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 العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي
 املَقدمة أواًل:

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات تقديـم: 
أعمالنا، من يهده هللا فال مّضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 

 . بده ورسوله وأشهد أن حممًدا ع
 أما بعد: 

 فإن القرآن الكرمي كالم هللا جل وعال، ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، أنـزله على رسوله 
ِإَّنا حنحُْن نـحزاْلنحا الذِّْكرح وحِإَّنا لحُه ) هداية للناس ومرشًدا إىل الصراط املستقيم، وتكفل هللا حبفظه إىل يوم القيامة 

  . (9)احلجر: ( ونح حلححاِفظُ 
بتبليغ هذا الكتاب وتعليمه ألمته حىت غدت على احملجة البيضاء ليلها كنهارها  ولقد قام رسول هللا 

ال يزيغ عنها إال هالك، وقام صحابته من بعده حبمل رسالة اإلسالم، مهتدين ومستمسكني ابلقرآن العظيم 
 والسنة املطهرة. 

فقد كانوا خري من يفقهه ويعمل مبا فيه، ولذلك فقد  من املصطفى  وألن القرآن تنـّزل عليهم ومسعوه
 أولوه جّل عنايتهم، تعليًما وتفسريًا وتطبيًقا، وال غرو يف ذلك فهم خري القرون وسادة األمم وقدوة األجيال. 
وسار سلف هذه األمة على ما سار عليه أولئك الرجال، وتتابعت األجيال جيال بعد جيل حتمل هذا 

 رآن وتتسابق يف بيانه، والعمل مبحكمه واإلميان مبتشاهبه. الق
وعلى مّر السنني والقرون، ومع ما بذل ويبذل حنو هذا الكتاب العزيز فإنه ال ينقضي عجائبه، وال تفىن 

 ذخائره، وال تبلى روائعه، قوي البنيان، اثبت األركان، واضح البيان. 
فرأيت أهنا مهيضة اجلناح، تتقاذفها األمواج، ومتيل هبا ولقد أتملت يف واقع أمتنا يف هذا العصر، 

الرايح، تلتفت مييًنا ومشاال تبحث عن منقذ هلا، ومركب النجاة بني يديها، أتوي إىل الغرب وهتوي إىل 
الشرق ويتآمر عليها شراذم البشر وشرار اخلليقة وعّزهتا ونصرهتا ومنعتها ابللجوء إىل كتاب رهبا، ولكن اي 

 يعلمون فيعملون.  ليت قومي
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وابألخص  -ويف السنوات األخرية رأيت كيف أصبحت الدول تعيش يف قالقل وحمن، وابتت الشعوب 
ال أتمن على حياهتا وممتلكاهتا، فلم يعد اإلنسان يطمئن إىل عهد وال إىل ميثاق،  -الشعوب اإلسالمية 

مات الدولية، ولكنها أصبحت كال على توّقع العهود يف الصباح وتنقض يف املساء،أنشئت اهليئات واملنظ
الضعفاء وسالًحا فّتاًكا بيد األقوايء، وسادت شريعة الغاب ومملكة البحار، القوي أيكل الضعيف، والكبري 
يقضي على الصغري بل حىت على مستوى األفراد واجلماعات مل يعد للعهود مكاًَّن، وال للمواثيق احرتاًما، إال 

ختذ القرآن له دستورًا وأماًَّن، وأدركت أن من أسباب شقاء هذه األمة وبؤسها بعدها ما ندر ممن يؤمن ابهلل وا
عن كتاب رهبا، وعدم التزام كثري من أفرادها بعهود هللا ومواثيقه، يف العقيدة والسلوك واملعامالت واألخالق 

 واألكثر حر طليق. والتقدير، ولذلك اختلت املوازين والقيم، وضعفت األمة وامتألت احملاكم والسجون، 
وإلمياين بكتاب ريب طفقت أحبث عن العالج بني سوره وآايته، فوجدت ذلك جلًيا واضًحا، فقد أاثر 
انتباهي كثرة اآلايت اليت وردت يف قضية العهد وامليثاق، ومشوهلا جلميع العصور واألزمنة، منذ أن خلق هللا 

وما جرى  - أخذ عليهم العهد وامليثاق، إىل رسولنا وأخرج الذرية من ظهره ف -عليه السالم  -أابَّن آدم 
على يديه من عهود ومواثيق، بل إن ما يشّد االنتباه يف حديث القرآن عن العهد وامليثاق عدم اقتصاره على 

جانب معني، بل إنّه يتحدث عن العهد وامليثاق يف جوانب التوحيد والعبادة، ويتحدث عنه يف جانب 
ذا، إىل أخّص أمور الناس كحديثه عن امليثاق يف العالقات الزوجية، وعالقة االبن العالقات الدولية وهك

 أببيه كقصة يعقوب وبنيه. 
ومن هنا ولتخصصي يف القرآن وعلومه جاء اختياري ملوضوع العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي، ورأيت 

 أن هذا موضوع حيتاج إىل جهد وبيان، ودراسة وتوثيق. 
بة املوضوع ومشقته، وجلست قرابة ستة أشهر أفكر فيه ومدى قدريت عليه، ولقد شعرت بصعو 

 واستخرت مث عزمت وعلى هللا توكلت.  (1)فاستشرت  

                                                 
 أحمد حسن فرحات، واألستاذ الدكتور مصطفى مسلم حيث ساعدني أيًضا في وضع المخطط، فلهما مني جزيل الشكر والتقدير.  ممن أشار بهذا الموضوع أستاذي د. - 1
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وبعد أن استوعبت املوضوع من خالل تنقلي بني املصادر واملراجع واستشارة ذوي االختصاص وضعت 
ع حىت أصبح بشكله النهائي الذي هو عليه خمططًا عاًما مث نقحته بعد ذلك أثناء شروعي يف كتابة املوضو 

 اآلن. 
وقد رأيت أن أقّسمه إىل مباحث دون الفصول واألبواب، ألن ذلك هو األقرب إىل التفسري املوضوعي، 

وابألخص مثل هذا املوضوع )العهد وامليثاق( وحتت كل مبحث عدد من الفقرات واجلزئيات. وقد جاء 
 لي: البحث يف أربعة مباحث وخامتة كما ي

 املبحث األول: 
وقد اشتمل على ما يتعلق مبعىن العهد امليثاق، وورودمها يف القرآن الكرمي، وأحلقت بذلك أمثلة من ورود 

 العهد وامليثاق يف السنة النبوية إمتاًما للفائدة ولذلك فقد جاء هذا املبحث كما يلي: 
 العهد وامليثاق يف اللغة.  -1
 رمي ومعناها. كلمة العهد يف القرآن الك  -2
 كلمة امليثاق يف القرآن الكرمي ومعناها.   -3
 هل العهد وامليثاق مصطلح واحد؟.  -4
 األسلوب القرآين يف عرض قضية العهد وامليثاق.  -5
 . (1)العهد وامليثاق يف السنة النبوية الشريفة   -6

                                                 
 ولم أتوسع في ذلك فقد ذكرت بعض األحاديث فقط.  -أيًضا  -أردت أن أبين أهمية العهد والميثاق لوروده في السنة النبوية الشريفة  - 1
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 املبحث الثاين: 
 العهود واملواثيق اليت وردت يف القرآن الكرمي: 

قمت يف هذا املبحث بدراسة العهود واملواثيق اليت ذكرت يف القرآن الكرمي دراسة توثيقية حيث  وقد
 اشتمل على دراسة املواثيق والعهود التالية: 

 العهد وامليثاق الذي أخذه هللا على ذرية آدم.  -1
 العهد وامليثاق الذي أخذه هللا على النبيني.  -2
  على بإ  إسرائيل. العهد وامليثاق الذي أخذه هللا -3
وهي على نوعني: األول: عهود ومواثيق ابشرها  - العهود واملواثيق اليت جرت يف عهد الرسول  -4

وتضمنت بعض العهود واملواثيق.  مع أصحاهبا. الثاين: رسائل ومكاتبات بعثها الرسول  الرسول 
 وكل من هذين النوعني يشتمل على عدة أقسام: 

 املبحث الثالث: 
 جماالت استعمال مصطلح العهد وامليثاق: 

 وقد ذكرت فيه اجملاالت التالية: 
 أوال: العقيدة، وينقسم هذا اجملال إىل عدة فروع. 

 اثنًيا: العبادات. 
 اثلثًا: األخالق. 

 رابًعا: العالقات الدولية. 
 خامًسا: املعامالت. 

 سادًسا: القضااي االجتماعية. 
 . سابعا: اجلهاد يف سبيل هللا
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 املبحث الرابع: 
 الوفاء ابلعهد وامليثاق: 

 ويشتمل هذا املبحث على املوضوعات التالية: 
 أوال: حكم الوفاء ابلعهد وامليثاق. 
 اثنًيا: آاثر الوفاء ابلعهد وامليثاق. 
 اثلثًا: آاثر نقض العهد وامليثاق. 

 خامتـة: 
 يه من نتائج. مث ختمت هذا البحث خبامتة: خلصت فيها أبرز ما توصلت إل

 مث وضعت ثبًتا ابملصادر واملراجع، وفهرًسا للموضوعات. 
 منهجي يف هذا البحث: 

 أما منهجي يف هذا البحث فأخلصه ابلنقاط التالية: 
 . (1)اقتصرت على اآلايت اليت ورد فيها لفظ العهد أو امليثاق التزاًما ابملنهج الذي اخرتته   -1
ي يف حبثي لقضية العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي، وما ورد من سلكت منهج التفسري املوضوع -2

جوانب حتليلية فهو مما تقتضيه طبيعة املوضوع، وتفرضه حاجة البحث، مما ال يعارض املنهج املذكور مع 
 ندرة ذلك وعدم التوسع فيه. 

الواحد عدة مرات  إال إذا تكررت اآلية يف املوضع (2)التزمت برتقيم اآلايت وعزوها إىل سورها   -3
 فأكتفي غالًبا برتقيمها أّول مرة، دفًعا للتكرار ولسهولة معرفة موضعها آنذاك. 

خّرجت األحاديث من كتب السنة املعتربة، وبيّنت درجة كثري منها، صحة وضعًفا حسب قوة  -4
 االستدالل يف احلديث ومكان وروده ودواعي االستشهاد به. 

                                                 
 من سورة األعراف لصلتهما المباشرة في ذلك.  171من سورة المائدة، واآلية  1هما اآلية  ذكرت آيتين سوى ذلك - 1

 قد يكون الرقم في األصل وقد يكون في الحاشية، وسبب ذلك ظروف فنية.  - 1



 للشيخ األستاذ الدكتور انصر بن سليمان العمر العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي

 6 

األصيلة، وعدم اللجوء إىل البديل من املراجع، إال إذا كانت طبيعة  حرصت على اختيار املصادر -5
 النص تسمح بذلك، أو عند الضرورة، وقد التزمت العزو لكل مصدر أو مرجع أفدت عنه. 

مل أترجم لألعالم نظرًا لطبيعة املوضوع واهلدف منه، وألن أغلب األعالم من املشهورين، مع  -6
 حلواشي. حرصي على عدم إثقال البحث اب

اإلجياز واإلطناب من فنون البالغة، وقد دارت بعض مباحث هذا املوضوع بني اإلجياز واإلطناب،  -7
 ال إجياز فيه وال إطناب.  -وهو األكثر  -حسب االقتضاء ودواعي البيان، وبعضها 

ا عن الواقع، اجتهدت يف ربط هذا املوضوع بقضااي العصر، ألنإ  ال أريد أن خيرج حبثًا نظراًي بعيدً  -8
 فالثمرة منه بقدر إفادة األمة حاضرًا ومستقبال، وأسأل هللا أن أكون قد وفقت يف ذلك. 

 وبعد: 
أين قد قدمت مباحث مل أر من حبثها قبلي،  -دون تزكية لنفسي أو ثناء على عملي  -فأحسب 

ا منه، شاكرًا وما سبقت إليه من جزئيات أشرت إليه يف موضعه، مفيدً  (1)حسب اطالعي وسؤايل  
 ألصحابه. 

والشكر هلل أوال وأخريًا، وله احلمد والفضل، فما كان من توفيق فمنه جّل وعال، وما حدث من قصور 
 أو تقصري فمإ  والشيطان، وأستغفر هللا. 

مث أشكر كل من كان سبًبا يف إخراج هذا البحث، وكل من قدم يل أي مساعدة حسية أو معنوية، وهلم 
 عاء ابلتوفيق والسداد. مإ  خالص الد

وشكري سلًفا ملن يقدم يل أي ملحوظة تساعد على متام البحث وكماله، وستجد مإ  كل عناية 
 وتقدير، وأسأل هللا اإلخالص يف القول والعمل. 

 وصالة وسالًما على سيد البشر وصفوة اخللق، وعلى آله وصحبه أمجعني، آمني. 
   

                                                 
 اتصلت ببعض الجامعات وسألت عدًدا من المختصين وكانت اإلجابة من الكل تفيد بعدم بحث هذا الموضوع.  - 1
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 اْلَمْبَحث األوَّلاثنياً: 
 د وامليثاق يف اللغةالعه

 أوال: العهد:
( العني واهلاء والدال أصل هذا الباب عندَّن، دال على معىن واحد، وقد أومأ إليه  قال ابن فارس: )عحِهدح
اخلليل، قال: أصله االحتفاظ ابلشيء، وإحداث العحْهِد به، والذي ذكره من االحتفاظ هو املعىن الذي يرجع 

 لعحْهُد على عدة معاٍن، وهي: وأييت ا (1)إليه فروع الباب  
العحْهُد: املوثق واليمني حيلف هبا الرجل واجلمع كاجلمع، تقول: علّي عحْهُد هللا وحميثاقه، وقيل: ويّل  -1

 . (2)العهد، ألنه ويل املِْيثاق الذي يؤخذ على من ابيع اخلليفة  
والعحْهُد: الوصّية، يقال عحِهدح إيّل يف كذا: أوصحاين   -2

(3) . 
والعحْهُد: التقدم للمرء يف الشيء، ومنه العحْهد الذي يكتب للوالة، واجلمع: ُعهود، وقد عحِهد إليه  -3
 . (4)عحْهًدا  
والعحْهُد: الوحفاُء واحلِفحاُظ وحرعايُة احلُْرمحة   -4

(5) . 
كح من هذا األمر، أي: والعحْهُد:؛ األمان، قال مشّر: العحْهد األمان، وكذلك الذِّمة، تقول: أَّن أُْعِهدُ  -5

 . (6)أُؤّمنك منه، ومنه اشتقاق الُعْهدحة  
والعحْهُد: االلتقاء، وحعحِهدح الشيء عهًدا عحرفه، وحعِهْدتُُه مبكان كذا أي لحقيته وعحْهدي به قريب   -6

(7) . 
تحه، يقال:؛ عحْهدي بفالن وهو شاٌب، أي: أدركته فرأي -7  . (8)ته كذلك  والعحْهُد؛: ما عحِهْدتحه فحثافـحنـْ

                                                 
 . 167-4جم مقاييس اللغة مادة )عهد( مع - 1

 . 441-1؛ وتاج العروس مادة )عهد( 311-3لسان العرب مادة )عهد(  - 1

 . 311-3؛ ولسان العرب مادة )عهد( 131-1تهذيب اللغة مادة )عهد(  - 3

 . 441-1، تاج العروس مادة )عهد( 311-3لسان العرب مادة )عهد(  - 4

 . 311-3/311؛ وانظر لسان العرب مادة )عهد( 441-1تاج العروس مادة )عهد(  - 1

 . 311-3/311؛ ولسان العرب مادة )عهد( 111-1الصحاح مادة )عهد(  - 6

 . 3/313؛ ولسان العرب مادة )عهد( 111-1الصحاح مادة )عهد(  - 7

 . 3/313؛ ولسان العرب مادة )عهد( 1/136تهذيب اللغة مادة )عهد(  - 8
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ْنزل الذي ال يزال القوم إذا انتأوا عنه رجعوا إليه، ويقال له: املُعهحد  -8
ح
 (1)  -أيًضا -والعحْهُد: امل

 وكذلك املنـزل املعهود به الشيء يقال له: العحْهُد، قال ذو الرمة: 
 (2)هل تعرف الَعْهَد املُحيل َرْْسُُه  

الذي يليه من األمطار، ويف الصحاح: العحْهُد: املطر الذي يكون بعد واْلعحْهُد: أول مطر، والوحيلُّ  -9
 . (3)املطر، وقد ُعِهدحِت األرض فهي محْعهودٌة أي: ممحْطورة  

 . (4)  -ابلكسر  -والعحْهُد: الزمان، كالِعْهدان  -11
والعحْهُد: الّتوحيد   -11

(5) . 
والعحْهُد: الّضمان   -12

(6) . 
 حيّب الوالايت والُعُهود، وقال الكميت:  والعحِهُد: الذي -13

انم املهّلب عنها يف إمارته


حىت مضت سنة مل يقضها الَعِهدُ 

  (7)قال: وكان املهلب حيُُِب الُعُهود  
والعحْهُد: اإلّل، قال القرطيب: والعحهد يسمى إال لصفائه وظهوره، قال اجلوهري: واإلّل؛: العهد  -14

 والقرابة، قال حسان: 
(8)كإّل السقب من رأل النعام  شإّلك من قريمرك أن لع



هذه أهم املعاين اليت وردت ملعىن )العهد( ومل أتطرق ملا جاء يف معىن تحعّهد وتعاهحد وحنومها من معان 
 األلفاظ القريبة من معىن العهد. 

                                                 
 . 1/136، وتهذيب اللغة مادة )عهد( 1/111الصحاح مادة )عهد(  - 1

 . 3/313لسان العرب مادة )عهد(  - 1

 . 1/441، وتاج العروس مادة )عهد( 1/113الصحاح مادة )عهد(  - 3

 . 1/441تاج العروس مادة )عهد(  - 4

 . 1/441تاج العروس مادة )عهد(  - 1

 . 1/441تاج العروس مادة )عهد(  - 6

 (. 1/137عهد( تهذيب اللغة مادة ) - 7

 . 8/77؛ وتفسير القرطبي 4/1616الصحاح مادة )ألل(  - 8
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 : امليثاق:اً نياث
: الواو والثاء والقاف كلمة تدّل على عح  ْمتحه، قال ابن فارس: وحثحقح ْقد وإْحكام، وحوحثـاْقت الشيء: أحكح

 وَّنقة موثاقة اخللق. 
وقال الفريوزآابدي: املِيثاق: عحْقٌد يؤكد بيمني وعحْهد، وأخذ امليثاق مبعىن  (1)وامليثحاق: العحْهد احملكم  

  (2)االستحالف  
 وجاءت لفظة )وحثحقح( وما اشتق منها على عدة معاين، منها: 

حكم، والفعل الالزم: وحثُقح واثقة فهو وحثيق   قال األزهري: -1
ُ
الوحاثقحة: مصدر الشيء الوحثيق امل

(3)  
والوحاثق: اسم اإليثاق، تقول: أوثقُتُه إيثاقًا ووحاثقًا، واحلبل أو الشيء يـُوحثق به: واثق. واجلميع:  -2

  (4)الُوثُق، منـزلة الرابط والرُُّبط  
  (5)واألخذ ابلثقحة، واجلمع؛: الوحاثئق   والوثيقُة يف األمر: إحكاُمهُ  -3
واِثق   -4

ح
ثحاق: العحْهُد، واجلمع: املواثِيق على األصل، ويف احملكم: واجلمع: امل حْوثحق واملِيـْ

  (6)وامل
ُواثحقة: املعاهدة   -5

  (7)وامل
وأَّن واثق به، وهو واثقُة، وحثِقحة: ائتمنه،  -ابلكسر فيهما  -والثقحُة: مصدر قولك: وحِثقح به يحِثق  -6

محوثُوق به  
ْوثق والعحْهد احملكم، دون ما سوى ذلك  (8)

ح
والذي يعنينا يف هذا البحث ما كان مبعىن اليمني وامل

 مما يتعلق هباتني الكلمتني أو اشتقاقهما من معان أخرى. 
 

                                                 
 . 6/81معجم مقاييس اللغة مادة )وثق(  - 1

 . 1/118بصائر ذوي التمييز  - 1

 . 7/166تهذيب اللغة مادة )وثق(  - 3

 . 11/371؛ ولسان العرب مادة )وثق( 7/166تهذيب اللغة مادة )وثق(  - 4

 . 11/371، ولسان العرب مادة )وثق( 7/166ة )وثق( تهذيب اللغة ماد - 1

 . 11/371؛ ولسان العرب مادة )وثق( 4/1163الصحاح مادة )وثق(  - 6

 . 7/166؛ وتهذيب اللغة مادة )وثق( 4/1163الصحاح مادة )وثق(  - 7

 . 7/84؛ وتاج العروس مادة )وثق( 11/371لسان العرب مادة )وثق(  - 8
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 كلمة العهد يف القرآن الكرمي ومعناها
( سورة من 17( آية من كتاب هللا تعاىل يف )36( مرة يف )46وردت لفظة )عهد( وما اشتق منها )

وسأذكر املعاين اليت وردت فيها مع ذكر اآلايت اليت وردت يف كل معىن من املعاين،  (1)سور القرآن الكرمي  
مع اإلشارة إىل أن املفسرين اختلفوا حول بعض معاين الكلمات اليت وردت يف اآلايت، وسأذكر ما اختاره 

أنه ألصق مبعىن اآلية دون أن أذكر األقوال األخرى التزاًما مبنهج البحث ودفًعا  من األقوال مما أرى
 لالستطراد والتكرار، وحىت ال أخرج عن معىن التفسري املوضوعي إىل التحليلي. 

 ورد العهد مبعىن الوصية واألمر يف عدة مواضع:  -1
 .(27)البقرة: من اآلية ( َّللِا ِمْن بـحْعِد ِميثحاِقهِ الاِذينح يـحنـُْقُضونح عحْهدح ا) قال تعاىل يف سورة البقرة: 

 (2)قال الطربي: قال بعضهم: هو وصية هللا إىل خلقه، وأمره إايهم بطاعته، وهنيه إايهم عن معصيته  
وحعحِهْدَّنح ِإىلح ): -أيًضا  -وقال تعاىل يف سورة البقرة  (3)وقال املاوردي: يف العهد قوالن: أحدمها: الوصية  

رحا بـحْييِتح لِلطاائِِفنيح وحاْلعحاِكِفنيح وحالرُّكاِع السُُّجودِ إِ   .(125)البقرة: من اآلية (بـْرحاِهيمح وحِإمْسحاِعيلح أحْن طحهِّ
إذا عدي )العهد( إبىل كان مبعىن الوصية املؤكد على املوحى للعمل هبا، فـ)عهدَّن( هنا مبعىن أوحينا 

ٍن أتحُْكُلُه ا) ويف سورة آل عمران:  (4)وأمرَّن   ْتِيـحنحا ِبُقْرابح نحا أحالا نـُْؤِمنح لِرحُسوٍل ححىتا أيح لاِذينح قحاُلوا ِإنا اَّللاح عحِهدح إِلحيـْ
 .(183)آل عمران: من اآلية( النااُر 

نحا) قال ابن اجلوزي:  ) وقال أبو السعود:  (5)أي: أمرَّن ابلتوراة   (183)آل عمران: من اآلية ( عحِهدح إِلحيـْ
نحا الاِذينح ) وكذلك جاء يف سورة الرعد:  (6)أمرَّن يف التوراة وأوصاَّن   (183)آل عمران: من اآلية ( عحِهدح إِلحيـْ

                                                 
[؛ سورة األعراف: اآليات 111[؛ سورة األنعام: آية ]183، 77، 76[؛ سورة آل عمران: اآليات ]177[، ]111، 114[، ]111، 81[، ]41، 17سورة البقرة: اآليات ]وتفصيلها كاآلتي:  - 1

[؛ سورة مريم: 34[؛ سورة اإلسراء: آية ]71، 71النحل: اآليتان ] [؛ سورة11، 11[، سورة الرعد: اآليتان ]111، 71، 11، 7، 4، 1[؛ سورة التوبة: اآليات ]16[؛ سورة األنفال: آية ]111-134]

[؛ سورة 11[؛ سورة الفتح: آية ]147[؛ سورة الزخرف: آية ]61[؛ سورة يس: آية ]13، 11[؛ سورة األحزاب:؛ اآليتان ]8[؛ سورة المؤمنون: آية ]111، 86[؛ سورة طه: اآليتان ]87، 78اآليتان ]

 [. 31المعارج: آية ]

 . 1/146؛ تفسير القرطبي 1/181تفسير الطبري  - 1

 . 1/81تفسير الماوردي  - 3

 . 1/116؛ انظر تفسير الماوردي 1/711التحرير والتنوير  - 4

 . 1/116زاد المسير  - 1

 . 1/614تفسير أبي السعود  - 6
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قال القرطيب: هي أوامره ونواهيه اليت وصى هبا عبيده   .(21)الرعد: ( يُوُفونح ِبعحْهِد اَّللِا وحال يـحنـُْقُضونح اْلِميثحاقح 
وهو مبعىن ما  ،(25)الرعد: من اآلية ( وحالاِذينح يـحنـُْقُضونح عحْهدح اَّللِا ِمْن بـحْعِد ِميثحاِقهِ ) : -أيًضا -ويف الرعد  (1)

 يف اآلية األوىل.
ْد لحُه عحْزماً ) ويف سورة طه قال تعاىل:  فالعهد  .(115)طـه: ( وحلحقحْد عحِهْدَّنح ِإىلح آدحمح ِمْن قـحْبُل فـحنحِسيح وحملْح َنِح

وقال القرطيب:  (2)الوصية. قال النسفي: لقد أمرَّن أابهم آدم ووصيناه أال يقرب الشجرة  هنا مبعىن األمر و 
ْد إِلحْيُكْم ايح بحإِ  آدحمح أحْن ال تـحْعُبُدوا الشاْيطحانح ِإناُه لحُكْم ) ويف سورة يس:  (3)والعهد هنا يف معىن الوصية   أحملْح أحْعهح

 .(61)يّـس:(  عحُدوٌّ ُمِبنيٌ 
. ويف التحرير والتنوير: والعهد: (4)نا مبعىن الوصية، أي أمل أوصيكم وأبلغكم على ألسنة الرسل  والعهد ه

 . (5)الوصاية، ووصاية هللا بإ  آدم أبال يعبدوا الشيطان هي ما تقرر واشتهر يف األمم  

                                                 
 . 1/317بعده "وال ينقضون الميثاق"؛ انظر الكشاف وقد ذكر بعض المفسرين أن العهد هنا بمعنى الميثاق لقوله  7/317تفسير القرطبي  - 1

 . 3/117تفسير النسفي  - 1

 . 11/111تفسير القرطبي  - 3

 . 11/47تفسير القرطبي  - 4

 . 13/46التحرير والتنوير  - 1
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 وورد العهد مبعىن الوعد وااللتزام واليمني:  -2
 .(41وا ِبعحْهِدي أُوِف ِبعحْهدُِكْم( )البقرة: من اآلية)وحأحْوفُ قال تعاىل يف سورة البقرة: 

قال املاوردي: ويف تسمية ذلك عهًدا قوالن.. الثاين؛: أنه جعله كالعهد الذي هو ميني للزوم الوفاء هبما  
ىت وقال الطاهر بن عاشور:؛ والعهد هنا هو االلتزام للغري مبعاملة التزاًما ال يفرط فيه املعاهد ح (1)مجيًعا  

ُه( )البقـرة: . وقال تعاىل يف سورة البقرة: (2)يفسخاه بينهما   ُ عحْهدح )ُقْل أحختاحْذُُتْ ِعْندح اَّللِا عحْهداً فـحلحْن خُيِْلفح اَّللا
. (3)الوعد املؤكد، ألن أصل العهد هو املوعد املؤكد بقسم والتزام   -هنا  -واملراد ابلعهد  .(81من اآلية

( )البقرة: من اآلية: -أيًضا  -البقرة  وقال تعاىل: يف سورة واملراد  .(124)قحالح ال يـحنحاُل عحْهِدي الظااِلِمنيح
)وحِمْن أبن جيعله إماًما، فلما قال إبراهيم  -عليه السالم  -ألن هللا تعاىل وعد إبراهيم  (4)ابلعهد هنا الوعد  

)قحالح ال يـحنحاُل عحْهِدي عض ذرييت، قال سبحانه: أي أن هذا الوعد يل ولب (124ُذرِّيايِت( )البقرة: من اآلية
( )البقرة: من اآلية )وحمحْن . وكذلك جاء العهد مبعىن الوعد يف قوله تعاىل يف سورة التوبة: (5)  (124الظااِلِمنيح

( )التوبة: من اآلية . وقال ابن (6) قال يف زاد املسري: أي: ال أحد أوَف مبا وعد  .(111أحْوَفح ِبعحْهِدِه ِمنح اَّللِا
)أحِم اختاحذح ِعْندح الراْْححِن . ويف سورة مرمي قال تعاىل: (7)كثري: " وحمحْن أحْوَفح ِبعحْهِدِه ِمنح اَّللِا فإنه ال خيلف امليعاد "  

والوعد من  (9)وكذلك فسرها يف التحرير والتنوير ابلوعد   (8)قيل هو الوعد   .(78عحْهداً( )مرمي: من اآلية
ُهْم عهد. ومما جاء بلفظ العهد وهو مبعىن االلتزام واليمني قوله تعاىل يف سورة التوبة:  -سبحانه -هللا  )وحِمنـْ

( )التوبة: َّنح ِمْن فحْضِلِه لحنحصاداقحنا وحلحنحُكونحنا ِمنح الصااحِلِنيح . قال ابن اجلوزي أي قال: (75محْن عحاهحدح اَّللاح لحِئْن آَتح

                                                 
 . 1/77تفسير الماوردي  - 1

 . 1/413التحرير والتنوير  - 1

 . 1/181التحرير والتنوير  - 3

تفسير.  أو اإلمامة أو اإليمان، واألولى أن تقول أن العهد هو الوعد، ثم يبحث فيما هو الوعد الذي وعد هللا به إبراهيم فيصدق عليه ما ذكر من -من معاني العهد هنا: النبوة  ذكر القرطبي أن - 4

 (. 1/118)تفسير القرطبي 

 . 1/716التحرير والتنوير  - 1

 . 3/111زاد المسير  - 6

 . 1/371ر تفسير ابن كثي - 7

 . 11/146تفسير القرطبي  - 8

 . 16/161التحرير والتنوير  - 7
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ويف  (2)وذكر القرطيب أنه مبعىن االرتباط وااللتزام، والالم تدل على أنه يف معىن القسم   .(1)علي عهد هللا  
ُقوا محا عحاهحُدوا اَّللاح عحلحْيِه( )األحزاب: من اآليةسورة األحزاب:  ولقد فسر  .(23)ِمنح اْلُمْؤِمِننيح رِجحاٌل صحدح

د غزوة بدر وكان قد غاب عن غزوة بدر: لئن العهد هنا ابلوعد. قال ابن كثري: أن أنس بن النضر قال بع
ففسروا العهد هنا  (3)قتاال للمشركني لريين هللا ما أصنع.. مث قاتل يف أحد حىت قتل   أشهدين هللا 

ابلوعد املصحوب ابليمني. وقال ابن عاشور يف تفسري اآلية: إهنم حققوا ما عاهدوا عليه فإن العهد وعد، 
 . (4)يف املستقبل   وهو إخبار أبنه يفعل شيًئا

 وورد العهد مبعىن العقد وامليثاق:  -3
ُهْم ( ا مح لا كُ ) أوح قال تعاىل يف سورة البقرة:  ُه فريٌق منـْ قال  .(111)األحزاب: من اآليةعحهُدوا عحْهداً نحبذح

ل وبني اليهود فنقضوها كفعل قريظة والنضري، ودليله كما قا عطاء: هي العهود اليت كانت بني النيب 
ُهْم يف ُكلِّ محراٍة وحُهْم ال يـحتـاُقونح( تعاىل يف سورة األنفال:  ُهْم مُثا يـحنـُْقُضونح عحْهدح )الاِذينح عحاهحْدتح ِمنـْ

)وحاْلُموُفونح ِبعحْهِدِهْم : -أيًضا -وقال تعاىل يف سورة البقرة  (5)فهي هنا مبعىن العقد وامليثاق   .(56)األنفال:
وقال يف سورة األنفال:  (6)وهي العقود اليت تكون بني اإلنسان وغريه   .(177بقرة: من اآليةِإذحا عحاهحُدوا( )ال

ُهْم يف ُكلِّ محراٍة وحُهْم ال يـحتـاُقونح( )األنفال: ُهْم مُثا يـحنـُْقُضونح عحْهدح والعهد هنا ما عقده  .(56)الاِذينح عحاهحْدتح ِمنـْ
وقال تعاىل يف سورة  ،(7)واثيق أبن ال حياربوه وال يعاونوا عليه  مع اليهود من عقود وعهود وم رسول هللا 

( )التوبة:التوبة:  فالعهد مبعىن العقد وامليثاق وهو  .(1)بـحرحاءحٌة ِمنح اَّللِا وحرحُسولِِه ِإىلح الاِذينح عحاهحْدُُتْ ِمنح اْلُمْشرِِكنيح
وكذلك يف قوله تعاىل يف سورة التوبة:  (8) وبني املشركني وهو على صور خمتلفة  ما كان بني رسول هللا 

                                                 
 . 3/474زاد المسير  - 1

 . 8/111تفسير القرطبي  - 1

 . 3/471تفسير ابن كثير  - 3

 . 11/317التحرير والتنوير  - 4

 . 1/41تفسير القرطبي  - 1

 . 1/317، وتفسير أبي السعود 1/178تفسير الماوردي  - 6

 . 8/31؛ وتفسير القرطبي 3/371ظر زاد المسير ان - 7

 . 11/113؛ والتحرير والتنوير 8/63انظر تفسير القرطبي  - 8
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ْيئاً وحملْح يُظحاِهُروا عحلحْيُكْم أحححداً فحأحمتُّوا  )ِإالا  ُهْم( )التوبة: الاِذينح عحاهحْدُُتْ ِمنح اْلُمْشرِِكنيح مُثا ملْح يـحنـُْقُصوُكْم شح إِلحْيِهْم عحْهدح
. وكذلك العهد مبعىن العقد وامليثاق يف قوله تعاىل: (1)ة  فالعهد هنا مبعىن العهد يف اآلية السابق .(4من اآلية

ْدُُتْ ِعْندح اْلمحْسِجِد احلْح  رحاِم( )التوبة: من )كحْيفح يحُكوُن لِْلُمْشرِِكنيح عحْهٌد ِعْندح اَّللِا وحِعْندح رحُسولِِه ِإالا الاِذينح عحاهح
مع أهل الشرك، فما كان العهد املنعقد معهم فمعىن اآلية: إن الشأن أال يكون لكم عقد وميثاق  .(7اآلية

ألنه هو  إال أمرًا مؤقًتا مبصلحة، ونسبة العهد إىل هللا ألنه انعقد إبذنه سبحانه، ونسبته إىل الرسول 
هِتِْم وحعحْهِدِهْم رحاُعونح( )املؤمنون:. ويف سورة املؤمنون قال تعاىل: (2)الذي قام به   قال  .(8)وحالاِذينح ُهْم أِلحمحاَّنح

. وقال ابن عاشور: والعهد: التزام بني اثنني أو أكثر على (3)ابن كثري: إذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك  
هِتِْم وحعحْهِدِهْم . وكذلك يف سورة املعارج: (4)شيء يعامل كل واحد من اجلانبني اآلخر   )وحالاِذينح ُهْم أِلحمحاَّنح

 ىن واحد. حيث إن املع .(32رحاُعونح( )املعارج:
   
 وورد العهد مبعىن األمانة:  -4

 .(76)بـحلحى محْن أحْوَفح ِبعحْهِدِه وحاتـاقحى فحِإنا اَّللاح حيُِبُّ اْلُمتاِقنيح( )آل عمران:قال تعاىل يف سورة آل عمران: 
( )آل عمران: )وحِمْن أحْهِل اْلِكتحاِب محْن ِإْن أتحْمحْنُه ِبِقنْ وحيث إن اآلية اليت سبقتها يف األمانة:  طحاٍر يـُؤحدِِّه إِلحْيكح

  .(75من اآلية
أي مل خين أمانته،  (76)محْن أحْوَفح ِبعحْهِدِه( )آل عمران: من اآليةفقد قال بعض املفسرين إن معىن قوله: 

  .(112ة)وحمحا وحجحْدَّنح أِلحْكثحرِِهْم ِمْن عحْهٍد( )األعراف: من اآلي. ويف سورة األعراف: (5)ألن األمانة عهد  
  (6)قال القرطيب قيل: أراد أن الكفار منقسمون، فاألكثرون منهم من ال أمانة له وال وفاء  

 . (1)وقال املاوردي: قيل إنه حممول على ظاهر العهد، أي: من وفاء بعهده  
                                                 

 . 1/8؛ والبحر المحيط 3/377انظر زاد المسير  - 1

 . 11/111انظر التحرير والتنوير  - 1

 . 3/137تفسير ابن كثير  - 3

 . 18/17التحرير والتنوير  - 4

 . 3/187ر التحرير والتنوي - 1

 . 7/111تفسير القرطبي  - 6
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 وجاء العهد داال على ما أخذه هللا على بين إسرائيل من وجوب اإلميان به وتصديق رسله:  -5
)ِإنا الاِذينح يحْشتـحُرونح ِبعحْهِد اَّللِا وحأحمْيحاهِنِْم َثححناً قحِليالً( )آل عمران: من ىل يف سورة آل عمران: قال تعا

  .(77اآلية
( )آل عمران: من اآليةقال أبو السعود:  أي بدل ما عاهدوا عليه من اإلميان ابلرسول  (77)ِبعحْهِد اَّللِا

  (2) . 
: عهد التوراة، أي ما اشتملت عليه من أخذ العهد على بإ  إسرائيل ابلعمل وقال ابن عاشور: والعهد

 . (3)مبا أمروا به ومن مجلة العهد الذي أخذ عليهم أن يؤمنوا ابلرسول املصدق للتوراة  
 وجاء العهد مبعىن ما أوجبه اإلنسان على نفسه من األميان والنذور:  -6

  .(152اَّللِا أحْوُفوا( )األنعام: من اآلية )وحِبعحْهدِ قال تعاىل يف سورة األنعام: 
 قال املاوردي فيه قوالن: أحدمها: أن عهد هللا كل ما أوجبه اإلنسان على نفسه من نذور وغريه. 

 . (4)والثاين: أنه احللف ابهلل أي يلزم الوفاء به إال يف معصية  
 . (5)وقال النسفي: النذر واليمني  

 ة واالستيداع واالختصاص: وجاء العهد مبعىن العهد -7
( )األعراف: من اآليةقال تعاىل يف سورة األعراف:   .(134)قحاُلوا ايح ُموسحى ادُْع لحنحا رحباكح مبحا عحِهدح ِعْندحكح

)وحقحاُلوا ايح أحيُـّهحا . وكذلك ما ورد يف سورة الزخرف: (6)قال املفسرون: أي مبا استودعك من العلم والنبوة  
( )الزخرف: من اآليةالسااِحُر ا يف معىن اآلية السابقة وهي تفيد اختصاصه  .(49دُْع لحنحا رحباكح مبحا عحِهدح ِعْندحكح

 . (1)وخماطبتهم إايه ابلساحر خماطبة تعظيم كما روي عن ابن عباس   (7)واستيداعه العلم والنبوة  

                                                                                                                                                                  
 . 1/43تفسير الماوردي  - 1

 . 1/113تفسير أبي السعود  - 1

 . 3/187و 1/611التحرير والتنوير  - 3

 . 1/178تفسير الماوردي  - 4

 . 1/87تفسير النسفي  - 1

 . 1/141؛ وتفسير النسفي 7/171انظر تفسير القرطبي  - 6

 . 11/117انظر التحرير والتنوير  - 7
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 وجاء العهد مبعىن اليمني:  -8
ُثوا أحمْيحانـحُهْم ِمْن بـحْعِد عحْهِدِهْم( )التوبة: من اآلية )وحِإنْ قال تعاىل يف سورة التوبة:  فعرب عن نقض  .(12نحكح

العهد وامليثاق بنكث األميان تشنيعا للنكث، ألن العهد كان يقارنه اليمني على الوفاء به، ولذلك مسي 
انُوا عحاهحُدوا اَّللاح ِمْن قـح . ويف سورة األحزاب: (2)العهد حلفا   قال  .(15ْبُل( )األحزاب: من اآلية)وحلحقحْد كح

قتادة: قالوا: لئن أشهدَّن هللا قتاال لنقاتلن. وذلك أهنم ملا غابوا عن بدر أقسموا أن ال يتخّلفوا عن غزوة 
 . (3)بعدها  
 وجاء العهد مبعىن البيعة:  -9

  .(91: من اآلية)وحأحْوُفوا ِبعحْهِد اَّللِا ِإذحا عحاهحْدُُتْ( )النحلقال تعاىل يف سورة النحل: 
 . (4)على اإلسالم   قال القرطيب: قيل: إهنا نـزلت يف بيعة النيب 

 . (5)وقال املاوردي: إنه التزام أحكام الدين بعد الدخول فيه  
على اإلسالم الذي دعاهم إليه فهم قد  وقال ابن عاشور: وإضافة العهد إىل هللا ألهنم عاهدوا النيب 

 . (6)وفسرها ابلبيعة   (11ِإنا الاِذينح يـُبحاِيُعونحكح ِإَّناحا يـُبحاِيُعونح اَّللاح( )الفتح: من اآلية)عاهدوا هللا كما قال: 
 .(95)وحال تحْشتـحُروا ِبعحْهِد اَّللِا َثححناً قحِليالً( )النحل: من اآليةوكذلك اآلية اليت بعدها يف سورة النحل: 

 .   (7)ببيعة رسول هللا حيث فسرها بعض املفسرين كالزخمشري والنسفي 
  .(34)وحأحْوُفوا اِبْلعحْهِد ِإنا اْلعحْهدح كحانح محْسُؤواًل( )اإلسراء: من اآليةويف سورة اإلسراء قال تعاىل: 

. (1)وهو البيعة على اإلميان والنصر   قال الطاهر بن عاشور: يشمل العهد الذي عاهدوا عليه النيب 
يـُْؤتِيِه أحْجراً عحِظيماً( )الفتح: من اآلية)وحمحْن أحوْ ويف سورة الفتح:    .(11َفح مبحا عحاهحدح عحلحْيُه اَّللاح فحسح

                                                                                                                                                                  
 . 11/117؛ والتحرير والتنوير 7/311انظر زاد المسير  - 1

 . 11/117التحرير والتنوير  - 1

 . 14/111؛ وتفسير القرطبي 6/361زاد المسير  - 3

 . 11/167تفسير القرطبي  - 4

 . 418-1/417تفسير الماوردي  - 1

 . 14/161التحرير والتنوير  - 6

 . 3/17النسفي  ؛ وتفسير1/417انظر الكشاف  - 7
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 . (2)من البيعة   (11)وحمحْن أحْوَفح مبحا عحاهحدح عحلحْيُه اَّللاح( )الفتح: من اآليةقال ابن اجلوزي: 
 . (4)ن  . وذلك أن هذه اآلية يف بيعة الرضوا(3)وقال القرطيب: قيل يف البيعة  

 وجاء لفظ العهد مبعىن األعمال الصاحلة: -01
ِْلُكونح الشافحاعحةح ِإالا محِن اختاحذح ِعْندح الراْْححِن عحْهداً( )مرمي:قال تعاىل يف سورة مرمي:     .(87)ال ميح

ة فسرها بعض املفسرين ابألعمال الصاحلة. قال القرطيب: هو لفظ جامع لإلميان ومجيع األعمال الصاحل
 . (5)اليت يصل هبا صاحبها إىل حيز من يشفع  

 . (6)وقال ابن كثري: هي شهادة أن ال إله إال هللا والقيام حبقها  
 

 وجاء العهد مبعىن الزمان:  -00
  .(86)أحفحطحالح عحلحْيُكُم اْلعحْهُد( )طـه: من اآليةقال تعاىل يف سورة طه: 

قته هلم، يقال طال عهدي بك، أي طال زماين حبسب قال الزخمشري: العهد: الزمان يريد مدة مفار 
 . (7)مفارقتك  

 كلمة امليثاق ومعناها يف القرآن الكرمي
( آية من كتاب هللا يف عشر سور من سور القرآن 25( مرة يف )29وردت لفظة امليثاق وما يف معناها )

 . (8)الكرمي  

                                                                                                                                                                  
 . 11/77التحرير والتنوير  - 1

 . 7/418زاد المسير  - 1

 . 16/168تفسير القرطبي  - 3

 . 16/117انظر التحرير والتنوير  - 4

 . 11/114تفسير القرطبي  - 1

 . 16/168، وقد فسرها ابن عاشور بالوعد؛ انظر التحرير والتنوير 3/138تفسير ابن كثير  - 6

 . 3/118؛ وتفسير النسفي 1/147الكشاف  - 7

؛ سورة آل 73، 84، 83، 63، 17قرة: اآليات لم أتعرض لكلمة "الوثاق" "وال" الوثقى، ألنها ليست في معنى الميثاق فاقتصرت على أساس الموضوع وتفصيل هذه اآليات كما يلي: سورة الب - 8

؛ سورة يوسف: 71؛ سورة األنفال: اآلية 167؛ سورة األعراف: اآلية 71، 14، 13، 11، 7؛ سورة المائدة: اآليات 111، 114، 71، 71، 11؛ سورة النساء: اآليات 187، 81عمران: اآليتان 

 . 8؛ سورة الحديد: اآلية 7؛ سورة األحزاب: اآلية 11، 11؛ سورة الرعد: اآليتان 81، 66اآليتان 
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 يف كل معىن من معانيها.  وسأذكر املعاين اليت وردت فيها مع ذكر اآلايت اليت وردت
 ورد امليثاق مبعىن العهد الذي أخذه هللا على عباده:  -1

  .(27)الاِذينح يـحنـُْقُضونح عحْهدح اَّللِا ِمْن بـحْعِد ِميثحاِقِه( )البقرة: من اآليةقال تعاىل يف سورة البقرة: 
 . (1)قال القرطيب: امليثاق: العهد املؤكد ابليمني  

 يف الكناية اليت يف ميثاقه قوالن: وقال املاوردي: و 
أحدمها: أهنا ترجع إىل اسم هللا، وتقديره من بعد ميثاق. والثاين: أهنا كناية ترجع إىل العهد، وتقديره، 

 . (2)من بعد ميثاق العهد  
 ورد امليثاق مبعىن ما أخذه هللا على بين إسرائيل من عهد وميثاق:  -2

( )البقرة: من اآلية)وحإِ قال تعاىل يف سورة البقرة:    .(63ْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح
قال مقاتل: إنه أخذ ميثاقهم أن يعملوا مبا يف التوراة. وقال أبو سليمان الدمشقي: أعطوا هللا عهدا 

 . (3)ليعملن مبا يف التوراة  
  .(83أحخحْذَّنح ِميثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح( )البقرة: من اآلية )وحِإذْ : -أيضا  -ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة البقرة 

 . (4)قال ابن عاشور: أعطوا امليثاق ملوسى على امتثال ما أنـزل هللا من التوراة  
هو امليثاق الذي  .(84)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم ال تحْسِفُكونح ِدمحاءحُكْم( )البقرة: من اآليةواآلية اليت بعدها: 

 . (5)خذه على بإ  إسرائيل يف العمل ابلتوراة  أ
)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم ويف معىن امليثاق الذي ورد يف اآلايت السابقة جاء يف قوله تعاىل من سورة البقرة: 

( )البقـرة: من اآلية ن اللفظ أل[ 63]وقد سبق ذكر أقوال بعض املفسرين يف اآلية  .(93وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح
  (6)واملعىن واحد  

                                                 
 . 1/347تفسير القرطبي  - 1

 . 1/81تفسير الماوردي  - 1

 . 1/73مسير زاد ال - 3

 . 1/181التحرير والتنوير  - 4

 . 1/111انظر تفسير ابن كثير  - 1

 . 1/116انظر تفسير ابن كثير  - 6
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( )آل عمران: من اآليةويف سورة آل عمران:  ُ ِميثحاقح الاِذينح أُوُتوا اْلِكتحابح   .(187)وحِإْذ أحخحذح اَّللا
 .   (1)فامليثاق هنا هو ما أخذه عليهم ابإلميان ابلتوراة وفيها وصف دمحم 

 . (154مبِيثحاِقِهْم( )النساء: من اآلية )وحرحفـحْعنحا فـحْوقـحُهُم الطُّورح ويف سورة النساء: 
ا نـحْقِضِهْم ِميثحاقـحُهْم( )النساء: من اآليةوكذلك قوله يف اآلية اليت بعدها:    .(155)فحِبمح

فامليثاق يف اآليتني هو امليثاق الذي أخذ على بإ  إسرائيل. قال القرطيب: أي بسبب نقضهم امليثاق 
 . (2)توراة  الذي أخذ منهم وهو العمل مبا يف ال

ُهُم اثـْإ حْ عحشحرح نحِقيباً( )املائدة: وقال تعاىل يف سورة املائدة:  ُ ِميثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح وحبـحعحثْـنحا ِمنـْ )وحلحقحْد أحخحذح اَّللا
  .(12من اآلية

 . (3)فامليثاق هنا هو ما أخذ على بإ  إسرائيل من وجوب طاعة هللا والعمل مبا يف التوراة  
)فحِبمحا نـحْقِضِهْم ِميثحاقـحُهْم لحعحنااُهْم( )املائدة:  ،يف اآلية اليت بعدها هو معىن امليثاق يف اآلية األوىل وامليثاق

  .(13من اآلية
 . (4)قال ابن كثري: فبسبب نقضهم امليثاق الذي أخذ عليهم لعناهم  

بحإِ  ِإْسرائيلح وحأحْرسحْلنحا إِلحْيِهْم ُرُسالً( )املائدة:  )لحقحْد أحخحْذَّنح ِميثحاقح قال هللا تعاىل:  -أيضا  -ويف سورة املائدة 
  .(71من اآلية

قال ابن كثري: يذكر تعاىل أنه أخذ العهود واملواثيق على بإ  إسرائيل على السمع والطاعة هلل ولرسوله 
 . (5)فنقضوا تلك العهود واملواثيق  

 . (6)ء، أما النصارى فقد كذبوا فقط  قال الزجاج: واليهود هم الذين كذبوا وقتلوا األنبيا

                                                 
 . 1/73انظر تفسير القرطبي  - 1

 . 1/173؛ وانظر تفسير ابن كثير 6/7تفسير القرطبي  - 1

 . 1/311انظر زاد المسير  - 3

 . 1/33تفسير ابن كثير  - 4

 /. 1ثير تفسير ابن ك - 1

 . 6/171؛ وانظر التحرير والتنوير 1/377زاد المسير  - 6
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)أحملْح يـُْؤخحْذ عحلحْيِهْم ِميثحاُق اْلِكتحاِب أحْن ال يـحُقوُلوا عحلحى اَّللِا ِإالا احلْحقا( وقال تعاىل يف سورة األعراف: 
  .(169)األعراف: من اآلية

 . (1)وامليثاق هنا هو ما أخذه على بإ  إسرائيل من اإلميان ابلتوراة كما سبق  
 . (2)قال ابن عاشور: وامليثاق: العهد، وهو وصية موسى اليت بلغها إليهم عن هللا تعاىل يف مواضع كثرية  

 وورد امليثاق داال على ما أخذه هللا على النبيني من عهد وميثاق:  -3
تُ قال تعاىل يف سورة آل عمران:  ا آتـحيـْ ُ ِميثحاقح الناِبيِّنيح لحمح ُكْم ِمْن ِكتحاٍب وحِحْكمحٍة( )آل عمران: )وحِإْذ أحخحذح اَّللا

  .(81من اآلية
. (3)قال القرطيب: قيل: أخذ هللا ميثاق األنبياء أن يصدق بعضهم بعضا، وأيمر بعضهم ابإلميان بعضا  

اِهيمح وحُموسحى وحِعيسحى )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِمنح الناِبيِّنيح ِميثحاقـحُهْم وحِمْنكح وحِمْن نُوٍح وحِإبـْرح وكذلك جاء يف سورة األحزاب: 
ُهْم ِميثحاقاً غحِليظاً( )األحزاب:   .(7اْبِن محْرميحح وحأحخحْذَّنح ِمنـْ

قال ابن كثري: أخذ عليهم العهد وامليثاق يف إقامة دين هللا، وإبالغ رسالته، والتعاون والتناصر واالتفاق  
(4) . 

 وجاء امليثاق مبعىن عقد النكاح:  -4
  .(21)وحأحخحْذنح ِمْنُكْم ِميثحاقاً غحِليظاً( )النساء: من اآليةالنساء: قال تعاىل يف سورة 

 . (5)قال جماهد وابن زيد: هو عقد النكاح وقول الرجل نكحت وملكت  
 . (6)وقال ابن كثري: روى عن ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري أن املراد بذلك العقد  

 مع بعض املشركني:  واثيق اليت عقدها رسول هللا وجاء امليثاق مبعىن العقود والعهود وامل -5
نـحُهْم ِميثحاٌق( )النساء: من اآليةقال تعاىل يف سورة النساء:  نحُكْم وحبـحيـْ   .(91)ِإالا الاِذينح يحِصُلونح ِإىلح قـحْوٍم بـحيـْ
                                                 

 . 1/161؛ وتفسير ابن كثير 7/311انظر تفسير القرطبي  - 1

 . 7/163التحرير والتنوير  - 1

 . 4/114تفسير القرطبي  - 3

 . 3/317؛ وانظر تفسير الماوردي 3/467تفسير ابن كثير  - 4

 . 1/113تفسير القرطبي  - 1

 . 1/467تفسير ابن كثير  - 6
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 قال جماهد وابن زيد ال تقتلوا قوما بينهم وبني من بينكم وبينهم عهد فإهنم على عهدهم. 
 . (1)ل القرطيب: وهو أصح ما قيل يف معىن اآلية  قا

نـحُهْم : -أيضا  -وكذلك جاء يف املعىن نفسه قوله تعاىل يف سورة النساء  نحُكْم وحبـحيـْ )وحِإْن كحانح ِمْن قـحْوٍم بـحيـْ
ٌة ِإىلح أحْهِلِه( )النساء: من اآلية   .(92ِميثحاٌق فحِديحٌة ُمسحلامح

 . (2)أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم  قال ابن كثري: فإن كان القتيل 
 . (3)وقال الشافعي: كل من له أمان بذمة أو عهد  

)وحِإِن اْستـحْنصحُروُكْم من العرب خاصة. وقال يف سورة األنفال:  وقال احلسن: هم أهل عهد رسول هللا 
نحُكمْ  نـحُهْم ِميثحاٌق( )األنفال: من اآلية يف الدِّيِن فـحعحلحْيُكُم الناْصُر ِإالا عحلحى قـحْوٍم بـحيـْ   .(72وحبـحيـْ

قال ابن عباس:... إال أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إىل مدة، 
 . (4)فال ختفروا ذمتكم وال تنقضوا أميانكم مع الذين عاهدُت  

 . (5)فال تغدروا أبرابب العهد   وقال ابن اجلوزي: إال أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهد
 عليها:  وجاء امليثاق مبعىن البيعة اليت ابيع الصحابة رسول هللا  -6

ْعنحا وحأحطحْعنحا( قال تعاىل يف سورة املائدة:  )وحاذُْكُروا نِْعمحةح اَّللِا عحلحْيُكْم وحِميثحاقحُه الاِذي وحاثـحقحُكْم بِِه ِإْذ قـُْلُتْم مسِح
  .(7آلية)املائدة: من ا

قال القرطيب: الذي عليه مجهور املفسرين كابن عباس والسدي هو العهد وامليثاق الذي جرى هلم مع 
على السمع والطاعة يف املنشط واملكره إذ قالوا مسعنا وأطعنا، كما جرى ليلة العقبة وحتت الشجرة   النيب 

(6) . 

