


 دعب وُكمدري تابأُوتُوا الْك ينالَّذ نوا َفرِيقًا ميعُتط وا ِإننآم ينا الَّذهيا أَي
 رِينكاف ُكم100(ِإميان ( ُكملَيتُتْلى ع أَنْتُمو ونتَْكُفر فكَيو

آيات ا وفيكُم رسوُله ومن يعَتصم بِا فَقَد هدي ِإىل صراط مسَتقيمٍ 
)101 ( ونملسم أَنْتُمِإالَّ و وتُنال تَمو هُتقات قح وا اتَّقُوا انآم ينا الَّذهيا أَي)102 (

واعَتصموا بِحبلِ ا جميعا وال َتَفرقُوا واْذُكروا نعمت ا علَيكُم إِذْ 
 ُتمكُنوانًا وِإخ هتمعبِن ُتمحبفَأَص قُلُوِبُكم نيب فَأَلَّف داءأَع ُتمكُن
 هآيات لَكُم ا نيبي كها كَذلنم ارِ فَأَنْقََذُكمالن نم ةْفرفا حلى شع

 ونتَدتَه لَُّكم103(لَع ( ونرْأميرِ وإِلَى الْخَي ونعدةٌ يُأم ُكمنم لَْتكُنو
 ونحفْلالْم مه كأُولئَكرِ وننِ الْمع نوهنيو وفرعال تَكُونُوا ) 104(بِالْمو

 ذابع ملَه كأُولئو ناتيالْب مهما جاء دعب نتََلفُوا ماخقُوا وَتَفر ينكَالَّذ
يمظ105(ع(



 **أي قبل اإلسالم : إذ كنتم أعداء** دينه وعهده   : حببل ا.

.ما أمرت بع الشريعة : باملعروف** حافة وطرف   : شفا ** 

.ما هنت عنه الشريعة : املنكر ** 

أن شاش بن قيس اليهودي مر على مجاعة من األمصار من : يروي املفسرون يف سبب نزول اآليات
بعد الذي كان بينهم قبل االسالم   ,بينهم من األلفة واحملبة األوس واخلزرج فشق عليه ما رآه

فجعل يذكرهم مباضيهم ويهيج مشاعر العداء القدمية حتى تنادوا حبمل   ,من العداوة واحلروب
أبدعوى : ( فبلغ األمر رسول ا صلى ا عليه وسلم فتداركهم قائال ,السالح والتقاتل

فهدأت  ) وقد أكرمكم ا باإلسالم وألف بني قلوبكم ,اجلاهلية وأنا بني أظهركم 
وتعانقوا عناق األخوة املتحابني ,وندموا على ما كان منهم  ,نفوسهم 



  ينيا أَيها الَّذين آمنوا ِإن تُطيعوا فَرِيًقا من الَّذين أُوتُوا الْكتاب يردوكُم بعد إِميانكُم كافرِ
)100 (  ِبا مَتصعي نمو ولُهسر يكُمفو ا آيات كُملَيتُْتلى ع أَنْتُمو ونتَكْفُر فكَيو

) 101(فََقد هدي إِىل صراط مستَقيمٍ 

فإهنم   ,حتذر اآليات املسلمني أهنم ان اطاعوا فريقا من االعداء من أهل الكتاب فيما يثريونه من فتنة
فطاعة الكافرين وتقليدهم يف  . واىل التفرق بعد الوحدة ,سريدوهنم اىل الكفر بعد االميان

وانسالخها عن قيم االسالم لصاحل   ,ثقافتهم وفكرهم معناه ختلي األنة عن منهج ا سبحانه
فالواجب على األمة أن حتافظ على شخصيتها ومتيزها وأن ترفض التبعية لغريها ,األمم املعادية

وتستنكر اآليات الكرمية على املسلمني أن يقعوا يف الكفر والضالل الذي يفرق كلمتهم  
وعندهم سنة رسول ا    ,وميزق وحدهتم وفيهم كتاب ا عز وجل يهديهم اىل كل خري

وتدعوهم للتمسك بدينهم   ,صلى ا عليه وسلم اليت تبني هلم ما يصلح حياهتم يف الدنيا واآلخرة
  واالعتصام بكتاب رهبم وسنة نبيه ويف ذلك عصمة من الضالل وضمان للوحدة ومجع للكلمة



