىؿ الكتب المنزلة عمى األمـ قبمنا ،بعد ما أقاـ اهلل عمييـ
كثيرا ،كما جاء في الحديث المركم مف طرؽ:
الحجج كالبينات تفرقكا كاختمفكا في الذم أراده اهلل مف كتبيـ ،كاختمفكا اختالفنا ن
"إف الييكد اختمفكا عمى إحدل كسبعيف فرقة ،كاف النصارل اختمفكا عمى اثنتيف كسبعيف فرقة كستفترؽ ىذه األمة عمى ثالث
كسبعيف فرقة ،كميا في النار إال كاحدة" .قالكا :مف ىـ يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ" :ما أنا عميو كأصحابي"(ْٖ).

مؤيدان ذلؾ بالشكاىد القرآنية" :كانما
كيقكؿ الشيرستاني في ذكر الخالؼ بيف الييكد كالنصارل كانفكاكيـ إلى ممٌتيف ٌ
الخالؼ بيف الييكد كالنصارل ما كاف يرتفع إال بحكمو؛ إذ كانت الييكد تقكؿ" :لىٍي ىس ًت َّ
ص ىارل ىعمىى ىش ٍي وء" ككانت النصارل
الن ى
ً
و
ً
و
يمكا التٍَّكىراةى كاإلنجيؿ"،
تقكؿ" :لىٍي ىس ًت اٍلىييي ي
كف اٍلكتى ى
كد ىعمىى ىش ٍيء ىك يى ٍـ ىي ٍتمي ى
اب" ،ككاف النبي  يقكؿ ليـ" :لى ٍستيٍـ ىعمىى ىش ٍيء ىحتَّى تيق ي

كما كاف يمكنيـ إقامتيا إال بإقامة القرآف الحكيـ ،كبحكـ نبي الرحمة رسكؿ آخر الزماف ،فمما أبكا ذلؾ ،ككفركا بآيات اهلل
ون بآي ِ
ِ ِ
الذلَّ ُة وا ْلمس َك َن ُة وباءوا ِب َغ َ ِ
ض ِرَب ْت َعمَ ْي ِيم ّْ
ات المَّ ِو[البقرة.)ْٗ("]ُٔ :
ُ 
ض ٍب م َن المَّو َذل َك ِبأ ََّن ُي ْم َكا ُنوا َي ْكفُُر َ َ
َ َ ْ ََ ُ
ُ
ِ
ىى ىؿ اٍل ًكتى ً
اب بًالتَّ ٍف ًري ً
ىم ًم ٍف اٍلىيييكًد ىك َّ
ؽ
ص ىارل .ىخ َّ
كفي قكلو تى ىعالىىَ  :وما تَفََّر َ
ص أٍ
ق الَِّذ َ
ين أُوتُوا ا ْلك َ
تاب قاؿ القرطبي :أ ٍ
الن ى
ً
ً
ً
ً
كف ىغٍي ًرًى ٍـ كًا ٍف ىك يانكا م ٍجم ً
اب لىوي أ ٍىد ىخ يؿ ًفي ىى ىذا
يف؛ ألنيـ ىم ٍ
ظين ه
اف ىغٍييريى ٍـ م َّم ٍف ىال كتى ى
كف بً ًي ٍـ عٍمهـ فىًإ ىذا تىفىَّرقيكا ىك ى
يف ىم ىع اٍل ىكاف ًر ى
كع ى
يد ى
ى ي
ى
ً ً
ً
ً
ً
اٍلك ً
ىم :القرآف يم ىك ًافقنا ًل ىما ًفي أٍىيًدي ًي ٍـ ًم ىف
ىم :أىتىتٍيي يـ اٍلىبيىّْنةي اٍل ىكاض ىحةي ،ىكاٍل ىم ٍعن ُّي بًو يم ىح َّم هد  ،أ ٍ
جاءتٍيي يـ اٍلىبيىّْنةي" أ ٍ
ى ٍ
صؼً" .إال م ٍف ىب ٍعد ىما ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ث ىج ىح يدكا ينيبَّكتىوي ىكتىفىَّرقيكا ،فىمٍنيي ٍـ ىم ٍف ىكفىىر :ىب ٍغنيا ىك ىح ىس ندا،
اٍل ًكتىاب بىن ٍعتو ىكصفىتو؛ ىكىذل ى
يف ىعمىى ينيبَّكتو ،ىفمى َّما يبع ى
ؾ أىنيي ٍـ ىك يانكا يم ٍجتىمع ى
ِ
ِ
ِ
ً
ً
اف الًَّذم ًفي
جاء ُى ُم ا ْلع ْم ُم َب ْغياً َب ْيَن ُي ْم[الشكرل .]ُْ :ىكًقي ىؿ :اٍلىبيىّْنةي :اٍلىبىي ي
آم ىف ،ىكقى ٍكلًو تى ىعالىىَ  :وما تَفََّرقُوا إََِّّل م ْن َب ْعد َما َ
ىكمٍنيي ٍـ ىم ٍف ى
ً
ً
ىى ًؿ اٍل ًكتى ً
اءً :م ٍف أَّىك ًؿ الس ى ً
يف .ىكقى ٍكليوي :ىكما
آم ىف ًم ٍف أ ٍ
اب ىكاٍل يم ٍش ًرك ى
يكتيبً ًي ٍـ أىَّنوي ىنبً ّّي يم ٍر ىس هؿ ،قىا ىؿ اٍل يعىم ىم ي
يم ٍف ى
ّْمةه يح ٍك يميىا ف ى
ُّكرة إلى قكلو قىي ى
ً
يم ٍف لى ٍـ يي ٍؤًم ٍف مف أىؿ الكتاب بعد قياـ الحجج(َٓ).
تىىفَّر ى
ؽ :يح ٍك يموي ف ى
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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
ً
ً
ًَّ
جاءتٍيييـ
كقاؿ نعمة اهلل عمكاف" :ما تىفىَّر ى
يف أيكتيكا اٍلك ى
ؽ كاختمؼ في اإلنكار كاالعتقاد كاإليماف كالكفر الذ ى
تاب ًإال م ٍف ىب ٍعد ما ى
اٍلىبيىّْنةي ،يعني :ما تفرؽ تمؾ األمـ عماىـ عميو مف تصديؽ النبي المكعكد إال مف بعد ما ظير الرسكؿ المكعكد كالحت البينة
الكاضحة الدالة عمى صدقو في نبكتو كدعكتو أال كىك القرآف المعجز المبيف لشعائر اإلسالـ ،كبالجممة قد اختمفكا في شأنو 

بعد بعثتو فمنيـ مف آمف بو عمى مقتضى ما كجده في كتابو كمنيـ مف كفر كأنكر عميو عنادا كمكابرة كليذا قد حرفكا أكصافو
المذككرة في الكتب السالفة مع أنيـ لـ يجدكا في دينو ككتابو ما يخالؼ أحكاـ كتبيـ كأديانيـ كالحاؿ انيـ ما أ ً
يم يركا في كتبيـ
ى
إًال لًىي ٍعيب يدكا المَّوى الكاحد األحد الصمد"(ُٓ).
ً
ً
ً
لغاية تشني ًع ً
ً
ً
ببياف َّ
نسب إليي ٍـ مف
أف ما
جناياتيـ؛
كتغميظ
الكتاب
أىؿ
مسكؽ
"كالـ
كقاؿ أبك السعكد:
َّ
خاصةه
ه
ى
ه
ً
و
ً
ً
ّْ
ً
ً
السر في
الحاؿ كانقطا ًع األعذار
كتبيف
الحؽ
بعد كضك ًح
الشتباه ىما في
االنفكاؾ لـ ي يك ٍف
كى ىك ُّ
األمرٍ ،
كاف ى
بالكمية ،ي
بؿ ى
ً
ً
ً
ً
ً
الكتاب المنبئ عف ً
ً
ً
األخبار التي ًم ٍف
األحكاـ ك
تضاعيفو مف
اإلحاطة ىبما ًفي
مف مطالعتًو ،ك
بإيتاء
كصفيـ
كماؿ تمكنًيـ ٍ
لمطائفتيف ،كلى َّما كاف ىؤ ً
جار م ٍجرل ً
ً
ً
ً
باعتبار
المشرككف
الء ىك
الجنس
اسـ
يجممتًيا
نعكت ّْ
بعد ذ ٍك ًرىـ فيما ى
النبي  ،ى
ي
ى
ى
سبؽ بما يى ىك و ى ى
ً
ؽ ً
حكـ فري و و
ً
المذككر في ً
ً
عقيب االتفا ً
كعند ً
ً
ً
بياف
بكقكعو
اإلخبار
عند
عنيـ
اتفاقيـ ىعمىى الرأم
باالنفكاؾ ،ى
ى
صدر ٍ
عبر ىع َّما ى
ؽ كاحد ى
كيفية كقكعو بالتفرؽ؛ اعتبا ار الستقالؿ كؿ مف فريقي أىؿ الكتاب؛ كايذانان بأف انفكاكيـ عف الرأم المذككر ليس بطريؽ االتفاؽ
أعـ األكقا ًت
عمى رأم أخر ،بؿ بطريؽ االختالؼ القديـ كقكليو تعالى :إَِّلَّ ِمن َب ْعِد َما َجاءتْ ُي ُم البينة
مف ّْ
استثناء مفرغه ٍ
ه
ً
و
األكقات إًالَّ ًمف ىب ٍعًد ىما ىجاءتٍيي يـ الحجةي الكاضحةي الدالَّةي عمى َّ
المكعكد في
أف رسك ىؿ اهلل  ىك
مف
ي
أم كما تفرقيكا في كقت ى
ٍ
ِ
ِ
ِ
اء ُى ُم ا ْل ِع ْم ُم َب ْغ ًيا َب ْي َن ُي ْم َو َم ْن
يب ىفييا ،كقكلًو تعالىَ  :و َما ْ
اختَمَ َ
ف الَِّذ َ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
كتابًيـ داللةن جميةن ال ر ى
اب إََِّّل م ْن َب ْعد َما َج َ
ِ
ي ْكفُر ِب ِ ِ
سِ
اب[اؿ عمراف.)ِٓ(]ُٗ :
َ ْ َ
س ِريعُ ا ْلح َ
آيات المَّو فَِإ َّن المَّ َو َ
املبحث الثانٌ:

افرتاق أيل اللتاب يف سمو البعثة بالشىايد واحلقائق املسهدة.
مف خالؿ ما سبؽ ،عرضو مف تفسير آيتي االنفكاؾ كاالفتراؽ في المبحث السابؽ ،يبدك لنا أف االفتراؽ الذم حدث
ألىؿ الكتاب لـ يكف كافتراقيـ السابؽ في إطار ممتيـ ،كخالفاتيـ الداخمية بؿ افتراؽ جديد كقطعي مف خالؿ البقاء عمى

الديانة التي كانكا عمييا لغالبيتيـ ،كخركج آخريف منيـ آمنكا بالديف الجديد كاالفتراؽ عف ممتيـ السابقة ،كسكؼ أقتصر في
بياف مف افترؽ عف ممتيـ كدخؿ في اإلسالـ بعد البعثة.
املطلب األول :قاعدة افرتاق أتباع األدياى (الًًىدية والهصزانًة).

ليس بإمكاف ىذا البحث الصغير الخكض في افتراؽ الييكد كالنصارل قبؿ بعثة النبي  كما حؿ بيـ مف االنحراؼ

عما جاء بو الرسؿ الكراـ مف بني إسرائيؿ ،كلكف مف الممكف اإلشارة إلى ىذا االفتراؽ مف خالؿ القاعدة القرآنية في
الناس أ َُّم ًة و ِ
اح َدةً فََب َع َث المَّ ُو َّ
ين ُمَب ّْ
ين
ين َو ُم ِنذ ِر َ
ش ِر َ
النِبّْي َ
اختالؼ أتباع الرسؿ بعد مجيء الحؽ كالعمـ ،كما قاؿ تعالىَ  :ك َ
َ
ان َّ ُ
ِ
ِ
ف ِف ِ
اخ َتمَفُواْ ِف ِ
الن ِ ِ
ِ
ق ِل َي ْح ُكم َب ْي َن َّ
ات
اب ِبا ْل َح ّْ
يو َو َما ْ
يما ْ
َوأ َ
اخ َتمَ َ
اءتْ ُي ُم ا ْلَبّْيَن ُ
يو إَِّلَّ الَِّذ َ
َنز َل َم َع ُي ُم ا ْلكتَ َ
ين أُوتُوهُ من َب ْعد َما َج َ
اس ف َ
َ
ِ ٍ
اخ َتمَفُواْ ِف ِ
ستَ ِق ٍيم[البقرة،]ُِّ :
يو ِم َن ا ْل َح ّْ
آم ُنواْ لِ َما ْ
ق ِبِإذِْن ِو َوالمَّ ُو َي ْيِدي َمن َي َ
َب ْغياً َب ْي َن ُي ْم فَ َي َدى المَّ ُو الَِّذ َ
اء إِلَى صَراط ُّم ْ
ش ُ
ين َ
ِ
َّ ِ
ِ
اء ُى ُم ا ْل ِع ْم ُم َب ْغياً َب ْي َن ُي ْم َو َمن َي ْكفُْر
ند المَّ ِو اإلسالم َو َما ْ
اخ َتمَ َ
ّْين ِع َ
ف الَِّذ َ
كقاؿ تعالى :إِ َّن الد َ
ين أُوتُواْ ا ْلكتَ َ
اب إَِّل من َب ْعد َما َج َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِب ِ ِ
س ِ
اء ُى ُم
ين تَفََّرقُوا َو ْ
اب[آؿ عمراف ،]ُٗ :كقاؿ تعالىَ  :وََّل تَ ُكوُنوا َكالَِّذ َ
َ
اخ َتمَفُوا م ْن َب ْعد َما َج َ
س ِريعُ ا ْلح َ
آيات المَّو فَِإ َّن المَّو َ
ِ
ِ
يم[آؿ عمراف.]َُٓ :
ا ْل َب ّْي َن ُ
ات َوأُولَئ َك لَ ُي ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
اؿ« :ا ٍفتىىرقى ًت
كمف خالؿ القاعدة النبكية كما في الحديث الذم ركاه عمماء الحديث عف أبي ىريرة  عف رسكؿ اهلل  قى ى
ً
ً
ً
ً
يف ًف ٍرقىةن ،ىكتىفىَّرقى ًت َّ
ؽ أي َّمتًي ىعمىى ثى ىال وث
يف ًف ٍرقىةن ،ىكتى ٍفتى ًر ي
ا ٍلىييي ي
ص ىارل ىعمىى إً ٍح ىدل أ ٍىك ث ٍنتىٍي ًف ىك ىس ٍبع ى
كد ىعمىى إً ٍح ىدل أ ٍىك ث ٍنتىٍي ًف ىك ىس ٍبع ى
الن ى
ً
يف ًف ٍرقىةن»(ّٓ).
ىك ىس ٍبع ى
كالحديث لو ركايات عديدة كميا أفادت كقكع االفتراؽ فيمف سبقنا مف الييكد كالنصارل ،كىك مطابؽ لمكاقع كما ىك
مشاىد ،كاف كاف الحديث تعرض لبعض االعتراضات مف جممة مف العمماء ،إال أنيا كميا انصبت حكؿ خاتمة إحدل الركايات
كىي ركاية ابف ماجة التي كانت "كميا في النار إال كاحدة كىي الجماعة"(ْٓ).

كقد اعترض عمى ىذه الزيادة ابف الكزير اليماني(ٓٓ) ككذلؾ اإلماـ الشككاني قاؿ :إياؾ كاالغترار ،في (كميا ىالكة

إال كاحدة) فإنيا زيادة فاسدة غير صحيحة ،كال يؤمف أف تككف مف دسيس المالحدة(ٔٓ) ،كقد رد عمماء آخركف عمى ىذه

االعتراضات كمنيـ :الشيخ المقبمي(ٕٓ) ،ككذلؾ رد عمييـ الشيخ األلباني(ٖٓ)؛ كذلؾ أف ىذا الحديث ال يعني التكفير كما فيـ
ىف ىىًذ ًه اٍلًفر ى َّ
ؽ أ َّيمتًي عمىى ثىالث كسٍب ًعيف ًفرقىةن" ًف ً
يو داللة ىعمىى أ َّ
يف ًم ىف
"ستى ٍفتىًر ي
ى
ؽ يكميىا ىغٍي ير ىخ ًارًج ى
بعضيـ قاؿ اإلماـ الخطابي :ى
ىى ى ٍ
ى
النبً ُّي  جعمىيـ يكمَّيـ ًم ٍف أ َّيمتً ًو ،كًف ً
ىخطىأى ًفي تىأ ًٍكيمً ًو قىا ىؿ َّ
ّْ
يف؛ إًًذ َّ
الد ً
يو أ َّ
الشٍي يخ -ىرًح ىموي اهللي:-
ىف اٍل يمتىأ ّْىك ىؿ ال ىي ٍخ يريج ًم ىف اٍل ًممَّ ًة ىكًا ٍف أ ٍ
ى ى يٍ يٍ
ى
َّالة ًفي حًد ً
اب الص ً
ً َّ ً
يرًه إًيَّاهي بًالتَّأ ًٍك ً
ؽ بًتىأ ًٍك و
ضى ًفي ًكتى ً
كم ٍف ىكفَّىر م ٍسمًما ىعمىى ًٍ
ط ىال ً
يؿ لى ٍـ ىي ٍخ يرٍج بًتى ٍكًف ً
يث ىجابً ًر
اإل ٍ
ى
يؿ ىع ًف اٍلممة ،فىقى ٍد ىم ى
ي ن
ىى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
و
ً
ً
ً
ؾ
ؽ" ،ثيَّـ إ َّف َّ
ٍب ًف ىعٍبد اهلل في قصَّة َّ
الريج ىؿ ىذ ىكىر ىذل ى
صالة يم ىعاذ ٍبف ىجىبؿ ،فىىبمىغى ىذل ى
"مىناف ه
الريجؿ الذم ىخ ىرىج م ٍف ى
ؾ يم ىعا نذا فىقىا ىؿ :ي
ىف أىمره بًتى ٍخًف ً
لً َّمنبً ّْي  ،ىك َّ
ص ًة
َّالةى" ىكيرّْك ىينا ًفي ًق َّ
ت"؟ لًتى ٍ
ط ًكيمً ًو الص ى
يؼ الص ى
اف أٍىن ى
َّال ًة ىكقىا ىؿ " :أىفىتَّ ه
النبً ُّي  لى ٍـ ىي ًزٍد يم ىعا نذا ىعمىى :أ ٍ ى ى ي
ىف عمر  قىا ىؿ :يا رسك ىؿ ً
ح ً
ب ًإلىى قيىرٍي و
ير َّ
ش بً ىم ًس ً
ب
اط ًب ٍب ًف أىبًي ىبٍمتى ىعةى ىحٍي ي
ىض ًر ٍ
اهلل ،ىد ٍعنًي أ ٍ
ث ىكتى ى
ى
ى ىي
النبً ّْي  إًلىٍي ًي ٍـ ىع ىاـ اٍلفىتٍ ًح أ َّ ي ى ى
ؾ؛ إً ٍذ ىكاف ما فىع ىؿ ع ىالمةن ظى ً
ؽ ىى ىذا اٍل يمىن ًاف ً
ؽ ،فىقىا ىؿ َّ
النبً ُّي " :إًَّنوي قى ٍد ىش ًي ىد ىب ٍدنرا" ىكلى ٍـ ييٍن ًك ٍر ىعمىى يع ىم ىر  تى ٍس ًمىيتىوي بً ىذلً ى
يعين ى
اىىرةن
ى ى ى ى ى
و (ٗٓ)
النفىا ً
ىعمىى ّْ
ؽ ،ىكًاَّن ىما ىي ٍكفيير ىم ٍف ىكفَّىر يم ٍسمً نما بً ىغٍي ًر تىأ ًٍكيؿ" .
كالحؽ أف ىذا الحديث ىك مف األحاديث التي ركتيا السنف ،كقد صدؽ الكاقع التاريخي حدكث ىذه الفرقة العقدية

كما نتج عنيا مف تفكؾ األمة اإلسالمية كتناحرىا ،كما ىذه الدماء التي تراؽ اآلف إال صكرة كاضحة ال تحتاج إلى شرح
أك تكضيح بأف ىذا الخبر جاء كصفا صادقا مطابقا لحالنا الذم أنبأ عنو رسكؿ اهلل  ،كما ىك حاؿ مطابؽ الستمرار افتراؽ
الييكد كالنصارل إلى فرؽ جديدة لـ تكف مف قبؿ.

كالقاعدة التي أشار ليا الحديث كما يرل اإلماـ الشاطبي تنطبؽ عمى الييكد كالنصارل كىك أصؿ االفتراؽ في أتباع
الرسؿ ،حيث قارف بيينا كبينيـ في طبيعة االفتراؽ أنو حصؿ فييـ مع ككنيـ ييكدا كنصارل ،كنص عمى أف فييـ فرقة
ناجية أيضا كلعميا الفرقة التي آمنت باإلسالـ في مراحؿ افتراقيـ األخيرة ،قاؿ الشاطبيَّ :
"انا إً ىذا يقٍمىنا بًأ َّ
ؽ يكفَّ هار
ىف ىىًذ ًه اٍلًفىر ى
يث ي ٍقتى ً
ً ً
ؼ يع ُّدكف ًمف ٍاأل َّيم ًة؟ ك ى ً
ً
ً
ً
ضي أ َّ
اؽ ًإَّن ىما
ىف ىذلً ى
ؾ ًاال ٍفتًىر ى
ظاىير اٍل ىحد ى
كف إًلىى ىكافر ىك ىغٍي ًًره ىف ىكٍي ى ي ى ى ى
ىعمىى قى ٍكؿ ىم ٍف قىا ىؿ بًو أ ٍىك ىيٍنقىس يم ى
ى
ؾ َّ
الظ ً
ً
ً
ً
ً
ً َّ
ؽ اٍلىييي ً
اىير ًفي ًفىر ً
كد
َّف ،ىك ىك ىذًل ى
يى ىك ىم ىع ىك ٍكنً ًي ٍـ م ىف ٍاأل َّيمة ،ىكًاال ىفمى ٍك ىخ ىريجكا مف ٍاأل َّيمة إًلىى اٍل يك ٍف ًر لى ٍـ يي ىع ُّدكا مٍنيىا أىٍلىبتَّة ىك ىما تىىبي ى
ؽ ًفي ًيـ ح ً
اب ىع ٍف ىى ىذا السُّؤ ً
صارل؟ فىييقىا يؿ ًفي اٍل ىجك ً
ىك َّ
ص ىارل ،أ َّ
اؿ :إًَّنوي ىي ٍحتى ًم يؿ أ ٍىمىرٍي ًف:
اص هؿ ىم ىع ىك ٍكنً ًي ٍـ يى ن
ىف التَّفىُّر ى ٍ ى
ى
الن ى
كدا ىكىن ى ى
ى
ظً
اى ًًره ًفي ىك ٍك ًف ىىًذ ًه اٍلًف ىر ً
ىى ًؿ اٍلًقٍبمى ًة ،ىك ىم ٍف ًقي ىؿ بً يك ٍف ًًره ًمٍنيي ٍـ فىًإ َّما أ َّ
ىف ىي ٍسمى ىـ ًفي
يث ىعمىى ى
ٍخ يذ اٍل ىحًد ى
ؽ ًم ىف ٍاأل َّيم ًة ،ىكًم ٍف أ ٍ
ىح يد يى ىما :أَّىنا ىنأ ي
أى
ً
ًىـ ىى ىذا اٍلقىك يؿ فى ىال ي ٍجعمي ً
األخرل اٍلىييي ً
ىف ًفييىا ًف ٍرقىةن ىزائً ىدةن ىعمىى اٍلًفىر ً
كد ىك َّ
ظ ىي ىر أ َّ
ص ىارل،
ؽ
ىص نال ىكىال ىىًذ ًه ٍاأل َّيمةي ى
يـ م ىف ٍاأل َّيمة أ ٍ
الن ى
ى
ى ى ٍ
ٍ
ٍ
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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الن ًار ،كاٍلك ً
اف كالسٍَّبعكف ًمف اٍليالً ًكيف اٍلمتىكعً
ّْ
َّد ى ً
ت ىىًذ ًه ٍاأل َّيمةي بً ىح ىس ًب ىى ىذا ًاال ٍفتًىار ً
ؽ ًق ٍس ىمٍي ًف:
اح ىدةي ًفي اٍل ىجَّن ًة .فىًإ ىذا ٍانقى ىس ىم ٍ
يف ب َّ ى ى
فىالثٍنتى ً ى ي ى ى ى ى ي ى
ً ً
ً
كد ىكال ًفي ًفىر ً
الن ًار ،كًق ٍسهـ ًفي اٍل ىجَّن ًة ،كلى ٍـ ييىبي ٍ ً ً ً ً
ص ىارل؛ إً ٍذ ىل ٍـ ييىبي ً
ؽ َّ
ىف ال تى ٍق ًس ىيـ ًليىًذًه ٍاأل َّيم ًة،
ّْف اٍل ىحًد ي
يث أ ٍ
الن ى
َّف ىذل ىؾ في فىرؽ اٍلىييي ى
ى
ق ٍسهـ في َّ ى
صارل ًفٍرقىةه ىن ً
ظير :ىى ٍؿ ًفي اٍلىييي ً
ظىر ً
كد ىك َّ
فىىيٍبقىى َّ
ت ىىًذًه ٍاأل َّيمةي ًفٍرقىةن ىى ًال ىكةن :أ ٍىـ ال؟ ىك ىى ىذا
اجىيةه أ ٍىـ ىال؟ ىكىيٍنىبنًي ىعمىى ىذلً ىؾ ىن ى
الن ى
اف :ىى ٍؿ ىزىاد ٍ
الن ى ى
ً
اىر َّ ً ً
يث ،فى ى ً
ظر ًكا ٍف ىكاف ىال يٍنبنًي عىمٍي ًو ...كىل ًكَّنو ًم ٍف تىم ًاـ اٍل ىك ىالًـ ًفي اٍلحًد ً
اضع ًم ىف َّ
َّ
يع ًة أ َّ
طائًفى وة ًم ىف
ىف يك َّؿ ى
ى
ى ي
ى ىى ى
الش ًر ى
ظ ي
الن ٍقؿ في ىمىك ى
ى
الن ىي ى
ِ
ىف ي ً
اٍلىيييكًد ىك َّ
ال
اب ِم ْن َقْب ُل فَ َ
طَ
آم ىف بً ًكتىابً ًو ىك ىع ًم ىؿ بً يسَّنتً ًو ،ىكقى ٍكًل ًو تى ىعاىلىَ  :وََّل َي ُكوُنوا َكالَِّذ َ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ص ىارل ىاليب َّد أ ٍ ي ى
الن ى
كج ىد ف ى
ييا ىم ٍف ى
ون[الحديد ]ُٔ :فىًف ً
عَم ْي ِيم ْاألَم ُد َفقَس ْت ُقمُوبيم وَكِثير ِم ْنيم َف ِ
يو ًإ ىش ىارةه إًلىى أ َّ
ين
ىف ًمٍنيي ٍـ ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍف يس ٍؽ ،ىكقىا ىؿ تى ىعالىى :فَآتَْيَنا الَِّذ َ
اسقُ َ
َ
ُ ُْ َ ٌ ُْ
َ ُ َ
َجرُىم وَكِثير ِم ْنيم َف ِ
ِ
ق َوِب ِو َي ْعِدلُو َن
ون ِبا ْل َح ّْ
وسى أ َُّم ٌة َي ْي ُد َ
اسقُ َ
ون[الحديد ،]ِٕ :ىكقىا ىؿ تى ىعالىىَ  :و ِم ْن َق ْوِم ُم َ
آم ُنوا م ْن ُي ْم أ ْ َ ْ َ ٌ ُ ْ
َ
[األعراؼ ،]ُٓٗ :كقىا ىؿ تىعالىىِ  :م ْنيم أ َُّم ٌة م ْقتَ ِ
ص َدةٌ[المائدة ]ٔٔ :ىك ىى ىذا ىك َّ
ص"(َٔ).
الن ّْ
ى
ُْ
ُ
ى
كلكف ىذا االفتراؽ الذم نحف بصدده ليس ىك ذاؾ االفتراؽ في إطار ممتي الييكد كالنصارل ،كلكنو افتراؽ جديد مف

خالؿ الخركج مف ممتييـ كالدخكؿ في ممة جديدة ىي ممة اإلسالـ ،التي طالما ترقبيا الييكد كالنصارل ،بسبب البشارات التي
امتألت بيا كتبيـ ،ثـ العجز الكامؿ عف القدرة عمى كجكد تشريع بيف أيدييـ سالمان مف التحريؼ قاد انر عمى رفع اإلصر
كاألغالؿ التي راكميا ذلؾ التحريؼ ،كزاد عمييا أحبارىـ كرىبانيـ كما ىك مشيكر كمعركؼ.