                                                 
 . 1/318تفسير القرطبي  - 1

 . 1/131تفسير ابن كثير  - 1

 . 1/416تفسير الماوردي  - 3

 . 1/317تفسير ابن كثير  - 4

 . 3/386زاد المسير  - 1

 . 6/118تفسير القرطبي  - 6
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على متابعته ومناصرته  مبايعة الرسول  وقال ابن كثري: هو ما أخذه عليهم من العهد وامليثاق يف
 . (1)عند إسالمهم   ومؤازرته، وهذه البيعة اليت كانوا يبايعون عليها رسول هللا 

 -وجاء امليثاق داال على ما أخذه على النصارى من عهد وميثاق على لسان عيسى ابن مرمي  -7
 : -عليه السالم 

  .(14ينح قحاُلوا ِإَّنا نحصحارحى أحخحْذَّنح ِميثحاقـحُهْم( )املائدة: من اآلية)وحِمنح الاذِ قال تعاىل يف سورة املائدة: 
 . (2)قال مقاتل: أخذ عليهم امليثاق كما أخذ من أهل التوراة  

ومناصرته ومؤازرته.. وعلى اإلميان  وقال ابن كثري: أخذَّن عليهم العهود واملواثيق على متابعة الرسول 
 . (3)أهل األرض  بكل نيب يرسله هللا إىل 

 وجاء امليثاق مبعىن العهد الذي كان بني يعقوب وبنيه:  -8
)قحالح لحْن أُْرِسلحُه محعحُكْم ححىتا تـُْؤُتوِن محْوثِقاً ِمنح اَّللِا لحتحْأتـُناإِ  ِبِه ِإالا أحْن حُيحاطح ِبُكْم قال تعاىل يف سورة يوسف: 

  .(66 عحلحى محا نـحُقوُل وحِكيٌل( )يوسف:فـحلحماا آتـحْوُه محْوثِقحُهْم قحالح اَّللاُ 
 . (4)قال السدي: أنه حلفهم ابهلل  

 . (5)وقال ابن كثري: أي حتلفون ابلعهود واملواثيق  
( )يوسف: من واآلية األخرى يف املعىن نفسه:  ُكْم قحْد أحخحذح عحلحْيُكْم محْوثِقاً ِمنح اَّللِا )أحملْح تـحْعلحُموا أحنا أحابح

  .(81اآلية
 . (6)قال القرطيب: أي عهدا من هللا يف حفظ ابنه  

 وجاء امليثاق مبعىن العهد والعقد مطلقا مما يكون بني اخللق وخالقهم أو بعضهم مع بعض:  -9
( )الرعد:قال تعاىل يف سورة الرعد:    .(21)الاِذينح يُوُفونح ِبعحْهِد اَّللِا وحال يـحنـُْقُضونح اْلِميثحاقح

                                                 
 . 1/31انظر تفسير ابن كثير  - 1

 . 1/311زاد المسير  - 1

 . 1/33تفسير ابن كثير  - 3

 . 1/187تفسير الماوردي  - 4

 . 1/484تفسير ابن كثير  - 1

 . 7/141تفسير القرطبي  - 6
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أوثقوه على أنفسهم وقبلوه من اإلميان ابهلل وغريه من املواثيق بينهم وبني هللا وبني العباد   قال النسفي: ما
(1) . 

 . (2)وقال القرطيب: حيتمل أن يريد به جنس املواثيق، أي: إذا عقدوا يف طاعة هللا عهد مل ينقضوه  
يـحنـُْقُضونح عحْهدح اَّللِا ِمْن بـحْعِد ِميثحاِقِه(  )وحالاِذينح : -أيضا  -ويف املعىن نفسه جاء قوله تعاىل يف سورة الرعد 

فامليثاق يف هذه اآلية يف معىن امليثاق يف اآلية السابقة حيث إن اآليتني متقابلتان   .(25)الرعد: من اآلية
(3) . 

 وورد امليثاق مبعىن ما أخذه هللا على ذرية آدم وهم يف صلب أبيهم:  -11
محا لحُكْم ال تـُْؤِمُنونح اِبَّللِا وحالراُسوُل يحْدُعوُكْم لِتـُْؤِمُنوا ِبرحبُِّكْم وحقحْد أحخحذح ِميثحاقحُكْم )وح قال تعاىل يف سورة احلديد: 

ُتْم ُمْؤِمِننيح( )احلديد:  . (8ِإْن ُكنـْ
 (. 4)قال جماهد: هو امليثاق األول الذي كان وهم يف ظهر آدم أبن هللا ربكم ال إله لكم سواه  

اليت وردت يف القرآن الكرمي بلفظ العهد أو امليثاق، وقد بينت معاين هذه اآلايت  هذه هي اآلايت
حسب ورودها مستدال أبقوال املفسرين حسب ما ترجح لدي منها معرًضا عن ذكر اخلالف أو التفصيل يف 

ملوثق ذلك، التزاما ابملنهج الذي ذكرته. ومدار البحث يف الفصول القادمة على ما كان مبعىن اليمني وا
 . إىل نبينا دمحم  -عليه السالم  -والعهد احملكم، وما يتصل هبذا املعىن، مما أخذه هللا على عباده من آدم 

 هل العهد وامليثاق مصطلح واحد ؟
 من خالل تتبع لفظيت )العهد( و )امليثاق( يف القرآن الكرمي ويف كتب اللغة اتضح ما يلي: 

أييت ملعان غري معىن امليثاق فمن ذلك مثال، الوصية واألمر، يقال  أن العهد أعّم من امليثاق، فالعهد
ٍن أتحُْكُلُه النااُر( عهد إيّل بكذا أوصاين، ومنه قوله تعاىل:  ْتِيـحنحا ِبُقْرابح نحا أحالا نـُْؤِمنح لِرحُسوٍل ححىتا أيح )ِإنا اَّللاح عحِهدح إِلحيـْ

 . (183)آل عمران: من اآلية

                                                 
 . 1/417تفسير النسفي  - 1

 . 7/317تفسير القرطبي  - 1

 . 7/314تفسير القرطبي  - 3

 . 17/138؛ وتفسير القرطبي 17/118انظر تفسير الطبري  - 4
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 . (1)د إلينا: أمرَّن يف التوراة وأوصاَّن  قال أبو السعود: عه
رحا بـحْييِتح لِلطاائِِفنيح وحاْلعحاِكِفنيح وحالرُّكاِع ومنه قوله تعاىل:  )وحعحِهْدَّنح ِإىلح ِإبـْرحاِهيمح وحِإمْسحاِعيلح أحْن طحهِّ

 . (2)فعهدَّن هنا مبعىن أوصينا وأمرَّن   ، (125السُُّجوِد()البقرة: من اآلية
. قال (86)أحفحطحالح عحلحْيُكُم اْلعحْهُد( )طـه: من اآليةهد مبعىن الزمان، ومنه قوله تعاىل: وأييت الع -

 . (3)الزخمشري: العهد الزمان، يريد مدة مفارقته هلم  
 وأييت العهد مبعىن األمان.  -
 وأييت مبعىن الوفاء واحلفاظ ورعاية احلرمة تقول مادًحا: فالن كما عهدَّنه.  -
 ىن اللقاء، نقول عهدي بزيد يف مكان كذا، أي آخر لقاء يل به كان يف مكان كذا. وأييت مبع -
 وأييت العهد مبعىن املنـزل قال ذو الرمة:  -

 ؟ هل تعرف العهد احمليل رْسه
 . (4)أي: املنـزل  

ى ادُْع )قحاُلوا ايح ُموسح وأييت العهد مبعىن االستيداع والعهدة واالختصاص، ومنه ما جاء يف قوله تعاىل:  -
( )األعراف: من اآلية  . (5). قال املفسرون: أي مبا استودعك من العلم والنبوة  (134لحنحا رحباكح مبحا عحِهدح ِعْندحكح

وأييت العهد ملعان أخرى سبق بياهنا عند بيان معاين العهد يف اللغة وكذلك عند تفسري معىن العهد  -
 الذي ورد يف القرآن الكرمي. 

مبعىن امليثاق وهو كثري جًدا، بل إن كثريًا من اآلايت جاءت بلفظ العهد وهي  -أيًضا  -وجاء العهد 
ُهْم( )البقرة: من مبعىن امليثاق مثال ذلك قوله تعاىل عن اليهود:  ُه فحرِيٌق ِمنـْ )أحوحُكلامحا عحاهحُدوا عحْهداً نـحبحذح

 . (111اآلية

                                                 
 . 1/614تفسير أبي السعود  - 1

 . 1/116ر الماوردي انظر تفسي - 1

 . 1/147الكشاف  - 3

 . 3/313لسان العرب مادة )عهد(  - 4

 . 1/141؛ وتفسير النسفي 7/171انظر تفسير القرطبي  - 1
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ُهْم ومنه قوله تعاىل:  ُهْم يف ُكلِّ محراٍة وحُهْم ال يـحتـاُقونح( )األنفال:)الاِذينح عحاهحْدتح ِمنـْ  . (56مُثا يـحنـُْقُضونح عحْهدح
 . (1)مع اليهود   فقد ذكر املفسرون أهنا العهود واملواثيق اليت عقدها الرسول 

ْيئاً وحملحْ يُظحاِهُروا عحلحْيُكْم )ِإالا الاِذينح عحاهحْدُُتْ ِمنح اْلُمْشرِِكنيح مُثا ملْح يـحنْـ ومنه قوله تعاىل يف سورة التوبة:  ُقُصوُكْم شح
ُهْم( )التوبة: من اآلية   .(4أحححداً فحأحمتُّوا إِلحْيِهْم عحْهدح

 . (2)واملشركني   فالعهد هنا هو امليثاق الذي كان بني الرسول 
 (. وبذلك يتضح لنا أن )العهد( جاء ملعىن امليثاق وملعاٍن أخرى فهو أعم من معىن )امليثاق

أما )امليثاق( فهو أخص؛ فبتتبع اآلايت اليت جاء فيها لفظ )امليثاق( َند أن املفسرين فسروها  -
ابلعهد، وقد سبق بيان ذلك ابلتفصيل يف مبحث كلمة امليثاق ومعناها يف القرآن الكرمي وأنخذ لذلك بعض 

 األمثلة: 
 . (27ِد ِميثحاِقِه( )البقرة: من اآلية)الاِذينح يـحنـُْقُضونح عحْهدح اَّللِا ِمْن بـحعْ قال تعاىل: 

 . (3)قال القرطيب: امليثاق: العهد املؤكد ابليمني  
( )البقرة: من اآليةومثل قوله تعاىل:  . فامليثاق يف هذه (63)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح

 . (4)عهد وامليثاق الذي أخذه هللا عليهم  اآلية وغريها مما ورد يف بإ  إسرائيل فهو مبعىن ال
 . (7)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِمنح الناِبيِّنيح ِميثحاقـحُهْم( )األحزاب: من اآليةوقال تعاىل: 

وقال ابن كثري: أخذ عليهم العهد وامليثاق يف إقامة دين هللا وإبالغ رسالته والتعاون والتناصر واالتفاق  
(5) . 

نـحُهْم ِميثحاٌق( )األنفال: من اآلية)ِإالا عحلح وقال تعاىل:  نحُكْم وحبـحيـْ  . (72ى قـحْوٍم بـحيـْ
 . (6)قال ابن اجلوزي: إال أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهد، فال تغدروا أبرابب العهد  

                                                 
 . 3/371؛ وزاد المسير 8/31و 1/41انظر تفسير القرطبي  - 1

 . 11/113انظر التحرير والتنوير  - 1

 . 1/147تفسير القرطبي  - 3

 ك بالتفصيل في مبحث )كلمة الميثاق في القرآن الكريم(. انظر بيان ذل - 4

 . 3/467تفسير ابن كثير  - 1

 . 3/386زاد المسير  - 6
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وهبذا يتضح لنا أن معىن امليثاق حيث ورد يف القرآن الكرمي فيجوز تفسريه مبعىن العهد، أما لفظ العهد 
 و على ثالثة معاين: فه

 العهد مبعىن امليثاق مطابًقا.  -1
 . (1)العهد مبعىن قريب من معىن امليثاق حيث قد يفسر به وبغريه   -2
العهد مبعان أخرى غري معىن امليثاق، واخلالصة اليت هتمنا هنا أن أغلب الكلمات اليت وردت يف  -3

وذلك أن ما ورد بلفظ )امليثاق( فمعناها العهد، وما ورد القرآن الكرمي بلفظ العهد وامليثاق معناها واحد، 
بلفظ )العهد( فكثري منها مبعىن امليثاق، وهبذا يكون أكثر ما ورد هبذين اللفظني معنامها واحد، مع بقاء 

 عدد من اآلايت حتمل معىن العهد دون امليثاق. 
 األسلوب القرآين يف عرض قضية العهد وامليثاق

عريب مبني، على أفصح العرب وأقومهم لساَّن، وكان القرآن الكرمي هو املعجزة نـزل القرآن بلسان 
حيث حتداهم هللا أن أيتوا مبثله، بل أن أيتوا بسورة منه، وعجز العرب وأذعنوا  الكربى للرسول 

دة واستسلموا هلذا اإلعجاز البياين الرائع، واستمرت تلك املعجزة البيانية على مّر العصور واألجيال شاه
 وقوة رسالته.  - على صدق النيب 

وهذا القرآن املعجزة للبشرية يقف املسلم أمامه منبهرا، يقف بني اإلعجاز وبني سالسة األسلوب 
 وسهولة العبارة وقوة نفاذها إىل أعماق القلوب، ال تعقيد وال تكلف وال تركيب. 

ويسمعه األمي فيزداد إميانه وخشوعه،  يقرأه العامل املتخصص فيشعر ابلضعف أمام روعة أسلوبه وبيانه،
 ويتلوه األعجمي فيخر هلل ساجًدا دون أن جيد تفسريًا لقوة سلطانه على قلبه. 

ُق ِمنح اَّللِا ِقياًل( )النساء: من اآليةوال غرو وال عجب فهذا كالم هللا:  وآايت العهد  (122)وحمحْن أحْصدح
باطل من بني يديه وال من خلفه، وألن هذا القرآن كتاب وامليثاق جزء من هذا الكتاب الذي ال أيتيه ال

هداية وبيان وداللة وإرشاد، فقد عرضت آايته أبسلوب رصني، بل أبساليب متعددة، لئال متّل القلوب أو 

                                                 
 [ أي وعدا وقيل: ميثاقا. 87مثال ذلك قوله تعالى في سورة مريم: )إال من اتخذ عند الرحمن عهدا( ] - 1
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تكل األفهام، تبدأ اآلية أبسلوب رائع مث تنتهي أبسلوب أّخاذ، وتزداد نبضات القلب يف تنقله بني آايته 
 جه اآلذان، وال تتعب فيه األذهان، تنـزيل من عزيز حكيم. ومعانيه، فال مت

وقد أتملت يف آايت العهد وامليثاق فوجدت أهنا قد عرضت بعدة أساليب، استمالة للقلوب وإيقاظا 
للنفوس، ذكرى للمؤمنني وتنبيها للغافلني، وحجة على الكافرين واملعاندين. ويصعب حصر األساليب اليت 

لعهد وامليثاق لتعددها وتنوعها، حسب املقتضى واالرتباط، وسأذكر أبرز تلك وردت يف عرض قضية ا
 األساليب، مكتفًيا منها مبثالني أو ثالثة، معرضا عن االستطراد واإلطناب. 

 اخلرب:  -1
 جاءت آايت كثرية بصيغة اخلرب مفيدة عاقبة نقض العهد، أو جزاء الوفاء ابمليثاق. 

)وحمحا ُيِضلُّ بِِه ِإالا اْلفحاِسِقنيح الاِذينح يـحنـُْقُضونح عحْهدح اَّللِا ِمْن بـحْعِد ِميثحاِقِه( يقول تعاىل يف سورة البقرة: 
 . (27، 26)البقرة: من اآليتني 

وكما أن الضالل والفسق عاقبة الناقضني لعهد هللا، أتيت آية أخرى لتقابل معىن هذه اآلية حيث جعل 
وهذا ، (76ى محْن أحْوَفح ِبعحْهِدِه وحاتـاقحى فحِإنا اَّللاح حيُِبُّ اْلُمتاِقنيح( )آل عمران:)بـحلح التقوى جزاء من أوَف بعهده: 

األسلوب رائع، حيث جعل نقض العهد يف اآلية األوىل مالزما للفسق، وجعل التقوى يف اآلية الثانية مالزمة 
 للوفاء ابلعهد، وهذا فيه من البيان والبديع ما فيه. 

)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح ُخُذوا محا أييت اخلرب يف سياق التذكري واالمتنان  ويف آية أخرى
ُتْم ِمْن بـحْعِد ذحِلكح فـحلحْوال فحْضُل اَّللاِ  نحاُكْم ِبُقواٍة وحاذُْكُروا محا ِفيِه لحعحلاُكْم تـحتـاُقونح مُثا تـحوحلايـْ ُتْم ِمنح  عحلحْيُكْم وح آتـحيـْ رحْْححُتُه لحُكنـْ

( )البقرة:  . (64، 63اخلْحاِسرِينح
هذه صيغة حتيي القلوب امليتة، وأسلوب يدعو إىل الشكر واإلميان والوفاء، ملن يف قلبه ذرة من كرم أو 

حياء. وَند أسلوب املقابلة بصيغة خربية رائعة، واملقابلة نوع من البالغة بديع، وهذا األسلوب له أثره 
ُ ِبِه ايب يف النفس تالوة واعتبارا: اإلجي )الاِذينح يُوُفونح ِبعحْهِد اَّللِا وحال يـحنـُْقُضونح اْلِميثحاقح وحالاِذينح يحِصُلونح محا أحمحرح اَّللا

اِر( )الرعد: من اآلية21، 21أحْن يُوصحلح( )الرعد:  ُْم ُعْقَبح الدا  . (22( )أُولحِئكح هلح
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ُ ِبِه وأثرًا. مث يذكر ما يقابل ذلك عمال  )وحالاِذينح يـحنـُْقُضونح عحْهدح اَّللِا ِمْن بـحْعِد ِميثحاِقِه وحيـحْقطحُعونح محا أحمحرح اَّللا
اِر( )الرعد: ُْم ُسوُء الدا ُُم اللاْعنحُة وحهلح  . (25أحْن يُوصحلح وحيـُْفِسُدونح يف اأْلحْرِض أُولحِئكح هلح

مجيل، فمرة أتيت بسياق األمر، وأخرى يف معرض النهي  وتتعدد الصيغ اخلربية، وكلها تعرض أبسلوب
 واثلثة مسبوقة جبملة استفهامية. 

 األمر:  -2
من األساليب اليت عرضت هبا قضية العهد وامليثاق أسلوب األمر، وهو أسلوب يتسابق املؤمنون 

ن، ومن نكث فإَّنا ينكث لتحقيقه والوفاء ابملراد منه، فال أتخر وال تلكأ وال تراجع، وهذا هو مقتضى اإلميا
يح فح على نفسه:  ُبوِن( )ايح بحإِ  ِإْسرائيلح اذُْكُروا نِْعمحيِتح الايِت أحنـْعحْمُت عحلحْيُكْم وحأحْوُفوا ِبعحْهِدي أُوِف ِبعحْهدُِكْم وحِإايا اْرهح

 . (41)البقرة:
)وحأحْوُفوا ِبعحْهِد اَّللِا ِإذحا يف النحل: و  (152)وحِبعحْهِد اَّللِا أحْوُفوا( )األنعام: من اآليةويف سورة األنعام: 

)وحأحْوُفوا اِبْلعحْهِد ِإنا اْلعحْهدح كحانح محْسُؤواًل( )اإلسراء: من ويف اإلسراء:  (91عحاهحْدُُتْ( )النحل: من اآلية
 . (34اآلية

تضاه، وهكذا يتكرر األمر، تعظيما لشأن العهد، وتنبيًها على وجوب الوفاء به، وعدم اإلخالل مبق
 حتقيًقا لعبودية هللا وطاعته. 

 النهي:  -3
 وكما جاء األمر، فقد ورد النهي عن نقض العهد وامليثاق بصيغة طلبية وأبسلوب خربي. 

ُقُضوا اأْلحمْيحانح بـحْعدح تـحوِْكيِدهحا وحقحْد جحعحْلُتُم اَّللاح يقول تعاىل يف سورة النحل بعد األمر ابلوفاء ابلعهد:  )وحال تـحنـْ
)وحال تحْشتـحُروا ِبعحْهِد اَّللِا َثححناً قحِلياًل( )النحل: من . ويف آية أخرى: (2)  (1)(91ْيُكْم كحِفياًل( )النحل: من اآليةعحلح 

وهذا هني صريح عن نقض العهود واملواثيق. أما األسلوب اخلربي وهو حيمل معىن النهي فقوله  (95اآلية

                                                 
 . وقد فسرت األيمان هنا بأيمان العهود والمواثيق 71اآلية  - 1

 وقد فسرت األيمان هنا بأيمان العهود والمواثيق.  71اآلية  - 1
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( )الرعد: من اآلية)وحال يـحنـُْقُضونح تعاىل يف سورة الرعد:  فمدلوله ال تنقضوا امليثاق لتكونوا من  (21اْلِميثحاقح
 أويل األلباب. 

 االستفهام:  -4
وقد ورد بصيغة االستفهام التوبيخي يف عدة آايت، منها قوله تعاىل يف سورة األعراف موخبًا بإ  إسرائيل 

لحْيِهْم ِميثحاُق اْلِكتحاِب أحْن ال يـحُقوُلوا عحلحى اَّللِا ِإالا احلْحقا )أحملْح يـُْؤخحْذ عح على سوء أفعاهلم وخيانتهم للعهد وامليثاق: 
 . (169وحدحرحُسوا محا ِفيِه( )األعراف: من اآلية

ويف سورة يس يبني هللا ما سيوجه للكافرين يوم القيامة من توبيخ وتقريع لتفريطهم ابلعهد الذي عهده 
ا )أحملْح أحْعهحْد إِ هللا إليهم فضيعوه  لحْيُكْم ايح بحإِ  آدحمح أحْن ال تـحْعُبُدوا الشاْيطحانح ِإناُه لحُكْم عحُدوٌّ ُمِبنٌي وحأحِن اْعُبُدوين هحذح

ماً وجاء االستفهام إنكاراي يف سورة البقرة:  (61، 61ِصرحاٌط ُمْستحِقيٌم( )يّـس: )وحقحاُلوا لحْن متححسانحا النااُر ِإالا أحايا
ُه أحْم تـحُقوُلونح عحلحى اَّللِا محا ال تـحْعلحُمونح( )البق محْعُدودحًة ُقلْ  ُ عحْهدح  . (81رة:أحختاحْذُُتْ ِعْندح اَّللِا عحْهداً فـحلحْن خُيِْلفح اَّللا

 . (1)  (7)كحْيفح يحُكوُن لِْلُمْشرِِكنيح عحْهٌد ِعْندح اَّللِا وحِعْندح رحُسولِِه( )التوبة: من اآليةويف سورة التوبة: 
تمر عرض موضوع العهد وامليثاق أبسلوب االستفهام، فيأيت االستفهام يف سورة التوبة مبعىن النفي: ويس

( )التوبة: من اآلية  . (111)وحمحْن أحْوَفح ِبعحْهِدِه ِمنح اَّللِا
وهكذا يكون االستفهام أبنواعه أحد األساليب البالغية اليت عرضت فيها قضية العهد وامليثاق توبيخا 

 ونفًيا.  وإنكارا
 اإلمجال والبيان:  -5

ومن األساليب اليت وردت يف القرآن الكرمي مبينة قضية العهد وامليثاق، اإلمجال يف موضع، والبيان 
والتفصيل يف موضع آخر. وهذا أسلوب بالغي رفيع، ففي اإلمجال ال إخالل، ويف البيان ال حشو وال 

ذ امليثاق على بإ  إسرائيل دون أن يبني أو يفصل يف ذلك. إسهاب. فقد ذكر هللا يف سورة البقرة أنه قد أخ
( )البقرة: من اآلية  . (63)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح

                                                 
 أنه استفهام إنكاري.  1/111وقد ذكر أبو السعود في تفسيره  7اآلية  - 1



 للشيخ األستاذ الدكتور انصر بن سليمان العمر العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي

 31 

فتتشوق النفوس، وتتطلع األفئدة ملعرفة ذلك امليثاق، وسرعان ما أييت البيان والتفصيل يف آية أخرى: 
ْيِن ِإْحسحاَّنً وحِذي اْلُقْرَبح وحاْليـحتحامحى وحاْلمحسحاكِ )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِمي نِي وحُقوُلوا ثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح ال تـحْعُبُدونح ِإالا اَّللاح وحاِبْلوحاِلدح

 اآلية.  (83لِلنااِس ُحْسناً وحأحِقيُموا الصاالةح وحآُتوا الزاكحاةح( )البقرة: من اآلية
ُهُم اثـْإ حْ وتفصيل هلذا امليثاق:  ويف املائدة أييت زايدة بيان ُ ِميثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح وحبـحعحثْـنحا ِمنـْ )وحلحقحْد أحخحذح اَّللا

ُتْم ِبُرُسِلي وحعح  ُتُم الزاكحاةح وحآمحنـْ ُ ِإيّنِ محعحُكْم لحِئْن أحقحْمُتُم الصاالةح وحآتـحيـْ اَّللاح قـحْرضاً  زاْرمُتُوُهْم وحأحقـْرحْضُتمُ عحشحرح نحِقيباً وحقحالح اَّللا
ا اأْلحنـْهحاُر فحمحْن كحفحرح  نااٍت َتحْرِي ِمْن حتحِْتهح ُْدِخلحناُكْم جح يِّئحاِتُكْم وحألح ُكحفِّرحنا عحْنُكْم سح بـحْعدح ذحِلكح ِمْنُكْم فـحقحْد  ححسحناً ألح

 . (12ضحلا سحوحاءح الساِبيِل( )املائدة:
)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِمنح الناِبيِّنيح ِميثحاقـحُهْم( النبيني ومل يفصل فيه: ويف سورة األحزاب ذكر هللا أخذ امليثاق على 

 . (7)األحزاب: من اآلية
ُتُكْم ِمْن ِكتحاٍب مث فصل وبني يف سورة آل عمران ما أمجل هناك:  ا آتـحيـْ ُ ِميثحاقح الناِبيِّنيح لحمح )وحِإْذ أحخحذح اَّللا

ٌق ِلمحا محعحُكْم لحتـُْؤِمُننا بِِه وحلحتـحْنُصرُناُه قحالح أحأحقـْرحْرُُتْ وحأحخحْذُُتْ عحلحى ذحِلُكْم ِإْصرِي قحاُلوا وحِحْكمحٍة مُثا جحاءحُكْم رحُسوٌل ُمصحدِّ 
 . (81أحقـْرحْرَّنح قحالح فحاْشهحُدوا وحأحَّنح محعحُكْم ِمنح الشااِهِدينح( )آل عمران:

 الرتغيب والرتهيب والوعد والوعيد:  -6
هلا خاصيتها اليت فطرها هللا عليها، والنوازع اليت جبل عليها البشر من أهم ما َتب النفس البشرية 

معرفته ملن يريد التعامل مع تلك النفس، وهللا سبحانه هو خالق اإلنسان، فهو أعلم بسرائره، ومداركه 
 . (14)أحال يـحْعلحُم محْن خحلحقح وحُهوح اللاِطيُف اخلْحِبرُي( )امللك: ،ونوازعه

النفس تعيش بني شّد ولني وقبض وبسط، والرتغيب والرتهيب من أقوى املؤثرات يف هذا املخلوق  وهذه
العجيب، والوعد والوعيد عامالن حامسان يف استقامة البشر وتقومي سلوكهم. ومن هنا كان من أبرز 

ليت وردت يف هذا األساليب القرآنية يف قضية العهد وامليثاق أسلوب الوعد والوعيد، بل إن أغلب اآلايت ا
 اجملال ال ختلو من أحد هذين األسلوبني، ويف آايت منها أييت اجلمع بني الرتغيب والرتهيب يف آية واحدة. 
واألمثلة كثرية جدا، وجمرد إلقاء نظرة على تلك اآلايت تكشف عن هذه احلقيقة، ونكتفي من القالدة 

يهز نفس املؤمن هزًا، ويشوقها إىل وعد هللا وترغيبه ما أحاط ابلعنق. ففي سورة التوبة يعرض القضية عرًضا 
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ُُم اجلْحناةح يـُقحاتُِلونح يف سحِبيِل ا ُْم أبِحنا هلح َّللِا فـحيـحْقتـُُلونح وحيـُْقتـحُلونح وحْعداً )ِإنا اَّللاح اْشتـحرحى ِمنح اْلُمْؤِمِننيح أحنـُْفسحُهْم وحأحْموحاهلح
يـحْعُتْم ِبِه وحذحِلكح عحلحْيِه ححّقاً يف التـاْورحاِة وحاأْلِ  يِل وحاْلُقْرآِن وحمحْن أحْوَفح ِبعحْهِدِه ِمنح اَّللِا فحاْستـحْبِشُروا بِبـحْيِعُكُم الاِذي ابح ُهوح َنِْ

 . (111اْلفحْوُز اْلعحِظيُم( )التوبة:
قبل عليه ويف سورة الرعد يذكر املوفني بعهودهم الذين ال ينقضون مواثيقهم مث خيتمها هبذا اجلزاء الذي ت

هتِِ النفس إقباال:  ئِِهْم وحأحْزوحاِجِهْم وحُذّرايا نااُت عحْدٍن يحْدُخُلونـحهحا وحمحْن صحلححح ِمْن آابح اِر جح ُْم ُعْقَبح الدا ْم )أُولحِئكح هلح
ٍب سحالٌم عحلحْيُكْم مبحا صحبـحْرُُتْ فحِنْعمح ُعقْ  ُة يحْدُخُلونح عحلحْيِهْم ِمْن ُكلِّ ابح اِر( )الرعد:وحاْلمحالِئكح  . (24-22َبح الدا

أي جزاء مثل هذا اجلزاء، وأي إغراء كهذا اإلغراء إال رؤية وجه هللا الكرمي، وهو متحقق ملن كان هذا مآله 
من هم وما  (1)قحْد أحفـْلححح اْلُمْؤِمُنونح( )املؤمنون:وعقباه. ويف سورة )املؤمنون( تعرض القضية أبسلوب آخر 

هِتِْم وحعحْهِدِهْم رحاُعونح( )املؤمنون:لفالح وتطلبه... هي صفتهم لتنشد هذا ا  . (8)وحالاِذينح ُهْم أِلحمحاَّنح
أُولحِئكح ُهُم اْلوحارِثُونح الاِذينح يحرِثُونح اْلِفْردحْوسح ُهْم ِفيهحا خحاِلُدونح( ) ما هو جزاؤهم، وماذا أعّد هللا هلم 

 . (11، 11)املؤمنون:
والوعد مناداًي، جاء الوعيد زاجرًا، والرتهيب َّنهًيا وحمذرًا، ها هي سورة البقرة وكما جاء الرتغيب داعيا، 

 )تقص علينا قصة بإ  إسرائيل مع مواثيقهم وعهودهم، نقض وإخالف وفجور، ولكن اجلزاء كان رهيًبا 
نـْيحا وحيـحْومح أحفـحتـُْؤِمُنونح بِبـحْعِض اْلِكتحاِب وحتحْكُفُرونح بِبـحْعٍض فحمحا جحزحاُء محْن يـحْفعحُل ذح  ِلكح ِمْنُكْم ِإالا ِخْزٌي يف احلْحيحاِة الدُّ

ُ ِبغحاِفٍل عحماا تـحْعمحُلونح أُولحِئكح الاِذينح اْشتـحرحُوا احلْح  اِب وحمحا اَّللا نـْيحا اِبآْلِخرحِة فحال اْلِقيحامحِة يـُرحدُّونح ِإىلح أحشحدِّ اْلعحذح يحاةح الدُّ
ُهُم اْلعحذحابُ  )ِإنا الاِذينح ويف آل عمران أييت الوعيد خميفا:  (86، 85وحال ُهْم يـُْنصحُرونح( )البقرة: خُيحفاُف عحنـْ

لُِّمُهُم اَّللاُ   وحال يـحْنظُُر إِلحْيِهْم يـحْومح يحْشتـحُرونح ِبعحْهِد اَّللِا وحأحمْيحاهِنِْم َثححناً قحِليالً أُولحِئكح ال خحالقح هلحُْم يف اآْلِخرحِة وحال ُيكح
ُْم عحذحاٌب أحلِيٌم( )آل عمران:اْلقِ   . (77يحامحِة وحال يـُزحكِّيِهْم وحهلح

ويف سورة األنفال خيفق القلب خفقاًَّن ويضطرب اضطرااًب وهو يتلو تلك اآلايت اليت ال تدع جماال 
ُهْم يف ُكلِّ محراةٍ للمتالعبني واخلائنني:  ُهْم مُثا يـحنـُْقُضونح عحْهدح وحُهْم ال يـحتـاُقونح فحِإماا تـحثْـقحفحنـاُهْم يف  )الاِذينح عحاهحْدتح ِمنـْ

ْلفحُهْم لحعحلاُهْم يحذاكاُرونح وحِإماا ختححافحنا ِمْن قـحْوٍم ِخيحانحًة فحاْنِبْذ إِلح  ّرِْد هِبِْم محْن خح ْيِهْم عحلحى سحوحاٍء ِإنا اَّللاح ال حيُِبُّ احلْحْرِب فحشح
 . (58-56اخلْحائِِننيح( )األنفال:
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أما اآلايت اليت مجعت بني الوعد والوعيد فمنها قوله تعاىل مبيًنا جزاء الوفاء ابمليثاق، وعاقبة الكفر 
ا اأْلحنـْهحاُر فحمحْن كحفحرح بـحْعدح والعصيان:...  ُْدِخلحناُكْم جحنااٍت َتحْرِي ِمْن حتحِْتهح يِّئحاِتُكْم وحألح ُكحفِّرحنا عحْنُكْم سح ذحِلكح  )ألح

 . (12ْد ضحلا سحوحاءح الساِبيِل( )املائدة: من اآليةِمْنُكْم فـحقح 
 

 وبعد: 
فهذه أبرز األساليب اليت عرضت هبا قضية العهد وامليثاق، تبني لنا مدى اجلهد الذي بذل، والعناية 

الفائقة جلالء تلك القضية، فال لبس وال غموض وقد ابن الصبح لكل ذي عينني، فلم يبق إال االلتزام 
 من نكث وخان فال يلومن إال نفسه، وهللا له ابملرصاد، وماذا بعد احلق إال الضالل. والوفاء، و 

 العهد وامليثاق يف السنة النبوية الشريفة
استكماال للبحث واستيعااًب ملصطلح )العهد وامليثاق( أجد من املناسب أن أذكر بعض األحاديث اليت 

على أمهية هذا املصطلح وجماالت استعماله فأقول وابهلل  وردت فيها كلمة العهد أو امليثاق، لتعطينا داللة
 التوفيق. 

ورد مصطلح العهد وامليثاق يف السنة النبوية كثريا، وعندما رجعت إىل كتب السنة وجدت عشرات 
 األحاديث اليت وردت فيها كلمة العهد أو كلمة امليثاق أو كالمها. 

 وسأختار بعض األحاديث اليت تناسب املقام: 
 : كلمة العهد يف األحاديث النبوية:أوال

 ورد يف صحيح البخاري يف احلديث الطويل الذي رواه عبد هللا بن عباس يف قصة كتاب رسول هللا 
فماذا أيمركم؟ قال: أيمرَّن أن نعبد هللا وحده ال نشرك به شيئا،  "قال قيصر أليب سفيان:  -إىل قيصر 

احلديث. رواه  "لصالة والصدقة والعفاف والوفاء ابلعهد وأداء األمانة وينهاَّن عما كان يعبد آابؤَّن، وأيمرَّن اب
 . (1)البخاري  

                                                 
 . 4/16باب دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى اإلسالم  -صحيح البخاري  - 1
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أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة  "قال:  وعن عبد هللا بن عمرو أن النيب 
وإذا منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حّدث كذب، وإذا عاهد غدر، 

 . (1)رواه البخاري   "خاصم فجر 
املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدَّنهم، وهم يد  " قال: قال رسول هللا  وعن علي 

 . (2)رواه أْحد   "على من سواهم، أال يقتل مؤمن بكافر، وال ذو عهد يف عهده 
اي أاب جندل:  "قال:   يف قصة احلديبية أن رسول هللا -وروى اإلمام أْحد عن املسور بن خمرمة 

اصرب واحتسب فإن هللا جاعل لك وملن معك من املستضعفني فرًجا وخمرًجا، إَّّن قد عقدَّن بيننا وبني القوم 
 . (3)  "صلًحا، فأعطيناهم على ذلك وأعطوَّن عليه عهًدا، وإَّن لن نغدر هبم 
يدخل اجلنة إال نفس مسلمة، وال ال  "وعن زيد بن أثيع قال: سألت علًيا أبي شيء بعثت قال أبربع: 

عهد  يطوف ابلبيت عراين، وال جيتمع املسلمون واملشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبني النيب 
 . (4)رواه الرتمذي   "فعهده إىل مدته، ومن ال مدة له فأربعة أشهر 

 على العباد، مخس صلوات كتبهن هللا "يقول:  وعن عبادة بن الصامت قال: مسعت رسول هللا 
فمن جاء هبن مل يضيع منهن شيًئا استخفافًا حبقهن كان له عند هللا عهد أن يدخله اجلنة، ومن مل أيت 

 . (5)رواه أبو داود   "فليس له عند هللا عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله اجلنة 
وبينهم الصالة فمن تركها العهد الذي بيننا  " وعن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول هللا 

 . (6)رواه الرتمذي   "فقد كفر 
رواه البخاري   -وقال إبراهيم النخعي: كان أصحابنا ينهوَّن وحنن غلمان أن حنلف ابلشهادة والعهد 

(1) . 
                                                 

 . 1/16صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب عالمة المنافق  - 1

 . 1/117مسند اإلمام أحمد  - 1

 . 4/311مسند اإلمام أحمد  - 3

 . 1/177باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا  -سنن الترمذي: أبواب الحج  - 4

 . 4/173عون المعبود شرح سنن أبي داود، أبواب قيام الليل، باب فيمن لم يوتر  - 1

 . 4/116ي ترك الصالة سنن الترمذي، أبواب اإليمان، باب ما جاء ف - 6
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 .   (2)وقال البخاري: ابب عهد هللا 
 

 : كلمة امليثاق يف األحاديث النبوية:اثنياً 
آخر أهل اجلنة  -يف حديث طويل وفيه قصة الرجل  ن رسول هللا روى البخاري عن أيب هريرة ع

لعلي إن أعطيتك ذلك تسألإ   -هللا  -فال يزال يدعو، فيقول  "حيث يسأل هللا تعاىل وفيه:  -دخوال 
غريه، فيقول: ال وعزتك ال أسألك غريه، فيعطي هللا من عهود ومواثيق أال يسأله غريه، فيقربه إىل ابب اجلنة 

 . (3)ديث  احل "
فيأخذ  "إىل أن قال:  "أربعة يوم القيامة...  "قال:  ويف حديث األسود بن سريع عن رسول هللا 
 . (4)احلديث. رواه أْحد   "مواثيقهم ليطيعنه، فريسل عليهم أن ادخلوا النار 

ًما يو  حضرت عصابة من اليهود نيب هللا  "قال:  -رضي هللا عنهما  -وعن عبد هللا بن العباس 
فقالوا: اي أاب القاسم حدثنا عن خالل نسألك عنهن ال يعلمهن إال نيب، فلما سألوه قال: "فعليكم عهد هللا 

 . (5)رواه أْحد   "وميثاقه لئن أَّن أخربتكم لتتابعإ "، قال: فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق 
قال عمر  - عنهما رضي هللا -مع العباس وعلي  ويف احلديث الذي رواه البخاري يف قصة عمر 

ومبا  هلما: إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد هللا وميثاقه لتعمالن فيها مبا عمل به رسول هللا 
عمل به فيها أبو بكر، ومبا عملت به فيها منذ وليتها، وإال فال تكلماين فيها، فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. 

 . (6)احلديث  

                                                                                                                                                                  
 . 8/167صحيح البخاري، كتاب األيمان والنذور، باب إذا قال أشهد باهلل  - 1

 . 8/167صحيح البخاري، كتاب األيمان والنذور، باب عهد هللا عز وجل  - 1

 . 8/167صحيح البخاري، كتاب األيمان والنذور، باب عهد هللا عز وجل  - 3

 . 4/14مسند اإلمام أحمد  - 4

 . 1/178مسند اإلمام أحمد  - 1

 . 7/81صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله  - 6
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مث يذروه قال  -بعد موته  -ذي مجع أوالده قبل موته وطلب منهم أن حيرقوه ويف حديث الرجل الغإ  ال
 . (1)احلديث. رواه أْحد   "فأخذ منهم ميثاقًا وريب  " رسول هللا 

هذه بعض األحاديث اليت وردت فيها كلمتا العهد وامليثاق، ومل أذكر إال عدًدا يسريًا مبا يؤدي إىل 
 يف هذا الباب كثرية جًدا، وخباصة اليت ورد فيها لفظ العهد.  الغرض من ذكرها، وإال فاألحاديث

 

                                                 
 . 1/1انظر الحديث بطوله في مسند اإلمام أحمد  - 1
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 املبَحث الثَاين اثلثاً:
 العهود واملواثيق اليت وردت يف القرآن الكرمي

 توطئة:
أثناء تتبعي لآلايت اليت وردت يف العهد وامليثاق وجدت أن هذه اآلايت تشري مرة إىل العهود مع 

إسرائيل، وأخرى لعهود الصحابة، ورابعة إىل عهد ذرية آدم وهكذا، ورأيت املشركني، ومرات إىل مواثيق بإ  
لزاًما علّي كباحث يف هذا املوضوع أن أقف مع تلك العهود مبيًنا وحمقًقا، دارًسا وموثًقا، حيث إن املوضوع 

 ال يكتمل دون أن أويف هذه القضية حقها من البيان واإليضاح. 
ومصادر التفسري ومراجع التاريخ وغريها مما يسّهل مهميت ويعينإ  يف وطفقت أنّقب من بني كتب السّنة 

بغييت مستعيًنا ابهلل جّل وعال، وتوصلت بعد بذل اجلهد واستثمار األوقات إىل بيان أهم تلك العهود 
 واملواثيق وقد جاءت كما يلي: 

 العهد وامليثاق الذي أخذه هللا على ذرية آدم.  -1
 أخذه هللا على النبيني.  العهد وامليثاق الذي -2
 العهد وامليثاق الذي أخذه هللا على بإ  إسرائيل.  -3
 وهي على نوعني:  العهود واملواثيق اليت جرت يف عهد الرسول  -4

 مع أصحاهبا، وهي ثالثة أقسام:  األول: عهود ومواثيق ابشرها الرسول 
 على الصحابة.  عهود ومواثيق أخذها الرسول  -1
 على اليهود.  ومواثيق أخذها الرسول عهود  -2
 وبني املشركني.  عهود ومواثيق كانت بني الرسول  -3

وتضمنت بعض العهود واملواثيق، وأشار إليها القرآن  الثاين: رسائل ومكاتبات بعثها رسول هللا 
 الكرمي وهي ألربع فئات: 

 اإلسالم.  لبعض القبائل اليت دخلت يف عهود ومواثيق أعطاها الرسول  -1
 لبعض اليهود.  عهود ومواثيق أعطاها الرسول  -2
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 لبعض النصارى.  عهود ومواثيق أعطاها الرسول  -3
 لبعض قبائل العرب.  عهود ومواثيق أعطاها الرسول  -4

وأعود فأقول: إن هذه الدراسة لتلك العهود اليت ذكرها القرآن مل أجد من قام هبا أو توىل مجع شتاهتا 
ها، سوى بعض املباحث منها مما أشرت إليه يف موضعه، وهلذا فإنإ  أحسب أن دراسيت هلذه العهود ومتحيص

واملواثيق جاءت لتليب حاجة قائمة، وتسّد فراًغا يف هذا اجملال، ومن هللا أستمد العون فهو حسيب ونعم 
 الوكيل. 
   

 : العهد وامليثاق الذي أخذه هللا تعاىل على ذريه آدمأوالً 
ُ ِبِه أحْن هللا تعاىل يف سورة البقرة: قال  )الاِذينح يـحنـُْقُضونح عحْهدح اَّللِا ِمْن بـحْعِد ِميثحاِقِه وحيـحْقطحُعونح محا أحمحرح اَّللا

  .(27يُوصحلح وحيـُْفِسُدونح يف اأْلحْرِض أُولحِئكح ُهُم اخلْحاِسُرونح( )البقرة:
هو العهد الذي أخذه  يل: العهد الذي ذكره هللا املاوردي والقرطيب وابن كثري: ق قال ابن جرير و

)وحِإْذ أحخحذح رحبُّكح ِمْن بحإِ  آدحمح ِمْن عليهم حني أخرجهم من صلب آدم الذي وصفه يف قوله يف سورة األعراف: 
ُهْم عحلحى أحنـُْفِسِهْم أحلحْسُت ِبرحبُِّكْم قحاُلوا بـحلحى شحِهدْ  َّنح أحْن تـحُقوُلوا يـحْومح اْلِقيحامحِة ِإَّنا ُكناا عحْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـاتـحُهْم وحأحْشهحدح

ا غحاِفِلنيح( )األعراف:   .(1)(172هحذح
)وحمحا لحُكْم ال تـُْؤِمُنونح اِبَّللِا وحالراُسوُل يحْدُعوُكْم لِتـُْؤِمُنوا ِبرحبُِّكْم وحقحْد أحخحذح ِميثحاقحُكْم وقال تعاىل يف سورة احلديد: 

ُتْم ُمؤْ    .(8ِمِننيح( )احلديد:ِإْن ُكنـْ
قال الطربي: عىن بذلك: وقد أخذ منكم ربكم ميثاقكم يف صلب آدم أبن هللا ربكم ال إله لكم سواه، 

 . (2)وهو قول جماهد  

                                                 
 . 1/66؛ وتفسير ابن كثير 1/146؛ وتفسير القرطبي 1/81؛ وتفسير الماوردي 1/183تفسير الطبري  - 1

 . 17/138؛ وتفسير القرطبي 17/118ر الطبري انظر تفسي - 1
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وقد اختلف العلماء يف هذا امليثاق وكيف أخذه هللا من ذريه آدم، وألمهية هذا امليثاق سأذكر بعض ما 
اآلاثر عن السلف وخباصة املفسرين منهم، مث أبني ما يرتجح يل يف هذا  ورد فيه من أحاديث، مث ذكر بعض

 املوضوع، مسرتشدا ابألحاديث واآلاثر وأقوال املفسرين: 
 األحاديث:  -0

يف بيان إخراج الذرية من ظهر آدم وأخذ امليثاق عليهم،  وردت أحاديث كثرية عن املصطفى 
 حسب اإلمكان:  وسأذكر بعضها مع اإلشارة إىل درجة كل حديث

فقال: اي رسول هللا أنبتدأ األعمال أم قد مضى  أن رجال أتى رسول هللا  "عن هشام بن حكيم 
"إن هللا أخذ ذرية آدم من ظهورهم مث أشهدهم على أنفسهم، مث أفاض هبم يف  القضاء؟ فقال رسول هللا 

ون لعمل أهل اجلنة، وأهل النار ميسرون كفيه، مث قال: هؤالء يف اجلنة وهؤالء يف النار، فأهل اجلنة ميسر 
 . (1)  "لعمل أهل النار" 

قال اهليثمي: رواه البزار والطرباين، ويف سنده بقية ابن الوليد، وهو ضعيف، وحيسن حديثه بكثرة 
  (2)الشواهد وإسناد الطرباين حسن  

 . (3)اته  وقال الدكتور عبد العزيز العثيم يف خترجه هلذا احلديث: هذا احلديث حسن لذ
 قلت: وبقية صدوق يدّلس كثريًا، فحديثه فيه ضعف، ولكنه يتقوى بكثرة الشواهد فيصبح حسًنا لغريه. 

أن هللا يقول ألهون أهل النار عذااًب، لو أن لك ما يف األرض من شيء كنت  "وعن أنس يرفعه: 
م، أن ال تشرك يب، فأبيت تفتدي به، قال: نعم، قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت يف صلب آد

 . (4)رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري   "إال الشرك 
 -يعإ  عرفة  -أخذ هللا تعاىل امليثاق من ظهر آدم بنعمان  "قال:  وعن ابن عباس عن النيب 

ى فأخرج من صلبه كل ذريه ذرأها، فنثرهم بني يديه كالذر، مث كلمهم فتال فقال: ألست بربكم قالوا: )بل
                                                 

 . 8/171؛ والبخاري في التاريخ الكبير 7/117رواه الطبري في تفسيره  - 1

 . 7/187مجمع الزوائد  - 1

 مخطوط.  11إخراج الذرية من ظهر آدم، بحث الدكتور عبد العزيز العثيم ص - 3

 . 8/134؛ وصحيح مسلم كتاب صفة القيامة، باب طلب الكافر الفداء بملء األرض ذهًبا 6/363باب خلق آدم ذريته  صحيح البخاري )فتح الباري( كتاب أحاديث األنبياء، - 4
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رواه الطربي )واللفظ له(  "شهدَّن أن تقولوا يوم القيامة إَّن كنا عن هذا غافلني( إىل قوله: )مبا فعل املبطلون( 
 . (1)وأْحد واحلاكم  

 . (2)قال اهليثمي: رواه أْحد ورجاله الصحيح  
 . (3)وقال احلاكم: حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  

إال  -لنسائي يف كتاب التفسري، ورواه ابن جرير وابن أيب حاُت قال ابن كثري: وقد روى هذا احلديث ا
وأخرجه احلاكم يف مستدركه، قال: وقد رواه عن الوارث عن كلثوم بن جبري  -أن ابن أيب حاُت جعله موقوفًا 

عن سعيد بن جبري عن ابن عباس فوقفه، وكذا رواه إمساعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم عن جبري 
ه به، وكذلك رواه عطاء بن السائب وحبيب ابن أيب اثبت وعلي بن بذمية عن سعيد بن جبري عن عن أبي

ابن عباس، وكذا رواه العويف وعلي بن أيب طلحة عن ابن عباس، فهذا أكثر وأثبت )أي وقفه على ابن 
 . (4)عباس(  

اس غري سديد  لكن قال أْحد شاكر: حديث ابن عباس صحيح مرفوع وتعليله ابلوقف على ابن عب
(5) . 

 نعم وإن رواه هؤالء الثقات موقوفًا، إال أنه يف حكم املرفوع ملا يلي: 
 ألنه من األمور الغيبية اليت ال تعرف إال عن طريق الوحي.  -1
وممن قال بذلك  - هو تفسري صحايب، وبعض العلماء يقولون أنه مبنـزلة املرفوع إىل النيب  -2

 . (7)شي يف الربهان  وذكره الزرك (6)احلاكم  
 من طريق صحيح كما قال أْحد شاكر وغريه.  أنه أتى مرفوًعا إىل النيب  -3

                                                 
 . 1/17؛ والمستدرك 1/181؛ ومسند أحمد 111-7/111تفسير الطبري  - 1

 . 7/187مجمع الزوائد للهيثمي  - 1

 . 1/17المستدرك  - 3

 . 1/161تفسير ابن كثير  - 4

 . 187قيدة الطحاوية، تحقيق أحمد شاكر ص شرح الع - 1

 . 1/118المستدرك  - 6

 . 1/117البرهان في علوم القرآن  - 7
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 . (1)أن له شواهد مرفوعة تقّوي رفعه   -4
)وحِإْذ أحخحذح رحبُّكح ِمْن بحإِ  آدحمح ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـاتـحُهْم(  عن عبد هللا بن عمرو قال: قال رسول هللا 

)شحِهْدَّنح أحْن تـحُقوُلوا يـحْومح قال: أخذوا من ظهره كما يؤخذ ابملشط من الرأس  (172ن اآلية)األعراف: م
ا غحاِفِلنيح( )األعراف: من اآلية  . (2)رواه الطربي   (172اْلِقيحامحِة ِإَّنا ُكناا عحْن هحذح

 . (4)ورواه الاللكائي موقوفًا   (3)ورواه موقوفًا أيًضا  
يخ الطربي عبد الرْحن بن الوليد اجلرجاين مل يتكلم فيه جبرح وال تعديل، وبقية يف سند هذا احلديث ش

 رجال اإلسناد ليس فيهم ضعيف. 
قال الطربي: والثقات اليت يعتمد على حفظهم وإتقاهنم حدثوا هبذا احلديث عن الثوري، فوقفوه على 

 . (5)عبد هللا بن عمرو ومل يرفعوه  
 . (6)وقفه على عبد هللا بن عمرو  قال ابن كثري: وهذا أصح، أي 

هذه بعض األحاديث اليت وردت يف إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على أنفسهم )أي أخذ 
ولكن مل يذكر فيها اإلشهاد فلم أذكرها اقتصارا  (7)امليثاق عليهم( وهناك أحاديث أخرى يف إخراج الذرية  

 على جوهر املوضوع. 

                                                 
 . 11وانظر بحث إخراج الذرية من ظهر آدم للعثيم ص - 1

 . 7/113تفسير الطبري  - 1

 . 7/113تفسير الطبري  - 3

 . 3/161انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة  - 4

 . 7/118تفسير الطبري  - 1

 . 1/161تفسير ابن كثير  - 6

 . 11/471؛ وعون المعبود، كتاب القدر 161؛ وموطأ مالك، كتاب القدر 7/111انظر تفسير الطبري  - 7
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 لسلف: اآلاثر الواردة عن ا -2
ُهْم عحلحى روى عن أيّب بن كعب يف قوله تعاىل:  )وحِإْذ أحخحذح رحبُّكح ِمْن بحإِ  آدحمح ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـاتـحُهْم وحأحْشهحدح

مجعهم فجعلهم أرواًحا مث صورهم فاستنطقهم فتكلموا،  "اآلية. قال:  (172أحنـُْفِسِهْم( )األعراف: من اآلية
يثاق، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قال: فإين أشهد عليكم السماوات مث أخذ عليهم العهد وامل

السبع واألرضني السبع وأشهد عليكم أابكم آدم عليه السالم أن تقولوا يوم القيامة مل نعلم هبذا، اعلموا أنه 
ي وأنـزل ال إله غريي وال رب غريي فال تشركوا يب شيًئا، إين سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاق

 "عليكم كتيب، قالوا: )شهدَّن أبنك ربنا وإهلنا، ال رب لنا غريك، فأقروا بذلك ورفع عليهم آدم ينظر إليهم( 
 . (1)رواه أْحد والطربي واحلاكم والاللكائي  

رجال إسناده ثقات إال الربيع بن أنس فهو صدوق ودمحم بن يعقوب، قال اهليثمي: مستور، قال اهليثمي 
 . (3)وقال احلاكم: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب   (2)ه رجال الصحيح  وبقية رجال

إن هللا خلق آدم مث أخرج ذريته من صلبه مثل الذر وقال هلم: من ربكم؟  "روي عن ابن عباس قال: 
رواه  "القيامة  قالوا: هللا ربنا. مث أعادهم يف ظهره حىت تؤكد من أخذ ميثاقه، ال يزاد وال ينقص منهم إىل يوم

 . (4)الاللكائي والطربي  
 قال حمقق شرح أصول اعتقاد أهل السنة بعد ذكر هذا األثر: 

 . 1/272وورد من طريق آخر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس مبعناه رواية أْحد 
 . (5)وقال األلباين يف رواية املسند وإسناده صحيح )حاشية املشكاة(  

ية قال: أخرجهم من ظهر آدم حىت أخذ عليهم امليثاق، مث ردهم يف صلبه  وروي عن عطاء يف هذه اآل
(6) . 

