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 Abstract 

     Allah had sent the Holy Prophet Muhammad (pbuh) a messenger to the whole people to 

show them the right way, establish a system of all aspects of life according to the Holy 

Creator, and prepare a generation to achieve this mission after his death. The prophet was able 

to make a change in this world, eliminate all the corruption at the time, and create an 

absolutely unique generation the right manner and tradition of which will never be repeated. 

The reason for this change was not but the resort to the Holy Quran and the total submission 

to it. 
 المقدمة
عميو كعمى آلو الصبلة كالسبلـ رسكالن لمعالميف ليرسـ ليذه البشرية –بعث ا تعالى الرسكؿ األميف محمدان       

انو، كفي جميع شؤكنيا كأعماليا، كييًعدي جيبلن ليستمـ ىذه الميمة مف طريقيا،كيؤسس نظامان لحياتيا كفؽ مراد خالقيا سبح
كقد استطاع عميو كعمى آلو الصبلة كالسبلـ أف يحدث تغيران في ىذه األرض، كيخمع كؿ أنكاع الفساد المكجكد حينئذ،  بعده

اتو، كلـ يكف العامؿ األساس ليذا كأف يخرج جيبلن فريدان عمى اإلطبلؽ لـ كلف يتكرر بتمؾ الييئة، بسبلمة منيجو كمعتقد
ز أثر قكؿ ا تعالى: : َوَمْف } التغير إال االستقاء مف منبع القرآف الكريـ، ك التمسؾ كاالعتصاـ بحبؿ ا تعالى، كبىرى

} ـْ ِبالمَِّو َفَقْد ُىِدَي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيـٍ َيْعَتِص
ذ، ككصؿ إلى األرض شرقا كغربان كلقد تحقؽ االنتشار لئلسبلـ تحققان رائدان عندئ 1

  0لتمسكيـ بالكحي المنزؿ
كقد أصبح المسممكف اليـك كٌمان ميمبلن بيف األمـ كالشعكب، كأصبحت أمَّة اإلسبلـ التي كصفيا ا مف فكؽ سبع      

حدب كصكب، سمكات بأنيا خير أمَّة أخرجت لمناس تعيش حالة مف الذلة كالميانة كالضياع، يتخطفيا أعداؤىا مف كؿ 
كيطمع فييا القاصي كالداني، سمبت أرضيا، كخدشت كرامتيا، كغربت شمس عزتيا كانتيكت حرماتيا كمقدساتيا، كضاعت 
ىيبتيا بيف الشعكب، حتى أصبح أعداؤىا يتحكمكف في رسـ حاضرىا، كالتخطيط لمستقبميا بما يتناسب مع مصالحيـ 

يف عف مصدر قكتيـ كعزتيـ كسيادتيـ، كتخمييـ عف اإلسبلـ رسالة كتحقيؽ أىدافيـ، كسبب ذلؾ كمو ىك تخمي المسمم
كمنيجان كنظامان لمحياة، حتى ضاع الديف الحؽ مف كاقعنا كمجتمعاتنا، ضاع مف سمككنا كتعاممنا مع بعضنا، فدبَّت الفرقة 

عمينا بعد أف كجدكا أمة كالتنازع في جسد األمة، كحؿ بيف أبنائيا الخبلؼ كتأصؿ في كاقعيا الضعؼ، فاستأسد األعداء 
اإلسبلـ فريسة سيمة، كصيدان ثمينان، كحتى تعكد األمة إلى مجدىا كعزىا ال بد مف تصحيح مسارىا إلنقاذىا مف التردم 
كالسقكط كاالنييار، كذلؾ باالعتصاـ بحبؿ ا كااللتفاؼ حكؿ دينو كالكثكؽ بكعده كنصره، كنبذ الفرقة كالتنازع كاالختبلؼ 

كمو إلى الفشؿ كالضعؼ كالذلة كالميانة ،فاألمة بحاجة إلى بعث جديد، تنفض فيو غبار الجبف كالخكؼ عف  كالذم يؤدم
نفسيا، فعمى األمة أف تستنيض ىمـ أبنائيا، كتبث العزائـ في قمكبيـ كنفكسيـ  فبالرغـ مف كؿ التحديات الكاقعية، 

ازميف ككاثقيف بكعد ا بأف المستقبؿ ليذا الديف ما بقينا معتصميف كالمؤامرات الدكلية عمى اإلسبلـ كالمسمميف فإننا نعتقد ج
 بكتاب ا تعالى .
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 المبحث األوؿ : االعتصاـ في المغة واالصطبلح
 االعتصاـ في المغة :

العصمة في كبلـ العرب بمعنى المنع، كعصمة ا لعبده أف يعصمو مما يكبقو، تقكؿ عصمو يعصمو عصمان منعو      
 أم يمنعني مف تغريؽ الماء. 1{ َسآوي ِإَلى َجَبٍؿ َيْعِصُمِني ِمَف اْلَماِء ه، كفي التنزيؿ قكلو تعالى: } ككقا
أم يحفظؾ  2{  َوالمَُّو َيْعِصُمَؾ ِمَف النَّاسكاعتصـ فبلف با إذا امتنع بو، كالعصمة بمعنى الحفظ، كمنو قكلو تعالى: }    

 كيحميؾ.
متناع، تقكؿ اعتصمت با إذا امتنعت بمطفو مف المعصية كاستعصـ بمعنى امتنع كأبى، كمنو كاالعتصاـ بمعنى اال   

بمعنى  3{ َوَلَقْد َراَوْدُتُو َعْف َنْفِسِو َفاْسَتْعَصـَ قكلو تعالى حكاية عف امرأة العزيز حيف راكدت يكسؼ عميو السبلـ عف نفسو } 
 . 4المانع كالحامي أنو أبى عمييا كلـ يجبيا إلى ما طمبت. كالعاصـ

كيقكؿ ابف فارس: عصـ: العيف كالصاد كالميـ أصؿ كاحد صحيح يدؿ عمى إمساؾ كمنع كمبلزمة، كالمعنى في ذلؾ     
كمو معنى كاحد، كمف ذلؾ العصمة، كىي أف يعصـ ا تعالى عبده مف سكء يقع فيو، كاعتصـ العبد با تعالى إذا امتنع، 

 .5رب أعصمت فبلنان أم : ىيأت لو شيئان يعتصـ بما نالتو يده أم يمتج  كيتمسؾ بوكاستعصـ: التجأ كتقكؿ الع
فمف خبلؿ ما تقدـ يتبيف لنا أف االعتصاـ في المغة كردت بمعاف عديدة كىي المنع كاالتقاء كالحفظ كالحماية كااللتجاء      

 عاف متقاربة تدكر حكؿ فمؾ كاحد. ككميا م
 االعتصاـ في االصطبلح :

 تقاربت معاني االعتصاـ في االصطبلح عند المفسريف كما تقاربت عند المغكييف     
 كيظير ذلؾ جميان مف خبلؿ المعاني االصطبلحية اآلتية:

 عرؼ الطبرم االعتصاـ بقكلو: فاالعتصاـ با التمسؾ بعيده كميثاقو الذم عيد    
 6في كتابو إلى خمقو مف طاعتو كترؾ معصيتو

ي االعتصاـ بقكلو : ىك االمتناع ، كاعتصـ فبلف با أم امتنع مف الشر بو ك العصمة مف ا دفع كيعرؼ الطبرس   
الشر عف عبده كاعتصمت فبلنا ىيئت لو ما يعتصـ بو ك العصمة مف ا تعالى عمى كجييف أحدىما : بمعنى الحفظ كىك 