املطلب الثانٌ :قابلًة الًًىد املبلزة لالفرتاق عو الديو احلق.
مرت الييكدية في مختمؼ أطكار تاريخيا بانحرافات شتى بدأت مع أعظـ نبي ليـ كىك مكسى  ،كىذه االنحرافات لـ

تكف في مسائؿ الفركع ،بؿ ىي انحرافات كبرل في أصؿ االعتقاد كنقض ألصؿ الرسالة التي جاء بيا مكسى  ،فقد انحرفكا
بعد ذلؾ الخركج المعجز الذم فمؽ اهلل ليـ بو البحر كنجكا مف عدكىـ فرعكف ،ككاف ىذا الخركج المعجز كفيالن بإيمانيـ باهلل

كبدعكة مكسى الذم خمصيـ مف عدكىـ ،كلكنيـ بمجرد خركجيـ طمبكا مكسى أف يجعؿ ليـ إليا كما يعبد الكثنيكف الذيف
ِ
ون َعمَى أ ٍ
اج َع ْل لََنا
وسى ْ
سَرِائي َل ا ْل َب ْحَر فَأَتَْوا َعمَى قَ ْوٍم َي ْع ُكفُ َ
ْ
مركا عمييـ ،قاؿ تعالىَ  :و َج َاوْزَنا ِب َبني إِ ْ
َص َنام لَ ُي ْم قَالُوا َيا ُم َ
يو وب ِ
ِ ِ
ِ
ون * قَا َل أَ َغ ْيَر المَّ ِو أ َْب ِغي ُك ْم
إِلَ ًيا َك َما لَ ُي ْم آلِ َي ٌة قَ َ
اط ٌل َما َكا ُنوا َي ْع َممُ َ
ال إَِّن ُك ْم قَ ْوٌم تَ ْج َيمُ َ
ون * إِ َّن َى ُؤََّلء ُمتَبٌَّر َما ُى ْم ف َ َ
ين[األعراؼ ]َُْ-ُّٖ :ثـ اتسعت دائرة االنحراؼ الذم حؿ بيـ عمى يد السامرم عندما صنع
إِلَ ًيا َو ُى َو فَ َّ
ضمَ ُك ْم َعمَى ا ْل َعالَ ِم َ
ِ
ضب َ ِ
ِ
س ًنا
وسى إِلَى قَ ْو ِمو َغ ْ َ
ان أَسفًا قَا َل َيا قَ ْوِم أَلَ ْم َيع ْد ُك ْم َرُّب ُك ْم َو ْع ًدا َح َ
ليـ عجال كعكفكا عمى عبادتو ،قاؿ تعالى :فرجع ُم َ
َخمَ ْف َنا َم ْو ِع َد َك ِب َم ْم ِك َنا َولَ ِكَّنا ُح ّْم ْم َنا
أَفَ َ
َخمَ ْفتُ ْم َم ْو ِعِدي * قَالُوا َما أ ْ
ب ِم ْن َرّْب ُك ْم فَأ ْ
طا َل َعمَ ْي ُك ُم ا ْل َع ْي ُد أ َْم أََرْدتُ ْم أ ْ
َن َي ِح َّل َعمَ ْي ُك ْم َغ َ
ضٌ
ِ
الس ِ
وسى
أ َْوَزًا
ام ِر ُّ
اىا فَ َك َذِل َك أَْلقَى َّ
ي * فَأ ْ
ار ِم ْن ِزي َن ِة ا ْلقَ ْوِم فَقَ َذ ْف َن َ
س ًدا لَ ُو ُخ َو ٌار فَقَالُوا َى َذا إِلَ ُي ُك ْم َوِالَ ُو ُم َ
َخَر َج لَ ُي ْم ع ْجًال َج َ
ون ِم ْن قَ ْب ُل َيا قَ ْوِم إَِّن َما فُِت ْنتُ ْم ِب ِو
ضِّار َوََّل َن ْف ًعا * َولَقَ ْد قَا َل لَ ُي ْم َى ُار ُ
فَ َن ِس َي * أَفََال َيَرْو َن أَََّّل َي ْر ِجعُ إِلَ ْي ِي ْم قَ ْوًَّل َوََّل َي ْمِم ُك لَ ُي ْم َ
َطيعوا أَم ِري * قَالُوا لَ ْن َن ْبرح عمَ ْي ِو ع ِ
ِ
وسى[طو.]ُٗ-ٖٔ :
َوِا َّن َرَّب ُك ُم َّ
اك ِف َ
َ
ََ َ
ين َحتَّى َي ْر ِج َع إِلَ ْي َنا ُم َ
الر ْح َم ُن فَاتَِّب ُعوِني َوأ ُ ْ

كأراد مكسى أف يبيف ليـ عظـ الجريمة التي اقترفكىا ،فكاف ىذا الحكار مع السامرم كحكمو عميو كتعميميـ مف ىك اإللو
الحؽ الذم يستحؽ العبكدية ،قاؿ تعالى :قَا َل فَما َخ ْطب َك يا س ِ
ض ًة ِم ْن أَثَِر
ام ِر ُّ
صُروا ِب ِو فَقََب ْ
ضُ
صْر ُ
ت قَ ْب َ
ت ِب َما لَ ْم َي ْب ُ
ي * قَا َل َب ُ
ُ َ َ
َ
َن تَقُو َل ََّل ِ
ِ
ِ
ِ
س ِ
ِ
اس َوِا َّن لَ َك َم ْو ِع ًدا لَ ْن تُ ْخ َمفَ ُو
س
م
أ
اة
ي
ح
ل
ا
ي
ف
ك
ل
ن
َّ
إ
ف
ب
ْى
ذ
ا
ف
ل
َّ
س َّولَ ْت ِلي َن ْف ِسي * قَا َ َ َ ْ َ َ َ
ْ ََ ْ
َ َ
ول فَ َن َبذْتُ َيا َو َك َذل َك َ
الر ُ
ِ
ِ
ِ ِ
سفًا * إَِّن َما إِلَ ُي ُك ُم المَّ ُو الَِّذي ََّل إِلَ َو إََِّّل ُى َو َو ِس َع
َوا ْنظُ ْر إِلَى إِلَ ِي َك الَِّذي َ
ظ ْم َت َعمَ ْيو َعاكفًا لَ ُن َحّْرَق َّن ُو ثَُّم لَ َن ْنسفََّن ُو في ا ْل َي ّْم َن ْ
ش ْي ٍء ِع ْم ًما[طو.]ٖٗ-ٗٓ :
ُك َّل َ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عطا اهلل املعايطة

كبقيت ىذه الجريمة الكبرل كلـ تنتو عقكبتيا حتى طمب منيـ مكسى  قتؿ أنفسيـ؛ تكفي انر ليـ عف عبادتيـ لمعجؿ،
ِ
ظمَمتُم أَْنفُس ُكم ِبات َ ِ
ِ ِ
س ُك ْم َذِل ُك ْم َخ ْيٌر لَ ُك ْم
ّْخاذ ُك ُم ا ْلع ْج َل َفتُ ُ
وبوا إَِلى َب ِارِئ ُك ْم َفاقْتُمُوا أَْنفُ َ
قاؿ تعالىَ  :وِا ْذ َقا َل ُم َ
وسى ل َق ْو ِمو َيا قَ ْوِم إَِّن ُك ْم َ ْ ْ َ ْ
ارِئ ُكم فَتَاب عمَ ْي ُكم إَِّن ُو ُىو التََّّواب َّ ِ
ِ
َخ َذتْ ُك ُم
وسى لَ ْن ُن ْؤ ِم َن لَ َك َحتَّى َنَرى المَّ َو َج ْيَرةً فَأ َ
ُ
يم * َوِا ْذ ُق ْمتُ ْم َيا ُم َ
َ
َ َ ْ
ع ْن َد َب ِ ْ
الرح ُ
الص ِ
ش ُك ُرون[البقرة.]ٓٔ-ْٓ :
َّ
اعقَ ُة َوأَ ْنتُ ْم تَ ْن ُ
ون * ثَُّم َب َعثَْنا ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد َم ْوِت ُك ْم لَ َعمَّ ُك ْم تَ ْ
ظ ُر َ
ثـ تطاكلت عمييـ القركف كالسنكف الطكيمة التي قص اهلل خبرىا في القرآف الكريـ ،كبعث اهلل فييـ األنبياء كالرسؿ ككاف
ِ
س ِل
اب َوَق َّف ْيَنا ِم ْن َب ْعِد ِه ِب ُّ
وسى ا ْلكتَ َ
الر ُ
الحاؿ معيـ العناد كالكفر حتى كصؿ بيـ الحاؿ إلى قتميـ ،كما قاؿ تعالىَ  :ولَ َق ْد آتَْيَنا ُم َ
وآتَْي َنا ِعيسى ْاب َن مريم ا ْلبّْي َن ِ
ات َوأَي َّْد َناهُ ِبُرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
استَ ْكَبْرتُ ْم َففَ ِريقًا َك َّذ ْبتُ ْم َوفَ ِريقًا
َْ ََ َ
س ُك ُم ْ
سو ٌل ِب َما ََّل تَ ْي َوى أَْنفُ ُ
اء ُك ْم َر ُ
س أَ َف ُكمَّ َما َج َ
َ
َ
ون[البقرة.]ٖٖ-ٖٕ :
ف َب ْل لَ َع َن ُي ُم المَّ ُو ِب ُك ْف ِرِى ْم َف َقمِ ً
وب َنا ُغ ْم ٌ
يال َما ُي ْؤ ِم ُن َ
تَ ْقتُمُ َ
ون * َوقَالُوا ُقمُ ُ

كأشار الدكتكر المسيرم إلى خالصة عجيبة في افتراؽ الييكد تعزز ما ذىبنا إليو ،حيث قاؿ" :تكجد في الييكدية فرؽ

كثيرة تختمؼ الكاحدة منيا عف األخرل اختالفات جكىرية كعميقة تمتد إلى العقائد كاألصكؿ ،فيي في الكاقع ليست كاالختالفات
التي تكجد بيف الفرؽ المختمفة في الديانات التكحيدية األخرل .كمف ثـ فإف كممة «فرقة» ال تحمؿ في الييكدية الداللة نفسيا
عترؼ بو مسممان،
التي تحمميا في سياؽ ديني آخر .فال يمكف عمى سبيؿ المثاؿُّ ،
تصكر مسمـ يرفض النطؽ بالشيادتيف ي
كي ى
عترؼ بو مسيحيان .أما داخؿ الييكدية فيمكف أال يؤمف الييكدم باإللو كال
أك مسيحي يرفض اإليماف بحادثة الصمب كالقياـ ي
كي ى

بالغيب كال باليكـ اآلخر كيعد مع ىذا ييكديان حتى مف منظكر الييكدية نفسيا .كىذا يرجع إلى طبيعة الييكدية بكصفيا

تركيبان جيكلكجيان تراكميان يضـ عناصر عديدة متناقضة متعايشة دكف تمازج أك انصيار"(ُٔ).

كيطكؿ بنا التتبع ليـ عمى إحداثيـ كافتراقيـ المستمر ،مما يخرجنا عف مقصدنا في ىذا البحث المختصر ،كسكؼ ننتقؿ

اآلف إلى بياف حاليـ مع النبي الخاتـ المرسؿ إلى اإلنس كالجف كالذم بشر بو جميع األنبياء كالرسؿ كىك ما كرثكه في كتبيـ
التي كانت لدييـ كقت بعثتو .
املطلب الثالث :افرتاق الًًىد سمو الهيب .

لقد سبؽ كبينا في المبحث األكؿ حاؿ أىؿ الكتاب كميـ كعدـ انفكاكيـ عف انتظار النبي الخاتـ كحماسيـ في أتباعو

كقتؿ األكس كالخزرج معو ،ككأنيـ يريدكف استخداـ الطبيعة األصمية فييـ كىي القتؿ كالفساد ،كلكف مجيئو مف غير ساللة

إسحاؽ بدؿ مكقفيـ كما سنرل ،فناصبكه العداء كأجمعكا عمى الكفر بو إال قمة قميمة ىي التي ستفرؽ عنيـ كىي التي أنبأت
عنيا سكرة البينة.
كاالفتراؽ الذم يعنيو ىذا البحث كما سنرل ىك الحديث عف أشخاص آمنكا بالنبي الخاتـ كترككا دينيـ الذم كانكا عميو

فدخمكا في جماعة المسمميف ،كىناؾ أناس عرفكا الحؽ كلكنيـ افترقكا مع أتباع دينيـ الذم كانكا عميو ،كلعؿ ىذه الشكاىد ىي
أصدؽ دليؿ عمى ما أردناه في ىذا البحث.
كسكؼ نتحدث عف قسميف ىنا مف الييكد :كىما مف آمف بالنبي  كافترؽ عند دينو كقكمو كالثاني مف ساؿ كحاكر
النبي  كعرؼ الحؽ كبقي عمى دينو ككفره.
القسم األول :من آمن بالنبي  وافترق عند دينو وقومو.

لقد أقاـ النبي  الحجة الييكد بالدعكة ابتداء مرات عديدة حتى بمغو منيـ الكيد كاألذل ،فخ ػرج إلييـ يكما كما ركل
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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البخارم عف أبي ىريرة  قاؿ" :بينما نحف في المسجد إذ خرج عمينا رسكؿ اهلل  ،فقاؿ :انطمقكا إلى ييكد فخرجنا معو
حتى جئنا بيت المدراس ،فقاـ النبي  فناداىـ :يا معشر ييكد ،أسممكا تسممكا فقالكا :قد بمغت يا أبا القاسـ ،فقاؿ :ذلؾ أريد
ثـ قاليا الثانية ،فقالكا :قد بمغت يا أبا القاسـ ،ثـ قاؿ الثالثة ،فقاؿ :اعممكا أف األرض هلل كرسكلو ،كاني أريد أف أجميكـ ،فمف
كجد منكـ بمالو شيئا فميبعو ،كاال فاعممكا أنما األرض هلل كرسكلو"(ِٔ).

ككاف مف أكائؿ مف استجاب لدعكة النبي  عف عمـ كيقيف صادؽ عبد اهلل بف سالـ  ركل البخارم عف أنس ابف
مالؾ قاؿ" :جاء عبد اهلل بف سالـ فقاؿ أشيد أنؾ رسكؿ اهلل ،كانؾ جئت بالحؽ ،كقد عممت ييكد إني سيدىـ كابف سيدىـ،

في،
كأعمميـ كابف أعمميـ ،فأدعيـ فأسأليـ عني قبؿ أف يعممكا إني قد أسممت فإنيـ إف عممكا أني قد أسممت قالكا ما ليس ٌ

فأرسؿ نبي اهلل  :يا معشر ييكد كيمكـ ،اتقكا اهلل فكاهلل الذم ال إلو إال ىك ،إنكـ لتعممكف أني رسكؿ اهلل حقان ،كاني جئتكـ

بحؽ فأسممكا .قالكا :ما نعممو .قاؿ :فأم رجؿ فيكـ عبد اهلل بف سالـ؟ قالكا :ذاؾ سيدنا كابف سيدنا ،كأعممنا كابف أعممنا،

قاؿ :أفرأيتـ إ ٍف أسمـ قالكا :حاشا هلل ما كاف ليسمـ ،قاؿ :يا ابف سالـ اخرج عمييـ فخرج ،فقاؿ :يا معشر الييكد اتقكا اهلل،
فكاهلل الذم ال إلو إال ىك ،إنكـ لتعممكف أنو رسكؿ اهلل كأنو جاء بحؽ ،فقالكا :كذبت ،فأخرجيـ رسكؿ اهلل .)ّٔ("
كركل البخارم عف سعد بف أبي كقاص قاؿ :ما سمعت النبي  يقكؿ :ألحد يمشي عمى األرض أنو مف أىؿ الجنة
ش ِي َد َ ِ ِ ِ
يل
إال عبد اهلل بف سالـ .قاؿ :كفيو نزلت ىذه اآلية قُ ْل أَأ
سَرِائ َ
ان ِم ْن ِع ْنِد المَّ ِو َوَكفَْرتُ ْم ِب ِو َو َ
َر َْيتُ ْم إِ ْن َك َ
شاى ٌد م ْن َبني إِ ْ
ِ ِِ
ين[األحقاؼ.)ْٔ(]َُ :
استَ ْك َب ْرتُ ْم إِ َّن المَّ َو ََّل َي ْي ِدي ا ْلقَ ْوَم الظَّالِ ِم َ
آم َن َو ْ
َعمَى مثْمو فَ َ

ً
كركل اإلماـ أحمد عف عك ً
يسةى اٍلىييي ً
ؽ َّ
كد بًاٍل ىمًد ىين ًة ،ىي ٍكىـ
ؼ ٍب ًف ىمالً وؾ قىا ىؿٍ :ان ى
طمى ى
النبً ُّي  ىي ٍك نما ىكأىىنا ىم ىعوي ىحتَّى ىد ىخٍمىنا ىكن ى
ىٍ
ً
ًو
كف أَّىنوي ال إًلىوى إً َّال
عيد لىيي ٍـ ،فى ىك ًريىكا يد يخكلىىنا ىعمىٍي ًي ٍـ ،فىقىا ىؿ لىيي ٍـ ىر يسك يؿ اهلل  :ى"يا ىم ٍع ىش ىر اٍلىيييكًد أيىركنًي اثٍىن ٍي عشر رجال ىي ٍشيى يد ى
ىف مح َّم ندا رسك يؿ ً
ً
ً
ًَّ
ت أًىد ًيـ الس ً
اهلل ،يي ٍحبً ًط اهللي ىع ٍف يك ّْؿ ىيييكًد ٍّ
م تى ٍح ى
ىج ىابوي
ىس ىكتيكا ىما أ ى
ب ،الذم ىغض ى
ضى
َّماء اٍل ىغ ى
ب ىعمىٍيو .قىا ىؿ :فىأ ٍ
اهللي ،ىكأ َّ ي ى ى ي
ى
ً
ً
ً
ً
ب ،ىكأىىنا َّ
النبً ُّي
ىح هد ،ثيَّـ ثىمَّ ى
ىح هد ،فىقىا ىؿ :أىىبٍيتي ٍـ فى ىكاهلل ًإّْني ىألىىنا اٍل ىحاشير ،ىكأىىنا اٍل ىعاق ي
ث ىفمى ٍـ يي ًجٍبوي أ ى
ىح هد ،ثيَّـ ىرَّد ىعمىٍي ًي ٍـ ىفمى ٍـ يي ًجٍبوي أ ى
مٍنيي ٍـ أ ى
َّ
اؿ:
ت ىيا يم ىح َّم يد .قى ى
ىف ىن ٍخ يرىج ىن ى
ص ىر ى
ادل ىريج هؿ ًم ٍف ىخٍمًفىنا :ىك ىما أٍىن ى
ؼ ىكأىىنا ىم ىعوي ىحتَّى إً ىذا ًك ٍدىنا أ ٍ
اٍل يم ٍ
آمٍنتي ٍـ أ ٍىك ىكذٍبتي ٍـ .ثيَّـ ٍان ى
صطىفىى ،ى
اب ً
ً
اهلل ما ىنعمىـ أَّىنو ىك ً
ىم رج وؿ تىعىمم ى ً
ىعمىـ بً ًكتى ً
ؾ،
ؾ َّ
اهلل ًمٍن ى
فىأى ٍقىب ىؿ .فىقىا ىؿ ىذلً ى
كني في يك ٍـ ىيا ىم ٍع ىش ىر اٍلىيييكًد؟ قىاليكا :ىك ى ٍ ي ي ى
الريج يؿ :أ َّ ى ي ٍ ي
اف ف ىينا ىريج هؿ أ ٍ ي
ً
ً
كنوي ًفي التَّ ٍكىرًاة،
ؾ ىقٍب ىؿ أىبًي ى
ؾ ،ىكىال ًم ٍف ىج ّْد ى
ؾ ىقٍبمى ى
ؾ ،ىكىال ًم ٍف أىبًي ى
ىكىال أى ٍفقىوي ًمٍن ى
ؾ .قىا ىؿ :فىًإّْني أى ٍشيى يد لىوي بًاهلل أَّىنوي ىنبً ُّي اهلل ،الًَّذم تى ًج يد ى
ً
ً
ًً
ً
كف ىعمىٍي ًو ًم ىف اٍل ىخٍي ًر ىما
قىاليكا :ىك ىذٍب ى
ت ،ثيَّـ ىرُّدكا ىعمىٍيو قى ٍكلىوي ،ىكقىاليكا فيو ىشِّرا ،قىا ىؿ ىر يسك يؿ اهلل  :ىك ىذٍبتي ٍـ لى ٍف يي ٍقىب ىؿ قى ٍكلي يك ٍـ ،أ َّىما آن نفا فىتيثٍين ى
اهلل  ،كأىنا كعٍب يد ً
يو ما يقٍمتيـ ،ىفمىف ي ٍقب ىؿ قىكلي يكـ .قىا ىؿ :فى ىخر ٍجنا كن ٍحف ثى ىالثىةه رسك يؿ ً
ًً
اهلل اٍب يف
ىى ىى
ى ى ىى ي
ىي
آم ىف أى ٍك ىذٍبتي يمكهي ،ىكيقٍمتي ٍـ ف ى ٍ ٍ ي ى ٍ ٍ
أىثٍىنٍيتي ٍـ ،ىكلى َّما ى
ِ ِِ
اى ٌد ِم ْن بِني إِ ِ
ش ِ
ان ِم ْن ِع ْنِد ِ
س ىالوـ ،كأٍىن ىز ىؿ اهلل ً ف ً
آم َن
يو :قُ ْل أَأ
ش ِي َد َ
اهلل َو َكفَْرتُ ْم ِب ِو َو َ
َر َْيتُ ْم إِ ْن َك َ
َ
ْ
ى
سَرائي َل َعمَى مثْمو فَ َ
ي
ى
(ٓٔ)
ِ
ِ
ِ
استَ ْك َبرتُم إِ َّن اهلل ََّل َي ْيدي ا ْلقَ ْوم َّ
ين[األحقاؼ. ]َُ :
الظالم َ
َ
َو ْ ْ ْ
َ

كقد بقي ىذا الصحابي العمـ المبارؾ الناصح لألمة كالحجة عمى الييكد داعيا ليذا الديف لـ يغب عف مكاطف الجياد
ً
كالخير حتى تكفاه اهلل ،ركل ابف أبي شيبة ع ٍف عٍبًد المَّ ًو ٍب ًف س ىالوـ ،قىا ىؿ :لى َّما ىك ً
كف ىسىب ىايا
يف فيتً ىح ٍ
ىص ى
ى ى
اب اٍل يم ٍسم يم ى
اف ح ى
ى
ت ىنيى ىاكٍن يد أ ى
ى
ًً
ً
ًم ٍف سبايا اٍلييكًد ،قىا ىؿ :كأى ٍقب ىؿ أرٍس اٍلجالي ً
اؿ:
يحةن ،قى ى
كت ييفى ًادم ىسىب ىايا اٍلىيييكًد ،قى ى
صبً ى
ىص ى
ى ى ى ي ى
اب ىريج هؿ م ىف اٍل يم ٍسمم ى
يف ىج ًارىيةن ىي ٍسىرةن ى
اؿ :ىكأ ى
ىى ى ى ي
ىف تى ٍم ًشي م ًعي إًلىى ىى ىذا ًٍ
اإلٍن ىس ً
ت ىم ىعوي فى ىد ىخ ىؿ ىعمىى ىشٍي وخ
ىف ييثى ّْم ىف لًي بًيىًذ ًه اٍل ىج ًارىي ًة ،قىا ىؿ :فى ٍان ى
طمى ٍق ي
اف ىع ىسى أ ٍ
فىأىتىانًي فىقىا ىؿ :لى ىؾ أ ٍ
ى ى
ً
ًً
ًً
ً
اؿ:
يف ىأرىل يح ٍسىنيىا ،قى ى
يم ٍستى ٍكبً ور لىوي تيٍريج ىم ه
اف فىقىا ىؿ لتيٍريج ىمانو :ىس ٍؿ ىىذه اٍل ىج ًارىيةى ،ىى ٍؿ ىكقى ىع ىعمىٍي ىيا ىى ىذا اٍل ىعىربً ُّي؟ قىا ىؿ :ىكىأرٍىيتيوي ىغ ىار ح ى
ؾ بًسؤالً ى ً ً
ً ً
ت
فىىار ى
اء ثًىيابً ىيا ،فىقى ى
اؿ لًي :ىك ىذٍب ى
ت لىوي :أىىب ٍح ى
ت الًَّذم قىا ىؿ :فى يقٍم ي
طىنيىا بًمً ىسانً ًو فى ىف ًي ٍم ي
ؾ ىىذه اٍل ىج ًارىيةى ىعمىى ىما ىكىر ى
ت بً ىما في كتىابً ى ي ى
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اؿ :ىم ٍف
ؾ ،قى ى
ؾ ًم ٍن ى
ىعمى يـ بً ًكتىابً ى
ؾ ًم ٍن ى
ىعمى يـ بً ًكتىابً ى
ىما يي ٍد ًري ى
ت :أىىنا أ ٍ
ت أٍ
ت :أىىنا أ ٍ
ىعمى يـ بً ًكتىابًي ًمّْني؟ يق ٍم ي
ؾ ،قىا ىؿ :أ ٍىن ى
ؾ ىما ًفي ًكتىابًي ،يق ٍم ي
ث إًلى َّي بً ىداب و
َّ ً
و
َّة
ت ىذلً ى
ث إًلى َّي ىر يسكنال ىي ٍع ًزيموي لًىيأٍتًىينًي ،قىا ىؿ :ىكىب ىع ى
ؾ ا ٍلىي ٍكىـ ،قىا ىؿ :فىىب ىع ى
ص ىرٍف ي
ىى ىذا؟ قىاليكا :ىع ٍب يد المو ٍب يف ىس ىالـ ،قىا ىؿ :فى ٍان ى
ت إًلىٍي ًو لىعمر المَّ ًو ٍ ً
ىف ييسمًـ ،فى ىحىبسنًي ًع ٍن ىده ثى ىالثىةى أىي و
قىا ىؿ :فى ٍان ى
َّاـ أى ٍق ىأير ىعمىٍي ًو التَّ ٍكىراةى ىكىي ٍب ًكي ،قىا ىؿ :ىكيق ٍم ي
طمى ٍق ي
ت لىوي :إًَّنوي
ي
ى
احت ىس نابا ىر ىج ى
ىٍي
اء أ ٍ ٍ ى
ىكالمَّ ًو لىيي ىك َّ
ؾ ًم ىف
كد لى ٍف يي ٍغينكا ىع ٍن ى
ت لىوي :إً َّف ا ٍلىييي ى
كنوي ًفي ًكتىابً يك ٍـ ،قىا ىؿ :فىقىا ىؿ لًي :ىك ٍي ى
ىصىنعي بًا ٍلىيييكًد؟ قىا ىؿ :يق ٍم ي
النبً ُّي الًَّذم تى ًج يد ى
ؼأ ٍ
َّ ً
ب ىعمىٍي ًو َّ
ىف يي ٍسًم ىـ"(ٔٔ).
اء ىكأىىبى أ ٍ
المو ىش ٍينئا؟ قىا ىؿ :فى ىغمى ى
الشقى ي
كركل البخارم عف ابف عمر -رضي اهلل عنيما ،-قاؿ" :حاربت النضير ،كقريظة ،فأجمى بني النضير ،كأقر قريظة

كمف عمييـ ،حتى حاربت قريظة ،فقتؿ رجاليـ ،كقسـ نساءىـ كأكالدىـ كأمكاليـ بيف المسمميف ،إال بعضيـ لحقكا بالنبي 

فآمنيـ كأسممكا ،كأجمى ييكد المدينة كميـ :بني قينقاع ،كىـ رىط عبد اهلل بف سالـ ،كييكد بني حارثة ،ككؿ ييكد

المدينة"(ٕٔ) ،كفي لحظات الفراؽ األكيد كقؼ النبي عمى طفؿ ييكدم يجكد بنفسو في سياقة المكت ،فما كاف مف كالده إال
أف أشار إليو باإليماف بالنبي الخاتـ ،ركل البخارم عف أنس  قاؿ" :إف غالمان ييكديان يخدـ النبي  ،فمرض فأتاه النبي

 يعكده فقعد عند رأسو ،فقاؿ لو :أسمـ ،فنظر إلى أبيو كىك عنده فقاؿ لو :أطع أبا القاسـ ،فأسمـ فخرج النبي صمى كىك
يقكؿ :الحمد هلل الذم أنقذه مف النار"(ٖٔ).