                                                 
 . 117؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/313؛ والمستدرك 7/111؛ وتفسير الطبري 1/131مسند اإلمام أحمد )واللفظ له(  - 1

 . 7/11مجمع الزوائد  - 1

 . 1/314المستدرك  - 3

 . 3/161شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - 4

 . 3/161شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - 1

 . 7/116تفسير الطبري  - 6
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قال: أخرجهم من ظهر آدم حىت أخذ عليهم امليثاق  -يف هذه اآلية  -وروي الطربي عن نظر بن عريب 
 . (1)مث ردهم يف صلبه  

 -واإلجابة: الطاعة  -هللا  وقال ابن جريج عن جماهد، قال: إن هللا ملا أخرجهم قال: اي عباد هللا أجيبوا
 . (2)فقالوا: أطعنا، اللهم أطعنا، اللهم أطعنا، اللهم لبيك  

خلق هللا آدم، مث أخرج ذريته من ظهره، فكلمهم هللا  "وروى الطربي بسنده عن ابن عباس قال: 
تكلم، فقال: وأنطقهم، فقال: ألست بربكم؟ فقالوا: بلى، مث أعادهم يف صلبه، فليس أحد من اخللق إال قد 

 . (3)  "ريب هللا، وإن القيامة لن تقوم حىت يولد من كان يومئذ أشهد على نفسه 
 . (4)وعن دمحم بن كعب القرظي قال يف هذه اآلية: أقّرت األرواح قبل أن ختلق أجسادها، رواه الطربي  

 أقوال املفسرين:  -3
اآلية: واذكر اي  ،( اآلية172( )األعراف: من اآلية)وحِإْذ أحخحذح رحبُّكح قال الطربي يف تفسري قوله تعاىل: 

دمحم ربك إذ استخرج ولد آدم من أصالب آابئهم، فقررهم بتوحيده، وأشهد بعضهم على بعض شهادهتم 
 . (5)بذلك، وإقرارهم به  

وقال ابن كثري: خيرب تعاىل أنه استخرج ذريه بإ  آدم من أصالهبم شاهدين على أنفسهم أن هللا رهبم 
 . (6)يكهم، وأنه ال إله إال هو، كما أنه تعاىل فطرهم على ذلك وجبلهم عليه  ومل

وقال القرطيب: واذكر هلم مع ما سبق من تذكري املواثيق يف كتاهبم ما أخذت من املواثيق من العباد يوم 
 . (7)الذر  

                                                 
 . 7/116تفسير الطبري  - 1

 . 7/111تفسير الطبري  - 1

 . 7/116تفسير الطبري  - 3

 . 7/117تفسير الطبري  - 4

 . 7/111لطبري تفسير ا - 1

 . 1/161تفسير ابن كثير  - 6

 . 7/314تفسير القرطبي  - 7
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ى ذلك بقوله: وقد ذكر الرازي القول إبخراج الذرية من ظهر آدم وأخذ امليثاق عليهم، مث عقب عل
وهذا القول ذهب إليه كثري من قدماء املفسرين كسعيد بن املسيب وسعيد بن جبري، والضحاك، وعكرمة 

 . (1)والكليب  
هذه هي أهم األحاديث واآلاثر وأقوال املفسرين اليت وردت يف تفسري هذه اآلية وبيان أخذ امليثاق على 

أخذ امليثاق بنحو ما ذكر، ورّدوا على من قال به، وذكروا ذرية آدم وقد خالف يف ذلك املعتزلة، وأنكروا 
حجًجا لرد هذا القول ذكرها الرازي ورّد على بعضها رًدا جيًدا، ولطول هذه احلجج والرد عليها آثرت عدم 

 . (2)ذكرها  
 وقد ذكر الزخمشري قول املعتزلة يف تفسري هذه اآلية وبيان أخذ امليثاق فقال: 

)أحلحْسُت ن ظهورهم: إخراجهم من أصالهبم نسال وإشهادهم على أنفسهم، وقوله: معىن أخذ ذرايهتم م
( )األعراف: من اآلية من ابب التمثيل والتخييل، ومعىن ذلك أنه نصب هلم  (172ِبرحبُِّكْم قحاُلوا بـحلحى شحِهْدَّنح

ا مميزة بني الضاللة األدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت هبا عقوهلم وبصائرهم اليت ركبها فيهم، وجعله
واهلدى، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال هلم: ألست بربكم، وكأهنم قالوا: بلى أنت ربنا شهدَّن 

 . (3)وكالم العرب   على أنفسنا وأقررَّن بوحدانيتك، وابب التمثيل واسع يف كالم هللا تعاىل ورسوله 
اجلمهور، ومل يقولوا بقول املعتزلة، ولكنهم قالوا  وقد ذهب بعض املفسرين إىل تفسري اآلية بغري تفسري

قوال آخر فسروا به اآلية، ومن ذلك تفسري الشيخ عبد الرْحن بن سعدي هلذه اآلية حيث قال: أخرج من 
أصالهبم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرًَّن بعد قرن، وحني أخرجهم من بطون أمهاهتم وأصالب 

ألست بربكم، أي: قررهم إبثبات ربوبيته، مبا أودعه يف فطرهم من اإلقرار أبنه  آابئهم أشهدهم على أنفسهم
 رهبم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى قد أقررَّن بذلك فإن هللا تعاىل فطر عباده على الدين احلنيف. 

                                                 
 . 11/47تفسير الرازي  - 1

 وما بعدها.  11/47تفسير الرازي  - 1

 . 1/117الكشاف  - 3
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فكل أحد فهو مفطور على ذلك، ولكن الفطرة قد تغري وتبدل مبا يطرأ على العقول من العقائد 
ة. مث أشار إىل قول اجلمهور ورّده إبمجال دون أن يشري إىل األحاديث أو اآلاثر فضال عن أن الفاسد

 . (1)يناقشها  
فإن الذي يرتجح يف هذه املسألة: أن هللا أخرج ذريه آدم من ظهره  -املوجز  -وأخريًا بعد هذا التفصيل 

ان على نفسه أي أخذ إبقراره، فقال هلم اإلنس (2)وأخذ امليثاق عليهم مشهًدا بعضهم على بعض، ومشهًدا  
  . (172)بـحلحى( )األعراف: من اآلية؟ فأجابوا:  (172)أحلحْسُت ِبرحبُِّكْم( )األعراف: من اآليةسبحانه وتعاىل: 

وهذا هو الذي يدل عليه سياق اآلية وجاءت به األحاديث املفسرة لآلية، وقال به بعض الصحابة 
ة، وهو قول مجهور املفسرين الذين سبق اإلشارة إىل بعضهم حىت نّص بعض  والتابعني ممن فّسر هذه اآلي

 -عليه السالم  -كبار املفسرين كابن عطية والثعاليب على تواتر األحاديث على إخراج الذرية من ظهر آدم 
لكنه يدل وفيه نظر أيًضا، و  (4). وال أقول بذلك إال أن َنمله على التواتر املعنوي  (3)وأخذ امليثاق منهم  

 على قوة هذا القول. 
 . (5)وقال ابن األنباري: هذا مذهب أصحاب احلديث وكرباء أهل العلم  

 . (6)وقال اخلازن: وقد ورد احلديث بثبوت ذلك وصحته فوجب املصري إليه واألخذ به  
عليه  يدل -أي قول اجلمهور  -وقال الشنقيطي بعد أن ذكر قول اجلمهور وقول خمالفيهم وهذا الوجه 

الكتاب والسنة، مث فصل يف بيان وجه داللة الكتاب والسنة على صحة هذا القول. وذلك يف معرض 
 . (7)ترجيحه هلذا القول واألخذ به  

                                                 
 ث إن تفسيره لها قريب من هذا. وما بعدها حي 7/77وما بعدها؛ وانظر روح المعاني لأللوسي  3/113انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  - 1

نما يشهد ظاهر اآلية وقيل شهدت المالئكة، وقيل شهد هللا ومالئكته، وما ذكرته هو الراجح، قال ابن أبي العز مرجًحا له بعد ذكر هذه األقوال واألول أظهر و  - 1 ما عداه احتمال ال دليل عليه، وا 

 . 188ص  -انظر شرح العقيدة الطحاوية  -لألول 

 . 1/64؛ وتفسير الثعالبي 6/134انظر المحرر الوجيز  - 3

 . 11ص  -ممن قال بذلك د. عبد العزيز العثيم في بحثه إخراج الذرية من ظهر آدم  - 4

 . 1/311لباب التأويل  - 1

 . 1/311لباب التأويل  - 6

 وما بعدها.  1/336أضواء البيان  - 7
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وقال الطحاوي: وامليثاق الذي أخذه هللا تعاىل من آدم وذريته حق، مث فصل ابن أيب العز يف بيان ذلك 
 . (1)األمة   وداللته من الكتاب والسنة وأقوال سلف

كل ذلك مما يقوي األخذ مبا رجحته وعدم االلتفات إىل ما سواه، مع اإلشارة إىل صحة ما ذكره 
 الشيخ عبد الرْحن بن سعدي يف ثبوت الفطرة ولكننا ال َنعل ذلك هو امليثاق أو نفسر به اآلية. 

ا ذكره الرازي يف رد هذا القول أما قول املعتزلة فهو تفسري عقلي يف مقابلة النصوص فال يعّول عليه، وم
 . وهللا املستعان. (2)فيه الكفاية فلريجع إليه  

 وأخريًا وقبل أن أنتقل عن هذا املبحث أذكر أمورًا متمة له مع االختصار يف ذلك: 
 . (3)اختلف يف مكان اإلخراج فقيل يف نعمان واد إىل جنب عرفة   -1

 . (4)وقيل يف اهلند  
. وقيل غري ذلك، ومل أقف عند هذه املسألة (5)إىل األرض وبعد اإلخراج من اجلنة  وقيل: قبل أن يهبط 

 ألنه ال يرتتب على العلم هبا كبري فائدة، وال يضر اجلهل بذلك. 
رأى آدم ذريته بعد أن أخرجهم هللا من ظهره، ورأى فيهم األنبياء كالسرج، ورأى الغإ  والفقري  -2

 . (6)يف عدة آاثر، ومن أقواها األثر املروي عن أيّب بن كعب  والصحيح والسقيم وقد ورد هذا 
قال ابن عباس: لن تقوم الساعة حىت يولد من أعطى امليثاق يومئذ، فمن أدرك منهم امليثاق اآلخر  -3

ومن أدرك امليثاق اآلخر فلم يف به مل ينفعه امليثاق األول، ومن مات صغريًا  -فوَف به نفعه امليثاق األول 
 . (7)أن يدرك امليثاق اآلخر مات على امليثاق األول على الفطرة  قبل 

                                                 
 . 181ص  -شرح الطحاوية  - 1

 . 11/11زي تفسير الرا - 1

 . 7/111ورد في حديث ابن عباس، انظر تفسير الطبري  - 3

 . 7/111نسبه الطبري البن عباس، انظر تفسير الطبري  - 4

 . 7/116قال به السدي، انظر تفسير الطبري  - 1

 . 1/163وما بعدها؛ وتفسير ابن كثير  7/114انظر اآلثار الواردة في ذلك في تفسير الطبري  - 6

 . 1/161؛ وتفسير ابن كثير 7/111ر الطبري تفسي - 7
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كما ثبت يف األحاديث   -ال تناقض بني امليثاق والفطرة، بل نقول أن املولود يولد على الفطرة  -4
ألنه أعطى امليثاق وفيه اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته، ويبقى على ذلك ويولد عليه، ولكن  (1)الصحيحة، 

 لفطرة تتغري مبا يطرأ على اإلنسان من عقائد فاسدة ألسباب كثرية تصرفه عن فطرته وميثاقه. هذه ا
أن هذا امليثاق ليس كافًيا إلقامة احلجة على اخللق، بل ال بد من إرسال الرسل وإنـزال الكتب،  -5

الرسل، وهو دليل على  واآلايت القرآنية صرحية أبن هللا تعاىل ال يعذب أحًدا حىت يقيم عليه احلجة إبنذار
 . (2)عدم االكتفاء مبا نصب من األدلة وما ركز من الفطرة  

 . (15)وحمحا ُكناا ُمعحذِِّبنيح ححىتا نـحبـْعحثح رحُسوالً( )اإلسراء: من اآليةقال تعاىل: 
رِينح وحُمْنِذرِينح لِئحالا يحُكونح لِلنااِس عحلحى اَّللِا حُ وقال سبحانه:  جاٌة بـحْعدح الرُُّسِل( )النساء: من )ُرُسالً ُمبحشِّ

 . (165اآلية
. وال مصلحة يف (4)وقال آخرون بغري ذلك   (3)هناك من قال إن األرواح خلقت قبل األجساد   -6

 . (5)اخلوض يف هذه املسألة، واآلاثر ال تدل على سبق األرواح األجساد سبًقا مستقرًا اثبًتا  
امليثاق الذي أخذه هللا على البشر، وأسأل هللا الثبات واليقني إنه نعم هذا ما تيسر حتقيقه يف بيان هذا 

 املوىل ونعم النصري. 
 العهد وامليثاق الذي أخذه هللا على النبيني :اثنًيا

ُتُكْم ِمْن ِكتحاٍب وحِحْكمح قال هللا تعاىل يف سورة آل عمران:  ا آتـحيـْ ُ ِميثحاقح الناِبيِّنيح لحمح ٍة مُثا جحاءحُكْم )وحِإْذ أحخحذح اَّللا
ي قحاُلوا أحقـْرحْرَّنح قحالح فحاْشهحُدوا رحُسوٌل ُمصحدٌِّق ِلمحا محعحُكْم لحتـُْؤِمُننا ِبِه وحلحتـحْنُصرُناُه قحالح أحأحقـْرحْرُُتْ وحأحخحْذُُتْ عحلحى ذحِلُكْم ِإْصرِ 

  .(81وحأحَّنح محعحُكْم ِمنح الشااِهِدينح( )آل عمران:

                                                 
 بعضها في البخاري ومسلم.  -وما بعدها حيث روى عدة أحاديث صحيحة  3/161انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للكائي  - 1

 . 1/336انظر أضواء البيان للشنقيطي  - 1

 . 7/117هو قول دمحم بن كعب القرضي كما رواه عنه الطبري في تفسيره  - 3

 . 61ص  -كقول من قال: إنهم أرواح بال أجسام، ومعرفة بال عقول، وقول: إنها أرواح بأجسام ومعرفة بعقول، انظر الرد على الجهيمية البن مندة  - 4

 . 188ص  -وانظر تفصيل ذلك في شرح العقيدة الطحاوية  - 1
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)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِمنح الناِبيِّنيح ِميثحاقـحُهْم وحِمْنكح وحِمْن نُوٍح وحِإبـْرحاِهيمح وحُموسحى ة األحزاب: وقال سبحانه يف سور 
ُهْم ِميثحاقاً غحِليظاً( )األحزاب:   .(7وحِعيسحى اْبِن محْرميحح وحأحخحْذَّنح ِمنـْ

 هم: اختلف العلماء يف اآلية األوىل: هل كان أخذ امليثاق من النبيني، أو من أمم
فذهب فريق منهم إىل أن امليثاق أخذ من أتباع األنبياء ومل يؤخذ من النبيني، وأتويل اآلية عندهم: وإذا 

أو: وإذا أخذ هللا ميثاق النبيني على  (2)أو: وإذا أخذ هللا ميثاق أتباع النبيني   (1)أخذ هللا ميثاق أمم النبيني  
)النبيني( وقّدروا حمذوفًا كما تقول: عهد هللا وميني هللا وميثاق هللا  وحنو ذلك، فأضافوا )ميثاق( إىل  (3)أممهم  

(4) . 
 وغريهم وأدلة من نصر هذا القول ما يلي:  (6)وجعفر الصادق   (5)وممن قال بذلك جماهد والربيع  

ُ ِميثحاقح الناِبيِّنيح( روى الطربي بسنده عن جماهد يف قوله تعاىل:  -1 )آل عمران: من )وحِإْذ أحخحذح اَّللا
( قال: هي خطأ من الكاتب، وهي يف قراءة ابن مسعود  (81اآلية ُ ِميثحاقح الاِذينح أُوُتوا اْلِكتحابح )وحِإْذ أحخحذح اَّللا

 . (7)  (187)آل عمران: من اآلية
ُ ِميثحاقح الناِبيِّنيح عن الربيع يف قوله:  -أيًضا  -وروى الطربي بسنده  -2 ( )آل عمران: من )وحِإْذ أحخحذح اَّللا

( )آل عمران: من اآليةيقول:  (81اآلية ُ ِميثحاقح الاِذينح أُوُتوا اْلِكتحابح وكذلك كان يقرؤها  (187)وحِإْذ أحخحذح اَّللا
الربيع: )وإذا أخذ هللا ميثاق الذي أوتوا الكتاب(، إَّنا هي يف أهل الكتاب، قال وكذلك كان يقرؤها أيّب بن  

)مُثا جحاءحُكْم رحُسوٌل ُمصحدٌِّق ِلمحا محعحُكْم لحتـُْؤِمُننا ِبِه وحلحتـحْنُصرُناُه( )آل ترى أنه يقول:  كعب. قال الربيع: أال
 . (8)ولتنصرنه، قال: هم أهل الكتاب   يقول: لتؤمنن مبحمد  (81عمران: من اآلية

                                                 
 . 3/117روح المعاني  - 1

 . 1/117البحر المحيط  - 1

 . 3/311 تفسير المنار - 3

 . 1/441انظر الكشاف  - 4

 . 3/177؛ والتحرير والتنوير 3/331تفسير القرطبي  - 1

 . 3/117؛ وروح المعاني 3/311انظر تفسير المنار  - 6

 . 3/331تفسير الطبري  - 7

 . 3/131تفسير الطبري  - 8
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امليثاق جيب أن ما ذكره أبو مسلم األصفهاين قال: ظاهر اآلية يدل على أن الذين أخذ عليهم  -3
ـ عند بعثه وكل األنبياء يكونون عند مبعث النيب من األموات، وامليت ال يكون مكلًفا لذا  يؤمنوا ابلنيب 

 .   (1)فاملكلف غريهم، وهم أمم النبيني املوجودون عند مبعث النيب 
ا الوصف ال يليق أنه تعاىل حكم على الذين أخذ عليهم امليثاق أن من توىل منهم كان فاسًقا، وهذ -4

 . (2)وإَّنا ابألمم   -عليهم السالم  -ابألنبياء 
ـ وإذا كان امليثاق مأخوًذا  أن املقصود من هذه اآلية أن يؤمن الذين كانوا يف زمان الرسول  -5

 . (3)  -عليهم السالم  -عليهم كان ذلك أبلغ يف حتصيل هذا املقصود من أن يكون مأخوًذا على األنبياء 
. وذهب آخرون إىل القول أبن امليثاق قد (4)م أدلة من قال ابلقول األول من املفسرين وغريهم  هذه أه

 أخذ على األنبياء كما يفيد ظاهر اآلية. 
وممن قال بذلك مجهور العلماء من الصحابة والتابعني وكثري من املفسرين ومنهم: علي وابن عباس 

 . (5)والطربي وابن كثري وغريهم  وقتادة واحلسن وطاوس والسدي وسعيد بن جبري 
 وقد استدل هؤالء بعدة أدلة أمهها: 

)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِمنح الناِبيِّنيح ِميثحاقـحُهْم وحِمْنكح وحِمْن ظاهر اآلية ويؤيد ذلك قوله تعاىل يف سورة األحزاب:  -1
  .(7نُوٍح( )األحزاب: من اآلية

 جاء عمر بن اخلطاب إىل النيب  " بن اثبت قال: ما رواه اإلمام أْحد يف املسند عن عبد هللا -2
فقال: اي رسول هللا إين مررت أبِخ يل من قريظة فكتب يل جوامع من التوراة، أال أعرضها عليك، قال: 

قال عبد هللا: فقلت: أال ترى ما بوجه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال عمر: رضينا ابهلل راًب  فتغري وجه رسول هللا 

                                                 
 . 8/116انظر تفسير الرازي  - 1

 . 8/116انظر تفسير الرازي  - 1

 . 8/116ير الرازي انظر تفس - 3

 . 8/116انظر تفسير الرازي  - 4

 . 8/111؛ وتفسير الرازي 1/377؛ وتفسير ابن كثير 1/118وما بعدها؛ والبحر المحيط  3/331انظر تفسير الطبري  - 1
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مث قال: "والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم  رسوال، قال: فسرى عن النيب  وابإلسالم ديًنا ومبحمد 
 . (1)  "موسى مث اتبعتموه وتركتموين لضللتم، إنكم حظي من األمم وأَّن حظكم من النبيني 

بر قال: وكذلك ما رواه احلافظ أبو يعلى قال: حدثنا إسحاق حدثنا ْحاد عن جمالد عن الشعيب عن جا
 . (2)  "وهللا لو كان موسى حًيا بني أظهركم ما حّل له إال أن يتبعإ   " قال رسول هللا 

نبًيا، آدم فمن بعده إال  قال: مل يبعث هللا  روى الطربي بسنده عن علي بن أيب طالب  -3
لى قومه، وقرأ اآلية  أخذ عليه العهد يف دمحم: لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأيمره فيأخذ العهد ع

(3) . 
وهذا القول هو الراجح وهو الذي  (4)ما روي عن ابن عباس وقتادة وطاوس من آاثر يف ذلك،  -4

 تسنده األدلة ويوافق ظاهر اآلية. 
أما القول األول فال حجة هلم يعتد هبا، وما ساقوه من أدلة ال ينهض هبا االستدالل، ويرد عليها 

 مبا يلي: 
وي عن جماهد فقد قال أبو حيان: هذا ال يصح عنه؛ ألن الرواة الثقاة نقلوا عنه أنه قرأ: أما ما ر  -1

كعبد هللا بن كثري وغريه، وإن صّح ذلك عن غريه فهو خطأ   (81)ِميثحاقح الناِبيِّنيح( )آل عمران: من اآلية
 . (5)مردود إبمجاع الصحابة على مصحف عثمان  

إبمجاع الصحابة على مصحف عثمان، فإن صحت القراءة عن  -أيًضا -أما قول الربيع فريد عليه  -2
 . (6)أيّب فهي شاذة، وقال الطربي: وأما ما استشهد به الربيع فإن ذلك شاهد على صحة ما قال  

 أما قول أيب مسلم فهو ضعيف من وجهني:  -3
 . (1)أنه فسر امليثاق ببعض معناه وهو أعم من ذلك كما سيأيت   -أ

                                                 
 . 1/378؛ وتفسير ابن كثير 4/161و 3/471مسند اإلمام أحمد  - 1

 . 1/378أخرجه ابن كثير في تفسيره  - 1

 . 1/118ر تفسير الطبري انظ - 3

 وما بعدها.  3/131انظر تفسير الطبري  - 4

 . 1/118البحر المحيط  - 1

 . 3/333انظر تفسير الطبري  - 6
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وإن مل يدركوه، بل هذا جزء من  مبحمد  -عليهم السالم - ميتنع أن يؤمن النبيون أنه ال -ب
 اإلميان ملا يلي: 

 حىت خيربوا أممهم، وأيمروهم ابإلميان به إن أدركوه.  -1
 بعد نـزوله فإنه حيكم بشريعة النيب  -عليه السالم  -كعيسى   (2)أن بعض النبيني سيدركه   -2

 . (3)ويكون من أتباعه  
وعليهم أمجعني   -أن اإلميان به عقيدة حىت وإن مل يدركوه، كما نؤمن ابلنبيني السابقني لنبينا  -3

وكما جيب اإلميان أبشراط الساعة وعالماهتا  وإن مل ندركهم ولن نتبعهم فيما خالف شريعة نبينا دمحم  -
 وإن مل يدركها األكثرون. 

 أبنه من الفاسقني، وهذا ال يليق ابألنبياء فالرد عليه من أما الدليل الرابع، وهو وصف من توىل -4
 وجهني: 

( )آل عمران: من اآليةأن قوله:  -أ اآلية للمخاطبني وقت نـزول القرآن، أو لألمم بعد  (82)فحمحْن تـحوحىلا
 . (4)أخذ امليثاق على أنبيائهم  

  -ب
( )الزمر: ىل: أنه على القول أبن اآلية يف األنبياء فهي من ابب قوله تعا )لحِئْن أحْشرحْكتح لحيحْحبحطحنا عحمحُلكح

حخحْذَّنح ِمْنُه اِبْليحِمنِي مُثا لحقحطحْعنحا ِمْنُه الْ 65من اآلية نحا بـحْعضح اأْلحقحاِويِل ألح وحِتنيح( (. وقوله تعاىل: )وحلحْو تـحقحوالح عحلحيـْ
 . (46-44)احلاقة:
فأخذ امليثاق منهم أوىل.  يؤمن الذين يف زمن النيب أما الدليل اخلامس، وهو أن املقصود أن  -5

 : -أيًضا  -وهذا ضعيف من وجهني 

                                                                                                                                                                  
 وذلك عند بيان معنى الميثاق المأخوذ على النبيين.  - 1

 ينـزل في آخر الزمان.  -عليه السالم  -ن عيسى أي يدرك أمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال أنه يدرك شخص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أل - 1

 . 448ص  -انظر شرح العقيدة الطحاوية  - 3

 . 1/114؛ والبحر المحيط 3/331انظر تفسير الطبري  - 4
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 فقط، بل أن يؤمن األنبياء وأممهم ابلرسول  أنه ليس املقصود أن يؤمن الذين يف زمن النيب  -أ
 وغريه من األنبياء، كما سيأيت. 

مليثاق إىل األنبياء أقوى يف حتصيل أن درجات األنبياء أعلى وأشرف من درجات األمم، فصرف ا -ب
 . (1)املطلوب واألمم تبع  

ومبا سبق يتبني أن الراجح هو القول: أبن هللا أخذ على النبيني ميثاقهم، وأن األمم تبع ألنبيائهم، فاهلل 
اين ورادا . قال الطربي مرجًحا القول الث(2)قد أخذ امليثاق على النبيني، واألنبياء أيخذون امليثاق على أممهم  

 األول: 
قد أخرب أنه أخذ  وال معىن لقول من زعم أن امليثاق إَّنا أخذ على األمم دون األنبياء ألن هللا 

وقد نّص  (3)ذلك من النبيني فسواء قال قائل مل أيخذ ذلك منها رهبا، أو قال: مل أيمرها ببالغ ما أرسلت  
هللا عنها، أحدمها أنه أخذ منها، واآلخر منهما أنه أمرها أنه أمرها بتبليغه ألهنما مجيًعا خربان من  هللا 

 . (4)فإن جاز الشك يف أحدمها جاز يف اآلخر  
   

 وهنا أنيت لبيان العهد وامليثاق الذي أخذه هللا على النبيني:
قال قتادة: ميثاق هللا على النبيني أن يصدق بعضهم بعًضا، وأن يبلغوا كتاب هللا ورساالته، فبلغت 

ويصدقوه  بياء كتاب هللا ورساالته إىل قومهم، وأخذ عليهم فيما بلغتهم رسلهم أن يؤمنوا مبحمد األن
 . (5)وينصروه  

 . (6)وعن طاووس قال: أخذ هللا ميثاق األول من األنبياء ليصدقن وليؤمنن مبا جاء به اآلخر منهم  
 . (1)ختتلفوا  وقال احلسن: أخذ هللا ميثاق النبيني: ليبلغن آخركم أولكم وال 

                                                 
 . 8/116انظر تفسير الرازي  - 1

 . 4/114؛ وتفسير القرطبي 3/331انظر تفسير الطبري  - 1

 ولوا. أصحاب القول األول لم يشكوا ولكن تأ - 3

 . 3/333تفسير الطبري  - 4

 . 331-3/331انظر تفسير الطبري  - 1

 . 331-3/331انظر تفسير الطبري  - 6
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 وهؤالء فسروا امليثاق أبن بعضهم يؤمن ببعض ويصدق بعضهم بعًضا من أوهلم إىل آخرهم. 
 ولكن ابن عباس وعلي والسدي فسروا امليثاق أبخص من ذلك: 

نبينا آدم فمن بعده إال أخذ عليه العهد يف دمحم، لئن يبعث  قال علي بن أيب طالب: مل يبعث هللا 
 . (2)به ولينصرنه، وأيمره فيأخذ العهد على قومه  وهو حّي ليؤمنن 

 . (3)وبنحو قول علي قال ابن عباس كما ذكر ذلك ابن كثري، وأشار إليه الطربي وابن اجلوزي والرازي  
 : - (4)أيًضا   -وميثل قول علي قال السدي 

بياء أن يؤمن بعضهم والراجح يف هذه املسألة هو القول األول، فإن هللا أخذ امليثاق على مجيع األن
ببعض ويصدق بعضهم بعًضا وينصره وأيخذوا ذلك على أممهم، على أن القول الثاين ال يعارض األول 

ولكنه أخص منه وهو صحيح كما قال ابن كثري: وما قاله طاوس وقتادة ال يضاّد ما قاله علي وابن عباس 
 . (5)وال ينفيه، بل يستلزمه ويقتضيه  

 ال: ورجح الطربي ذلك قائ
وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب من قال: معىن ذلك: اخلرب عن أخذ هللا امليثاق من أنبيائه بتصديق 

بعضهم بعًضا، وأخذ األنبياء على أممها وأتباعها امليثاق بنحو الذي أخذ عليها رهبا من تصديق أنبياء هللا 
ت إىل أممها، ومل يدع أحد ممن صدق بذلك أرسل -عليهم السالم  -ورسله مبا جاءهتا به، ألن األنبياء 

 .   (6)املرسلني أن نبينا أرسل إىل أمة بتكذيب أحد أنبياء هللا 
 . (7)واختار هذا القول ابن كثري وفّسر به اآلية  

 وتصديقه، وأمر األمم بذلك من ابب أوىل.  ولذا فأخذ امليثاق على األنبياء ابإلميان مبحمد 

                                                                                                                                                                  
 . 8/111؛ وتفسير الرازي 1/414؛ وزاد المسير 331-3/331انظر تفسير الطبري  - 1

 . 1/378؛ وتفسير ابن كثير 3/331تفسير الطبري  - 1

 . 8/111؛ وتفسير الرازي 1/414؛ وزاد المسير 3/331سير الطبري ؛ وتف1/378انظر تفسير ابن كثير  - 3

 . 1/414؛ وزاد المسير 3/331انظر تفسير الطبري  - 4

 . 1/377تفسير ابن كثير  - 1

 . 3/331تفسير الطبري  - 6

 . 1/377انظر تفسير ابن كثير  - 7



 للشيخ األستاذ الدكتور انصر بن سليمان العمر العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي

 53 

 التالية: وأختم هذا املبحث ابلنقاط 
أن هللا أخذ من النبيني العهد وامليثاق أبن يؤمن بعضهم ببعض، ويصدق بعضهم بعًضا، وكل يبلغ  -1

 أمته وأيمرها ابإلميان بذلك. 
 . (1)أن هللا أمرهم بذلك فأقروا ابمليثاق وأعطوا العهد عليه   -2
  (2)أن هللا أشهدهم على ذلك فشهدوا   -3
 عام وهذا ميثاق خاص.  -واألنبياء منهم  -رية آدم امليثاق الذي أخذ على ذ -4
 . (4)وقيل بعد ذلك   (3)قال بعض املفسرين: إن أخذ امليثاق على النبيني يف ظهر آدم،  -5

 وهبذا يتضح القول يف معىن ميثاق النبيني والعهد الذي أخذه هللا عليهم، وهللا أعلم ابلصواب. 
  على بين إسرائيلالذي أخذه هللا العهد وامليثاق :اثلثًا

ورد يف القرآن الكرمي آايت كثرية تبني أن هللا قد أخذ العهد وامليثاق على بإ  إسرائيل، وقد جاءت هذه 
)ايح بحإِ  ِإْسرائيلح اذُْكُروا نِْعمحيِتح الايِت اآلايت بصيغ متعددة ومواضع متفرقة يف كتاب هللا فمنها قوله تعاىل: 

ُبوِن( )البقرة:أحنـْعحْمُت عحلحْيُكْم وحأح  يح فحاْرهح  . (41ْوُفوا ِبعحْهِدي أُوِف ِبعحْهدُِكْم وحِإايا
نحاُكْم ِبُقواٍة وحاذُْكُروا محا ِفيِه لحعحلا وقال سبحانه:  ُكْم )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح ُخُذوا محا آتـحيـْ

 . (63تـحتـاُقونح( )البقرة:
ْيِن ِإْحسحاَّنً وحِذي اْلُقْرَبح رى: ويف آية أخ )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح ال تـحْعُبُدونح ِإالا اَّللاح وحاِبْلوحاِلدح

ُتْم ِإالا  الً ِمْنُكْم وحأحنـُْتْم ُمْعِرُضونح قحِلي وحاْليـحتحامحى وحاْلمحسحاِكنِي وحُقوُلوا لِلنااِس ُحْسناً وحأحِقيُموا الصاالةح وحآُتوا الزاكحاةح مُثا تـحوحلايـْ
رُِكْم مُثا أحقـْرحْرُُتْ وح  أحنـُْتْم تحْشهحُدونح( وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم ال تحْسِفُكونح ِدمحاءحُكْم وحال خُتْرُِجونح أحنـُْفسحُكْم ِمْن ِدايح

 . (84، 83)البقرة:

                                                 
 . 3/334تفسير الطبري  - 1

 . 7/111؛ وروح المعاني 1/113وقيل غير ذلك. انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط  -هللا  أي أشهدهم -وقيل شهدت المالئكة بذلك  - 1

 . 14/117؛ وتفسير القرطبي 11/116ممن قال بذلك مجاهد. انظر تفسير الطبري  - 3

 . 3/111ذكر ذلك األلوسي، وقال إن القول األول بعيد كبعد ذلك الزمان. انظر روح المعاني  - 4
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اختالف يسري يف بعض ألفاظ اآلية: ( مع 93( يف سورة البقرة جاءت اآلية )63وكما جاءت اآلية )
ْعنح  نحاُكْم ِبُقواٍة وحامْسحُعوا قحاُلوا مسِح نحا( )البقرة: من )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح ُخُذوا محا آتـحيـْ ا وحعحصحيـْ

  (.93اآلية
ُ ِميويف آل عمران عرب عنهم أبهل الكتاب:  ثحاقح الاِذينح أُوُتوا اْلِكتحابح لحتـُبـحيِّنـُناُه لِلنااِس وحال )وحِإْذ أحخحذح اَّللا

  .(187تحْكُتُمونحُه فـحنـحبحُذوُه وحرحاءح ظُُهورِِهْم وحاْشتـحرحْوا ِبِه َثححناً قحِليالً فحِبْئسح محا يحْشتـحُرونح( )آل عمران:
ُ ِميثح ويف سورة املائدة جاء امليثاق مفصال:  ُهُم اثـْإ حْ عحشحرح نحِقيباً )وحلحقحْد أحخحذح اَّللا اقح بحإِ  ِإْسرائيلح وحبـحعحثْـنحا ِمنـْ

ُتْم ِبُرُسِلي وحعحزاْرمُتُوُهْم وح  ُتُم الزاكحاةح وحآمحنـْ ُ ِإيّنِ محعحُكْم لحِئْن أحقحْمُتُم الصاالةح وحآتـحيـْ أحقـْرحْضُتُم اَّللاح قـحْرضاً ححسحناً وحقحالح اَّللا
ُكحفِّرحنا عحْنُكْم سح  اُر فحمحْن كحفحرح بـحْعدح ذحِلكح ِمْنُكْم فـحقحْد ضحلا ألح ا اأْلحنـْهح نااٍت َتحْرِي ِمْن حتحِْتهح ُْدِخلحناُكْم جح  يِّئحاِتُكْم وحألح

  .(12سحوحاءح الساِبيِل( )املائدة:
 ِإالا احلْحقا وحدحرحُسوا محا ِفيِه( )أحملْح يـُْؤخحْذ عحلحْيِهْم ِميثحاُق اْلِكتحاِب أحْن ال يـحُقوُلوا عحلحى اَّللاِ ويف سورة األعراف: 

  .(169)األعراف: من اآلية
إىل غري ذلك من اآلايت اليت وردت يف القرآن الكرمي ومما يلحظ كثرة اآلايت اليت وردت يف بيان أخذ 

وال  (1)العهد وامليثاق على بإ  إسرائيل حىت أهنا تصل إىل ثلث اآلايت اليت ورد فيها لفظ العهد أو امليثاق  
غرابة يف ذلك؛ فمن تتبع حديث القرآن عن اليهود وقصصهم مع أنبيائهم وغدرهم ونكثهم للعهود واملواثيق 
أدرك سر كثرة اآلايت اليت فيها بيان هللا سبحانه وتعاىل وتذكريه ملا أخذ عليهم من عهود ومواثيق، وإيذاء 

فرعون بعد طول استعباد وبالء، إيذاء يقف وهو الذي أنقذهم من  -عليه السالم  -بإ  إسرائيل ملوسى 
 املسلم أمامه حائرًا حول طبيعة وأخالق هؤالء البشر. 

عليهم صربا عجيًبا، وعاىن من عتوهم وعصياهنم معاَّنة ال يطيقها  -عليه السالم  -ولقد صرب موسى 
استكبارهم أمام كل إال أولو العزم من الرسل، ولقد حدثنا القرآن ببعض صور عتّوهم ونفورهم وعنادهم و 

نعمة ينعمها هللا عليهم، وبعد كل فرح يهبه هللا هلم، َند أنه يف الوقت الذي كان موسى يبذل جهوًدا جبارة 
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إلنقاذهم من فرعون وملئه وكان أبمّس احلاجة إىل طاعتهم وانقيادهم وصربهم يقولون ملوسى كالًما يصرع 
ْتِ األلباب:  تـحنحا ()ألعراف: من اآلية)أُوِذينحا ِمْن قـحْبِل أحْن أتح  . (129يـحنحا وحِمْن بـحْعِد محا ِجئـْ

أي أننا مل َند يف رسالتك خريًا، فعدمها ووجودها سواء، وجاء الفرج وأنقذهم هللا من فرعون مبعجزة من 
اً  )قحاُلوا ايح ُموسحى اْجعحْل لحنح املعجزات اإلهلية الكربى، وأهلك عدوهم فرعون وجنده، فماذا كانت النتيجة.  ا ِإهلح

ُْم آهِلحٌة( )األعراف: من اآلية . سبحانك ريب ما أحلمك. هل انتهوا عند هذا احلّد من الطغيان (138كحمحا هلح
ونكران اجلميل؟ ال: فما مّر وقت يسري على ذهاب موسى مليقات ربه على اجلبل ليتلقى األلواح حىت 

ُْم ِعْجالً جحسحداً لحهُ أضلهم السامري  ( )طـه: )فحأحْخرحجح هلح ُُكْم وحإِلحُه ُموسحى فـحنحِسيح ا ِإهلح  . (88ُخوحاٌر فـحقحاُلوا هحذح
معهم يف شركهم، وليس ذلك فحسب، بل  -حاشاه  -ومل يكتفوا جبعله إهلًا هلم بل أشركوا موسى 

 . (1)اهتموا موسى ابلضاللة واجلهالة والنسيان )فنسي( أن هذا إهله  
فقد منحهم هللا املّن والسلوى وهم يف الصحراء،  -نهم مل ينتهوا ولك -املؤملة  -وانتهت هذه القضية 

)ايح ُموسحى لحْن نحْصربح عحلحى طحعحاٍم وحاِحٍد فحادُْع وهذا من أعظم النعم، فماذا حدث هل شكروا؟ ال، وإَّنا قالوا: 
 . (61لحنحا رحباكح خُيْرِْج لحنحا مماا تـُْنِبُت اأْلحْرُض( )البقرة: من اآلية

ذا بعد، إن قصة البقرة فيها أقوى الدالالت على متردهم وحلاجتهم وعدم إمياهنم، ويكفي عندما وما
( )البقرة: من اآليةنتمعن يف قوهلم:  ثالث مرات مل يقولوا يف واحدة منها: ادع ربنا،  (61)فحادُْع لحنحا رحباكح

)وحمحا كحاُدوا كرام، ويف النهاية: يكفي دليال على ما حيمله هؤالء البشر من صفات خسيسة يتأفف منها ال
ُهْم . وقصتهم يف السبت معروفة: (71يـحْفعحُلونح( )البقرة: من اآلية ُْم ال تـحْعُدوا يف الساْبِت وحأحخحْذَّنح ِمنـْ )وحقـُْلنحا هلح

ْوا ِمْنُكْم يف ا154ِميثحاقاً غحِليظاً( )النساء: من اآلية  . (65لساْبِت( )البقرة: من اآلية( )وحلحقحْد عحِلْمُتُم الاِذينح اْعتحدح
ويف آخر املطاف مع موسى، وأمام األرض املقدسة اليت بشرهم هللا بدخوهلا، وكانت أقصى أمنية 

ا قـحْوماً جحباارِينح وحِإَّنا لحْن نحْدُخلحهحا( )املائدة: من اآليةيتمنوهنا ماذا حدث   . (22)قحاُلوا ايح ُموسحى ِإنا ِفيهح

                                                 
 . 11/136انظر تفسير الطبري  - 1



 للشيخ األستاذ الدكتور انصر بن سليمان العمر العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي

 56 

ور والضعف، وبعد اإلحلاح من موسى وممن آمن معهم وهم قليل "رجالن" ماذا كان هناية اجلنب واخل
ا أحبحداً محا دحاُموا ِفيهحا فحاْذهحْب أحْنتح وحرحبُّكح فـحقحاِتال ِإَّنا اجلواب؟ السمع واالنقياد والطاعة؟ ال، وإَّنا  )ِإَّنا لحْن نحْدُخلحهح

اُهنحا قحاِعُدونح( )املائدة: من اآلية  . (1)صيان ومترد وغطرسة وجنب؟  ع (24هح
هذه صور موجزة تكشف عن طوية هؤالء، ومن هنا ندرك سّر كثرة اآلايت اليت جاءت تتحدث عّما 

ُهْم( )البقرة: من أخذه هللا عليهم من عهود ومواثيق ومع ذلك فالنتيجة  ُه فحرِيٌق ِمنـْ )أحوحُكلامحا عحاهحُدوا عحْهداً نـحبحذح
 . (111اآلية

 هو امليثاق الذي أخذ على هؤالء؟:  وبعد: فما
بعد الرجوع إىل اآلايت اليت وردت يف بيان أخذ العهد وامليثاق على بإ  إسرائيل َندها على ثالثة 

 أوجه: 
)وحأحْوُفوا ِبعحْهِدي أُوِف ِبعحْهدُِكْم( )البقرة: آايت جمملة مل يبني فيها إال أنه أخذ عليهم العهد وامليثاق  -1

 . (41من اآلية
ُهْم( )البقرة: من اآلية ُه فحرِيٌق ِمنـْ  . (111)أحوحُكلامحا عحاهحُدوا عحْهداً نـحبحذح

 آايت فيها إشارة موجزة إىل نوع امليثاق:  -2
نحاُكْم ِبُقواٍة وحاذُْكُروا محا ِفيِه( )البق (. 63من اآليةرة: )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح ُخُذوا محا آتـحيـْ

ْعنح  نحاُكْم ِبُقواٍة وحامْسحُعوا قحاُلوا مسِح نحا( )البقرة: من )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح ُخُذوا محا آتـحيـْ ا وحعحصحيـْ
 . (93اآلية

 آايت فيها شيء من التفصيل عّما أخذ عليهم من عهود ومواثيق:  -3
ْيِن ِإْحسحاَّنً وحِذي اْلُقْرَبح وحاْليـحتحامحى وحاْلمحسحا )وحِإْذ أحخحْذَّنح مِ  ِكنِي يثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح ال تـحْعُبُدونح ِإالا اَّللاح وحاِبْلوحاِلدح

 تحْسِفُكونح (. )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم ال83وحُقوُلوا لِلنااِس ُحْسناً وحأحِقيُموا الصاالةح وحآُتوا الزاكحاةح( )البقرة: من اآلية
رُِكْم مُثا أحقـْرحْرُُتْ وحأحنـُْتْم تحْشهحُدونح( )البقرة: ُ ِميثحاقح الاِذينح 84ِدمحاءحُكْم وحال خُتْرُِجونح أحنـُْفسحُكْم ِمْن ِدايح (. )وحِإْذ أحخحذح اَّللا

ُ ِميثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح 187أُوُتوا اْلِكتحابح لحتـُبـحيِّنـُناُه لِلنااِس وحال تحْكُتُمونحُه( )آل عمران: من اآلية (. )وحلحقحْد أحخحذح اَّللا

                                                 
 . 8/18انظر في ظالل القرآن  - 1



 للشيخ األستاذ الدكتور انصر بن سليمان العمر العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي

 57 

ا ُتُم الزاكح ُ ِإيّنِ محعحُكْم لحِئْن أحقحْمُتُم الصاالةح وحآتـحيـْ ُهُم اثـْإ حْ عحشحرح نحِقيباً وحقحالح اَّللا ُتْم ِبُرُسِلي وحعحزاْرمُتُوُهْم وحبـحعحثْـنحا ِمنـْ ةح وحآمحنـْ
ا اأْلحنـْهحاُر( )املائدة: من وحأحقـْرحْضُتُم اَّللاح قـحْرضاً  نااٍت َتحْرِي ِمْن حتحِْتهح ُْدِخلحناُكْم جح يِّئحاِتُكْم وحألح ُكحفِّرحنا عحْنُكْم سح  ححسحناً ألح

األعراف: من (. )أحملْح يـُْؤخحْذ عحلحْيِهْم ِميثحاُق اْلِكتحاِب أحْن ال يـحُقوُلوا عحلحى اَّللِا ِإالا احلْحقا وحدحرحُسوا محا ِفيِه( )12اآلية
 . (169اآلية
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 وابلرجوع إىل كتب التفسري وما ذكره العلماء يف تفسري هذه اآلايت خنلص إىل ما يلي: 
أن هللا أخذ على بإ  إسرائيل العهد وامليثاق أن يؤمنوا ابلتوراة مجلة، ويعملوا مبا فيها تفصيال. قال  -1

هب قال: قال ابن زيد: ملا رجع موسى من عند الطربي: حدثإ  يونس بن عبد األعلى، قال: أخربَّن ابن و 
ربه ابأللواح قال لقومه من بإ  إسرائيل: إن هذه األلواح فيها كتاب هللا، وأمره الذي أمركم به وهنيه الذي 

هناكم عنه، فقالوا: ومن أيخذ بقولك أنت، ال وهللا حىت نرى هللا جهرة، حىت يطلع هللا علينا، فيقول: هذا  
ا له ال يكلمنا كما كلمك أنت اي موسى، فيقول هذا كتايب فخذوه، قال فجاءت غضبة كتايب فخذوه، فم

من هللا، فجاءهتم صاعقة فصعقتهم، فماتوا أمجعون، قال: مث أحياهم هللا بعد موهتم، فقال هلم موسى: خذوا  
، قالوا: ال، كتاب هللا، فقالوا: ال، قال: أي شيء أصابكم؟ قالوا: متنا مث حيينا، قال: خذوا كتاب هللا

فبعث هللا مالئكته فنتقت اجلبل فوقهم، فقيل هلم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الطور، قال: خذوا الكتاب 
 . (1)وإال طرحناه عليكم، قال: فأخذوه ابمليثاق  

وذكر القرطيب حنوه وفيه: خذوها وعليكم امليثاق أال تضيعوها وأال سقط عليكم اجلبل، فسجدوا توبة هلل 
 . (2)وأخذوا التوراة ابمليثاق  

وقال الرازي: أعطوا العهد وامليثاق أال يعودوا إىل ما كان منهم من عبادة العجل، وأن يقوموا ابلتوراة، 
 . (3)فكان هذا عهًدا موثًقا جعلوه هلل على أنفسهم، وهذا اختيار أيب مسلم  

نحاُكْم ِبُقواٍة( )البقرةوقال احلسن:   . (4)يعإ  التوراة   (63: من اآلية)ُخُذوا محا آتـحيـْ
 . (5)وقال ابن عباس: الذي آَتهم هللا هو التوراة  

 . (1)وقال أبو العالية والربيع: يقول: اقرأوا ما يف التوراة واعملوا به  

                                                 
ن كان عن بني إسرائيل فليس مخالًفا لما في القرآن بل هو إلى الموافقة 1/314تفسير الطبري  - 1 ذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى هللا جهرة ، وهذا األثر وا  أقرب، فنجد قوله تعالى: )وا 

ذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم 16-11فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون( ]البقرة:  [. وقوله: )وا 

ذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور( اآلية ]البقرة: 171قون( ]األعراف: تت  [. 63[. وقوله: )وا 
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وقال الطربي: وأما العهد: فإنه امليثاق الذي أعطته بنو إسرائيل رهبم ليعملن مبا يف التوراة مرة بعد أخرى  
)أحملْح يـُْؤخحْذ عحلحْيِهْم ِميثحاُق اْلِكتحاِب أحْن ال يـحُقوُلوا عحلحى اَّللِا ِإالا احلْحقا( . وقال عند تفسري قوله تعاىل: (2)

 . (169)األعراف: من اآلية
 . (3)قال: هو أخذ هللا العهود على بإ  إسرائيل إبقامة التوراة والعمل مبا فيها  

إذا بعث، وأن يتبعوه، وأن  سرائيل العهد وامليثاق أن يؤمنوا ابلرسول أن هللا أخذ على بإ  إ -2
 يبينوا أمره للناس ألنه مكتوب عندهم يف التوراة واإلَنيل. 

إذا  قال الطربي: فعهد هللا وميثاقه: هو ما أخذه هللا عليهم يف التوراة من العمل مبا فيها، واتباع دمحم 
 . (4)عند رهبم  بعث والتصديق به ومبا جاء به من 

 . (5)وقد وردت آاثر يف هذا املعىن عن ابن عباس وسعيد بن جبري والسدي وابن جريج وغريهم  
وأن ينّوهوا بذكره يف  قال ابن كثري: أخذ هللا عليهم العهد على ألسنة األنبياء أن يؤمنوا مبحمد 

 . (6)الناس، فيكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله هللا َتبعوه  
ُ ِميثحاقح الاِذينح أُوُتوا اْلِكتحابح لحتـُبـحيِّنـُناُه لِلنااِس وحال تحْكُتُمونحُه( )آل وهذا ما يدل عليه قوله تعاىل:  )وحِإْذ أحخحذح اَّللا

 . (187عمران: من اآلية
   
مهات، أخذ هللا ميثاق بإ  إسرائيل على الوفاء له أبن ال يعبدوا غريه، وأن حيسنوا إىل اآلابء واأل -3

ويصلوا األرحام ويتعاطفوا على األيتام، ويؤدوا حقوق أهل املسكنة إليهم، وأيمروا عباد هللا مبا أمرهم هللا به، 
وهذا ما يدل عليه قوله  (7)وحيّثوا على طاعته، ويقيموا الصالة حبدودها وفرائضها، ويؤدوا زكاة أمواهلم  

                                                                                                                                                                  
 . 1/317؛ وانظر تفسير الطبري 1/111تفسير ابن كثير  - 1

 . 1/441ري تفسير الطب - 1

 . 7/117تفسير الطبري  - 3

 . 1/181تفسير الطبري  - 4

 . 1/111؛ وزاد المسير 4/111انظر تفسير الطبري  - 1

 . 1/346تفسير ابن كثير  - 6

 . 1/373انظر تفسير الطبري  - 7
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ْيِن ِإْحسحاَّنً وحِذي اْلُقْرَبح وحاْليـحتحامحى وحاْلمحسحاِكنِي )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقح بحإِ  ِإسْ تعاىل:  رائيلح ال تـحْعُبُدونح ِإالا اَّللاح وحاِبْلوحاِلدح
 . (83وحُقوُلوا لِلنااِس ُحْسناً وحأحِقيُموا الصاالةح وحآُتوا الزاكحاةح( )البقرة: من اآلية

من  -من قومهم  -ا، وأال خيرجوا غريهم أخذ هللا ميثاق بإ  إسرائيل أبال يقتل بعضهم بعضً  -4
 دايرهم. 

وهذا معىن قوله  (3)وابن كثري   (2)والقرطيب   (1)وهذا قول مجهور املفسرين كقتادة وأيب العالية والطربي  
       تعاىل: 

     

  (4)  :[. 84]البقرة 
أو يرتكبوا ما يؤدي  (5)وقيل: اآلية على ظاهرها وأخذ العهد وامليثاق عليهم أال يقتلوا أنفسهم حقيقة  

أو إقامة احلرب بدون حق مما يؤدي إىل قتل النفس، وكذلك أبن يرتكبوا ما  (6)إىل قتل النفس كالقصاص  
 كان سبًبا يف إخراج بإ  قينقاع وبإ  النضري.   مع رسول هللا  يؤدي إىل إخراجهم من بيوهتم، فنقض العهد

واألول أوىل مع أن معىن هذا القول صحيح، فإذا كان  (8)والقرطيب   (7)وقد ذكر هذا القول الرازي  
 األول يفهم من اآلية، فإن القول الثاين يفهم منها من ابب أوىل. 

  -بارين أمره هللا أبن خيتار من قومه اثإ  عشر نقيًبا حماربة اجل -عليه السالم  -ملا أراد موسى  -5
 -سبحانه  -وأمرهم ابلذهاب إىل اجلبارين، وأخذ منهم امليثاق وأعطاهم املوعد أبنه  -كفالء على قومهم 

معهم وَّنصرهم على عدوهم إن أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وآمنوا برسل هللا وعّزروهم ونصروهم وأقرضوا هللا 

                                                 
 . 1/374انظر تفسير الطبري  - 1

 . 1/18انظر تفسير القرطبي  - 1

 . 1/111انظر تفسير ابن كثير  - 3

 . 84سورة البقرة آية:  - 4

 كاالنتحار ونحوه.  - 1

 أي يقتل إنساًنا فيقتص منه.  - 6

 . 3/164انظر تفسير الرازي  - 7

 ونسبه البن خويز منداد.  1/17انظر تفسير القرطبي  - 8
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سًنا، مع وعده سبحانه بتكفري ذنوهبم، وإدخاهلم اجلنة بعد ذلك، إن وّفوا ابلعهد وامليثاق الذي قرًضا ح
 . (1)أخذه عليهم. وكفلهم بذلك نقباؤهم  
ُهُم اثـْإ حْ عحشحرح نحِقيباً وهذا معىن امليثاق يف قوله تعاىل:  ُ ِميثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح وحبـحعحثْـنحا ِمنـْ وحقحالح  )وحلحقحْد أحخحذح اَّللا

ُتْم بُِرُسِلي وحعحزاْرمُتُوُهْم وحأحقـْرحضْ  ُتُم الزاكحاةح وحآمحنـْ ُ ِإيّنِ محعحُكْم لحِئْن أحقحْمُتُم الصاالةح وحآتـحيـْ ُكحفِّرحنا اَّللا ُتُم اَّللاح قـحْرضاً ححسحناً ألح
ا  نااٍت َتحْرِي ِمْن حتحِْتهح ُْدِخلحناُكْم جح يِّئحاِتُكْم وحألح اُر( )املائدة: من اآليةعحْنُكْم سح  . (12اأْلحنـْهح

 . (2)وقال الربيع بن أنس: هذا خطاب من هللا للنقباء االثإ  عشر  
: وليس الذي قاله الربيع ببعيد من الصواب، غري أن قضاء هللا -معقبا على هذا القول  -قال الطربي 

، وجاَف ذنوبه، فإذا كان ذلك  يف مجيع خلقه أنه َّنصر من أطاعه، وويل من اتبع أمره، وَتنب معصيته
كذلك وكان من طاعته إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، واإلميان ابلرسل، وسائر ما ندب القوم إليه، كان معلوًما 
أن تكفري السيئات بذلك، وإدخال اجلنات به مل خيصص به النقباء دون سائر بإ  إسرائيل وغريهم، فكان 

 . (3)حًضا خلاص دون عام  ذلك أبن يكون نداًب للقوم مجيًعا، و 
أخذ هللا العهد وامليثاق على بإ  إسرائيل أبن يدخلوا الباب سجًدا وأال يعدوا يف السبت، وأن  -6

ُُم يعملوا مبا يف التوراة. وأخذ عليهم ميثاقًا غليظًا مؤكًدا. قال تعاىل:  )وحرحفـحْعنحا فـحْوقـحُهُم الطُّورح مبِيثحاِقِهْم وحقـُْلنحا هلح
ُهْم ِميثحاقاً غحِليظاً( )النساء:اْدُخلُ  ُْم ال تـحْعُدوا يف الساْبِت وحأحخحْذَّنح ِمنـْ  . (154وا اْلبحابح ُسجاداً وحقـُْلنحا هلح

قال الطربي: أخذ هللا عليهم عهًدا مؤكًدا شديًدا، أبهنم يعملون مبا أمرهم هللا به، وينتهون عما هناهم هللا 
 . (5)وبنحو ذلك قال ابن كثري   (4)التوراة   عنه مما ذكر يف هذه اآلية، ومما يف

 
 

                                                 
 . 1/31؛ وتفسير ابن كثير 6/111انظر تفسير الطبري  - 1

 . 6/111تفسير الطبري  - 1

 . 6/111ري تفسير الطب - 3

 . 6/11تفسير الطبري  - 4

 . 1/173انظر تفسير ابن كثير  - 1
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 وقبل أن أجتاوز هذا املبحث أمتّه مبا يلي: 
من خالل اآلايت السابقة وابلنظر إىل تفسريها يتضح أن هللا أخذ امليثاق على بإ  إسرائيل ابلعمل  -1

واثيق خاصة ألمهيتها مبا يف التوراة مث جاءت عهود ومواثيق أخرى لتأكيد امليثاق األول، والنص على م
والعناية هبا، مع أهنا كانت داخلة يف امليثاق األول وهو العمل مبا يف التوراة، وال تعارض يف ذلك، فهو 

خاص بعد عام، وكما أخذ هللا امليثاق على الناس مجيًعا ميثاقًا عاًما، مث خص منهم بعضهم كالنبيني وبإ  
 إسرائيل. 