كاآلخر : أف   7{َوالمَُّو َيْعِصُمَؾ ِمَف النَّاِس يو كآلو كسٌمـ( } أف يمنع عبده كيد الكائديف كما قاؿ سبحانو لنبيو )صمى ا عم
 . 8يمطؼ بعبده بشيء يمتنع عنده مف المعاصي

 كالشككاني يعرؼ االعتصاـ بقكلو: )االعتصاـ با التمسؾ بدينو كطاعتو كالكثكؽ 
   9بكعده( 

 في دفع شركر  كيعرؼ الزمخشرم االعتصاـ بقكلو: ) التمسؾ بدينو كااللتجاء إليو
 10الكفار كمكايدىـ( 

فمف خبلؿ ىذه المعاني يتبيف لنا أف االعتصاـ في االصطبلح يأتي بمعنى التمسؾ بالديف كالكثكؽ بكعد ا كااللتجاء      
 إليو في دفع شركر الكفار كمكايدىـ.
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ف لنا أف المعنى االصطبلحي يمثؿ كعند النظر في العبلقة بيف التعريؼ المغكم كاالصطبلحي لمفظة االعتصاـ يتبي     
ِإنَّا َأْنَزْلَناُه جزءان مف المعاني المغكية ليذه المفظة، كال غرابة في ذلؾ فالقرآف قد نزؿ بمغة العرب كذلؾ تصديقان لقكلو تعالى } 

ـْ َتْعِقُموفَ   .1{ ُقْرآنًا َعَرِبّيًا َلَعمَُّك
 ؼ في السياؽ القرآنيالمبحث الثاني :آيات االعتصاـ ونبذ الفرقة واالختبل

االعتصاـ بكتاب ا تعالى ىك سبيؿ المنعة كالقكة، كىك سبيؿ النصر كالتمكيف كالعزة كالكرامة، كلقد سجمت أمة       
اإلسبلـ في التاريخ مكانة مرمكقة كسؤددان عظيمان يـك أف تمسؾ المسممكف بدينيـ، كاعتزكا بتعاليـ ربيـ كتمسككا بسنة نبييـ 

، كالتمسكا العزة في ديف ا فأعزىـ ا سبحانو، كأظيرىـ عمى أعدائيـ، فحافظكا عمى - عميو كآلو كسمـ صمى ا -
قيادتيـ لئلنسانية، كريادتيـ لمبشرية ما بقكا معتصميف بحبؿ ا، متالفيف عمى قمب رجؿ كاحد، فيابيـ أعداؤىـ، كحسبكا ليـ 

ء األمة، كتنازعكا فيما بينيـ ضاعت ىيبتيـ مف قمكب أعدائيـ، كأصابيـ ألؼ حساب كحساب، كحيف كقع الخبلؼ بيف أبنا
الكىف كالضعؼ، فتداعت عمييـ األمـ كما تتداعى األكمة إلى قصعتيا كذىبت ريحيـ كتبددت قكتيـ، كأصبحت ببلد العالـ 

 .اإلسبلمي لقمة سائغة، يتطاكؿ عمييا القاصي كالداني، كيتجرأ عمييا الضعفاء قبؿ األقكياء
لذلؾ يخاطبنا رب العزة كالجبلؿ بضركرة االعتصاـ كالكحدة كالبعد عف االختبلؼ كالفرقة حتى يعكد لؤلمة مجدىا كعزتيا    

 كسؤددىا، كذلؾ في اآليات اآلتية:
ـْ قكلو تعالى: }  ـْ  َواْعَتِصُموا ِبَحْبِؿ المَِّو َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت المَِّو َعَمْيُك ـْ َفَأْصَبْحُت ـْ َأْعَداًء َفَألََّؼ َبْيَف ُقُموِبُك ِإْذ ُكْنُت

ـْ ِمْنَيا َكَذِلَؾ ُيَبيُّْف المَُّو َلُكـْ  ـْ َعَمى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَف النَّاِر َفَأْنَقَذُك ـْ َتْيَتُدوفَ ِبِنْعَمِتِو ِإْخَواًنا َوُكْنُت   2{ آَياِتِو َلَعمَُّك
... {   يعني بذلؾ جؿ ثناؤه: كتعمقكا بأسباب ا جميعنا، اْعَتِصُموا ِبَحْبِؿ المَِّو َجِميعًا َوال َتَفرَُّقواوَ ففي قكلو تعالى: }    

كتمسَّككا بديف ا الذم أمركـ بو، كعيده الذم عىيده إليكـ في كتابو إليكـ، مف األلفة كاالجتماع عمى كممة الحؽ، كالتسميـ 
ت المفسريف لقكلو تعالى )بحبؿ ا( فقاؿ السدم: "كاعتصمكا بحبؿ ا جميعنا"، أما"حبؿ ا"، ألمر ا(   كقد تنكعت عبارا

فكتاب ا، كقاؿ مجاىد: "بحبؿ ا"، بعيد ا، كقاؿ عطاء: "بحبؿ ا"، قاؿ: العيد، النو سبب النجاة كالحبؿ الذم 
نو سبب النجاة. كقاؿ الضحاؾ في قكلو: }كاعتصمكا بحبؿ ا يتمسؾ بو لمنجاة مف بئر أك نحكىا. كمنو الحبؿ االماف، ال

ف تنكعت ألفاظيـ-جميعنا{، قاؿ: القرآف، فكؿ عبارات المفسريف تدؿ عمى معنى كاحد  ىك التمسؾ بالكحي المنزؿ الذم  –كا 
 ف قتادة كابف مسعكد.ىك كتابو، كعيده، كىك القرآف الكريـ، كىناؾ تفسير أخر بأف حبؿ ا ىك الجماعة، كما جاء ذلؾ ع

إف ىذا القرآف أما حبؿ ا تعالى جاء في تفسيره : إنو ) القرآف الكريـ ( ، لقكؿ رسكؿ  صمى ا عميو كآلو كسمـ : )     
 3( النور المبيف   الشفاء النافع، عصمة لمف اعتصـ بو ونجاة لمف تمسؾ بو وھىو حبؿ ا الذي أمر بو ، و

مة بحبؿ ا نعمة ييبيا ا لمف يحبيـ مف عباده كىك ىنا يذكرىـ بيذه النعمة، يذكر كيؼ كانكا في فاألخكة المعتص    
الجاىمية أعداء، كما كاف أعدل مف األكس كالخزرج في المدينة أحد كىما الحياف الغربياف في يثرب، يجاكرىما الييكد الذيف 

تأكؿ ركابط الحييف جميعان، كمف ثـ تجد ييكد مجاليا الصالح الذم  كانكا يكقدكف حكؿ ىذه العداكة كينفخكف في نارىا حتى
ال تعمؿ إال فيو، كال تعيش إال معو فألَّؼ ا بيف قمكب الحييف مف العرب باإلسبلـ، كما كاف إال اإلسبلـ كحده يجمع ىذه 

 إخكانا.القمكب المتنافرة، كما كاف إال حبؿ ا الذم يعتصـ بو الجميع فيصبحكف بنعمة ا 
إذف فالقمكب ال يمكف ليا أف تجتمع إال في ظؿ األخكة في الٌمو، فتصغر إلى جانبيا الثارات القبمية، كاألطماع     