ً
اف إً ٍس ىال يـ
كقد أسمـ بعض الييكد؛ بسبب خبر ابف الييباف المشيكر ،ىع ٍف ىشٍي وخ م ٍف قيىرٍيظىةى أَّىنوي قىا ىؿ :ىى ٍؿ تى ٍد ًرم ىع َّـ ىك ى
كنكا ًم ٍف بنًي قيرٍيظىةى كال ىن ً
ثىعمىبةى كأ و
ضو
اؿ:
ت :ىال ،قى ى
ؽ ىذلً ى
ير ىك يانكا فى ٍك ى
ؾ؟ فى يقٍم ي
ىسًد ٍب ًف يعىبٍيود ىنفىهر ًم ٍف يى ىد ىؿ لى ٍـ ىي يك ي
يسٍيد ٍابىن ٍي ىس ٍعىيةى ،ىكأ ى
ٍى ى ى
ى ى
ى
ُّ
ً
ً
ً
ً
ً
ّْ
ً
َّ
كد ييقىا يؿ لىوي ٍاب يف اٍليىٍيىب ً
صمي اٍل ىخ ٍم ىس ىخٍينار مٍنوي،
فىًإَّنوي قىًد ىـ ىعمىٍيىنا ىريج هؿ م ىف الشاـ م ٍف ىييي ى
اف فىأىقى ىاـ عٍن ىدىنا ،ىكاهلل ىما ىأرٍىيىنا ىريج نال قىط ال يي ى
كؿ ً
فىقىًدـ ىعمىٍيىنا قىٍب ىؿ مٍبع ًث رس ً
استى ٍس ً
طير ىنقيك يؿ لىوي :ىيا ٍاب ىف اٍل ىيٍيىب ً
ؽ لىىنا،
اهلل  بً ىسىنتىٍي ًف ،فى يكَّنا إً ىذا قى ىح ٍ
طىنا ىكىق َّؿ ىعمىٍيىنا اٍل ىم ى
اف ٍ
اخيرٍج فى ٍ
ى ى ىي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اعا م ٍف تى ٍم ور أ ٍىك يم َّدٍي ًف م ٍف ىشع و
ير ،ثيَّـ ىي ٍخ يريج إلىى
ص ن
ص ىدقىةن ،فىىنقيك يؿ :ىك ٍـ ينقى ّْد يـ؟ فىىيقيك يؿ :ى
فىىيقيك يؿ :ىال ىكاهلل ىحتَّى تيقى ّْد يمكا أ ىىم ىاـ ىم ٍخ ىرج يك ٍـ ى
ً
ً
اهلل ما ىيقيكـ ًم ٍف م ٍجمً ًس ًو ىحتَّى تيمَّر ّْ
ًً ً
ؾ ىغٍي ىر ىمَّروة ىال ىمَّرتىٍي ًف ىكىال ثى ىالثىةن،
اب ،قى ٍد فى ىع ىؿ ىذلً ى
الش ىع ي
ى
ى
ظىاى ىرة ىحَّرتىنا ىكىن ٍح يف ىم ىعوي فىىي ٍستى ٍسقي ،فى ىك ى
ي
ض اٍليب ٍؤ ً
ير إًلىى أ ٍىر ً
ىخ ىرىجنًي ًم ٍف أ ٍىر ً
ض اٍل ىخ ٍم ًر ىكاٍل ىخ ًم ً
س ىكاٍل يجكًع؟
كد ىما تىىرٍكىنوي أ ٍ
اجتى ىم ٍعىنا إًلىٍي ًو ،فىقىا ىؿ :ىيا ىم ٍع ىش ىر ىييي ى
ض ىرتٍوي اٍل ىكفىاةي فى ٍ
فى ىح ى
ًً
ىعمىـ ،فىقىا ىؿ :إًَّنو إًَّنما أ ٍ ً
اج يرهي ،فىأىتَّبً يعوي فى ىال تي ٍسىبقي َّف إًلىٍي ًو إً ىذا ىخىرىج
فىقيٍمىنا :أٍىن ى
ىخ ىرىجني أىتىىكقَّ يع يخ يرك ىج ىنبً ٍّي قى ٍد أىظى َّؿ ىزىم يانوي ،ىىذه اٍلبً ىال يد يميى ى
ي ى
تأٍ ي
الدماء كيسبًي َّ
م ىك ّْ
الذ ىرًار َّ
ؾ المٍَّيمىةي
ت تًٍم ى
اء ًم َّم ٍف ىخالىفىوي ،فى ىال ىي ٍمىن ٍع يك ٍـ ىذلً ى
كد ،فىًإَّنوي ىي ٍسًف ي
ات ،ىفمى َّما ىك ىان ٍ
ىيا ىم ٍع ىش ىر ىييي ى
ؾ ًمٍنوي .ثيَّـ ىم ى
ؾ ّْ ى ى ى ى ٍ
الن ىس ى
ىح ىداثنا :يا مع ىشر يي ى ًَّ
اف ىذ ىكىر لى يك يـ ٍاب يف اٍل ىي ىيب ً
اف .قىاليكا:
اؿ أيكلىئً ى
ت ًفييىا قيىرٍيظىةي قى ى
الَّتًي ا ٍفتيتً ىح ٍ
َّانا أ ٍ
ؾ اٍلًفتٍىيةي الثَّ ىالثىةي ،ىك ىك يانكا يشب ن
كد لىمذم ىك ى
ى ىٍ ى ىي
ً
ً
ً ً ًً
اؿ:
ىى ًالىييي ٍـ .قى ى
ىسمى يمكا ىك ىخمَّ ٍكا أ ٍىم ىكالىيى ٍـ ىكأ ٍىكىال ىد يى ٍـ ىكأ ى
ىما يى ىك؟ قىاليكا :ىبمىى ىكاهلل لىيي ىك ىيا ىم ٍع ىش ىر اٍلىيييكًدً ،إَّنوي ىكاهلل لىيي ىك لصفىتو .ثيَّـ ىن ىزليكا فىأ ٍ
ً
ً
ً
ؾ ىعمىٍي ًي ٍـ"(ٗٔ).
يف ،ىفمى َّما فيتً ىح يرَّد ىذلً ى
ىك ىك ىان ٍ
ص ًف ىم ىع اٍل يم ٍش ًرك ى
ت أ ٍىم ىكالييي ٍـ في اٍلح ٍ
كمف ىؤالء مخيريؽ الذم أسمـ يكـ أحد ،ركل األصبياني قىا ىؿ :ك ىكاف ًم ٍف ح ًد ً
يث يم ىخ ٍي ًري و
اف ىح ٍب نار ىعالً نما،
ى
ؽ ،ىك ىك ى
ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً ًً
َّ ً
ر يج نال ىغنًيِّا ،ىكثًير ٍاألىمك ً
اؿ ًم ىف َّ
ؼ
ب ىعمىٍيو إً ٍل ي
اف ىي ٍع ًر ي
ؼ ىر يسك ىؿ المو  بًصفىتو ،ىكبً ىما ىي ًج يد في ع ٍممو ،ىك ىغمى ى
الن ٍخ ًؿ ،ىك ىك ى
ى
ى
ٍى
ً
َّ
ً
ً
ً
َّ
ً
ىفمى ٍـ ...ىفمى َّما ا ٍقتىتى ىؿ َّ
ض ىر يسك يؿ المو 
يما ىبمى ىغني ىيقيك يؿ :يم ىخ ٍي ًر ه
يؽ ىخ ٍي ير ىييي ى
كد .ىكقىىب ى
اس قىاتى ىؿ ىحتَّى قيت ىؿ ،فى ىك ى
الن ي
اف ىر يسك يؿ المو  ف ى
ً
ات رس ً
كؿ المَّ ًو  بًا ٍل ىم ًد ىين ًة ًم ٍنوى(َٕ).
أ ٍىم ىكالىوي ،فى ىع َّ
ص ىدقى ى ي
امةي ى
اف
ىك ىك ى
ًدينً ًو،

كلـ يكف االفتراؽ خاصان بالرجاؿ ،فقد أسمـ بعض النساء كصفية بنت حيي بف أخطب زكج النبي  كأـ المؤمنيف

تزكجيا بعد غزكة خيبر ،ركل البخارم قاؿ" :فأعتقيا النبي  كتزكجيا ،فقاؿ لو ثابت :يا أبا حمزة ،ما أصدقيا؟ قاؿ :نفسيا،
أعتقيا كتزكجيا ،حتى إذا كاف بالطريؽ ،جيزتيا لو أـ سميـ ،فأىدتيا لو مف الميؿ ،فأصبح النبي  عركسان ،فقاؿ« :مف كاف
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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنده شيء فميجئ بو» كبسط نطعا ،فجعؿ الرجؿ يجيء بالتمر ،كجعؿ الرجؿ يجيء بالسمف ،قاؿ :كأحسبو قد ذكر السكيؽ،
قاؿ :فحاسكا حيسان ،فكانت كليمة رسكؿ اهلل .)ُٕ(

كريحانة بنت عمرك ،ركل ابف إسحاؽ قاؿ" :ككاف رسكؿ اهلل  عرض عمييا أف يتزكجيا كيضرب عمييا الحجاب،

فقالت :يا رسكؿ اهلل ،بؿ تتركني في ممكؾ ،فيك أخؼ عمي كعميؾ ،فتركيا ،ككانت حيف سباىا قد تعصت باإلسالـ كأبت إال

الييكدية ،فكجد رسكؿ اهلل  في نفسو ،فبينما ىك مع أصحابو ،إذ سمع كقع نعميف خمفو ،فقاؿ :ىذا ثعمبة بف سعية يبشرني
بإسالـ ريحانة ،فبشره بإسالميا"(ِٕ).

كعمى قمة ىذه الفئة التي افترقت مف الييكد كدخمت في الديف الحؽ ،إال أنيا تعبر عف حقيقة ىذا االفتراؽ الذم أشارت
لو السكرة ،كىذه الفئة عمى قمتيا تعبر عف ذلؾ العناد كاإلصرار عمى الكفر لدل غالبية الييكد ،ركل البخارم عف أبي ىريرة،

(ّٕ)
"عمىى ىى ىذا
عف النبي  ،قاؿ" :لك آمف بي عشرة مف الييكد ،آلمف بي الييكد"  .قاؿ ابف حجر في شرح ىذا الحديث :ى
الزم ًف اٍلم ً
ً ً
ً
ًً
فىاٍلمرياد ىع ىشرةه م ٍختى َّ َّ
و ً
الزىم ًف الًَّذم قىٍب ىؿ قي يد ً
اضي ىك َّ
كـ َّ
النبً ّْي
يى
آم ىف بي في َّ ى ى
آم ىف بو أى ٍكثىير م ٍف ىع ىشىرة ىكقي ىؿ اٍل ىم ٍعىنى لى ٍك ى
صةه ىكًاال فىقى ٍد ى
ى ي
ً ًو
ًَّ
اف تىىب نعا لىيي ٍـ ىفمى ٍـ يي ٍسًم ٍـ ًمٍنيي ٍـ إً َّال
 اٍل ىمًد ىينةى أ ٍىك ىحا ىؿ قي يدكًم ًو ىكالًَّذم ىي ٍ
اء ًفي اٍلىيييكًد ىكىم ٍف ىع ىد ي
اى ٍـ ىك ى
ظيىير أَّىنيي يـ الذ ى
يف ىك يانكا ح ىينئذ يرىؤ ىس ى
ض ًير أىبك ي ً
الن ً
ً َّ ً
ً
و
اس ًة ًفي اٍلىييي ً
كد ًعٍن ىد قي يد ً
النبً ّْي  ىكًم ٍف ىبنًي َّ
كـ َّ
اف ًم ىف اٍل ىم ٍشيي ً
ب
يف بً ّْ
ىخ ى
اس ًر ٍب ًف أ ٍ
طى
ي ى
كر ى
اٍل ىقمي يؿ ىك ىعٍبد المو ٍب ًف ىس ىالـ ىك ىك ى
الرىي ى
ً و
َّ ً
ً
ؼ كىرًافعي ٍب يف أىبًي اٍل ىحًقي ً
اعةي ٍب يف ىزٍيود
ىخ ى
ىخكهي يحىي ُّي ٍب يف أ ٍ
ؽ ىكًم ٍف ىبنًي ىقٍيينقى ى
ىكأ ي
اص ىكًرفى ى
ب ىك ىك ٍع ي
طى
اع ىعٍب يد المو اٍب يف ىحنيؼ ىكًفٍن ىح ي
ب ٍب يف األ ٍشىر ى
ّّ ً
و ً
كًم ٍف ىبنًي قيىرٍيظىةى ُّ
يسا ًفي
ىسود ىك ىش ٍم ًكي يؿ ٍب يف ىزٍيود ىفيى يؤىال ًء ىل ٍـ ىيثٍيب ٍ
الزىبٍيير ٍب يف ىباطىىيا ىك ىك ٍع ي
ت إً ٍس ىال يـ أى ىحد مٍنيي ٍـ ىك ىك ى
اف يكؿ مٍنيي ٍـ ىرئً ن
ب ٍب يف أ ى
ى
ً
ً
و
ً
ً
ً
ً
ً
آخىر اٍل ىحد ى ً
كنكا اٍل يمىرىاد كقى ٍد ىركل أيىبك ين ىعٍيوـ في َّ
آم ىف
الد ىالئ ًؿ م ٍف ىك ٍجو ى
ىف ىي يك ي
اعةه مٍنيي ٍـ فىىي ٍحتىم يؿ أ ٍ
ىسمى ىـ ىالتَّىب ىعوي ىج ىم ى
اٍلىيييكًد ىكلى ٍك أ ٍ
يث بمى ٍفظ لى ٍك ى
ى ى
ً
ً
بًي ُّ
ب السُّيىٍيمً ُّي فىقىا ىؿ" لى ٍـ يي ٍسمً ٍـ ًم ٍف أى ٍحىب ًار ا ٍلىيييكًد ًإ َّال اثٍىن ً
اف ىي ٍعنًي
ىسمى يمكا يكمُّيي ٍـ ىكأ ٍ
ىغ ىر ى
الزىب ٍي ير ٍب يف ىباطىىيا ىكىذ يككهي م ٍف يرىؤ ىساء ىيييكود ىأل ٍ
ؽ ً
ً
ً ً َّ ً
َّ ً
َّ ً
و
ص ً
ص ً
يح وة"(ْٕ).
صح ى
كريَّا إً ٍس ىال نما م ٍف طى ًري و ى
كريَّا ىك ىذا قىا ىؿ ىكلى ٍـ أ ىىر ل ىع ٍبد المو ٍب ًف ي
ىع ٍب ىد المو ٍب ىف ىس ىالـ ىك ىع ٍب ىد المو ٍب ىف ي
ً
ىف ىييي ً
كقاؿ أيضانً :
كديِّا ىس ًم ىع َّ
ىحىب ًار ىكىزٍيًد بف سعنة يمطىَّكنال ىكىرىكل اٍلىبٍييىًق ُّي أ َّ
النبً َّي
َّاف ًق َّ
اع وة ًم ىف ٍاأل ٍ
صةي إً ٍس ىالًـ ىج ىم ى
"كعٍند ابف حب ى
ً
ىحىب نارا"(ٕٓ).
كس ى
كنكا أ ٍ
ىف ىال ىي يك ي
ىسمى يمكا يكمُّيي ٍـ لى ًك ٍف ىي ٍحتى ًم يؿ أ ٍ
اء ىك ىم ىعوي ىنفىهر م ىف ا ٍلىيييكًد فىأ ٍ
ؼ فى ىج ى
كرةى يي ي
 ىي ٍق ىأير يس ى
كقد ذكر األستاذ أبك الحسف الندكم -رحمو اهلل -أنو اطمع عمى إحصاء قاـ بو العالمة مجيب اهلل الندكم في كتابو

"الصحابة كالتابعكف مف أىؿ الكتاب"" :أنو بمغ عدد مف أسمـ مف الييكد ككاف لو شرؼ الصحبة تسعة كثالثكف رجالن جاءت
أسماؤىـ كتراجميـ في كتب طبقات الصحابة"(ٕٔ).

ىذه ىي المجمكعة التي افترقت عف الييكدية ،ذلؾ االفتراؽ األبدم الذم فيو النجاة مف كعيد اهلل بالنار ،كالبشرل في
كعد اهلل بالجناف ،كتمؾ أيضان ىي الفئة التي سالت كتثبتت مف نبكتو كأصرت عمى كفرىا كانساؽ بقية الييكد معيـ ،كالى كقتنا
الحاضر تجد أقؿ أىؿ األدياف دخكالن في اإلسالـ ىـ الييكد كقميؿ منيـ مف يسمـ ،كىكذا بانت لنا معالـ االفتراؽ األخير منيـ
عف البشير الذم بعثو اهلل لإلنس كالجف ككاف قبكؿ ذلؾ لمف كتب اهلل لو السعادة ،ككاف رفضيا لمف كتبت عميو الشقاكة.
القسم الثاني :من سأل وحاور النبي  وعرف الحق وبقي عمى دينو وكفره.

كىؤالء عامة الييكد كغالبية عممائيـ كأحبارىـ كمف تبعيـ مف القادة كالعكاـ ،عرفكا الحؽ مسبقا كحاكركا النبي الخاتـ

كجاء الكصؼ الذم عندىـ مطابقا ،كلـ ينفككا عف كفرىـ كافترقكا عف الحؽ كما بينت سكرة البينة ،كىذه شكاىد عديدة تنبئ

عف حاليـ ،ركل اإلماـ مسمـ عف ثكباف مكلى رسكؿ اهلل  قاؿ :كنت قائمان عند رسكؿ اهلل  فجاء حبر مف أحبار الييكد

فقاؿ :السالـ عميؾ يا محمد فدفعتو دفعة كاد يصرع منيا فقاؿ :لـ تدفعني؟ فقمت :أال تقكؿ يا رسكؿ اهلل ،فقاؿ الييكدم :إنما
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?? ??? ????? ???? ?????? - ????? ???? ???????- The Division of the People of the Book (the Jewish and Christians) as Determined by Surat al-Baynah - An

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عطا اهلل املعايطة

إف اسمي محمد الذم سماني بو أىمي ،فقاؿ الييكدم :جئت أسألؾ،
ندعكه باسمو الذم سماه بو أىمو ،فقاؿ رسكؿ اهلل ٌ :
فقاؿ لو رسكؿ اهلل  :أينفعؾ شيء إف حدثتؾ؟ قاؿ :أسمع بأذني ،فنكت رسكؿ اهلل  بعكد معو ،فقاؿ :سؿ .فقاؿ

الييكدم :أيف يككف الناس يكـ تبدؿ األرض غير األرض كالسماكات؟ فقاؿ رسكؿ اهلل  :ىـ في الظممة دكف الجسر .قاؿ:

فمف أكؿ الناس إجازة؟ قاؿ :فقراء المياجريف .قاؿ الييكدم :فما تحفتيـ حيف يدخمكف الجنة؟ قاؿ :زيادة كبد النكف ،قاؿ :فما
غذاؤىـ عمى إثرىا؟ قاؿ :ينحر ليـ ثكر الجنة الذم كاف يأكؿ مف أطرافيا .قاؿ :فما شرابيـ عميو؟ قاؿ :مف عيف فييا

تسمى سمسبيال .قاؿ :صدقت .قاؿ :كجئت أسألؾ عف شيء ال يعممو أحد مف أىؿ األرض إال نبي أك رجؿ أك رجالف.
قاؿ :ينفعؾ إف حدثتؾ؟  .قاؿ :أسمع بأذني .قاؿ :جئت أسألؾ عف الكلد؟ قاؿ :ماء الرجؿ أبيض ،كماء المرأة أصفر ،فإذا

اجتمعا فعال مني الرجؿ مني المرأة ،أذك ار بإذف اهلل ،كاذا عال مني المرأة مني الرجؿ ،آنثا بإذف اهلل .قاؿ الييكدم :لقد
صدقت ،كانؾ لنبي ،ثـ انصرؼ فذىب .فقاؿ رسكؿ اهلل  :لقد سألني ىذا عف الذم سألني عنو ،كما ليعمـ بشيء منو،

حتى أتاني اهلل بو»(ٕٕ).

كامتزج الحقد كاإلجراـ عندما سمكا لو الشاة لقتمو كزعمكا أنيـ يختبركف صدقو كقد نجاه اهلل مف سميـ كلكنيـ أصركا

عمى كفرىـ ،ركل البخارم عف أبي ىريرة  ،قاؿ :لما فتحت خيبر أىديت لمنبي  شاة فييا سـ ،فقاؿ النبي  :أجمعكا

إلي مف كاف ىا ىنا مف ييكد .فجمعكا لو ،فقاؿ :إني سائمكـ عف شيء ،فيؿ أنتـ صادقي عنو؟ فقالكا :نعـ ،قاؿ ليـ النبي

 :مف أبككـ؟ قالكا :فالف ،فقاؿ :كذبتـ ،بؿ أبككـ فالف ،قالكا :صدقت ،قاؿ :فيؿ أنتـ صادقي عف شيء إف سألت عنو؟

فقالكا :نعـ يا أبا القاسـ ،كاف كذبنا عرفت كذبنا كما عرفتو في أبينا ،فقاؿ ليـ :مف أىؿ النار؟ قالكا :نككف فييا يسي انر ،ثـ
تخمفكنا فييا ،فقاؿ النبي  :اخسأكا فييا ،كاهلل ال نخمفكـ فييا أبدان ،ثـ قاؿ :ىؿ أنتـ صادقي عف شيء إف سألتكـ عنو؟

فقالكا :نعـ يا أبا القاسـ ،قاؿ :ىؿ جعمتـ في ىذه الشاة سما؟ قالكا :نعـ ،قاؿ :ما حممكـ عمى ذلؾ؟ قالكا :أردنا إف كنت

كاذبا نستريح ،كاف كنت نبيا لـ يضرؾ"(ٖٕ).