عدة عهود ومواثيق، فمنها امليثاق العام جلميع ذرية آدم، مث ميثاق  أن هللا أخذ على بإ  إسرائيل -2
 التوراة مث املواثيق األخرى كما بينت من املواثيق اخلاصة هبم. 

أن اآلايت يف كتاب هللا اليت جاءت مبينة أخذ امليثاق على بإ  إسرائيل بعضها يبني ميثاقًا خاًصا،  -3
يعإ  أن عدد املواثيق اليت ذكرت يف القرآن الكرمي هي عدد  وبعضها يؤكد أخذ ميثاق سبق ذكره، فال

املواثيق اليت أخذت على بإ  إسرائيل، فمثال أخذ امليثاق عليهم بعد رفع الطور تكرر يف القرآن عدة مرات  
 مع أنه ميثاق واحد، وتكرر امليثاق الواحد يف عدة آايت، كتكرر قصة موسى وقصص النبيني وغريها.  (1)

األصم: امليثاق الذي أخذ عليهم: هو ما أودع هللا العقول من الدالئل الدالة على وجود قال  -4
. وتفسري امليثاق هبذا القول ال وجه له وال (2)الصانع وحكمته والدالئل الدالة على صدق أنبيائه ورسله  

 دليل بل هو من تفسري املعتزلة. 
عوه ويؤدوا فرائضه، ويتبعوا رسله، ويصدقوا هبم، كما أخذ هللا العهد وامليثاق على النصارى أبن يطي -5

 . (3)ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آاثره   - أخذ عليهم العهد وامليثاق على متابعة الرسول 
)وحِمنح الاِذينح قحاُلوا ِإَّنا نحصحارحى أحخحْذَّنح ِميثحاقـحُهْم( )املائدة: من وهذا معىن امليثاق الذي ذكره هللا بقوله: 

 . (14آليةا

                                                 
 سورة األعراف بدون ذكر لفظ الميثاق.  171سورة النساء وفي المعنى نفسه آية  114سورة البقرة؛ و 73و 63وذلك في اآليات  - 1

 . 3/116انظر تفسير الرازي  - 1

 . 1/33ر ؛ وتفسير ابن كثي6/118انظر تفسير الطبري  - 3
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ذكر هللا سبحانه وتعاىل امليثاق الذي أخذه يعقوب على أبنائه عندما طلبوا أخاهم، وذلك أبن  -6
حلفوا مييًنا مغلظًا ليأتني به إذا رجعوا من سفرهم إال أن حيدث أمر ال يستطيعون له دفًعا وال رًدا، وأشهدوا 

 هللا على ذلك وجعلوه وكيال، سبحانه وتعاىل. 
ألنه هو  -جل وعال  -ا من هللا: تعطوين ما أثق به من عند هللا وهو احللف. فنسبته إىل هللا معىن موثقً 

 . (1)املقسم به سبحانه، فاستمد القوة والثقة من عند هللا القرتانه بلفظ اجلاللة  
 رابًعا: العهود واملواثيق اليت جرت يف عهد الرسول 

وذلك يف عدة مواضع من القرآن،  جرت يف عهد النيب  أشار القرآن الكرمي إىل بعض املواثيق اليت
 وبتتبع كتب التفسري والسنة والسرية اتضح أن هذه العهود واملواثيق على نوعني: 

مع أصحاهبا واتصفت ابإلجياب والقبول، وهذه أكثرها  عهود ومواثيق ابشرها النوع األول: 
 ثة أقسام: وأشهرها، وحتدث عنها القرآن أكثر من غريها، وهي ثال

 على الصحابة.  عهود ومواثيق أخذها الرسول  -1
 على اليهود.  عهود ومواثيق أخذها الرسول  -2
 وبني املشركني.  عهود ومواثيق كانت بني الرسول  -3

 وسأقف مع هذا النوع من املواثيق والعهود مبيًنا له ومفصال وموثًقا، وذلك لألسباب التالية: 
  حتدث عن هذه العهود واملواثيق يف عدة مواضع، وصرح ببعضها كبيعة الرضوان. أن القرآن الكرمي -أ

 األثر العظيم لتلك العهود واملواثيق يف َتريخ الدعوة اإلسالمية.  -ب
 واستمر حىت وفاته.  إن هذا النوع بدأ قبل هجرة املصطفى  -ج
 ابشر هذه العهود بنفسه الكرمية، مع أصحاهبا.  إن الرسول  -د

وتضمنت بعض العهود واملواثيق، وأشار إليها  رسائل ومكاتبات بعثها رسول هللا النوع الثاين: 
 القرآن الكرمي، وهي ألربع فئات: 

 لبعض القبائل اليت دخلت اإلسالم.  عهود ومواثيق أعطاها الرسول  -1
                                                 

 . 13/18؛ وتفسير التحرير والتنوير 13/14؛ وغرائب القرآن للنيسابوري 13/11انظر تفسير الطبري  - 1
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 لبعض اليهود.  عهود ومواثيق أعطاها الرسول  -2
 لبعض النصارى.  رسول عهود ومواثيق أعطاها ال -3
 لبعض قبائل العرب.  عهود ومواثيق أعطاها الرسول  -4

 وهذا النوع سأحتدث عنه إبمجال وذلك ملا يلي: 
 أن القرآن الكرمي أشار إليها إمجاال، مع غريها من العهود واملواثيق.  -أ

ريق الرسل أو بعض مل يباشر كثريًا منها بنفسه مع أصحاهبا، وإَّنا كانت عن ط أن الرسول  -ب
 الوفود. 
  -أنه مل يكن ألهل هذه العهود مثلما كان ألهل النوع األول، من أثر مباشر على اإلسالم إجيااًب  -ج

 أو سلًبا كاليهود واملشركني من أهل مكة.  -رضوان هللا عليهم  -كالصحابة 
 مع أصحاهبا النوع األول عهود ومواثيق ابشرها الرسول 

ل فيه ويف أصحابه منعطفات أساسية يف َتريخ اإلسالم، فنحن ندرك أمهية بيعيت العقبة وهذا النوع تتمث
وأثرمها يف النقلة الكبرية بني مرحلتني من مراحل الدعوة، والعهود واملواثيق مع اليهود مث خمالفتهم هلا، ومن مث 

 تطهري املدينة منهم مما كان عامال حامسًا يف انتصار الدولة اإلسالمية. 
فقد مساه هللا فتًحا مبيًنا، وجاء فتح مكة أثرًا من آاثر هذا  -العهد مع املشركني  -ما صلح احلديبية أ

 العهد، ومن هنا سأقف وقفة تناسب تلك العهود واملواثيق استقراء وبياًَّن وحتقيًقا. 
 على صحابته:  ما أخذه الرسول  -0

وقد أشار القرآن إىل ذلك فقال  (1)د وميثاق  صحابته يف عدة مناسبات، والبيعة عه ابيع الرسول 
ُث عحلحى نـحْفِسِه وحمحْن )ِإنا الاِذينح يـُبحاِيُعونحكح ِإَّناحا يـُبحاِيُعونح اَّللاح يحُد اَّللِا فـحْوقح أحْيِديِهْم فحمحْن نحكحثح فحِإَّناحا يـحْنكُ تعاىل: 

يـُْؤتِيِه أحجْ   . (11راً عحِظيماً( )الفتح:أحْوَفح مبحا عحاهحدح عحلحْيُه اَّللاح فحسح
 . (2)وهذه بيعة الرضوان  

                                                 
 . 8/16انظر لسان العرب )بيع(  قال ابن منظور، البيعة: المبايعة والطاعة، وبايعه عليه مبايعة عاهده، وفي الحديث: "أال تبايعوني" هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة. - 1

 . 4/181؛ وتفسير ابن كثير 81و 16/76انظر تفسير الطبري  - 1
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ْعنحا وحأحطحْعنحا( )املائدة:وقال تعاىل:  من  )وحاذُْكُروا نِْعمحةح اَّللِا عحلحْيُكْم وحِميثحاقحُه الاِذي وحاثـحقحُكْم ِبِه ِإْذ قـُْلُتْم مسِح
 . (7اآلية

 .   (1)مبايعة الرسول قال ابن كثري: هو ما أخذه عليهم من العهد وامليثاق يف 
( )الرعد:وقال تعاىل:   . (21)الاِذينح يُوُفونح بِعحْهِد اَّللِا وحال يـحنـُْقُضونح اْلِميثحاقح

ُقوا محا وقال سبحانه:    (2)وقد فسرها القرطيب ببعض مبايعات النيب  )ِمنح اْلُمْؤِمِننيح رِجحاٌل صحدح
ُهْم محنْ  ُلوا تـحْبِدياًل( )األحزاب: عحاهحُدوا اَّللاح عحلحْيِه فحِمنـْ تحِظُر وحمحا بحدا ُهْم محْن يـحنـْ  . (23قحضحى حنحْبحُه وحِمنـْ

 .؟   (3)وقد فسرها كثري من العلماء واملفسرين أبهنا يف صحابة رسول هللا 
عهًدا وميثاقًا، ومن هنا وابستقراء  فمن خالل هذه اآلايت فقد مسى هللا مبايعات الصحابة لرسوله 

 إىل ثالثة أقسام:  ميكننا أن نقسم مبايعات الرسول  رسول سرية ال
 بيعيت العقبة.  -أ

 بيعة الرضوان.  -ب
 بيعة اإلسالم وغريها.  -ج

وسأبني كل قسم منها بياًَّن يعطينا صورة واضحة عن نوع هذا العهد وامليثاق الذي أشار إليه القرآن 
 الكرمي. 

 بيعيت العقبة:  -أ
يعرض نفسه على القبائل يف املواسم وذلك قبل اهلجرة،  كان رسول هللا ألوىل أوال: بيعة العقبة ا

  (4)قال ابن إسحاق  
فعرض نفسه  (1)يف املوسم الذي لقيه األنصار   ملا أراد هللا إظهار دينه وإعزاز نبيه، خرج رسول هللا 

اخلزرج، فقال هلم: من أنتم؟ قالوا:  على القبائل، كما كان يصنع، فبينما هو عند العقبة األوىل لقي رهطًا من
                                                 

 . 1/31انظر تفسير ابن كثير  - 1

 . 7/318انظر تفسير القرطبي  - 1

 . 3/471؛ وتفسير ابن كثير 11/141انظر تفسير الطبري  - 3

 ذكرته مختصًرا، حسب ما يقتضيه المقام.  - 4
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نفر من اخلزرج، قال: أمن موايل يهود؟ قالوا: نعم، قال: أفال َتلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى، فجلسوا معه، 
فدعاهم إىل هللا وعرض عليهم اإلسالم، وتال عليهم القرآن، مث قال بعضهم لبعض: اي قوم: تعلمون وهللا إنه 

، فال تسبقّنكم إليه، فأجابوه وأسلموا، وقالوا: إَّن تركنا قومنا، وال قوم بينهم من للنيب الذي توعدكم به يهود
العداوة والشر ما بينهم، وعسى هللا أن جيمعهم بك، فسنقدم عليك فندعوهم إىل أمرك، ونعرض عليهم 

 (4)عشر رجال   واَف املوسم من األنصار اثنا (3)فلما كان العام املقبل   (2)الذي أجبناك به، مث انصرفوا  
على بيعة النساء، وذلك قبل أن  ابلعقبة )وهي العقبة األوىل( فبايعوا رسول هللا  فلقوا رسول هللا 

 . (5)تفرتض عليهم احلرب  
 على أي شيء كانت هذه البيعة: 

يعة ليلة العقبة األوىل وحنن اثنا عشر رجال، فبايعناه ب عن عبادة بن الصامت قال: ابيعنا رسول هللا 
)على أن ال نشرك ابهلل شيًئا، وال نسرق، وال نـزين وال نقتل أوالدَّن، وال أنيت ببهتان نفرتيه بني  (6)النساء  

فإن وفيتم فلكم اجلنة، وإن غشيتم  -وذلك قبل أن تفرض احلرب  -أيدينا وأرجلنا، وال نعصيه يف معروف 
  .(7)شيًئا فأمركم إىل هللا، إن شاء غفر وإن شاء عذب(  

تعالوا ابيعوين على أال تشركوا ابهلل  "قال:  ولفظ البخاري: عن عبادة بن الصامت أن رسول هللا 
شيًئا وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال أتتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم، وال تعصوين يف 

ا فعوقب به يف الدنيا، فهو له كفارة، معروف، فمن وَف منكم فأجره على هللا، ومن أصاب من ذلك شيئً 

                                                                                                                                                                  
 . 1/346بعثة النبوية. انظر الوفا بأحوال المصطفى البن الجوزي وذلك في السنة الحادية عشرة من ال - 1

 إسناده حسن.  131ص -؛ وقال األلباني في تحقيقه فقه السيرة 131ص -؛ وفقه السيرة 171ص -السيرة النبوية  -انظر تاريخ اإلسالم للذهبي  - 1

 . 1/347في السنة الثانية عشرة من البعثة. انظر الوفاء بأحوال المصطفى  - 3

بلوي وعباس بن عبادة بن نظلة، وقطبة بن عامر، هم: أسعد بن زرارة، وعوف ومعوذ ابنا الحارث وهما أبناء عفران، وذكوان بن قيس، ورافع بن مالك، وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة ال - 4

 . 171انظر تاريخ اإلسالم )والسيرة النبوية( ص -ألوس وعقبة بن عامر، وهم من الخزرج، وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة وهما من ا

 . 171انظر تاريخ اإلسالم )والسيرة النبوية( ص - 1

 . 11سميت بيعة النساء إشارة إلى قوله تعالى في سورة الممتحنة: )يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك( اآلية  - 6

م تاريخ اإلسالم وأخرجه البخاري في عدة مواضع، وابن مندة في كتابه اإليمان وابن سعد في الطبقات والطبري في تاريخه. انظر تاريخ اإلسال هذه رواية ابن إسحاق كما أوردها الذهبي في - 7

 . 117ص -د الثانيالمجل -؛ واإليمان البن مندة 1/316؛ وتاريخ الطبري 1/111؛ وطبقات ابن سعد 1/71؛ وصحيح البخاري، مناقب األنصار 171)السيرة النبوية( ص
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قال: فبايعته  "ومن أصاب من ذلك شيًئا فسرته هللا فأمره إىل هللا، إن شاء هللا عاقبه، وإن شاء عفا عنه 
 . (1)على ذلك  

واكتفيت برواييت البخاري  (2)وقد رواه ابن مندة يف كتابه اإلميان بعدة ألفاظ عن عبادة بن الصامت  
 لشموهلما. وابن إسحاق 

مصعب بن عمري يقرئهم القرآن ويعلمهم اإلسالم ويفقههم يف الدين  - وقد أرسل معهم رسول هللا 
 . (3)ويصلي هبم  

  (4)اثنيا: بيعة العقبة الثانية  
موسم احلج متت بيعة العقبة الثانية واليت فيها من العهود واملواثيق  -وبعد عام من بيعة العقبة ويف املوسم 

 راه فيما يلي: ما سن
لبث عشر سنني يتبع احلاج يف منازهلم يف املواسم، جمنة وعكاظ  عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا 

ومىن، يقول: من يؤويإ  وينصرين حىت أبلغ رساالت ريب وله اجلنة، فال جيد، حىت إن الرجل يرحل صاحبه 
ر فىت قريش ال يفتنك، ميشي بني رحاهلم يدعوهم من مضر أو اليمن، فيأتيه قومه أو ذووا رْحة فيقولون: احذ

إىل هللا، يشريون إليه أبصابعهم، حىت بعثنا هللا له من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، 
فينقلب إىل أهله فيسلمون إبسالمه حىت مل يبق دار من يثر إال وفيها رهط يظهرون اإلسالم مث ائتمرَّن 

يطوف يف جبال مكة وخياف، فرحلنا حىت   منا، فقلنا: حىت مىت نذر رسول هللا واجتمعنا سبعني رجال
قدمنا عليه يف املوسم، فواعدَّن شعب العقبة، فاجتمعنا فيه من رجل ورجلني، حىت توافينا عنده، فقلنا اي 

واليسر، رسول هللا: عالم نبايعك؟ قال: على السمع والطاعة يف النشاط والكسل، وعلى النفقة يف العسر 
وعلى األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وعلى أن تقولوا يف هللا، ال أتخذكم فيه لومة الئم، وعلى أن 

 تنصروين إذا قدمت عليكم يثرب، متنعوين مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اجلنة. 

                                                 
 . 1/71صحيح البخاري مناقب األنصار، باب وفود األنصار  - 1

 المجلد الثاني.  -117ص -انظر كتاب اإليمان البن مندة، ذكر بيعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه على اجتناب الكبائر  - 1

 . 1/317؛ وتاريخ الطبري 173ص -انظر تاريخ اإلسالم  - 3

 . 1/318لسنة الثالثة عشر من البعثة. انظر الوفا بأحوال المصطفى وذلك في ا - 4
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فقال: رويًدا اي أهل  - (2) أَّن  نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة، وهو أصغر السبعني إال (1)فقلنا  
يثرب، إَّن مل نضرب إليه أكباد املطي إال وحنن نعلم أنه رسول هللا إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل 
خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإّما أنتم قوم تصربون على عض السيوف إذا مستكم، وعلى قتل خياركم، 

أجركم على هللا، وإما أن ختافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه و 
عند هللا، فقلنا: أمط يدك اي سعد، فوهللا ال نذر هذه البيعة وال نستقيلها، فقمنا إليه نبايعه رجال رجال، 

 . (4)ويعطينا على ذلك اجلنة. رواه أْحد والبيهقي واحلاكم.   (3)أيخذ علينا شرطة  
معه عمه العباس إىل  : قال أبو نعيم: حدثنا زكراي، عن الشعيب قال: انطلق النيب وقال الذهيب

السبعني من األنصار، عند العقبة حتت الشجرة، قال: ليتكلم متكلمكم وال يطل اخلطبة، فإن عليكم من 
؟ قال: املشركني عيًنا. قال أسعد: سل اي دمحم لربك ما شئت، مث سل لنفسك، مث أخربَّن ما لنا على هللا

أسألكم لريب أن تعبدوه وال تشركوا به شيًئا، وأسألكم لنفسي وألصحايب أن تؤووَّن وتنصروَّن ومتنعوَّن مما 
 . (5)منعتم منه أنفسكم، قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: لكم اجلنة، قالوا: فذلك لك  

ول هللا: إن بيننا وبني الرجال قال أبو اهليثم بن التيهان: اي رس "وقال ابن هشام: قال ابن إسحاق: 
فهل عسيت إن حنن فعلنا ذلك مث أظهرك هللا أن ترجع إىل قومك  -يعإ  اليهود  -حباال وإَّّن قاطعوها 

مث قال: "بل الدم الدم واهلدم اهلدم، أَّن منكم وأنتم مإ ، أحارب من  وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول هللا 
 . "حاربتم وأسامل من ساملتم" 

                                                 
 في المسند: فقمنا، وهو أولى.  - 1

 أي: جابر بن عبد هللا، حيث أنه أصغر منه.  - 1

 في المسند )بشرطه العباس(.  - 3

وهذا إسناد جيد  3/161؛ وقال: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في البداية 1/614؛ والحاكم في المستدرك 1/181؛ والبيهقي في دالئل النبوة 3/337رواه أحمد في المسند  - 4

: وهو عند أحمد بإسناد 7/111جر في فتح الباري على شرط مسلم ولم يخرجوه، ثم قال: وقال البزار، وروى غير واحد عن ابن خثيم: وال نعلمه، يروي عن جابر إال من هذا الوجه. وقال ابن ح

؛ وفيه علة وهي عنعنة أبي الزبير وكان مدلًسا وليس من رواية الليث بن سعد عنه، فلعل تصحيحه أو 134ص -سن وصححه الحاكم وابن حبان عن جابر، وقال األلباني في تحقيق فقه السيرة ح

 . 177ص -تحسينه بالنظر لشواهده. انظر تاريخ اإلسالم 

 . 177ص -وانظر تاريخ اإلسالم للذهبي  -بيهقي بإسناد قوي عن الشعبي، ووصله الطبراني من حديث أبي موسى األنصاري، وأخرجه أحمد(. أ.هـ )رواه ال 7/113قال ابن حجر في الفتح  - 1
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أخرجوا إيّل منكم اثإ  عشر نقيًبا، فأخرجوهم له، تسعة من اخلزرج وثالثة من  " سول هللا مث قال ر 
 . (1)  "األوس 

قال هلم ابعثوا  أن رسول هللا  (2)عبد هللا بن أيب بكر   "وقال ابن إدريس عن ابن إسحاق: حدثإ  
مرمي، فقال أسعد بن زرارة: نعم اي منكم اثإ  عشر نقيبا كفالء على قومهم، ككفالة احلواريني لعيسى ابن 

 . (4)مث مسى النقباء   (3)رسول هللا، قال:فأنت نقيب على قومك  
وامرأَتن مها: أم منيع أمساء بنت عمرو بن عدي، وأم  (5)وقد حضر هذه البيعة ثالثة وسبعون رجال  

 . (6)عمارة نسيبة بنت كعب  
رضي  -واألنصار عهود ومواثيق بني رسول هللا  وهبذا أكون قد أوضحت ما ُت يف بيعيت العقبة من

ُهْم محْن وأرضاهم، وهم ممن قال هللا فيهم:  -هللا عنهم ُقوا محا عحاهحُدوا اَّللاح عحلحْيِه فحِمنـْ )ِمنح اْلُمْؤِمِننيح رِجحاٌل صحدح
ُلوا تـحْبِدياًل( )األحزاب: تحِظُر وحمحا بحدا ُهْم محْن يـحنـْ  . (23قحضحى حنحْبحُه وحِمنـْ

   
 
 
 
 بيعة الرضوان  -ب

                                                 
؛ 1/61وانظر سيرة ابن هشام  . من طريق ابن إسحاق1/363؛ وابن جرير في تاريخه 61-3/61حديث صحيح رواه ابن إسحاق وأحمد  -131ص -قال األلباني في تحقيق فقه السيرة  - 1

 ؛ أخرجه ابن إسماعيل ورواه ابن حبان. 7/111وتاريخ اإلسالم للذهبي؛ وقال ابن حجر في الفتح 

 . 1/411، انظر التقريب 131هو عبد هللا بن أبي بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم األنصاري ثقة، مات سنة  - 1

: أخرجه ابن إسحاق عن عبد هللا بن أبي بكر 131ص  -؛ وقال األلباني في فقه السيرة 363\1؛ وتاريخ الطبري 111\7؛ وفتح الباري 61\1؛ وسيرة ابن هشام 311ص -تاريخ اإلسالم  - 3

 مرسال فهو ضعيف. 

، وعبد هللا بن رواحة، وسعد بن الربيع،عبادة بن الصامت، والنقباء هم: أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبد هللا بن عمرو بن حرام، وسعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو، ورافع بن مالك - 4

 . 313)وقيل: خارجة بن زيد( وسعد بن خيثمة،وأسيد بن حضير،وأبو الهيثم بن التيهان،انظر تاريخ اإلسالم ص 

 . 311؛ وتاريخ اإلسالم ص 1/73ذكرهم ابن هشام والذهبي عن ابن إسحاق. انظر سيرة ابن هشام  - 1

 . 1/81؛وسيرة ابن هشام 317؛ وتاريخ اإلسالم ص 7/111لباري انظر فتح ا - 6
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واشتهرت هذه البيعة ببيعة  (1)وقعت بيعة الرضوان يف غزوة احلديبية يف السنة السادسة من اهلجرة  
ُ عحِن اْلُمْؤِمِننيح ِإْذ يـُبحاِيُعونحكح الرضوان ألن هللا سبحانه وتعاىل أخرب أنه قد رضي عن أصحاهبا  )لحقحْد رحِضيح اَّللا

 . (18)الفتح: من اآلية حتحْتح الشاجحرحِة(
 سبب هذه البيعة: 

قال ابن جرير: حدثنا دمحم بن عمارة األسدي قال: حدثنا عبيد هللا بن موسى، قال: أخربَّن موسى بن 
 عبيدة، عن أايس بن سلمة، قال: قال سلمة: بينما حنن قائلون زمن احلديبية َّندى منادي رسول هللا 

وهو حتت  قال: فسرَّن إىل رسول هللا  -صلوات هللا عليه-روح القدس أيها الناس: البيعة، البيعة، نـزل 
ُ عحِن اْلُمْؤِمِننيح ِإْذ يـُبحايُِعونحكح حتحْتح الشاجحرحِة( شجرة مسرة، قال: فبايعناه، وذلك قول هللا:  )لحقحْد رحِضيح اَّللا

 . (2) (18)الفتح: من اآلية
قال حني بلغه أن عثمان  أن رسول هللا  " (3)كر  وروى ابن إسحاق قال: حدثإ  عبد هللا بن أيب ب
الناس إىل البيعة، فكانت بيعة الرضوان حتت  قد قتل: ال نربح حىت نناجز القوم، فدعا رسول هللا 

 . (4)رواه الطربي   "الشجرة 
 عدد من شهد هذه البيعة من الصحابة: 

وأصح  (5)وبعضها ضعيف   وردت أحاديث كثرية يف عدد من شهد هذه البيعة، بعضها صحيح،
األحاديث اليت وردت يف ذلك رواها البخاري ومسلم، ولكن وقع االختالف يف العدد حىت يف رواايت 

 . (7)ويف البخاري تعليًقا   (6)البخاري ومسلم، فقد ورد أن العدد كان ألف وثالَثائة، وذلك عند مسلم  
                                                 

؛ وقد أجمع المسلمون على أن الحديبية كانت سنة ست من الهجرة. وقال ابن كثير وابن حجر: كانت 7/78هذا هو الصحيح في هذه المسألة، بل قال النووي في المجموع شرح المهذب  - 1

 . 18ص -؛ ومرويات غزوة الحديبية للحكمي 4/164والنهاية  الحديبية سنة ست بال خالف. انظر البداية

: سند هذا الحديث ضعيف لضعف 133ص -، عن ابن أبي حاتم. وقال حافظ بن دمحم الحكمي في مرويات غزوة الحديبية 4/171؛ وأخرجه ابن كثير في تفسيره 16/86تفسير الطبري  - 1

 . 1637رقم الحديث  3/71لترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في بيعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص موسى بن عبيد لكن يشهد له حديث جابر الذي رواه ا

 . 1/411المدني القاضي، ثقة من الخامسة، مات سنة خمس وثالثين. انظر تقريب التهذيب  -هو عبد هللا بن أبي بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم األنصاري  - 3

 . 3/411: هذا األثر مرسل وسنده إلى عبد هللا بن أبي بكر حسن وانظر سيرة ابن هشام 134ص -، وقال الحكمي في مرويات غزوة الحديبية 16/86انظر تفسير الطبري  - 4

 وما بعدها.  37ص -انظر مرويات غزوة الحديبية  - 1

 . 6/16انظر صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب استحباب مبايعة اإلمام الجيش  - 6

 . 1/117يح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية انظر صح - 7
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 وهو أكثر الرواايت.  (2)ومسلم   (1)وورد أن العدد ألف وأربعمائة وهذا عند البخاري  
. هذا أصح ما ورد يف -أيًضا  - (4)ومسلم   (3)وورد أن العدد ألف ومخسمائة وهذا عند البخاري  

 وخالصة قوهلما:  (6)وابن حجر   (5)عدد من شهد البيعة، وقد مجع العلماء بني هذه األحاديث كالنووي  
من ألف ومخسمائة فمن قال ألف ومخسمائة فقد جرب  إن العدد كان أكثر من ألف وأربعمائة وأقل

الكسر، ومن قال ألف وأربعمائة ألغاه، ومن قال ألف وثالَثائة فيحمل على أن هذا ما اطلع عليه هو، 
 وغريه اطلع على أكثر منه والزايدة من الثقة مقبولة. 

ما ذهب إليه ابن حجر والنووي فقد رجحا أن العدد ألف وأربعمائة، و  (8)والبيهقي   (7)أما ابن القيم  
 . وهللا أعلم. (9)أقرب للعمل جبميع األحاديث  

 على أي شيء كانت البيعة: 
فهبوا إليه  -للبيعة -رضوان هللا عليهم -أصحابه- قتل دعا رسول هللا  ملا أشيع أن عثمان 

كما يف حديث   -بن قيس وهو اجلدّ  -يقال إنه كان منافًقا -مجيًعا ليبايعوه، ومل يتخلف سوى رجل واحد
 . (11)جابر: فبايعناه غري جد بن قيس األنصاري، اختبأ حتت بطن بعريه  

: على أي شيء كانت تلك البيعة؟ فأجابوا بعدة إجاابت أذكر -رضوان هللا عليهم-سئل الصحابة 
  (11)أّصحها وأمّهها  

                                                 
 . 1/116انظر صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية  - 1

 . 6/11انظر صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب استحباب مبايعة اإلمام الجيش  - 1

 . 1/117انظر صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية  - 3

 . 6/16نظر صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب استحباب مبايعة اإلمام الجيش ا - 4

 . 13/1شرح النووي على صحيح مسلم + - 1

 . 7/441فتح الباري  - 6

 . 3/388زاد المعاد  - 7

 . 7/441ذكره عن ابن حجر في فتح الباري  - 8

 . 13ص -وهذا ما ذهب إليه الحكمي في مرويات غزوة الحديبية  - 7

 . 6/11صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب استحباب مبايعة اإلمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة  - 11

 وما بعدها.  138ص -وقد ذكر الحكمي في كتابه مرويات غزوة الحديبية، األحاديث واآلثار التي وردت في ذلك، انظر مرويات غزوة الحديبية  - 11
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 أبهنم ابيعوا على املوت:  أجاب سلمة بن األكوع  -0
حدثنا قتيبة بن سعد، حدثنا حاُت عن يزيد بن أيب عبيد قال: قلت لسلمة بن األكوع: قال البخاري: 

 . (1)يوم احلديبية؟ قال: على املوت   على أي شيء ابيعتم رسول هللا 
وقال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاُت )يعإ  ابن إمساعيل( عن يزيد بن أيب عبيد موىل سلمة 

يوم احلديبية؟ قال: على  لمة بن األكوع: على أي شيء ابيعتم رسول هللا بن األكوع قال: قلت لس
 . (2)املوت  
 أبهنم ابيعوا على عدم الفرار:  -مهنع هللا يضر-وأجاب معقل بن يسار وجابر بن عبد هللا  -2

 يبايع الناس وأَّن أرفع روى اإلمام مسلم عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتإ  يوم الشجرة والنيب 
غصًنا من أغصاهنا عن رأسه، وحنن أربع عشرة مائة، قال: ومل نبايعه على املوت، ولكن ابيعنا على أال نفر  

(3) . 
. قال: كنا يوم احلديبية ألًفا وأربعمائة، فبايعناه وعمر آخذ بيده حتت : عن جابر -أيًضا-وروى 

 . (4)املوت   الشجرة، وهي مسرة، وقال: ابيعناه على أال نفر، ومل نبايعه على
 . (5)على املوت وإَّنا ابيعناه على أال نفر   أيًضا: مل نبايع رسول هللا  -عن جابر-ويف لفظ آخر 

 
 وأجاب انفع أبهنا كانت على الصرب:  -3

قال: رجعنا من العام املقبل فما اجتمع منا  -رضي هللا عنهما-روى البخاري عن َّنفع عن ابن عمر 
ابيعنا حتتها، كانت رْحة من هللا، فسألنا َّنفًعا على أي شيء ابيعهم؟ على املوت؟ اثنان على الشجرة اليت 

 . (1)فقال: ال، ابيعهم على الصرب  
                                                 

 . 1/117ري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية صحيح البخا - 1

، ورواه أحمد في المسند 3/71، ورواه الترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في بيعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 6/17صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب استحباب مبايعة اإلمام الجيش عند إرادة القتال  - 1

4/11 . 

 . 6/16 6اإلمارة، باب استحباب مبايعة اإلمام الجيش صحيح مسلم، كتاب  - 3

 . 3/381، ورواه أحمد في المسند 3/76، ورواه الترمذي، أبواب السير، باب ما جاء في بيعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 6/11صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب استحباب مبايعة اإلمام الجيش عند إرادة القتال  - 4

 . 3/381، ورواه أحمد في المسند 3/76، ورواه الترمذي، أبواب السير، باب ما جاء في بيعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 6/11كتاب اإلمارة، باب استحباب مبايعة اإلمام الجيش عند إرادة القتال صحيح مسلم،  - 1
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هذه أصح األحاديث اليت وردت يف بيعة الرضوان وفيها غنية عن سواها، ولكن ورد يف بعضها أن البيعة  
 فع على الصرب، فكيف نوفق بينها: كانت على املوت، ويف بعضها على عدم الفرار، ويف حديث َّن

 لقد مجع العلماء بني هذه الرواايت وذكروا أنه ال تعارض بينها: 
قال الرتمذي جامًعا بني حديثي سلمة بن األكوع وجابر فقال: ومعىن كال احلديثني صحيح، فقد ابيعه 

 . (2)ه آخرون فقالوا: ال نفر  قوم من أصحابه على املوت، وإَّنا قالوا: ال نـزال بني يديك ما مل نقتل وابيع
وقال ابن حجر جامًعا بني هذه األحاديث: ال تنايف بني قوهلم: ابيعوه على املوت، وعلى عدم الفرار، 
ألن املراد ابملبايعة على املوت أال يفروا ولو ماتوا، وليس املراد أن يقع املوت وال بد، وهو الذي أنكره َّنفع 

الصرب، أي: على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى هبم إىل ذلك إىل املوت  وعدل إىل قوله: بل ابيعهم على
 . (3)أم ال، وهللا أعلم  

يف بيعة الرضوان،  -مهنع هللا يضر-وهبذا يتضح أنه ال تعارض بني األحاديث اليت ثبتت فيما ابيع عليه الصحابة 
َّناحا يـُبحاِيُعونح اَّللاح يحُد اَّللِا فـحْوقح أحْيِديِهْم فحمحْن نحكحثح فحِإَّناحا )ِإنا الاِذينح يـُبحاِيُعونحكح إِ وهم الذين عناهم هللا بقوله: 

يـُْؤتِيِه أحْجراً عحِظيماً( )الفتح:  . (11يـحْنُكُث عحلحى نـحْفِسِه وحمحْن أحْوَفح مبحا عحاهحدح عحلحْيُه اَّللاح فحسح
ُ عحِن اْلُمْؤمِ وقال فيهم سبحانه:  ِننيح ِإْذ يـُبحاِيُعونحكح حتحْتح الشاجحرحِة فـحعحِلمح محا يف قـُُلوهِبِْم فحأحنـْزحلح )لحقحْد رحِضيح اَّللا

بـحُهْم فـحْتحاً قحرِيباً( )الفتح:  . (18الساِكينحةح عحلحْيِهْم وحأحاثح
 مهنع هللا يضر وأرضاهم وحشرَّن معهم يف جنات النعيم. 

   
 . (4)بيعة اإلسالم وغريها   -جـ

                                                                                                                                                                  
 . 4/61صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب البيعة في الحرب أن ال يفروا  - 1

 . 3/76ترمذي، أبواب السير، باب ما جاء في بيعة النبي سنن ال - 1

 . 6/118فتح الباري، باب البيعة في الحرب أال يفروا  - 3

 قدمت بيعتي العقبة وبيعة الرضوان لخصوصيتهن وشهرتهن فهو من باب تقديم الخاص على العام.  - 4
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 يف بيعيت العقبة وبيعة الرضوان، وما كان بينهم وبني الرسول  -مهنع هللا يضر-عليه الصحابة بعد بيان ما ابيع 
من عهود ومواثيق أذكر بعض ما ثبت يف السنة من مبايعات أخرى كبيعة اإلسالم وغريها مما يدخل يف 

( )الرعد:)الاِذينح يُوُفونح ِبعحْهِد اَّللِا وحال يـحنـُْقُضونح اْلِميثح عموم قوله تعاىل:   . (21اقح
ُقُضوا اأْلحمْيحانح بـحْعدح تـحوِْكيِدهحا وحقحْد جحعحْلُتُم اَّللاح عحلح وقوله:  ْيُكْم كحِفيالً ِإنا اَّللاح )وحأحْوُفوا ِبعحْهِد اَّللِا ِإذحا عحاهحْدُُتْ وحال تـحنـْ

 . (91يـحْعلحُم محا تـحْفعحُلونح( )النحل:
 ان ال االستقصاء. وسأكتفي ابختيار بعضها على سبيل البي

 بيعة اإلسالم:  -1
فبايعوه  روى البخاري عن أيب قالبة قال: حدثإ  أنس أن نفرًا من عكل َثانية قدموا على رسول هللا 

 . (1)احلديث   -على اإلسالم 
 . (2)على اإلسالم   عن جابر بن عبد هللا أن أعرابًيا ابيع رسول هللا  -أيًضا-وروى البخاري 

يبايع الناس  م أْحد يف مسنده عن دمحم بن األسود بن خلف أن أابه األسود أتى النيب وروى اإلما
وما الشهادة، قال:  (3)يوم الفتح قال: جلس عند قرن مصقلة فبايع الناس على اإلسالم والشهادة، قلت  

ال هللا وأن حممًدا عبده أخربين دمحم بن األسود يعإ  ابن خلف أنه ابيعهم على اإلميان ابهلل وشهادة أن ال إله إ
 .   (4)ورسوله 

فوهللا ما زنيت يف جاهلية وال يف إسالم، وال ارتددت  -يوم الدار-وروى الرتمذي عن عثمان أنه قال 
قال الرتمذي هذا حديث حسن   -وال قتلت النفس اليت حرم هللا، فبم تقتلوين منذ ابيعت رسول هللا 

(5) . 

                                                 
 ديث طويل. ، وهو جزء من ح7/11صحيح البخاري، كتاب الديات، باب القسامة  - 1

 . 7/78صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب بيعة األعراب  - 1

 القائل أحد الرواة.  - 3

 . 4/168مسند اإلمام أحمد  - 4

 . 3/111سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث  - 1



 للشيخ األستاذ الدكتور انصر بن سليمان العمر العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي

 75 

ن جماشع بن مسعود قال: قلت: اي رسول هللا هذا جماشع بن مسعود وروى اإلمام أْحد يف مسنده ع
 . (1)يبايعك على اهلجرة، فقال: ال هجرة بعد فتح مكة، ولكن أابيعه على اإلسالم  

 ألابيعه على اإلسالم.  وروى ابن مندة عن جرير بن عبد هللا قال: أتيت النيب 
 إله إال هللا وأن حممًدا رسول هللا، وإقام الصالة على شهادة أن ال ويف لفظ آخر: ابيعنا رسول هللا 

 . (2)وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم  
 -يف سنة مخس من اهلجرة  ويلحق ببيعة اإلسالم ما ابيعت عليه الوفود اليت قدمت إىل الرسول 

 (3)تبايعه على اإلسالم كوفد مزينة  وما بعدها، حيث كانت وفود القبائل أتيت إىل رسول هللا و  -عام الوفود 
 . (6)وغريهم   (5)ووفد صداء   (4)ووفد كنانة  

 بيعة النساء  -2
يف بيعة العقبة األوىل، والبيعة هناك كانت  -مهنع هللا يضر-سبق ذكر بيعة النساء يف بيان ما ابيع عليه األنصار 

 بيعة النساء كما وردت يف السنة الشريفة.  وأذكر هنا -فسميت هبا-للرجال ولكنها شبيهة ببيعة النساء 
قالت كانت املؤمنات إذا هاجرن إىل  روى اإلمام مسلم عن عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب 

َّللِا )ايح أحيُـّهحا النايبُّ ِإذحا جحاءحكح اْلُمْؤِمنحاُت يـُبحاِيْعنحكح عحلحى أحْن ال ُيْشرِْكنح ابِ  ميتحّن بقول هللا  رسول هللا 
ِينحُه بـحنْيح أحْيِديهِ  ِْتنيح بِبـُْهتحاٍن يـحْفرتح ْيئاً وحال يحْسرِْقنح وحال يـحْزِننيح وحال يـحْقتـُْلنح أحْوالدحُهنا وحال أيح نا وحأحُرُجِلِهنا وحال يـحْعِصينحكح شح

ُنا اَّللاح ِإنا اَّللاح غحُفوٌر رحِحي  . (12ٌم( )املمتحنة:يف محْعُروٍف فـحبحاِيْعُهنا وحاْستـحْغِفْر هلح
إذا أقررن بذلك من  قالت عائشة: فمن أقّر هبذا من املؤمنات فقد أقر ابجلنة، وكان رسول هللا 

يد امرأة قط.  انطلقن فقد ابيعتكن، وال وهللا ما مست يد رسول هللا  قوهلن، قال هلن رسول هللا 

                                                 
 . 1/71مسند اإلمام أحمد  - 1

 . 1/164ر بيعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإليمان البن منده ذك - 1

 . 1/171انظر طبقات ابن سعد  - 3

 . 1/311انظر طبقات ابن سعد  - 4

 . 1/316انظر طبقات ابن سعد  - 1

 وما بعدها.  3/171وما بعدها، وزاد المعاد  1/171انظر طبقات ابن سعد  - 6
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على النساء قط إال مبا أمره هللا تعاىل،  هللا غري أنه يبايعهن ابلكالم، قالت عائشة: وهللا ما أخذ رسول 
 . (1)كف امرأة قط، وكان يقول هلن إذا أخذ عليهن: قد ابيعتكن كالًما    وما مست كف رسول هللا 

يبايعن النساء ابلكالم هبذه اآلية، ال يشركن  قالت: كان النيب  -اهنع هللا يضر-وروى البخاري عن عائشة 
 . (2)ابهلل شيًئا  

ْيئاً( )املمتحنة: من اآلية(3)فقرأ علّي   ن أم عطية قالت: ابيعنا النيب وع  (12)ال ُيْشرِْكنح اِبَّللِا شح
وهناَّن عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها، فقالت: فالنة أسعدتإ  وأَّن أريد أن أجزيها، فلم يقل شيًئا 

 . (4)فذهبت مث رجعت، احلديث  
جاء إىل النساء بعد انتهاء خطبة يوم الفطر ومعه بالل: فقرأ عليهن أن رسول هللا  "وروى ابن عباس 

"ايح أحيُـّهحا النايبُّ ِإذحا جحاءحكح اْلُمْؤِمنحاُت" إىل آخر اآلية مث قال حني فرغ: أننت على ذلك؟ وقالت امرأة واحدة مل 
 . (5)رواه البخاري   "جيبه غريها نعم اي رسول هللا 

 البيعة على اجلهاد  -3
أابيعه على اهلجرة، فقال: إن  وى اإلمام مسلم عن جماشع بن مسعود السلمي. قال: أتيت النيب ر 

 . (6)اهلجرة قد مضت ألهلها، ولكن على اإلسالم واجلهاد واخلري  
أَّن وأخي فقلت: ابيعنا على اهلجرة، فقال:  قال: أتيت النيب  -أيًضا-وروى البخاري عن جماشع 

 . (7)قلت: عالم تبايعنا؟ قال: على اإلسالم واجلهاد  مضت اهلجرة ألهلها، ف
 يقول: كانت األنصار يوم اخلندق تقول:  عن ْحيد قال: مسعت أنًسا  -أيًضا-وروى البخاري 

حنـن الذين ابيعـوا حممــًدا


علـى اجلهاد مـا حيينـا أبــًدا

                                                 
 . 6/17صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب كيفية بيعة النساء  - 1

 . 7/77صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب بيعة النساء  - 1

 في هامش الصحيح: علينا.  - 3

 . 7/77صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب بيعة النساء  - 4

 . 188-6/187صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الممتحنة  - 1

 . 6/17صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة  - 6

 . 4/61صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب المبايعة في الحرب  - 7
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 -: فأجاهبم النيب 

(0) األنصــار واملهاجـرة فأكـرم اللهـم ال عيش إال عيـش اآلخــرة


 البيعة على السمع والطاعة  -4
على السمع والطاعة، يف املنشط واملكره، وأال  قال: ابيعنا رسول هللا  عن عبادة بن الصامت 

 . (2)ننازع األمر أهله، وأن نقوم أو نقول ابحلق حيثما كنا ال خناف يف هللا لومة الئم  
على السمع والطاعة، يقول لنا: فيما  نا إذا ابيعنا رسول هللا قال: ك وعن عبد هللا بن عمر 

 . (3)استطعت  
 البيعة على إقام الصالة وإيتاء الزكاة  -5

 "على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم  ابيعت رسول هللا  "عن جرير بن عبد هللا قال: 
 . (4)رواه مسلم وابن منده، واللفظ ملسلم  

                                                 
 . 4/61صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب البيعة في الحرب  - 1

 . 7/66صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب كيف يبايع اإلمام الناس  - 1

 . 6/17رواه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع . و 7/76صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب كيف يبايع اإلمام الناس  - 3

 . 1/164؛ واإليمان البن منده، ذكر بيعة النبي ألصحابه 1/14صحيح مسلم، كتاب اإليمان، الدين النصيحة  - 4
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 يعة على النصح لكل مسلم الب -6
رواه  "على النصح لكل مسلم  ابيعت النيب  "عن زايد بن عالقة أنه مسع جرير بن عبد هللا يقول: 

 . (1)مسلم  
فلقنإ : فيما  -على السمع والطاعة- ابيعت النيب  "وعن الشعيب عن جرير بن عبد هللا قال: 

 . (2)  رواه البخاري ومسلم " -والنصح لكل مسلم-استطعت 
 جممال مبايعة الرسول ألصحابه: وكان النيب  -رْحه هللا-بقول ابن القيم وأختم هذه املبايعات  -7

يبايع أصحابه يف احلرب على أال يفروا، ورمبا ابيعهم على املوت، وابيعهم على اجلهاد، كما ابيعهم على 
والتزام طاعة هللا ورسوله، وابيع نفرًا من اإلسالم، وابيعهم على اهلجرة قبل الفتح، وابيعهم على التوحيد، 

 . (3)أصحابه أال يسألوا الناس شيًئا  
على صحابته، وما وعدهم به  وهبذا يكون قد اتضح لنا نوع العهود واملواثيق اليت أخذها رسول هللا 

ت اليت وردت يف مهنع هللا يضر وأرضاهم ومن خالل ما سبق تتضح لنا معاين اآلاي-إن هم وفوا بذلك، وقد فعلوا 
( 23)ِمنح اْلُمْؤِمِننيح رِجحاٌل صحدحُقوا محا عحاهحُدوا اَّللاح عحلحْيِه( )األحزاب: من اآليةهذا الشأن ونقرأ قوله تعاىل: 

( )الرعد: ْعمحةح ( وقوله جل وعال: )وحاذُْكُروا نِ 21وقوله سبحانه: )الاِذينح يُوُفونح ِبعحْهِد اَّللِا وحال يـحنـُْقُضونح اْلِميثحاقح
ْعنحا وحأحطحْعنحا( )املائدة: من اآلية نقرؤها ومعاملها ومدلوالهتا  (7اَّللِا عحلحْيُكْم وحِميثحاقحُه الاِذي وحاثـحقحُكْم ِبِه ِإْذ قـُْلُتْم مسِح

 واضحة جلية أمامنا. 
   

                                                 
 . 1/416يمان ذكر بيعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه على النصح لكل مسلم ؛ ورواه ابن مندة في كتاب اإل1/14صحيح مسلم، كتاب اإليمان، الدين النصيحة  - 1

 . 1/14؛ وصحيح مسلم، كتاب اإليمان، الدين النصيحة 7/76صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب كيف يبايع اإلمام الناس  - 1

حيث ذكر حديث مبايعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه على عدم سؤال الناس  1/11د، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة ؛ وانظر عون المعبود شرح سنن أبي داو 3/71زاد المعاد تحقيق األرنؤوط  - 3

 شيًئا. 
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 :مع اليهود  العهود واملواثيق اليت عقدها رسول هللا  -2
بعد بيعة العقبة الثانية، كانت اليهود هي القوة املسيطرة عليها،  (1)ينة  إىل املد عندما قدم الرسول 

 وكان كل فريق من األوس واخلزرج يلجأ إىل فريق من اليهود املوجودين هناك وحيالفهم. 
منهًجا يتناسب مع املرحلة اليت متر هبا الدولة اإلسالمية الفتية، وعقد  ولقد سلك معهم الرسول 

هدات اليت تؤمن هلم احلياة الكرمية، يف ظل الدولة اإلسالمية حبكم أهنم أهل كتاب )أهل معهم بعض املعا
ولن يستطيعوا لؤًما -الغدر واخليانة وعدم الوفاء، ومل يستطيعوا  -كما أسلفنا-الذمة(، ولكن طبيعة اليهود 

هنايتهم مبا وكانت  أن يتخلوا عن تلك الصفات الذميمة، فنقضوا عهودهم مع رسول هللا  -وخسة
يتالءم مع تلك األفعال حيث أجلى رسول هللا صلى هللا عيه وسلم بإ  قينقاع وبإ  النضري، وقتل رجال بإ  

 قريظة ولقد أشار القرآن الكرمي إىل طبيعة اليهود مع العهود فقال تعاىل: 
ُهْم يف ُكلِّ محراٍة  ُهْم مُثا يـحنـُْقُضونح عحْهدح  . (56وحُهْم ال يـحتـاُقونح( )األنفال:)الاِذينح عحاهحْدتح ِمنـْ

مع اليهود من عهود ومواثيق أبال حياربوه وال يعاونوا عليه، كما بني  والعهد هنا ما عقده رسول هللا 
 . (2)ذلك املفسرون  

واليهود من عهود ومواثيق، مبا يتناسب مع  وسأحاول يف هذا املبحث أن أبني ما ُت بني رسول هللا 
 ليضفي عليه البيان والشمول، وهللا املستعان. وهو حسبنا ونعم الوكيل: هذا املوضوع 

عند الرجوع إىل كتب السرية َند أن املؤرخني عندما يتحدثون عن غزوة بإ  قينقاع أو بإ  النضري أو 
 وبني اليهود عهًدا:  غزوة بإ  قريظة يقدمون لذلك مبقدمات يذكرون فيها أنه كان بني رسول هللا 

طربي عن عاصم بن عمرو بن قتادة: أن بإ  قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبني رسول روى ال
 .   (3)هللا 

                                                 
 وكانت تسمى يثرب.  - 1

 . 11/48؛ والتحرير والتنوير 8/31؛ وتفسير القرطبي 3/371انظر زاد المسير  - 1

 . 1/477تاريخ الطبري  - 3
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وذكر ابن كثري عن عاصم بن عمرو بن قتادة: أن بإ  قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد وحاربوا فيما 
 . (1)بني بدر وأحد  

حىت انتهوا إليه، فأخربهم اخلرب  صحاب رسول هللا وقال الطربي يف ذكر جالء بإ  النضري: فأقبل أ
 . (2)مبا كانت يهود قد أرادت من الغدر به  

فبلغ كعب بن  مث قال بعد ذلك عندما رغبت بنو النضري يف مساعدة بإ  قريظة هلم ضد رسول هللا 
 . (3)أسد صاحب بإ  قريظة فقال: ال ينقض العهد مع رجال من بإ  قريظة وأَّن حي  

 حبثت يف كتب السنة والسرية عن هذا العهد، وكيف عقد؟ فتوصلت إىل ما يلي:  وقد
عقد األلفة  عندما قدم املدينة ويف السنة األوىل من هجرته  ذكر مؤرخو السرية أن رسول هللا 

ريظة، بني املهاجرين واألنصار ووداع اليهود الذين كانوا ابملدينة وهم: يهود بإ  قينقاع وبإ  النضري وبإ  ق
 وكتب يف ذلك كتااًب. 

 . (4)وسأذكر ما ورد يف هذا الكتاب مث أبني توثيقه، وما ذكره العلماء يف صحة هذه املعاهدة  
 قال ابن كثري: قال دمحم بن إسحاق: 

كتااًب بني املهاجرين واألنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم   كتب رسول هللا 
 هم وشرط هلم. وأمواهلم واشرتط علي

 الرحيم الرمحن هللا بسم
بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب ومن تبعهم  (5)هذا كتاب من دمحم النيب األمي )رسول هللا(  

مث ذكر ما للمهاجرين واألنصار من حقوق وما  -فلحق هبم وجاهد معهم أهنم أمة واحدة من دون الناس 
  (6)عليهم من واجبات مث قال  

                                                 
 . 4/3نهاية البداية وال - 1

 . 3/111؛ وسيرة ابن هشام 1/111تاريخ الطبري  - 1

 . 1/113تاريخ الطبري  - 3

 توسعت فيها قليال نظًرا لشهرتها والعتماد كثير من المؤرخين عليها.  - 4

 . 41ص  -ما بين القوسين زيادة من الوثائق السياسية لدمحم حميد هللا  - 1

 ح دون أي تغيير في النص أو السياق. قمت بوضع األرقام لمزيد اإليضا - 6
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ه ال حيل ملؤمن أقر مبا يف هذه الصحيفة وآمن ابهلل واليوم اآلخر أن ينصر حمداًث وال يؤويه، وأن وأن -1
 من نصره أو آواه فإن عليه لعنة هللا وغضبه يوم القيامة، وال يؤخذ منه صرف وال عدل. 