الشخصية،كلف تجد األمة مف ينصرىا عمى أعدائيا مف الداخؿ كالخارج، كيسمـ ليا كيانيا مف التمزؽ كالشتات، كيصفك ليا 
كنصيران، كتضع ثقتيا بو سبحانو، باإلضافة إلى إقامة شعائر الديف، كركائزه اإليمانية مشربيا مالـ تجعؿ ا ليا كليان 

كالصبلة التي تربط األمة بخالقيا، كشعيرة الزكاة التي تربط األمة بعضيا البعض، أف تتمسؾ بالعركة الكثقى التي ال 
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بَلَة لي كنعـ النصير، قاؿ سبحانو: } تنفصـ، فبل نصير كال كلي ليا إال أف تعتصـ األمة بو تعالى فيك نعـ الك  َفَأِقيُموا الصَّ
ـَ النَِّصيرُ  ـَ اْلَمْوَلى َوِنْع ـْ َفِنْع  1{َوآُتوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا ِبالمَِّو ُىَو َمْواَلُك

ة كاحدة تضمنت الدعكة إلى تكحيد الكممة كجمع الشمؿ كالتماسؾ حكؿ محكر كاحد كالتكجو نحك قبم اآلية الكريمة ذه٘    
،  ـ٘كتناحر ـ٘اختبلؼ ك٘األمة كتتكخاه ، أما ما نراه بكاقع المسمميف اليـك ، ؼ ا٘كاحد ، تسعى إلڎ دؼ٘،كالتجمع حكؿ 
إلى الكحدة كاالعتصاـ، كمف أسباب العصمة مف  ـ٘يدعك ك٘ك ـ٘في ذلؾ خالفكا أمر رب ـ٘ك ـ٘كاحتراب طكائؼ

يرضى لكـ ويكره لكـ ثبلثًا ، فيرضى لكـ أف تعبدوه وال تشركوا بو شيئًا واف  إف ا) :الختبلؼ ما ذكره النبي في الحديثا
ضاعة الماؿ(   2تعتصموا بحبؿ ا جميعًا وال تفرقوا، ويكره لكـ ثبلثًا : قيؿ وقاؿ ، وكثرة السؤاؿ ، وا 

ـْ ِلمَِّو َفُأوَلِئَؾ َمَع اْلُمْؤِمِنيفَ ِإال الَِّذيَف َتاُبوا َوَأْصَمُحوا َواْعَتَصُموا ِبالمَِّو َوَأْخَمُصوا ِديكقكلو:}    .3{  َنُي
استثنى ا تعالى مف المنافقيف التائبيف فقاؿ: " االالذيف تابكا " فاستثنى منيـ التائبيف مف نفاقيـ إذا اصمحكا نياتيـ،      

عيده كميثاقو كصدقكا رسمو، فانيـ إذا كاخمصكا الديف ، كتبرؤا مف اآللية كاالنداد، كاعتصمكا  بكتاب ا تعالى ك تمسككا ب
 . 4فعمكا ذلؾ فانيـ يككنكف مع المؤمنيف في الجنة

كىنا دعكة أخرل مف ا تعالى يكجييا لمناس بمبلزمة اإليماف، إذ االعتصاـ با ثمرة لئليماف بو سبحانو، فمتى عرؼ      
نارة الطريؽ العبد حقيقة الرب تعالى كعبكديتو، كرأل النكر يتجمى لو، كأف  غاية ىذا النكر الرحمة كالحصكؿ عمى الفضؿ، كا 

ـْ ُنوًرا ُمِبيًنا َفَأمَّا أمامو، لف يبقى إال أف يعتصـ العبد بو، قاؿ تعالى: }  ـْ َوأَْنَزْلَنا ِإَلْيُك ـْ ُبْرَىاٌف ِمْف َربُّْك َيا َأيَُّيا النَّاُس َقْد َجاَءُك
ـْ ِإَلْيِو ِصَراًطا ُمْسَتِقيًماالَِّذيَف آَمُنوا ِبالمَِّو َواْعَتَصمُ  ـْ ِفي َرْحَمٍة ِمْنُو َوَفْضٍؿ َوَيْيِديِي   5{وا ِبِو َفَسُيْدِخُمُي

أكحى المَّو عٌزكجٌؿ إلى داكد   ما اعتصـ بي عبد مف عبادم »كعف أبي عبد المَّو الصادؽ عميو السبلـ أٌنو قاؿ:        
 .  6«كيده السماكات ك األرض كمف فييٌف إاٌلجعمت لو المخرج مف بينيفٌ دكف أحد مف خمقي عرفت ذلؾ مف نٌيتو ، ثـٌ ي

ـْ ِفي َرْحَمٍة ِمْنوُ كقكلو: }   . 7{ َفَأمَّا الَِّذيَف آَمُنوا ِبالمَِّو َواْعَتَصُموا ِبِو َفَسُيْدِخُمُي
ليؿ القاطع لمعذر، كالحجة يقكؿ ا تعالى: مخاطبا جميع الناس كمخبرا بأنو قد جاءىـ منو برىاف عظيـ  كىك الد    

المزيمة لمشبية كيمثؿ ضياء كاضحا عمى الحؽ كأف الذيف جمعكا بيف مقامي العبادة كالتككؿ عمى ا في جميع أمكرىـ  
آمنكا با كاعتصمكا بالقرآف  كأنو سبحانو  سيرحميـ فيدخميـ الجنة كيزيدىـ ثكابا كمضاعفة كرفعا في درجاتيـ، مف فضمو 

حس انو إلييـ، كيجعؿ ليـ طريقا كاضحا قصدا قكاما ال اعكجاج فيو كال انحراؼ. كىذه صفة المؤمنيف في الدنيا عمييـ كا 
كاآلخرة، فيـ في الدنيا عمى منياج االستقامة كطريؽ السبلمة في جميع االعتقادات كالعمميات، كفي اآلخرة عمى صراط ا 

 . 8المستقيـ المفضي إلى ركضات الجنات
ا المعنى ينقؿ لنا اإلماـ عمي عميو السبلـ ما أخبره الرسكؿ صمى ا عميو كآلو كسمـ، إني قد سمعت رسكؿ ا كفي ىذ    

صمى ا عميو كآلو ك سمـ يقكؿ: )أال إنيا ستككف فتنة فقمت ما المخرج منيا يا رسكؿ ا ؟ قاؿ كتاب ا فيو نبأ ما كاف 
ك الفصؿ ليس باليزؿ مف تركو مف جبار قصمو ا كمف ابتغى اليدل في غيره قبمكـ كخبر ما بعدكـ كحكـ ما بينكـ كى

أضمو ا كىك حبؿ ا المتيف كىك الذكر الحكيـ كىك الصراط المستقيـ ىك الذم ال تزيو بو األىكاء كال تمتبس بو األلسنة 
ِإنَّا َسِمْعَنا تنتو الجف إذا سمعتو حتى قالكا }كال يشبع منو العمماء كال يخمؽ عمى كثرة الرد كال تنقضي عجائبو ىك الذم لـ 
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، مف قاؿ بو صدؽ كمف عمؿ بو أجر كمف حكـ بو عدؿ كمف دعا إليو ىدل إلى 1{ُقْرآًنا َعَجًبا َيْيِدي ِإَلى الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبوِ 
   2صراط مسقيـ(