"ع ٍف
كفي أكقات السعة كاالنتظار كانكا يتحدثكف عف النبي المكعكد كلكف لـ تنفعيـ تمؾ األخبار حيث ركل اآلجرم ى
و
ىسمى ىمةى ٍب ًف ىس ىال ىمةى ٍب ًف كٍق و
ض نحى ،ىحتَّى ىجمى ىس إًلىى ىبنًي ىعٍبًد
اف ىبٍي ىف أٍىبىياتًىنا ىريج هؿ ىيييكًدمّّ ،فى ىخ ىرىج ىعمىٍيىنا ىذ ى
ات ىغ ىداة ي
ش قىا ىؿ :ىك ى
ى
ث كاٍلً
ً
ً
ً
ً
و
و
ً
ً
ً
ً
ّّ
امةى،
ي
ق
ع
ب
ل
ا
ر
ك
ذ
ف
م
د
ك
ي
ي
ل
ا
ؿ
ب
ق
ى
أ
ف
ي،
م
ىى
أ
اء
ن
ف
ب
ع
ج
ط
ض
م
ي،
ل
ة
د
ر
ب
ى
م
ع
،
اب
ش
ـ
ال
غ
ذ
ئ
م
ك
ي
ا
ىن
أ
ُّ
ٍاألى ٍشيى ًؿ ًفي ىن ًادي ًي ٍـ ،ىك ى ى ٍ ى ي ى ه ى
ى ى يٍ ى
ٍ
ي ٍ ى ه ى
ى ٍى ى ٍ ى ي
ى ى ى ى ٍى ٍ ى ى ى ى
ىكاٍل ىجَّنةى ىك َّ
الف ،أىتىىرل ىى ىذا ىكائًننا :أ َّ
ىف المَّوى 
كف ىب ٍع ىد اٍل ىم ٍك ًت ،فىقىاليكا :ىكٍي ىح ى
ىص ىح ى
ؾ ىيا في ي
اب ىكثى وف ىال ىي ىرٍك ىف ىحىياةن تى يك ي
اف اٍلقى ٍكيـ أ ٍ
الن ىار ،ىك ىك ى
ً
الد ًار ي ٍجىزكف ًفييا بًحس ًف أ ٍ ً
ًً
ً
اما؟ ىكأ َّ
كف إًلىى ىجَّن وة
ىيٍب ىع ي
ث اٍل ًعىب ى
ىع ىمال ًي ٍـ ،ثيَّـ ىيص يير ى
ىف ىغٍي ىر ىىذه َّ ي ٍ ى ى ي ٍ
اد ىب ٍع ىد ىم ٍكتً ًي ٍـ ،إً ىذا ى
ص ياركا تيىرنابا ىكعظى ن
ً
ؾ َّ
ت أ َّ
كر ًفي ىد ًاريك ٍـ،
ىف ىحظّْ ىي ًم ٍف تًٍم ى
ىكىن وار؟ قىا ىؿ :ىن ىع ٍـ ،ىكالًَّذم ىن ٍف ًسي بًىيًد ًه ،ىك ٍاي يـ المَّ ًو لى ىكًد ٍد ي
ىف أٍىن يج ىك ًمٍنيىا :أ ٍ
الن ًار أ ٍ
ىف يي ٍس ىج ىر لي تىُّن ه
يجع يؿ ًف ً
ث ٍاآل ىف قى ٍد أىظىمَّ يك ٍـ ىزىم يانوي ىكىي ٍخيريج ًم ٍف ىىًذ ًه اٍلبً ىالًد ىكأى ىش ىار
يو ،ثيَّـ يي ٍ
ؽ ىعمى َّي ،قىاليكا لىوي :ىك ىما ىع ىال ىمةي ىذلً ى
ؾ؟ قىا ىؿ :ىنبً ّّي ييٍب ىع ي
طىب ي
ثيَّـ أ ٍ ى
ً
كف ىذلً ىؾ َّ
ب المٍَّي يؿ ىك َّ
النيى يار ىحتَّى
اف؟ قىا ىؿ :إً ٍف ىي ٍستىٍنف ىد ىى ىذا اٍل يغ ىال يـ يع ٍمىرهي يي ٍد ًريكوي قىا ىؿ ىسمى ىمةي :فى ىما ىذ ىى ى
الزىم ي
إًلىى ىم َّكةى ،قىاليكا :ىك ىمتىى ىي يك ي
ً َّ ً
ث المَّوي ىر يسكلىوي  ،كًا َّف اٍلىييي ً
م ىك ىك َّذىبوي ،فى يكَّنا ىنقيك يؿ
ص َّد ٍقىناهي ،ىك ىكفىىر بً ًو اٍلىيييكًد ُّ
كد َّ
م لى ىح ّّي ىبٍي ىف أى ٍ
ىب ىع ى
آمَّنا بً ىر يسكؿ المو  ،ىك ى
ظيي ًرىنا ،فى ى
ى
ت تىقيك يؿ؟ فىىيقيك يؿً :إَّنوي «لىٍي ىس بً ًو ،ىب ٍغنيا ك ىح ىس ندا» قىا ىؿ م ىح َّم يد ٍب يف اٍل يح ىسٍي ًف -ىرًحموي المَّوي :-فىأى ٍكثىير اٍلىييي ً
كد
لىوي :ىكٍيمى ى
ؾ ىيا في ىال يف أٍىي ىف ىما يكٍن ى
ى
ي
ى
ً َّ ً
ً
ىكفىركا ،كاٍل ىقًمي يؿ ًمٍنيـ آمف بًرس ً َّ ً
ىحىبار"(ٕٗ).
ب ٍاأل ٍ
كؿ المو  ،مثٍ يؿ ىعٍبد المو ٍب ًف ىس ىالوـ ،ىكىب ٍع ىدهي ىك ٍع ي
يٍ ى ى ى ي
ي ى
كىذا حيي بف أخطب كأخيو مف أكثر الييكد عممان بالنبي ككصفو كلكنيـ اختاركا عداكتو حتى نالتيـ العقكبة العاجمة
اب قىا ىؿ :كبًاٍلمًدين ًة م ٍقًدـ رس ً ً
يكـ بني قريظة .ركل البييقي :ىع ًف ٍاب ًف ًشي و
ىى ًؿ ا ٍل ىم ًد ىين ًة لى ٍـ
اف ىي ٍعيب يد ىىا ًرىجا هؿ ًم ٍف أ ٍ
كؿ اهلل  أ ٍىكثى ه
ى ى ى ى ى ىي
ى
ً
ً
ؾ ٍاأل ٍىكثى ً
ىخ ى
صفَّيةى
كىا فىأى ٍقىب ىؿ ىعمىٍي ًي ٍـ قى ٍك يميي ٍـ ،ىك ىعمىى تًٍم ى
ىخك يحىي ّْي ٍب ًف أ ٍ
كىا ،ىك ىع ىم ىد أيىبك ىياس ًر ٍب يف أ ٍ
ب أي
اف ،فىيى ىد يم ى
ىيتٍيريك ى
ىخطىػ ى
طػ ػ ى
ب ،ىك يى ىك أيىبك ى
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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبً ّْي  فى ىجمى ىس إًلىى َّ
ىزٍك ًج َّ
ؼ اٍلًقٍبمىةي ىن ٍح ىك اٍل ىم ٍس ًجًد ا ٍل ىح ىرًاـ،
ادثىوي ،ثيَّـ ىرىج ىع إًلىى قى ٍكًم ًو ،ىكىذلً ى
صىر ى
النبً ّْي  فى ىس ًم ىع ًمٍنوي ىك ىح ى
ؾ قىٍب ىؿ أ ٍ
ىف تي ٍ
ً
ًَّ
ً
ً
ىخكهي يحىي ّّي
كف ،فىاتَّبً يعكهي ىكىال تي ىخالًفيكهي ،فى ٍان ى
طمى ى
ؽ أي
اء يك ٍـ بًالذم يك ٍنتي ٍـ تىٍنتىظ ير ى
يعكنًي؛ فىًإ َّف اهللى  قى ٍد ىج ى
فىقىا ىؿ أيىبك ىياس ور :ىيا قى ٍكًـ ،أىط ي
الن ً
ً
ير ،فىأىتىى َّ
ضً
كد ىي ٍك ىمئًوذ ،ىك يى ىما ًم ٍف ىبنًي َّ
النبً َّي  فى ىجمى ىس إًلىٍي ًو ،ىك ىس ًم ىع ًم ٍنوي فى ىرىج ىع ًإلىى قى ٍك ًم ًو
يف ىس ًم ىع ىذلً ى
ّْد ا ٍلىييي ى
ؾ ،ىك يى ىك ىسي ي
ح ى
طاعا ،فىقىا ىؿ :أىتىٍيت ًمف ًع ٍن ًد رج وؿ ك ً
اس ور يا ٍابف أ ّْيـ ،أ ً
ىخكه أىبك ي ً
ك ىك ً
ىط ٍعنًي ًفي ىى ىذا
اهلل ال أ ىا
ي ٍ
ىز يؿ لىوي ىع يد ِّكا أىىب ندا .فىقىا ىؿ لىوي أ ي ي ي ى
اف في ًي ٍـ يم ى ن
ى ى
ى ى
ىي ى
ً (َٖ)
ً
ً
ً
ٍاألىم ًر ،ثيَّـ ٍ ً ً ً
استى ٍحكىذ ىعمىٍي ًو َّ
اف فىاتَّىب ىعوي قى ٍك يموي ىعمىى ى ٍأريًو" .
الش ٍي ى
يع ى
يما ًش ٍئ ى
ط ي
ت ىب ٍع ىدهي ،ىال تى ٍيم ٍؾ قىا ىؿ :ال ىكاهلل ال أيط ي
ٍ
اعصني ف ى
ؾ ،ىك ٍ ى

كىذه جميرة األحبار تجتمع لترل أكصاؼ النبي ثـ يجمعكف عمى ضاللة الكفر كالحسد .ركل البييقي عف ُّ
اؿ:
الزٍى ًرمُّ ،قى ى
اجتىمعكا ًفي بٍي ًت اٍل ًم ٍدر ً ً
يد ٍب ىف اٍلم ىسي ً
ىف أىىبا يى ىرٍي ىرةى ،ىح َّدثىيي ٍـ ،أ َّ
ّْب ،أ َّ
يف قىًد ىـ
ت ىريجالن ًم ٍف يع ىزٍيىنةى يي ىح ّْد ي
ىحىب ىار ىييي ى
ث ىس ًع ى
ىف أ ٍ
ىس ًم ٍع ي
ى
اس ح ى
كد ٍ ى ي
ى
ي
رسك يؿ ً
اهلل  اٍلمًد ىينةى ،كقى ٍد ىزىنى ًمٍنيـ رج هؿ بع ىد إً ٍح ً ً
ام ىأروىة ًم ىف اٍلىييي ً
الريج ًؿ ىكبًيىًذ ًه اٍل ىم ٍأرًىة
ت ،ىفقىا ىؿٍ :انطىمًقيكا بًيى ىذا َّ
صىن ٍ
كد قى ٍد أ ٍ
يٍ ى ي ى ٍ
ىح ى
ى
ىي
صانو بً ٍ
ى
ى
ؼ اٍلح ىكـ ًفي ًيما؟ ككلُّكه اٍلح ٍكـ عمىٍي ًيما ،فىًإ ٍف ع ًم ىؿ بًعمًم يكـ ًفي ًيما ًمف التَّ ٍجبًي ًة ،ك يىك اٍلجٍم يد بًحٍب وؿ ًم ٍف لًيؼو
و
ً
ى ى ى ى ى
ى
ىى ٍ ى ى
إلىى يم ىح َّمد فى ىسميكهي :ىكٍي ى ى ي ى ى ى ي ي ى ى ى
ً
كىيما ثيَّـ ي ٍحم ىال ًف عمىى ًحمارٍي ًف كيح َّك يؿ كج ي ً
و
م ًٍ ً
ص ّْدقيكهي ،فىًإَّن ىما
ى ى ىي ى ي ي
ى
كىيي ىما م ٍف قييبؿ إًلىى يديب ًر اٍلح ىم ًار ،فىاتَّبً يعكهي ىك ى
ي ى
طم ٍّي بقى وار ثيَّـ يي ىس َّكيد يك يج ي ي ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
الريج يؿ قى ٍد ىزىنى ىب ٍع ىد
ىف ىي ٍسميىب يك يمكهي ،فىأىتى ٍكهي فىقىاليكا :ىيا يم ىح َّم يد ىى ىذا َّ
ؾ ،ىكًا ٍف يى ىك ىح ىك ىـ في ًي ىما بً َّ
يى ىك ىمم ه
الر ٍجـ ،فىا ٍح ىذ يركا ىعمىى ىما في أٍىيدي يك ٍـ أ ٍ
ؾ اٍلح ٍكـ ًفي ًيما ،ىفم ىشى رسك يؿ ً
َّ
إً ٍح ً ً
ت ،فى ٍ ً ً
ىحىب ىاريى ٍـ ًفي ىبٍي ًت اٍل ًم ٍدىر ً
اس
اهلل  ىحتَّى أىتىى أ ٍ
ام ىأروىة قى ٍد أ ٍ
صٍن ى
ىي
ىح ى
ى
صانو بً ٍ
اح يك ٍـ فيي ىما فىقى ٍد ىكلٍيىنا ى ي ى ى ى
ً
ً
ً
ً
صً
ىخىريجكا
ض ىبني قيىرٍيظىةى أَّىنيي ٍـ أ ٍ
ىعمى ىم يك ٍـ" فىأ ٍ
كد أ ٍ
فىقىا ىؿ :ى"يا ىم ٍع ىش ىر ىييي ى
كرىيا ٍاأل ٍ
ىخ ًريجكا إًل َّي أ ٍ
ىع ىكىر ،ىكقى ٍد ىرىكل ىب ٍع ي
ىخ ىريجكا إًلىٍيو ىعٍب ىد اهلل ٍب ىف ي
ً
ً
ً
كريا أىبا ي ً
ً ًو
يف ىخ ًط ىؿ
اس ًر ٍب ىف أ ٍ
ب ىكىك ٍى ى
ىخطى ى
ص ًى ى ى
اؤىنا ،فىقىا ىؿ لىيي ٍـ ىر يسك يؿ اهلل  ح ى
ب ٍب ىف ىيييكىذا ،فى ىقاليكا :ىى يؤىالء يعمى ىم ي
إًلىٍيو ىي ٍك ىمئذ ىم ىع ا ٍب ًف ي
ً
ً
ً
ً
ً
صً
ىح ىدثً ًي ٍـ ًسِّنا،
اف يغ ىال نما ىشابِّا ًم ٍف أ ٍ
كرىيا :ىى ىذا أ ٍ
أ ٍىم يريى ٍـ ،إًلىى أ ٍ
ىعمى يـ ىم ٍف ىبق ىي بًالتَّ ٍكىراة ،فى ىخال بًو ىر يسك يؿ اهلل  ،ىك ىك ى
ىف قىاليكا الٍب ًف ي
ً
َّ ً
صً
َّاموي ًعٍن ىد ىبنًي إً ٍسىرائًي ىؿ ،ىى ٍؿ تى ٍعمى يـ أ َّ
ىف اهللى ىح ىك ىـ
كرىيا أٍىن يش يد ىؾ اهللى ىكأي ىذ ّْك ير ى
فىأىلىظ بًو اٍل ىم ٍسأىلىةى ىر يسك يؿ اهلل  ىيقيك يؿ لىوي :ى"يا ٍاب ىف ي
ؾ أىي ى
ً
ً
ًفيم ٍف ىزىنى بع ىد إً ٍحصانً ًو بً َّ ً ً
ًً
ؾ ىنبً ُّي يم ٍر ىس هؿ ،ىكلى ًكَّنيي ٍـ
كف أَّىن ى
ىما ىكاهلل ىيا أىىبا اٍلقىاسـ إًَّنيي ٍـ لىىي ٍع ًرفي ى
ىٍ
ى
الر ٍجـ في التَّ ٍكىراة؟" فىقىا ىؿ :المييَّـ ىن ىع ٍـ ،أ ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
النج ً
ؾ ،فى ىخ ىرىج ىر يسك يؿ اهلل  فىأ ىىم ىر بي ىما فىيرج ىما عٍن ىد ىباب ىم ٍسجده في ىبني ىغٍنـ ٍب ًف ىمالؾ ٍب ًف َّ
ؾ ٍاب يف
َّار ،ثيَّـ ىكفىىر ىب ٍع ىد ىذل ى
كن ى
ىي ٍحس يد ى
ً
ين يس ِارع َ ِ
ِ
صً
ين
ُّيا َّ
ون لِقَ ْوٍم َ
آخ ِر َ
اع َ
س َّم ُ
سو ُل ََّل َي ْحُزْن َك الَّذ َ ُ َ ُ
كرىيا ،فىأٍىنىزىؿ اهللي َ  :يا أَي َ
ون في ا ْل ُك ْف ِر[المائدة ،]ُْ :إًلىى قى ٍكلًوَ  :
الر ُ
ي

وك[المائدة.)ُٖ(]ُْ :
لَ ْم َيأْتُ َ
ً ً
صمَّى
كقد حاكرىـ رسكؿ في مكاطف عديدة كلكف بال جدكل ركل البييقي في الدالئؿ ،قاؿ :ى
"كد ىخٍمت ىعمىى ىر يسكؿ اهلل  -ى
اهلل إًَّن يكـ لىتىعمىمكف أّْىني رسك يؿ ً
اهلل عمىي ًو كآلو كسمَّـ -جماعةه ًم ٍنيـ ،فىقىا ىؿ لىيـ :أىما ك ً
ؾ ،فىأ ٍىن ىز ىؿ اهللِ  :
لك ِن
اهلل ،قىاليكا :ىما ىن ٍعمى يـ ىذلً ى
ي ىٍ
ى ى ى ىى ى
ٍ ٍ ي ى
ىي
يٍ
ي
يٍ ى ى
ً
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صمى اهلل عميو كآلو ىك ىسم ىـ-
ش َي ُد بما أَْنَز َل إلَ ْي َك ،أَْنَزلَ ُو بع ْممو َوا ْل َمالئ َك ُة َي ْ
المَّ ُو َي ْ
ش َي ُد َ
ون[النساء ،]ُٔٔ :ىكأىتىى ىر يسك ىؿ اهلل  -ى
م فى ىكمَّمكه ك ىكمَّميـ ،كىدعاىـ إًلىى ً
ً
اهلل  ،ىك ىح َّذ ىريى ٍـ نً ٍق ىمتىوي قىاليكا ىما تي ىخ ّْكفيىنا ىيا
ىضا ،ىكىب ىح ًر ُّ
اف ٍب يف أ ى
ين ٍع ىم ي
م ٍب يف ىع ٍم ورك ،ىك ىشأ ي
ٍس ٍب يف ىعد ٍّ ي ي ى ى ي ٍ ى ى ي ٍ
ً
ً ً
كد ىك َّ
َّاؤهي ،ىكقى ٍك ًؿ َّ
ناء المَّ ِو
ص ىارل ،فىأٍىن ىز ىؿ اهللي ً في ًي ٍـ ىكقالى ًت اٍلىييي ي
النصارلَ  :ن ْح ُن أ َْب ُ
الن ى
اء اهلل ىكأىحب ي
يم ىح َّم يد ىن ٍح يف ىكاهلل أٍىبىن ي
َّاؤهُ[المائدة ،]ُٖ :إًلىى ً
وأ ِ
كد اتَّقيكا المَّو فك
َحب ُ
ادةى ،ىك يع ٍقىبةي ٍب يف ىك ٍى وب :ىيا ىم ٍع ىش ىر ىييي ى
آخ ًر ٍاآلىي ًة ،فىقىا ىؿ لىيي ٍـ يم ىعا يذ ٍب يف ىجىب وؿ ،ىك ىس ٍع يد ٍب يف يعىب ى
َ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ً
ً
َّ
َّ
ب اٍب يف
كنوي لىىنا قىٍب ىؿ ىمٍب ىعثو ىكتىصفي ى
كف أىنوي ىر يسك يؿ المو ىكلىقى ٍد يكٍنتي ٍـ تى ٍذ يك ير ى
كنوي لىىنا بصفىتو ،فىقىا ىؿ ىرافعي ٍب يف يحىرٍيممىةى ،ىكىك ٍى ي
المو إن يك ٍـ لىتى ٍعمى يم ى
ييكدا :ما قيٍمىنا ىى ىذا لى يكـ كىال أٍىن ىز ىؿ المَّو ًم ٍف ًكتى و
ير ًم ٍف ىب ٍعًد ًه فىأٍىن ىز ىؿ المَّو ً في قى ٍكلً ًي ىما َ يا
ير ىكىال ىنًذ نا
كسى ،ىكىال أ ٍىر ىس ىؿ ىب ًش نا
اب ىب ٍع ىد يم ى
ى
ٍ ى
(ِٖ)
ِ
ٍ
ً
ِ
أْ ِ
َّ
ِ
ً
ً
ٍ
ِ
ّْ
ير[المائدة. ]ُٗ :
سولُنا ُي َبّْي ُن لَ ُك ْم َعمى فَتَْرة م َن ُّ
سل إلىى قى ٍكلو َ والم ُو َعمى ُكل َ
الر ُ
جاء ُك ْم َر ُ
َى َل ا ْلكتاب قَ ْد َ
ش ْيء قَد ٌ
إذف ،ىذا ىك االفتراؽ الذم قصدتو سكرة البينة في الييكد افتراؽ أبدم عف الحؽ بيف فئتيف :الفئة المؤمنة بالقسـ األكؿ

كما بينا ،كالفئة الثانية بالقسـ الثاني :كىـ عامة مف بقي عمى دينو ،كرفض الديف الحؽ.
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املطلب الزابع :افرتاق الهصارى سمو البعثة الهبىية.
الحديث عف افتراؽ النصارل عف دينيـ كالدخكؿ في اإلسالـ لو خصائص أخرل ليست كالييكد ،فإذا كاف النبي 

قد قابؿ الييكد كعرؼ مكائدىـ كحقدىـ ،كانتيت العالقة معيـ مبك ار عمى نيج الصراع كالحركب ،كآمف منيـ عدد قميؿ كما

سبؽ كبينا ،كىك الذيف أشارت إلييـ سكرة البينة في االفتراؽ عف دينيـ إلى الديف الحؽ ،فإف النصارل كاف ليـ خصائص

ش َّد َّ
الن ِ
اس َع َد َاوةً
أخرل نص عمييا اهلل تعالى في كتابو كبشر بيا ،فقد أثنى اهلل عمى بعضيـ فقاؿ –سبحانو :-لَتَ ِج َد َّن أَ َ
س ِ
ين َوُرْى َبا ًنا
ص َارى َذلِ َك ِبأ َّ
َن ِم ْن ُي ْم ِق ّْ
ين أَ ْ
آم ُنوا ا ْل َي ُي َ
يس َ
آم ُنوا الَِّذ َ
شَرُكوا َولَتَ ِج َد َّن أَقَْرَب ُي ْم َم َوَّدةً لِمَِّذ َ
ود َوالَِّذ َ
لِمَِّذ َ
ين قَالُوا إَِّنا َن َ
ين َ
ين َ
َعي َنيم تَ ِف ُ ِ
الر ُ ِ
ون َرَّب َنا
َّم ِع ِم َّما َعَرفُوا ِم َن ا ْل َح ّْ
س ِم ُعوا َما أُْن ِز َل إِلَى َّ
ق َيقُولُ َ
ستَ ْكِبُر َ
َوأََّن ُي ْم ََّل َي ْ
ون * َوِا َذا َ
يض م َن الد ْ
سول تََرى أ ْ ُ ُ ْ
ِ
الش ِ
آمَّنا فَا ْكتُْب َنا َم َع َّ
ين
اء َنا ِم َن ا ْل َح ّْ
َن ُي ْد ِخمََنا َرُّب َنا َم َع ا ْلقَ ْوِم َّ
ق َوَن ْ
ط َم ُع أ ْ
الصالِ ِح َ
اىِد َ
ين * َو َما لَ َنا ََّل ُن ْؤ ِم ُن ِبالمَّو َو َما َج َ
َ
[المائدة.]ْٖ :
َّ ِ
ارِىم ِبر ِ
َّ
يسى ْاب ِن َم ْرَي َم َوآتَ ْي َناهُ ِْ
يل َو َج َع ْم َنا ِفي
اإل ْن ِج َ
سم َنا َو َقف ْي َنا ِبع َ
كقاؿ تعالى في كصؼ بعضيـ :ثَُّم قَف ْي َنا َعمَى آثَ ِ ْ ُ ُ
ِ
قُمُ ِ
ض َو ِ
ان المَّ ِو فَ َما َرَع ْو َىا َح َّ
ق ِرَع َايِت َيا فَآتَ ْي َنا
اء ِر ْ
وىا َما َكتَْب َن َ
ين اتََّب ُعوهُ َأْرفَ ًة َوَر ْح َم ًة َوَرْى َب ِانَّي ًة ْابتَ َد ُع َ
وب الَِّذ َ
اىا َعمَ ْي ِي ْم إََِّّل ْابت َغ َ
َجرُىم و َك ِثير ِم ْنيم فَ ِ
ِ
ون[الحديد.]ِٕ :
اسقُ َ
الَِّذ َ
آم ُنوا م ْن ُي ْم أ ْ َ ْ َ ٌ ُ ْ
ين َ
إف ىذه الخصائص كاألكصاؼ تبيف أسباب دخكؿ أعداد ىائمة مف النصارل عبر التاريخ في اإلسالـ كافتراقيـ عف
دينيـ إلى الديف الحؽ الخاتـ ،كاذا كاف بعض المفسريف ينسب اآلية إلى قدكـ عدد مف نصارل الحبشة إلى مكة كاإليماف

كفدا إلى النبي  ،فق أر
بالنبي  كالدخكؿ في اإلسالـ ،كما ركل اإلماـ الطبرم" :عف سعيد بف جبير قاؿ :بعث
النجاشي ن
ٌ
ش َّد َّ
الن ِ
شَرُكوا[المائدة:
ين أَ ْ
عمييـ النبي  فأسممكا .قاؿ :فأنزؿ اهلل تعالى فييـ :لَتَ ِج َد َّن أَ َ
آم ُنوا ا ْل َي ُي َ
ود َوالَِّذ َ
اس َع َد َاوةً ِلمَِّذ َ
ين َ

مسمما حتى مات .قاؿ :فقاؿ رسكؿ اهلل
النجاشي فأخبركه ،فأسمـ النجاشي ،فمـ يزؿ
ِٖ] ،إلى آخر اآلية .قاؿ :فرجعكا إلى
ن
ٌ
(ّٖ)
النجاشي قد مات ،فصمُّكا عميو! فصمَّى عميو رسكؿ اهلل  بالمدينة" كلكف اآلية أعـ مف ذلؾ كأشمؿ
إف أخاكـ
َّ
ٌ :
(ْٖ)
تحت قاعدة التفسير القائمة" :العبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب" .
ألف الكاقع التاريخي يبيف لؾ مدل االفتراؽ في النصارل كاختيارىـ اإلسالـ طكعان ال كرىان ،حيث امتد اإلسالـ فييـ

في بالد الشاـ ،كمصر ،كالعراؽ ،كفارس ،كافريقيا ،كتركيا ،كشرؽ أكركبا كغربيا ،كغيرىا مف بقاع العالـ.
كما أف الشكاىد التي سنأتي بيا عف مرحمة النبكة تعبر عف ركح متميزة تجد فييا تمؾ الرحمة كالرأفة المذككرة في كتاب
اهلل ،كىذه الشكاىد أيضا تعبر عف قسميف في النصارل كما في الييكد.
القسم األول :من آمن بالنبي  وافترق عن دينو وقومو.

كاف كرقة بف نكفؿ ممف تنصر ككاف عنده عمـ مف الكتاب حيث كاف يسمى القس ،ركل ابف أبي شيبة في مصنفو قاؿ:
الرسك يؿ الًَّذم ىب َّشر بً ًو ًعيسى بًرس و
كؿ ىيأٍتًي
ؾ لىوي ىفقىا ىؿ ىلوي ىكىرقىةي :أٍىب ًش ٍر ثيَّـ أٍىب ًش ٍر ثيَّـ أٍىب ًش ٍر ،ىفًإّْني أى ٍشيى يد أَّىن ى
"ثيَّـ أىتىى ىكىرقىةى ،فى ىذ ىكىر ىذلً ى
ى ىي
ؾ َّ ي
ى
ؾ رسك يؿ المَّ ًو ،كلىي ً
ً
ً
ىف تي ٍؤمر بًاٍلًقتى ً
اؿ،
كش ي
ىح ىم يد ،ىكأىىنا أى ٍشيى يد أَّىن ى
ىح ىم يد ،ىفأىىنا أى ٍشيى يد أَّىن ى
ت أٍ
اس يموي أ ٍ
ؾ أٍىن ى
ىي
م ٍف ىب ٍعدم ٍ
ؾ يم ىح َّم هد ،ىكأىىنا أى ٍشيى يد أَّىن ى ى ي
ؾ أ ٍ ىى
ت بًاٍلًقتى ً
ضهر"(ٖٓ).
اؿ ىكأىىنا ىح ّّي ىأليىقاتًمى َّف ىم ىع ى
اب يخ ٍ
ت اٍلقى َّس ًفي اٍل ىجَّن ًة ىعمىٍي ًو ثًىي ه
ات ىكىرقىةي ىفقىا ىؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو  :ىأرٍىي ي
ؾ ،ىف ىم ى
ىكلىئً ٍف أ ًيم ٍر ي
ككاف ممف آزر رسكؿ اهلل  حيف جاءه جبريؿ بالكحي لممرة األكلى كطمأنو كبشره ،ركل البخارم عف عائشة -رضي

اهلل عنيا" :-فرجع النبي  إلى خديجة يرجؼ فؤاده ،فانطمقت بو إلى كرقة بف نكفؿ ،ككاف رجال تنصر ،يق أر اإلنجيؿ بالعربية،

فقاؿ كرقة :ماذا ترل؟ فأخبره ،فقاؿ كرقة :ىذا النامكس الذم أنزؿ اهلل عمى مكسى ،كاف أدركني يػكمؾ أنصرؾ نص ار مؤز ار
اجمللة األردنًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"النامكس :صاحب السر الذم يطمعو بما يستره عف غيره"(ٖٔ).
كفي ركاية أخرل "ثـ انطمقت بو خديجة حتى أتت بو كرقة بف نكفؿ بف أسد بف عبد العزل بف قصي كىك ابف عـ

خديجة أخك أبييا ،ككاف ام أر تنصر في الجاىمية ،ككاف يكتب الكتاب العربي ،فيكتب بالعربية مف اإلنجيؿ ما شاء اهلل أف
يكتب ،ككاف شيخان كبي انر قد عمي ،فقالت لو خديجة :أم ابف عـ ،اسمع مف ابف أخيؾ ،فقاؿ كرقة :ابف أخي ماذا ترل؟

فأخبره النبي  ما رأل ،فقاؿ كرقة :ىذا النامكس الذم أنزؿ عمى مكسى ،يا ليتني فييا جذعا ،أككف حيا حيف يخرجؾ
قكمؾ .فقاؿ رسكؿ اهلل  :ىأك مخرجي ىـ؟ فقاؿ كرقة :نعـ ،لـ يأت رجؿ قط بمثؿ ما جئت بو إال عكدم ،كاف يدركني
يكمؾ أنصرؾ نص انر مؤز انر ،ثـ لـ ينشب كرقة أف تكفي"(ٕٖ).
كمف أقدـ مف أسمـ مف النصارل صييب بف سناف الركمي  ،كىك عربي سباه الركـ صغي انر ثـ قدـ إلى مكة ككاف

اؿ :قىا ىؿ
"ع ًف اٍل ىح ىس ًف ،قى ى
مكلى أعطاه النبي  كصفا خاصا مع اثنيف مف الصحابة لـ يعطو ألحد غيرىـ ،ركل اإلماـ أحمد ى
الر ً
ؽ ا ٍل ىحىب ً
ش"(ٖٖ).
ؽ ُّ
كـ ،ىكبًال هؿ ىسابً ي
ب ىسابً ي
اف ىسابً ي
ىر يسك يؿ المَّ ًو " :أىىنا ىسابً ي
صيىٍي ه
ؽ ا ٍل ىع ىر ًب ،ىك ىس ٍم ىم ي
ؽ فى ًار ىس ،ىك ي