  (1)وإىل دمحم   وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إىل هللا  -2
 ينفقون مع املؤمنني ماداموا حماربني. وأن اليهود  -3
لليهود دينهم وللمسلمني دينهم، مواليهم وأنفسهم، إال  (2)وأن يهود بإ  عوف أمة من املؤمنني   -4

 إال نفسه وأهل بيته.  (3)من ظلم وأمث فإنه ال يوقع  
ة وجفنة وبإ  وإن ليهود بإ  النجار وبإ  احلارث وبإ  ساعدة وبإ  جثم وبإ  األوس وبإ  ثعلب -5

  (4)الشطنة مثل ملا ليهود بإ  عوف  
 وأن بطانة يهود كأنفسهم.  -6
 وأنه ال خيرج منهم أحد إال إبذن دمحم.  -7
 هذا.  (6)على أثر جرح، وأنه من فتك فبنفسه إال من ظلم، وأن هللا على أثر   (5)وال ينحجر   -8
أن بينهم النصر على من حارب أهل هذه وأن على اليهود نفقتهم، وعلى املسلمني نفقتهم، و  -9

 الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة، والرب دون اإلمث. 
 أيمث امرؤ حبليفه، وإن النصر للمظلوم.  (7)وأنه مل   -11
  (8)وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني   -11
 ألهل هذه الصحيفة.  (9)وأن يثرب حرام جرفها   -12

                                                 
 [. 17من باب قوله تعالى: )فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا والرسول( ]النساء:  - 1

 ال يعني هذا أن دينهم الذي هم عليه اآلن حق، ولكن لهم ما للمؤمنين، أو ألنهم أهل كتاب.  - 1

 ال يوثق ويهلك.  - 3

 دون زيادة في المعنى.  -لسياسية جاءت مفصلة عند ابن هشام وفي الوثائق ا - 4

 عند ابن هشام وفي الوثائق: بالزاي.  - 1

 عند ابن هشام وفي الوثائق: على أبّر )من(.  - 6

 في الوثائق السياسية )ال(.  - 7

 ما بين القوسين زيادة عند ابن هشام وفي الوثائق وهو مكرر.  - 8

 وقال في حاشية البداية وفي النهاية: الجرف: موضع قريب من المدينة. )ولعله األصح(.  عند ابن هشام وفي الوثائق: جوفها، - 7
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 اجلار كالنفس غري مضار وال آمث. وأن  -13
 وأنه ال َتار حرمة إال إبذن أهلها.  -14
وإنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار. خياف فساده، فإن مرده إىل هللا،  -15

 ما يف هذه الصحيفة وأبره.  (1)وإىل دمحم رسول هللا، وأن هللا على أتقى  
 صرها. وأنه ال َتار قريش وال من ن -16
 يثرب.  (2)وأن بينهم النصر على من دهم   -17
وأهنم إذا دعوا إىل مثل  (3)وإذا دعوا إىل صلح يصاحلونه ويلبسونه، فإهنم يصاحلونه )ويلبسونه(   -18

 ذلك فإن هلم على املؤمنني إال من حارب يف الدين. 
 من جانبهم الذي قبلهم.  (4)على كل أَّنس حصتهم   -19
األوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما ألهل هذه الصحيفة، مع الرب احملض من أهل وأن يهود  -21

الصحيفة وأن الرّب دون اإلمث، ال يكسب كاسب إال على نفسه، وأن هللا على أصدق ما يف هذه الصحيفة 
 . (5)وأبره  

 وأنه ال حيول هذا الكتاب دون ظامل أو آمث.  -21
ابملدينة إال من ظلم وأمث، وأن هللا جار ملن بّر واتقى، ودمحم وأنه من خرج آمن، ومن قعد آمن  -22

 اهـ.    (6)رسول هللا 
والواثئق  (2)وكما هي يف سرية ابن هشام   (1)هذا نص الوثيقة كما أوردها ابن كثري عن ابن إسحاق  

  - األصل وغريه وقد اعتمدت البداية البن كثري أصال، وأثبت الفروق بني ما يف (3)السياسية حلميد هللا  
 ورواية ابن إسحاق بدون إسناد.  -كما سبق 

                                                 
 في البداية: )على من اتقى( وما أثبتَّه من ابن هشام والوثائق وهو أولى.  - 1

 دهمهم: غشيهم، وهو الجماعة الكثيرة يأتون على غرة، لسان العرب مادة )دهم(.  - 1

 لوثاق السياسية. زيادة من ابن هشام وا - 3

 أي: نصيبهم وما يخصهم.  - 4

 ما بين القوسين زيادة من ابن هشام والوثائق السياسية.  - 1

 ما بين القوسين زيادة من ابن هشام والوثائق السياسية.  - 6
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وقد ذكر ابن سيد الناس أن ابن أيب خيثمة أورد الكتاب فأسنده هبذا اإلسناد: حدثنا أْحد بن خباب 
أبو الوليد، حدثنا عيسى بن يوسف، حدثنا كثري بن عبد هللا بن عمرو املزين عن أبيه عن جده، أن رسول 

 . (4)مث ذكر حنو ما أورده ابن إسحاق   - بني املهاجرين واألنصار كتب كتاابً   هللا 
عن  وكذلك وردت الوثيقة يف كتاب األموال أليب عبيد القاسم بن سالم إبسناد آخر إىل رسول هللا 

  -أيًضا  -يف كتاب األموال البن زَنوية عن طريق الزهري  -أيًضا  -. كما وردت الوثيقة (5)طريق الزهري  
(6) . 

هذه أهم الطرق اليت وردت هبا الوثيقة كاملة، مع اإلشارة إىل أن هناك اختالفًا يسريًا بينها، كالتقدمي 
 . (7)والتأخري، أو زايدة عبارات أو بنود قليلة مما ال يؤثر على مضموهنا  

   
 وبعد فماذا قال العلماء حول هذه الوثيقة؟: 

كبريًا، واجملال ال يناسب هنا عرض مجيع ما قيل فيها، ولكن اختلف العلماء يف هذه الوثيقة اختالفًا  
 نظرًا ألمهيتها ولعالقتها املباشرة مبوضوع البحث فإين أختصر ما توصلت إليه حوهلا مبا يلي: 

ممن أثبت صحة هذه الوثيقة وانتصر هلا الشيخ دمحم الصادق عرجون يف كتابه )دمحم رسول هللا( فقد  -1
ا ما ذهب إليه، واستعرض ما قيل فيها وأشار إىل الشواهد اليت تؤيد صحتها مث قال ذكر عدة أدلة نصر هب

يف ختام مبحثه: هذه نصوص ورواايت تدل كثرهتا واجتماعها على معىن واحد مع اختالف رواهتا زمًنا، 

                                                                                                                                                                  
 . 116-111-3/114البداية والنهاية  - 1

 . 134-1/131انظر سيرة ابن هشام  - 1

 . 47-37ص -انظر الوثائق السياسية  - 3

 ، ولكن يبدو أن الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاريخ ابن أبي خيثمة. 118ص -؛ وقال د. أكرم العمري في كتاب المجتمع المدني 1/177ابن سيد الناس عيون األثر  - 4

 . 117األموال ألبي عبيد رقم  - 1

 (. 711انظر كتاب األموال البن )زنجويه، تحقيق شاكر فياض رقم  - 6

 . 117ص  -انظر المجتمع في عهد النبوة ألكرم العمري  - 7
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تابته ليكون أمر بك واختالف بعض عباراهتا لفظًا على ثبوت هذا الكتاب ثبوًَت علمًيا َترخيًيا، وأن النيب 
 . (1)دستورًا للمجتمع املسلم، وموادعة لليهود ما داموا منتهني إىل ما فيه الوفاء  

وجزم بصحتها د. دمحم ْحيد هللا يف كتابه جمموعة الواثئق السياسية، وذكر  -أيًضا  -ومن أثبتها  -2
الفروق بني النسخ اليت  مجيع مصادره اليت اعتمد عليها يف هذه الوثيقة من كتب خمطوطة ومطبوعة وأثبت

 . (2)اعتمد عليها. بل اعتربها من أوىل وأهم الواثئق اليت ضّمها كتابه  
وَند يف املقابل أن هناك من رّد هذه الوثيقة وحكم بوضعها، كاألستاذ يوسف العش حيث قال:  -3

سحاق بدون إسناد، إهنا مل ترد يف كتب الفقه واحلديث الصحيح رغم أمهيتها التشريعية، بل رواها ابن إ
ونقلها عنه ابن سيد الناس، وأضاف: أن كثري بن عبد هللا املزين روى هذا الكتاب عن أبيه عن جده، وقد 
ذكر ابن حبان البسيت أن كثري املزين روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة ال حيل ذكرها يف الكتب وال 

 . (3)الرواية عنها، إال على جهة التعجب  
هذا الكتاب الشيخ َّنصر الدين األلباين حيث قال: هذا مما ال يعرف صحته، فإن وممن ضعف  -4

ابن هشام رواه يف السرية: قال ابن إسحاق، فذكر هكذا بدون إسناد، فهو معضل، وقد نقله ابن كثري عن 
 . (4)ابن إسحاق  

يف احلكم على الوثيقة( وممن قام بدراسة هذه الوثيقة دراسة شاملة اليامي يف رسالته )بيان احلقيقة  -5
حيث ذكر هذه الوثيقة أبسانيدها وبرواايهتا، مث ذكر شواهدها من كتب السنة، وبنّي بعد دراسة حديثية 
مفصلة لكل إسناد ورواية وشاهد أن هذه الوثيقة ضعيفة، مع تفاوت ضعف كل رواية أو شاهد مث ختم 

 رسالته بقوله: خالصة البحث: 
 تصح لألسباب اليت ذكرَّنها مما يسقط االحتجاج هبا، جلعلها غري معتمدة احلقيقة أن هذه الرواية ال

لألخذ، وذلك لعدم ثبوت صحتها من الناحية احلديثية، وبفقداهنا شروط الرواية الصحيحة اليت اشرتطها 

                                                 
 . 171-3/171انظر كتاب دمحم رسول هللا  - 1

 . 41-37ص  -انظر مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة  - 1

 ).  117ص -ني )نقال عن كتاب المجتمع المد 11ص -انظر الدولة العربية وسقوطها ترجمة العش حاشية  - 3

 . 16-11ص  -دفاع عن الحديث النبوي والسيرة  - 4
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فعلى هذا يتضح لك ضعف هذه الصحيفة وما  -مث قال يف مكان آخر -احملدثون يف صحة الرواية وقبوهلا 
 . (1)فيها، سوى ما ثبت لفظه أو معناه يف أحاديث أخرى  ورد 

ما توصل إليه د. أكرم العمري بعد دراسته  -حسب رأيي  -وأخريًا فإن من أفضل اآلراء وأعدهلا  -6
هلذه الوثيقة حيث قال: وبذلك يتبني أن احلكم بوضع الوثيقة جمازفة، لكن الوثيقة ال ترقى مبجموعها إىل 

لصحيحة، مث ذكر أن طريقها ضعيفة وأضاف معقًبا: ولكن نصوًصا من الوثيقة وردت يف  مرتبة األحاديث ا
كتب األحاديث أبسانيد متصلة، مث قال: وهذه النصوص جاءت من طرق مستقلة عن الطرق اليت وردت 

ح منها الوثيقة، وإذا كانت الوثيقة مبجموعها ال تصلح لالحتجاج هبا يف األحكام الشرعية...، فإهنا تصل
أساًسا للدراسة التارخيية اليت ال تتطلب درجة الصحة اليت تقتضيها األحكام الشرعية، خاصة وأن الوثيقة 
وردت من طرق عديدة تتضافر يف إكساهبا القوة، كما وأن الزهري علم كبري من الرواد األوائل ذكرها يف  

لليهود، وكتابته بينه  ت موادعة النيب كتابه السرية النبوية، مث إّن أهّم كتب السرية ومصادر التاريخ ذكر 
 وبينهم كتااًب، مث ختم رأيه فيها قائال: 

 . (2)األخرى يعطيها توثيًقا آخر   مث إن التشابه بني أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النيب 
وما ذهب إليه د. العمري هو ما تطمئن إليه النفس، ويتسق مع املنهج العلمي، فال ندعي اجلزم  -7
ها، وال القطع ببطالهنا، وخباصة أن املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار اثبتة يف السنة النبوية الشريفة  بصحت

(3) . 
 . (4)وأخذ العهد على اليهود اثبت يف القرآن والسنة  

 . (5)وبعض ما ورد يف الصحيفة من أحكام ورد يف أحاديث متفرقة  

                                                 
 . 38- 34ص  -انظر رسالة بيان الحقيقة في الحكم على الوثيقة لليامي  - 1

 وما بعدها.  111ص -المجتمع المدني في عهد النبوة  - 1

 . 7/183؛ وانظر صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب مواخاة النبي بين أصحابه 1/38 انظر صحيح البخاري، مناقب األنصار، باب إخاء النبي بين المهاجرين واألنصار - 3

 . 1/178و 1/117؛ وانظر مسند أحمد 16سورة األنفال: اآلية  - 4

 . 4/116انظر صحيح مسلم، كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه  - 1
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اليت ظنها البعض هي   (1)الثابتة وهي صحيفة علّى   وأشري هنا إىل أن هذه الوثيقة، غري الصحيفة
 . (2)صحيفة املؤاخاة  

أخذ على اليهود العهود واملواثيق، وبتتبع كتب السنة والسرية اتضح  وبعد: فال شك أن رسول هللا 
 يل أن هذه العهود على أنواع: 

ما أخذه هللا عليهم يف التوراة من قبل بعض اليهود وهو مصداق  األول: العهد وامليثاق على متابعته 
 : -كما سبق   -وعلى لسان أنبيائهم 

ودليل هذا ما رواه اإلمام أْحد يف مسنده عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال: حضرت  -1
يوًما فقالوا: اي أاب القاسم حدثنا عن خالل نسألك عنهن، وال يعلمهن إال  عصابة من اليهود نيب هللا 

سألوه قال: فعليكم عهد هللا وميثاقه لئن أَّن أخربتكم لتتابعإ ، قال: فأعطوه ما شاء من عهد نيب، فلما 
 . (3)احلديث   -وميثاق 
فقالوا: اي دمحم أخربَّن  وما رواه الطربي عن شهر بن حوشب أن نفرًا من اليهود جاؤا رسول هللا  -2

"عليكم بذلك عهد  بك، فقال رسول هللا عن أربع نسأل عنهن، فإن فعلت اتبّعناك وصّدقناك وآمّنا 
 . (4)احلديث   -هللا وميثاقه لئن أَّن أخربتكم بذلك لتصدقإّ "، قالوا: نعم 

الثاين: العهد وامليثاق على مساملة الرسول وأصحابه، وعدم املظاهرة عليهم وهذا خاص بيهود املدينة، 
 نذكر بعًضا منها: على أن يبقوا ابملدينة ما أوفوا بذلك، وأدلة هذا كثرية 

وخرج عدو هللا حيّي بن أخطب حىت أتى كعب بن أسد  -يف ذكر غزوة اخلندق  -قال الطربي  -1
على قومه، وعاهده على ذلك وعاقده  وكان وادع رسول هللا  -صاحب عقد قريظة وعهدهم  -القرظي 

اقض ما بيإ  وبينه، ومل أر إىل أن قال: وحيك اي حيّي، إنك امرؤ مشئوم، إين عاهدت حممًدا فلست بن -

                                                 
 ، فقد ذكرت صحيفة علي وما ورد فيها. 81/ 4؛ وفتح الباري 4/117لي العتيق غير مواليه انظر صحيح مسلم، كتاب العتق، باب تحريم تو  - 1

 وسبب هذا الظن أن ما في صحيفة علي ورد كثير منه في الوثيقة )وليس في صحيفة علي إشارة لليهود(.  - 1

 . 1/431؛ ورواه الطبري في تفسيره عن ابن عباس أيًضا 1/178المسند  - 3

 . 1/431طبري تفسير ال - 4
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فنقض كعب بن أسد عهده، وبرئ مما كان عليه فيما بينه  -إىل أن قال الطربي  -منه إال وفاء وصدقًا 
 . )حيث وافق على طلب حيّي مبساعدة اليهود للمشركني ضد املسلمني(.   (1)وبني رسول هللا 

 وقال ابن سعد يف حديثه عن غزوة بإ  قينقاع:  -2
فلما كانت وقعة بدر أظهروا  أشجع يهود، وكانوا صاغة فوادعوا النيب  -أي بنو قينقاع  -وكانوا 

 . (3)فكانوا أول من غدر من اليهود وحاربوا   -مث قال  - (2)البغي واحلسد، ونبذوا العهد واملرة  
 وقال ابن سعد يف غزوة بإ  النضري:  -3

عليه صخرة، فقال سالم بن مشكم: ال تفعلوا،  فقال عمرو بن جحاش: أَّن أظهر على البيت فأطرح
 . (4)وهللا ليخربن مبا مهمتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه  

)ُهوح الاِذي أحْخرحجح الاِذينح كحفحُروا ِمْن أحْهِل اْلِكتحاِب يف تفسري سورة احلشر: قوله تعاىل:  -قال ابن كثري -4
 النضري، قال ابن عباس وجماهد والزهري وغري واحد، كان رسول هللا يعإ  يهود بإ  (2()احلشر: من اآلية

  ملا قدم املدينة هادهنم وأعطاهم عهًدا وذمة، على أال يقاتلهم وال يقاتلوه، فنقضوا العهد الذي كان
 . (5)بينهم وبينه  

عهد  يف غزوة األحزاب: وكان بينهم )يعإ  بإ  قريظة( وبني رسول هللا  -وقال ابن سعد  -5
 . (6)فنقضوا ذلك، وظاهروا املشركني  

وقال الطربي: وكان قد وادع حني قدم املدينة يهودها، على أال يعينوا عليه أحًدا، وأنه إن دمهه هبا  -6
 . (7)عدّو نصروه  

                                                 
 . 1/171تاريخ الطبري  - 1

 : وأصل المرة: إحكام القتل. 1/171قال في لسان العرب مادة )مرر(  - 1

 . 1/17طبقات ابن سعد  - 3

 . 1/17طبقات ابن سعد  - 4

 . 4/116؛ وانظر تفسير الماوردي 31 4تفسير ابن كثير  - 1

 . 1/71طبقات ابن سعد  - 6

  .1/477تاريخ الطبري  - 7



 للشيخ األستاذ الدكتور انصر بن سليمان العمر العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي

 88 

ليهود خيرب، حيث عاهدهم مرتني األوىل على اجلالء من خيرب،  الثالث: وهو معاهدة الرسول 
 ية على مزارعتهم خليرب بعد أن أذن هلم ابلبقاء، ومن أدلة ذلك ما يلي: واملعاهدة الثان

قال ابن القيم يف زاد املعاد: وكذلك صاحل أهل خيرب ملا ظهر عليهم على أن جيليهم منها، وهلم ما  -1
واشرتط يف عقد الصلح أال  -وهي السالح  -الصفراء والبيضاء، واحللقة  ْحلت ركاهبم، ولرسول هللا 

تموا وال يغيبوا شيًئا، فإن فعلوا فال ذمة هلم، فغيبوا مسًكا فيه مال وحلى حليّي بن أخطب كان احتمله يك
"العهد قريب واملال  فكتموه، فقال الرسول  معه إىل خيرب حني أجليت النضري، فسأهلم الرسول 

ابإ  أيب احلقيق،   من يبحث عن املال فوجدوه، فقتل رسول هللا أكثر من ذلك"، فأرسل رسول هللا 
وسَب نساءهم وذراريهم وقّسم أمواهلم ابلنكث الذي نكثوا، وأراد أن جيليهم من خيرب فقالوا: دعنا نكون يف 

 . (1)هذه األرض نصلحها ونقوم عليها، فصاحلهم على ذلك  
رج ملا افتتح خيرب عامل يهودها عليها على شطر ما خي أن رسول هللا  (2)ثبت يف الصحيحني   -2

ويف بعضها، وقال  (3)منها من َثر أو زرع، وقد ورد يف بعض ألفاظ احلديث: على أن يعملوها من أمواهلم  
 قال ابن كثري مث أجالهم عمر  (5)وأقروا هبا حىت أجالهم عمر   (4)  "نقركم ما شئنا  " هلم النيب 

نفذه له، ومن مل يكن عنده عهد فليأتيإ  به أ وأرسل هلم قائال: من كان عنده عهد من رسول هللا 
  (6)فليجهز للجالء  

على اليهود من  هذه بعض األدلة من كتب السنة والتفسري والسرية على نوع ما أخذه الرسول 
 عهود ومواثيق. 

                                                 
 بتصرف.  3/143انظر زاد المعاد تحقيق األرنؤوط  - 1

 . 1/16؛ وصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 1/177انظر صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب معاملة النبي أهل خيبر  - 1

 . 4/117؛ والبداية والنهاية 1/17الثمر والزرع صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب المساقاة والمعاملة بجزء من  - 3

 . 4/117؛ والبداية والنهاية 1/17صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع  - 4

 . 4/117؛ والبداية والنهاية 1/17صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع  - 1

 . 4/117انظر البداية والنهاية  - 6
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أخذ عليهم العهد وامليثاق أكثر من مرة  ويتضح من خالل كتب التفسري والسرية والسنة أن الرسول 
وهذا معىن قوله سبحانه:  (1)ما قدم إىل املدينة، مث أكده يف مناسبات متعددة  حيث أخذه عليهم عند

ُهْم يف ُكلِّ محراٍة وحُهْم ال يـحتـاُقونح( )األنفال: ُهْم مُثا يـحنـُْقُضونح عحْهدح  . (56)الاِذينح عحاهحْدتح ِمنـْ
   
 وبني املشركني:  العهود واملواثيق اليت كانت بني الرسول  -3

عدة عهود بينه وبني املشركني، وقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك يف عدة مواضع  رسول عقد ال
( )التوبة:فنجد يف سورة التوبة قوله تعاىل:  ويف  (1)بـحرحاءحٌة ِمنح اَّللِا وحرحُسولِِه ِإىلح الاِذينح عحاهحْدُُتْ ِمنح اْلُمْشرِِكنيح

نـحُهْم ِميثحاٌق( )وحِإِن اْستـحنْ سورة األنفال نقرأ قوله تعاىل:  نحُكْم وحبـحيـْ صحُروُكْم يف الدِّيِن فـحعحلحْيُكُم الناْصُر ِإالا عحلحى قـحْوٍم بـحيـْ
 . (72)األنفال: من اآلية

ْيئاً وحملْح يُظحاِهُروا عحلح  -أيًضا  -ويف سورة التوبة  ْيُكْم )ِإالا الاِذينح عحاهحْدُُتْ ِمنح اْلُمْشرِِكنيح مُثا ملْح يـحنـُْقُصوُكْم شح
ُهْم( )التوبة: من اآلية . إىل غري ذلك من اآلايت اليت سبقت اإلشارة إليها يف عدة (4أحححداً فحأحمتُّوا إِلحْيِهْم عحْهدح

 مواضع، ويف هذا البحث سأبني نوع هذه العهود واملواثيق اليت ذكرها هللا يف كتابه مستعيًنا ابهلل ومتوكالً 
 عليه: 

 :وبني قريش يف غزوة احلديبية   أوال: ما مت بني رسول هللا
من املدينة يف السنة السادسة من اهلجرة، قاصًدا مكة ألداء العمرة، وقد أخرب الرسول  خرج الرسول 

  صحابته بذلك، ولكن ملا يعلمون من عداء قريش، وما حتمله يف نفسها من اثرات ضد املسلمني بعد
احليطة واستعد ملالقاهتم إن اقتضى األمر  قد أخذ رسول هللا ف -مرارًا  -الغزوات اليت هزمت فيها قريش 

وعقدوا العزم على مالقاته  ذلك، وحىت ال يؤخذوا على حني غرة. وقد علمت قريش خبروج الرسول 
وعندما  (2)وصده عن البيت احلرام مهما كلفهم ذلك من أمر، وأعّدوا لذلك جيًشا بقيادة خالد بن الوليد  

                                                 
 . 114ص -انظر المجتمع المدني في عهد النبوة للعمري  - 1

 وما بعدها.  11ص -؛ ومرويات غزوة الحديبية 1/611انظر تفصيل ذلك في كتب السيرة وباألخص تاريخ الطبري  - 1
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مبا عزمت عليه قريش، شاور أصحابه، فاستقر رأيهم على قتال من واجههم أو صدهم  علم رسول هللا 
 . (1)عن البيت احلرام  

إن هم استمروا يف طريقهم  -قام خالد بن الوليد بقطع الطريق على املسلمني إىل مكة فلم يكن أمامهم 
حريًصا على حتاشي  إال مواجهة جيش خالد وخوض معركة معهم، وكان رسول هللا  -الذي سلكوه 

لذا فقد سلك طريًقا أفضى هبم إىل  -كما سبق   -ألنه مل خيرج لقتال  -القتال معهم ما أمكن ذلك 
 . (2)احلديبية  

 املعاهدة وأسباهبا: 
شاور أصحابه فأشاروا عليه بقتال من صّدهم عن املسجد احلرام،  سبق أن أشرت إىل أن الرسول 

أشريوا  " فقال رسول هللا  -وفيه  -عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم ودليل ذلك ما رواه البخاري 
أيها الناس علي أترون أن أميل إىل عياهلم وذراري هؤالء الذين يريدون أن يصدوَّن عن البيت، فإن أيتوَّن  

جت عامًدا قد قطع عيًنا من املشركني وإال تركناهم حمروبني"، فقال أبو بكر: اي رسول هللا، خر  كان هللا 
  "هلذا البيت ال تريد قتل أحد، وال حرب أحد، فتوجه له فمن صدَّن عنه قاتلناه، قال: "امضوا على اسم هللا 

(3) . 
  -كما سبق مفصال   -البيعة من أصحابه على املوت وعلى أال يفروا  ويف احلديبية أخذ الرسول 

 ال من قاتله غرّي موقفه فلماذا؟: بعد أن عزم على املضي إىل مكة وقت ولكن رسول هللا  (4)
حىت إذا   َند اجلواب فيما يرويه البخاري عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم قاال: وسار النيب 

فقالوا: خألت   (6)فأحلت   (5)كان ابلثنية اليت يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل  

                                                 
 . 1/161انظر صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية  - 1

 . 71ص -ر مرويات غزوة الحديبية انظ - 1

 . 1/161صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية  - 3

 وذلك في مبحث بيعة الرضوان.  - 4

 . 1/331كلمة تقال للناقة إذا تركت السير، فتح الباري  - 1

 . 1/331أي: تمادت على عدم القيام، فتح الباري  - 6



 للشيخ األستاذ الدكتور انصر بن سليمان العمر العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي

 91 

ما خألت القصواء وما ذاك هلا خبلق، ولكن حبسها حابس  نيب القصواء، خألت القصواء، فقال ال (1)
الفيل، مث قال: والذي نفسي بيده ال يسألوين خطة يعّظمون فيها حرمات هللا إال أعطيتهم إايها، مث زجرها 

 . (2)فوثبت، قال: فعدل عنهم حىت نـزل أبقصى احلديبية  
ابيعوا الرسول  -مهنع هللا يضر  -وا أن الصحابة الصلح على قريش فقبلوه، حيث علم مث عرض رسول هللا 

  على املوت، وأشار عليهم عقالؤهم ابلصلح، وحذروهم مغبة مواجهة الرسول   (3)فخافوا . 
 أما ما ُت العهد عليه، فقد رويت عدة أحاديث يف هذا الشأن أمهها: 

 . (4)ما رواه البخاري يف حديث مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة   -1
 . (5)عن الرباء، حيث روى عنه ثالثة أحاديث   -أيًضا  -ما رواه البخاري  -2
 . (6)  -أيًضا  -حديث ابن عمر الذي رواه البخاري  -3
 . (7)احلديث الذي أخرجه مسلم عن أنس بن مالك   -4
 . (8)  -أيًضا  -احلديث الذي رواه أْحد عن أنس  -5
 . (9)احلكم عن طريق ابن إسحاق وقد أخرجه اإلمام أْحد   حديث املسور بن خمرمة ومروان بن -6
 . (11)احلديث الذي رواه أبو داود عن طريق ابن إسحاق   -7

                                                 
 . 1/331، فتح الباري الخالء لإلبل كالحران للخيل - 1

 . 3/137صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب  - 1

 . 118ص -؛ ومرويات غزوة الحديبية 3/137انظر تفصيل ذلك في صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب  - 3

 . 3/141، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة في الحرب انظر صحيح البخاري  - 4

 . 3/117، وباب الصلح مع المشركين 3/118انظر صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب كيف يكتب  - 1

 . 3/131انظر صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين  - 6

 . 1/174لحديبية انظر صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب صلح ا - 7

 . 3/168انظر مسند اإلمام أحمد  - 8

 . 4/311انظر مسند اإلمام أحمد  - 7

 . 7/411( 1747انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في صلح العدو ورقم الحديث ) - 11
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وهذه األحاديث قد وردت أبلفاظ خمتلفة، وبعضها ذكر الصلح كامال كحديث مروان واملسور بن 
هنا  -ع واقتصارًا على ما يعنينا خمرمة، وبعضها ذكر جزء منه كحديث عبد هللا بن عمر، واختصارًا للموضو 

 أذكر ملخًصا لتلك الشروط اليت وردت يف هذه األحاديث فقد ُت االتفاق على:  -
 أن يرجع املسلمون ذلك العام وال يصلوا إىل مكة.  -1
 تسمح قريش للمسلمني بقضاء عمرهتم يف العام املقبل، ويقيمون مبكة ثالثة أايم.  -2
 . (1)إال سالح الراكب، وأن تكون السيوف ابلقرب  ال يدخلوا مكة بسالح  -3
من قريش بغري إذن وليه يرده عليهم، ومن جاء قريًشا من املسلمني ال ترده  من جاء إىل النيب  -4
 إليهم. 
 وعهده دخل فيه وله مثل شرطه.  من أراد أن يدخل يف عقد النيب  -5
 له مثل شرطها. من أراد أن يدخل يف عقد قريش وعهدها دخل فيه و  -6
 . (2)أن بينهم عيبة مكفوفة   -7
 . (3)أنه ال أسالل وال أغالل   -8
 . (4)توضع احلرب بينهم عشر سنني   -9

                                                 
 . 1/111جمع قراب، وهو غمد السيف وحمالته، انظر الصحاح )قرب(  - 1

 (. 3/317م موادعة ومكافة عن الحرب، تجريان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين الذين يتق بعضهم ببعض )النهاية في غريب الحديث أراد بينه - 1

سالل: سل السيوف. النهاية في غريب الحديث واإل قال ابن األثير: األغالل: الخيانة أو السرقة الخفية، واإلسالل من سل البعير، وقيل: هو الغارة الظاهرة، وقيل: اإلغالل: لبس الدروع، - 3

3/38 . 

سناده حسن. وقد جاء في حديث ابن عمر عند ابن عدي وغيره، أن مدة الهدنة أربع سنين، و  - 4 لكن قال ابن حجر أن سنده ضعيف. انظر هكذا ورد في حديث المسور ومروان عن أبي داود وا 

 . 167ص -؛ ومرويات غزوة الحديبية 1/434فتح الباري 
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 طريف الصلح وكاتبه وشهوده: 
 . (1)وبني املشركني وَّنب عنهم سهيل بن عمرو   كان الصلح بني املسلمني وَّنب عنهم رسول هللا 

 . وقريش هو الصحايب اجلليل علي بن أيب طالب   وكاتب الصلح بني رسول هللا
  (4)وغريمها   (3)ومسلم   (2)وقد ثبت هذا يف صحيح البخاري  

 وأما شهوده فقد ذكر الطربي أنه شهد عليه أَّنس من املسلمني وأَّنس من املشركني وهم: 
 أبو بكر الصديق.  -1
 عمر بن اخلطاب.  -2
 عبد الرْحن بن عوف.  -3
  بن سهيل بن عمرو. عبد هللا -4
 سعد بن أيب وقاص.  -5
 حممود بن مسلمة.  -6
 مكرز بن حفص بن األخيف.  -7
 . (5)وعلي بن أيب طالب )كاتب الصحيفة(   -8

وقال دمحم  (6)وقد ذكر ابن سعد هؤالء الشهود سوى عبد هللا بن سهيل بن عمرو وعلي بن أيب طالب  
عثمان بن عفان وأاب عبيدة عامر بن اجلراح وحويطب بن عبد  بن مسلمة بدل حممود بن مسلمة، وزاد:

 . (7)وكان مشرًكا   -العزى 
   

                                                 
 . 3/141انظر صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد  - 1

 . 3/118انظر صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فالن ابن فالن  - 1

 . 1/173انظر صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية  - 3

 . 167ص -؛ ومرويات غزوة الحديبية 1/343ي ذلك انظر المصنف لعبد الرزاق حيث ذكر عدة آثار ف - 4

 . 171ص -، ولكن قال الحكمي أن سنده ضعيف؛ انظر مرويات غزوة الحديبية 1/636انظر تاريخ الطبري  - 1

نما قال: وكتب على صدر هذا الكتاب.  - 6  حيث لم يذكره مع الشهود وا 

 . 171ص -؛ ومرويات غزوة الحديبية 1/77انظر طبقات ابن سعد  - 7
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 وبني غري قريش من املشركني: اثنًيا: العهود اليت كانت بني رسول هللا 
مع بعض القبائل ممن مل يدخلوا يف  أبرمها رسول هللا  -لغري قريش  -كانت هناك عهود ومواثيق 

دجل، وبإ  بكر بن وائل وخزاعة، وهؤالء وأمثاهلم ممن أشار إليهم القرآن بقوله تعاىل: اإلسالم وذلك كم
( )التوبة:  . (1)بـحرحاءحٌة ِمنح اَّللِا وحرحُسولِِه ِإىلح الاِذينح عحاهحْدُُتْ ِمنح اْلُمْشرِِكنيح

ْيئاً وحملْح يُظحاِهُروا عحلحْيُكْم أحححداً فحأحمتُّوا إِلحْيِهْم )ِإالا الاِذينح عحاهحْدُُتْ ِمنح اْلُمْشرِِكنيح مُثا ملْح يـحنـُْقُصو وقوله:  ُكْم شح
( )التوبة: هِتِْم ِإنا اَّللاح حيُِبُّ اْلُمتاِقنيح ُهْم ِإىلح ُمدا  . (4عحْهدح

ا اْستـحقحاُموا لحُكْم فحاْستحِقيوقوله:  ْدُُتْ ِعْندح اْلمحْسِجِد احلْحرحاِم فحمح ُْم ِإنا اَّللاح حيُِبُّ اْلُمتاِقنيح( )ِإالا الاِذينح عحاهح ُموا هلح
 . (7)التوبة: من اآلية

مع اختالف املعنيني يف كل آية من اآلايت السابقة حسب موقفهم من العهود اليت كانت بينهم وبني 
 . رسول هللا 

 وهؤالء يتلخص مبا يلي:  والعهد الذي كان بني رسول هللا 
لمني، وعدم اعتداء أي طرف على اآلخر، وهلم األمان ومن دخل يف املساملة بينهم وبني املس -1

ُهْم وحلِيّاً حكمهم ورضي يف عهدهم قال تعاىل:  ْيُث وحجحْدمُتُوُهْم وحال تـحتاِخُذوا ِمنـْ )فحِإْن تـحوحلاْوا فحُخُذوُهْم وحاقـْتـُُلوُهْم حح
نحكُ  نـحُهْم ِميثحاٌق( )النساء: من اآليتني وحال نحِصرياً ِإالا الاِذينح يحِصُلونح ِإىلح قـحْوٍم بـحيـْ   (1)  (89،91ْم وحبـحيـْ

نصرة كل طرف لآلخر إذا استنصره، إال أن يكون ضد طرف اثلث له ميثاق مع من طلبت منه  -2
 النصرة، فال نصرة إًذا، ولكنه احلياد. 

لدِّيِن فـحعحلحْيُكُم الناْصُر ِإالا عحلحى قـحْوٍم )وحِإِن اْستـحْنصحُروُكْم يف اقال تعاىل مبيًنا حق املؤمنني الذين مل يهاجروا: 
ُ مبحا تـحْعمحُلونح بحِصرٌي( )األنفال: من اآلية نـحُهْم ِميثحاٌق وحاَّللا نحُكْم وحبـحيـْ   (2)  (72بـحيـْ
 . (3)وقد كان العهد مع بعضهم إىل مدة، وبعضهم ال مدة له  

 ومن أهم األدلة على ذلك: 
                                                 

 . 177-1/176انظر تفسير اآلية وبيان هذا الشرط في تفسير الطبري  - 1

 الشاهد في الجزء األخير من اآلية.  - 1

 . 61-11/17انظر تفسير الطبري  - 3
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 (1)ه عن املسور بن خمرمة ومروان: كان يف شروطهم حني كتبوا الكتاب  روى اإلمام أْحد يف مسند -1
أنه من أحب أن يدخل يف عقد دمحم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل 

وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا: حنن يف عقد قريش  فيه فتواثبت خزاعة فقالوا: حنن مع عقد رسول هللا 
 . (2)وعهدهم.  

 -وكانت بنو بكر  وروى ابن حبان عن عبد هللا بن عمر قال: كانت خزاعة حلفاء رسول هللا  -2
رهط بإ  كنانة حلفاء أليب سفيان، قال: وكانت بينهم موادعة أايم احلديبية، فأغارت بنو بكر على خزاعة 

احلديث   -هلم يف شهر رمضان ممًدا  يستمدونه، فخرج رسول هللا  يف تلك املدة فبعثوا إىل رسول هللا 
(3) . 

3-  
ويكاد جيمع املؤرخون على أن سبب غزوة فتح مكة نقض العهد من قبل بإ  بكر، ومساعدة قريش هلم 

نصرهتم، وفاء للعهد الذي بينهم  وطلب خزاعة من الرسول  -ضد خزاعة، وهذا نقض للعهد أيًضا  -
واليت  اخلزاعي قصيدته املشهورة أمام الرسول ويف ذلك قال عمرو بن سامل    (4)وبني الرسول 

 مطلعها: 
(5) حلف أبينا وأبيه أال تلدا ال هّم أين انشد حممًدا



كان قد عاهد بعض   ذكر املفسرون عند تفسري آايت التوبة اليت سبق ذكرها أن الرسول  -4
 . (6)منهم من نقض العهد  املشركني، وساملهم كخزاعة ومدجل وقبائل بإ  بكر وغريهم فمنهم من وَف و 

                                                 
 وذلك في صلح الحديبية كما سبق.  - 1

 . 163و 16ص  -وبقية رجاله )رجال( الصحيح. انظر مرويات غزوة الحديبية  ، وهو حديث حسن ألنه من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع،11 4مسند اإلمام أحمد  - 1

، وفيه قال الحكمي: هذا اللفظ حسن لشاهده من حديث ابن إسحاق )السابق( وقد صرح فيه عبيدة 176ص -، نقال عن مرويات غزوة الحديبية 414انظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان  - 3

 ية رجاله فيهم الثقة، وفيهم دونه وأقلهم حاال يعتبر بحديثه. بن األسود بالسماع، وبق

 وغيرها من كتب السيرة.  3/374؛ وزاد المعاد 4/178؛ والبداية والنهاية 4؛ وسيرة ابن هشام 3/41انظر تاريخ الطبري  - 4

 . 3/41تاريخ الطبري  - 1

 وما بعدها، وقد فّصل في ذلك.  1/113وما بعدها؛ والتحرير والتنوير  1/331ا بعدها؛ وتفسير ابن كثير وم 8/64وما بعدها؛ وتفسير القرطبي  11/17انظر تفسير الطبري  - 6
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وبني بعض املشركني من عهود ومواثيق مما أشارت إليه اآلايت  وهبذا يتضح لنا ما كان بني الرسول 
الكثرية اليت مّرت معنا، كما تبنّي أن بعض املشركني وَف بعهده وميثاقه، وبعضهم نقض ذلك فدارت الدائرة 

 عليه. 
 لبعض قبائل العرب وغريهم سول النوع الثاين العهود اليت أعطاها الر 

وهذه العهود كانت عن طريق الوفود أو الرسل واملكاتبات، وذلك بعد أن عّز جانب اإلسالم وقويت 
 . دولته، فأصبحت القبائل والطوائف تطلب األمان من الرسول 

 -أسلفت  كما  -اتضح يل أن هذا النوع من العهود كان ألربع فئات  (1)وبتتبع السرية واستقرائها  
 وهي: 
 لبعض القبائل اليت دخلت يف اإلسالم.  العهود اليت أعطاها الرسول  -1
 لبعض قبائل اليهود.  عهود أعطاها الرسول  -2
 لبعض طوائف النصارى.  عهود أعطاها الرسول  -3
 لبعض قبائل العرب.  عهود أعطاها الرسول  -4

نه إبمجال خيتلف عن املنهج الذي سلكته يف النوع وقد ذكرت يف مقدمة هذا املبحث أنإ  سأتكلم ع
وذلك الختالف نوع هذه العهود وأثرها على الدولة اإلسالمية، ومن مث  -حيث فّصلت فيه  -األول 

 جاءت يف القرآن الكرمي جمملة وقليلة، ومن ذلك قوله تعاىل: 
نـحُهْم ِميثحاٌق( )النس نحُكْم وحبـحيـْ  . (92اء: من اآلية)وحِإْن كحانح ِمْن قـحْوٍم بـحيـْ

نـحُهْم ِميثحاٌق( )النساء: من اآليةوقوله:  نحُكْم وحبـحيـْ  . (91)ِإالا الاِذينح يحِصُلونح ِإىلح قـحْوٍم بـحيـْ
وحنو هذه اآلايت اليت تشمل هؤالء وغريهم كبعض من سبق ذكرهم يف النوع األول، وهذا ال يعإ  أن 

رنة ابلنوع األول يربز االختالف بينهما، مع األمهية احلاصلة تلك العهود ال أمهية هلا، حاشا وكال، ولكن مقا
لكل منهما، وأشري هنا إىل أمر مهم جًدا وهو أنإ  فيما سأورده من واثئق نبوية لن أقوم ببيان درجتها من 

                                                 
س في مواضع ء الخاموما بعدها؛ وسيرة ابن هشام الجزء الرابع في مواضع متفرقة؛ وزاد المعاد الجزء الثالث في مواضع مختلفة؛ وكذلك البداية والنهاية الجز  1/118انظر طبقات ابن سعد  - 1

 من غيرهما. ؛ والوثائق السياسية القسم الثاني، وقد اعتمدت كثيًرا على طبقات ابن سعد والوثائق السياسية، نظًرا الهتمامهما في هذا الجانب أكثر -أيًضا  -متفرقة 
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وذلك مرتبط مبنهجي يف هذا النوع خصوًصا، تبًعا  (1)الصحة، وإَّنا اكتفي ببيان موضعها ومصدرها  
 عث االستدالل وسببه، وابهلل التوفيق. الختالف مب

 لبعض القبائل اليت دخلت يف اإلسالم أوال: العهود اليت أعطاها 
بعض الرسل واستقبل بعض الوفود من القبائل اليت أسلمت وكتب لتلك القبائل   بعث رسول هللا 

ألسلم  (3)اوية من جرول  ولبإ  مع (2)كتاابت فيها عهود وأمان، ومن ذلك كتابته لبإ  احلارث وبإ  هند  
من قبائل العرب ممن دخلوا يف  (7)وغريهم   (6)وبإ  جناب بن كلب   (5). وبإ  غفار  (4)من خزاعة  

 اإلسالم. 
 وهذه بعض األمثلة عن نوع تلك العهود: 

لقيس بن احلصني ذي القصة أمانة لبإ  أبيه بإ  احلارث ولبإ  هند أن هلم ذمة  كتب رسول هللا   -1
 . (9)وأن يف أمواهلم حًقا للمسلمني   (8) وذمة رسوله، ال حيشرون وال يعشرون  هللا

ألسلم من خزاعة ملن آمن منهم وأقام الصالة، وآتى الزكاة، وَّنصح يف دين  وكتب رسول هللا  -2
هل إذا دعاهم وألهل ابديتهم ما أل بظلم، وعليهم نصر النيب  (11)هللا، أن هلم النصر على من دمههم  

 . (1)حاضرهتم، وأهنم مهاجرون حيث كانوا  
                                                 

ن هذا الحكم ومن أسباب ذلك أيًضا ما أشار إليه د. أكرم العمري في كتابه المجتمع المدني في عهد النبوة قا - 1 أي حكمه على نصوص الكتب التي وجهها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى الملوك من  -ل: وا 

م تعن يسري على معظم وثائق العهد النبوي األخرى إذ ال مجال لتصحيحها من الناحية الحديثة، ول -حيث صعوبة الحكم بصحتها وأنها ال ترقى إلى مستوى االحتجاج بها في السياسة الشرعية 

لناحية التاريخية، ولكنه يبقى دون االحتجاج به الكتب الستة بتخريجها سوى كتاب هرقل في البخاري، وكتاب عمير ذي مزن في سنن أبي داود، رغم أن الكثير منها يمكن أن يكون صحيًحا من ا

 . 114ين( صفي موضوعات العقيدة والشريعة. انظر المجتمع المدني في عهد النبوة )الجهاد ضد المشرك

 . 1/168انظر طبقات ابن سعد  - 1

 . 1/167انظر طبقات ابن سعد  - 3

 . 1/171انظر طبقات ابن سعد  - 4

 . 1/174انظر طبقات ابن سعد  - 1

 . 1/181انظر طبقات ابن سعد  - 6

 وغيرها.  78ص -وما بعدها؛ والوثائق السياسية  1/168انظر طبقات ابن سعد  - 7

 . 1/171انظر طبقات ابن سعد  -من ماء في الصدقة، وال يعشرون في السنة إال مرة  أي: ال يحشرون  - 8

 . 138ص -والوثائق السياسية  1/168طبقات ابن سعد  - 7

 . 11/111دهمهم: غشيهم، وهم الجماعة الكثيرة يأتون على غرة. انظر لسان العرب مادة )دهم(  - 11
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لبإ  جناب بن كلب هذا كتاب من دمحم النيب رسول هللا لبإ  جناب  وكتب رسول هللا  -3
 . (2)وأحالفهم ومن ظاهرهم على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والتمسك ابإلميان والوفاء ابلعهد  

 رسول هللا ألكيدر حني أجاب إىل اإلسالم وكتب ألكيدر هذا الكتاب: وهذا كتاب من دمحم -4
 . (3)إىل أن قال: عليكم بذلك العهد وامليثاق، ولكم بذلك الصدق والوفاء   -وخلع األنداد واألصنام 

 ومما سبق يتضح لنا هذا النوع من العهود واألمان ملن أسلم من قبائل العرب. 
   

                                                                                                                                                                  
 . 1/171طبقات ابن سعد  - 1

 . 1/181سعد طبقات ابن  - 1

 . 146ص -؛ والوثائق السياسية 1/188طبقات ابن سعد  - 3
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 دلبعض قبائل اليهو  اثنًيا: عهود أعطاها الرسول 
وبني اليهود، واليهود الذين حتدثت  حتدثت يف هذا النوع األول عن العهود اليت كانت بني الرسول 

بنو قريظة( ويهود خيرب، وهنا أذكر  -بنو النضري  -هم يهود املدينة )بنو قينقاع  -هناك  -عن عهودهم 
 عهوًدا فيها األمان والذمة.  بعض من كتب هلم الرسول 

وهم قوم من يهود،  (2)وهم يهود مبقنا، وكتب لبإ  غاداي،   (1)إىل بإ  جنبة    فقد كتب رسول هللا
 وهم قوم من اليهود.  (3)وكتب ألهل جراب وأذرح  

 وهذه أمثلة لنوع تلك العهود: 
 . (4))هذا كتاب من دمحم رسول هللا لبإ  غاداي، أن هلم الذمة وعليهم اجلزية، وال عداء وال جالء(   -1
كتاب من دمحم ألهل جراب وأذرح أهنم آمنون أبمان هللا وأمان دمحم، وأن عليهم مائة دينار يف    )هذا -2

 . (5)كل رجب وافية طيبة وهللا كفيل عليم(  
   

 لبعض طوائف النصارى اثلثًا: العهود اليت أعطاها 
فبعد  كنوه من النصارى كما واجه من اليهود أو من كفار قريش، وذلك ألهنم مل يسا  مل يواجه 

 مكاهنم كان سبًبا رئيًسا يف ضعف أثرهم يف اجملتمع املسلم. 
وكان بينه  نصارى َنران حيث وفدوا عليه  -من النصارى  ومن أشهر من واجه رسول هللا 

 . (6)وبينهم ما ذكرته كتب التفسري والسرية، ونـزل فيهم صدر سورة آل عمران  
 وغريهم.  (2)وإىل أهل أيلة   (1)وكذلك كتب لنصارى تغلب   (7)عهًدا لنصارى َنران   وقد كتب 

                                                 
 . 71ص -؛ والوثائق السياسية 1/176انظر طبقات ابن سعد  - 1

 . 73ص -؛ والوثائق السياسية 1/177انظر طبقات ابن سعد  - 1

 . 4/114؛ وسيرة ابن هشام 1/171انظر طبقات ابن سعد  - 3

 . 73ص -لوثائق السياسية ؛ وا1/177طبقات ابن سعد  - 4

 . 71ص -؛ والوثائق السياسية 1/171طبقات ابن سعد  - 1

 . 61ص -؛ وأسباب النـزول للواحدي 3/161انظر تفسير الطبري  - 6

 وما بعدها.  141ص -؛ وانظر الوثائق السياسية 318و 187و 1/166انظر طبقات ابن سعد  - 7
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 (3)للنصارى من عهود ما كتبه لنصارى َنران، فإين اختار منها   وحيث إن من أهم ما كتب 
 مقطًعا ليدل عليها: 

 أنفسهم وملتهم... إىل أن قال: "ولنجران وحاشيتهم جوار هللا وذمة دمحم النيب رسول هللا، على -1
ا يف هذه الصحيفة جوار هللا، وذمة النيب أبًدا حىت أييت هللا أبمره إن نصحوا وأصلحوا فيما عليهم  وعلى م

(4) . 
 . (5)لعدد من نصارى َنران   وقد أورد الدكتور دمحم ْحيد هللا عدًدا من العهود اليت كتبها رسول هللا 

 لبعض قبائل العرب رابًعا: العهود اليت أعطاها 
 عدة كتاابت لبعض قبائل العرب وفيها األمان والعهد هلم.   كتب رسول هللا

 . (9)وغريهم   (8)وبإ  ضمرة بن بكر   (7)وبإ  جعيل من بلى   (6)ومن ذلك كتابته لبإ  زرعة  

                                                                                                                                                                  
 . 316ص -انظر طبقات ابن سعد  - 1

 . 1/177؛ وطبقات ابن سعد 87ص -ر الوثائق السياسية انظ - 1

 وما بعدها.  141ص -حيث كتب عدة كتابات وعهود؛ انظر الوثائق السياسية  - 3

 . 141ص -؛ والوثائق السياسية 3/631؛ وزاد المعاد 1/188انظر طبقات ابن سعد  - 4

 وما بعدها.  141ص -انظر الوثائق السياسية  - 1

 . 116 -؛ والوثائق السياسية 1/171ابن سعد انظر طبقات  - 6

 . 111 -؛ والوثائق السياسية 1/171انظر طبقات ابن سعد  - 7

 . 111ص -؛ والوثائق السياسية 1/174انظر طبقات ابن سعد  - 8

 وما بعدها، والوثائق السياسية القسم الثاني.  1/118انظر طبقات ابن سعد  - 7
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 وهذا مثال من تلك العهود: 
م، وأن لبإ  ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة أهنم آمنون على أمواهلم وأنفسه كتب رسول هللا 

إال أن حياربوا يف دين هللا،  (1)ما بّل حبر صوفة   هلم النصر على من دمههم بظلم، وعليهم نصر النيب 
 . (2)وأن النيب إذا دعاهم أجابوه، عليهم بذلك ذمة هللا ورسوله  

 وقبل أن أنتقل عن هذا املبحث أشري إىل ما يلي: 
وبني املنافقني بعض العهود فخانوا، وفّسر قوله  ذكر أحد املفسرين أنه قد جرى بني الرسول  -1
ُهْم يف ُكلِّ محراٍة( )األنفال: من اآليةتعاىل:  ُهْم مُثا يـحنـُْقُضونح عحْهدح ابلذين نقضوا العهد  (56)الاِذينح عحاهحْدتح ِمنـْ

 . (3)م  مث ينقضون عهده من اليهود واملشركني مث قال: وأخصها املنافقون فقد كانوا يعاهدون النيب 
وبني املنافقني أي عهد بصفتهم االعتبارية كما  والذي أريد أن أنبه إليه هنا، أنه مل جير بني الرسول 

 جرى لليهود واملشركني، حيث مل يكن هلم كيان يتميزون به عن غريهم من املسلمني، بل عّدهم الرسول 
  وسرائرهم إىل هللا سبحانه. وأجرى هلم وعليهم أحكام املسلمني (4)  -ظاهرًا  -من الصحابة 

والثقف هو الظفر، ومل يكن وال  (57)فحِإماا تـحثْـقحفحنـاُهْم يف احلْحْرِب( )األنفال: من اآليةمث إن اآلية تقول: 
 أي حرب معلنة ظاهرة ما داموا مع املسلمني ظاهرًا.  ميكن أن يكون بينهم وبني الرسول 

ن هذه العهود كانت آلحادهم كأفراد من املسلمني الذين وهذا ال يعإ  أهنم خيونوا عهدهم، ولك
يعاهدون رسول هللا ويبايعونه، ومل يكونوا يصارحون بنقض العهد، بل كانوا يبحثون عن األعذار وما ال 

يدانون به ظاهرًا، من األسباب اليت تكون سرتًا لغدرهم وخيانتهم. وهذا ما ذكره هللا من سريهتم يف آايت  
ُ له تعاىل يف سورة التوبة: كثرية منها قو  )وحسحيحْحِلُفونح اِبَّللِا لحِو اْستحطحْعنحا خلححرحْجنحا محعحُكْم يـُْهِلُكونح أحنـُْفسحُهْم وحاَّللا

اِذبُونح( )التوبة: من اآلية  . (42يـحْعلحُم ِإنـاُهْم لحكح

                                                 
 . 7/111شيء على شكل هذا الصوف الحيواني، واحدته صوفة. ومن األبديات قولهم: ال آتيك ما بّل بحر صوفه. انظر لسان العرب مادة )صوف(  قال ابن منظور: صوف البحر: - 1

 . 111ص -؛ والوثائق السياسية 1/174طبقات ابن سعد  - 1

 حيث قال بذلك.  11/48انظر تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير  - 3

 المريسيع، إّبان فتنة المنافقين.  -وما قاله الرسول بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق  3/371بن هشام انظر سيرة ا - 4
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نحِة  ُهْم محْن يـحُقوُل اْئذحْن يل وحال تـحْفِتإ ِّ أحال يف اْلِفتـْ ، وقوله سبحانه يف (49سحقحطُوا( )التوبة: من اآلية)وحِمنـْ
ُهُم النايبا يـحُقوُلونح ِإنا بـُُيوتـحنحا عحْورحٌة وحمحا ِهيح ِبعحْورحٍة ِإْن يُرِيُدونح ِإالا سورة األحزاب:  ِفرحاراً(  )وحيحْستحْأِذُن فحرِيٌق ِمنـْ

 . (13)األحزاب: من اآلية
انُوا عحاوقوله بعدها:  رح وحكحانح عحْهُد اَّللِا محْسُؤواًل( )وحلحقحْد كح هحُدوا اَّللاح ِمْن قـحْبُل ال يـُوحلُّونح اأْلحْدابح

 . (15)األحزاب:
مع املسلمني كأفراد  إًذا فاملنافقني قد نقضوا العهود، ولكنها العهود اليت كانوا يعطوهنا للرسول 

ون ويبقون داخل الصف املسلم، ومما أشار منهم، ال أهنم قد متيزوا عن املسلمني، ألن هذا ال ميكن أن يك
َّنح ِمْن فحْضِلِه لحنحصاداقحنا وحلحنحُكونحنا ِمنح الصااحِلِنيح إليه القرآن يف نقضهم للعهد قوله تعاىل يف سورة التوبة:  )لحِئْن آَتح
ُلوا ِبِه وحتـحوحلاْوا وحُهْم ُمْعِرُضونح( )التو  ُهْم ِمْن فحْضِلِه خبِح  . (76، 75بة:فـحلحماا آَتح

وفيها بعض العهود لليهود وأخرى للنصارى وهي مكذوبة  هناك واثئق منسوبة إىل رسول هللا  -2
وأثر الوضع عليها ظاهر ومن تلك الواثئق ما ادعاه بعض اليهود يف وثيقة قالوا أن  على رسول هللا 

 (2)عهد هلم أبشياء يف َنران   وما ادعاه بعض النصارى يف أن الرسول (1)أعفاهم من اجلزية   الرسول 
 . (3)وقد قام د. دمحم ْحيد هللا ببياهنا وكشف زيفها  

وذكرها القرآن  وبعد: فهذا ما تيسر بيانه مما يتعلق ابلعهود واملواثيق اليت كانت على عهد رسول هللا 
 الكرمي يف عدة مواضع. 