ـْ ِبالمَِّو َفَقْد ُىِدَي ِإَلى ِصَراٍط ُمسْ كقكلو: }   3{َتِقيـٍ َوَمْف َيْعَتِص
ـَ معناه يمتنع كالعصـ: المنع ،تقكؿ عصمو يعصمو عصما، كمنو قكلو: }     ـَ اْلَيْوـَ ِمْف َأْمِر المَِّو ِإال َمْف َرِح أم  4{ال َعاِص

 . 5المانع
اد، كطريؽ السداد، كالكسيمة إلى الرش فاالعتصاـ با كالتككؿ عميو ىك العيٍمدة في اليداية، كالعيدَّة في مباعدة الغىكاية،       

 .   6كحصكؿ المراد
ُدو ھَوَجاكقكلو: } اِدهِ ھا ِفي اّْ َحؽَّ جِ َِ وَ ھ ََ ـْ ِإْبَرا َُ ـْ ِفي الدّْيِف ِمْف َحَرٍج ِممََّة أَِبيُك ـْ َوَما َجَعَؿ َعَمْيُك يـَ ھاْجَتَباُك وَ ھ َِ ـُ  َُ اُك َسمَّ

َذاھاْلُمْسِمِميَف ِمْف َقْبُؿ َوِفي  يًداھَش  ِلَيُكوَف الرَُّسوؿُ  ََ ـْ َوَتُكوُنوا ُش  َِ َداءَ ھَعَمْيُك َكاَة  ََ بَلَة َوَآُتوا الزَّ َعَمى النَّاِس َفَأِقيُموا الصَّ
وَ ھَواْعَتِصُموا با  َّ ـَ النَِّصيرُ  َِ ـَ اْلَمْوَلى َوِنْع ـْ َفِنْع  7{َمْواَلُك

كذلؾ في القرآف الكريـ قاؿ تعالى :  ا٘كذلؾ مف قبؿ كسما ا٘بعد أف تحددت التسمية باألمة اإلسبلمية الكاحدة، سما    
( ثـ جاء النص الذم يمڎ كى ٘) ـي اٍلميٍسًمًميفى ًمٍف قىٍبؿي اكي المسممكف المستمسككف بأكامره  ـ٘األمة ، ؼ ذه٘ليبيف التركيبة ؿ ا٘سىمَّ

، يتكلى  ا٘فصميف عفكالمستمسككف بذاتو العمية اليفكركف إال فيو، كال يبتغكف غيره، كيمتفكف حكؿ شريعتو غير من  يو٘كنكا
ـْ َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ ، كما قاؿ تعالى: }8بالمحبة كالنصرة كالتأييد بعضان  ـ٘بعض َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُي

َكاَة َوُيِطيُعوَف ا بَلَة َوُيْؤُتوَف الزَّ {َوَيْنَيْوَف َعِف اْلُمْنَكِر َوُيِقيُموَف الصَّ ـُ المَُّو ِإفَّ المََّو َعِزيٌز َحِكيـٌ لمََّو َوَرُسوَلُو ُأوَلِئَؾ َسَيْرَحُمُي
9 . 

مثؿ الجسد  ـھوتعاطؼ ـھوتراحـ ـھمثؿ المؤمنيف في توادالمعنى قاؿ رسكؿ  صمى ا عميو كآلو كسمـ : )  ذا٘كفي   
 .10(والحمى رھإذا اشتكى منو عضو  تداعى لو سائر الجسد بالس

 ثمرات االعتصاـ بحبؿ ا وويبلت الفرقة واالختبلؼ        
كأتباعو الذيف آمنكا معو، كالذيف مفَّ  -صمى ا عميو كآلو كسمـ  -االعتصاـ بحبؿ ا كصية ا سبحانو كتعالى لرسكلو     

المنكرة بعد أف كانكا قمة عمييـ بنعمة األخكة كاليداية كآمنيـ بعد خكؼ كيسَّر ليـ إقامة دكلة ليـ عمى أرض المدينة 
كألمتو حتى ال يبددكا  -صمى ا عميو كآلو كسمـ  -مستضعفيف، كالتحذير مف الفرقة كاالختبلؼ كصية ا أيضان لرسكلو 

قكتيـ كيضعفكا جمعيـ كيصبحكا لقمة سيمة كصيدان ثمينان يتكالب عمييـ األعداء مف كؿ حدب كصكب فكانت ىذه الكصايا 
  لممسمميف في كؿ زماف إلى قياـ الساعة لما لبلعتصاـ بحبؿ ا مف ثمرات كما لمفرقة كاالختبلؼ مف كيبلت.الثمينة مف ا

 المبحث الثالث: ثمرات االعتصاـ بحبؿ ا تعالى:
 لبلعتصاـ بحبؿ ا تعالى ثمرات عظيمة في الدنيا كاآلخرة بيَّنيا ا سبحانو في كتابو الكريـ كىي:     
 االمتثاؿ ألمر ا:أواًل: 
فاعتصاـ األمة بحبؿ ا كااللتفاؼ حكؿ دينيـ فيو امتثاؿ ألمر ا كسمع كطاعة لو كالرضا بما ارتضاه، فا سبحانو     

قيكا { ًميعان كىال تىفىرَّ ٍبًؿ المًَّو جى كتعالى ال يأمر إال بخير كال يحذر إال مف شر حيف يقكؿ: } كىاٍعتىًصميكا ًبحى
11 . 
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أم تعمقكا بأسباب ا جميعان، كتمسككا بدينو الذم أمركـ بو، كعيده الذم عيده إليكـ في كتابو مف األلفة كاالجتماع       
عمى كممة الحؽ كالتسميـ ألمر ا فقد كره ا لكـ الفرقة كحذركمكىا كنياكـ عنيا كرضي لكـ السمع كالطاعة كاأللفة 

   1 لكـكالجماعة، فارضكا ألنفسكـ ما رضي ا
يقكؿ الفخر الرازم حكؿ معنى االعتصاـ بحبؿ ا: ) كاعممكا أنو تعالى لما أمرىـ باالتقاء عف المحظكرات أمرىـ      

بالتمسؾ كباالعتصاـ بما ىك كاألصؿ لجميع الخيرات كالطاعات كىك االعتصاـ بحبؿ ا، كاعمـ أف كؿ مف يمشي عمى 
ا تمسؾ بحبؿ مشدكد الطرفيف بجانبي ذلؾ الطريؽ أمف مف الخكؼ، كال شؾ أف طريؽ دقيؽ يخاؼ أف تنزلؽ رجمو فإذ

طريؽ الحؽ طريؽ دقيؽ، كقد انزلؽ أرجؿ الكثير مف الخمؽ عنو، فمف اعتصـ بديف ا  يككف بذلؾ قد أطاع ا تعالى 
مكف التكصؿ بو إلى الحؽ في كامتثؿ ألكامره كيأمف مف االنزالؽ عف طريؽ الحؽ، فكاف المراد مف الحبؿ ىينا كؿ شيء ي

 . كمف ىنا يتبيف لنا أف طاعة ا تعالى كاالمتثاؿ ألمره ىي ثمرة مف ثمرات االعتصاـ بحبؿ ا. 2طريؽ الديف (
 ثانيًا: اليداية إلى صراط ا تعالى المستقيـ:

ـْ ِبالمَِّو َفَقْد ُىِدَي ِإَلى ِصَراٍط  َوَمفْ فاليداية إلى الحؽ ثمرة مف ثمرات االعتصاـ بحبؿ ا كما قاؿ سبحانو: }     َيْعَتِص
   3{ ُمْسَتِقيـٍ 

فاالعتصاـ با كالتككؿ عميو ىك العمدة في اليداية، كالعدة في مباعدة الغكاية كالكسيمة إلى الرشاد، كطريؽ السداد،    
 .4كحصكؿ المراد

بدينو كطاعتو فقد ىدم أم كفؽ كأرشد إلى صراط ا كيقكؿ اإلماـ القرطبي: ) كمف يعتصـ با أم يمتنع كيتمسؾ     
 .5المستقيـ(

 .  6كيقكؿ الشككاني: )أرشدىـ ا إلى االعتصاـ بو ليحصؿ ليـ بذلؾ اليداية إلى الصراط المستقيـ الذم ىك اإلسبلـ ( 
سببان، كسبب نزكليا أف كيقكؿ محمد الطاىر بف عاشكر: سياؽ اآلية مؤذف بأنيا جرت عمى حادثة حدثت كأف لنزكليا     

األكس كالخزرج كانكا في الجاىمية قد تخاذلكا كتحاربكا حتى تفانكا ككانت بينيـ حركب كاف آخرىا يـك بعاث التي انتيت 
قبؿ اليجرة بثبلث سنيف، فمما اجتمعكا عمى اإلسبلـ زالت تمؾ األحقاد مف بينيـ كأصبحكا عدة لئلسبلـ، فساء ذلؾ ييكد 

بف قيس الييكدم كىك شيخ قديـ منيـ بإرساؿ شاب ييكدم جمس إلى األكس كالخزرج يذكرىـ حركب يثرب، فقاـ شاس 
 -صمى ا عميو كآلو كسمـ  -بعاث، فكادكا أف يقتتمكا، كنادل كؿ فريؽ يا لؤلكس! يا لمخزرج، كأخذكا السبلح، فجاء النبي 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإْف ُتِطيُعوا َفِريقًا ِمَف الَِّذيَف ُأوُتوا ييـ: } فدخؿ بينيـ كقاؿ: أتدعكف الجاىمية كأنا بيف أظيركـ ثـ قرأ عم
ـْ آَياُت المَِّو َوفِ  ـْ تُْتَمى َعَمْيُك ـْ َكاِفِريَف، َوَكْيَؼ َتْكُفُروَف َوَأْنُت ـْ َبْعَد ِإيَماِنُك ـْ ِبالمَِّو فَ اْلِكَتاَب َيُردُّوُك ـْ َرُسوُلُو َوَمْف َيْعَتِص َقْد ُىِدَي يُك

 . 7{ ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيـٍ 
 ثالثًا: الدخوؿ في رحمة ا تعالى ونيؿ فضمو وىدايتو: 

ـْ ِفي َرْحَمٍة ِمْنُو َوَفْضٍؿ كىي ثمرات االعتصاـ با كما يقكؿ سبحانو: }      َفَأمَّا الَِّذيَف آَمُنوا ِبالمَِّو َواْعَتَصُموا ِبِو َفَسُيْدِخُمُي
ـْ ِإَلْيِو ِصَراطًا ُمْسَتِقيماً َوَيْيدِ     8{ يِي
كالمراد آمنكا با في ذاتو كصفاتو كأفعالو كأحكامو كأسمائو كاعتصمكا بو في أف يثبتيـ عمى اإليماف، كيصكنيـ عف     

: الرحمة نزغ الشيطاف، كيدخميـ في رحمة منو كفضؿ، كييدييـ إليو صراطان مستقيمان فكعد ا المعتصميف بو بأمكر ثبلثة

                                                           
1
 . 33-31، ص4ٌنظر : جامع البٌان للطبري ج - 
2
  178، ص8ج، 4التفسٌر الكبٌر ومفاتٌح الغٌب، م  - 
3
 . 101سورة آل عمران : اآلٌة  - 
4
 . 387، ص1تفسٌر القرآن العظٌم، البن كثٌر، ج - 
5
 . 387، ص4الجامع ألحكام القرآن، ج - 
6
 . 367، ص1فتح القدٌر، ج -  

7
 . 101، 100، سورة آل عمران : اآلٌتان  28، ص4، ج3التحرٌر والتنوٌر، م  - 
8
 175سورة النساء : اآلٌة  - 
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كالفضؿ كاليداية، قاؿ ابف عباس رضي ا عنيما: الرحمة الجنة، كالفضؿ ما يتفضؿ بو عمييـ مما ال عيف رأت كال أذف 
 . 1سمعت، كييدييـ إليو صراطان مستقيمان يريد دينان مستقيمان 

ؿ: كاالعتصاـ با ثمرة مبلزمة كيتحدث األستاذ سيد قطب عف عبلقة التبلـز كالتكافؽ بيف اإليماف كاالعتصاـ فيقك       
لئليماف بو، متى صح اإليماف، كمتى عرفت النفس حقيقة ا، كعرفت حقيقة عبكدية الكؿ لو، فبل يبقى أماميا إال أف 
تعتصـ با كحده، كىك صاحب السمطاف كالقدرة كحده، فيؤالء يدخميـ ا في رحمة منو كفضؿ، رحمة في ىذه الحياة الدنيا 

حياة األخرل، كفضؿ في ىذه العاجمة قبؿ الفضؿ في اآلجمة فاإليماف ىك الكاحة الندية التي تجد فييا  الركح الظبلؿ قبؿ ال
مف ىاجرة الضبلؿ في تيو الحيرة كالقمؽ كالشركد، كما أنو ىك القاعدة التي تقـك عمييا حياة المجتمع كنظامو، فالذيف آمنكا 

ـْ ِإَلْيِو كفضؿ في حياتيـ الحاضرة كفي حياتيـ اآلجمة، ككممة إليو في قكلو: } با كاعتصمكا بو في رحمة مف ا  َوَيْيِديِي
{ تخمع عمى التعبير حركة مصكرة، إذ ترسـ المؤمنيف كيد ا تنقؿ خطاىـ في الطريؽ إلى ا عمى  ِصَراطًا ُمْسَتِقيماً 

ي نفسو مف يؤمف با عمى بصيرة، فيعتصـ بو عمى ثقة استقامة، كتقربيـ إليو خطكة خطكة، كىي عبارة يجد مدلكليا ف
 .2حيث يحس في كؿ لحظة أنو ييتدم، كتتضح أمامو الطريؽ، كيقترب فعبلن مف ا كأنما ىك يخطك إليو في طريؽ مستقيـ

 رابعًا: استحقاؽ معية المؤمنيف ومرافقتيـ في الداريف:
 كتمسؾ بدينو كأخمص عممو فيو بأنو مع المؤمنيف كما يقكؿ سبحانو: فيذه أيضان شيادة مف ا لمف اعتصـ بحبؿ ا     

ـْ ِلمَِّو َفُأوَلِئَؾ َمَع اْلُمْؤِمِنيفَ }   .  3{ ِإال الَِّذيَف َتاُبوا َوَأْصَمُحوا َواْعَتَصُموا ِبالمَِّو َوَأْخَمُصوا ِديَنُي
كف مف ا مف عذاب يـك القيامة فيـ أشد الناس عذابان جاءت ىذه اآلية الكريمة بعد الحديث عف المنافقيف كما يستحق     