أما النصارل الذيف آمنكا خارج نطاؽ مكة فمف أكائميـ عمى اإلطالؽ النجاشي ( ممؾ الحبشة) كقصتو مع المياجريف
األكائؿ لمحبشة كثبكت إسالمو كصالة النبي  صالة الغائب ،أمر مشيكر كثابت ،ركل الطيالسي عف ىعٍبًد المَّ ًو ٍب ًف م ٍس يع و
كد،
ى
اش ّْي كىن ٍحف ثىم يانكف رج نال كمعىنا جعفىر ٍبف أىبًي ى ً
النج ً
َّ ً
ظ يع و
ت
ث
ع
ب
ك
اف ٍب يف ىم ٍ
كف ى ى ى ى ٍ
قىا ىؿ :ى"ب ىعثىىنا ىر يسك يؿ المو  إًلىى َّ ى
طال وب ،ىك يعثٍ ىم ي
ى ي ى ى ىي ىىى ىٍ ي ي
النج ً
ً
ش يع ىم ىارةى ك ىع ٍم ىرك ٍب ىف ا ٍل ىع ً
اش ّْي ىفمى َّما ىد ىخ ىال ىعمىٍي ًو ىس ىج ىدا لىوي ىكىدفى ىعا ًإلىٍي ًو ا ٍليىًدَّيةى ،ىكقى ىاال :إً َّف
قيىرٍي ه
اص ىكىب ىعثيكا ىم ىعيي ىما ىىدَّيةن ًإلىى َّ ى
ى
النج ً
ؾ قىا ىؿ :فىأ ٍىيف يىـ؟ قىاليكا :يىـ ًفي أىر ً
ًً
ً
اش ُّي قىا ىؿ :فىقىا ىؿ
ضى
ضى
ؾ فىىب ىع ى
ث إًلىٍي ًي يـ َّ ى
اسا م ٍف قى ٍك ًمىنا ىرًغيبكا ىع ٍف دينىنا ىكقى ٍد ىن ىزليكا أ ٍىر ى
ىن ن
ٍ
ٍ
ى ٍ
َّ
اش ّْي ىفمىـ يسج يدكا لىو فىقىا ىؿ :مالى يكـ ىال تىسج يد ً ً ً
النج ً
ً
كف ل ٍم ىممؾ؟ فىقىا ىؿ :إً َّف الموى
ي
ٍ ىٍي
ىج ٍعفىهر :أىىنا ىخط ييب يك يـ ا ٍلىي ٍكىـ فىاتَّىب يعكهي ىحتَّى ىد ىخميكا ىعمىى َّ ى
ٍي ى
ى ٍ
النج ً
ًَّ ً
ث [ص ]ُِٕ :إًىلٍيىنا ىنبًي ً
يخبًىر ،فى ىقا ىؿ ىع ٍميرك ٍب يف اٍل ىع ً
اصً :إَّنيي ٍـ
اش ُّي :ىكىما ىذا ى
 ىب ىع ى
ؾ؟ فىأ ٍ
َّو  فىأ ىىمىرىنا أ ٍ
ىف ىال ىن ٍس يج ىد ًإ َّال لمو ،ىفقىا ىؿ َّ ى
اىا إًلىى اٍلع ٍذر ً
ؾ ًفي ًعيسى قىا ىؿ :ىفما تىقيكلي ً ً
اء
كن ى
يي ىخ ًالفي ى
يسى ىكأ ّْيم ًو؟ قىا ىؿ :ىنقيك يؿ ىك ىما ىقا ىؿ المَّوي  يى ىك يرك يح المَّ ًو ىك ىكمً ىمتيوي أىٍلقى ى
ى
كف في ع ى
ى
ىى
ى
ً ً
النج ً
اٍلىبتي ً
الرٍىىب ً
كف ىعمىى ىما
يف ىك ُّ
اف ىما تى ًز ي
اش ُّي يع ن
كؿ َّالتًي لى ٍـ ىي ٍم ىس ٍسيىا ىب ىشهر ىكلى ٍـ ىي ٍف ًر ٍ
ضيىا ىكلى هد ىفتىىن ىاك ىؿ َّ ى
يد ى
كدا فىقىا ىؿ :ىيا ىم ٍع ىشىر اٍلقسّْيس ى
اؿ:
ىح ًم يؿ ىن ٍعمىٍي ًو أ ٍىك قى ى
ت أّْىني ًع ٍن ىدهي فىأ ٍ
ىيقيك يؿ ىى يؤىال ًء ىما ىي ًزيف ىى ًذ ًه ،فى ىم ٍر ىحنبا بً يك ٍـ ىكبً ىم ٍف ًج ٍئتي ٍـ ًم ٍف ًع ٍن ًد ًه فىأىىنا أى ٍشيى يد لىوي أَّىنوي ىنبً ُّي ىكلى ىكًد ٍد ي
ث ًش ٍئتيـ ًم ٍف أىر ً
ضي"(ٖٗ).
ىخ يد يموي ،فى ٍان ًزليكا ىح ٍي ي
أٍ
ٍ
ٍ
اىًمي و
ىى ىؿ ج ً
األصىن ىاـ ،ىكىنٍأ يك يؿ
َّة ىن ٍعيب يد
كركل اإلماـ أحمد في مسنده "عف جعفر ٍب يف أىبًي ى
ط ًال وب ،ىفقىا ىؿ ىلوي :أىيُّيىا اٍل ىمًم ي
ؾ ،يكَّنا قى ٍكنما أ ٍ ى
ٍ
م ًمَّنا الض ً
ً
اٍلمٍيتىةى كىنأٍتًي اٍل ىفك ً
يء اٍل ًج ىك ىار ىي ٍأ يك يؿ اٍل ىق ًك ُّ
ث اهللي إًلىٍيىنا ىر يسكالن
ش ،ىكىن ٍق ى
يؼ ،ىف يكَّنا ىعمىى ىذلً ى
ؾ ىحتَّى ىب ىع ى
َّع ى
اح ى
طعي ٍاأل ٍىرىح ىاـ ،ىكينس ي
ى
ى ى
ً
ً
ً
ً
َّ
اؤىنا ًم ٍف يدكنً ًو ًم ىف
آب
ك
ف
ح
ن
د
ب
ع
ن
ا
ن
ك
ا
م
ع
م
خ
ن
ك
،
ه
د
ب
ع
ن
ك
،
ه
ّْد
ح
ك
ن
ل
اهلل
ى
ل
إ
ا
ان
ع
د
ف
"
،
و
ف
ا
ف
ع
ك
،
و
ت
ان
ىم
أ
ك
،
و
ق
د
ص
ك
،
و
ب
س
ن
ؼ
ر
ًمَّنا ىن ٍع ً ي ى ى ى ي ى ٍ ى ي ى ى ى ى ي ى ى ى ى ي ى ى ى ى ى
يى ى ي ى ى ٍي ى ي ى ى ٍ ى ى ى ي ى ٍي ي ى ٍ ي ى ى ي
الدم ً
اء ٍاألىم ىان ًة ،ك ً
يث ،كأ ىىد ً
ؽ اٍلحًد ً
ً
ً ً
الرًحًـ ،ك يح ٍس ًف اٍل ًجك ًار ،كاٍل ىك ّْ
األكثى ً
اء ،ىكىنيى ىانا
صمى ًة َّ
ىم ىرىنا بًص ٍد ً ى
ؼ ىع ًف اٍل ىم ىح ًارًـ ،ىك ّْ ى
ى
اف ،ىكأ ى
الح ىج ىارة ىك ٍ
ى ى
ى
ى
ى
ؾ بً ًو ىشٍينئا ،كأىمرىنا ًبالص ً
ً
ع ًف اٍلفىك ً
ًً
ً
اح ً
ش ،كىق ٍك ًؿ ُّ
الز ً
َّالة،
ىف ىن ٍعيب ىد اهللى ىك ٍح ىدهي ال ين ٍش ًر ي
صىن ًة ،ىكأ ىىم ىرىنا أ ٍ
ى
كر ،ىكأى ٍكؿ ىما ىؿ اٍلىيتيـ ،ىكقى ٍذؼ اٍل يم ٍح ى
ى ىى
ى
ى

ً
ً
الزىك ًاة ،كالصى ً
ك َّ
اء بً ًو ،فى ىعىب ٍدىنا اهللى ىك ٍح ىدهي ،ىفمى ٍـ ين ٍش ًر ٍؾ بً ًو
آمَّنا بًو ىكاتَّىب ٍعىناهي ىعمىى ىما ىج ى
كر اإلسالـ ،فى ى
يم ى
ص َّد ٍقىناهي ىك ى
ّْياـ" ،قىا ىؿ :فى ىع َّد ىد ىعمىٍيو أ ي
ى
ى
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ً
ُّ
اد ًة ٍاأل ٍىكثى ً
اف ًم ٍف
ب
ع
ى
ل
إ
ا
كن
د
ر
ي
ل
ا
ن
ين
د
ف
ع
ا
كن
ن
ت
ف
ك
ا
كن
ب
ذ
ع
ف
ا،
ن
م
ك
ق
ا
ن
ي
م
ع
ا
د
ع
ف
ا،
ن
ل
ؿ
ىح
أ
ا
م
ا
ن
م
م
ىح
أ
ك
ا،
ن
ي
م
ع
ـ
ر
ح
ا
م
ا
ن
م
ر
ح
ك
ا،
ئ
ي
ش
َّ
َّ
ى ٍ ن ى ى ٍ ى ى ى ى ى ىٍ ى ى ٍ ىٍ ى ى ى ىى ى ى ى ى ىٍ ى ى ٍ ي ى ى ى ي ى ى ى ىي ى ى ٍ ى ى ي ى ى ى ى
ًعب ى ً
كنا ،ىك ىشقُّكا ىعمىٍيىنا ،ىك ىحاليكا ىبٍيىنىنا ىكىبٍي ىف ًدينًىنا ،ىخىر ٍجىنا إًلىى
كنا ىك ى
ىف ىن ٍستى ًح َّؿ ىما يكَّنا ىن ٍستى ًح ُّؿ ًم ىف ى
ظمى يم ى
الخىبائً ًث ،ىفمى َّما قىيىير ى
اد ًة اهلل ،ىكأ ٍ
ى
النج ً
اش ُّي :ىى ٍؿ ىم ىع ىؾ
ىف ىال ين ٍ
ت :ىفقى ى
ظمى ىـ ًعٍن ىد ىؾ أىيُّيىا اٍل ىممً ي
اؾ ،ىكىرًغٍبىنا ًفي ًج ىك ًار ى
ؾ ىعمىى ىم ٍف ًس ىك ى
اختىٍرىنا ى
ىبمىًد ىؾ ،ىك ٍ
ؾ ،قىاىل ٍ
ؾ ،ىكىرىج ٍكىنا أ ٍ
اؿ لىوي َّ ى
ًم َّما جاء بً ًو ع ًف ً
ً
ت :ىفقىا ىؿ لىو جعفىر :ىنعـ ،ىفقىا ىؿ لىو َّ ً
ص ٍدنار ًم ٍف (كييعص)،
اهلل ًم ٍف ىش ٍي وء؟ قىالى ٍ
ي
ى
الن ىجاش ُّي :فىا ٍقىأرٍهي ىعمى َّي ،ىفقىىأىر ىعمىٍيو ى
ى ى
ي ى ٍ ه ىٍ
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ً
ً
ىخضميكا م ً
تأ ً
ً
النج ً
يف ىس ًم يعكا ىما تىال ىعمىٍي ًي ٍـ ،ثيَّـ قىا ىؿ
اش ُّي ىحتَّى أ ٍ
قىالى ٍ
ىخ ى
ت :فىىب ىكى ىكاهلل َّ ى
صاحفىيي ٍـ ح ى
ىساقفىتيوي ىحتَّى أ ٍ ى ى ى
ض ىؿ ل ٍحىيتىوي ،ىكىب ىك ٍ ى
ً
اح ىد وةٍ ،ان ىً
اش ُّي :إً َّف ىى ىذا كالًَّذم جاء بً ًو مكسى لىي ٍخرج ًم ٍف ًم ٍش ىك واة ك ً
النج ً
ت أ ُّيـ ىسىم ىمةى:
اد ،قىاىل ٍ
يسًم يمييًـ اىلٍي يكًـ أبدان ،ىكال أي ىك ي
ى ى ي ى ى يي
َّ ى
طمقىا ىف ىكاهلل ال أ ٍ
ى
ى
ً
النبىّْئَّنيـ ىغ ندا عٍيبيـ ًعٍن ىد يىـ ،ثيَّـ أىستىأ ً
ىفمى َّما ىخ ىرىجا ًم ٍف ًعٍنًد ًه ،قىا ىؿ ىع ٍم يرك ٍب يف اٍل ىع ً
ت :فىقى ى
اء يى ٍـ ،قىالى ٍ
ٍص يؿ بً ًو ىخ ٍ
اؿ لىوي
ٍ
ضىر ى
ٍ
ى ى يٍ
اص :ىكاهلل ى ي ٍ
ً
الرجمىٍي ًف ًفينا :-ىال تى ٍفع ٍؿ فىًإ َّف لىيًـ أرحاما ،كًاف ىكانكا قى ٍد ىخالىفيكنا .ىقا ىؿ :ك ً
اهلل ألخبرنو أَّىنيي ٍـ
ى
ي ٍى ن ى ٍ ي
ى
اف أىتٍ ىقى َّ ي
يعةى  -ىك ىك ى
ىعٍب يد اهلل ٍب يف أىبًي ىربً ى
ى
ى
ؾً ،إَّنيـ يقيكلي ً ً
ً
ي ٍزعمكف أ َّ ً
يسى ٍاب ًف ىم ٍرىي ىـ قى ٍكالن
ت :ثيَّـ ىغ ىدا ىعمىٍي ًو اٍل ىغ ىد ،فىقى ى
يسى ٍاب ىف ىم ٍرىي ىـ ىعٍب هد ،قىالى ٍ
اؿ لىوي :أىيُّيىا اٍل ىمم ي ي ٍ ى ى
ى يي ى
كف في ع ى
ىف ع ى
ع ًظيما ،فىأىرًس ًؿ إلىٍي ًيـ فىاسأىٍليـ ع َّما يقيكليكف ًف ً
اؿ
اجتى ىم ىع اٍلقى ٍكيـ ،ىفقى ى
ت :فىأ ٍىر ىس ىؿ إًلىٍي ًي ٍـ ىي ٍسأىلييي ٍـ ىعٍنوي ،قىاىل ٍ
يو ،قىالى ٍ
ت :ىكلى ٍـ ىيٍن ًز ٍؿ بًىنا ًم ٍثميوي ،فى ٍ
ٍ ٍ يٍ ى ى ى
ى ن ٍ
ًًً
ض :ما ىذا تىقيكلي ً ً
ً
ؾ ىما
اء بً ًو ىنبًيىُّنا ىكائًننا ًفي ىذلً ى
ىب ٍع ي
ى
يسى إً ىذا ىسأىىل يك ٍـ ىعٍنوي؟ قىاليكا :ىنقيك يؿ ىكاهلل فيو ىما قىا ىؿ اهللي ،ىك ىما ىج ى
كف في ع ى
ضيي ٍـ لىب ٍع و ى
ً ً ًَّ
يىك ىكائً هف ،ىفمى َّما ىد ىخميكا عمىٍي ًو ،قىا ىؿ لىيـ :ما تىقيكليكف ًفي ًعيسى ٍاب ًف مريـ؟ فىقىا ىؿ لىو جعفىر ٍبف أىبًي ى ً
اء بً ًو
ى
ي ىٍي ي
ى
طال وب :ىنقيك يؿ فيو الذم ىج ى
ى
يٍ ى
ىٍ ىى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ىخ ىذ
أ
ف
،
ض
ىر
األ
ى
ل
إ
ه
د
ي
ي
اش
ج
الن
ب
ر
ض
ف
:
ت
ل
ا
ق
،
كؿ
ت
ب
ل
ا
اء
ر
ذ
ع
ل
ا
ـ
ي
ر
م
ى
ل
إ
ا
اى
ق
ل
ى
أ
و
ت
م
م
ك
ك
و
كح
ر
ك
،
و
ل
ك
س
ر
ك
اهلل
د
ب
ع
ك
ى
ا:
ُّن
ي
ى ى ي ي ي ى ي ي ي ى ى ى ي ي ٍ ى ى ى ى ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى ٍى ي
ىنبً ى ي ى ى ٍ ي
ى ى
ى ى ٍ ى ى ى ى ى ُّ ى ى ي ى ٍ ٍ
ً
ً
اؿ :ىكًا ٍف ىن ىخ ٍرتي ٍـ
ت ىب ى
يف قىا ىؿ ىما قىا ىؿ ،فىقى ى
اخ ىر ٍ
ت ىى ىذا اٍل يع ى
ًمٍنيىا يع ن
كد ،فىتىىن ى
يسى ٍاب يف ىم ٍرىي ىـ ىما يقٍم ى
ط ًارقىتيوي ىح ٍكلىوي ح ى
كدا ،ثيَّـ قىا ىؿ :ىما ىع ىدا ع ى
ك ً
ً
اهلل ا ٍذ ىىبكا ،فىأ ٍىنتيـ سي ً ً
كف"(َٗ).
ي
كـٍ :اآلمين ى
ٍ يي ه
كـ بأ ٍىرضي  -ىكالسيُّي ي
ى
كقد صمى عميو النبي  صالة الغائب عندما كصمو خبر مكتو ركل البخارم" :عف جابر  ،قاؿ النبي  حيف مات
النجاشي« :مات اليكـ رجؿ صالح ،فقكمكا فصمكا عمى أخيكـ أصحمة»(ُٗ).

كمف الذيف نقمكا لنا إجماع رىباف النصارل كعممائيـ عمى البشرل بنبكة نبينا الصحابي سمماف الفارسي  ،الذم تنقؿ
بيف عدد كبير منيـ ككميـ كاف يكصيو بالذىاب إلى جزيرة العرب مكطف مخرجو كبعثتو ،ركل البخارم عف سمماف الفارسي،