   
 

 

 

 

                                                 
 حيث ذكر الدعوى هذه وبين بطالنها وكذبها، وأن هذا الكتاب مزود مكذوب مفتعل ال أصل له.  4/117انظر البداية والنهاية البن كثير  - 1

 . 411ص -انظر الوثائق السياسية  - 1

 القسم الثاني.  -انظر الوثائق السياسية  - 3
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 املبحث الثالث: رابعاً 
 وامليثاق جماالت استعمال مصطلح العهد

بعد النظر والتمّعن واالستقراء لآلايت اليت ورد فيها لفظ العهد أو امليثاق، وبعد الرجوع إىل تفسري هذه 
اآلايت وما قبلها وما بعدها مما يرتبط هبا أو ترتبط به، اتضح يل أن هذا املصطلح استعمل يف جماالت  

 الني. كثرية، ومل يكن حصرًا على االستعمال يف جمال واحد أو جم
وهذا من أوسع اجملاالت اليت  -أبقسامها املعروفة  -فنجد أنه استعمل يف جمال تقرير العقيدة وبياهنا 

 استخدم فيها مصطلح العهد وامليثاق. 
كما َند أنه قد ورد يف بيان العبادات واألمر هبا، ويف احلث على التمسك ابألخالق الفاضلة وإرشاد 

 املسلمني إىل ذلك. 
ال العالقات بني الدولة املسلمة وغريها فقد ورد هذا املصطلح ليبني ويرسم كيف تكون تلك أما يف جم

 العالقة بني اجملتمع املسلم وغريه من اجملتمعات يف أحوال خمتلفة من أحوال الدولة اإلسالمية. 
ي جّو الثقة لدى ويف ابب املعامالت الفردية واجلماعية فقد ورد ليكون أساًسا وأماًَّن للمتعاملني، وليضف

 من يتعامل مع املسلمني. 
ويف القضااي االجتماعية ورد هذا املصطلح حامسًا، ومغلًقا، لبعض أبواب الشّر اليت قد تعصف ببنية 
اجملتمع املسلم وتثري فيه القالئل واالضطراابت، ويف جمال احلث على اجلهاد يف سبيل هللا جاء العهد مثريًا 

 ومذّكرًا بعواقب الفرار واالهنزام. للهمم وموطًّنا للعزائم 
وهكذا َند أن جمال استعمال هذا املصطلح واسع يف القرآن الكرمي، بل َند أنه قد ورد يف بعض 

اآلايت متناوال عدة جماالت يف وقت واحد. ومن هنا وألمهية بيان هذا اجلانب فسأقف مع كل آية من 
ت فيه، وسأسلك يف هذا أسلوب التفسري املوضوعي حيث آايت العهد وامليثاق مبيًنا اجملال الذي استعمل

قمت ابستقراء اآلايت وحصر اجملاالت اليت ورد فيها مصطلح العهد وامليثاق، مث قّسمت اجملاالت ورتبتها 
ترتيًبا فنًيا، وذكرت اآلايت اليت وردت حتت كل جمال من اجملاالت املختلفة، مبيًنا عند كل آية عالقتها هبذا 

 ضوء جّو اآلية ومعناها، متصال مبا قبلها وما بعدها.  اجملال يف
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مع التنبيه إىل أن هناك تداخال يف اجملاالت اليت وردت فيها بعض اآلايت، ولكنإ  سأرجح ما يكون 
 أظهر يف استعمال اآلية وقد تتكرر اآلية يف أكثر من جمال حسب معناها ومدلوهلا. 

 
 أوال: يف العقيدة

ل مصطلح العهد وامليثاق جمال العقيدة واملتتبع لآلايت اليت ورد فيها لفظ العهد إن أهم جماالت استعما
وامليثاق يلحظ هذا اجلانب بوضوح، بل ال أتعدى احلقيقة إذا قلت: إّن اآلايت اليت تبدو متصلة جبانب من 

العقيدة وهذا ترجع يف النهاية إىل حتقيق معىن من معاين  -ظاهرًا  -اجلوانب األخرى غري جمال العقيدة 
 مرتبط بقضية أساس، أال وهي: أنه ال انفصال بني الشريعة والعقيدة عند املتعمق يف هناية األمور ومآالهتا. 
واجلانب العقدي الذي بدا يل يف عدد من اآلايت اليت ورد فيها هذا املصطلح عموًما يتعلق ابإلميان 

 ابهلل وكتبه ورسله واإلميان ابلشرائع املنـزلة. 
 هنا سأتناول اآلايت حسب ما أشرت إليه آنًفا مما يتعلق جبانب العقيدة.  ومن

هذا اجلانب من أهم اجلوانب، بل هو األساس الذي تتفرغ عنه سبحانه وتعاىل:  -اإلميان ابهلل  -1
مجيع مسائل العقيدة، وقد وردت آايت كثرية تتضمن لفظ العهد وامليثاق وتشتمل على وجوب اإلميان ابهلل 

إما تصرحًيا أو ضمًنا، ففي أول آية يف القرآن يرد فيها لفظ العهد وامليثاق َند احلكم  -بحانه وتعاىل س -
من هللا تعاىل على من نقض العهد وامليثاق ابلكفر، ومعىن ذلك أن االلتزام ابلعهد وامليثاق من صميم اإلميان 

)الاِذينح يـحنـُْقُضونح عحْهدح اَّللِا ِمْن بـحْعِد ، يقول سبحانه: ابهلل سبحانه، بل ال إميان إال اباللتزام بعهد هللا وميثاقه
ُ ِبِه أحْن يُوصحلح وحيـُْفِسُدونح يف اأْلحْرِض أُولحِئكح ُهُم اخلْحاِسُرونح كحْيفح  (  ِميثحاِقِه وحيـحْقطحُعونح محا أحمحرح اَّللا تحْكُفُرونح اِبَّللِا

 . (27،28)البقرة: 
)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح ال كفر، وااللتزام به إميان. ويف آية أخرى:   إًذا فنقض العهد وامليثاق

 . (83تـحْعُبُدونح ِإالا اَّللاح( )البقرة: من اآلية
ويف هذه اآلية الكرمية إخبار منه سبحانه أبنه قد أخذ امليثاق على بإ  إسرائيل أبن يعبدوه وحده ال 

 ان به جل وعال. شريك له، وهذا مقتضى اإلمي
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وتتواصل آايت العهد وامليثاق مبينة كفر من نقض عهد هللا وميثاقه، وَّنفية عنه اإلميان ابهلل تعاىل وهذا 
 أتكيد على وجوب حتقيق معىن اإلميان اباللتزام مبيثاق هللا وعهده الذي أخذه على عباده خصوًصا وعموًما. 

نحا وحُأْشرِبُوا يف وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم وحرحفـحْعنح ) ْعنحا وحعحصحيـْ نحاُكْم ِبُقواٍة وحامْسحُعوا قحاُلوا مسِح ا فـحْوقحُكُم الطُّورح ُخُذوا محا آتـحيـْ
( )البقرة: ُتْم ُمْؤِمِننيح ُْمرُُكْم ِبِه ِإميحاُنُكْم ِإْن ُكنـْ  . (93قـُُلوهِبُِم اْلِعْجلح ِبُكْفرِِهْم ُقْل بِْئسحمحا أيح

الية تربط بني اإلميان والعهد ربطًا قواًي حيدد أن من أهم أسباب نقض العهد وامليثاق بل َند أن اآلية الت
ُهْم بحْل أحْكثـحرُُهْم ال يـُْؤِمُنونح( )البقرة:عدم اإلميان  ُه فحرِيٌق ِمنـْ . ويف سورة آل (111)أحوحُكلامحا عحاهحُدوا عحْهداً نـحبحذح

مع  إلميان به وتصديق رسله، ويطلب من الرسول عمران يبني سبحانه أنه أخذ العهد على النبيني اب
 صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم أمجعني.  -إخوانه األنبياء 

نحا وحمحا أُْنزِلح عحلحى ِإبـْرحاِهيمح وحِإمْسحاِعيلح وحِإْسححاقح وحيـحْعُقوبح وحا أْلحْسبحاِط وحمحا أُويتح )ُقْل آمحناا اِبَّللِا وحمحا أُْنزِلح عحلحيـْ
ُهْم وححنحُْن لحُه ُمْسِلُمونح( )آل عمران:ُمو  ٍد ِمنـْ  . (84سحى وحِعيسحى وحالناِبيُّونح ِمْن رحهبِِّْم ال نـُفحّرُِق بـحنْيح أححح

وتتواىل اآلايت اليت تربط بني الوفاء ابلعهد واإلميان به تعاىل، حيث نلحظ التالزم الكبري بني نقض 
من اآلايت اليت أشرَّن إىل بعضها فيما مضى، ويؤكد ذلك يف قوله العهد وامليثاق وبني الكفر ابهلل يف عدد 

 تعاىل يف سورة النساء: 
( )النساء: من اآلية ِت اَّللِا ا نـحْقِضِهْم ِميثحاقـحُهْم وحُكْفرِِهْم ِِبايح ُ مث يقول يف آخر اآلية  (155)فحِبمح )بحْل طحبحعح اَّللا

ا ِبُكْفرِِهْم فحال يـُْؤِمُنونح ِإالا  إثبات للكفر ونفي لإلميان، ويؤكد ذلك يف  (155قحِلياًل( )النساء: من اآلية عحلحيـْهح
  (156)وحِبُكْفرِِهْم وحقـحْوهِلِْم عحلحى محْرميحح بـُْهتحاَّنً عحِظيماً( )النساء:اآلية اليت بعدها مباشرة 

امليثاق ضمانة فال غرو أن أييت العهد و  (1)وقضية اإلميان ابهلل قضية أساس، من أجلها خلقت البشرية  
يف هذا اجملال  -آايت العهد وامليثاق  -مؤكدة لوجوب اإلميان به سبحانه وتعاىل، بل تتابعت اآلايت 

وتنوعت ليستوعب املسلم تلك احلقيقة ويؤمن هبا وحيذر أن يكون كبإ  إسرائيل الذي أّدى هبم نقض العهد 
ُهُم اثـْإ حْ عحشحرح  )وحلحقحدْ وامليثاق إىل الكفر واللعن والطرد عن رْحة هللا  ُ ِميثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح وحبـحعحثْـنحا ِمنـْ أحخحذح اَّللا

مث بني سبحانه نوع هذا امليثاق وجزاء من التزم به وعمل مبقتضاه، وأن مآله  (12نحِقيباً( )املائدة: من اآلية

                                                 
 [. 16)وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون( ]الذاريات:  - 1
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عهد مساو للكفر ابهلل، إىل اجلنة، أما من نقضه فقد كفر ومل يؤمن، وعرّب عن النقض ابلكفر، ألن نقض ال
وكما أخذ  (12)فحمحْن كحفحرح بـحْعدح ذحِلكح ِمْنُكْم فـحقحْد ضحلا سحوحاءح الساِبيِل( )املائدة: من اآليةبل هو الكفر بعينه 

)وحِمنح هللا امليثاق على بإ  إسرائيل أبن يؤمنوا ويصدقوا رسله، فقد أخذ امليثاق على الذين قالوا إَّن نصارى 
)لحقحْد  وامليثاق هو امليثاق والنهاية هي النهاية  (14قحاُلوا ِإَّنا نحصحارحى أحخحْذَّنح ِميثحاقـحُهْم( )املائدة: من اآليةالاِذينح 

  (17كحفحرح الاِذينح قحاُلوا ِإنا اَّللاح ُهوح اْلمحِسيُح اْبُن محْرميحح( )املائدة: من اآلية
 منبهة إىل ما أخذه هللا على البشر من عهد وميثاق، وهكذا تستمر اآلايت يف الدعوة إىل اإلميان ابهلل

بُوا ِمْن ومشّنعة على أولئك الذين مل حيرتموا عهودهم فلم حيققوا اإلميان يف أنفسهم:  انُوا لِيـُْؤِمُنوا مبحا كحذا )فحمحا كح
اِفرِينح وحمحا وحجحْدَّنح أِلحْكثح  ُ عحلحى قـُُلوِب اْلكح ويف  (111،112رِِهْم ِمْن عحْهٍد( )األعراف: قـحْبُل كحذحِلكح يحْطبحُع اَّللا

سورة األنفال يصف فئة من البشر مبجوعة صفات كل واحدة منها كافية للزجر والتهديد ملن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد، هذه الفئة ال تؤمن ابهلل لوقوعها يف الكفر، وهي بذلك شّر الدواب على 

)ِإنا شحرا الداوحابِّ ِعْندح اَّللِا الاِذينح كحفحُروا فـحُهْم ال سبب خروجها من اإلميان؟. البسيطة، ما سر هذا األمر؟ وما 
ُهْم يف ُكلِّ محراٍة وحُهْم ال يـحتـاُقونح( )األنفال: ُهْم مُثا يـحنـُْقُضونح عحْهدح   (56، 55يـُْؤِمُنونح الاِذينح عحاهحْدتح ِمنـْ

عة يف الوصول إىل احلقائق واألهداف، فالعهد وامليثاق مل يكن وهذا األسلوب من أساليب القرآن الرائ
إال من أجل اإلميان، فليس مراًدا لذاته ولكن ملا يؤدي إليه، فاإلميان هو اهلدف والغاية، ولكنه جيعل للوسيلة 

ويف جمال قوة تبدو أهنا يف مستوى الغاية، لتكون هلا املهابة يف البقاء والصيانة، حمافظة على األصل والغرض، 
 (1)اإلميان نفسه وأبسلوب بالغّي بديع، يشري إىل الشيء بذكر ما يقابله ويضاهيه، مستخدًما لفظ العهد  

ْد إِلحْيُكْم ايح بحإِ  آدحمح أحْن ال تـحْعُبُدوا الشاْيطحانح ِإناُه لحُكْم الذي قد أخذ على بإ  آدم مذكرًا هبم ومرشًدا  )أحملْح أحْعهح
 . (61)يّـس: عحُدوٌّ ُمِبنٌي(

)آِمُنوا اِبَّللِا وحرحُسولِِه ويتكرر التذكري ابمليثاق كوسيلة حامسة وملجئة لتحقق اإلميان الذي أمر هللا به عباده 
ِبرٌي( )احلديد ُْم أحْجٌر كح ر ووعد، ولكن أم (7:وحأحْنِفُقوا مماا جحعحلحُكْم ُمْستحْخلحِفنيح ِفيِه فحالاِذينح آمحُنوا ِمْنُكْم وحأحنـْفحُقوا هلح

الوعد وحده قد ال يكفي، بل البد من أمر يكون معيًنا ودافًعا هلم، فمن مل يغره الوعد فها هو التذكري 
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( ُتْم ُمْؤِمِننيح )وحمحا لحُكْم ال تـُْؤِمُنونح اِبَّللِا وحالراُسوُل يحْدُعوُكْم لِتـُْؤِمُنوا ِبرحبُِّكْم وحقحْد أحخحذح ِميثحاقحُكْم ِإْن ُكنْـ والوعيد 
 . (8)احلديد:

وكما بدأت آايت العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي يف جمال اإلميان َند خري ختام هلذه اآلايت يف اجملال 
  -ذكر فيها لفظ امليثاق وردت يف سورة احلديد، وهي يف صميم جمال اإلميان  (1)نفسه، فكما أن آخر آية  

كما   -جاءت يف سورة املعارج، مبينة وصف املؤمنني  َند أن آخر آية ورد فيها لفظ العهد -كما أسلفت 
هِتِْم وحعحْهِدِهْم رحاُعونح( )املؤمنون:يف سورة املؤمنني   فكما كانت البداية كانت النهاية.  (8)وحالاِذينح ُهْم أِلحمحاَّنح

 من أوسع اجملاالت اليت -وهو أخص أبواب العقيدة  -ومن خالل ما مضى يتضح لنا أن جمال اإلميان 
ورد فيها مصطلح العهد وامليثاق، ويزداد األمر وضوًحا إذا تذّكرَّن أن أهّم العهود واملواثيق ما أخذه هللا على 
آدم وذريته عند إخراج الذرية، ويف أي جمال؟ أنه اإلقرار بعبودية هللا جل وعال، وهل ذلك إال اإلميان ابهلل 

ُتْم ُمْؤِمِننيح( )احلديد: من اآلية)وحقحْد أحخحذح ِميثحاقحكُ وحده وصدق هللا العظيم   . (8ْم ِإْن ُكنـْ
   

                                                 
 ول. أي في الترتيب ال في النـز  - 1



 للشيخ األستاذ الدكتور انصر بن سليمان العمر العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي

 118 

 اإلميان ابلكتب املنـزلة 
الركن الثالث من أركان اإلميان أن يؤمن املسلم بكتب هللا اليت أنـزهلا على رسله، ولقد حفل هذا الركن 

)ُقوُلوا آمحناا اِبَّللِا ذلك. آمرة له ابإلميان ابلكتب وداعية إىل  ابالهتمام يف آايت كثرية نـزلت على رسولنا 
نحا وحمحا أُْنزِلح ِإىلح ِإبـْرحاِهيمح وحِإمْسحاِعيلح وحِإْسححاقح وحيـحْعُقوبح وحاأْلحْسبحاِط وحمحا أُويتح   ُموسحى وحِعيسحى وحمحا أُويتح وحمحا أُْنزِلح إِلحيـْ

ُهْم وح  ٍد ِمنـْ  . (136حنحُْن لحُه ُمْسِلُمونح( )البقرة:الناِبيُّونح ِمْن رحهبِِّْم ال نـُفحّرُِق بـحنْيح أححح
)آمحنح الراُسوُل مبحا أُْنزِلح إِلحْيِه ِمْن رحبِِّه وحاْلُمْؤِمُنونح( )البقرة: من ويف آخر سورة البقرة يقرر حقيقة إميانية 

 . (285اآلية
نحا وحمحا أُْنزِلح عحلحى ِإبـْرحاِهيمح )ُقْل آمحناا اِبَّللِا وحمحا أُْنزِلح عح يف سورة آل عمران:  وأييت األمر للرسول  لحيـْ

ُهْم وحِإمْسحاِعيلح وحِإْسححاقح وحيـحْعُقوبح وحاأْلحْسبحاِط وحمحا أُويتح ُموسحى وحِعيسحى وحالناِبيُّونح ِمْن رحهبِِّْم ال نـُفحرِّ  ٍد ِمنـْ ُق بـحنْيح أححح
 . (84وححنحُْن لحُه ُمْسِلُمونح( )آل عمران:

هبذا اجلانب من جوانب العقيدة الذي ال يتم اإلميان دون حتقيقه، ويف سياق وهكذا نلحظ االهتمام 
هذا االهتمام جاء مصطلح العهد وامليثاق يف جمال الدعوة إىل اإلميان بكتب هللا املنـزلة على رسله، وقد 

انتباهي كثرة  تنوعت األساليب اليت ورد فيها هذا املصطلح، تبًعا ألساليب القرآن البديعة الرائعة. ولقد شدّ 
اآلايت اليت وردت يف جمال اإلميان ابلكتب متضمنة لفظ العهد وامليثاق مما أضفى أمهية على استعمال هذا 

 الذي يؤديه ضمن األساليب القرآنية املتنوعة.  (1)املصطلح تكشف عن الدور  
ال يؤمنون بوحي هللا وأول آية ورد فيها لفظ العهد وامليثاق جاءت يف سياق الرد والتشنيع على الذين 

 ليصدوا الناس عنه.  -القرآن  -ويبحثون عن املطاعن اليت يوجهوهنا لكتاب هللا املنـزل 
فمن وسائل املشركني وأعواهنم للصّد عن دين هللا أن رّوجوا ملقولة صدقها بعض املنافقني وحتمسوا هلا، 

ه ألفاظ يتنـزه عنها الباري، ففيه ضرب حيث قالوا: إن هذا القرآن ليس كالم هللا وكيف يكون كالمه وفي
. (2)األمثلة ابلعنكبوت وابلذابب، وهذا أمر ال يصدر عن هللا، مما ينفي أن يكون هذا القرآن كالم هللا  
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ًة )ِإنا اَّللاح ال يحْستحْحِيي أحْن يحْضِربح محثحالً محا بـحُعوضح عليهم رًدا حامسًا قاطًعا:  -سبحانه وتعاىل  -وهنا رّد هللا 
ا فـحْوقـحهحا( )البقرة: من اآلية )فحأحماا الاِذينح آمحُنوا فـحيـحْعلحُمونح أحناُه احلْحقُّ ِمْن وال شك أن هناك مؤمن ومكذب  (26فحمح

ِثرياً وحيـحْهِدي ِبهِ  ا محثحالً ُيِضلُّ ِبِه كح ُ هِبحذح  كحِثرياً وحمحا ُيِضلُّ ِبِه ِإالا رحهبِِّْم وحأحماا الاِذينح كحفحُروا فـحيـحُقوُلونح محاذحا أحرحادح اَّللا
( )البقرة: من اآلية )الاِذينح يـحنـُْقُضونح عحْهدح اَّللِا ِمْن بـحْعِد ِميثحاِقِه( )البقرة: ومن هؤالء الفاسقون؟  (26اْلفحاِسِقنيح

 ونقض للعهد عدم إميان بوحي هللا (27)أُولحِئكح ُهُم اخلْحاِسُرونح( )البقرة: من اآليةويف النهاية  (27من اآلية
 وامليثاق والنتيجة كفر وضالل وفسق وخسران. 

ويف آية أخرى يدعو سبحانه وتعاىل بإ  إسرائيل للوفاء ابلعهد الذي عاهدوا عليه، ومن صميم هذا 
ا )ايح بحإِ  ِإْسرائيلح اذُْكُرو والكتاب املنـزل عليه  العهد أن يؤمنوا ابلتوراة، ويف التوراة وجوب اإلميان مبحمد 

ُبوِن وحآِمُنوا مبحا أحنْـ  يح فحاْرهح زحْلُت ُمصحدِّقاً ِلمحا محعحُكْم نِْعمحيِتح الايِت أحنـْعحْمُت عحلحْيُكْم وحأحْوُفوا ِبعحْهِدي أُوِف ِبعحْهدُِكْم وحِإايا
يح فحاتـا  يت َثححناً قحِليالً وحِإايا اِفٍر بِِه وحال تحْشتـحُروا ِِبايح هذا هو مقتضى العهد  (41، 41ُقـوِن( )البقرة:وحال تحُكونُوا أحوالح كح

الذي بينهم وبني هللا جل وعال: إميان ابملنـزل، وعدم كفر وابتعاد عن الرشوة ابلتوراة، وحتقيق ذلك حتقيق 
يح فحاتـاُقوِن( )البقرة: من اآليةللتقوى    . (41)وحِإايا

خذ التوراة والعمل مبا فيها، وهل التوراة إال وأخذ امليثاق على بإ  إسرائيل عند رفع الطور كان إبلزامهم أب
 أحد كتب هللا املنـزّلة؟. 

ولقد تكررت اآلايت اليت بّينت أخذ امليثاق على بإ  إسرائيل ابإلميان ابلتوراة، إمياء ألمهية امليثاق 
نحاُكْم ِبُقواٍة وحاذُْكُروا محا ِفيِه لحعحلاُكْم )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح ُخُذوا مح ووجوب الوفاء به:  ا آتـحيـْ

 . (63تـحتـاُقونح( )البقرة:
نحاُكْم ِبُقواٍة وحامْسحُعوا( )البقرة: من اآل ( )وحرحفـحْعنحا 93ية)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح ُخُذوا محا آتـحيـْ

( )وحِإْذ نـحتـحْقنحا اجلْحبحلح فـحْوقـحُهْم كحأحناُه ظُلاٌة وحظحنُّوا أحناُه وحاِقٌع هِبِْم ُخُذوا 154اِقِهْم( )النساء: من اآليةفـحْوقـحُهُم الطُّورح مبِيثح 
نحاُكْم ِبُقواٍة( )األعراف: من اآلية  . (171محا آتـحيـْ

اليت أخذها عليهم ومبيًنا  ويف جمال اإلميان بكتاب هللا، خياطب سبحانه بإ  إسرائيل مذكرًا هلم ابملواثيق
)وحِإْذ أحخحْذَّنح مغبة تالعبهم بكتاب هللا، مّدعني أن عملهم هذا وفاء بعهد هللا وميثاقه، واألمر ليس كذلك: 
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محاءحُكْم( ( )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم ال تحْسِفُكونح دِ 83ِميثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح ال تـحْعُبُدونح ِإالا اَّللاح( )البقرة: من اآلية
 . (84)البقرة: من اآلية

)أحفـحتـُْؤِمُنونح بِبـحْعِض اْلِكتحاِب وحتحْكُفُرونح بِبـحْعٍض وبعد أن بنّي سبحانه نقضهم لتلك املواثيق هددهم قائال: 
نـْيحا وحيـحْومح اْلِقيحامحِة يـُرح  ُ ِبغحاِفٍل فحمحا جحزحاُء محْن يـحْفعحُل ذحِلكح ِمْنُكْم ِإالا ِخْزٌي يف احلْحيحاِة الدُّ اِب وحمحا اَّللا دُّونح ِإىلح أحشحدِّ اْلعحذح

وهكذا َند التالزم القوي بني الوفاء ابلعهد وامليثاق وبني اإلميان بكتب  (85عحماا تـحْعمحُلونح( )البقرة: من اآلية
 هللا وآايته املنـزلة. 

رآن الكرمي يف سياق واحلديث عن بإ  إسرائيل وما أخذ عليهم من مواثيق حديث طويل، ولكن الق
ُهْم حديثه عنهم يركز على الربط املباشر بني عهودهم وكفرهم بكتب هللا:  ُه فحرِيٌق ِمنـْ )أحوحُكلامحا عحاهحُدوا عحْهداً نـحبحذح

ُمصحدٌِّق ِلمحا )وحلحماا جحاءحُهْم رحُسوٌل ِمْن ِعْنِد اَّللِا ما العهد الذي نبذوه؟  (111بحْل أحْكثـحرُُهْم ال يـُْؤِمُنونح( )البقرة:
أحنـاُهْم ال يـحْعلحُمونح( )ال ويدعو  (111بقرة:محعحُهْم نـحبحذح فحرِيٌق ِمنح الاِذينح أُوُتوا اْلِكتحابح ِكتحابح اَّللِا وحرحاءح ظُُهورِِهْم كح

 القرآن الكرمي اليهود والنصارى لإلميان ابلنيب املرسل والكتاب املنـزل. 
ملواثيق اليت أخذت عليهم، آمرًا هلم ابإلميان بكتابه ورسوله َّنهًيا أن وذلك بعد أن ذكر تلك العهود وا

يكونوا كأسالفهم الذين نقضوا العهود واملواثيق، ولقد تكرر لفظ امليثاق ثالث مرات متهيًدا لطلب اإلميان 
 ابلرسول والكتاب الذي معه. 

ُ ِميثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح( )املائدة:  ا نـحْقِضِهْم ِميثحاقـحُهْم( )النساء: من 12من اآلية)وحلحقحْد أحخحذح اَّللا ( )فحِبمح
ُتْم خُتُْفونح ِمنح اْلكِ 155اآلية ِثرياً مماا ُكنـْ ُ لحُكْم كح تحاِب وحيـحْعُفو ( ويف النهاية )ايح أحْهلح اْلِكتحاِب قحْد جحاءحُكْم رحُسولُنحا يـُبـحنيِّ

ِثرٍي قحْد جحاءحُكْم ِمنح اَّللِا نُوٌر وح   . (15ِكتحاٌب ُمِبنٌي( )املائدة:عحْن كح
وزايدة بنو إسرائيل للتوراة، وحتريفهم ملا فيها تبًعا ألهوائهم وانسياقًا وراء شهواهتم يقف منها القرآن 

)فحخحلحفح ِمْن بـحْعِدِهْم خحْلٌف وحرِثُوا اْلِكتحابح أيحُْخُذونح عحرحضح موقًفا حازًما مشنًعا فعلتهم ومذكرًا هلم مبيثاقهم: 
يـُْغفحُر لحنحا وحِإْن أيحْهِتِْم عحرحٌض ِمثْـُلُه أيحُْخُذوُه أحملْح يـُْؤخحْذ عحلحْيِهْم ِميثحاقُ هح  ا اأْلحْدىنح وحيـحُقوُلونح سح  اْلِكتحاِب أحْن ال يـحُقوُلوا ذح

 . (169عحلحى اَّللِا ِإالا احلْحقا وحدحرحُسوا محا ِفيِه( )األعراف: من اآلية
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سورة الرعد بصيغة بديعة تلفت االنتباه وتشد األنظار وهي حتمل الدعوة إىل  وأييت العهد وامليثاق يف
)أحفحمحْن يـحْعلحُم أحَّناحا أُْنزِلح إِلحْيكح ِمْن رحبِّكح احلْحقُّ كحمحْن ُهوح أحْعمحى ِإَّناحا اإلميان بكتاب هللا املنـزل أبسلوب قرآين رائع: 

)الاِذينح يُوُفونح ِبعحْهِد اَّللِا وحال يـحنـُْقُضونح من هم؟ ما صفتهم؟ مباذا يتميزون؟  (19يـحتحذحكاُر أُوُلو اأْلحْلبحاِب( )الرعد:
( )الرعد:  . (21اْلِميثحاقح

وهكذا ومن خالل ما سبق يربز استعمال مصطلح العهد وامليثاق يف جمال الدعوة إىل اإلميان بكتب هللا 
طوه من عهود وما أخذ عليهم من مواثيق أبن يؤمنوا املنـزلة، وتذكري الذين كفروا من أهل الكتاب مبا أع

ابلتوراة وما فيها، ومقتضى ذلك أن يؤمنوا ابإلَنيل والقرآن، كما أن على أمة كل نيب أن تؤمن ابلكتاب 
وهو خاُت األنبياء وهي آخر األمم من عقيدهتا  املنـزل عليه وسائر كتب هللا املنـزلة على أنبيائه، وأمة دمحم 

 ابلقرآن ومجيع كتب هللا املنـزلة، وهذا من مقتضى العهد امليثاق. أن تؤمن 
   

 اإلميان ابألنبياء والرسل 
ورد استعمال مصطلح العهد وامليثاق يف جمال وجوب اإلميان أبنبياء هللا ورسله، وذلك يف عدة آايت يف  

كان يتضمن وجوب اإلميان   كتاب هللا، فامليثاق الذي أخذ على بإ  إسرائيل وذكر يف القرآن مرات عديدة
حيث جاء امسه وصفته يف التوراة، وقد سبق بيان ذلك يف  برسل هللا سبحانه وابألخص نبينا دمحم 

مبحث نوع امليثاق الذي أخذه هللا على بإ  إسرائيل مما يغإ  عن اإلعادة. ويشري القرآن إىل ذلك بقوله: 
ُه فحرِي ُهْم بحْل أحْكثـحرُُهْم ال يـُْؤِمُنونح وحلحماا جحاءحُهْم رحُسوٌل ِمْن ِعْنِد اَّللِا ُمصحدٌِّق ِلمحا )أحوحُكلامحا عحاهحُدوا عحْهداً نـحبحذح ٌق ِمنـْ

أحنـاُهْم ال يـحْعلحُمونح( )ال  . (111، 111بقرة:محعحُهْم نـحبحذح فحرِيٌق ِمنح الاِذينح أُوُتوا اْلِكتحابح ِكتحابح اَّللِا وحرحاءح ظُُهورِِهْم كح
 هو املصّدق ملا معهم، والذي معهم هو التوراة، ويف التوراة وجوب اإلميان ابلرسول  ل فالرسو 

 وقد أعطوا العهد وأخذوا عليهم امليثاق ابإلميان هبا وما فيها. 
وأخذ امليثاق على النبيني كان يف جمال وجوب اإلميان برسل هللا سابقهم وال حقهم فالسابق يؤمن 

ُتُكْم ِمْن  حق يؤمن ابلسابق ويصّدق مبا جاء به ابلالحق ويبشر به، والال ا آتـحيـْ ُ ِميثحاقح الناِبيِّنيح لحمح )وحِإْذ أحخحذح اَّللا
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 وحأحخحْذُُتْ عحلحى ذحِلُكمْ  ِكتحاٍب وحِحْكمحٍة مُثا جحاءحُكْم رحُسوٌل ُمصحدٌِّق ِلمحا محعحُكْم لحتـُْؤِمُننا ِبِه وحلحتـحْنُصرُناُه قحالح أحأحقـْرحْرُتُْ 
 . (81ِإْصرِي قحاُلوا أحقـْرحْرَّنح قحالح فحاْشهحُدوا وحأحَّنح محعحُكْم ِمنح الشااِهِدينح( )آل عمران:

إنه من أهم املواثيق وأكدها وأمشلها، فليس خاًصا ابلنبيني بل األمم مطالبة مبا أخذ على أنبيائها من 
محْن تـحوحىلا بـحْعدح ذحِلكح فحُأولحِئكح ُهُم اْلفحاِسُقونح( )فح اإلميان والتصديق برسل هللا فامليثاق ميثاقهم والعهد عهدهم 

أن يؤمن بذلك،  وبعد أن بني سبحانه امليثاق الذي أخذه على النبيني أمر حممًدا  (82)آل عمران:
نحا وحمحا أُْنزِلح عحلحى ِإبـْرحاِهيمح وحِإمْسح ويعلنه على املأل:  اِعيلح وحِإْسححاقح وحيـحْعُقوبح وحاأْلحْسبحاِط )ُقْل آمحناا اِبَّللِا وحمحا أُْنزِلح عحلحيـْ

وليس ذلك فقط، فال يتحقق امليثاق  (84وحمحا أُويتح ُموسحى وحِعيسحى وحالناِبيُّونح ِمْن رحهبِِّْم( )آل عمران: من اآلية
ُهْم وححنحُْن لحُه ُمْسِلُمونح( )البقرة: من اآلإال إبعالن:  ٍد ِمنـْ  . (136ية)ال نـُفحّرُِق بـحنْيح أححح

ذريعة للتكذيب ابلرسل يرد هللا عليهم ما ادعوه وما افرتوه ويكشف  (1)والذين استخدموا عهد هللا  
)الاِذينح أن هذا ديدهنم وسنة فيمن كان قبلهم، يرثها املتأخر عن املتقدم ويورثها السابق لالحق:  لرسوله 

نحا أحالا نـُْؤمِ  ٍن أتحُْكُلُه النااُر ُقْل قحْد جحاءحُكْم ُرُسٌل ِمْن قـحْبِلي اِبْلبـحيِّنحاِت قحاُلوا ِإنا اَّللاح عحِهدح إِلحيـْ ْتِيـحنحا ِبُقْرابح نح لِرحُسوٍل ححىتا أيح
ُتْم صحاِدِقنيح فحِإْن كحذابُوكح فـحقحْد ُكذِّبح ُرُسٌل ِمْن قـحْبِلكح جح  بـحيِّنحاِت وحالزُّبُِر اُءوا اِبلْ وحاِبلاِذي قـُْلُتْم فحِلمح قـحتـحْلُتُموُهْم ِإْن ُكنـْ

 . (183،184وحاْلِكتحاِب اْلُمِنرِي( )آل عمران:
وال يتم اإلميان به إال أن يصاحب ذلك  ولقد أخذ هللا امليثاق على بإ  إسرائيل ابإلميان مبحمد 

مل يكن دعوة الناس إىل اإلميان به وبيان أنه على احلق، مستدلني على ذلك مبا معهم من التوراة واإلَنيل، مما 
عند غريهم من األمم الوثنية اليت كانت تنظر إىل اليهود والنصارى نظرة تقدير واحرتام لدينهم الذي يتميزون 

ُ ِميثحاقح الاِذينح أُوُتوا اْلِكتحابح لحتـُبـحيِّنـُناُه لِلنااِس وحال تحْكُتُمونحُه( )آل عمران: من به عن غريهم  )وحِإْذ أحخحذح اَّللا
 . (187اآلية

اء امليثاق يف سورة النساء يف سياق اآلايت اليت تتحدث عن وجوب اإلميان برسل هللا مجيًعا، مبيّنة  وج
)ِإنا كفر من فرق بني أحد منهم، مذكرة بإ  إسرائيل ابملواثيق اليت أخذت عليهم يف ذلك، يقول جل وعال: 

رُِّقوا بـحنْيح اَّللِا وحُرُسِلِه وحيـحُقوُلونح نـُْؤِمُن بِبـحْعٍض وحنحْكُفُر بِبـحْعٍض وحيُرِيُدونح أحْن الاِذينح يحْكُفُرونح اِبَّللِا وحُرُسِلِه وحيُرِيُدونح أحْن يـُفح 
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اابً ُمِهيناً وحالاذِ  اِفرِينح عحذح ّقاً وحأحْعتحْدَّنح لِْلكح اِفُرونح حح ِلِه وحملحْ ينح آمحُنوا اِبَّللِا وحُرسُ يـحتاِخُذوا بـحنْيح ذحِلكح سحِبيالً أُولحِئكح ُهُم اْلكح
ُ غحُفوراً رحِحيماً( )النساء: ُهْم أُولحِئكح سحْوفح يـُْؤتِيِهْم ُأُجورحُهْم وحكحانح اَّللا ٍد ِمنـْ  . (152-151يـُفحرُِّقوا بـحنْيح أححح

وأخذ امليثاق عليهم وماذا كانت  -عليه السالم  -مث يذكر هللا سبحانه قصة أهل الكتاب مع موسى 
ا نـحْقِضِهْم ورسله؟ وهل عّزروا األنبياء ووّقروهم؟ هبذا يكون الوفاء ابمليثاق ولكن: النهاية؟ هل آمنوا ابهلل  )فحِبمح

ِت اَّللِا وحقـحْتِلِهُم اأْلحْنِبيحاءح ِبغحرْيِ ححقٍّ وحقـحْوهِلِْم قـُُلوبـُنحا ُغْلٌف بحْل طحبح  ا ِبُكْفرِِهْم فحال ِميثحاقـحُهْم وحُكْفرِِهْم ِِبايح ُ عحلحيـْهح عح اَّللا
 اآلايت.  (155ْؤِمُنونح ِإالا قحِلياًل( )النساء:يُـ 

وتبني لنا آية امليثاق يف سورة املائدة نوع ميثاق بإ  إسرائيل وما اشتمل عليه، فتذكر أن اإلميان ابلرسل 
ُ ِميثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح وحبـح وإجالهلم ونصرهم من أهم بنود هذا امليثاق الذي مل ينفذ  ُهُم اثـْإ حْ )وحلحقحْد أحخحذح اَّللا عحثْـنحا ِمنـْ

ُتْم ِبُرُسِلي وحعح  ُتُم الزاكحاةح وحآمحنـْ ُ ِإيّنِ محعحُكْم لحِئْن أحقحْمُتُم الصاالةح وحآتـحيـْ زاْرمُتُوُهْم وحأحقـْرحْضُتُم اَّللاح قـحْرضاً عحشحرح نحِقيباً وحقحالح اَّللا
يِّئحاِتُكْم( )املائدة: م ُكحفِّرحنا عحْنُكْم سح  اآلية.  (12ن اآليةححسحناً ألح

مث يبني أنه قد أخذ امليثاق على النصارى كما أخذه على اليهود، ولكن كما مرد أولئك على الكفر 
والعصيان سار هؤالء على طريقتهم واستّنوا بسّنتهم السيئة، ومع ذلك فاهلل سبحانه يدعو من جاء بعدهم 

ما اختلفوا فيه، وما أخفوه من كتبهم، ويعفوا عن  ليبني هلم  من أهل الكتاب لإلميان هبذا الرسول الكرمي 
كثري مما كان عليهم، وهبذا يتم وفاؤهم ابمليثاق الذي أخذه عليهم وعلى أسالفهم، وإالّ فمصريهم مصري من 

درج قلبهم، اللّعن والطّرد وقسوة القلوب، والعداوة والبغضاء إىل يوم القيامة، وهذا ما كان منهم، فتحقق 
 ويوم القيامة سوف ينبئهم هللا مبا كانوا يصنعون.  وعد هللا فيهم

ويف آية أخرى يذكر امليثاق وإرسال الرسل، وهذا يقتضي منهم أن أيخذوا امليثاق ويؤمنوا هبؤالء الرسل، 
)لحقحْد أحخحْذَّنح ِميثحاقح بحإِ  ولكن املوقف هو املوقف، واألسلوب هو األسلوب عند متقّدميهم ومتأخريهم 

بُوا وحفحرِيقاً يـحْقتُـ ِإْسرائيلح  ُلونح( وحأحْرسحْلنحا إِلحْيِهْم ُرُسالً ُكلامحا جحاءحُهْم رحُسوٌل مبحا ال تـحْهوحى أحنـُْفُسُهْم فحرِيقاً كحذا
 . (71)املائدة:

ويصف هللا سبحانه الذين كذبوا الرسل ومبا جاءوا به ابلفسق وعدم الوفاء ابلعهد وهي اخليانة بعينها: 
 . (112َّنح أِلحْكثحرِِهْم ِمْن عحْهٍد وحِإْن وحجحْدَّنح أحْكثـحرحُهْم لحفحاِسِقنيح( )األعراف:)وحمحا وحجحدْ 
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يف  -مرة أخرى  -وكما بنّي يف سورة )آل عمران( أنه سبحانه قد أخذ امليثاق على النبيني يبني ذلك 
ُهْم وحِمْنكح وحِمْن نُوٍح وحِإبـْرحاِهيمح وحُموسحى )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِمنح الناِبيِّنيح ِميثحاقـح سورة األحزاب ولكن بصيغة أخرى 

ُهْم ِميثحاقاً غحِليظاً( )األحزاب: كما   -وقد بّينت أن هذا امليثاق يتضمن  (7وحِعيسحى اْبِن محْرميحح وحأحخحْذَّنح ِمنـْ
 أشارت آية آل عمران أن يصدق بعضهم بعًضا ويؤمن بعضهم ببعض. 

وذكرهم ابمليثاق  إىل اإلميان به سبحانه دعاهم لإلميان برسوله  وكما دعا املؤمنني يف سورة احلديد
)آِمُنوا اِبَّللِا وحرحُسولِِه وحأحْنِفُقوا مماا جحعحلحُكْم ُمْستحْخلحِفنيح ِفيِه الذي أخذه عليهم ليكون أدعى للقبول واإلجابة: 

ِبرٌي( ) ُْم أحْجٌر كح ( )وحمحا لحُكْم ال تـُْؤِمُنونح اِبَّللِا وحالراُسوُل يحْدُعوُكْم لِتـُْؤِمُنوا 7احلديد:فحالاِذينح آمحُنوا ِمْنُكْم وحأحنـْفحُقوا هلح
ُتْم ُمْؤِمِننيح( )احلديد:  . (8ِبرحبُِّكْم وحقحْد أحخحذح ِميثحاقحُكْم ِإْن ُكنـْ

 -الم عليهم الصالة والس -وهكذا ترد آايت العهد وامليثاق يف جمال الدعوة واإلميان ابلرسل واألنبياء 
وقد وردت أبساليب عديدة وألفاظ متنوعة لتصل من خالل ذلك إىل حتقيق هذا اهلدف العظيم، فعدم 
اإلميان ابلرسل نقض للعهد وامليثاق، واإلميان برسول دون رسول أو بنيب دون آخر كفر بواح وتفريق بني 

وهبذا يكون  (285ُرُسِلِه( )البقرة: من اآلية )ال نـُفحّرُِق بـحنْيح أحححٍد ِمنْ رسل هللا، واملؤمنون يقولون ويعتقدون 
 أداء امليثاق والوفاء ابلعهد ومن كفر فإن هللا غإ  عن العاملني. 

   
 اإلميان ابلشرائع املنـزلة 

 -أرسل هللا رسله وأنـزل كتبه إىل البشرية بدين واحد، وعقيدة واحدة، مل تتغري ومل تتبدل من لدن نوح 
 . األنبياء وصفوة املرسلني نبينا دمحم إىل خاُت  -عليه السالم 

وإن كان هناك من اختالف فهو يف فروع الشريعة وما يتصل هبا من أحكام وكما أن شريعة النيب الواحد 
يدخلها النسخ فالشرائع كذلك، ألن لكل أمة ما يناسبها وما يالئم حاجاهتا ومصاحلها، وهللا سبحانه 

 وتعاىل هو العليم اخلبري. 
)ِإنا الدِّينح ِعْندح اَّللِا اأْلِْسالُم( )آل عمران: الكرمي يقرر يف أكثر من موضع أن دين هللا اإلسالم:  والقرآن

تحِغ غحيـْرح اأْلِْسالِم ِديناً فـحلحْن يـُْقبحلح ِمْنُه( )آل عمران: من اآلية19من اآلية ونوح يقول لقومه:  (85( )وحمحْن يـحبـْ
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ِنيفاً ويقول هللا عن إبراهيم اخلليل:  (72ُمْسِلِمنيح( )يونس: من اآلية)وحأُِمْرُت أحْن أحُكونح ِمنح الْ  )وحلحِكْن كحانح حح
ُتْم وموسى يقول لقومه:  (67ُمْسِلماً( )آل عمران: من اآلية ُتْم اِبَّللِا فـحعحلحْيِه تـحوحكاُلوا ِإْن ُكنـْ ُتْم آمحنـْ )ايح قـحْوِم ِإْن ُكنـْ

 . (84ُمْسِلِمنيح( )يونس: من اآلية
ُوُتنا ِإالا وحأحنـُْتْم : -أيًضا  -وإبراهيم وّصى بنيه ويعقوب  )ايح بحإِ ا ِإنا اَّللاح اْصطحفحى لحُكُم الدِّينح فحال متح

 . (132ُمْسِلُمونح( )البقرة: من اآلية
)ال نـُفحّرُِق ولوا: واملسلمون أمروا أن يق (52)وحاْشهحْد أبِحَّنا ُمْسِلُمونح( )آل عمران: من اآليةواحلواريون قالوا: 

ُهْم وححنحُْن لحُه ُمْسِلُمونح( )البقرة: من اآلية ٍد ِمنـْ  . (136بـحنْيح أححح
هذا هو دين هللا أوال وآخرًا، وماضًيا وحاضرًا، وهذا ما أخذ هللا عليه امليثاق من البشر أبن يعبدوه وحده 

شهوات تعصف يف قلوب كثري من ال شريك له، ومقتضى العبادة أن يكونوا مسلمني، ولكن األهواء وال
الناس فتختل عندهم املوازين، وتتغري املفاهيم، فيؤمنون برسول دون آخر، وبشريعة دون أخرى، فهاهم اليهود 
يدعون اإلميان بشريعة موسى ويكفرون برسالة عيسى بن مرمي، واليهود والنصارى كل يدعي اإلميان بشريعته 

لتعصب األعمى والضالل املبني. ومن أجل بيان أن الشريعة واحدة،  إنه ا ويكفرون مبا أنـزل على دمحم 
كما أن الرب واحد، أخذ هللا امليثاق على الناس ابإلميان جبميع الشرائع املنـزلة إمياًَّن جممال، والشريعة 

 الناسخة إمياًَّن مفصال، وبعد أن ذكر هللا امليثاق الذي أخذه على النبيني أبن يؤمن بعضهم ببعض وينصر
)أحفـحغحيـْرح ِديِن اَّللِا بعضهم بعًضا، حكم على من خالف ذلك من األمم أبنه من الفاسقني مث قال سبحانه: 

 . (83يـحبـُْغونح وحلحُه أحْسلحمح محْن يف السامحاوحاِت وحاأْلحْرِض طحْوعاً وحكحْرهاً وحإِلحْيِه يـُْرجحُعونح( )آل عمران:
ُهْم وححنحُْن لحُه ُمْسِلُمونح( )البقرة: من  أن يعلنها عقيدة واحدة: مث أمر نبيه  ٍد ِمنـْ )ال نـُفحّرُِق بـحنْيح أححح

 . (136اآلية
ويف سورة املائدة ذكر هللا ما أخذه على اليهود والنصارى من مواثيق، ومما تتضّمنه هذه املواثيق أن يؤمنوا 

 -وا عهودهم ومواثيقهم، ويدعو هللا برسل هللا وما معهم من شرائع من عند هللا، ولكنهم كفروا ومتردوا فنقض
أن يؤمنوا هبذا النيب وبشريعته اليت معه  من كان من اليهود والنصارى على عهد رسول هللا  -سبحانه 

ُ محِن اتـابحعح ِرْضوحانحُه ُسُبلح الساالِم وحخُيْرُِجُهْم ِمنح الظُُّلمحاِت ِإىلح وفيها هلم اخلري والفالح:  النُّوِر إبِِْذنِِه  )يـحْهِدي بِِه اَّللا
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 -إال القليل منهم  -ولكنهم نقضوا مواثيقهم وخانوا عهودهم  (16وحيـحْهِديِهْم ِإىلح ِصرحاٍط ُمْستحِقيٍم( )املائدة:
 فكفروا ابإلسالم وتولوا وهم معرضون. 

ححىتا تُِقيُموا التـاْورحاةح  )ايح أحْهلح اْلِكتحاِب لحْسُتْم عحلحى شحْيءٍ أن يدعو أهل الكتاب قائال:  وأيمر هللا رسوله 
يلح وحمحا أُْنزِلح إِلحْيُكْم ِمْن رحبُِّكْم( )املائدة: من اآلية  وذلك ملا جاء بعض اليهود إىل رسول هللا  (68وحاأْلَِنِْ

 (1)وقالوا: إَّن أنخذ مبا يف أيدينا فإَّن على احلق واهلدى، وال نؤمن بك، وال نتبعك، فأنـزل هللا هذه اآلية  
ينة أن الشريعة واحدة وكلها من عند هللا فالكفر ابلبعض كفر ابلكل، والكفر بواحدة كفر ابهلل جل وعال، مب

)لحقحْد أحخحْذَّنح ِميثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح وحأحْرسحْلنحا إِلحْيِهْم ُرُساًل( )املائدة: من مث ذكرهم مبا أخذه عليهم من ميثاق: 
 اآلية.  (71اآلية

عمال مصطلح العهد وامليثاق يف جمال اإلميان ابلشرائع املنـزلة على أنبياء هللا وأهنا وهكذا نرى مدى است
هو الذي أرسل حممًدا  -عليه السالم  -من عند هللا، أوهلا خيرب عن آخرها، وآخرها يكمل أوهلا، ورب نوح 

  ُهْم وححنحُْن لحُه )ال نـُفحّرُِق بـح وأمرَّن أن نذعن له قائلني:  -عليه السالم  -وهو الذي بعث موسى ٍد ِمنـْ نْيح أححح
 (138(. )ِصبـْغحةح اَّللِا وحمحْن أحْحسحُن ِمنح اَّللِا ِصبـْغحًة وححنحُْن لحُه عحاِبُدونح( )البقرة:136ُمْسِلُمونح( )البقرة: من اآلية

. 
تبني أثر وقد اتضح لنا فيما مضى اجملاالت اليت ُت فيها ورود مصطلح العهد وامليثاق يف ابب العقيدة، و 

هذا املصطلح يف تقرير العقيدة، وبياهنا والذود عن ْحاها، ودعوة الناس إىل الوفاء بعهودهم ومواثيقهم اليت 
 عاهدوا هللا عليها، يف اإلميان به وتصديق رسله وما معهم من كتب وشرائع. 

 
 اثنًيا: يف العبادات

جاء األمر ابلعبادة جممال ومفصال، فنجد مثل أمر هللا سبحانه عباده أبن يعبدوه وال يشركوا به شيًئا، و 
)وحاْعُبُدوا اَّللاح وحال ُتْشرُِكوا ِبِه( وقوله:  (56)وحمحا خحلحْقُت اجلِْنا وحاأْلِْنسح ِإالا لِيـحْعُبُدوِن( )الذارايت:قوله تعاىل: 

أحِقيُموا الصاالةح وحآُتوا )وح وكما جاء األمر ابلعبادة جممال جاء مفصال كقوله جل وعال:  (36)النساء: من اآلية
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( )البقرة: انُوا وقوله:  (43الزاكحاةح وحارْكحُعوا محعح الرااِكِعنيح اِة وحكح نحا إِلحْيِهْم ِفْعلح اخلْحيـْرحاِت وحِإقحامح الصاالِة وحِإيتحاءح الزاكح يـْ )وحأحْوحح
إن من أوسع اجملاالت اليت استعمل فيها وغريها من اآلايت، ومن هنا ف (73لحنحا عحاِبِدينح( )األنبياء: من اآلية

لفظ العهد وامليثاق جمال األمر ابلعبادة يف فروعها املتنوعة، فنجد يف أمر هللا لبإ  إسرائيل ابلوفاء ابلعهد 
 يقول هلم سبحانه: 

ُبوِن( )البقرة: من اآلية يح فحاْرهح مرهم سبحانه ابإلميان وبعد أن أي (41)وحأحْوُفوا ِبعحْهِدي أُوِف ِبعحْهدُِكْم وحِإايا
)وحأحِقيُموا الصاالةح مبا أنـزل وينهاهم عن كتمان احلق، وكل ذلك من العهد الذي أخذه عليهم يقول هلم آمرًا: 

( )البقرة: وذلك من الوفاء ابلعهد الذي طالبهم به، وخوفهم عاقبة  (43وحآُتوا الزاكحاةح وحارْكحُعوا محعح الرااِكِعنيح
 التفريط فيه. 

)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقح بحإِ  ِإْسرائيلح ال تـحْعُبُدونح ِإالا  بيان امليثاق الذي أخذه على بإ  إسرائيل يقول تعاىل: ويف
ْيِن ِإْحسحاَّنً وحِذي اْلُقْرَبح وحاْليـحتحامحى وحاْلمحسحاِكنِي وحُقوُلوا لِلنااِس ُحْسناً وحأحِقيُموا  آُتوا الزاكحاةح الصاالةح وح اَّللاح وحاِبْلوحاِلدح

ففي هذه اآلية تضمن امليثاق مجلة من األمور التعبدية اليت أمر هللا هبا بإ  إسرائيل  (83()البقرة: من اآلية
 أن يقوموا هبا ويؤدوها على وجهها. 