 “ ونملسم أَنُْتمِإالَّ و وُتنال تَمو هتُقات قح وا اتَّقُوا انآم ينا الَّذهقُوا ) 102(يا أَيال تَفَرا ويعمج لِ ابوا بِحمتَصاعو
ا  واذْكُروا نعمت ا علَيُكم إِذْ كُنُتم أَعداء َفأَلَّف بين قُلُوبُِكم َفأَصبحُتم بِنعمته إِخوانً

ن  وكُنُتم على شفا حفْرة من النارِ َفأَنْقَذَُكم منها كَذلك يبين ا لَُكم آياته لَعلَُّكم َتهتَدو
)103 (ه كأُولئكَرِ وننِ اْلمع نوهنيو وفرعِباْلم ونرأْميرِ وإَِلى الْخَي ونعدةٌ يأُم ُكمنم لَْتُكنوم  

 ونحفْل104(اْلم( ”

  ,لتكون امة متماسكة متحدة يف وجه أعدائها ,جاءت هذه اآليات الكرمية تبني لألمة ما هو مطلوب منها
:حيت أمرت مبا يأتي 

ألن للتقوى األثر األكرب يف توحيد األمة وحتصينها من االستجابة لعوامل الفرقة فحني  ,تقوى ا تعاىل1)
تغيب التقوى تسيطر االهواء واملصاحل الشخصية والنعرات اجلاهلية مما يؤدي اىل تفرقة األمة

الن االعتصام به يقي األمة من عواصف التفرق اليت تثريها   ,االلتزام باإلسالم يف كل ظرف ووقت2)
مما مل يقم االسالم له أي اعتبار يف التفاضل بني بين البشر,العصبية للون أو العرق أو القبيل



و هي نعمة ال يدركها  ,وتقرر اآليات أن نتيجة التمسك باإلسالم أن تنعم األمة باألخوة واملودة والتعاون
جيدا إال من اكتوى بنار الفرقة واهلجاء والنزاع الذي يؤدي اىل ضعف اتمع ودماره

شبهته  ,وتذكر اآليات العرب مبا كانوا عليه من خصومات وحروب وعداوات مع إغراق يف الضالل 
  ,فأنقذهم ا باإلسالم الذي وحد كلمتهم ,اآلية حبال من يقف على حافة من النار يوشك أن يقع فيها

ولن يصلح أمر آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا من   ,وهداهم اىل كل خري حتى صاروا أئمة للبشرية 
اتباع منهج ا تعاىل وحتكيم شرعه

جاءت هذه اآلية تأمر املؤمنني بالعمل على إصالح جمتمعاهتم باألمر ,األمر باملعروف والنهي عن املنكر ) 3
ونشر الفضائل والقيم االسالمية  ,ملا لذلك من آثار عظيمة يف اصالح االمة ,باملعروف والنهي عن املنكر

.وهو ما حيفظ على االمة وحدهتا وهويتها ومينع تفرقها واختالفها ,فيها

يمظع ذابع مَله كأُولئو ناتيالْب مهما جاء دعب نتَلَفُوا ماخقُوا وتَفَر ينال تَكُونُوا َكالَّذ105(و(

فكان  ,تأمر هذه اآلية الكرمية املؤمنني باالعتبار واالتعاظ من مصري االمم السابقة اليت اختلفت وتفرقت
 ,من التفرق واالختالف والبعد عن منهج ا تعاىل وحتذرهم ,عاقبتها اهلالك يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة

وترك أوامره وإال حل هبم ما حل باألمم السابقة من العذاب واهلالك



” وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات ا وفيكم رسوله“ : يف قوله تعاىل) 1
ويف ذلك خطاب مستمر لألمة اىل قيام الساعة فإذا كان النيب “ وفيكم رسوله “ : استخدم لفظ 

.صلى ا عليه وسلم قد فارق املسلمني بشخصه بعد وفاته إال أن هال يزال بينهم يف سنته وهديه

دعوة من ا تعاىل اىل الناس أن يلتزموا باإلسالم يف  ” وال متوتن إال وأنتم مسلمون“ : يف قوله تعاىل )2
حيث ال يعرف االنسان متى يفاجئه املوت ,األوقات كلها

شبعت اآلية اإلسالم باحلبل ألن احلبل أداة الربط والعقد  “ واعتصموا حببل ا مجيعا “ : يف قوله تعاىل ) 3
واإلسالم يربط املسلمني بعضهم ببعض