«أنو تداكلو بضعة عشر ،مف رب(ِٗ) إلى رب»(ّٗ) ،قد ركل ىذا الصحابي قصتو مطكلة في مسند اإلماـ أحمد أسكقيا كميا
لمداللة عمى حاؿ الرىباف كالعمماء في ترقبيـ كانتظارىـ لبعثة النبي الخاتـ" :عف عٍبًد ً
ً
اهلل ٍب ًف ىعب و
اف
ىٍ ى
َّاس ،قىا ىؿ :ىح َّدثىني ىسٍم ىم ي
ً
ً
ً
و ً
اٍلفى ًارًس ُّي حًديثىو ًم ٍف ًف ً
اف قى ٍرىيتو،
اف ًم ٍف أ ٍ
ت ىريج نال فى ًارًسيِّا ًم ٍف أ ٍ
يو ،قىا ىؿ :يكٍن ي
ى ي
اف أىبًي د ٍىقى ى
ىى ًؿ قى ٍرىية مٍن ىيا ييقىا يؿ لىيىا ىج ّّي ،ىك ىك ى
ىصىبيى ى
ىى ًؿ أ ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ب ىخٍم ً
ىح َّ
ت في اٍل ىم يجكسيَّة ىحتَّى
َّام ىحتَّى ىحىب ىسني في ىبٍيتو ىك ىما تي ٍحىب يس اٍل ىج ًارىيةي ،كاى ٍجتيى ٍد ي
ىك يكٍن ي
ت أى
ؽ اهلل إًلىٍيو ،ىفمى ٍـ ىي ىز ٍؿ بًو يحبُّوي إًي ى
ً
ت قىطىف َّ ًَّ
يمةه ،قىا ىؿ :فى يش ًغ ىؿ ًفي يبٍنىي و
اؿ
اف لىوي ىي ٍك نما ،فىقى ى
اعةن ،قىا ىؿ :ىك ىك ىان ٍ
ت ًألىبًي ى
الن ًار الذم ييكًق يد ىىا ىال ىيتٍ يريكيىا تى ٍخيبك ىس ى
يكٍن ي ى
ضٍي ىعةه ىعظ ى
ب فىاطَّمً ٍعيىا ،كأ ىىمىرنًي ًفييىا بًىب ٍع ً
ت ًفي يبٍنىي و
يد
ت أ ًير ي
ض ىما يي ًر ي
ضٍي ىعتًي ،فىا ٍذ ىى ٍ
يد ،فى ىخىر ٍج ي
لًي :ىيا يبىن َّي ،إًّْني قى ٍد يش ًغٍم ي
اف ىى ىذا اٍلىي ٍكىـ ىع ٍف ى
ى
ت أىصكاتىيـ ًفييا ك يىـ ي ُّ
ً
ضٍيعتىو ،فىمرر ي ً
اس لً ىحٍب ً
الن ً
يس وة ًم ٍف ىكىنائً ً
ت ىال أ ٍىد ًرم ىما أ ٍىمير َّ
س َّ
س أىبًي
كف ،ىك يكٍن ي
صم ى
ص ىارل ،فى ىسم ٍع ي ٍ ى ي ٍ ى ى ٍ ي ى
الن ى
ت بً ىكن ى
ى ى ي ىى ٍ
ً
ً
ص ىالتييي ٍـ،
كف ،قىا ىؿ :ىفمى َّما ىأرٍىيتييي ٍـ أ ٍ
ىص ىكاتىيي ٍـ ،ىد ىخٍم ي
ت بً ًي ٍـ ،ىك ىسم ٍع ي
َّام ًفي ىبٍيتً ًو ،ىفمى َّما ىم ىرٍر ي
صىن يع ى
ت ىعمىٍي ًي ٍـ أٍىنظيير ىما ىي ٍ
تأ ٍ
ىع ىجىبني ى
إًي ى
ً
كرًغٍبت ًفي أىم ًرًىـ ،كقيٍمت :ى ىذا ك ً
ً
الد ً ًَّ
اهلل ما تىرٍكتييـ ىحتَّى ىغرىب ًت َّ
اهلل ىخٍيهر ًم ىف ّْ
ضٍي ىعةى أىبًي
الش ٍم يس ،ىكتىىرٍك ي
ىى ي
ت ى
ى
يف الذم ىن ٍح يف ىعمىٍيو ،فى ىك ى ى ي ٍ
ٍ ٍ ى ي ى ى
ً
ً
ً
ً
ّْ
ً
َّ
ىص يؿ ىى ىذا ّْ
الد ً
ث في طىمىبًي ىك ىش ىغٍمتيوي ىع ٍف ىع ىممو يكمو،
ت إًلىى أىبًي ،ىكقى ٍد ىب ىع ى
يف؟ قىاليكا :بًالشاـ قىا ىؿ :ثيَّـ ىرىج ٍع ي
ىكلى ٍـ آتًيىا ،فىقيٍم ي
ت لىيي ٍـ :أٍىي ىف أ ٍ
اس يصمُّ ً ً
يس وة
ت إًلىٍي ى
قىا ىؿ :ىفمى َّما ًجٍئتيوي ،قى ى
ت :ىيا أىىب ًت ،ىمىرٍر ي
ت؟ قىا ىؿ :قيٍم ي
ؾ ىما ىع ًي ٍد ي
ت؟ أىلى ٍـ أى يك ٍف ىع ًي ٍد ي
ىم يبىن َّي ،أٍىي ىف يكٍن ى
ت بًىن و ي ى ى
اؿ :أ ٍ
كف في ىكن ى
ً
ت ًعٍن ىد يىـ ىحتَّى ىغرىب ًت َّ
ؾ ّْ
الد ً
يف ىخٍيهرً ،د يين ىؾ
ىم يبىن َّي ،لىٍي ىس ًفي ىذلً ى
لىيي ٍـ فىأ ٍ
ت ًم ٍف ًدينً ًي ٍـ ،فى ىكاهلل ىم ًازٍل ي
ىع ىجىبنًي ىما ىأرٍىي ي
الش ٍم يس ،قىا ىؿ :أ ٍ
ى
ٍ
كًديف آبائً ىؾ ىخٍير ًمٍنو ،قىا ىؿ :قيٍمت :ىك َّال ك ً
اهلل ًإَّنوي لى ىخٍيهر ًم ٍف ًدينًىنا ،قىا ىؿ :فى ىخافىنًي ،فى ىج ىع ىؿ ًفي ًر ٍجمى َّي قىٍي ندا ،ثيَّـ ىحىب ىسنًي ًفي ىبٍيتً ًو،
ي
ه ي
ى ي ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّار م ىف َّ
ت إًلىى َّ
ب
ص ىارل فىأ ٍ
ىخبًيركنًي بً ًي ٍـ ،قىا ىؿ :فىقىد ىـ ىعمىٍي ًي ٍـ ىرٍك ه
ت لىيي ٍـ :إً ىذا قىد ىـ ىعمىٍي يك ٍـ ىرٍك ه
ص ىارل فىيقٍم ي
قىا ىؿ :ىكىب ىعثى ي
الن ى
الن ى
ب م ىف الشاـ تيج ه
ًمف َّ ً
َّار ًم ىف َّ
الرٍج ىعةى إًلىى بً ىالًد ًى ٍـ فى ًآذينكنًي بً ًي ٍـ،
ض ٍكا ىح ىكائً ىجيي ٍـ ىكأىىريادكا َّ
ص ىارل ،قى ى
اؿ :فىأ ٍ
ىخىبيركنًي بً ًي ٍـ ،قىا ىؿ :فى يقٍم ي
ت لىيي ٍـً :إ ىذا قى ى
ى
الن ى
الشاـ تيج ه
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ت الش ىاـ ،ىفمى َّما قىد ٍمتييىا،
قىا ىؿ :ىفمى َّما أىىريادكا َّ
الرٍج ىعةى إًلىى بً ىالدى ٍـ أ ٍ
ت اٍل ىحد ى
ت ىم ىعيي ٍـ ىحتَّى قىد ٍم ي
يد م ٍف ًرٍجمى َّي ،ثيَّـ ىخىرٍج ي
ىخىبيركنًي بً ًي ٍـ ،فىأىٍلقىٍي ي
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ً
يف؟ ىقاليكاٍ :األىسقي ُّ ً
ت ًفي ىى ىذا ّْ
ىى ًؿ ىى ىذا ّْ
الد ً
الد ً
كف
ض يؿ أ ٍ
يف ،ىكأ ٍ
ىحىبٍب ي
تً :إّْني قى ٍد ىرًغٍب ي
يس ًة ،ىقا ىؿ :فى ًجٍئتيوي ،ىفيقٍم ي
يقٍم ي
ت أٍ
ت :ىم ٍف أى ٍف ى
ىف أى يك ى
ٍ
ؼ في اٍل ىكن ى
ىخ يدم ى ً ً
َّدقى ًة ىكييىرّْغيبيي ٍـ
يستً ىؾ ،ىكأىتى ىعمَّ يـ ًمٍن ى
ىم ىع ى
اف ىريج ىؿ ىس ٍكوء ىيأ يٍميريى ٍـ بًالص ى
يصمّْي ىم ىع ىؾ ،قىا ىؿ :فى ٍاد يخ ٍؿ فى ىد ىخٍم ي
ت ىم ىعوي ،قىا ىؿ :ىف ىك ى
ؾ ىكأ ى
ؾ في ىكن ى
ؾ أٍ ي
ً
ًً
ً ًً
ً ً
ً
يف ،ىحتَّى ىج ىم ىع ىسٍب ىع ًق ىال وؿ ًم ٍف ىذ ىى وب ككًر و
ؽ ،قى ى
اؿ :ىكأٍىب ىغ ٍ
ضتيوي
اء ،ا ٍكتىىنىزهي لىن ٍفسو ،ىكلى ٍـ يي ٍعطو اٍل ىم ىساك ى
فييىا ،فىًإ ىذا ىج ىم يعكا إًلىٍيو مٍنيىا أى ٍشىي ى
ىى
ب ٍغضا ىشًد ن ً
ت إًلىٍي ًو َّ
َّدقى ًة
اف ىريج ىؿ ىس ٍكوء ىي ٍأ يميريك ٍـ بًالص ى
اجتى ىم ىع ٍ
ات ،ىف ٍ
ص ىارل ًلىي ٍدًفينكهي ،ىفيقٍم ي
صىن يع ،ثيَّـ ىم ى
ي ن
ت لىيي ٍـ :إً َّف ىى ىذا ىك ى
يدا ل ىما ىأرٍىيتيوي ىي ٍ
الن ى
ُّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ت أىىنا أ يىدل يك ٍـ ىعمىى
ؾ بً ىذل ى
يف مٍنيىا ىشٍينئا ،قىاليكا :ىكىما عٍم يم ى
ؾ؟ قىا ىؿ :يقٍم ي
ييا فىًإ ىذا ًجٍئتي يمكهي بًيىا ا ٍكتىىنىزىىا لىن ٍفسو ،ىكلى ٍـ يي ٍعط اٍل ىم ىساك ى
ىكييىرّْغيب يك ٍـ ف ى
اؿ :فىاستى ٍخرجكا ًمٍنو سٍبع ًق ىال وؿ ممميكءوة ىذىبا ككًرنقا ،قىا ىؿ :ىفمى َّما أرىكىا ىقاليكا :ك ً
ً
ً
َّ
اهلل ال
ىٍى
ىكٍن ًًزه ،قىاليكا :فى يدلىنا ىعمىٍيو ،ىقا ىؿ :فىأىىرٍيتييي ٍـ ىم ٍكض ىعوي ،قى ى ٍ ى ي
ي ى ى
ى
ى ٍ ى ىن ى ى
ًً
ً
صمىيبكهي ،ثيَّـ ىرىجمكهي بًاٍل ًح ىج ى ً
صمّْي
اءكا بًىريج وؿ ى
اف :ىف ىما ىأرٍىي ي
آخىر ،فى ىج ىعميكهي بً ىم ىكانو ،قىا ىؿ :ىيقيك يؿ ىسٍم ىم ي
ت ىريج نال ال يي ى
ارة ،ثيَّـ ىج ي
ىن ٍدفينوي أىىب ندا فى ى
ي
ىحبٍبتيو حبِّا لىـ أ ً
ً
ً
الدٍنيا ،كال أىرىغ ً
ً
ً
يحَّبوي ىم ٍف
ب في ٍاآلخى ًرة ،ىكال أ ٍىدأ ي
ض يؿ مٍنوي ،أ ٍىزىى يد في ُّ ى ى ٍ ي
اٍل ىخ ٍم ىس ،أىىرل أَّىنوي أى ٍف ى
ىب لىٍيالن ىكىنيىا انر مٍنوي ،ىقا ىؿ :فىأ ٍ ى ي ي ٍ
ؾ حبِّا لىـ أ ً
ؾ ىما
ضىر ى
يحبَّوي ىم ٍف قىٍبمى ى
ت ىم ىع ى
ؾ ىكأ ٍ
ت لىوي :ىيا في ىال يف إًّْني يكٍن ي
ضىرٍتوي اٍل ىكفىاةي ،فىيقٍم ي
قىٍبمىوي ،فىأى ىق ٍم ي
ؾ ىكقى ٍد ىح ى
ت ىم ىعوي ىزىم نانا ،ثيَّـ ىح ى
ىحىبٍبتي ى ي ٍ
كصي بًي ،كما تىٍأمرنًي؟ قىا ىؿ :أىم بن َّي ك ً
تىرل ًمف أىم ًر ً
اهلل ،فىًإلىى م ٍف تي ً
ؾ َّ
اس
ت ىعمىٍي ًو ،لىقى ٍد ىىمى ى
اهلل ىما أ ٍ
ىح ندا اٍلىي ٍكىـ ىعمىى ىما يكٍن ي
ىعمى يـ أ ى
الن ي
ٍ ٍ
ى ى يي
ى
ى
ٍ يى ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّب،
ت ىعمىٍيو ،فىاٍل ىح ٍؽ بًو ،قىا ىؿ :ىفمى َّما ىم ى
ىكىب َّدليكا ىكتىىريككا أى ٍكثىىر ىما ىك يانكا ىعمىٍيوً ،إال ىريجالن بًاٍل ىم ٍكصؿ ،ىك يى ىك في ىال هف ،ىفيي ىك ىعمىى ىما يكٍن ي
ات ىك ىغي ى
اح ًب اٍلمك ً
ت بًص ً
ً
اؿ لًي:
اؿ :فىقى ى
ؽ بً ىؾ ،ىكأى ٍخىبىرنًي أَّىن ىؾ ىعمىى أ ٍىم ًًره ،قى ى
ىف أىٍل ىح ى
ص ًؿ ىف يقٍم ي
صانًي ًعٍن ىد ىم ٍكتً ًو أ ٍ
ت لىوي :ىيا في ىال يف ،إً َّف في ىالننا أ ٍىك ى
لىح ٍق ي ى
ىٍ
ت ًعٍن ىده ،ىفكج ٍدتيو ىخٍير رج وؿ عمىى أىم ًر ص ً
ت لىوي :ىيا في ىال يفً ،إ َّف
احبً ًو ،ىفمى ٍـ ىيٍمىب ٍ
ضىرتٍوي اٍل ىكفىاةي ،يقٍم ي
ىف ىم ى
أًىق ٍـ ًعٍنًدم فىأى ىق ٍم ي
ث أٍ
ات ،ىفمى َّما ىح ى
ي ىى ي ى ىي ى
ٍ ى
ؾ ،كقى ٍد حضر ىؾ ًمف ً
اهلل  ما تىرل ،ىفًإلىى م ٍف تي ً
في ىالننا أىك ى ً ً
ؾ ،كأ ىىمىرنًي بًالمُّ يحك ً
ىم
كصي بًي ،ىكىما تىأ يٍميرنًي؟ قى ى
ى
اؿ :أ ٍ
ؽ بً ى ى ى ى ى
ى ى
ٍ
ى
صى بي إلىٍي ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
صاح ًب
يف ،ىك يى ىك في ىال هف ،فىاٍل ىح ٍؽ بًو ،قى ى
يبىن َّي ،ىكاهلل ىما أ ٍ
َّب لىح ٍق ي
اؿ :ىفمى َّما ىم ى
ات ىك ىغي ى
ىعمى يـ ىريج نال ىعمىى مثٍؿ ىما يكَّنا ىعمىٍيو إًال بًىنصيبً ى
ت بً ى
ت ًعٍن ىده ،فىكج ٍدتيو عمىى أىم ًر ص ً
ىخبرتيو ىخب ًرم ،كما أىمرنًي بً ًو ص ً
ً
ت ىم ىع
احىبٍي ًو ،فىأى ىق ٍم ي
احبًي ،قىا ىؿ :فىأًىق ٍـ ًعٍنًدم ،فىأى ىق ٍم ي
يف ،فى ًجٍئتيوي فىأ ٍ ى ٍ ي ى
ىنصيبً ى
ي ىى ي ى ٍ ى
ى
ى ى ىى
ىخٍي ًر رج وؿ ،ىفك ً
صى بًي إًلىى في و
صى بًي
اهلل ىما لىبً ى
الف ،إً َّف في ن
ضىر ،يقٍم ي
ىف ىنىزىؿ بً ًو اٍل ىم ٍك ي
ث أٍ
ت ،ىفمى َّما ىح ى
ىي
النا ىك ى
ت لىوي :ىيا في ي
الف ،ثيَّـ أ ٍىك ى
اف أ ٍىك ى
ى
ً
ً
ً
ً
َّ
ىف تىأٍتىيوي ًإال ىريج نال
آمير ى
في ىال هف إًلىٍي ى
ؾ أٍ
ىم يبىن َّي ،ىكاهلل ىما ىن ٍعمى يـ أ ى
ؾ ،فىًإلىى ىم ٍف تيكصي بًي ،ىك ىما تىأ يٍميرنًي؟ ىقا ىؿ :أ ٍ
ىح ندا ىبق ىي ىعمىى أ ٍىم ًرىنا ي
ت بًص ً
ات ك ىغي ً
اح ًب ىع ُّم ً
بً ىع ُّم ً
كرَّيةى،
ت فىأٍتً ًو ،قىا ىؿ :فىًإَّنوي ىعمىى أ ٍىم ًرىنا ،قى ى
كرَّيةى ،فىًإَّنوي ىعمىى ًمثٍ ًؿ ىما ىن ٍح يف ىعمىٍي ًو ،فىًإ ٍف أ ٍ
ىحىبٍب ى
اؿ :ىفمى َّما ىم ى ى ى
َّب لىح ٍق ي ى
ات ىك يغىنٍي ىمةه،
ىكأ ٍ
اف لًي ىبقىىر ه
ىص ىحابً ًو ىكأ ٍىم ًرًى ٍـ ،قىا ىؿ :ىكا ٍكتى ىسٍب ي
ىخىب ٍرتيوي ىخىب ًرم ،ىفقىا ىؿ :أًىق ٍـ ًعٍنًدم ،فىأىقى ٍم ي
ت ىحتَّى ىك ى
ت ىم ىع ىريج وؿ ىعمىى ىى ٍد ًم أ ٍ
ً
ً
صى بًي في ىال هف إًلىى
ت لىوي :ىيا في ىال يف ،إًّْني يكٍن ي
ضىر يقٍم ي
قىا ىؿ :ثيَّـ ىنىزىؿ بًو أ ٍىمير اهلل ،ىفمى َّما ىح ى
صى بًي في ىال هف إًلىى في ىال وف ،ىكأ ٍىك ى
ت ىم ىع في ىال وف ،فىأ ٍىك ى
كصي بًي ،كما تىأٍمرنًي؟ ىقا ىؿ :أىم بن َّي ،ك ً
ً
ؾ ،فىًإلىى م ٍف تي ً
ىح هد
صى بًي في ىال هف إًلىٍي ى
اهلل ىما أ ٍ
ىصىب ىح ىعمىى ىما يكَّنا ىعمىٍيو أ ى
ىعمى يموي أ ٍ
في ىال وف ،ثيَّـ أ ٍىك ى
ى ى يي
ى
ٍ يى ى
كث بًًد ً ً ً
ض اٍل ىعىر ًب ،يم ىيا ًجنار إًلىى أ ٍىر و
اىيـ ىي ٍخيريج بًأ ٍىر ً
الن ً
ًم ىف َّ
ض ىبٍي ىف
اف ىنبً ٍّي يى ىك ىمٍب يع ه
ىف تىأٍتًىيوي ،ىكلى ًكَّنوي قى ٍد أىظىمَّ ى
آمير ى
ؾ أٍ
ؾ ىزىم ي
اس ي
يف إٍبىر ى
َّدقىةى ،ىبٍي ىف ىكتًفىٍي ًو ىخاتىيـ ُّ
ؾ
استى ى
ؽ بًتًٍم ى
ىف تىٍم ىح ى
ات ىال تى ٍخفىى :ىي ٍأ يك يؿ اٍليىًدَّيةى ،ىكال ىي ٍأ يك يؿ الص ى
ىحَّرتىٍي ًف ىبٍيىنيي ىما ىن ٍخ هؿ ،بً ًو ىع ىال ىم ه
ط ٍع ى
ت أٍ
النيبَّكًة ،ىفًإ ٍف ٍ
ً
و
ت بً ىع ُّم ً
ت لىيي ٍـ :تى ٍح ًمميكنًي
ىف أ ٍىم يك ى
َّارا ،فىيقٍم ي
َّب ،فى ىم ىكثٍ ي
اٍلبً ىالًد فىا ٍف ىع ٍؿ ،ىقا ىؿ :ثيَّـ ىم ى
اء اهللي أ ٍ
ات ىك ىغي ى
كرَّيةى ىما ىش ى
ث ،ثيَّـ ىمَّر بًي ىنفىهر م ٍف ىكٍمب تيج ن
إًلىى أ ٍىر ً
كىا ىك ىح ىمميكنًي ،ىحتَّى إً ىذا قىًد يمكا بًي ىك ًادم اٍلقيىرل
ىع ى
يع ًطي يك ٍـ ىبقىىراتًي ىىًذًه ىك يغىنٍي ىمتًي ىىًذًه؟ قىاليكا :ىن ىع ٍـ فىأ ٍ
ض اٍل ىعىر ًب ،ىكأ ٍ
طٍيتييي يم ى
ؼ لًي ص ً
ًَّ
ت َّ
احبًي ،ىكلى ٍـ
ص ى
اعكنًي ًم ٍف ىريج وؿ ًم ٍف ىييي ى
الن ٍخ ىؿ ،ىكىرىج ٍك ي
ت ًعٍن ىدهي ،ىكىأرٍىي ي
كد ىعٍب ندا ،ىف يكٍن ي
ت أٍ
ظىمى يمكنًي فىىب ي
ىف تى يك ى
ى
كف اٍلىبمى ىد الذم ىك ى
احتىممىنًي إًلىى اٍلمًدين ًة ،ىفك ً
ي ًح ٍؽ لًي ًفي ىن ٍف ًسي ،ىفبٍيىنما أىىنا ًعٍن ىده ،قىًدـ عمىٍي ًو ٍابف ع ٍّـ لىو ًمف اٍلمًد ىين ًة ًم ٍف بنًي قيرٍيظىةى ىف ٍابتى ً ً
اهلل
ى
ي ى ى
ى
ى ى
اعني مٍنوي ،فى ٍ ى
ي ى ي ى ى
ى ى
ى ى ى
ث اهلل رسكلىو ،فىأى ىقاـ بًم َّكةى ما أىقىاـ ىال أىسمع لىو بًًذ ٍك ور مع ما أىىنا ًفيوً
ً
ً
ً
َّ
صاحبًي ،فىأى ىق ٍم ي
ىما يى ىك ًإال أ ٍ
ٍى ي ي
ت بًيىا ىكىب ىع ى ي ى ي ي
ىف ىأرٍىيتي ىيا ىف ىعىرٍفتي ىيا بًصفىة ى
ىى ى
ى ى ى ى
ؽ ،ثيَّـ ىاجر إًلىى اٍلمًدين ًة ،ىفك ً
ؽ لًسيًّْدم أ ٍ ً ً
اهلل إًّْني لىًفي ىٍأر ً
الر ّْ
ض اٍل ىع ىم ًؿ ،ىك ىسيًّْدم ىج ًال هسً ،إ ٍذ أى ٍقىب ىؿ ٍاب يف
ًم ٍف يش ٍغ ًؿ ّْ
ىع ىم يؿ فيو ىب ٍع ى
س ىع ٍذ و ى
ى ىى
ى ى ى
ً
ً
ً
ع ٍّـ لىو حتَّى كقى ى ً
اء ىعمىى ىريج وؿ قىًد ىـ ىعمىٍي ًي ٍـ ًم ٍف ىم َّكةى اٍلىي ٍكىـ،
ؼ ىعمىٍيو ،ىفقىا ىؿ :في ىال يف ،قىاتى ىؿ اهللي ىبني ىقٍيمىةى ،ىكاهلل إًَّنيي يـ ٍاآل ىف لى يم ٍجتىم يع ى
كف بًقيىب ى
ى ي ى ى
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اؿ :ىفىم َّما س ًمعتييا أ ى ً
ت ىع ًف َّ
الن ٍخمى ًة،
اء ،ىحتَّى ى
كف أَّىنوي ىنبً ّّي ،قى ى
ىسقيطي ىعمىى ىسيًّْدم ،ىقا ىؿ :ىكىنىزٍل ي
ظىنٍن ي
ت ىسأ ٍ
ىي ٍزيع يم ى
ىخ ىذ ٍتني اٍل يعىرىك ي
ى ٍ ى
ً
ؾ ىكلًيى ىذا أى ٍقبً ٍؿ
يدةن ،ثيَّـ قىا ىؿ :ىما لى ى
البف ىع ّْم ًو ىذلً ى
ب ىسيًّْدم ىفمى ىك ىمنًي لى ٍك ىمةن ىشًد ى
ؾ :ىما ىذا تىقيك يؿ؟ ىما ىذا تىقيك يؿ؟ قىا ىؿ :ىف ىغض ى
ت إًلىى
ت أى
ىخ ٍذتيوي ثيَّـ ىذ ىىٍب ي
اف ًعٍنًدم ىش ٍي هء قى ٍد ىج ىم ٍعتيوي ،ىفمى َّما أ ٍىم ىسٍي ي
ت :ىال ىش ٍي ىء ،إًَّن ىما أ ىىرٍد ي
قىا ىؿ :يقٍم ي
ت أٍ
ىستىثٍبًتىوي ىع َّما قىا ىؿ :ىكقى ٍد ىك ى
ىف أ ٍ
ً ً
اج وة،
اب لى ى
صالً هح ،ىك ىم ىع ى
ت لىويً :إَّنوي قى ٍد ىبىم ىغنًي أَّىن ى
ىص ىح ه
ت ىعمىٍي ًو ،فى يقٍم ي
اء ،فى ىد ىخٍم ي
اء ىذ يكك ىح ى
ؾأ ٍ
ؾ يغىرىب ي
ؾ ىريج هؿ ى
ىر يسكؿ اهلل  ىك يى ىك بًقيىب ى
ً
ً
َّدقى ًة ،فى أرٍىيتي يكـ أىح َّ ً ً
ً
ىص ىحابً ًو " :يكميكا" ىكأ ٍىم ىس ىؾ
اف ًعٍنًدم ًلمص ى
ى ٍ ى
ؽ بًو م ٍف ىغٍي ًريك ٍـ قىا ىؿ :فى ىقَّرٍبتيوي ًإلىٍيو ،فىقىا ىؿ ىر يسك يؿ اهلل  أل ٍ
ىك ىى ىذا ىش ٍي هء ىك ى
ً
ً ً
ًً ً
ً
ي ىده ىفمىـ ي ٍأ يك ٍؿ ،قىا ىؿ :فى يقٍم ي ً
ت ىعٍنوي فى ىج ىم ٍع ي
ص ىرٍف ي
ت ىشٍينئا ،ىكتى ىح َّك ىؿ ىر يسك يؿ اهلل  إًلىى اٍل ىمد ىينة ،ثيَّـ ًجٍئتيوي
ى ي ٍ ى
ت في ىن ٍفسي :ىىذه ىكاح ىدةه ،ثيَّـ ٍان ى
ً
ً
ىص ىح ىابوي فىأى ىكميكا ىم ىعوي،
َّدقىةى ،ىك ىىًذ ًه ىىًدَّيةه أى ٍك ىرٍمتي ى
ت :إًّْني ىأرٍىيتي ىؾ ىال تىٍأ يك يؿ الص ى
بً ًو ،فى يقٍم ي
ؾ بًيىا ،ىقا ىؿ :فىأى ىك ىؿ ىر يسك يؿ اهلل  مٍنيىا ىكأ ىىمىر أ ٍ
ً
ً
ً
ً
اف اثٍىنتى ً
ت ًفي ىن ٍف ًسي :ىىاتى ً
ىص ىحابً ًو ،ىعمىٍي ًو
اف ،قىا ىؿ :ثيَّـ ًجٍئ ي
قىا ىؿ :فى يقٍم ي
ت ىر يسك ىؿ اهلل  ىك يى ىك بًىبقي ًع اٍل ىغ ٍرقىد ،قىا ىؿ :ىكقى ٍد تىبً ىع ىجىن ىازةن م ٍف أ ٍ
ؼ لًي ص ً
ًَّ
ً
ً ً
ىش ٍممىتى ً
احبًي؟
ظ ير إًلىى ى
ت أٍىن ي
ص ى
استى ىد ٍر ي
ىص ىحابً ًو ،فى ىسمَّ ٍم ي
ت ىعىمٍيو ،ثيَّـ ٍ
اف لىوي ،ىك يى ىك ىجال هس في أ ٍ
ى
ظ ٍي ًرًه ،ىى ٍؿ أىىرل اٍل ىخاتىىـ الذم ىك ى
ً
ت ًفي ىشي وء ك ً
ً
ت إًلىى اٍل ىخاتىًـ
ظ ٍي ًًره ،ىفىن ى
اءهي ىع ٍف ى
ؼ لًي ،قى ى
ص ى
استى ىدىب ٍرتيوي ،ىعىر ى
ظ ٍر ي
ىستىثٍبً ي
ؼ أّْىني أ ٍ
ىفمى َّما ىرآني ىر يسك يؿ اهلل ٍ 
اؿ :فىأىٍلقىى ًرىد ى
ٍ ي
ً
ؾ ىيا ٍاب ىف ىعب و
َّاس،
ت ىعمىٍي ًو ىحًد ًيثي ىك ىما ىح َّدثٍتي ى
صي
ت ىعمىٍي ًو أي ىقّْبميوي ىكأٍىب ًكي ،فىقىا ىؿ ًلي ىر يسك يؿ اهلل " :تى ىحَّك ٍؿ" فىتى ىحَّكٍل ي
فى ىعىرٍفتيوي ،فى ٍان ىكىبٍب ي
ص ٍ
ت ،فىقى ى
ً
ىص ىح يابوي(ْٗ).
ىف ىي ٍس ىم ىع ىذلً ى
قىا ىؿ :فىأ ٍ
ب ىر يسك ىؿ اهلل  أ ٍ
ىع ىج ى
ؾأ ٍ
كال شؾ أف سمماف قد عاش في مرحمتو الثانية نصرانيان كأخذ الخبر اليقيف بنبكة محمد  ،كتحمؿ العبكدية كاألسفار
ت أىقيك يؿ
فى ىج ىعٍم ي
ؾ،
ىعمىى ىع ىممً ى

الطكيمة حتى طبؽ ما سمعو مف الرىباف عمى شخص النبي الخاتـ كبيذا يككف ىك مف الفئة المؤمنة التي افترقت عف النصارل،

كبقيت رحمتو في البحث عف الحؽ أنمكذجا فذا في أىؿ السابقة الذيف استنارت بصيرتيف بالحؽ كاإليماف الصادؽ.
كأخي انر ،نعرض لمصحابي الجميؿ ممؾ طي عدم بف حاتـ  ،فقد فر إلى بالد الشاـ كأخذت أختو بالسبي كأطمؽ سراحيا
ت َّ
النبً َّي 
"ع ٍف ىعًد ّْ
م ٍب ًف ىحاتًوـ ،قىا ىؿ :أىتىٍي ي
رسكؿ كأمرىا بالمحاؽ بعدم ليعكد إليو ،فمما رآه النبي  حصؿ بينيما ىذا الحكار :ى
ً
ؾ ىى ىذا الكثى ىف» ،ك ىس ًم ٍعتيوي ىي ٍقىأير ًفي يس ى ً
َحَب َارُى ْم َوُرْىَباَن ُي ْم
اؿ« :ىيا ىعًد ُّ
ماٍ
طىرٍح ىعٍن ى
يب ًم ٍف ىذ ىى وب .ىفقى ى
اءةه :اتَّ َخ ُذوا أ ْ
صًم ه
كرة ىبىر ى
ىكًفي يعينقي ى
ى
ى
كنيـ ،كلى ًكَّنيـ ىك يانكا إً ىذا أ ُّ
أَربابا ِم ْن ُد ِ َّ ِ
استى ىحمُّكهي ،ىكًا ىذا ىحَّريمكا
ىما إًَّنيي ٍـ لى ٍـ ىي يك ي
ى
َْ ً
ىحمكا لىيي ٍـ ىش ٍينئا ٍ
كنكا ىي ٍعيب يد ى ي ٍ ى ي ٍ
ون المو[التكبة ،]ُّ :قىا ىؿ" :أ ى
(ٓٗ)
ىعمىٍي ًي ٍـ ىش ٍينئا ىحَّريمكهي" .
كقد ركل عف رسكؿ  أحاديث كثيرة كمنيا ما ركاه البخارم "عف محؿ بف خميفة الطائي ،قاؿ :سمعت عدم بف حاتـ

 ،يقكؿ :كنت عند رسكؿ اهلل  ،فجاءه رجالف أحدىما يشكك العيمة ،كاآلخر يشكك قطع السبيؿ ،فقاؿ رسكؿ اهلل " :أما
قطع السبيؿ :فإنو ال يأتي عميؾ إال قميؿ ،حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير ،كأما العيمة :فإف الساعة ال تقكـ ،حتى

يطكؼ أحدكـ بصدقتو ،ال يجد مف يقبميا منو ،ثـ ليقفف أحدكـ بيف يدم اهلل ليس بينو كبينو حجاب كال ترجماف يترجـ لو ،ثـ
ليقكلف لو :ألـ أكتؾ ماالن؟ فميقكلف :بمى ،ثـ ليقكلف ألـ أرسؿ إليؾ رسكالن؟ فميقكلف :بمى ،فينظر عف يمينو فال يرل إال النار ،ثـ

ينظر عف شمالو فال يرل إال النار ،فميتقيف أحدكـ النار كلك بشؽ تمرة ،فإف لـ يجد فبكممة طيبة"(ٔٗ).

ىذه نماذج أىؿ الحؽ مف النصارل الذيف افترقكا عف دينيـ كنالكا شرؼ الصحبة لمنبي  ،كىـ أىؿ السابقة لمف أسمـ
بعدىـ مف ممتيـ إلى يكمنا الحالي كالى قياـ الساعة.
القسم الثاني :من سأل وحاور النبي  وعرف الحق وبقي عمى دينو وكفره.