ُروا )وحاذْكُ ويف سورة املائدة َند أن اآلية املباشرة آلية القيام للصالة وكيفية الوضوء والتيمم هي قوله تعاىل: 
 . (7نِْعمحةح اَّللِا عحلحْيُكْم وحِميثحاقحُه الاِذي وحاثـحقحُكْم ِبِه( )املائدة: من اآلية

وكما جاءت آية البقرة مبينة لنوع امليثاق الذي أخذه هللا على بإ  إسرائيل جاءت آية املائدة كذلك 
ُ ِميثحاقح بح مبينة امليثاق متضمًنا ابلعبادة:  ُ ِإيّنِ )وحلحقحْد أحخحذح اَّللا ُهُم اثـْإ حْ عحشحرح نحِقيباً وحقحالح اَّللا إِ  ِإْسرائيلح وحبـحعحثْـنحا ِمنـْ

ُتُم الزاكحاةح( )املائدة: من اآلية  . (12محعحُكْم لحِئْن أحقحْمُتُم الصاالةح وحآتـحيـْ
وله تعاىل: وقد ذكر هللا أخذ امليثاق على بإ  إسرائيل يف سورة األعراف، وبعد آية امليثاق مباشرة جاء ق

ُكونح اِبْلِكتحاِب وحأحقحاُموا الصاالةح ِإَّنا ال ُنِضيُع أحْجرح اْلُمْصِلِحنيح( )األعراف: مث جاء بعدها  (171)وحالاِذينح مُيحسِّ
متصال بيان رفع الطور على بإ  إسرائيل وأمرهم أبخذ التوراة وإعطاء امليثاق على ذلك. وأييت ذكر العهد يف 

)كحْيفح يحُكوُن لِْلُمْشرِِكنيح عحْهٌد ِعْندح اَّللِا ة االستفهام اإلنكاري الذي حيمل يف ذاته التعجب: سورة التوبة بصيغ
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ُمْ  ا اْستـحقحاُموا لحُكْم فحاْستحِقيُموا هلح ْدُُتْ ِعْندح اْلمحْسِجِد احلْحرحاِم فحمح ( ِإنا اَّللاح حيُِبُّ اْلُمتا  وحِعْندح رحُسولِِه ِإالا الاِذينح عحاهح ِقنيح
 . (7)التوبة:

مث يذكر أسباب عدم جواز استمرار العهد وأنه البد من إهنائه عاجال أم آجال، ولكن القرآن أبسلوبه 
بُوا وحأحقحاُموا الصاالةح وحآتـحُوا الزاكحاةح الرائع للوصل إىل غاايته ينقلنا نقلة أخرى يتغري معها احلكم والوصف:  )فحِإْن َتح

 . (11الدِّيِن( )التوبة: من اآلية فحِإْخوحاُنُكْم يف 
ال عهد مع املشركني، ولكن إن َتبوا وعبدوا هللا حق عبادته إبقامة أهم أركان العبادة: الصالة والزكاة، 

 فإن هلم عهًدا آخر، وهو عهد األخوة يف هللا، أقوى واثقًا وأشد رابطًا. 
أمر هللا هبا، وهي الزكاة وسائر فروع النفقة يف يف ركن من أركان العبادة اليت  -أيًضا  -وأييت ذكر العهد 

ُهْم محْن دليال على أمهية هذا الركن ووجوب أدائه، وسوء عاقبة من خان عهده يف ذلك:  (1)سبيل هللا   )وحِمنـْ
( )التوبة: َّنح ِمْن فحْضِلِه لحنحصاداقحنا وحلحنحُكونحنا ِمنح الصااحِلِنيح  .اآلايت  (75عحاهحدح اَّللاح لحِئْن آَتح

يشتمل  -وهو عهد مع هللا  -ويف آية املبايعة يف سورة التوبة أييت وصف املؤمنني الذي يفون ببيعهم 
على عدة أنواع من العبادة تؤهل صاحبها لنيل رضاء هللا واحلصول على اجلنة، وفاء بعهد هللا ووعده: 

ِر )التاائُِبونح اْلعحاِبُدونح احلْحاِمُدونح السااِئُحونح الرا  اِكُعونح السااِجُدونح اآْلِمُرونح اِبْلمحْعُروِف وحالنااُهونح عحِن اْلُمْنكح
( )التوبة: من اآلية  . (2) (112وحاحلْحاِفظُونح حِلُُدوِد اَّللِا

مث هم مع ذلك يقاتلون يف سبيل هللا فيقتلون ويقتلون، ومن صفات أويل األلباب الذين يوفون بعهد هللا 
نح )صحبـحُروا اْبِتغحاءح وحْجِه رحهبِِّْم وحأحقحاُموا الصاالةح وحأحنـْفحُقوا مماا رحزحقـْنحاُهْم ِسرّاً وحعحالنِيحًة وحيحْدرحأُو اق أهنم: وال ينقضون امليث

اِر( )الرعد: من اآلية ُْم ُعْقَبح الدا  . (22اِبحلْحسحنحِة السايِّئحةح أُولحِئكح هلح
ملؤمنني نلحظ أنه جاء بعد آية العهد مباشرة أن من صفاهتم ويف سورة )املؤمنون( وهو يعدد صفات ا

هِتِْم وحعحْهِدِهْم رحاُعونح وحالاِذينح ُهْم عحلحى صحلحوحاهِتِْم حُيحاِفظُونح( احملافظة على الصالة:  )وحالاِذينح ُهْم أِلحمحاَّنح
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افظة عليها، ويف هذا املعىن جاء وكأن هذا إمياء إىل أن الصالة من العهد فهم يراعوهنا ابحمل (9، 8)املؤمنون:
 . (1)  "العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر  " قوله 

آية احملافظة على الصالة:  -بعد آية  -ومثل ذلك جاءت آية العهد يف سورة املعارج حيث تلتها 
هِتِْم وحعحْهِدِهْم رحاُعونح وحالاِذينح هُ  ْم ِبشحهحادحاهِتِْم قحاِئُمونح وحالاِذينح ُهْم عحلحى صحالهِتِْم حُيحاِفظُونح( )وحالاِذينح ُهْم أِلحمحاَّنح

 . (34-32)املعارج:
وهذا أتكيد ملا سبق ودليل على قوة صلة العهد ابلعبادات، ومن هنا جاء استخدام مصطلح العهد 

يبتغي فيها املؤمن حتقيق  وامليثاق يف جمال العبادات، حيث أن أمور الشريعة والعبادة والعقيدة شيء واحد
)الاِذينح مرضاة هللا والوفاء بعهده معه، لينال ما وعده هللا به، وينجو من عذاب هللا وعقابه الذي توعد به: 

ُ ِبِه أحْن يُوصحلح وحيـُْفِسُدونح يف اأْلحرْ  أُولحِئكح ُهُم  ضِ يـحنـُْقُضونح عحْهدح اَّللِا ِمْن بـحْعِد ِميثحاِقِه وحيـحْقطحُعونح محا أحمحرح اَّللا
 . (27اخلْحاِسُرونح( )البقرة:
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 اثلثًا: يف األخالق
من األمور اليت عنيت هبا الشرائع السماوية على اختالف أزماهنا وأماكنها أن يتحلى املنتمون إىل 

الشريعة ابألخالق الفاضلة والصفات املثلى، واألخالق: جمموعة من أَّناط السلوك احلسن تسود اجملتمع 
 هبا الفرد، وهبا عن طريقها ختلو اجملتمعات من خوارم املروءة وقبيح العادات.  ويتلبس

 ولقد جاء القرآن والسنة ابحلث على حسن اخللق والتحلي مبكارم األخالق. 
 . (4)وحِإناكح لحعحلحى ُخُلٍق عحِظيٍم( )القلم:ويكفي هنا أن أشري إىل قوله تعاىل مادًحا رسوله الكرمي: 

 "إن خياركم أحاسنكم أخالقًا  "فيما يرويه عبد هللا بن عمر:  فكثرية جًدا منها قوله  أما األحاديث
 . (1)رواه البخاري  

قال ألخيه اركب إىل هذا الوادي  - وروى البخاري تعليًقا قال: قال أبو ذر ملا بلغه مبعث النيب 
 . (2)فامسع من قوله، فرجع فقال: رأيته أيمر مبكارم األخالق  

من حسن إسالم املرء تركه ما ال  "قال:  ى اإلمام مالك عن علي بن أيب طالب أن رسول هللا ورو 
 . (3)  "يعنيه 

 . (4)  "بُِعْثُت ألمتم مكارم األخالق  " قوله  -أيًضا  -وروى 
ني إن من أكمل املؤمن " قالت: قال رسول هللا  -اهنع هللا يضر  -وروى اإلمام أْحد يف مسنده عن عائشة 

 . (5)  "إمياًَّن أحسنهم خلًقا وألطفهم أبهله 
مما مضى يتضح مدى اهتمام اإلسالم ابألخالق الفاضلة ملا هلا من أثر قوي على بنية اجملتمع املسلم 

وقوة الدولة اإلسالمية. ومن هنا فقد جاء العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي يف جمال االلتزام ابألخالق النبيلة 
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 سلمة عن أبي هريرة. 
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ن، ففي سورة البقرة أيمر هللا بإ  إسرائيل ابلوفاء ابلعهد، والوفاء خلق رفيع، كما أن الغدر والسلوك احلس
 . (41)وحأحْوُفوا ِبعحْهِدي أُوِف ِبعحْهدُِكْم( )البقرة: من اآليةواخليانة خلق ذميم: 

كشف  رّد هللا عليهم رًدا   -وهذا من أحسن األخالق  -وعندما كذب بنو إسرائيل وأتلوا على هللا 
ماً محْعُدودحًة ُقْل أحختاحْذُُتْ ِعْندح اَّللِا عحْهداً كذهبم ودَّنءهتم حىت مع هللا جل وعال.  )وحقحاُلوا لحْن متححسانحا النااُر ِإالا أحايا

ُه أحْم تـحُقوُلونح عحلحى اَّللِا محا ال تـحْعلحُمونح( )البقرة: ُ عحْهدح اق الذي أخذه هللا وقد تضمن امليث (81فـحلحْن خُيِْلفح اَّللا
ْيِن ِإْحسحاَّنً وحِذي اْلُقْرَبح وحاْليـحتحامحى على بإ  إسرائيل بعض األخالق اليت جيب أن يتحلوا هبا  )وحاِبْلوحاِلدح

مث اتضح لنا أهنم ارتكبوا خلقني ذميمني، ومها عدم  (83وحاْلمحسحاِكنِي وحُقوُلوا لِلنااِس ُحْسناً( )البقرة: من اآلية
ُتْم ِإالا قحِليالً ِمْنُكْم األخالق الفاضلة وأشد من ذلك نقضهم امليثاق وعدم الوفاء به  التحلي بتلك )مُثا تـحوحلايـْ

 . (83وحأحنـُْتْم ُمْعِرُضونح( )البقرة: من اآلية
وإذا كانت الكلمة السيئة تعرب عن سوء اخللق فكيف بقتل اإلنسان ألخيه الذي هو يف مقام النفس 

م حبقه، وإيذاء املرء جلاره خلق ذميم وأسوء منه إخراجه من داره بدون حق، لذلك أخذ لقربه ووجوب القيا
)وحِإْذ هللا امليثاق على بإ  إسرائيل ابلكف عن هذه األخالق الدنيئة، بل وأقررهم على ذلك أتكيًدا واهتماًما. 

رُِكْم مُثا أحقـْرحْرُُتْ وحأحنـُْتْم تحْشهحُدونح( )البقرة:أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم ال تحْسِفُكونح ِدمحاءحُكْم وحال خُتْرُِجونح أحنـْفُ   (84سحُكْم ِمْن ِدايح
. وكل اآلايت اليت جاءت مبينة نقض (1)إال الشقاق وسوء األخالق   -كعادهتم   -ولكن أيَب اليهود 

خحْذَّنح ِميثحاقحُكْم )وحِإْذ أح العهد وامليثاق من قبل من أخذ منهم تدل على اتصاف أولئك أبسوأ األخالق وأقبحها 
نحا وحُأْشرِبُوا يف  ْعنحا وحعحصحيـْ نحاُكْم ِبُقواٍة وحامْسحُعوا قحاُلوا مسِح قـُُلوهِبُِم اْلِعْجلح ِبُكْفرِِهْم ُقْل وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح ُخُذوا محا آتـحيـْ

( )ا ُتْم ُمْؤِمِننيح ُْمرُُكْم ِبِه ِإميحاُنُكْم ِإْن ُكنـْ ُهْم بحْل أحْكثـحرُُهْم ال 93لبقرة:بِْئسحمحا أيح ُه فحرِيٌق ِمنـْ ( )أحوحُكلامحا عحاهحُدوا عحْهداً نـحبحذح
 (.111يـُْؤِمُنونح( )البقرة:

ُْم يف اآْلِخرحِة وحال لُِّمُهُم  )ِإنا الاِذينح يحْشتـحُرونح ِبعحْهِد اَّللِا وحأحمْيحاهِنِْم َثححناً قحِليالً أُولحِئكح ال خحالقح هلح ُ وحال يـحْنظُُر ُيكح اَّللا
اٌب أحلِيٌم( )آل عمران: ُْم عحذح  (.77إِلحْيِهْم يـحْومح اْلِقيحامحِة وحال يـُزحكِّيِهْم وحهلح
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ُهْم مُثا يـحنـُْقُضو  ُهْم يف كُ )ِإنا شحرا الداوحابِّ ِعْندح اَّللِا الاِذينح كحفحُروا فـحُهْم ال يـُْؤِمُنونح الاِذينح عحاهحْدتح ِمنـْ لِّ نح عحْهدح
 . (55،56محراٍة وحُهْم ال يـحتـاُقونح( )األنفال:

)وحاْلُموُفونح ِبعحْهِدِهْم ويف املقابل يصف القرآن الذين يوفون ابلعهد أبحسن الصفات ومكارم األخالق: 
ُقوا وحأُولحِئكح ُهُم اْلُمتـاُقونح( )البقرة: من ِإذحا عحاهحُدوا وحالصااِبرِينح يف اْلبحْأسحاِء وحالضارااِء وحِحنيح اْلبحْأِس أُولحِئكح الاِذينح صحدح 

( )قحْد أحفـْلححح اْلُمْؤِمُنونح 76)بـحلحى محْن أحْوَفح ِبعحْهِدِه وحاتـاقحى فحِإنا اَّللاح حيُِبُّ اْلُمتاِقنيح( )آل عمـران:(1) (177اآلية
اِة فحاِعُلونح وحالاِذينح ُهْم لُِفُروِجِهْم الاِذينح ُهْم يف صحالهِتِْم خحاِشُعونح وحالاِذينح ُهْم عحِن اللا  ْغِو ُمْعِرُضونح وحالاِذينح ُهْم لِلزاكح

ُر محُلوِمنيح فحمحِن ابـْتـحغحى وحرحاءح ذح  ِلكح فحُأولحِئكح ُهُم ححاِفظُونح ِإالا عحلحى أحْزوحاِجِهْم أحْو محا محلحكحْت أحمْيحانـُُهْم فحِإنـاُهْم غحيـْ
هِتِْم وحعحْهِدِهْم رحاُعونح( )املؤمنون:اْلعحاُدونح وحالاذِ   (.8-1ينح ُهْم أِلحمحاَّنح

تحِظرُ  ُهْم محْن يـحنـْ ُهْم محْن قحضحى حنحْبحُه وحِمنـْ ُقوا محا عحاهحُدوا اَّللاح عحلحْيِه فحِمنـْ ُلوا )ِمنح اْلُمْؤِمِننيح رِجحاٌل صحدح  وحمحا بحدا
ُ الصااِدِقنيح ِبصِ   . (23،24ْدِقِهْم( )األحزاب: من اآليةتـحْبِديالً لِيحْجزِيح اَّللا

فحِبمحا نـحْقِضِهْم ِميثحاقـحُهْم لحعحنااُهْم وحجحعحْلنحا قـُُلوبـحُهْم قحاِسيحًة ونقض امليثاق يؤدي إىل سوء السلوك واألخالق: 
ُهْم( )املائدة: من اآليةحُيحرُِّفونح اْلكحِلمح عحْن محوحاِضِعِه وحنحُسوا ححظّاً مماا ذُكُِّروا بِِه وحال تـحزحاُل تحطالِ  ائِنحٍة ِمنـْ  (13ُع عحلحى خح

أبن يقابل ذلك حبسن  ومع هذه األخالق املرتاكمة كظلمات بعضها فوق بعض أيمر هللا تعاىل نبيه 
ُهْم وحاْصفحْح ِإنا اَّللاح حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيح( )املائدة: من اآليةاخللق والصرب والتّحمل:  روع هذا ما أ (13)فحاْعُف عحنـْ

 القرآن كيف يريب الرجال. 
واستمرارًا لورد العهد وامليثاق يف جمال بناء األمة على األخالق السامية أيمر هللا عباده على لسان نبيه 

  :وحِبعحْهِد بعدد من الوصااي اليت تكّون جيال ذا خلق رفيع، مث خيتم تلك الوصااي اخلالدة بقوله سبحانه(
 . (2) (152ْم وحصااُكْم ِبِه لحعحلاُكْم تحذحكاُرونح( )األنعام: من اآليةاَّللِا أحْوُفوا ذحِلكُ 

فالوفاء ابلعهد ضمانة ألداء تلك األوامر واجتناب ما ورد من نواهي ومن مث يكون االنقياد والطاعة 
وخباصة إذا كان  -وحسن اخللق، وإخالف العهد نقض للعهد، ينحط بصاحبه إىل أسوأ البشر أخالقًا 

                                                 
 جاءت هذه اآلية مبينة ما البر، حيث قال تعالى: )ولكن البر من آمن باهلل( اآلية، والبر حسن الخلق.  - 1
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فإن املتصف بتلك الصفة ينتقل من جمتمع الصادقني املتقني إىل َتمع املخادعني الكاذبني  -لعهد مع هللا ا
انُوا يحكح من املنافقني:  ِذبُونح( )فحأحْعقحبـحُهْم نِفحاقاً يف قـُُلوهِبِْم ِإىلح يـحْوِم يـحْلقحْونحُه مبحا أحْخلحُفوا اَّللاح محا وحعحُدوُه وحمبحا كح

 . (77)التوبة:
ويف حالة عصبية مرت على أوالد يعقوب يتشاورون أي طريق يسلكونه للتخلص من املأزق الذي هم 

فيه، يذّكرهم كبريهم خبلق رفيع لئال ينجرفوا مع حل قد ينجيهم ظاهرًا، ولكنه ينايف مقومات الوفاء 
ثًقا قد ُت بينهم وبني واألخالق، ولئن كانوا وقعوا يف الكذب يف قصة يوسف فال جيوز األمر هنا، ألن مو 

( )يوسف: من أبيهم وهللا شاهد عليه ووكيل:  ُكْم قحْد أحخحذح عحلحْيُكْم محْوثِقاً ِمنح اَّللِا ِبريُُهْم أحملْح تـحْعلحُموا أحنا أحابح )قحالح كح
 . (81اآلية

َّنح إِ إًذا ما احلل وأين املخرج؟ جييبهم: عليكم ابلصدق فهو منجاة:  نا ابـْنحكح سحرحقح وحمحا )فـحُقوُلوا ايح أحابح
اِفِظنيح( )يوسف: من اآلية وهكذا يكون امليثاق سبًبا لاللتزام  (81شحِهْدَّنح ِإالا مبحا عحِلْمنحا وحمحا ُكناا لِْلغحْيِب حح

 جبميل األخالق. 
ويف سورة النحل أيمر هللا ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرَب وكلها صفات خلقية ْحيدة، وينهى عّما 

ُقُضوا اأْلحمْيحانح يقابلها من الفحشاء واملنكر والبغي، مث يعقب ذلك بقوله:  )وحأحْوُفوا ِبعحْهِد اَّللِا ِإذحا عحاهحْدُُتْ وحال تـحنـْ
 . (91بـحْعدح تـحوِْكيِدهحا( )النحل: من اآلية

ومثال ذلك يف سورة اإلسراء حيث أيمر هللا خبصال ْحيدة، وينهى عن عدة خصال من اخلصال 
)وحأحْوُفوا ذميمة اليت ال جيوز للمسلم أن يقرب منها أو يقرتفها، وقبل أن ينهى تلك اخلصال يقول سبحانه: ال

 . (34اِبْلعحْهِد ِإنا اْلعحْهدح كحانح محْسُؤواًل( )اإلسراء: من اآلية
خالق مث تواصل اآلايت النهي عن بقية الصفات اليت تتناَف مع دين املؤمن وخلقه، وأتمره مبحامد األ

وأحسنها. والذي كفر ِبايت هللا وكذب يف دعواه غرورًا وغطرسة وتبجًحا وتعالًيا على املؤمنني، يرد هللا ما 
ا )ادعاه وافرتاه ويكشف عن خلقه الذميم، ويتوعده أبشّد العذاب:  ُوتـحنيح  أحفـحرحأحْيتح الاِذي كحفحرح ِِبايتِنحا وحقحالح ألح

اِب محّداً( )أحطالحعح امحاالً وحوحلحداً(  ُدُّ لحُه ِمنح اْلعحذح ْلغحْيبح أحِم اختاحذح ِعْندح الراْْححِن عحْهداً كحالا سحنحْكُتُب محا يـحُقـوُل وحَّنح
 (.79-77)مرمي:



 للشيخ األستاذ الدكتور انصر بن سليمان العمر العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي

 124 

وهكذا َند مصطلح العهد وامليثاق يؤدي مهمة أساسية يف احلث على مكارم األخالق وختليص الفرد 
ما شاعت يف أمة فهي نذير اهلالك والزوال واالضمحالل، وصدق  واجملتمع من الصفات الفاسدة اليت مىت

 الشاعر: 
وإمنا األمم األخالق ما بقيت


(0)فإن مهوا ذهبت أخالقهم ذهبوا  



 
 رابًعا: يف العالقات الدولية

تكتسب العالقات بني الدول أمهية قصوى يف َتريخ األمم والشعوب، فكم أدى حسن اجلوار إىل 
هار، وكم من بالد دمرت ودماء سفكت وأعراض انتهكت، مبعث ذلك سيادة شريعة الغاب االستقرار واإلز 

 وسياسة أشباه الثعالب والذائب. 
ولقد جاء اإلسالم فوجد اجلزيرة العربية تعيش يف فوضى وتنتاهبا القالقل، ال تعرف لالستقرار مذاقًا، 

ة الدولة اإلسالمية األوىل، كان من أوىل الكبري أيكل الصغري، والضعيف ال أيمن غدر القوي، وعند نشأ
دعائم أسس هذه الدولة إقامة العالقة اليت تبىن على االحرتام والتقدير، ومن هنا جاءت العهود واملواثيق بني 

الدولة اإلسالمية الفتية وسائر التجمعات والقبائل املتامخة هلا، أو من تربط معها مبصاحل سياسية أو 
وشاع بني القبائل والشعوب أن هذه الدولة ال تعطي عهًدا وال توّقع ميثاقًا إال كانت اقتصادية أو عسكرية. 

رائدة يف الوفاء به وحسن أدائه، ال يعرف عنها الغدر وال اخليانة، حىت يف أحلك الظروف وأقساها، بل إهنا 
قبائل قبل ذلك، تنصف من نفسها قبل أن تطلب اإلنصاف من اآلخرين، وهذا مما مل تعهده تلك األمم وال

فسارعت اإلمارات والقبائل والطوائف بطلب األمان وعقد امليثاق، لتنعم ابالستقرار بعد طول عناء 
 واضطراب، فأرسلت الوفود وأذعنت لسياسة مثلى تسجل صفحة بيضاء يف جبني التاريخ. 

ذي تسري فيه، وهبذا  ولقد جاء القرآن الكرمي يرسم بعض معامل تلك السياسة وحيدد مبادئها، وإطارها ال
كانت العالقات الدولية جماال من اجملاالت اليت توثقت ابلعهود واملواثيق، وكان ذلك عامال حامسًا من 

 عوامل انتصار وانتشار الدولة اإلسالمية ودعوة اإلسالم. 

                                                 
 البيت ألحمد شوقي.  - 1
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أن يتالعبوا ينعي هللا على املؤمنني يف سورة النساء اختالفهم وافرتاقهم يف شأن فئة من املنافقني أرادوا 
كل فئة هلا فيهم رأي،   (88)فحمحا لحُكْم يف اْلُمنحاِفِقنيح ِفئـحتـحنْيِ( )النساء: من اآليةيف دين هللا، فيقول سبحانه: 

ْدمُتُوُهْم وحال أال فامسعوا إىل حكم هللا فيهم من فوق سبع مساوات:  ْيُث وحجح )فحِإْن تـحوحلاْوا فحُخُذوُهْم وحاقـْتـُُلوُهْم حح
ُهْم وحلِّياً وحال نحِصرياً( )النساء: من اآليةتـحتاخِ  أمر حاسم وشديد ال جمال لالختالف فيه، ولكن على  (89ُذوا ِمنـْ

فظاعة جرمهم وشدة عقوبتهم ينقلنا القرآن الكرمي نقلة فيها احرتام للعهود واملواثيق، قد ال ختطر على ابل 
لئك إىل قوم بيننا وبينهم عهد وميثاق حقًنا البعض أثناء شدة الطلب وتنفيذ األمر، حيث قد يلجأ أو 

نـحُهْم لدمائهم وصيانة ألمواهلم، ففي هذه احلالة ال قتل وال أخذ:  نحُكْم وحبـحيـْ )ِإالا الاِذينح يحِصُلونح ِإىلح قـحْوٍم بـحيـْ
 أنه أمر حكيم، يسموا على العواطف واالنفعاالت.  (91ِميثحاٌق( )النساء: من اآلية

ه إن قتل خطأ مع الكفارة، أما إن كان مقيًما بني الكفار فال دية له وتؤدى الكفارة، واملؤمن تؤدى ديت
إال إن كان من قوم تربطهم ابلدولة اإلسالمية عهود ومواثيق فدية وكفارة، احرتاًما للعهد وصيانة للميثاق: 

نـحُهْم ِميثحاٌق فحِديحٌة ُمسحلامح  نحُكْم وحبـحيـْ  . (92ٌة ِإىلح أحْهِلِه وححتحْرِيُر رحقـحبحٍة ُمْؤِمنحٍة( )النساء: من اآلية)وحِإْن كحانح ِمْن قـحْوٍم بـحيـْ
وشر الدواب أولئك الذين يعاهدون الدولة املسلمة مث ينقضون عهودهم، خسة وخيانة، وجزاؤهم شديد 

ِذينح كحفحُروا فـحُهْم ال يـُْؤِمُنونح )ِإنا شحرا الداوحابِّ ِعْندح اَّللِا الا وعقاهبم أليم، ليكونوا عربة لغريهم ونكاال لآلخرين: 
ُهْم يف ُكلِّ محراٍة وحُهْم ال يـحتـاُقونح فحِإماا تـحثْـقحفحنـاُهْم يف  ُهْم مُثا يـحنـُْقُضونح عحْهدح ّرِْد هِبِْم محْن  الاِذينح عحاهحْدتح ِمنـْ احلْحْرِب فحشح

ْلفحُهْم لحعحلاُهْم يحذاكاُرونح( )األنفال:  . (57-55خح
بلغ الدولة املسلمة أن قوًما ممن عاهدوا يريدون اخليانة وخيططون هلا، فال جيوز للمسلمني أن  وإن

ينقضوا العهد فجأة وبدون سابق إنذار، ما مل يكن هناك من الرباهني الظاهرة على مباشرهتم لنقض 
)وحِإماا ختححافحنا ِمْن لعهود: عهودهم، وإَّنا ال بد من نبذ العهد وإعالمهم بفسحة قبل حرهبم ومناجزهتم احرتاًما ل

واملؤمنون َتب نصرهتم يف الدين  (58قـحْوٍم ِخيحانحًة فحانِْبْذ إِلحْيِهْم عحلحى سحوحاٍء ِإنا اَّللاح ال حيُِبُّ اخلْحائِِننيح( )األنفال:
فال نصرة  حىت ولو مل يهاجروا إال إن كانت النصرة موجهة إىل قوم بينهم وبني الدولة املسلمة عهد وميثاق

)وحِإِن اْستـحْنصحُروُكْم يف الدِّيِن فـحعحلحْيُكُم وال مساعدة، فالوفاء ابلعهد أوىل وأداء حق امليثاق أحرى وأجدى: 
نـحُهْم ِميثحاٌق( )األنفال: من اآلية نحُكْم وحبـحيـْ  . (72الناْصُر ِإالا عحلحى قـحْوٍم بـحيـْ
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بغريها، وحتدد املوقف من املشركني، ومآل العهود  وأتيت سورة التوبة لرتسم عالقة الدولة اإلسالمية
واملواثيق اليت سبق عقدها وإبرامها معهم، وهل جيوز َتديد تلك العهود أوال يف تفصيل شامل بني ال يدع 

( )التوبة:)بـحرحاءحٌة ِمنح اَّللِا وحرحُسولِِه ِإىلح الاِذينح عحاهحْدُُتْ ِمنح اْلُمْشرِكِ جماال لتالعب متالعب أو غدر خائن:   (1نيح
 اآلايت.  (1)

وهكذا نرى ما للعهد وامليثاق من أثر يف بنية الدولة اإلسالمية، واألطوار اليت مرت هبا تلك العهود 
 واملواثيق، وما استقر عليه األمر يف النهاية، تبًعا لنشأة الدولة املسلمة واستقرارها. 
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 خامًسا: يف املعامالت
ساسية من ركائز بنية اجملتمعات، والتعامل بني اجملتمعات دعامة قوية من التعامل بني األفراد ركيزة أ

 دعائم بناء الدولة واحلكومات. 
ولقد عنيت النظم قدميًا وحديثًا يف تنظيم هذا األمر ضمن إطار حيقق املصاحل وجينب الشقاق والنـزاع، 

يت يسري عليها الناس يف تعاملهم كما ُت ومل تعرف البشرية ديًنا أو نظاًما كفل حقوق األفراد ووضع األسس ال
يف اإلسالم، فقد حظي هذا اجلانب بعناية فائقة شأن اإلسالم يف كل شئون احلياة، ولقد بلغ االهتمام يف 

هذا اجملال حًدا يصوره لنا الصحايب اجلليل حذيفة بن اليمان، حيث يكشف لنا عما وصل إليه اجملتمع 
يف  ل نتيجة لتلك األسس اليت بنيت عليها الدولة اإلسالمية، يقول املسلم من أسلوب رائع يف التعام

احلديث الذي يرويه عنه البخاري يف صحيحه: ولقد أتى علي زمان وال أابيل أيكم ابيعت، لئن كان مسلًما 
 . (1)رده علي اإلسالم، وإن كان نصرانًيا رده علي ساعيه  

إطار تنظيم التعامل بني الناس لتحمل الثقة واألمانة مكان  ولقد جاء العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي يف
)بـحلحى محْن أحْوَفح بِعحْهِدِه وحاتـاقحى فحِإنا اَّللاح حيُِبُّ التوجس واخلوف واخليانة، وَند قوله تعاىل يف سورة آل عمران: 

حيث التعامل معهم قد جاء بعد أن ذكر لنا سبحانه واقع أهل الكتاب من  (76اْلُمتاِقنيح( )آل عمران:
ُهْم محْن ِإْن أتحْمحْنُه ِبِدينحاٍر ال يُـ  ؤحدِِّه إِلحْيكح ِإالا محا ُدْمتح )وحِمْن أحْهِل اْلِكتحاِب محْن ِإْن أتحْمحْنُه ِبِقْنطحاٍر يـُؤحدِِّه إِلحْيكح وحِمنـْ

 اآلية.  (75عحلحْيِه قحاِئماً( )آل عمران: من اآلية
والتقايض نوع من العهود جيب الوفاء به، وأي خلل يف ذلك فهو  وهذا دليل قوي على أن التعامل

 خيانة ونقض للعهود. 
ا الاِذينح آمحُنوا أحْوُفوا اِبْلُعُقوِد( )املائدة: من اآليةوأتيت آية املائدة مؤكدة هذا األمر:   . (1)ايح أحيُـّهح

تضفي على طريف العقد الود والزواج والطالق َّنط من أَّناط التعامل البشري حيتاج إىل ضمانة قوية 
 والوائم بعيًدا عن أي حماولة للمكر واخلداع. 
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الح زحْوٍج ونلمس قوة هذا العقد وأمهيته يف ميزان اإلسالم عندما نقرأ سورة النساء:  )وحِإْن أحرحْدُُتُ اْسِتْبدح
ْيئ اُهنا ِقْنطحاراً فحال أتحُْخُذوا ِمْنُه شح ُتْم ِإْحدح اً أحأتحُْخُذونحُه بـُْهتحاَّنً وحِإَْثاً ُمِبيناً وحكحْيفح أتحُْخُذونحُه وحقحْد محكحانح زحْوٍج وحآتـحيـْ

وهذا ما آكد املواثيق اليت جاءت  (21،21أحْفضحى بـحْعُضُكْم ِإىلح بـحْعٍض وحأحخحْذنح ِمْنُكْم ِميثحاقاً غحِليظاً( )النساء:
 يف القرآن، وسياق اآلية يدل على االهتمام البالغ به. 

اي سورة األنعام جيمع بني إيفاء الكيل وامليزان وبني الوفاء ابلعهد مما ينبئ عن قوة العالقة ويف وصا
ابينهما:  نح ذحا قـُْرَبح وحِبعحْهِد )وحأحْوُفوا اْلكحْيلح وحاْلِميزحانح اِبْلِقْسِط ال ُنكحلُِّف نـحْفساً ِإالا ُوْسعحهحا وحِإذحا قـُْلُتْم فحاْعِدُلوا وحلحْو كح

 . (152أحْوُفوا ذحِلُكْم وحصااُكْم ِبِه لحعحلاُكْم تحذحكاُرونح( )األنعام: من اآليةاَّللِا 
ويعقب األمر ابلوفاء ابلعهد يف سورة النحل األمر ابلعدل والنهي عن البغي، والتعامل بني الناس إن مل 

ْحسحاِن وحِإيتحاِء ِذي اْلُقْرَبح وحيـحنـْهحى عحِن اْلفحْحشحاِء )ِإنا اَّللاح أيحُْمُر اِبْلعحْدِل وحاأْلِ يصاحبه العدل كان بغًيا وعدواًَّن: 
ُقُضوا ا أْلحمْيحانح بـحْعدح تـحوِْكيِدهحا وحقحْد وحاْلُمْنكحِر وحاْلبـحْغِي يحِعُظُكْم لحعحلاُكْم تحذحكاُرونح وحأحْوُفوا ِبعحْهِد اَّللِا ِإذحا عحاهحْدُُتْ وحال تـحنـْ

ِفيالً ()النحل: من اآلية  جحعحْلُتُم اَّللاح عحلحْيُكمْ   . (91،91كح
أما يف وصااي اإلسراء فيأيت األمر يف الوفاء ابلعهد مث يعقبه مباشرة األمر ابلوفاء ابلكيل والوزن ابلعدل، 

 )وحأحْوُفوا اِبْلعحْهِد ِإنا اْلعحْهدح كحانح محْسُؤوالً وهذا يؤكد مدى قوة العالقة بينهما كما قلت يف وصااي سورة األنعام: 
ٌر وحأحْحسحُن أتحِْويالً( )اإلسـراء: يـْ ْيلح ِإذحا ِكْلُتْم وحزِنُوا اِبْلِقْسطحاِس اْلُمْستحِقيِم ذحِلكح خح  . (34،35وحأحْوُفوا اْلكح

واألمانة من أهم أشكال التعامل وأخطرها، ومن هنا َند العناية هبا، حيث نلحظ اجلمع بينها وبني 
مع أن اآلايت السابقة هلذه اآلية يف املوضعني والالحقة كذلك كل آية  رعاية العهد يف موضعني من القرآن،

وإَّنا  -وحاشا هلل عن ذلك  -منها استقلت يف موضوع واحد، بينما مجعا يف آية واحدة، وهذا مل أيت عبثًا 
هِتِْم وحعحهْ للرابط القوي بني معنامها فاألمانة عهد والعهد أمانة:   . (8ِدِهْم رحاُعونح( )املؤمنون:)وحالاِذينح ُهْم أِلحمحاَّنح

وهكذا يتعامل املسلم مع أخيه أو مع غريه وامليثاق والعهد بينه وبني هللا حيرسه، فال بغي وال عدوان وال 
 ظلم وال خيانة، ومن نكث فإَّنا ينكث على نفسه وإىل هللا عاقبة األمور. 

 سادًسا: يف القضااي االجتماعية
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 بناء اجملتمع املسلم الصاحل، جاء االهتمام يف كل قضية تتعلق ابألسرة انطالقًا من عناية اإلسالم يف
واجملتمع، وتوالت اآلايت واألحاديث اليت ترصد كل صغرية وكبرية يف كيان األمة اإلسالمية يف طور نشأهتا 

ه األوىل، حىت قام صرح شامخ قوي البنيان متني األركان، ال هتزه العواصف، وال تفككه الرايح، هتاب
األعداء، وحتسب له ألف حساب، ومن تلك الوسائل اليت كونت دعامة أساسية يف بناء هذا اجملتمع، تلك 

العناية الفائقة اليت أوالها القرآن الكرمي هلذه األمة تربية وإعداًدا، ومن ذلك اآلايت اليت جاءت تعاجل 
مصطلح العهد وامليثاق لبنة قوية من  القضااي االجتماعية، وتكون أسسها ومنطلقاهتا، ويف هذا اجملال جاء

 تلك اللبنات املباركة. 
ففي سورة البقرة يبني لنا هللا سبحانه ما أخذه على بإ  إسرائيل من ميثاق يتضمن عدًدا من القضااي 
االجتماعية األساسية؛ فالرب ابلوالدين، وصلة األرحام، والعطف على اليتامى، واإلحسان على املساكني، 

سن جلميع الناس، أمور جيب أن يتحلى هبا األفراد ويلتزم هبا اجملتمع، فهي من صميم تركيبة البناء: والقول احل
رُِكْم مُثا أحقـْرحْرُُتْ وح  أحنـُْتْم تحْشهحُدونح( )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم ال تحْسِفُكونح ِدمحاءحُكْم وحال خُتْرُِجونح أحنـُْفسحُكْم ِمْن ِدايح

 . (84)البقرة:
يف قضيتني اجتماعيتني هامتني: عدم جواز قتل  -أيًضا  -أتيت اآلية اليت بعدها مبينة أخذ امليثاق و

اإلنسان ألخيه مثلما أنه ال حيل له قتل نفسه، فاحلكم واحد والنتيجة واحدة، وكذلك ال جيوز له أن خيرج 
)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم ال لده: أخاه من داره وبلده، أو أن يرتكب عمال يؤدي إىل إخراجه هو من مسكنه وب

رُِكْم مُثا أحقـْرحْرُُتْ وحأحنـُْتْم تحْشهحُدونح( )البقرة:  . (84تحْسِفُكونح ِدمحاءحُكْم وحال خُتْرُِجونح أحنـُْفسحُكْم ِمْن ِدايح
ِب وحتحْكُفُرونح )أحفـحتـُْؤِمُنونح بِبـحْعِض اْلِكتحاوجيعل اإلخالل هبذا امليثاق كفر يستحق صاحبه أشّد العذاب 

نـْيحا وحيـحْومح اْلِقيحامحِة يـُرحدُّونح  اِب(  بِبـحْعٍض فحمحا جحزحاُء محْن يـحْفعحُل ذحِلكح ِمْنُكْم ِإالا ِخْزٌي يف احلْحيحاِة الدُّ ِإىلح أحشحدِّ اْلعحذح
 . (85)البقرة: من اآلية

امليثاق الغليظ على جزئيه  يؤخذ -كما هي مسألة تعاملية   -وقضية الزواج والطالق قضية اجتماعية 
اُهنا ِقْنطحاراً فحال أتحُْخُذوا فيها مما يدل على خطورهتا وأثرها:  ُتْم ِإْحدح الح زحْوٍج محكحانح زحْوٍج وحآتـحيـْ )وحِإْن أحرحْدُُتُ اْسِتْبدح
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ْيئاً أحأتحُْخُذونحُه بـُْهتحاَّنً وحِإَْثاً ُمِبيناً وحكحْيفح أتحُْخُذونحُه وحقحْد  أحْفضحى بـحْعُضُكْم ِإىلح بـحْعٍض وحأحخحْذنح ِمْنُكْم ِميثحاقاً ِمْنُه شح
 . (1) (21،21غحِليظاً( )النساء:

)قحالح لحْن أُْرِسلحُه محعحُكْم ححىتا تـُْؤُتوِن وما حدث بني يعقوب وبني أبنائه مثال رائع على ما أحتدث عنه: 
ُ عحلحى محا نـحُقوُل وحِكيٌل( )يوسف:محْوثِقاً ِمنح اَّللِا لحتحْأتـُناإِ  ِبِه ِإالا أحْن حُيح  ( )أحملحْ 66اطح ِبُكْم فـحلحماا آتـحْوُه محْوثِقحُهْم قحالح اَّللا

( )يوسف: من اآلية ُكْم قحْد أحخحذح عحلحْيُكْم محْوثِقاً ِمنح اَّللِا فامليثاق كان عامال حامسًا يف بداية  (81تـحْعلحُموا أحنا أحابح
 عية. وهناية هذه القضية االجتما

هو الذين يوفون بعهد هللا وال ينقضون امليثاق وهم كذلك  -كما يف سورة الرعد   -وأولو األلباب 
يتصفون بصفة الزمة للصفة األوىل وهي أهنم يصلون ما أمر هللا به أن يوصل من صلة الوالدين واألرحام 

ُ )الاِذينح يُوُفونح بِعحْهِد وحقوق اجلوار وغريمها مما أمر هللا به:  اَّللِا وحال يـحنـُْقُضونح اْلِميثحاقح وحالاِذينح يحِصُلونح محا أحمحرح اَّللا
 وضد أولئك من نقض عهده وقطع رْحه وأخل مبا أمر هللا به.  (21،21ِبِه أحْن يُوصحلح( )الرعد: 

رعايتها وملا وهكذا تتضح لنا معامل استعمال العهد وامليثاق يف القضااي االجتماعية، تنويًها لالهتمام هبا و 
 يؤدي التفريط هبا من مفاسد تعصف ببنية اجملتمع وكيانه. 
 

 (2)سابًعا: يف اجلهاد يف سبيل هللا  
فقد ورد العهد يف جمال احلث على  (3)اجلهاد يف سبيل هللا ذروة سنام اإلسالم، وركن أساس من أركانه  

تخلف يوم الّزحف نقض لعهد هللا وانتهاك اجلهاد يف سبيل هللا، وبياًَّن لعظم شأنه وعلو مقامه، وأن ال
 حلرماته. 

( )التوبة: من اآليةففي سورة التوبة يقول سبحانه وتعاىل:  بعد قوله:  (111)وحمحْن أحْوَفح ِبعحْهِدِه ِمنح اَّللِا
ُُم اجلْحناةح  ُْم أبِحنا هلح يـُقحاتُِلونح يف سحِبيِل اَّللِا فـحيـحْقتـُُلونح وحيـُْقتـحُلونح وحْعداً )ِإنا اَّللاح اْشتـحرحى ِمنح اْلُمْؤِمِننيح أحنـُْفسحُهْم وحأحْموحاهلح

يِل وحاْلُقْرآِن( )التوبة: من اآلية  . (111عحلحْيِه ححّقاً يف التـاْورحاِة وحاأْلَِنِْ
                                                 

 . 11سورة النساء آية:  - 1

 أّخرت هذا المجال مع أهميته لقلة اآليات التي وردت فيه بالنسبة لما قبله.  - 1

نما أعّم من ذلك، مع أن بعض العلماء عده الركن السادس من أركان اإلسالم.  ال أعني - 3  مصطلح األركان الخمسة، وا 
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 . -سبحانه وتعاىل  -وعهد هللا وعد ووعده عهد 
القبول، يؤكده التصريح ابلعهد من هللا جل والتعبري هنا ابالشرتاء كناية جلامع ما بينهما من اإلجياب و 

 وعال. 
ونعى هللا على املنافقني يف سورة األحزاب سوء فعلتهم يوم األحزاب وفرارهم عن اجلهاد يف سبيل هللا، 

 مع أهنم قد أعطوا عهودهم ومواثيقهم أال يفروا. 
انُوا عحاهحُدوا اَّللاح ِمْن قـحْبُل ال يـُوحلُّونح اأْلحدْ  رح وحكحانح عحْهُد اَّللِا محْسُؤواًل( )األحزاب:)وحلحقحْد كح  . (15ابح

 ولكنهم خانوا وغدروا وبئس ما فعلوه. 
واملؤمنون مدحهم هللا لصدقهم ولوفائهم بعهودهم وثباهتم يف ساحة اجلهاد، وكانت أرواحهم َثًنا للوفاء 

ُقوا محا عحاهحُدوا اَّللاح بعهودهم:  ُلوا  )ِمنح اْلُمْؤِمِننيح رِجحاٌل صحدح تحِظُر وحمحا بحدا ُهْم محْن يـحنـْ ُهْم محْن قحضحى حنحْبحُه وحِمنـْ عحلحْيِه فحِمنـْ
 . (23تـحْبِديالً( )األحزاب:

صورَتن متقابلتان: صورة املؤمنني بوفائهم وصدقهم مع هللا، وصورة املنافقني بغدرهم وخيانتهم وسوء 
بيعة له سبحانه وتعاىل  بيعة الصحابة للرسول فعلتهم ونقف أخريًا مع آية سورة الفتح حيث جيعل هللا 

)ِإنا الاِذينح يـُبحاِيُعونحكح ِإَّناحا يـُبحاِيُعونح اَّللاح يحُد اَّللِا فـحْوقح أحْيِديِهْم فحمحْن نحكحثح فحِإَّناحا ويبنّي جزاء املوفني وعاقبة الناكثني: 
يـُْؤتِيِه أحْجراً عحِظيماً( )الفتح:يـحْنُكُث عحلحى نـحْفِسِه وحمحْن أحْوَفح مبحا عحاهحدح عحلح  وعالم كانت البيعة: إهنا  (11ْيُه اَّللاح فحسح

 .(1)على املوت يف سبيل هللا  
وهكذا يبدو شأن اجلهاد يف سبيل هللا عظيًما، كيف ال وقد أخذ العهد على املؤمنني أبدائه والقيام به 

 . -وهللا املستعان  -لذلة يف الدنيا وعاقبهم يف اآلخرة إىل يوم القيامة، وإن ختّلوا عن ذلك ضرب هللا عليهم ا
وأخريًا: فمما سبق اتضحت لنا اجملاالت اليت استعمل فيها مصطلح العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي، 

-إن شاء هللا  -وتبنّي لنا األثر الفّعال لورود العهد وامليثاق يف تلك اجملاالت مما سنفصله يف املبحث القادم 
 . 

   

                                                 
 . 1/117انظر صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية  - 1
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 املبحث الرابعخامساً: 
 الوفاء ابلعهد وامليثاق

 .(0)أوال: حكم الوفاء ابلعهد وامليثاق  
دلت اآلايت واألحاديث الصحيحة على وجوب الوفاء ابلعهد وامليثاق، وبّينت شناعة جرم من 

 نقضهما، أو أخل هبما، وقد يصل اإلخالل هبما إىل الكفر كما حدث لبإ  إسرائيل وغريهم. 
 ر بعض األدلة من الكتاب والسنة على وجوب احرتام العهود والوفاء ابملواثيق. وسأذك

 أوال: اآلايت: 
ُبوِن( )البقرة: من اآليةقال تعاىل:  يح فحاْرهح  . (41)وحأحْوُفوا ِبعحْهِدي أُوِف ِبعحْهدُِكْم وحِإايا

ا الاِذينح آمحُنوا أحْوُفوا اِبْلُعُقوِد( وقال سبحانه:   . (2) (1)املائدة: من اآلية)ايح أحيُـّهح
 . (152)وحِبعحْهِد اَّللِا أحْوُفوا( )األنعام: من اآليةوقال: 
هِتِْم( )التوبة: من اآلية وقال  ُهْم ِإىلح ُمدا  . (4)فحأحمتُّوا إِلحْيِهْم عحْهدح

 (.91وقال: )وحأحْوُفوا ِبعحْهِد اَّللِا ِإذحا عحاهحْدُُتْ( )النحل: من اآلية
ا نـحْقِضِهْم ِميثحاقـحُهْم لحعحنااُهْم وحجحعحْلنحا قـُُلوبـحُهْم قحاِسيحًة( )املائدة: من اآليةوقال: )فحبِ   (.13مح

( )الرعد:  (. 21ويف سورة الرعد: )الاِذينح يُوُفونح ِبعحْهِد اَّللِا وحال يـحنـُْقُضونح اْلِميثحاقح
 (.34ْسُؤواًل( )اإلسراء: من اآليةويف اإلسراء: )وحأحْوُفوا اِبْلعحْهِد ِإنا اْلعحْهدح كحانح مح 

 (.15ويف األحزاب: )وحكحانح عحْهُد اَّللِا محْسُؤواًل( )األحزاب: من اآلية
واآلايت صرحية الداللة على وجوب الوفاء وحرمة الغدر واخليانة، ومجيع اآلايت اليت ورد فيها لفظ 

 العهد وامليثاق تدل على ذلك املنطوق أو ابملفهوم. 
 
 

                                                 
 جاءت هذه الفقرة هنا الرتباطها الوثيق بآثار الوفاء بالعهد والميثاق وآثار نقضهما.  - 1

 هي العهود كما قال ابن عباس. والعقود  - 1
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 األحاديث: اثنًيا: 
 وردت أحاديث كثرية يف وجوب الوفاء ابلعهد وإمث من نقض ميثاقه أو غدر مبا عاهد عليه. 

أربع من كّن  " قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -فقد روى البخاري عن عبد هللا بن عمرو 
ذا خاصم فجر، ومن  فيه كان منافًقا خالًصا، من إذا حّدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإ

 . (1)  "كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها 
من أخفر مسلًما فعليه لعنة هللا واملالئكة  " قال: قال رسول هللا  وعن علي بن أيب طالب 

 . (2)رواه البخاري   - "والناس أمجعني، ال يقبل منه صرف وال عدل 
 . (3)رواه البخاري   - "لكل غادر لواء يوم القيامة  "قال:  عن النيب  وعن أنس 
من كان بينه وبني قوم عهد فال حيّلن عقدة وال يشّدها حىت ميضي أمده،  "أنه قال:  - وثبت عنه 

 . (4)رواه الرتمذي   - "أو ينبذ إليهم على سواء 
 . (5)رواه مسلم   - "لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة  "قال:  - وعن أيب سعيد عن النيب 

إن الغادر ينصب هللا له لواء  "قال  - عن رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -وعن عبد هللا بن عمر 
 . (6)رواه مسلم   "يوم القيامة، فيقال: أال هذه غدرة فالن 

عهد واألحاديث يف هذا الباب كثرية جًدا، والُسنة الفعلية تشهد لذلك، ومن هنا فإن وجوب الوفاء ابل
 وامليثاق أمر واضح ال حيتاج إىل مزيد بيان، ونقضهما حمرم بصريح الكتاب والسنة. 

 اثنًيا: آاثر الوفاء ابلعهد وامليثاق
جعل هللا لكل عهد جزاء ولكل فعل أثر، واخلوف والرجاء من صفات النفس البشرية، فهناك نفس 

 ني الرجاء واخلوف. تنقاد مع الوعد وأخرى ختشى الوعيد، واملؤمن يعيش دائًما ب
                                                 

 . 4/114صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر  - 1

 . 4/114صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر  - 1

 . 4/117صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاجر  - 3

 : إسناد صحيح. 3/111، وقال محققا زاد المعاد 3/71ن الترمذي، أبواب السير، باب ما جاء في الغدر سن - 4

 . 1/141صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب تحريم الغدر  - 1

 . 1/141صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب تحريم الغدر  - 6
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وابستقرار آايت العهد وامليثاق نلحظ اآلاثر اليت قد رتبها هللا سبحانه وتعاىل على االلتزام ابلعهد 
وامليثاق، كما نلحظ تنوعها وتعددها، فهناك اآلاثر اليت ختص الفرد وأخرى تعم اجلماعة، بعضها يف احلياة 

 الدنيا وأخرى يوم القيامة. 
مقتصًرا على ما جاء مصرًحا به، مما يعطي الداللة على أمهية الوفاء ابلعهد  وسأذكر تلك اآلاثر

وامليثاق، وحسن اجلزاء الذي ينتظر املوفني بعهدهم، والصفات املثلى اليت يستحقوهنا، واملآل الكرمي الذي 
 وعدهم هللا به رْحة منه وفضال، مراعًيا االختصار واالقتصار. 

كما سيأيت   -تنفي اإلميان عن الناقضني لعهدهم وتصفهم ابلكفر  وردت آايت كثريةاإلميان  -1
ويف املقابل وصف هللا سبحانه وتعاىل املوفني لعهودهم ومواثيقهم ابإلميان،  -تفصيل ذلك يف املبحث القادم 

ذي واإلميان أثر تنبثق منه آاثر كربى، فإذا آمن الفرد حقق لنفسه السعادة يف الدنيا واآلخرة، واجملتمع ال
 يسوده اإلميان وحيكمه اإلسالم، جمتمع آمن مستقر، ترفرف على جنباته الطمأنينة ويعمه السالم. 

هِتِْم وحعحْهِدِهْم َند يف سورة )املؤمنون( وصًفا للمؤمنني، ومن أخص تلك الصفات  )وحالاِذينح ُهْم أِلحمحاَّنح
نني الصادقني، والتخلي عن تلك الصفة إخالل فرعاية العهد واألمانة من صفات املؤم (8رحاُعونح( )املؤمنون:

هبذا الوصف وقدح ابملوصوف، ورعاية العهد هنا تشمل العهد العام واخلاص، فكل ما صدق عليه لفظ 
 العهد فرعايته من اإلميان. 

نح )وحمحا لحُكْم ال تـُْؤِمُنو ويف سورة احلديد أييت اخلطاب أبسلوب االستفهام الذي يوقظ احلس ويثري املشاعر 
ُتْم ُمْؤِمِننيح( )احلديد: يرتدد لفظ اإلميان  (8اِبَّللِا وحالراُسوُل يحْدُعوُكْم لِتـُْؤِمُنوا ِبرحبُِّكْم وحقحْد أحخحذح ِميثحاقحُكْم ِإْن ُكنـْ

 ثالث مرات بصيغ خمتلفة يف آيه واحدة " ال تؤمنون.. لتؤمنوا.. مؤمنني ". 
 املوفون بعهدهم وميثاقهم هم املؤمنون. والوفاء ابمليثاق هو الذي حيقق اإلميان، و 

وهبذا يدرك املسلم أي أثر يناله جزاء لوفائه، وأي نعمة يغتنمها حتقيًقا لوعد هللا، وماذا يريد املسلم 
)قحْد أحفـْلححح اْلُمْؤِمُنونح( أعظم من الشهادة له ابإلميان، ومن الذي يشهد له؟ أنه الباري جل وعال: 

هِتِْم وحعحْهِدِهْم رحاُعونح( )املؤمنون:( )وحالاذِ 1)املؤمنون: واإلميان وصف يستلزم آاثرًا عظمى يف  (8ينح ُهْم أِلحمحاَّنح
 . (11،11)أُولحِئكح ُهُم اْلوحارِثُونح الاِذينح يحرِثُونح اْلِفْردحْوسح ُهْم ِفيهحا خحاِلُدونح( )املؤمنون:الدنيا واآلخرة: 
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وى: هي اخلوف من اجلليل، والعمل ابلتنـزيل، والقناعة التق قال علي بن أيب طالب التقوى  -2
 . (1)ابلقليل واالستعداد ليوم الرحيل  

 . (2)وقيل: التقوى: أن َتعل بينك وبني عذاب هللا وقاية  
التقوى: كلمة نسمعها كثريًا، ونعقلها قليال، وقد وردت كلمة التقوى يف القرآن الكرمي بتصاريفها املتنوعة 

  مرة. أكثر من مائيت
وكثرة ورودها تدل على األمهية القصوى ملدلوهلا. وإن اختلف العلماء يف معناها وتعريفها، فهم يتفقون 

 يف مآهلا وَثرهتا. 
صفة التقوى خاصية تتعطش هلا النفوس املؤمنة، وتسعى لتحصيلها القلوب السليمة، ملا هلا من أثر 

 اثر الوفاء بعهد هللا، وَثرة من َثرات االلتزام مبيثاقه. حسن وعاقبة ْحيدة. ولقد جاءت التقوى أثرًا من آ
)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح ُخُذوا محا بإ  إسرائيل:  -ففي سورة البقرة خياطب هللا سبحانه 

نحاُكْم ِبُقواٍة وحاذُْكُروا محا ِفيِه لحعحلاُكْم تـحتـاُقونح( )البقرة: فالتقوى ليست أمرًا مشاًعا ملن غدا أو راح، وإَّنا  (63آتـحيـْ
 هي َثن كرمي وأثر عظيم ملن قام بعمل جليل، فأخذ التوراة التزاًما ابمليثاق يؤدي إىل التقوى. 

ويف السورة نفسها يذكر هللا عدة صفات كرمية شريفة خيتمها بذكر عاقبة املتصفني بتلك الصفات، وَند 
)وحاْلُموُفونح ِبعحْهِدِهْم ِإذحا عحاهحُدوا( )البقرة: من الوعد من صفات املتقني الصادقني أن الوفاء ابلعهد بعد 

ُقوا وحأُولحِئكح ُهُم اْلُمتـاُقونح( )البقرة: من اآلية177اآلية  . (177( )أُولحِئكح الاِذينح صحدح
عد ثبات الصفة، ويف سورة آل عمران َند ثبات حب هللا للمتقني، وال يثبت احلب للموصوف إالّ ب

 (76)بـحلحى محْن أحْوَفح بِعحْهِدِه وحاتـاقحى فحِإنا اَّللاح حيُِبُّ اْلُمتاِقنيح( )آل عمران:وهي التقوى وملن؟ للموفني عهودهم: 
. 

                                                 
 انظر كتاب التقوى في القرآن.  - 1

 رآن. انظر كتاب التقوى في الق - 1
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ُهْم ِإىلح مُ وكما جاء يف آل عمران أييت ما يؤكده يف سورة التوبة يف آيتني متقاربتني  هِتِْم )فحأحمتُّوا إِلحْيِهْم عحْهدح دا
( )التوبة: من اآلية وكما أن إمتام العهد من التقوى فإن االستقامة عليه تؤدي إليها  (4ِإنا اَّللاح حيُِبُّ اْلُمتاِقنيح

ُْم ِإنا اَّللاح حيُِبُّ اْلُمتاِقنيح( )التوبة: من اآلية ا اْستـحقحاُموا لحُكْم فحاْستحِقيُموا هلح  . (7)فحمح
سلوب الرائع يف عرض الثمرة واألثر مما ال جيد معه املسلم بًدا من االلتزام بعهد ومن هنا أيخذَّن هذا األ

 هللا وميثاقه. 
حمبة هللا ورضاه غاية الغاايت وهناية املقاصد واحلاجات فإذا رضي هللا على عبد وأحبه حمبة هللا  -3

 أدخله جناته ووقاه عذابه، وأكرمه يف دنياه وأخراه. 
ه للمتقني املوفني بعهدهم، املستقيمني على عهودهم ومواثيقهم حىت مع أعدائهم ما ولقد أثبت هللا حمبت

 استقاموا هم على تلك العهود. 
ُْم ِإنا اَّللاح حيُِبُّ اْلُمتاِقنيح( )التوبة: من اآلية ا اْستـحقحاُموا لحُكْم فحاْستحِقيُموا هلح )فحأحمتُّوا إِلحْيِهْم وقبلها ِبيتني:  (7)فحمح

( )التوبة: من اآليةعحْهدح  هِتِْم ِإنا اَّللاح حيُِبُّ اْلُمتاِقنيح  . (4ُهْم ِإىلح ُمدا
 . (76)بـحلحى محْن أحْوَفح ِبعحْهِدِه وحاتـاقحى فحِإنا اَّللاح حيُِبُّ اْلُمتاِقنيح( )آل عمران:ويف سورة آل عمران: 

اثر االلتزام ابمليثاق، ونعم الثمرة لتلك الشجرة، وهبذا تكون حمبة هللا َثرة من َثار الوفاء ابلعهد وأثرًا من آ
 وطوَب لعبد ظفر مبحبة هللا ورضوانه، لقد مجعت له السعادة من طرفيها، وفاز فوزًا ال يشقى بعده أبًدا. 