كفي الدرؾ األسفؿ مف النار إال الذيف تابكا منيـ كأصمحكا عمميـ كاعتصمكا با كأخمصكا لدينيـ بحيث لـ يشبو عمميـ 
الخير فيك مع بتردد كال تربص بانتظار مف ينتصر مف الفريقيف المؤمنيف كالكافريف، فأخبر أف مف صارت حالو إلى ىذا 

المؤمنيف كفي لفظ )مع( إيماء إلى فضيمة مف آمف مف أكؿ األمر كلـ يصـ نفسو بالنفاؽ ألف )مع( تدخؿ عمى المتبكع كىك 
 .4األفضؿ
ىذا استثناء ممف نافؽ، كمف شرط التائب مف النفاؽ أف يصمح في قكلو كفعمو كيعتصـ با أم يجعمو ممجأ كمعاذان،       

ال فميس بتائب قاؿ الفراء: معنى )فأكلئؾ مع المؤمنيف( أم مف المؤمنيف كيخمص دينو   .  5كا 
كيقكؿ النسفي في معنى اآلية: نزلت ىذه اآلية تتحدث عف المنافقيف الذيف تابكا مف نفاقيـ، كأصمحكا ما أفسدكا مف  

خمص، كأخمصكا دينيـ  ال يبتغكف أسرارىـ كأحكاليـ في حاؿ النفاؽ كاعتصمكا با ككثقكا بو كما يثؽ المؤمنكف ال
 .  6بطاعتيـ إال كجيو، فأكلئؾ مع المؤمنيف كىـ أصحابيـ كرفاقيـ كفي معيتيـ في الداريف الدنيا كاآلخرة

فيذه بعض ثمرات االعتصاـ بحبؿ ا فما أحكجنا إلى االمتثاؿ ألمر ا كاالعتصاـ بحبمو كأف نتعرؼ عمى ا في      
رؼ عمينا كقت الشدة، كما أحكجنا أف نمجأ إليو سبحانو ليمنحنا اليداية اإلليية إلى صراطو المستقيـ، كما الرخاء حتى يتع

أحكجنا إلى رحمات ا كنيؿ فضمو لنككف في معية المؤمنيف في الداريف فكؿ ىذه الثمرات كعد بيا رب العزة كالجبلؿ إذا 
 اعتصمنا بحبمو كالتزمنا بشرعو ككثقنا بكعده.

 
 مبحث الرابع: ويبلت الفرقة واالختبلؼ:ال

نيى ا سبحانو كتعالى أمة اإلسبلـ عف الفرقة كاالختبلؼ كحذر مف االكتكاء بكيبلتيا مذكران بما حصؿ لؤلمـ السابقة     
 مف جراء فرقتيـ كمحذران مف الكيبلت التي تنجـ عف ذلؾ كالتي مف أخطرىا:

                                                           
1
 122، ص11، ج6ٌنظر : التفسٌر الكبٌر ومفاتٌح الغٌب للرازي م - 
2
 . 823، ص2ٌنظر : فً ظبلل القرآن، ج - 
3
 . 146سورة النساء : اآلٌة  - 
4
 . 244، ص5، ج3ٌنظر : التحرٌر والتنوٌر، البن عاشور، م - 
5
 . 423، ص5ٌنظر : الجامع ألحكام القرآن، للقرطبً ج - 
6
 292 -291، ص1زٌل وحقابق التؤوٌل، جٌنظر : مدار  التن - 
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 ـ الماضية:أواًل: التشبو بالكافريف مف أبناء األم
ـْ َعَذاٌب َعِظيكما قاؿ سبحانو: }  ـُ اْلَبيَّْناُت َوُأوَلِئَؾ َلُي  .  1{ ـٌ َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَف َتَفرَُّقوا َواْخَتَمُفوا ِمْف َبْعِد َما َجاَءُى

ر بالمعركؼ كالنيي عف )ينيى ا تبارؾ كتعالى ىذه األمة أف يككنكا كاألمـ الماضيف في افتراقيـ كاختبلفيـ كتركيـ األم 
 .2المنكر مع قياـ الحجة عمييـ(

ـْ { معطكؼ عمى قكلو }  َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَف َتَفرَُّقوا َواْخَتَمُفواكيقكؿ الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر: قكلو: }        َوْلَتُكْف ِمْنُك
{ كفي ىذا تمثيؿ لحاؿ التفرؽ في أبشع صكره المعركفة  َيْنَيْوَف َعِف اْلُمْنَكرُأمٌَّة َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ وَ 

لدييـ عف مطالعة أحكاؿ الييكد كفيو إشارة إلى أف ترؾ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر يفضي إلى التفرؽ كاالختبلؼ 
يف تفرقكا كاختمفكا الذيف اختمفكا في أصكؿ الديف مف إذ تكثر النزاعات كالنزغات كتنشؽ األمة بذلؾ انشقاقان شديدان. كأريد بالذ

الييكد كالنصارل مف بعد ما جاءىـ مف الدالئؿ المانعة مف االختبلؼ كاالفتراؽ، كقدـ االفتراؽ عمى االختبلؼ لئليذاف بأف 
شارة بأف االختبلؼ االختبلؼ عمة التفرؽ كىذا مف المفادات الحاصمة مف ترتيب الكبلـ كذكر األشياء مع مقارناتيا كفيو إ

المذمـك ىك الذم يؤدم إلى االفتراؽ، كىك االختبلؼ في أصكؿ الديف الذم يفضي إلى تكفير بعض األمة بعضان أك تفسيقو 
 . 3دكف االختبلؼ في الفركع المبنية عمى اختبلؼ مصالح األمة في األقطار كاألعصار كىك المعبر عنو باالجتياد

 ثانيًا: الفشؿ وذىاب القوة:  
كما بيف ا سبحانو كتعالى كىك ينيي عف الفرقة كالتنازع كاالختبلؼ أف ماؿ ذلؾ كمو ىك فشؿ األمة كضعفيا كىكانيا     

ـْ عمى أعدائيا كذلؾ في قكلو: }   .  4{َوَأِطيُعوا المََّو َوَرُسوَلُو َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشُموا َوَتْذَىَب ِريُحُك
ـْ إف التنازع كاالختبلؼ يكجب الفشؿ كالضعؼ كالجبف،كقكلو تعالى:} المعنى كال تختمفكا ف       ، { يعني قكتكـ َوَتْذَىَب ِريُحُك

فالناس يتنازعكف حيف تتعدد جيات القيادة كالتكجيو، كحيف يككف اليكل المطاع ىك الذم يكجو اآلراء كاألفكار، فإذا استسمـ 
فميس  -ميما اختمفت كجيات النظر في المسألة المعركضة  -ع بينيـ الناس  كرسكلو انتفى السبب األكؿ الرئيس لمنزا

الذم يثير النزاع ىك اختبلؼ كجيات النظر، إنما اليكل الذم يجعؿ كؿ صاحب كجية يصر عمييا ميما تبيف لو كجو 
نما ىك كضع الذات في كفة كالحؽ في كفة كترجيح كفة الحؽ، عندئذ يزكؿ التنازع كيتبلشى الخبل ؼ كيحؿ الكفاؽ الحؽ، كا 

 . 5كالكئاـ مكاف النزاع كالصداـ فيبقى لمديف ىيبتو كلئلسبلـ قدسيتو كلمكحدة مكانتيا 
كالنيي عف التنازع يقتضي األمر بالتفاىـ كالتشاكر، كمراجعة بعضيـ بعضان حتى يصدركا عف رأم كاحد، فإف تنازعكا       