كفي حكار مباشرة بيف النبي  كبيف النصارل كىك حكار كفد نجراف الذيف قدمكا عمى النبي  فجادلكه في عيسى
َّ ً
ً
ً
اف ىعمىى رس ً
كمةن لى ٍـ
كؿ المَّ ًو ً في ًي يـ السَّي ي
ّْد ىكاٍل ىعاق ي
 ،ركل ابف أبي شيبةً :إَّنوي قىد ىـ ىكٍف يد ىن ٍجىر ى
اص يمكا ىر يسك ىؿ المو  يخ ي
ب ،فى ىخ ى
ىي
ص ى
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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُّ
ً
َّ ً
ً
ً
اؿ ىر يسك يؿ
ىج ىابوي ًإلىٍييىا ،ىفمى َّما ىكلَّى قى ى
ص ىر ى
ىح يد يى ىما ىكىبق ىي ٍاآل ىخ ير ،فى ىد ىعاهي ىر يسك يؿ المو  إًلىى ا ٍل يم ىال ىعىنة ،فىأ ى
ؼ أى
اص ٍـ مثٍمىيىا قىط ،فى ٍان ى
يي ىخ ى
ًً ً
ً
ً ًَّ
َّ ً
ً
ىصىب ىح ىر يسك يؿ المَّ ًو  ىك ىغ ىدا
اف ىعٍي هف تى ٍ
ط ًر ي
ؼ" قىا ىؿ :فىأ ٍ
ىص ىحابًو :ى"كالذم ىن ٍفسي بًىيده ،لىئ ٍف ىال ىعينكنًي ىال ىي يحك يؿ ىح ٍك هؿ ىكبًىن ٍج ىر ى
المو  أل ٍ
ؾ ،كلى ًك ٍف ًجٍئىن ى ً
ً
ً َّ ً
ًً
اطمةي كىن ً
ً
ً ً
ً
ض ىعمىٍيىنا
اؾ لتى ٍف ًر ى
اس م ٍف أ ٍ
ىح ىس هف ىك يح ىسٍي هف ىكفى ى ى ه
ىص ىحابو ،ىك ىغ ىدكا إلىى ىر يسكؿ المو  فىقىاليكا :ىما لٍم يم ىال ىعىنة جٍئىنا ى ى
يؽ .ثيَّـ قىا ىؿ َّ
اؿ اٍل ىح ٍك يؿ
النبً ُّي  « :ىكالًَّذم ىن ٍف ًسي بًىيًد ًه ،ىل ٍك ىال ىعٍنتي يمكنًي ىما ىح ى
ىشٍينئا ين ىؤّْدىيوي إًلىٍي ى
ؾ ،ىكتىٍب ىع ى
ث ىم ىعىنا ىم ٍف ىي ٍيًد ىينا الطَّ ًر ى
ً
الن ٍجرانًَّيةى ثيَّـ قىا ىؿ" :أىىنا ب ً
يف ىىًذ ًه ٍاأل َّيم ًة"،
اف ىعٍي هف تى ٍ
اع ه
ض ىعمىٍي ًي ٍـ ىر يسك يؿ المَّ ًو  ىىًذ ًه اٍل ىم ىال ًح ى
ط ًر ي
ى
ؼ" قىا ىؿ :فىفىىر ى
ث ىم ىع يك ٍـ أىم ى
ىكبًىن ٍج ىر ى
ؼ َّ ى
ؼ لىيا أىبك ب ٍك ور كعمر -ر ً
ض ىي المَّوي ىعٍنيي ىما -ىك ىغٍي يريى ىما فىقىا ىؿ" :قي ٍـ ىيا أىىبا يعىبٍي ىدةى ٍب ىف اٍل ىجَّار ًح"(ٕٗ).
فىتى ىش َّك ى ى ي ى ى ي ى ي ى

كقد ذكر الحافظ ابف الحجر أنيما أسمما فيما بعد" ،قاؿ الحافظ في "الفتح" أما السيد ،فكاف اسمو األييـ ،كيقاؿ :شرحبيؿ،

صاحب مشكرتيـ ،قاؿ ابف سعد:
صاحب رحاليـ كمجتمع ىـ كرئيس ىـ في ذلؾ ،كأما العاقب ،فاسمو عبد المسيح ،ككاف
ككاف
ى
ى
دعاىـ النبي  إلى اإلسالـ ،كتال عمييـ القرآف ،فامتنعكا ،فقاؿ :إف أنكرتـ مٍا أقكؿ فيمـ أب ً
اى ٍمكـ ،فانصرفكا عمى ذلؾ ،كأراد أف
ى
ِ
يالعننا :ىذه المالعنة :ىي المباىمة المذككرة في قكلو تعالى :فَم ْن حاج َ ِ ِ ِ
اء َك ِم َن ا ْل ِع ْمِم فَ ُق ْل تَ َعالَ ْواْ َن ْدعُ
َ َ
َّك فيو من َب ْعد َما َج َ

اء ُك ْم[آؿ عمراف ،]ُٔ :قاؿ الحافظ في "الفتح كذكر ابف سعد أف السيد كالعاقب رجعا بعد ذلؾ
س َ
اء َنا َوِن َ
س َ
اء ُك ْم َوِن َ
اء َنا َوأ َْب َن َ
أ َْب َن َ
(ٖٗ)
فأسمما" .
أما المحاكرة األخيرة بعيدان عف النبي  فيي محاكرة ىرقؿ ممؾ الركـ ،أسكقيا لما فييا مف داللة عمى عمـ عميؽ

متكارث في عقؿ الحاكـ الذم تمقاه مف رىباف كعمماء كانكا متيقنيف مف قدكمو كما سنرل في ىذا الحكار ،فسرده كما ىك يغني
عف تدخمي بو" ،ركل البخارم عف عبد اهلل بف عباس أف ىرقؿ أرسؿ إليو في ركب مف قريش ،ككانكا تجا ار بالشأـ في المدة

التي كاف رسكؿ اهلل  ماد فييا أبا سفياف ككفار قريش ،فأتكه كىـ بإيمياء ،فدعاىـ في مجمسو ،كحكلو عظماء الركـ ،ثـ
دعاىـ كدعا بترجمانو ،فقاؿ :أيكـ أقرب نسبا بيذا الرجؿ الذم يزعـ أنو نبي؟ فقاؿ أبك سفياف :فقمت أنا أقربيـ نسبان ،فقاؿ:
أدنكه مني ،كقربكا أصحابو فاجعمكىـ عند ظيره ،ثـ قاؿ لترجمانو :قؿ ليـ إني سائؿ ىذا عف ىذا الرجؿ ،فإف كذبني فكذبكه.
فكاهلل لكال الحياء مف أف يأثركا عمي كذبا لكذبت عنو .ثـ كاف أكؿ ما سألني عنو أف قاؿ :كيؼ نسبو فيكـ؟ قمت :ىك فينا ذك

نسب ،قاؿ :فيؿ قاؿ ىذا القكؿ منكـ أحد قط قبمو؟ قمت :ال .قاؿ :فيؿ كاف مف آبائو مف ممؾ؟ قمت :ال قاؿ :فأشراؼ الناس
يتبعكنو أـ ضعفاؤىـ؟ فقمت بؿ ضعفاؤىـ .قاؿ :أيزيدكف أـ ينقصكف؟ [ص ]ٗ :قمت :بؿ يزيدكف .قاؿ :فيؿ يرتد أحد منيـ
سخطة لدينو بعد أف يدخؿ فيو؟ قمت :ال .قاؿ :فيؿ كنتـ تتيمكنو بالكذب قبؿ أف يقكؿ ما قاؿ؟ قمت :ال .قاؿ :فيؿ يغدر؟
قمت :ال ،كنحف منو في مدة ال ندرم ما ىك فاعؿ فييا ،قاؿ :كلـ تمكني كممة أدخؿ فييا شيئا غير ىذه الكممة ،قاؿ :فيؿ
قاتمتمكه؟ قمت :نعـ .قاؿ :فكيؼ كاف قتالكـ إياه؟ قمت :الحرب بيننا كبينو سجاؿ ،يناؿ منا كنناؿ منو .قاؿ :ماذا يأمركـ؟ قمت:

يقكؿ :اعبدكا اهلل كحده كال تشرككا بو شيئان ،كاترككا ما يقكؿ آباؤكـ ،كيأمرنا بالصالة كالزكاة كالصدؽ كالعفاؼ كالصمة .فقاؿ
لمترجماف :قؿ لو :سألتؾ عف نسبو فذكرت أنو فيكـ ذك نسب ،فكذلؾ الرسؿ تبعث في نسب قكميا .كسألتؾ ىؿ قاؿ أحد منكـ

ىذا القكؿ؟ فذكرت أف ال ،فقمت :لك كاف أحد قاؿ ىذا القكؿ قبمو ،لقمت رجؿ يأتسي بقكؿ قيؿ قبمو .كسألتؾ ىؿ كاف مف آبائو
مف ممؾ؟ فذكرت أف ال ،قمت فمك كاف مف آبائو مف ممؾ ،قمت رجؿ يطمب ممؾ أبيو ،كسألتؾ ،ىؿ كنتـ تتيمكنو بالكذب قبؿ
أف يقكؿ ما قاؿ؟ فذكرت أف ال ،فقد أعرؼ أنو لـ يكف ليذر الكذب عمى الناس كيكذب عمى اهلل .كسألتؾ أشراؼ الناس اتبعكه
أـ ضعفاؤىـ؟ فذكرت أف ضعفاءىـ اتبعكه ،كىـ أتباع الرسؿ .كسألتؾ أيزيدكف أـ ينقصكف؟ فذكرت أنيـ يزيدكف ،ككذلؾ أمر
اإليماف حتى يتـ .كسألتؾ أيرتد أحد سخطة لدينو بعد أف يدخؿ فيو؟ فذكرت أف ال ،ككذلؾ اإليماف حيف تخالط بشاشتو
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القمكب .كسألتؾ ىؿ يغدر؟ فذكرت أف ال ،ككذلؾ الرسؿ ال تغدر .كسألتؾ بما يأمركـ؟ فذكرت أنو يأمركـ أف تعبدكا اهلل كال
تشرككا بو شيئا ،كينياكـ عف عبادة األكثاف ،كيأمركـ بالصالة كالصدؽ كالعفاؼ ،فإف كاف ما تقكؿ حقا فسيممؾ مكضع قدمي
ىاتيف ،كقد كنت أعمـ أنو خارج ،لـ أكف أظف أنو منكـ ،فمك أني أعمـ أني أخمص إليو لتجشمت لقاءه ،كلك كنت عنده لغسمت
عف قدمو .ثـ دعا بكتاب رسكؿ اهلل  الذم بعث بو دحية إلى عظيـ بصرل ،فدفعو إلى ىرقؿ ،فقرأه فإذا فيو " بسـ اهلل الرحمف

الرحيـ ،مف محمد عبد اهلل كرسكلو إلى ىرقؿ عظيـ الركـ :سالـ عمى مف اتبع اليدل ،أما بعد ،فإني أدعكؾ بدعاية اإلسالـ،
اب تَعالَواْ إِلَى َكمَم ٍة سو ٍ
أسمـ تسمـ ،يؤتؾ اهلل أجرؾ مرتيف ،فإف تكليت فإف عميؾ إثـ األريسييف كيأ ْ ِ
اء َب ْيَنَنا وَب ْيَن ُكم أََّلَّ
َى َل ا ْلكتَ ِ َ ْ
َ ََ
َ ْ
ض َنا َب ْعضاً أَْرَباباً ّْمن ُد ِ
ون[آؿ عمراف:
ون المَّ ِو فَِإن تََولَّ ْواْ فَقُولُواْ ا ْ
َن ْع ُب َد إَِّلَّ المَّ َو َوَّلَ ُن ْ
ش ِر َك ِب ِو َ
سمِ ُم َ
ش ْيئاً َوَّلَ َيتَّ ِخ َذ َب ْع ُ
ش َي ُدواْ ِبأََّنا ُم ْ
ْٔ] قاؿ أبك سفياف [ص :]َُ :فمما قاؿ ما قاؿ ،كفرغ مف قراءة الكتاب ،كثر عنده الصخب كارتفعت األصكات كأخرجنا،
فقمت ألصحابي حيف أخرجنا :لقد أمر ابف أبي كبشة ،إنو يخافو ممؾ بني األصفر .فما زلت مكقنا أنو سيظير حتى أدخؿ اهلل
عمي اإلسالـ .ككاف ابف الناظكر ،صاحب إيمياء كىرقؿ ،سقفا عمى نصارل الشأـ يحدث أف ىرقؿ حيف قدـ إيمياء ،أصبح يكما
خبيث النفس ،فقاؿ بعض بطارقتو :قد استنكرنا ىيئتؾ ،قاؿ ابف الناظكر :ككاف ىرقؿ حزاء ينظر في النجكـ ،فقاؿ ليـ حيف
سألكه :إني رأيت الميمة حيف نظرت في النجكـ ممؾ الختاف قد ظير ،فمف يختتف مف ىذه األمة؟ قالكا :ليس يختتف إال الييكد،
فال ييمنؾ شأنيـ ،كاكتب إلى مدايف ممكؾ ،فيقتمكا مف فييـ مف الييكد .فبينما ىـ عمى أمرىـ ،أتي ىرقؿ برجؿ أرسؿ بو ممؾ

غساف يخبر عف خبر رسكؿ اهلل  ،فمما استخبره ىرقؿ قاؿ :اذىبكا فانظركا أمختتف ىك أـ ال ،فنظركا إليو ،فحدثكه أنو مختتف،
كسألو عف العرب ،فقاؿ :ىـ يختتنكف ،فقاؿ ىرقؿ :ىذا ممؾ ىذه األمة قد ظير .ثـ كتب ىرقؿ إلى صاحب لو بركمية ،ككاف
نظيره في العمـ ،كسار ىرقؿ إلى حمص ،فمـ يرـ حمص حتى أتاه كتاب مف صاحبو يكافؽ رأم ىرقؿ عمى خركج النبي  ،كأنو
نبي ،فأذف ىرقؿ لعظماء الركـ في دسكرة لو بحمص ،ثـ أمر بأبكابيا فغمقت ،ثـ اطمع فقاؿ :يا معشر الركـ ،ىؿ لكـ في الفالح

كالرشد ،كأف يثبت ممككـ ،فتبايعكا ىذا النبي؟ فحاصكا حيصة يح يمر الكحش إلى األبكاب ،فكجدكىا قد غمقت ،فمما رأل ىرقؿ
نفرتيـ ،كأيس مف اإليماف ،قاؿ :ردكىـ عمي ،كقاؿ :إني قمت مقالتي آنفا أختبر بيا شدتكـ عمى دينكـ ،فقد رأيت ،فسجدكا لو
كرضكا عنو ،فكاف ذلؾ آخر شأف ىرقؿ"(ٗٗ).

كبيذا ،تبدك لنا صكرة ذلؾ الحراؾ كنتائجو كما عبرت عنو سكرة البينة بيف مؤمف اختار نبي اإلسالـ كديف اهلل الخاتـ،
كمف رضي بدينو تعصبان أك خكفان عمى دنيا يفقدىا ،كتبقى حقائؽ القرآف كمضاميف سكرة البينة خالدة تنطبؽ آياتيا عمى
القسميف المذيف طكفنا معيما في ىذا البحث ،الذم أرجك مف اهلل أني كفقت لبياف خفاياه كمقاصده النبيمة.

املطلب اخلامس :اآليات الدالة على يذه الفئة.
كفي الختاـ ،ىذه جممة مف اآليات أسكقيا ،لمداللة عمى عظيـ مكانة ىؤالء الذيف افترقكا عف دينيـ إلى الديف الحؽ،
كىي صكرة عميقة تعبر أيضنا عف مدل أىمية الرسالة الخاتمة بالنسبة ألىؿ الكتاب ،خاصة كأنيا الفرصة األخيرة التي تنقذىـ
مف الضالؿ في الدنيا كنار جينـ في اآلخرة ،آيات صريحة الداللة فييا زيادة بياف لمقاصد سكرة البينة كقكاعدىا ،كما تمؾ

الشكاىد الحية باألشخاص كأخبارىـ إال صكرة معبرة عف داللة ىذه اآليات ،فقد امتدحيـ اهلل ىنا بالتمسؾ بالكتاب ،قاؿ تعالى:
الص َالةَ إَِّنا ََّل ُن ِ
س ُك َ ِ ِ
ين[األعراؼ ]َُٕ :قيؿ :ىذا في أمة محمد ،كقيؿ ىك
اموا َّ
ين ُي َم ّْ
صِم ِح َ
ضيعُ أ ْ
َ والَِّذ َ
َجَر ا ْل ُم ْ
ون ِبا ْلكتَاب َوأَقَ ُ
فيمف أسمـ مف أىؿ الكتاب"(ََُ).
اجمللة األردنًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25

ٜ٘

Published by Arab Journals Platform, 2019

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2019], Iss. 1, Art. 4

افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اى ُم
ين آتَ ْي َن ُ
كذكر ىنا فرحيـ بما يأتييـ مف خبر السماء لمداللة عمى امتالء قمكبيـ بالنكر كاإليماف ،قاؿ تعالىَ  :والَِّذ َ
ِ
ش ِر َك ِب ِو إِلَ ْي ِو أ َْد ُعو َوِاَل ْي ِو م ِ
َحَز ِ
آب
َعُب َد المَّ َو َوََّل أُ ْ
ت أْ
ض ُو ُق ْل إَِّن َما أ ُِمْر ُ
َن أ ْ
ون ِب َما أُْن ِز َل إَِل ْي َك َو ِم َن ْاأل ْ
اب َي ْفَر ُح َ
اب َم ْن ُي ْن ِكُر َب ْع َ
ا ْلكتَ َ
َ
[الرعد ]ّٔ :قاؿ الزمخشرم" :يريد مف أسمـ مف الييكد كعبد اهلل بف سالـ ككعب كأصحابيما كمف أسمـ مف النصارل"(َُُ).

ِ
ون ا ْل ِكتَ ِ
كقاؿ تعالى :فَِإ ْن ُك ْن َت ِفي َ ِ
اء َك ا ْل َح ُّ
ق ِم ْن َرّْب َك
ين َي ْقَرُء َ
اسأ َِل الَِّذ َ
َ
ش ٍّك م َّما أَ ْن َزْل َنا إِلَ ْي َك فَ ْ
اب م ْن قَ ْبم َك لَقَ ْد َج َ
ين[يكنس ،]ْٗ :قاؿ القرطبي :قاؿ ثعمب كالمبرد" :فإف كنت شؾ "أم قؿ يا محمد لمكافر فإف كنت في
فََال تَ ُكوَن َّن ِم َن ا ْل ُم ْمتَ ِر َ
شؾ مما أنزلنا إليؾ فأسأؿ الذيف يقرؤكف الكتاب مف قبمؾ ،أم يا عابد الكثف إف كنت في شؾ مف القرآف فأسأؿ مف أسمـ مف
الييكد ،يعني عبد اهلل بف سالـ كأمثالو إال مف عبدة األكثاف كانكا يقركف لمييكد أنيـ أعمـ منيـ"(َُِ).

يدا َب ْيِني َوَب ْيَن ُك ْم َوم ْن ِع ْن َدهُ ِع ْمم ا ْل ِكتَ ِ
اب[الرعد،]ّْ :
سًال ُق ْل َكفَى ِبالمَّ ِو َ
ش ِي ً
كقاؿ تعالىَ  :وَيقُو ُل الَِّذ َ
ين َكفَُروا لَ ْ
س َت ُمْر َ
َ
ُ
قاؿ ابف جزم المراد عبد اهلل بف سالـ كمف أسمـ مف الييكد كالنصارل الذيف يعممكف صفتو  في التكراة كاإلنجيؿ"(َُّ).
كىنا آيات عجيبة يجب التكقؼ عندىا ،كىي تعبر عف إسالميـ القديـ ككأنيـ عندما جاء النبي باإلسالـ سعدكا بذلؾ

بسالمة معتقدىـ كاستقامتيـ كانشراح صدكرىـ سربعا لإليماف بالنبي كاإلسالـ كما جاء مف تفصيالتو كحقائقو الكاممة ،قاؿ
ين آتَْي َن ُ ِ
آمَّنا ِب ِو إَِّن ُو ا ْل َح ُّ
ق ِم ْن َرّْبَنا إَِّنا ُكَّنا ِم ْن قَْبمِ ِو
اب ِم ْن قَْبمِ ِو ُى ْم ِب ِو ُي ْؤ ِم ُن َ
تعالى :الَِّذ َ
اى ُم ا ْلكتَ َ
ون * َوِا َذا ُي ْتمَى َعمَ ْي ِي ْم قَالُوا َ
س ِم ُعوا المَّ ْغ َو
س َن ِة َّ
الس ّْي َئ َة َو ِم َّما َرَزْق َن ُ
اى ْم ُي ْن ِفقُ َ
ص َب ُروا َوَي ْد َرُء َ
ين * أُولَِئ َك ُي ْؤتَ ْو َن أ ْ
سمِ ِم َ
ُم ْ
ون * َوِا َذا َ
ون ِبا ْل َح َ
َج َرُى ْم َمَّرتَ ْي ِن ِب َما َ
َعمالُ ُكم سَالم عمَ ْي ُكم ََّل َن ْبتَِغي ا ْلج ِ
ين[القصص .]ٓٔ-ِٓ :قاؿ ابف جزم" :كالضمير
اىمِ َ
ضوا َع ْن ُو َوقَالُوا لَ َنا أ ْ
أْ
َعَر ُ
َ
َع َمالَُنا َولَ ُك ْم أ ْ َ ْ َ ٌ َ ْ

في قبمو لمقرآف كقكليـ :إنو الحؽ تعميؿ إليمانيـ ،كقكليـ :إنا كنا مف قبمو مسمميف بياف بأف اإلسالـ قديـ؛ ألنيـ كجدكا ذكر
سيدنا محمد  في كتبيـ قبؿ أف يبعث"(َُْ).

كقد بشرىـ رسكؿ اهلل  كجعؿ ليـ أجريف ركل البخارم في صحيحو عف رسكؿ اهلل  قاؿ :ثالثة ليـ أجراف :رجؿ

مف أىؿ الكتاب آمف بنبيو كآمف بمحمد .)َُٓ("... 

ين آتَ ْي َن ُ ِ
ون ا ْل َح َّ
ق
اء ُى ْم َوِا َّن فَ ِريقًا ِم ْن ُي ْم لَ َي ْكتُ ُم َ
اب َي ْع ِرفُوَن ُو َك َما َي ْع ِرفُ َ
كمنيا قكلو تعالى :الَِّذ َ
اى ُم ا ْلكتَ َ
ون أ َْب َن َ
ِ
ون ِ
اب أ َّ ِ
َى ِل ا ْل ِكتَ ِ
اء المَّْي ِل
اء ِم ْن أ ْ
َي ْعمَ ُم َ
ُم ٌة قَائ َم ٌة َي ْتمُ َ َ
آيات المَّو آ َن َ
س َو ً
سوا َ
ون[البقرة ،]ُْٔ :كمنيا قكلو تعالى :لَ ْي ُ
ون ِفي ا ْل َخ ْير ِ
ِ
ِ
ون*ي ْؤ ِم ُن َ َّ ِ
سِ
ات َوأُولَِئ َك
ار ُع َ
ْمُر َ
س ُج ُد َ ُ
َي ْ
ون ِبا ْل َم ْعُروف َوَي ْن َي ْو َن َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوُي َ
َ
ون ِبالمو َوا ْل َي ْوِم ْاْلخ ِر َوَيأ ُ
ين[آؿ عمراف ]ُُْ ،ُُّ :قاؿ ابف عباس  :لما أسمـ عبد اهلل بف سالـ ،كثعمبة بف سعية ،كأسيد بف سعية ،كأسد
َّ
الصالِ ِح َ
َو ُى ْم
َو ُى ْم
ِم َن

ابف عتبة ،كمف أسمـ مف الييكد معيـ قاؿ الكفار مف أحبار الييكد ما آمف بمحمد إال ش اررنا كلك كانكا خيا انر ،ما ترككا ديف
(َُٔ)
َى ِل ا ْل ِكتَ ِ
اب لَ َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِبالمَّ ِو َو َما أُْن ِز َل إِلَ ْي ُك ْم َو َما أُْن ِز َل إَِل ْي ِي ْم
آبائيـ ،فأنزؿ اهلل اآلية"
كمنيا قكلو تعالىَ  :وِا َّن ِم ْن أ ْ

ِ
ِ
ون ِبآي ِ
َخ ِ
س ِ
اب[آؿ عمراف ]ُٗٗ :قيؿ:
ات المَّ ِو ثَ َم ًنا َقِم ً
ين ِلمَّ ِو ََّل َي ْ
يال أُولَِئ َك لَ ُيم أ ْ
اش ِع َ
شتَُر َ َ
س ِريعُ ا ْلح َ
َجُرُى ْم ع ْن َد َرّْب ِي ْم إِ َّن المَّ َو َ
إنيا نزلت في مف أسمـ مف الييكد كالنصارل عند بعثة النبي .)َُٕ("
اخلامتة وأبزس الهتائج.

كنكز القرآف كعمؽ دالالتو ال تنقضي أبد الدىر كمجاراتو لكاقع البشرية حاضر كماثؿ لمعياف ،كما ىذه األحداث

التي نراىا اليكـ إال ثمرة مف ثمار دعكة القرآف كنكره الذم يمتد في مشارؽ األرض كمغاربيا في ىذا الدخكؿ الكاسع في اإلسالـ
بالرغـ مف ضعؼ المسمميف كىكانيـ ،كىذه أبرز النتائج التي خمص إلييا ىذا البحث:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عطا اهلل املعايطة

ُ -عظمة آم القرآف في الحكار الذم يحكيو بيف جنباتو ،كأىميتو في الدعكة إلى اهلل كدخكؿ غير المسمميف باإلسالـ.
ِ -أىمية سكرة البينة في كصؼ األدياف كالعقائد كحكميا عمييا.
ّ -داللة السكرة عمى حدكث االفتراؽ الخطير في أىؿ الكتاب بيف مؤمف مكحد ناج ،كمعاند متعصب ىالؾ.
ْ -بياف الحقيقة السابقة بأشخاص بأعيانيـ حؿ بيـ األمريف مف اليداية أك الضالؿ.
ٓ -أىمية السكرة في الدعكة لمحكار بيف أىؿ األدياف المختمفة.

ٔ -تبرز دراسة ىذه السكرة عمى ىذا النمط ضركرة إحياء فاعمية تفسير القرآف في عالمنا المعاصر الذم نعيشو كنحياه.
ٕ -أبرزت دراسة السكرة الفرؽ بيف الييكد كالنصارل كما نص عمى ذلؾ القرآف الكريـ كالكاقع كالتاريخ.
اهلىامش.
(ُ) المناكم ،زيف الديف محمد المناكئ (ت َُُّق) ،التوقيف عمى ميمات التعاريف( ،طُ)ُٗٗٗ ،ـ ،عالـ الكتب ،القاىرة،
جُ ،صٖٖ.

(ِ) المعجم الوسيط ،مجمع المغة العربية ،دار الدعكة ،القاىرة ،جِ ،صٕٕٓ.
(ّ) تاج العروس ،جِٗ ،صْْٓ .كينظر :الفراىيدم ،الخميؿ بف أحمد (ت َُٕق) العين ،تحقيؽ :ميدم المخزكمي ،دار
اليالؿ ،القاىرة ،جِ ،صّٖ.

)ْ) الجكىرم إسماعيؿ بف حماد (ت ّّٗق) ،الصحاح في المغة ،دار العمـ لممالييف ،بيركت ،طُْٖٕٗ ،ـ ،جْ ،صُّٗٓ.
(ٓ) يقكؿ الكفكم :كالشرؾ أنكاع شرؾ االستقالؿ ،كىك إثبات إلييف مستقميف كشرؾ المجكس ،كشرؾ التبعيض كىك تركيب اإللو مف
آلية كشرؾ النصارل ،كشرؾ التقريب كىك عبادة غير اهلل ليقرب إلى اهلل زلفى كشرؾ متقدمي الجاىمية ،كشرؾ التقميد كىك
عبادة غير اهلل تبعا لمغير كشرؾ متأخرم الجاىمية ،كشرؾ األسباب كىك إسناد التأثير لألسباب العادية كشرؾ الفالسفة
كالطبائعييف كمف تبعيـ عمى ذلؾ ،كشرؾ األغراض كىك العمؿ لغير اهلل فحكـ األربعة األكلى الكفر بإجماع ،كحكـ السادس

المعصية مف غير كفر بإجماع ،كحكـ الخامس التفصيؿ ،فمف قاؿ في األسباب العادية إنيا تؤثر بطبعيا فقد حكي اإلجماع
عمى كفره  ...ينظر :الكفكم ،أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيف ،الكميات ،تحقيؽ :عدناف دركيش  -كمحمد المصرم ،مؤسسة

الرسالة ،بيركتُُْٗ ،ىػُٖٗٗ-ـ ،صِْٖ.

(ٔ) كىك قكؿ القرطبي ،كابف كثير ،كالبغكم ،كابف عاشكر .يقكؿ ابف عاشكر " :كأخرج ابف كثير عف أحمد بف حنبؿ بسنده إلى أبي حبة
ًَّ
تقرىا أبيا"
ىى ًؿ اٍلكتاب }:إلى آخرىا قاؿ جبريؿ :يا رسكؿ اهلل إف اهلل يأمرؾ أف أ
يف ىك ىفيركا ًم ٍف أ ٍ
البدرم قاؿ :لما نزلت {لى ٍـ ىي يك ًف الذ ى
الحديث ،أم كأبي مف أىؿ المدينة .كجزـ البغكم كابف كثير بأنيا مدنية ،كىك األظير؛ لكثرة ما فييا مف تخطئة أىؿ الكتاب :كلحديث
أبي حبة البدرم ،كقد عدىا جابر بف زيد في عداد السكر المدنية" .ينظر :ابف عاشكر ،التحرير والتنوير ،جَّ ،صُِْ.
أبي الذم ذكره ابف عاشكر في صحيح البخاري ،كتاب :فضائؿ الصحابة ،باب :مناقب أبي بف كعب  ،دار
كقد كرد حديث ٌ
ابف كثير ،اليمامة – بيركت( ،طّ)َُْٕ ،ق– ُٕٖٗـ ،جّ ،صُّٖٓ.
(ٕ) المرجع السابق ،نفس الجزء كالصفحة.
(ٖ) البقاعي ،برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر (ٖٖٓق) ،نظم الدرر في تناسب اْليات والسور ،دار الكتب العممية ،بيركت،
ُُْٓىػُٗٗٓ-ـ ،جٖ ،صْٓٗ.