اف التنازع مفضيان إلى الفشؿ ألنو يثير التغاضب كيزيؿ التعاكف بيف في شيء رجعكا إلى أمرائيـ كردكا أمرىـ إلييـ كلقد ك
، كيحدث فييـ أف يتربص بعضيـ ببعض الدكائر، فيحدث في نفكسيـ االشتغاؿ باتقاء بعضيـ بعضان، كتكقع عدـ إلفاء  القـك

الجيش عف اإلقداـ عمى  النصير عند مازؽ القتاؿ فيصرؼ األمة عف التكجو إلى شغؿ كاحد فيما فيو نفع جميعيـ، كيصرؼ
ٍيتيـٍ { تىنىازىٍعتيـٍ ًفي اأٍلىٍمًر كىعىصى تَّى ًإذىا فىًشٍمتيـٍ كى أعدائيـ فيتمكف منيـ العدك كما قاؿ سبحانو: } حى

6  . 
كىذا الفشؿ كالضعؼ أدل إلى تفكؾ األمة اإلسبلمية كضعفيا كىكانيا عمى أعدائيا، فاستبيحت الديار، كانتيكت      

 شت الكرامة، كدنست المقدسات، كعزت النخكة، كقؿَّ النصير كال حكؿ كال قكة إال با.األعراض، كخد
 ثالثًا: الدخوؿ في دائرة الشرؾ:

حيث يبيف ا سبحانو أف الفرقة كاالختبلؼ ىي صفة مف صفات المشركيف كينيى كيحذر أبناء األمة مف مغبة الكقكع      
ـْ َفِرُحوَف  َوال َتُكوُنوا ِمفَ في ذلؾ فيقكؿ: }  ـْ َوَكاُنوا ِشَيعًا ُكؿُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِي  . 7{اْلُمْشِرِكيَف  ِمَف الَِّذيَف َفرَُّقوا ِديَنُي

                                                           
1
  -. 105سورة آل عمران : اآلٌة  - 
2
 . 390، ص1تفسٌر القرآن العظٌم، البن كثٌر، ج - 
3
 . 43 -42، ص4، ج3ٌنظر :  التحرٌر والتنوٌر، م - 
4
 .  46سورة األنفال : اآلٌة  -
5
 . 1529 -1528، ص3ٌنظر : فً ظبلل القرآن، ج - 
6
.  و لباب التؤوٌل فً معانً التنزٌل،  31، 30، ص10، ج6. وٌنظر: التحرٌر والتنوٌر، البن عاشور، م 152: اآلٌة سورة آل عمران  - 

 . 317، ص2للخازن، ج
7
 . 32-31سورة الروم : اآلٌتان  - 
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فا عز كجؿ ىك الذم يصؼ المشركيف مف الذيف فرقكا دينيـ ككانكا شيعان فالشرؾ ألكاف كأنماط كثيرة، منيـ مف      
ئكة كمنيـ مف يشرككف الممكؾ كالسبلطيف، كمنيـ مف يشرككف الكياف كاألحبار، يشرككف الجف، كمنيـ مف يشرككف المبل

كمنيـ مف يشرككف األشجار كاألحبار، كال تنتيي أنماط الشرؾ كأشكالو، ككؿ حزب منيـ بما لدييـ فرحكف، بينما الديف القيـ 
 . 1كاحد ال يتبدؿ كال يتفرؽ، كال يقكد أىمو إال إلى ا الكاحد

 منيـ: -صمى ا عميو وآلو وسمـ  -برؤ رسوؿ ا رابعًا: ت
مف أصحاب البدع الذيف تفرقكا في دينيـ كاختمفكا فيما  -صمى ا عميو  كآلو كسمـ  -فقد برأ ا سبحانو رسكؿ ا      

ـْ فِ بينيـ فقاؿ سبحانو: }  ـْ َوَكاُنوا ِشَيعًا َلْسَت ِمْنُي فمعنى شيعان: فرقان كأحزابان حيث أكجب  2{ي َشْيٍء ِإفَّ الَِّذيَف َفرَُّقوا ِديَنُي
 . 3منيـ، أم ىؤالء الذيف تفرقكا كاختمفكا لست منيـ يا محمد كىـ ليسكا منؾ -صمى ا عميو كآلو كسمـ  -ا براءة رسكلو 

ألمـ تتكالب عمييا كرغـ ىذه التحذيرات اإلليية كميا نجد أمة اإلسبلـ قد اختمفت كتنازعت فضعفت كفشمت كىا ىي ا     
مف كؿ حدب كصكب حتى أصبحت ىذه األمة التي كصفيا ا مف فكؽ سبع سمكات بأنيا خير أمة أخرجت لمناس كٌمان 

 ميمبلن بيف األمـ كالشعكب.
ـُ اْلَبيَّْناتُ كقكلو تعالى: }    4{ َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَف َتَفرَُّقوا َواْخَتَمُفوا ِمْف َبْعِد َما َجاَءُى

 5{ َأْف َأِقيُموا الدّْيَف َوال َتَتَفرَُّقوا ِفيوكقكلو تعالى: } 
ـْ َما ُتِحبُّوفَ كقكلو تعالى: }  ـْ ِمْف َبْعِد َما َأَراُك ـْ ِفي اأْلَْمِر َوَعَصْيُت ـْ َوَتَناَزْعت  6{ َحتَّى ِإَذا َفِشْمُت
    7{ َتْفَشُموا َوَتْذَىَب ِريُحُكـَوَأِطيُعوا المََّو َوَرُسوَلُو َوال َتَناَزُعوا فَ كقكلو تعالى: } 

ـْ َوصَّ كقكلو تعالى : }   ـْ َعْف َسِبيِمِو َذِلُك َؽ ِبُك ـْ َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبَؿ َفَتَفرَّ ـْ ِبِو َلَعمَُّك اُك
 .8{َتتَُّقوفَ 

ـَ َربَُّؾ َوِلَذِلَؾ َخَمَقُيـْ َوَلْو َشاَء َربَُّؾ لَ كقكلو تعالى :}   ًة َواِحَدًة َوال َيَزاُلوَف ُمْخَتِمِفيَف  ِإالَّ َمْف َرِح     9{ َجَعَؿ النَّاَس ُأمَّ
ـْ ِفي َشْيءٍ كقاؿ تعالى: }  ـْ َوَكاُنوا ِشَيعًا َلْسَت ِمْنُي  . 10{  ِإفَّ الَِّذيَف َفرَُّقوا ِديَنُي
ـْ َفِرُحوفَ َوال َتُكوُنوا ِمَف كقكلو تعالى: }  ـْ َوَكاُنوا ِشَيعًا ُكؿُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِي  . 11{ اْلُمْشِرِكيَف ِمَف الَِّذيَف َفرَُّقوا ِديَنُي
 . 12{ َوالَِّذيَف اتََّخُذوا َمْسِجدًا ِضَرارًا َوُكْفرًا َوَتْفِريقًا َبْيَف اْلُمْؤِمِنيفَ كقكلو تعالى: } 

 الخاتمة
اء التي حثت عمى االعتصاـ بكتاب ا تعالى أك التي حذرت مف الفرقة كاالختبلؼ كنيت سك  -كبالنظر إلى اآليات      

نبلحظ أف جميع ىذه اآليات مدنية أم أنيا نزلت بعد ىجرة النبي  -عف التنازع الذم يؤدم إلى الفشؿ كذىاب القكة كالييبة 
قامة دكلة اإلسبلـ عمى  -صمى ا عميو كآلو كسمـ  -  أرضيا، كألمس في ذلؾ إشارتيف:إلى المدينة كا 

كمف آمف معو بأف اعتصاميـ بحبؿ ا تعالى ىك سبب مف أسباب  –صمى ا عميو كآلو كسمـ  -: لمنبي اإلشارة األولى
ظياره عمى أعدائو بعد تمؾ السمسمة مف العذابات التي تعرض ليا ىك   –صمى ا عميو كآلو كسمـ  -بناء دكلتيـ كنشأتيا كا 

مف المؤمنيف في مكة كتمؾ اليجرات المتتالية بدءان باليجرة األكلى إلى الحبشة كمركران باليجرة الثانية إلييا،  كمف تبعو

                                                           
1
 . 2768، ص 5ٌنظر : فً ظبلل القرآن، سٌد  طب، ج - 
2
 . 159سورة األنعام : اآلٌة  - 
3
   148، ص 7و الجامع ألحكام القرآن، للقرطبً، ج 329، ص 4ً تفسٌر القرآن للطوسً جٌنظر : التبٌان ف - 
4
 . 105سورة آل عمران : اآلٌة  - 
5
 . 13سورة الشورل : اآلٌة  - 
6
 . 152سورة آل عمران : اآلٌة  - 
7
   46سورة األنفال : اآلٌة  - 
8
 . 153سورة األنعام : اآلٌة  - 
9
 . 119-118سورة هود : اآلٌة  - 
10
 . 159سورة األنعام : اآلٌة  - 
11
 . 32-31سورة الروم : اآلٌة  - 
12
 . 107سورة التوبة : اآلٌة  - 
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إلى الطائؼ كانتياء باليجرة إلى المدينة المنكرة، كما كاف في ىذه اآليات المدنية  -صمى ا عميو كآلو كسمـ  -كىجرتو 
كالمؤمنيف مف الفرقة كاالختبلؼ ألف ذلؾ سيؤدم إلى الضعؼ بعد القكة  -و كسمـ صمى ا عميو كآل -أيضان تحذير لمنبي 

لى الفشؿ كاليزيمة بعد النجاحات كالنصر كالتمكيف.  كا 
: إلى أبناء أمة اإلسبلـ بأف يعتصمكا بكتاب ا تعالى كيمجأكا إليو كيحتمكا بجنابو حتى يعكدكا إلى مجدىـ اإلشارة الثانية

كلف تعكد إلى  -صمى ا عميو كآلو كسمـ  -أف تقـك ليـ قائمة إال بالسير عمى خطى الحبيب محمد كعزىـ، فبل يمكف 
األمة عزتيا ككرامتيا إال إذا اعتز أبناؤىا باإلسبلـ كنبذكا الفرقة كالخبلفات كأصبحكا عمى قمب رجؿ كاحد فمف تنصر أمة 

ـْ َوُيثَبّْْت سبحانو: }  اإلسبلـ كلف يتحقؽ كعد ا ليا إال بنصرة دينو كما قاؿ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإْف تَْنُصُروا المََّو َيْنُصْرُك
 . 1{ َأْقَداَمُكـْ 
 المصادر
 القرآف الكريـ        

أحمد حبيب قصير العاممي،  :تحقيؽ ،ق460جعفر محمد بف الحسف الطكسي ت ، ألبي التبياف في تفسير القرآف -1
 .، الطبعة الثانيةبيركت

 .1984 ،تكنس ،، الدار التكنسية لمنشر1393التحرير كالتنكير، لمحمد بف طاىر بف عاشكر ت  -2
تحقيؽ: سامي بف محمد  ،ىػ774عمر بف كثير القرشي البصرم ت تفسير القرآف العظيـ، ألبي الفداء إسماعيؿ بف  -3

 .ـ1999 ،الطبعة الثانية ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع،سبلمة 
: احمد محمد ، تحقيؽ310ت  أكيؿ القرآف ألبي جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير الطبرم،جامع البياف في ت -4

 .2000مؤسسة الرسالة،  شاكر،
زرجي شمس الديف القرطبي الجامع ألحكاـ القرآف ألبي عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخ -5

براىيـ أطفيشؽ، تحقيىػ671ت:   .ـ1964القاىرة، الطبعة الثانية،  –دار الكتب المصرية  : أحمد البردكني كا 
 ـ. 1983ألبي زىرة ، دار الشركؽ، القاىرة،  ،زىرة التفاسير  -6
، مطبعة احمد محمد شاكر :، تحقيؽىػ279 ت بي عيسى محمد بف عيسى بف سىٍكرة ، الترمذمسنف الترمذم، أل -7   

 .ـ1975مصر، الطبعة الثانية،  ،مصطفى البابي الحمبي
، دار محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيؽ ،ىػ261صحيح مسمـ، ألبي الحسف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ت  -8  

 .بيركت ،إحياء التراث العربي
 .ايراف –، قـ د بف محمد اآلمدمغرر الحكـ كدرر الكمـ لعبد الكاح -9

، الطبعة السابعة القاىرة -بيركت  ،، دار الشركؽىػ1385ب إبراىيـ حسيف الشاربي ت ، لسيد قطفي ظبلؿ القرآف -10
 .ىػ1412 ،عشر

فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير، تأليؼ محمد بف عمي بف محمد الشككاني، شركة مكتبة  -11
 كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر.

، دار الكتاب ىػ538عمرك بف أحمد، الزمخشرم ت  محمكد بف ، ألبي القاسـالكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ -12
 .ىػ1407 ،، الطبعة الثالثةبيركت ،العربي

اىيـ بف المعركؼ بالخازف ت ألبي الحسف عبلء الديف عمي بف محمد بف إبر  لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، -13
 .ػى1415 ،بيركت ،، تحقيؽ:  محمد عمي شاىيف ، دار الكتب العمميةىػ741

 .ىػ1414 ،الطبعة الثالثة، بيركت ،، دار صادرىػ711ف لمحمحد بف مكـر بف منظكر ت لساف الميزا -14
 .الطبعة الثانية ،، دار الفكر بيركت655الطبرسي ت  مجمع البياف ألبي عمى الفضؿ بف الحسف -15

                                                           
1
 . 7سورة محمد: اآلٌة  - 
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قو حق ،ىػ710افظ الديف النسفي ت حكات عبد ا بف أحمد بف محمكد مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، ألبي البر  -16
 .ـ1998، كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم، دار الكمـ الطيب، بيركت

السبلـ حمد ىاركف، دار الجيؿ،  عبد :، ألبي الحسف أحمد بف فارس بف زكريا، تحقيؽ كضبطجـ مقاييس المغةمع -17
 ـ.1991بيركت، 

تحقيؽ: حبيب الرحمف  ق،211الحميرم اليماني الصنعاني ت ، ألبي بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع المصنؼ -18
 ق.1403الطبعة الثانية،  ،بيركت ،، المكتب اإلسبلمياألعظمي

 ،إيراف ،الكاظمي طبع عمى الحجر :المحقؽ ،۲محسف األعرجي، مف جياد النفس، رقـ الحديث  ،كسائؿ الشيعة -19
 .  ىػ1321

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