(ٗ) أبى بف كع ػ ػب بف قيس مف بنى جديمة كجديمة أـ معاكية بف عمرك بف مالؾ كنيتو أبك المنذر ،ككاف لو ابف يق ػ ػاؿ لو :الطفي ػ ػؿ؛
اجمللة األردنًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فكػاف عمر بف الخطاب يكنيو بالطفيؿ ،ككاف أبي ممف جمع القرآف عمى عيد رسكؿ اهلل  كأمر اهلل صفيو -صمكات اهلل عميو-

أف يق أر عمى أبى القرآف؛ ليككف أككد لحفظ أبي لو كأنشط لو في كعيو كالمحافظة عميو ،ككاف مف فقياء الصحابة كجمة األنصار،

مات سنة اثنتيف كعشريف في خالفة عمر بف الخطاب كقد قيؿ :إنو بقي إلى خالفة عثماف بف عفاف  كاألكؿ أصح ،ينظر :أبك
حاتـ البستي ،محمد بف حباف (ت ّْٓىػ) مشاىير عمماء األمصار ،ندار الكفاء ،المنصكرة( ،طُ)ُٗٗٗ ،ـ ،صُّ.

(َُ) البخارم ،محمد بف إسماعيؿ (ت ِٗٓىػ) ،كتاب :المناقب -باب :مناقب أبي بف كعب  ،ترقيـ :محمد عبد الباقي ،دار
طكؽ النجاة ،دمشؽ ،رقـ الحديث ّٖٗ( ،طُ)ُِْٓ ،ىػ .كمسمـ ،مسمـ بف حجاج (ت ُِٔىػ) كتاب :الفضائؿ ،باب:

مف فضائؿ أبي بف كعب  ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،رقـ الحديث ٕٗٗ.

(ُُ) ابف حجر ،أحمد بف عمي (ت ِٖٓىػ) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار المعرفة ،بيركت( ،طُ)ُّٕٗ ،ىػ ،جٕ ،صُِٕ.
(ُِ) البخارم ،كتاب :البيكع ،باب :كراىية السخب في االسكاؽ ،رقـ ُِِٓ.

(ُّ) مسمـ ،الصحيح ،كتاب :صفة الجنة كنعيميا ،باب ،الصفات التي يعرؼ بيا في الدنيا أىؿ الجنة كأىؿ النار ،رقـ ِٖٓٔ.

(ُْ) الكاحدم ،عمي بف أحمد (ت ْٖٔىػ) ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،طُ)ُْٗٗ ،ـ،
جْ ،صّٗٓ.

(ُٓ) الرازم ،أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم (ت َٔٔىػ) ،مفاتيح الغيب ،دار إحياء التراث
العربي ،بيركت (طّ)َُِْ ،ىػ ،جِّ ،صِّٕ.

(ُٔ) األزىرم ،محمد بف أحمد ،تيذيب المغة ،تحقيؽ :محمد عكض ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت( ،طُ)ََُِ ،ـ.)ّّٖ/ٗ( ،
(ُٕ) األزىرم ،محمد بف أحمد (ت َّٕق) ،تيذيب المغة ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت( ،طُ)ََُِ ،ـ.)ّّٖ/ٗ( ،

(ُٖ) كقاؿ الزمخشرم" :كاف الكفار مف الفريقيف أىؿ الكتاب :كعبدة األصناـ يقكلكف قبؿ مبعث النبي  :ال ننفؾ مما نحف عميو

مف ديننا كال نتركو حتى يبعث النبي المكعكد الذم ىك مكتكب في التكراة كاإلنجيؿ ،كىك محمد  ،فحكى اهلل تعالى ما

كانكا يقكلكنو" .ينظر :الزمخشرم ،جار اهلل أبك القاسـ محمكد بف عمر ،الكشاف ،دار الكتاب :العربي ،بيركتَُْٕ ،ىػ،
جْ ،صِٖٕ.

(ُٗ) كقاؿ السمعاني" :أىم :منتييف ،ىك ىم ٍعىناهي :أىف ا ٍلكفَّار مف أىؿ ا ٍلكتاب :ىكا ٍل يم ٍش ًركيف ىما ىك يانكا منتييف ىعف كفرىـ ىحتَّى تأتييـ ا ٍلىبيىّْنة
أىم :حتَّى أىتىاىـ الرَّسكؿ ،مستى ٍقبؿ بًمعنى ا ٍلم ً
اضي ،ىكقيؿ :ا ٍلىبيىّْنة ًىي القرآف ،ىك ىى ىذا قىكؿ ىم ٍع يركؼ يم ٍعتىمد" .ينظر :السمعاني ،أبك
ي
ى
ىٍ
يٍ
ي
ى
ى
المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار ،تفسير القرآن ،تحقيؽ :ياسر بف إبراىيـ كرفاقو ،دار الكطف ،الرياضُُْٖ ،ىػ-
ُٕٗٗـ ،جٔ ،صِّٔ.

معكض ،كرفاقو ،دار
(َِ) ينظر :السمرقندم ،أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد (ت ّّٕىػ) ،بحر العموم ،تحقيؽ :عمي محمد ٌ
يف يعني :غير منتييف عف كفرىـ،
"م ٍنفى ّْك ى
الكتب العممية( ،طُ)ُُّْ ،ىػُّٗٗ/ـ ،كقاؿ السمرقندم في بياف ىذا المعنى :ي
كعف قكليـ الخبيث ىحتَّى تىأٍتًىييي يـ ا ٍلىبيىّْنةي يعني :حتى أتاىـ البياف ،فإذا جاءىـ البياف ،فريؽ منيـ انتيكا كأسممكا ،كفريؽ ثبتكا

عمى كفرىـ ."...

(ُِ) الفراء ،أبك زكريا يحيى بف زياد ،معاني القرآن ،تحقيؽ :أحمد يكسؼ نجاتي كرفاقو ،دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة ،مصر،
د.ط ،د.ت ،جّ ،صُِٖ.

(ِِ) ابف أبي حاتـ ،أبك محمد عبد الرحمف الرازم ،تفسير ابن أبى حاتم ،تحقيؽ :أسعد محمد الطيب ،المكتبة العصرية – صيدا،
جَُ ،صّْْٓ.

يف أم منتييف عف كفرىـ كشركيـ  ...ا ٍلىبيىّْنةي أم الحجة الكاضح ػة يعني محمدا  أتاىـ بالقرآف فبيف لي ػ ػـ
(ِّ) يق ػ ػكؿ الخازف :يم ٍنفى ّْك ى
الضاللة كلـ يككنػ ػ ػ ػكا
ضاللتيػ ػ ػ ػ ػـ ،كشركيـ كما كانكا عميو مف الجاىمية ،كدعاىـ إلى اإليماف ،فآمنكا فأنقذىـ اهلل مف الجيالة ك ٌ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عطا اهلل املعايطة
منفصميف عف كفرىـ قبؿ بعثو إلييـ ،كاآلية فيمف آمف مف الفريقيف .ينظر :الخازف.
(ِْ) السممي ،عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ ،تفسير العز بن عبد السالم تفسير القرآن (اختصار النكت لمماكردم) ،تحقيؽ:
عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي ،دار ابف حزـ ،بيركت( ،طُ)ُُْٔ ،ىػُٗٗٔ/ـ ،جّ ،صُّٖٓ.

(ِٓ) ابف كثير ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيؽ :سامي بف محمد سالمة،
دار طيبة لمنشر كالتكزيع( ،طِ)َُِْ ،ىػُٗٗٗ-ـ ،جْ ،صِٔٗ.

(ِٔ) ينظر :ابف عاشكر ،محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر ،التحرير والتنوير ،مؤسسة التاريخ العربي ،بيركت  -لبناف،
ًَّ
(طُ)َُِْ ،ىػَََِ/ـ ،جَّ ،صُْٓ .حيث قاؿ" :كأىىنا أىقيك يؿ :ك ٍجو اإلشكاؿ أ َّ ً
يف
ى ي
يف ىكفىيركا يمٍنفى ّْك ى
ىف تى ٍقد ىير اآلية :لى ٍـ ىي يك ًف الذ ى
ى
ً
ً
ًَّ ً
ً
ّْ
ً
َّ
ؾ المَّ ىذٍي ًف
ر
الش
ك
ر
ف
ك
ل
ا
ك
ى
اد
ر
م
ل
ا
ذ
إ
؛
كـ
م
ع
م
و
ن
ك
ل
عماذا
منفككف
ىنيـ
أ
ر
ك
ٍ ي ى ي ي ى ٍ ي ٍي ى ٍ ي
ىحتَّى تىأٍتىييي يـ اٍلىبيىّْنةي التي ى ىي الر ي
َّسك يؿ  ،ثيَّـ ًإَّنوي تى ىعالىى لى ٍـ ىي ٍذ ي ٍ
ى ي ى ٍي ه
َّ ً ً
ً
ًَّ
ً
َّسك يؿ  ،ثيَّـ ًإ َّف ىكمً ىمةى ىحتَّى؛
يف ىك ىفيركا يمٍنفى ّْك ى
ص ىار التَّ ٍقد يير :لى ٍـ ىي يك ًف الذ ى
يف ىع ٍف يك ٍف ًرًى ٍـ ىحتَّى تىأٍتىييي يـ اٍلىبيىّْنةي التي ى ىي الر ي
ىك يانكا ىعمىٍي ًي ىما ،فى ى
ً
ً
ً ًً
اف الرَّس ً
كؿ .
ص ياركا يمٍنفى ّْك ى
يف ىع ٍف يك ٍف ًرًى ٍـ عٍن ىد إًتٍىي ً ي
النتياء اٍل ىغ ىاية ،فىيىذه اآلية تى ٍقتىضي أَّىنيي ٍـ ى

(ِٕ) الشككاني ،محمد بف عمي بف محمد ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير ،دار الفكر ،بيركت ،د.ت،
جٓ ،صْْٕ.

(ِٖ) ابف الجكزم ،جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد (ت ٕٗٓىػ) ،زاد المسير في عمم التفسير ،تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدم،
دار الكتاب العربي ،بيركت( ،طُ)ُِِْ ،ىػ ،جْ ،صْٕٓ.

(ِٗ) الدينكرم ،أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة (ت ِٕٔىػ) ،غريب القرآن ،دار الكتب العممية (لعميا مصكرة عف الطبعة
المصرية)ُّٖٗ ،ىػُٕٖٗ-ـ ،جُ ،صّٓٓ.

(َّ) ابف جزم ،محمد بف أحمد (ت ُْٕق) تحقيؽ :عبد اهلل الخالدم ،دار األرقـ ،بيركت( ،طُ)ُُْٔ ،ىػ ،جِ ،صَُٓ.
(ُّ) الطبرم ،محمد بف جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة( ،طُ)َُِْ ،ىػ-
َََِـ ،جِْ ،صَِٓ.

(ِّ) النحاس ،أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم النحكم ،إعراب القرآن ،كضع حكاشيو :عبد المنعـ خميؿ،
منشكرات محمد عمي بيضكف ،دار الكتب العممية ،بيركتُُِْ ،ىػ ،جٓ ،صُٖٔ.

(ّّ) ابف عطية ،أبك محمد عبد الحؽ بف غالب األندلسي (ت ْٔٓىػ) ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب :العزيز ،تحقيؽ :عبد
السالـ عبد الشافي محمد ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف( ،طُ)ُِِْ ،ىػََُِ -ـ ،جْ ،صَٕٓ.

(ّْ) الخطيب ،عبد الكريـ ،التفسير القرآني لمقرآن ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،جُٓ ،صَُْٔ.

(ّٓ) أبك السعكد ،محمد بف محمد بف مصطفى العمادم (ِٖٗىػ) ،إرشاد العقل السميم ،تحقيؽ :عبد القادر أحمد عطا ،مكتبة الرياض
الحديثة ،لرياض ،د.ط ،د.ت ،جٓ ،صٗٓٓ.

(ّٔ) اآللكسي ،شياب الديف محمكد ابف عبد اهلل الحسيني (ت َُِٕق) ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،
تحقيؽ :عمي عبد البارم عطية ،دار الكتب العممية ،بيركتُُْٓ ،ىػ ،جُٓ ،صِْٖ.

(ّٕ) صالء مف األصؿ صمي في معاجـ المغة كميا ،كىي إما الشكاء أك مف الصالة كالدعاء ،أما صالء المرأة فمـ أجد في المعاجـ
إضافة الصالء إلى المرأة.

(ّٖ) البغكم ،أبك محمد الحسيف بف مسعكد (ت ُّٕق) ،معالم التنزيل ،تحقيؽ :محمد عبد اهلل النمر كرفاقو ،دار طيبة لمنشر
كالتكزيع( ،طْ)ُُْٕ ،ىػُٕٗٗ-ـ ،جٖ ،صْٔٗ.

(ّٗ) ابف تيمية ،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ ،مجموع الفتاوى ،تحقيؽ :أنكر الباز -عامر الجزار ،دار الكفاء،
(طّ)ُِْٔ ،ىػََِٓ-ـ ،جُٔ ،صْٓٗ.
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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(َْ) ابف تيمية ،مجموع الفتاوى ،جِّ ،صِّٕ.

عزة ،التفسير الحديث ،دار إحياء الكتب العربية  -القاىرة ،دار الغرب اإلسالمي  -دمشؽُّّٖ ،ىػ ،جٖ ،صّْٖ.
(ُْ) دركزة ،محمد ٌ
(ِْ) تفسير اآللكسي ،روح المعاني ،جُٓ ،صِْٓ.
(ّْ) الطبرم ،جامع البيان ،جِْ ،صّٗٓ
(ْْ) المرجع السابق ،جِْ ،صَْٓ.

(ْٓ) الزمخشرم ،الكشاف ،جْ ،صِٖٕ.

(ْٔ) ينظر :أبك حياف ،محمد بف يكسؼ األندلسي ،البحر المحيط ،تحقيؽ :صدقي محمد جميؿ ،دار الفكر ،بيركتَُِْ ،ىػ ،جَُ،
صُٗٓ.

(ْٕ) الزحيمي ،كىبة مصطفى ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج ،دار الفكر المعاصر ،دمشؽ( ،طِ)ُُْٖ ،ىػ،
جِ ،صَٗ.

(ْٖ) ابف كثير ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيؽ :سامي بف محمد سالمة،
دار طيبة لمنشر كالتكزيع( ،طِ)َُِْ ،ىػُٗٗٗ-ـ ،جْ ،صِٔٗ.

كحديث الفرقة الناجية ركاه أبك داككد في سننو ،كتاب :السنة ،باب :شرح السنة ،تحقيؽ :محمد عبد الحميد ،دار الكتاب
العربي ،بيركت ،جْ ،صِّّ .كابف ماجة في سننو ،كتاب :الفتف ،باب :افتراؽ األمـ ،مكتبة أبي المعاطي ،جٓ،

صُِٖ .كركاه اإلماـ أحمد في مسنده ،مسند المكثريف مف الصحابة ،مسند أبي ىريرة ،الناشر :مؤسسة قرطبة ،القاىرة،
جِ ،صِّّ .قاؿ الشيخ :األلباني :حسف صحيح.

(ْٗ) الشيرستاني ،محمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد ،الممل والنحل ،تحقيؽ :محمد سيد كيالني ،دار المعرفة ،بيركت،
َُْْىػ ،جُ ،صَِٕ.

(َٓ) القرطبي ،التفسير ،جَِ ،صُّْ.

(ُٓ) عمكاف ،نعمة اهلل بف محمكد (ت َِٗق) ،الفواتح اإلليية والمفاتيح الغيبية الموضحة لمكمم القرآنية والحكم الفرقانية ،دار
الركابي القاىرة( ،طُ)ُٗٗٗ ،ـ ،جِ ،صِّٓ.

(ِٓ) أبك السعكد ،إرشاد العقل السميم ،جٗ ،صُٖٓ.

(ّٓ) أبك داكد ،سميماف بف األشعث (ت ِٕٓىػ) ،كتاب :السنة ،باب :شرح السنة ،المكتبة العصرية ،صيدا ،رقـ الحديث ْٔٗٓ.
كركاه الترمذم في السنن ،كتاب :أبكاب اإليماف ،باب :ما جاء في افتراؽ ىذه األمة ،رقـ الحديث َِْٔ ،حسف صحيح.
كابف ماجو في سننو ،كتاب :الفتف ،باب :افتراؽ األمـ ،رقـ ِّٗٗ ،كابف حباف في صحيحو ،كتاب :بدء الخمؽ ،باب :ذكر

افتراؽ الييكد كالنصارل ،رقـ ِْٕٔ كغيرىـ.

(ْٓ) ابف ماجو ،محمد بف يزيد القزكيني (ت ِّٕىػ) ،كتاب :الفتف ،باب :افتراؽ األمـ ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الكتب العربية ،القاىرة ،رقـ الحديث ُّٗٗ.

(ٓٓ) ابف الكزير( ،ت َْٖىػ) ،العواصم والقواصم ،لبنافُُٗٗ ،ـ ،جّ ،صَُٕ.
(ٔٓ) الشككاني ،محمد بف إسماعيؿ (ت َُِٓىػ) ،فتح القدير ،جِ ،صٔٓ.

(ٕٓ) ينظر :المقبمي (ت َُُٖىػ) ،العمم الشامخ ،دمشؽَُٖٗ ،ـ ،صُّٓ.
(ٖٓ) األلباني ،سمسمة األحاديث الصحيحة ،المكتب اإلسالمي( ،طْ)ُْٖٗ ،ـ ،جُ ،صُّٔ.
(ٗٓ) ينظر :البييقي ،السنن الكبرى ،جَُ ،صُّٓ.

(َٔ) الشاطبي ،إبراىيـ بف مكسى بف محمد ،اَّلعتصام ،تحقيؽ :سميـ بف عيد الياللي ،دار ابف عفاف ،السعكدية( ،طُ)ُُِْ ،ىػ-
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عطا اهلل املعايطة
ُِٗٗـ ،صُْٕ.ُْٕ-
(ُٔ) المسيرم ،عبد الكىاب ،موسوعة الييود والييودية والصييونية ،دار الشركؽ ،القاىرة( ،طُ) ،جُْ ،صَّٕ.
(ِٔ) البخارم ،كتاب :اإلكراه ،باب :في بيع المكره ،رقـ ْْٗٔ.

(ّٔ) البخارم ،الصحيح ،كتاب :المناقب ،باب :ىجرة النبي  كأصحابو ،رقـ الحديث ُُّٗ.
(ْٔ) البخارم ،كتاب :المناقب ،باب :مناقب عبد اهلل بف سالـ ،رقـ الحديث ُِّٖ.

(ٓٔ) أحمد بف حنبؿ ،المسند ،حديث عكؼ بف مالؾ ،قاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط ،رقـ ِّْٖٗ ،صحيح عمى شرط مسمـ.
(ٔٔ) ابف ابي شيبة ،عبداهلل محمد العبسي (ت ِّٓق) ،المصنف في األحاديث واْلثار ،كتاب :التاريخ ،باب :في تكجيو النعماف
ابف مقرف ،دار الرشد ،الرياض( ،طُ)َُْٗ ،ىػ ،رقـ ِّّٕٗ.

(ٕٔ) البخارم ،كتاب :المغازم ،باب :حديث بني النضير ،رقـ َِْٖ.

(ٖٔ) البخارم ،كتاب :الجنائز ،باب :إذا أسمـ الصبي فمات ىؿ يصمى عميو ،رقـ الحديث ُّٔٓ.
(ٗٔ) البييقي ،أحمد بف الحسيف (ت ْٖٓىػ) ،السنن الكبرى ،كتاب :السير ،باب :الحربي يدخؿ بأماف ،دار الكتب العممية ،بيركت،
(طّ) ،رقـ الحديث ُِّٖٔ ،صَِّ .كينظر :ابف حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،جُ ،صَِٔ كما بعدىا.
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ً
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ً
ً
ً
ً
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و
يح ندا فىقيت ىؿ بًو فىقىا ىؿ
صى يم ىخ ٍي ًر ي
اف ًم ٍف ىبقى ىايا ىبنًي قىٍيينقى ى
يؽ بًأ ٍىم ىكالو ل َّمنبً ّْي  ،ىك ىش ًي ىد أ ي
ىك ى
اع  -ثيَّـ ىر ىج ىع إًلىى ىحديث ٍاب ًف شيىاب قىا ىؿ :ىكأ ٍىك ى
ؽ فى ً
ؽ ا ٍل ىحىب ىش ًة".ٔٗ ،
ار ىس ،ىكبً ىال هؿ ىسابً ي
اف ىسابً ي
ؽ ىييي ى
يؽ ىسابً ي
ىر يسك يؿ المَّ ًو  :يم ىخ ٍي ًر ي
كد ،ىك ىس ٍم ىم ي
اقدم أنو أسمٌـ ،كاستشيد بأحد ،كقاؿ الكاقدم
كعرؼ بو ابف حجر فقاؿ :مخيريؽ ٌ
ائيمي ،مف بني النضير ،ذكر الك ٌ
النضر ٌ
م اإلسر ٌ
لمنبي  ،كىي سبع حكائط:
كالبالذر ٌ
م :كيقاؿ :إنو مف بني قينقاع .كيقاؿ مف بني القطيكف ،كاف عالما ،ككاف أكصى بأمكالو ٌ
النبي  صدقة .ينظر :األصبياني ،أبك
الميثب ،كالصائفة ،ك ٌ
الدالؿ ،كحسنى ،كبرقة ،كاألعكاؼ ،كمشربة أـ إبراىيـ ،فجعميا ٌ
نعيـ أحمد بف عبداهلل (ت َّْىػ) ،دَّلئل النبوة( ،طِ)ُٖٗٔ ،ـ ،جُ ،صٖٕ.

(َٕ) ابف حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،جٔ ،صْٔ.

(ُٕ) البخارم ،كتاب :الصالة ،باب :ما يذكر في الفخذ ،رقـُّٕ.

(ِٕ) ابف األثير ،عمي بف أبي الكرـ (ت َّٔق) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،طُ) ،ُْٗٗ ،جٕ،
صُُِ.

(ّٕ) البخارم ،كتاب :المناقب ،باب :إتياف الييكد ،رقـ ُّْٗ.
(ْٕ) ابف حجر ،فتح الباري ،جٕ ،صِٕٓ.
(ٕٓ) المرجع السابق ،جٕ ،صِٕٔ.

(ٕٔ) الندكم ،عمي أبك الحسف (ت َُِْ) ،السيرة النبوية ،دار ابف كثير ،دمشؽ( ،طُِ)ُِْٓ ،ىػ ،جُ ،صِٖٖ.
(ٕٕ) مسمـ ،كتاب :الحيض ،باب :مني الرجؿ كالمرأة ،رقـ ُّٓ.

(ٖٕ) البخارم ،كتاب :الجزية ،باب :إذا غدر المشرككف بالمسمميف ،رقـ ُّٗٔ.
(ٕٗ) اآلجرم ،محمد بف الحسيف (ت َّٔق) ،الشريعة ،كتاب :اإليماف كالتصديؽ ،باب :صفة النبي  ،تحقيؽ :عبد اهلل الدميجي،
دار الكطف ،الرياض( ،طِ)ُٗٗٗ ،ـ ،جِ ،صِّٓ.

(َٖ) البييقي ،أحمد بف الحسيف (ت ْٖٓىػ) ،دَّلئل النبوة ،كتاب :جماع أبكاب البعث ،باب :ما جاء في دخكؿ عبد اهلل بف سالـ عمى
رسكؿ اهلل  ،الكتب العممية ،بيركت( ،طُ)ُٖٖٗ ،ـ ،جِ ،صّّٓ.

(ُٖ) البييقي ،أحمد بف الحسيف (ت ْٖٓق) ،دَّلئل النبوة ،كتاب :جماع أبكاب المبعث ،باب :ما جاء في دخكؿ عبداهلل بف سالمة
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افرتاق أيل اللتاب كنا تقزره سىرة البًهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمى رسكؿ اهلل  ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،طُ)ُٖٖٗ ،ـ.
(ِٖ) البييقي ،دَّلئل النبوة ،كتاب :جماع المبعث ،باب :ما جاء في دخكؿ عبد اهلل بف سالـ -...جِ -صّّٓ.
(ّٖ) الطبرم ،التفسير ،جَُ ،صْٗٗ.
(ْٖ) البغكم ،التفسير ،جٓ صَِْ.

(ٖٓ) ابف ابي شيبة ،المصنف ،كتاب :المغازم ،باب :ما جاء في مبعث النبي  ،رقـ ّٓٓٓٔ.
(ٖٔ) البخارم ،كتاب :أحاديث األنبياء ،باب :كاذكر في الكتاب :مكسى ،رقـ ِّّٗ.
(ٕٖ) البخارم ،كتاب" التعبير ،باب :أكؿ ما بدئ بو رسكؿ اهلل  ،رقـ ِٖٗٔ.

(ٖٖ) أحمد بف حنبؿ ،فضائل الصحابة ،باب :فضائؿ أصحاب النبي  ،رقـ ُّٕٕ.
(ٖٗ) الطيالسي ،سميماف بف داككد (ت َِْق) ،المسند ،ما أسند عبد اهلل بف مسعكد رقـ ِّْ ،دار ىجر ،مصر( ،طُ)ُٗٗٗ ،ـ.
(َٗ) أحمد بف حنبؿ ،المسند ،مسند أىل البيت -رضوان اهلل عمييم ،-حديث جعفر بف أبي طالب ،رقـ َُْٕ.

(ُٗ) البخارم ،ؾ المناقب ،باب :مكت النجاشي ،رقـ ّٕٕٖ.
الدرجة ًفي ً
ً
حراـ ،كاألىمر
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العٍمـ .ىك ىك ىذًل ى
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ؾ قىا ىؿ ىشمر.قىا ىؿ ىبعضيـ :ىكًاَّن ىما قيؿ ي
ى
نً ٍع ىمة تىيربُّيا؟) .ينظر :األزىرم ،تيذيب المغة ،جُٓ ،صَُّ.
(ّٗ) البخارم ،كتاب :المناقب ،باب :إسالـ سمماف الفارسي  ،رقـ ّْٔٗ.
(ْٗ) مسند أحمد ،أحاديث رجاؿ مف أصحاب النبي  ،حديث سمماف الفارسي ،رقـ ِّّٕٕ.
(ٓٗ) الترمذم ،السنن ،كتاب :أبكاب التفسير ،باب :كمف سكرة التكبة ،رقـ َّٓٗ.
(ٔٗ) البخارم ،كتاب :الزكاة ،باب :الصدقة قبؿ الردُُّْ ،ىػ.
(ٕٗ) ابف سبة ،تاريخ المدينة ،جِ ،صّٖٓ.
(ٖٗ) ابف حجر ،فتح الباري ،جْ ،صْٖٗ.

(ٗٗ) البخارم ،كتاب :الكحي ،باب :بدء الكحي ،رقـ ٕ.
(ََُ) السمعاني :منصكر بف محمد (ت ْٖٗىػ) تفسير القرآن ،دار الكطف ،السعكدية( ،طُ)ُٕٗٗ ،ـ ،جّ ،صِِٗ.
(َُُ) الزمخشرم ،محمكد بف عمرك (ت ّٖٓىػ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،دار الكتاب :العربي ،بيركت( ،طّ)،
ُٕٗٗـ ،صّّٓ.

(َُِ) القرطبي :محمد بف أحمد (ت ُٕٔىػ) ،الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتب المصرية ،القاىرة( ،طِ)ُْٗٔ ،ـ ،جٖ ،صّّٖ.

(َُّ) ابف جزم ،محمد بف أحمد (تُْٕىػ) التسييل لعموم التنزيل ،دار ابف األرقـ ،بيركت( ،طُ)ُٗٗٔ ،ـ ،جُ ،صَْٕ.
(َُْ) المرجع السابق ،جِ ،صُُٓ.

(َُٓ) البخارم ،كتاب :العمـ ،باب :تعميـ الرجؿ أمتو كأىمو ،رقـ ٕٗ.
(َُٔ) الثعالبي ،عبد الرحمف بف محمد (ت ٕٖٓىػ) ،الجواىر الحسان في تفسير القرآن( ،طُ ،)ُٗ -دار إحياء التراث العربي،
جِ ،صْٗ.

(َُٕ) ابف عجيبة ،أحمد بف محمد بف عجيبة ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،طُ)ُٗٗٗ ،ـ،
جُ ،صْٔٓ.
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