مل تقتصر آاثر الوفاء ابلعهد وامليثاق على املسلمني حصول األمن يف الدنيا وصيانة الدماء  -4
 الكفار الذين مل يدخلوا يف دين اإلسالم وهلم عهود مع أولئك املسلمني، وحدهم، وإَّنا مشل عدل هللا

فجاءت اآلايت صرحية بوجوب الوفاء هلم وصيانة دمائهم بل إن قتيلهم الذي يقتل خطأ من قبل املسلمني 
يلجأ له مثل ما للقتيل املسلم سواء بسواء، وأكثر من ذلك أن الكافر الذي يطارده املسلمون لقتله عندما 

 إىل قوم بينهم وبني املسلمني عهد وميثاق، ويدخل حتت حكمهم، يعصم دمه ويضع حًدا لطلبه. 
ُهْم )يقول تعاىل مبيًنا حكم بعض املنافقني:  وحدُّوا لحْو تحْكُفُرونح كحمحا كحفحُروا فـحتحُكونُونح سحوحاًء فحال تـحتاِخُذوا ِمنـْ

ُهْم وحلِّياً وحال  أحْولِيحاءح ححىتا يـُهحاِجُروا يف سحبِيلِ  ْدمُتُوُهْم وحال تـحتاِخُذوا ِمنـْ ْيُث وحجح اَّللِا فحِإْن تـحوحلاْوا فحُخُذوُهْم وحاقـْتـُُلوُهْم حح
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ومع هذا النهي احلاسم واألمر اجلازم ابلقضاء عليهم ومقاطعتهم ينقلنا القرآن نقلة قوية  (89نحِصرياً( )النساء:
 تضع استثناء ملا سبق: 

نـحُهْم ِميثحاٌق( )النساء: من اآلية)ِإالا الا  نحُكْم وحبـحيـْ  . (91ِذينح يحِصُلونح ِإىلح قـحْوٍم بـحيـْ
ومن هنا نلمس أن أثر الوفاء ابمليثاق مل يقتصر على من عقد معه ووَّف به، وإَّنا تعداه إىل آخرين أرادوا 

 صيانة دمائهم املهدرة، فلم جيدوا بًدا من اللجوء إىل هؤالء. 
يت جاءت لبيان حكم قتل اخلطأ وما يرتتب عليه من دية وكفارة نقف أمام عظمة هذا الدين ويف اآلية ال

. الذي يقتل خطأ وهو من قوم معاهدين بدية املسلم املقيم يف دار اإلسالم: (1)عندما يساوي دية الكافر  
ٌة ِإىلح أحْهِلِه ِإالا )وحمحا كحانح ِلُمْؤِمٍن أحْن يـحْقُتلح ُمْؤِمناً ِإالا خحطحأً وحمحْن قـحتحلح مُ  ْؤِمناً خحطحأً فـحتحْحرِيُر رحقـحبحٍة ُمْؤِمنحٍة وحِديحٌة ُمسحلامح

نـحُهْم ِميثحاٌق أحْن يحصاداُقوا فحِإْن كحانح ِمْن قـحْوٍم عحُدوٍّ لحُكْم وحُهوح ُمْؤِمٌن فـحتحْحرِيُر رحقـحبحٍة ُمْؤِمنحٍة وحِإْن كحانح ِمْن قـح  نحُكْم وحبـحيـْ ْوٍم بـحيـْ
ٌة ِإىلح أحْهِلِه وححتحْرِيُر رحقـحبحٍة ُمْؤِمنحٍة( )النساء: من اآليةفح   . (92ِديحٌة ُمسحلامح

ويربز أثر الوفاء ابلعهد وامليثاق يف هذه اآلية عندما نلحظ أن دية املسلم املقيم عند الكفار غري 
 املعاهدين أقل من دية الكافر املقيم عند قوم معاهدين. 

ي أماًَّن صرحًيا ملن هلم ميثاق حقًنا لدمائهم وصيانة ألهلهم وأمواهلم، فالذين آمنوا ويف سورة األنفال يعط
ومل يهاجروا إن استنصروا املؤمنني يف الدين فتجب نصرهتم وْحايتهم إالّ يف حالة واحدة، إذا كان هذا 

وحق أولئك االستنصار موجًها ضد من للدولة املسلمة معهم عهد وميثاق، فهنا ال نصرة وال مساعدة، 
 املعاهدين أوىل من حق هؤالء املؤمنني: 

ُ مبح  نـحُهْم ِميثحاٌق وحاَّللا نحُكْم وحبـحيـْ ا تـحْعمحُلونح بحِصرٌي( )وحِإِن اْستـحْنصحُروُكْم يف الدِّيِن فـحعحلحْيُكُم الناْصُر ِإالا عحلحى قـحْوٍم بـحيـْ
 . (72)األنفال: من اآلية

ا اْستـحقحاُموا اىل ابالستقامة على العهد ما استقاموا على عهدهم ويف سورة التوبة أيمرَّن سبحانه وتع )فحمح
( )التوبة: من اآلية ُْم ِإنا اَّللاح حيُِبُّ اْلُمتاِقنيح  . (7لحُكْم فحاْستحِقيُموا هلح

                                                 
يكون مسلًما ألن اآلية سكتت عن ذلك في هذا على الراجح من أقوال المفسرين، حيث ذهب بعضهم إلى أنه ال بد أن يكون مسلًما عند قوم معاهدين، وذهب آخرون إلى أنه ال يشترط أن  - 1

 . 1/118مخالفين. انظر تفسير الطبري الوقت الذي صرحت بكونه مسلًما في الحالتين السابقتين. وهذا ما اختاره الطبري ورد على ال
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وهذا يعطي املعاهدين ضمانة قوية وأماًَّن راسًخا ال يشوبه خوف غدر أو نقض عهد من قبل 
 املسلمني. 

نلمس هذا األثر العظيم على حياة من يرتبط مع املسلمني بعهد أو ميثاق، فإنه يدرك أي ومما سبق 
أمن يعيش فيه، وأي حياة مستقرة حيياها، فال خوف على نفسه أو أهله أو جمتمعه من الدولة املسلمة، 

جلدهتم، ولذلك  ولقد اعرتف كثري من غري املسلمني أبهنم أيمنون املسلمني أكثر مما أيمنون أهل دينهم وبإ 
حىت أتى الكفار إىل املسلمني يطلبون منهم  (1)فقد سجل التاريخ بصفحات بيضاء أمثلة رائعة هلذا األمر  

 العهد وامليثاق، ملا ملسوه من أثر إجيايب يتخلى يف سلوك املسلمني وأخالقهم. 
   

 احلياة الطيبة واجلزاء احلسن واألجر العظيم
النحل ابلوفاء ابلعهد وهنى عن نقض اإلميان بعد توكيدها، وحث على  بعد أن أمر سبحانه يف سورة

بنّي عاقبة الصابرين وما أعده هلم من جزاء حسن، مث  (2)الصرب على ذلك. مث أكد على العهود مرة أخرى  
حيث وعده  (3)والوفاء ابلعهد من العمل الصاحل   -جزاء من عمل صاحلًا  -جاء أبسلوب بديع يشري إىل 

 ياة الطيبة يف الدنيا واجلزاء احلسن يف اآلخرة. ابحل
ٍر أحْو أُنـْثح  انُوا يـحْعمحُلونح محْن عحِملح صحاحِلاً ِمْن ذحكح ى وحُهوح ُمْؤِمٌن )وحلحنحْجزِيحنا الاِذينح صحبـحُروا أحْجرحُهْم أبِحْحسحِن محا كح

يحاًة طحيِّبحًة وحلحنحْجزِيـحنـاُهْم أحْجرحُهمْ  انُوا يـحْعمحُلونح( )النحل: فـحلحُنْحِييـحناُه حح  . (96،97أبِحْحسحِن محا كح
زايدة يف التشويق  -ويف سورة األحزاب يعد هللا املوفني بعهدهم جبزاء عظيم جيمله سبحانه وال يفصله 

ُهْم محْن قحضح وبياًَّن لعظم األجر:  ُقوا محا عحاهحُدوا اَّللاح عحلحْيِه فحِمنـْ تحِظُر )ِمنح اْلُمْؤِمِننيح رِجحاٌل صحدح ُهْم محْن يـحنـْ ى حنحْبحُه وحِمنـْ
ُ الصااِدِقنيح ِبِصْدِقِهْم( )األحزاب:  ُلوا تـحْبِديالً لِيحْجزِيح اَّللا  . (23،24وحمحا بحدا

)وحمحْن أحْوَفح مبحا عحاهحدح عحلحْيُه اَّللاح ويف سورة الفتح يعد املوىل جّل وعال ابألجر العظيم ملن وَّف بعهده 
يـُْؤتِيهِ   . (11أحْجراً عحِظيماً( )الفتح: من اآلية فحسح

                                                 
 سبقت اإلشارة إلى شيء من ذلك في العهود التي تمت مع المشركين، وكتب التاريخ مليئة بمثل هذا األمر على مّر العصور اإلسالمية.  - 1

 [. 71-71انظر اآليات ] - 1

 عمل الطاعات. حيث فسر العمل الصالح هنا بالوفاء بالعهد و  14/171انظر تفسير الطبري  - 3
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وهكذا نلمس هذه اآلاثر اجلليلة العظيمة جزاء للوفاء ابلعهد وامليثاق، فاحلياة الطيبة واجلزاء احلسن 
واألجر العظيم كلها تنتظر هؤالء األوفياء الصادقني، وأي أثر أعظم من أن جيمع لإلنسان بني سعادة الدنيا 

 واآلخرة. 
 لسيئات وإدخال اجلنات: تكفري ا -6

من اآلاثر اليت وردت يف أكثر من آية جزاء ملن وَّف بعهده والتزم مبيثاقه الوعد بدخول اجلنة وتكفري 
قال  (41)وحأحْوُفوا ِبعحْهِدي أُوِف ِبعحْهدُِكْم( )البقرة: من اآليةالسيئات، َند هذا يف قوله تعاىل يف سورة البقرة: 

 . (1)م إذا فعلوا ذلك أدخلهم اجلنة  ابن جرير: وعهده إايهم أهن
ويف سورة املائدة ذكر هللا سبحانه أنه أخذ ميثاق بإ  إسرائيل، مث بنّي هذا امليثاق وذكر اجلزاء على 

اُر( )املائدالوفاء به  ا اأْلحنـْهح نااٍت َتحْرِي ِمْن حتحِْتهح ُْدِخلحناُكْم جح ُكحفِّرحنا عحْنُكْم سحيِّئحاِتُكْم وحألح  . (12ة: من اآلية)ألح
ويف سورة الرعد ملا ذكر صفات أويل األلباب ذكر منها أهنم يوفون بعهد هللا وال ينقضون امليثاق، مث بنّي 

ِئِهْم وحأحْزوحاِجِهْم وحُذّرايا عاقبة هؤالء فقال:  نااُت عحْدٍن يحْدُخُلونـحهحا وحمحْن صحلححح ِمْن آابح اِر جح ُْم ُعْقَبح الدا هِتِْم )أُولحِئكح هلح
اِر( )الرعد: ٍب سحالٌم عحلحْيُكْم مبحا صحبـحْرُُتْ فحِنْعمح ُعْقَبح الدا ُة يحْدُخُلونح عحلحْيِهْم ِمْن ُكلِّ ابح  . (24-22وحاْلمحالِئكح

هِتِْم وحعحْهِدِهْم رحاُعونح( )املؤمنون: من وبعد أن ذكر صفات املؤمنني يف سورة )املؤمنون( ومنها أهنم:  )أِلحمحاَّنح
اِلُدونح( )املؤمنون:ذكر مآهلم فقال:  (8يةاآل  (11،11)أُولحِئكح ُهُم اْلوحارِثُونح الاِذينح يحرِثُونح اْلِفْردحْوسح ُهْم ِفيهحا خح
. 

نااٍت ُمْكرحُمونح( )املعارج:ومثل ذلك يف سورة املعارج حيث قال مبيًنا جزاءهم:   . (35)أُولحِئكح يف جح
بصور متعددة مشوقة، تدعو املؤمن وحتثه على السعي جاًدا للظفر هبذا  وهكذا يربز هذا األثر، ويعرض

اجلزاء العظيم، والثواب اجلزيل، ويكون أمام عينيه وهو يعّض بنواجذه على ميثاقه، وحيث اخلطى موفًيا بعهده 
 ليفي له هللا بوعده، ولينال عقَب الدار، واراًث للفردوس ومكرًما يف جنات النعيم. 

 وبعد: 

                                                 
 . 1/111تفسير الطبري  - 1
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فاء ابلعهد وامليثاق آاثر أخرى سوى ما سبق، وردت يف عدة آايت من كتاب هللا، كوصفهم أبهنم فللو 
( أصحاب العقول السليمة:  )ِإَّناحا يـحتحذحكاُر أُوُلو اأْلحْلبحاِب الاِذينح يُوُفونح ِبعحْهِد اَّللِا وحال يـحنـُْقُضونح اْلِميثحاقح

 . (19،21)الرعد:
ُقوا( )البقرة: من اآليةاىل: ووصفهم ابلصدق يف قوله تع  . (177)أُولحِئكح الاِذينح صحدح

 بعد ذكر املوفني بعهدهم إذا عاهدوا، وأن عملهم من الرب فهم أبرار. 
 ومما سبق تتضح لنا أمهية الوفاء ابلعهد وامليثاق، وما يرتتب على الوفاء من آاثر كبرية يف الدنيا واآلخرة. 

يستلزم بعضها بعًضا، سوى ما يتعلق ابلكفار، أما ما عدى ذلك فإهنا وأشري هنا إىل أن تلك اآلاثر 
، -إن كانوا ممن دخل يف اإلسالم  -مرتابطة متكاملة فالذين يوفون بعهودهم ومواثيقهم يشهد هلم اإلميان 

وهم من املتقني الصادقني، وحيبهم هللا فيكفر عنهم سيئاهتم ويدخلهم اجلنة، وقبل ذلك حييون حياة طيبة 
 هانئة يف احلياة الدنيا، حياة يعمرها اإلميان والتقوى، وهلم يف اآلخرة حسن املآب. 

 وال يقدر أمهية تلك اآلاثر إالّ أولوا األلباب، الذين يوفون بعهد هللا وال ينقضون امليثاق. 
 

 اثلثًا: آاثر نقض العهد وامليثاق
ض العهد وامليثاق يرتك آاثرًا كربى تؤدي كما أن الوفاء ابلعهد وامليثاق له آاثره الكبرية، فإن نق

 بصاحبها إىل اخلسران والبوار. 
وإذا كانت اآلاثر اإلجيابية حافزة وداعية املسلم لاللتزام والوفاء، فإن اآلاثر السلبية أشّد إنذارًا وحتذيرًا 

 وختويًفا، والعقوبة أكثر أتثريًا يف النفس البشرية من اإلغراء وحسن اجلزاء. 
ندرك بعض احلكمة يف أن اآلايت اليت جاءت لبيان اآلاثر السلبية أكثر من اآلايت اليت  ومن هنا

 وردت مبينة اآلاثر اإلجيابية للوفاء ابلعهد وامليثاق. 
ولقد تتبعت آايت العهد وامليثاق آية آية، ووقفت على تلك اآلاثر اليت رتبها هللا سبحانه وتعاىل على 

 ملن نقض امليثاق. اإلخالل ابلعهد وجعلها جزاء 
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وهذه اآلاثر منها ما يكون يف الدنيا، وأعظمها ما سيكون يف اآلخرة. وقمت حبصر تلك اآلاثر، 
وأدخلت بعضها ببعض حسب تشاهبها، وسأذكر كل أثر أبدلته ملتزًما اإلجياز واالقتصار على ما نص عليه 

 . يف القرآن الكرمي، حسب املنهج الذي سلكته يف اآلاثر اإلجيابية
 الكفر ونفي اإلميان:  -1

قرن هللا سبحانه وتعاىل بني الكفر ونقض العهد يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي، وال شك بكفر 
من نقض عهده مع هللا وأخّل مبيثاقه الذي أخذه عليه يف ظهر آدم وعلى ألسنة أنبيائه ورسله، ومن هنا جاء 

 م وهتديًدا وإنذارًا. نفي اإلميان عن الناقضني لعهودهم، زجرًا هل
ففي سورة البقرة خياطب هللا تعاىل بإ  إسرائيل مذكرًا هلم ابمليثاق الذي أخذه عليهم ومبيًنا احلال اليت 

عْ آلوا إليها:  نحاُكْم ِبُقواٍة وحامْسحُعوا قحاُلوا مسِح نحا )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح ُخُذوا محا آتـحيـْ نحا وحعحصحيـْ
 ) ُتْم ُمْؤِمِننيح ُْمرُُكْم ِبِه ِإميحاُنُكْم ِإْن ُكنـْ   (93)البقرة:وحُأْشرِبُوا يف قـُُلوهِبُِم اْلِعْجلح ِبُكْفرِِهْم ُقْل بِْئسحمحا أيح

ُه فحرِيٌق مِ ويف السورة نفسها ينفي اإلميان عن النابذين لعهودهم:  ُهْم بحْل )أحوحُكلامحا عحاهحُدوا عحْهداً نـحبحذح نـْ
 . (1) (111أحْكثـحرُُهْم ال يـُْؤِمُنونح( )البقرة:

ِت ويف سورة النساء يعرض القضية أبسلوب آخر حتمل املعىن نفسه:  ا نـحْقِضِهْم ِميثحاقـحُهْم وحُكْفرِِهْم ِِبايح )فحِبمح
ا ِبُكْفرِِهْم فحال يـُْؤِمُنونح ِإالا قحِلياًل( اَّللِا وحقـحْتِلِهُم اأْلحْنِبيحاءح ِبغحرْيِ ححقٍّ وحقـحْوهِلِْم قـُُلوبـُنحا ُغْلٌف بح  ُ عحلحيـْهح ْل طحبحعح اَّللا

 . (156)وحِبُكْفرِِهْم وحقـحْوهِلِْم عحلحى محْرميحح بـُْهتحاَّنً عحِظيماً( )النساء:(2) (155)النساء:
 تردد فيه: وأتيت اآلايت يف سورة التوبة قوية شديدة على أولئك الكفار، آمرة املؤمنني أبمر حاسم ال 

ُثوا أحمْيحانـحُهْم ِمْن بـحْعِد عحْهِدِهْم وحطحعحُنوا يف ِديِنُكْم فـحقحاتُِلوا أحِئماةح اْلُكْفِر ِإنـاُهْم ال أح  ُْم لحعحلاُهْم )وحِإْن نحكح مْيحانح هلح
تـحُهونح( )التوبة:  . (12يـحنـْ

                                                 
 حيث ذكر أن الناقضين لعهد هللا أكثر من الموفين، ولذلك فغير المؤمنين أكثر من المؤمنين وذكر أن ذلك أحد وجهي تأويل اآلية.  1/443وانظر تفسير الطبري  111اآلية  - 1

إيمان قليل ألنه تصديق غير متمكن، وألنه لو كان تصديًقا حقيقًيا لدعاهم إلى اإليمان بالجميع، ألن األنبياء يصدق بعضهم هذا اإليمان القليل هو تصديقهم ببعض األنبياء والكتب وهو  - 1

 . 6/11بعًضا، والكتب تدعو إلى ذلك، ولذلك فهو إيمان كال إيمان. انظر تفسير الطبري 
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َّنح ِمنح الناِبيِّنيح ِميثحاقـحُهْم وحِمْنكح وحِمْن نُوٍح )وحِإْذ أحخحذْ وتستمر اآلايت مبينة كفر من كّذب بعهد هللا وميثاقه: 
ُهْم ِميثحاقاً غحِليظاً لِيحْسأحلح الصااِدِقنيح عحْن ِصْدِقهِ  اِفرِينح وحِإبـْرحاِهيمح وحُموسحى وحِعيسحى اْبِن محْرميحح وحأحخحْذَّنح ِمنـْ ْم وحأحعحدا لِْلكح

اابً أحلِيماً( )األحزاب:  . (8، 7عحذح
)وحمحا لحُكْم ال تـُْؤِمُنونح اِبَّللِا وحالراُسوُل يحْدُعوُكْم لِتـُْؤِمُنوا ِبرحبُِّكْم االستفهام أتيت آية سورة احلديد: وأبسلوب 

ُتْم ُمْؤِمِننيح( )احلديد:  . (8وحقحْد أحخحذح ِميثحاقحُكْم ِإْن ُكنـْ
 إميان، وما قيمة اإلنسان وقد وهكذا تبدو معامل نقض العهد وامليثاق خميفة، وآاثره مدمرة، فأي حياة بال

اأْلحنـْعحاِم بحْل ُهْم أحضحلُّ سحِبيالً( )الفرقان: من اآليةخرج عن اهلدف الذي خلق من أجله،   . (44)ِإْن ُهْم ِإالا كح
 الفسق:  -2

ملحْ  )وحال أتحُْكُلوا ممااالفسق هو اخلروج عن طاعة هللا ويطلق ويراد به ما دون الكفر كما يف قوله تعاىل: 
ِر اْسُم اَّللِا عحلحْيِه وحِإناُه لحِفْسٌق( )األنعام: من اآلية  . (121يُْذكح

ُهُم اْلُمْؤِمُنونح وحأحْكثـحرُُهُم اْلفحاِسُقونح( )آل عمران: من اآليةوأييت مبعىن الكفر كما يف قوله تعاىل:   (111)ِمنـْ
 . (1) (18السجدة: من اآلية)أحفحمحْن كحانح ُمْؤِمناً كحمحْن كحانح فحاِسقاً( )وقوله: 

واآلايت اليت جاءت مبينة فسق من نقض العهد وامليثاق وردت مبعىن الكفر، وذلك أتكيد ملا سبق من 
ففي أول آية جاء فيها لفظ العهد وامليثاق حكم هللا على  (2)بيان كفر من ختلى عن العهد وامليثاق  

 اْلفحاِسِقنيح الاِذينح يـحنـُْقُضونح عحْهدح اَّللِا ِمْن بـحْعِد ِميثحاِقِه( )البقرة: من )وحمحا ُيِضلُّ ِبِه ِإالا الناقضني ابلفسق فقال: 
 اآلية.  (26،27اآليتني 

وأكد هذا املعىن يف سورة آل عمران عندما ذكر ما أخذه على النبيني من عهد وميثاق، حيث طلب 
 . (82ذحِلكح فحُأولحِئكح ُهُم اْلفحاِسُقونح( )آل عمران: )فحمحْن تـحوحىلا بـحْعدح من األُمم اإلقرار والتصديق مث قال: 

 . (112)وحمحا وحجحْدَّنح أِلحْكثحرِِهْم ِمْن عحْهٍد وحِإْن وحجحْدَّنح أحْكثـحرحُهْم لحفحاِسِقنيح( )األعـراف:ويف سورة األعراف: 

                                                 
 الكفر.  حيث ذكر أن الفسق هنا هو 11/417وانظر تفسير الطبري  18اآلية  - 1

 أفردتها بفقرة ألهميتها، وذكرتها بعد الفقرة األولى مباشرة التحاد المعنى مع اختالف اللفظ.  - 1
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ن أمر هللا وهبذا تؤكد لنا هذه اآلايت شناعة فعل الناقضني لعهودهم، وسوء جريرهتم، خلروجهم ع
 وميثاقه. 

 اخلسران: -3
اخلسران عاقبة من نكث بعهده ونقض ميثاقه، تقرر هذا آية البقرة اليت سبق ذكرها، وهي أول آية يف  

ُ يرد فيها العهد وامليثاق:  (1)القرآن   ِبِه أحْن )الاِذينح يـحنـُْقُضونح عحْهدح اَّللِا ِمْن بـحْعِد ِميثحاِقِه وحيـحْقطحُعونح محا أحمحرح اَّللا
يبني ذلك  (2)واخلسران هنا مبعىن الكفر   (27يُوصحلح وحيـُْفِسُدونح يف اأْلحْرِض أُولحِئكح ُهُم اخلْحاِسُرونح( )البقرة:

( )البقرة: من اآليةقوله بعدها مباشرة   اآلية.  (28)كحْيفح تحْكُفُرونح اِبَّللِا
ان مآل من توىّل عن أخذ امليثاق كما أمر به ويف آية أخرى ويف السورة نفسها أييت ما يؤكد أن اخلسر 

هللا، ولكن أبسلوب يهز النفس ويوقضها من سباهتا، مبيًنا نعمة هللا على بعض عباده حيث رْحهم من أن 
نحاُكْم بُِقواٍة وحاْذ يكونوا من اخلاسرين  ُكُروا محا ِفيِه لحعحلاُكْم )وحِإْذ أحخحْذَّنح ِميثحاقحُكْم وحرحفـحْعنحا فـحْوقحُكُم الطُّورح ُخُذوا محا آتـحيـْ

ُتْم ِمنح اخلْحاِسرِي ُتْم ِمْن بـحْعِد ذحِلكح فـحلحْوال فحْضُل اَّللِا عحلحْيُكْم وحرحْْححُتُه لحُكنـْ  .(64، 63نح( )البقرة:تـحتـاُقونح مُثا تـحوحلايـْ
ّر منها اإلنسان واخلسران أثر رهيب، إذا أتمله املسلم ازداد خوفًا ووجال، فإذا كانت خسارة الدنيا يف

)ُقْل ِإنا اخلْحاِسرِينح الاِذينح فرقًا ورهًبا، وترتك آاثرها على حياته ومستقبله، فكيف خبسران الدنيا واآلخرة؟ 
 .(15خحِسُروا أحنـُْفسحُهْم وحأحْهِليِهْم يـحْومح اْلِقيحامحِة أحال ذحِلكح ُهوح اخْلُْسرحاُن اْلُمِبنُي()الزمر: من اآلية

 
 
 وقسوة القلوب والطبع عليها:اللعن  -4
ملا نقض بنوا إسرائيل عهودهم كانت العاقبة شديدة واألثر أليم، فقد لعنهم هللا وجعل قلوهبم قاسية،  

اْلكحِلمح  )فحِبمحا نـحْقِضِهْم ِميثحاقـحُهْم لحعحنااُهْم وحجحعحْلنحا قـُُلوبـحُهْم قحاِسيحًة حُيحرُِّفونح وتبًعا لذلك ضّلوا واحنرفوا عن سواء السبيل 
ُهْم ِإالا قحِليالً( )املا ائِنحٍة ِمنـْ  . (13ئدة: من اآليةعحْن محوحاِضِعِه وحنحُسوا ححظّاً مماا ذُكُِّروا ِبِه وحال تـحزحاُل تحطاِلُع عحلحى خح

                                                 
 أول آية في الترتيب ال في النـزول.  - 1

 . 1/181انظر تفسير الطبري  - 1
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)فحِبمحا نـحْقِضِهْم ويف سورة النساء يبني سبحانه أنه طبع على قلوهبم جزاء هلم على كفرهم ونقضهم امليثاق 
ِت اَّللِا وحقـحْتِلِهُم اأْلحْنِبيحاءح ِبغحرْيِ ححقٍّ وحقـحْوهِلِْم قـُُلوبـُنحا ُغْلٌف بحْل طحبح  ا ِبُكْفرِِهْم( ِميثحاقـحُهْم وحُكْفرِِهْم ِِبايح ُ عحلحيـْهح عح اَّللا

 . (1) (155)النساء: من اآلية
ُ بِِه أحْن يُوصحلح وحيـُْفِسُدونح )وحالاِذينح يـحنـُْقُضونح عحْهدح اَّللِا ِمْن بـحْعِد مِ ويف آية أخرى:  يثحاِقِه وحيـحْقطحُعونح محا أحمحرح اَّللا

ُُم اللاْعنحُة( )الرعد: من اآلية  . (25يف اأْلحْرِض أُولحِئكح هلح
وهذه اآلايت بيان من هللا للمصري الذي ينتظر الناكثني لعهودهم الناقضني ملواثيقهم، وهو إنذار وحتذير 

 أمجعني.  للمؤمنني بل وللناس
 
 اإلغراء ابلعداوة والبغضاء: -5
أخذ هللا امليثاق على النصارى كما أخذه على اليهود، ولكنهم سلكوا مسلكهم وأخذوا طريقهم،  

فنقضوا امليثاق والعهود وبّدلوا يف دينهم، وضّيعوا أمر هللا، فأورثهم هللا العداوة والبغضاء، واستحكمت فيهم 
سبحانه وتعاىل عما يقولون علًوا   -ا يف نبيهم، وحرّفوا كتاهبم، بل وضلوا يف رهبم اخلالفات واألهواء فاختلفو 

 . -كبريًا 
ومما يزيد هذا األثر هوال، أهنا ليست عقوبة مؤقتة بل هي ابقية ما بقوا إىل يوم القيامة، وهذا ما نراه 

ُلوا ِإَّنا نحصحارحى أحخحْذَّنح ِميثحاقـحُهْم فـحنحُسوا ححظّاً مماا )وحِمنح الاِذينح قحاونلمسه قدميًا وحديثًا مصداقًا لقول هللا ووعيده: 
 ُ اوحةح وحاْلبـحْغضحاءح ِإىلح يـحْوِم اْلِقيحامحِة وحسحْوفح يـُنـحبِّئـُُهُم اَّللا نـحُهُم اْلعحدح انُوا يحْصنـحُعونح( )املائدة:ذُكُِّروا ِبِه فحأحْغرحيـْنحا بـحيـْ  (14مبحا كح

. 
 حترمي الطيبات: -6
اآلاثر اليت جناها بنو إسرائيل عقوبة هلم على نقضهم امليثاق، حترمي الطيبات اليت أحلت هلم: يقول من  

ُْم يف تفسري قوله تعاىل:  -رْحه هللا  -ابن جرير  )فحِبظُْلٍم ِمنح الاِذينح هحاُدوا ححراْمنحا عحلحْيِهْم طحيِّبحاٍت ُأِحلاْت هلح
ِبيِل اَّللاِ  ِثرياً( )النساء:  وحِبصحدِِّهْم عحْن سح  . (161كح

                                                 
 . 6/11وانظر تفسير الطبري  111اآلية  - 1
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يعإ  بذلك جّل ثناؤه: فحرمنا على اليهود الذين نقضوا ميثاقهم الذي واثقوا رهبم، وكفروا ِبايت هللا 
)ححراْمنحا عحلحْيِهْم( )النساء: من وقتلوا أنبياءه وقالوا البهتان على مرمي، وفعلوا ما وصفهم هللا يف كتابه 

 . (1)ها كانت هلم حالال عقوبة هلم  طيبات من املآكل وغري  (161اآلية
 وهكذا تبدو لنا املعاصي وخيمة يف العاجل قبل اآلجل وهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم. 

 
 القتل والتشريد: -7
إن لقي  من اآلاثر الدنيوية العاجلة اليت حتّل ابخلائنني، الناقضني للعهود واملواثيق، أمر هللا لنبيه  
اخلائنني ومتكن منهم، أن يعاقبهم عقوبة يؤدب هبا من خلفهم، عقوبة قاسية تتعدى آاثرها هؤالء  هؤالء

وصحبه الدوائر، يكون من آاثرها تشريد أولئك املرتبصني  اجملرمني إىل ما يقف خلفهم وبرتبص ابلنيب 
ُهْم مُثا يـحنـُْقُضو وتفريق كلمتهم وتشتيت مشلهم،  ُهْم يف ُكلِّ محراٍة وحُهْم ال يـحتـاُقونح فحِإماا )الاِذينح عحاهحْدتح ِمنـْ نح عحْهدح

ْلفحُهْم لحعحلاُهْم يحذاكاُرونح( )األنفال:  . (2) (57، 56تـحثْـقحفحنـاُهْم يف احلْحْرِب فحشحّرِْد هِبِْم محْن خح
وأي  (3)ت  عندما ظفر ببإ  قريظة، تنفيًذا ألمر هللا من فوق سبع مساوا وهذا ما فعله رسول هللا 

 أشد من هذه العقوبة، إن أخذه أليم شديد.  -دنيوية  -عقوبة 
 
 الضالل يف سواء السبيل: -8
من أشد األشياء على نفس اإلنسان وآملها أن يتيه عن الطريق إذا كان مسافًرا، هناك ينتابه القلق،  

ل عن طريق هللا وحياول البحث عن السبيل بكل وسيلة ممكنة، إذا كان ذلك كذلك فكيف مبن يض
وينحرف عن الصراط املستقيم؟ إنه أشّد قلًقا وحرية واضطرااًب، وهذه النهاية احملزنة تنتظر كل من رفض 

ُ ِميثحاقح بحإِ  االلتزام بعهد هللا وميثاقه، وهذا ما حّل ببإ  إسرائيل ملا كفروا ابهلل وخانوا مواثيقه:  )وحلحقحْد أحخحذح اَّللا

                                                 
 . 6/13انظر تفسير الطبري  - 1
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)فحمحْن كحفحرح بـحْعدح ذحِلكح ِمْنُكْم فـحقحْد مث قال يف آخر اآلية بعد تفصيل امليثاق:  (12: من اآليةِإْسرائيلح( )املائدة
 . (12ضحلا سحوحاءح الساِبيِل( )املائدة: من اآلية

 
 
 
 اخلزي يف الدنيا والعذاب الشديد يف اآلخرة: -9  
ر خيانتهم وغدرهم ونكثهم للعهود واملواثيق، ملا ذكر هللا تعاىل املواثيق اليت أخذها على بإ  إسرائيل ذك 

)أحفـحتـُْؤِمُنونح بِبـحْعِض اْلِكتحاِب وحتحْكُفُرونح بِبـحْعٍض فحمحا جحزحاُء محْن يـحْفعحُل ذحِلكح ِمْنُكْم ِإالا ِخْزٌي يف مث هددهم قائال: 
نـْيحا وحيـحْومح اْلِقيحامحِة يـُرحدُّونح ِإىلح أحشحدِّ اْلعحذح   . (85اِب ()البقرة: من اآليةاحلْحيحاِة الدُّ

)أُولحِئكح وأتيت اآلية اليت بعدها مباشرة مؤكدة هذه النهاية املفجعة اليت تنتظر هؤالء الغادرين املتالعبني: 
اُب وحال ُهْم يـُْنصحُرونح( )البقرة: ُهُم اْلعحذح نـْيحا اِبآْلِخرحِة فحال خُيحفاُف عحنـْ  . (86الاِذينح اْشتـحرحُوا احلْحيحاةح الدُّ

ويف سورة املائدة أييت الوعيد أبسلوب آخر، فبعد أن ذكر نقض النصارى للميثاق بنّي عاقبة هذا األمر 
انُوا يحْصنـحُعونح( )املائدة: من اآليةفقال:  ُ مبحا كح  . (14)وحسحْوفح يـُنـحبِّئـُُهُم اَّللا

  وهنيه. وهذا أسلوب فيه هتديد شديد، وختويف لكل من تسول له نفسه التهاون أبمر هللا
ويبني سبحانه يف سورة األحزاب ما أعده للكافرين الذين مل يصدقوا مع هللا فيما أخذه على النبيني من 

)وحِإْذ أحخحْذَّنح ِمنح الناِبيِّنيح ِميثحاقـحُهْم وحِمْنكح وحِمْن نُوٍح وحِإبـْرحاِهيمح وحُموسحى عهد وميثاق، إنه النـزل الذي يليق مبكانتهم 
اابً وحِعيسحى ابْ  اِفرِينح عحذح ُهْم ِميثحاقاً غحِليظاً لِيحْسأحلح الصااِدِقنيح عحْن ِصْدِقِهْم وحأحعحدا لِْلكح  أحلِيماً( ِن محْرميحح وحأحخحْذَّنح ِمنـْ

 . (8، 7)األحزاب:
 املوقف املخزي يوم القيامة: -11

ل الذين يشرون بعهد هللا من أشّد اآلاثر إيالًما، وأقواها أتثريًا يف النفس، ما ذكره سبحانه عن حا
ا يف الدنيا، حالتهم يوم القيامة شر حالة، ومآهلم شر مآل، ومصريهم أسوء مصري،  وإمياهنم َثًنا خبًسا زهيدح
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وأشد من ذلك أن هللا ال يكلمهم كالًما يسرهم، وال ينظر  (1)فال خالق هلم وال حجة وال نصيب وال قوام  
يف موقف ينتظر كل إنسان رْحة  (2)ويطهرهم من ذنوهبم وسيئاهتم   إليهم نظر رْحة وعطف، بل وال يزكيهم

)ِإنا الاِذينح يحْشتـحُرونح ِبعحْهِد اَّللِا وحأحمْيحاهِنِْم َثححناً قحِليالً أُولحِئكح ال هللا وعفوه ومغفرته، وهنايتهم يف العذاب األليم: 
 ُ لُِّمُهُم اَّللا ُْم يف اآْلِخرحِة وحال يُكح اٌب أحلِيٌم( )آل خحالقح هلح ُْم عحذح وحال يـحْنظُُر إِلحْيِهْم يـحْومح اْلِقيحامحِة وحال يـُزحكِّيِهْم وحهلح

 . (77عمران:
 السؤال يف اآلخرة وسوء الدار: -11

أسلوب القرآن يف عرض أهدافه، ومقاصده أسلوب أيخذ ابأللباب، فتارة يصرح وأخرى يكإّ ، ومرة 
هكذا َند أن هللا ملا ذكر الناقضني لعهدهم الذي أعطوه أبن ال يولوا من يبني ويفصل وحيًنا جيمل ويعّمم، و 

املعركة، ذكر عاقبة هذا التصرف أبنه لن ميّر دون سؤال، وهذا األسلوب أبلغ يف هذا املقام من أسلوب 
التصريح مباهية العقاب وكنهه، إن مقام السؤال أمام هللا جل وعال مقام عظيم ورهيب، وكيف ستكون حال 

انُوا عحاهحُدوا ليسأله عن جريرة اقرتفها وذنب عمله:  اإلنسان الضعيف وهو يقف أمام الباري  )وحلحقحْد كح
رح وحكحانح عحْهُد اَّللِا محْسُؤوالً( )األحزاب:  . (15اَّللاح ِمْن قـحْبُل ال يـُوحلُّونح اأْلحْدابح

ناقضني لعهد هللا، والنهاية املهلكة وتصور هذا املوقف كاف للزجر والتهديد. واملصري السيئ ينتظر ال
)وحالاِذينح يـحنـُْقُضونح مآهلم ومستقرهم، والدار دار سوء ال دار سعادة وفالح، ولقد حقت عليهم لعنة هللا ومقته 

ُ ِبِه أحْن يُوصحلح وحيـُْفِسُدونح يف اأْلحرْ  ُْم ُسوءُ عحْهدح اَّللِا ِمْن بـحْعِد ِميثحاِقِه وحيـحْقطحُعونح محا أحمحرح اَّللا ُُم اللاْعنحُة وحهلح ِض أُولحِئكح هلح
اِر( )الرعد:  . (25الدا

 آاثر أخرى: -12
ذكرت فيما سبق أبرز اآلاثر وأعظمها، وهناك آاثر أخرى ذكرها القرآن وصًفا للناقضني لعهودهم،  

ها أولئك كأثر من اخلائنني ملواثيقهم، رأيت أن أمجلها يف فقرة واحدة، الشرتاكها يف كوهنا أوصافًا يكتسب
 آاثر غدرهم وخيانتهم. 

                                                 
 . 1/461الخالق: هو النصيب والحجة والقوام. انظر تفسير الطبري  - 1

 . 3/311انظر تفسير الطبري  - 1
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فبنوا إسرائيل ملا أخذ هللا عليهم امليثاق أال يعتدوا يف السبت خانوا وغدروا فكيف كانت عاقبتهم؟ لقد 
ْوا ِمْنُكْم يف الساْبِت جعلهم هللا قردة خاسئني، جزاء لسوء فعلتهم وخسة طباعهم:  )وحلحقحْد عحِلْمُتُم الاِذينح اْعتحدح

( )البقرة:فـح  ُْم ُكونُوا ِقرحدحًة خحاِسِئنيح ُْم ُكونُوا ِقرحدحًة 65ُقْلنحا هلح ( ويف األعراف: )فـحلحماا عحتـحْوا عحْن محا نـُُهوا عحْنُه قـُْلنحا هلح
 . (166خحاِسِئنيح( )األعراف:

اب ونفى العقل عن الذين أيخذون كل ما عرض هلم حالال كان أو حراًما، خمالفني بذلك ميثاق الكت
)أحملْح يـُْؤخحْذ عحلحْيِهْم ِميثحاُق اْلِكتحاِب أحْن ال يـحُقوُلوا عحلحى الذي أخذ عليهم، وجاء نفي العقل بصيغة االستفهام: 

ٌر لِلاِذينح يـحتـاُقونح أحفحال تـحْعِقُلونح( )األعراف: يـْ اُر اآْلِخرحُة خح  . (169ةمن اآلي اَّللِا ِإالا احلْحقا وحدحرحُسوا محا ِفيِه وحالدا
ومن الصفات اليت وصفهم هللا هبا، أهنم شّر الدواب، ولقد اكتسبوا تلك الصفة جزاء أفعاهلم القبيحة، 

)ِإنا شحرا الداوحابِّ ِعْندح اَّللِا الاِذينح كحفحُروا فـحُهْم ال يـُْؤِمُنونح واجلزاء من جنس العمل، والفعل دليل على الفاعل: 
ُهمْ  ُهْم يف ُكلِّ محراٍة وحُهْم ال يـحتـاُقونح( )األنفال: الاِذينح عحاهحْدتح ِمنـْ  . (55،56مُثا يـحنـُْقُضونح عحْهدح

وتستمر اآلايت يف الكشف عن صفات هؤالء، وتكشف ما خفي من طويتهم وحاهلم، فلقد دخلوا يف 
 . (58سحوحاٍء ِإنا اَّللاح ال حيُِبُّ اخلْحائِِننيح( )األنفال:)وحِإماا ختححافحنا ِمْن قـحْوٍم ِخيحانحًة فحاْنِبْذ إِلحْيِهْم عحلحى زمن اخلائنني: 

ُهْم محْن عحاهحدح وختام تلك الصفات وأعظمها وصفهم ابلنفاق، والكذب، والكذب مطية النفاق:  )وحِمنـْ
َّنح ِمْن فحْضِلِه لحنحصاداقحنا وحلحنحُكونحنا ِمنح الصااحِلِنيح فـحلحماا آَتح  ُلوا ِبِه وحتـحوحلاْوا وحُهْم ُمْعِرُضونح اَّللاح لحِئْن آَتح ُهْم ِمْن فحْضِلِه خبِح

 . (77-75ِذبُونح( )التوبة:فحأحْعقحبـحُهْم نِفحاقاً يف قـُُلوهِبِْم ِإىلح يـحْوِم يـحْلقحْونحُه مبحا أحْخلحُفوا اَّللاح محا وحعحُدوُه وحمبحا كحانُوا يحكح 
شعرَّن خبطورة األمر ومآله، وأدركنا أن نقض العهد كان سبًبا وإذا أتملنا هذه الصفات جمتمعة أو متفرقة 

)فحأحْعقحبـحُهْم نِفحاقاً يف قـُُلوهِبِْم ِإىلح يـحْوِم مباشرًا ملا وصفوا به، فوصفهم ابلنفاق جاء أثرًا واضًحا الختالف الوعد: 
صفهم بّشر الدواب واخليانة والكذب جاء َثرة وو  (77يـحْلقحْونحُه مبحا أحْخلحُفوا اَّللاح محا وحعحُدوُه( )التوبة: من اآلية

 لفعلهم وسوء صنيعهم، وقبل ذلك ملا نكث بنوا إسرائيل وغدروا جعلهم هللا قردة خاسئني. 
 اجلناية على النفس: -13
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أنسب أثر أختم به هذه اآلاثر اليت تنتظر الناقضني لعهودهم، املتالعبني مبواثيقهم، ما ذكره هللا سبحانه  
فالناقض لعهده جيإ   (11)فحمحْن نحكحثح فحِإَّناحا يـحْنُكُث عحلحى نـحْفِسِه( )الفتح: من اآليةسورة الفتح:  وتعاىل يف

 على نفسه ويوبقها، وهذه األاثر هو سببها، وهو حطبها ووقودها. 
وإذا أتمل اإلنسان هذه النهاية لنفسه، واملصري الذي سيؤل إليه، والثمن الباهظ الذي سيطلب منه، 

ذكر أنه مل يظلم بشيء من هذا، ومل حيمل وزر غريه، أدرك خطورة األمر وفداحة اخلطب، وأن األمر جّد وت
ال لعب فيه وال عبث، وأنه ال منجاة له إال ابلوفاء بعهد هللا وميثاقه، وأن يعض على ذلك ابلنواجذ، 

 ليجنب نفسه وأمته اهلالك والبوار وسوء الدار. 
   

 وأخريًا: 
حث آاثر نقض العهد وامليثاق أشري إىل أن املتأمل لواقع البشرية اآلن يدرك املآسي اليت ففي ختام مب

تعيش فيها، فهي تنتقل من حمنة إىل حمنة، ومن نكبة إىل نكبة، دول تعيش يف حروب وأخرى يف قالقل 
تكتب، وَند واثلثة تعصف هبا الفنت ورابعة وخامسة، مع أننا َند يف مطلع كل يوم معاهدات توقع وعهود 

أن املنظمات الدولية يف ازدايد وتوسع، فهناك األمم املتحدة، وجملس األمن، وقبلها عصبة األمم، وبعدمها 
عدم االحنياز وجامعة الدول العربية، وأخريًا املؤمتر اإلسالمي، وبني هذه وتلك املنظمة األفريقية وغريها. ومل 

 أن تنّفذ عهًدا أو حترتم ميثاقًا.  تستطع أي من هذه املنظمات أن توقف حراًب، أو
وتذكرت كيف كانت تعيش الدولة اإلسالمية األوىل وما تالها من دول إسالمية حّقة، وكيف نعمت 

وجاراهتا ابستقرار حتسد عليه، وأدركت أن العهود واملواثيق اليت كانت قائمة يومئذ كانت حترتم وتنفذ، فجىن 
ريعة الغاب ودول الذائب، القوي أيكل الضعيف، ال عهد وال ميثاق الناس آاثرها. أما اليوم فقد سادت ش

 وال قانون. 
ولن يعود للبشرية أمنها واستقرارها إال بعودهتا إىل دين رهبا وحتكيم شرع هللا وهنجه يف احلياة، وهناك 

نة هللا ولن َتد لُسنة أيمن املؤمن والكافر وحترتم العهود واملواثيق، وإال فمزيًدا من الدمار واهلالك والبوار، س
 هللا تبديال. 
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 خامتةسادساً: 
احلمد هلل ابتداء وانتهاء، وله الشكر على تيسيريه وإعانته وتوفيقه، ال أحصي ثناء عليه، هو كما أثىن 
على نفسه جل وعال. وأصلّي وأسلم على خري خلقه، الرْحة املهداة، والنعمة اجملتباة، به أخرجت البشرية 

 إىل النور، وعلى آله وأصحابه، خري القرون وسادة األمم.  من الظلمات
 وبعد: 

ففي هناية هذا البحث، وخري ختام لفصوله ومباحثه، أذكر أهّم ما توصلت إليه من نتائج، مع اإلجياز 
 غري املخّل، فأقول مستعيًنا ابهلل ومتوكال عليه: 

عية، حيث تكشف لنا مثل تلك الدراسة اتضح يل أمهية دراسة بعض القضااي القرآنية دراسة موضو  -1
عن جوانب مهمة، يصعب الوصول إليها عن طريق الدراسة التحليلية، وخباصة إذا كانت هذه القضية من 

 القضااي املستجدة واملرتبطة بواقع العصر كموضوع العهد وامليثاق. 
عمل ألكثر من معىن، علمنا أن كلمة العهد تطلق على عدة معاين، وما اشتق من مادة )وثق( يست -2

ولكن الغالب على استعماهلما ما اتفقا فيه، وهو اليمني واملوثق والعهد احملكم، وتعلق الذمة بشيء أو تعلقه 
هبا، فإذا أطلق أي منهما مل يكد ينصرف إالّ إىل ذلك، أّما املعاين األخرى فال يفسران هبا إالّ بقرينة تدل 

 عليها. 
لقرآن الكرمي يف آايت كثرية وبسور متعددة، وأكثر استعماهلا يف القرآن ورد العهد وامليثاق يف ا -3

ومن هنا تدرك األمهية  (1)الكرمي جاء ابملعىن الذي سبقت اإلشارة إليه، وما سوى ذلك ورد يف آايت قليلة  
واضع يف العظمى لذلك املدلول، واألثر العظيم لاللتزام به وخطورة نقضه والتفريط فيه، وكثرة ورودها يف م

 القرآن الكرمي، دليل على تلك األمهية وذلك األثر. 
عرضت قضية العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي بعدة أساليب، كلها تشّد النفس وتوقض احلس  -4

 وحتيي القلوب امليتة. 

                                                 
 وذلك خاص بما ورد بلفظ العهد، أو الميثاق فلم يرد إال بمعنى العهد.  - 1
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فأكثر اآلايت عرضت أبسلوب خربي يف الوعد والوعيد والرتغيب والرتهيب، َند اإلمجال والبيان، 
از والتفصيل واإلطناب، وهناك آايت جاءت ابألسلوب الطليب فهذا أمر وذاك هني، ومرة بصيغة واإلجي

 االستفهام اإلنكاري، وأخرى أبسلوب االستفهام التوبيخي. 
ويقف الداعية أمام هذا األسلوب ليتعلم أن عرض القضية جزء من ذاهتا، وحيس أبننا أبمس احلاجة إىل 

 ته، فكم من داع خانه األسلوب فنفر منه الناس. الداعية الذي حيسن عرض دعو 
واألمر ليس جمرد كّم مرتاكم من النصوص يلقيها املعلم كيفما اتفق، بل إن البحث عن مداخل النفوس، 

وحتري منعطفاهتا ومشاعرها مهمة سامية نتعلمها من القرآن الكرمي يف أسلوبه الرائع يف عرض قضية العهد 
قامة احلجة والربهان فحسب، بل قبل ذلك اهلداية هدف جليل وغاية مبتغاة يسعى وامليثاق، وليس املراد إ

 إليها الدعاة واملصلحون. 
كما ورد العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي فقد ورد يف السنة املطهرة، حيث وردت أحاديث صحيحة   -5

مهية العهد وامليثاق ومدى العناية فيها لفظ العهد وأخرى فيها لفظ امليثاق، وهذا يعطينا داللة أكيدة على أ
هبما، حيث كثر ورودمها يف الكتاب والسنة، ومل يكن ذلك عبثًا أو حشًوا واستطراًدا وحاشامها من ذلك، 

 . (1)ولكن زايدة املبىن تدل على زايدة املعىن  
دم من ظهره من التحقيق يف معىن امليثاق الذي أخذه هللا على ذرية آدم تبني أن هللا أخرج ذرية آ -6

وأخذ امليثاق عليهم، مشهدا بعضهم على بعض، ومشهًدا اإلنسان على نفسه، أي أخذ إبقراره، فقال هلم 
 (172( فأجابوا: )بـحلحى( )األعراف: من اآلية172)أحلحْسُت ِبرحبُِّكْم( )األعراف: من اآليةسبحانه وتعاىل: 

 لتفت إىل قول خمالفيهم كاملعتزلة وحنوهم. وهذا قول مجهور العلماء واملفسرين كما سبق بيانه وال ي
واتضح لنا أن هذا امليثاق ليس كافًيا إلقامة احلجة على اخللق، بل إن احلجة تقوم إبرسال الرسل وإنـزال 

ِبنيح ححىتا (. )وحمحا ُكناا ُمعحذِّ 165)لِئحالا يحُكونح لِلنااِس عحلحى اَّللِا ُحجاٌة بـحْعدح الرُُّسِل( )النساء: من اآليةالكتب: 
 . (15نـحبـْعحثح رحُسواًل( )اإلسراء: من اآلية

                                                 
 عموم اللفظ ال بخصوص السبب. هذه العبارة يقصد بها بنية الكلمة، ولكن العبرة ب - 1
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وال تناقض بني الفطرة وامليثاق، فلكل منهما داللته ومعناه. ويشعر املسلم بوجوب الوفاء هبذا امليثاق 
فلم يعد هناك  - الذي أخذه هللا عليه يف صلب أبيه آدم، حيث أتكد ذلك وحتقق برسالة نبينا دمحم 

 أو حجة جلاحد أو غادر.  عذر ملعتذر،
أخذ هللا العهد وامليثاق على النبيني، والذي نفوا ذلك وقالوا إن امليثاق أخذ على أمم النبيني ال  -7

 على النبيني أنفسهم، أّولوا اآلية وجانبوا الصواب. 
وهذا امليثاق هو أن يؤمن بعضهم ببعض، ويصدق بعضهم بعًضا، وينصره، وأيخذوا ذلك على أممهم، 
وقد أقررهم هللا بذلك فأقروا به، وأعطوا العهد عليه، وأشهدهم على ذلك فشهدوا. وهذا امليثاق أخص مما 

 أخذ عليهم يف ظهر آدم مع الذرية. 
وردت آايت كثرية يف القرآن الكرمي تبني أخذ العهد على بإ  إسرائيل، بعضها جممل وبعضها  -8

مبا يف التوراة مجلة، ويعملوا مبا فيها تفصيال، كما أخذ عليهم  مفصل، حيث أخذ هللا عليهم العهد أبن يؤمنوا
 إذا بعث، وأن يتبعوه، وأن يبّينوا أمره للناس.  امليثاق أبن يؤمنوا ابلرسول 

هذا هو امليثاق العام، مث أخذت عدة مواثيق خاصة تؤكد هذا امليثاق وتبينه، وبعضها خيص قوما من 
 بإ  إسرائيل دون آخرين. 

ملسلم مندهًشا حائرًا أمام هذا اجلنس من البشر، قوم كذبوا الرسل وقتلوا األنبياء، ال عهد هلم ويقف ا
وال ميثاق، آذوا موسى وهو منقذهم من فرعون وقومه، وأعطاهم هللا أعظم اآلايت فكفروا، ووهبهم أعظم 

يومنا احلاضر، وآايت العهد  إىل -عليه السالم  -النعم فجحدوا، وتوارثوا الغدر واملكر واخليانة منذ موسى 
وامليثاق لنا فيها أعظم العرب والدروس، حيث تكشف لنا عن طوية هؤالء وسوء أخالقهم، وأهنم ال أمان هلم 

 وال وفاء. 
ومن العجب أننا َند من بإ  قومنا وممن يتكلمون بلغتنا وينتسبون إىل ديننا، َند من يسعى جاًدا إىل 

ئيل، وكتابة املواثيق معهم، وكأنه ال يقرأ كتاب هللا، ومل يعرف التاريخ، وال يتعظ إقامة املعاهدات مع بإ  إسرا
بتجارب البشر، إنإ  وأَّن أمسع وأرى هذا السباق احملموم بني بإ  يعرب للتقرب من يهود وإقامة العالقات 

ن أكرم عند معهم، ظًنا أهنم سيأمنون شّرهم، ويكونون يف وقاية من غدرهم، أتساءل هل هؤالء سيكونو 
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؟ ال، وألف كال، موسى نبيهم ورسوهلم ومنقذهم ومن بإ  جلدهتم، ومل -عليه السالم  -اليهود من موسى 
يدخر وسًعا هلدايتهم وجلب اخلري هلم، ومع ذلك فعلوا به األفاعيل، وأنبياؤهم من بعد موسى ماذا فعلوا 

 أنبيائهم كيف سيفعلون أبعدائهم؟.  هبم؟، فريًقا كّذبوا وفريًقا يقتلون، إذا كان هذا شأهنم مع
 (2)فحاْعتحربُوا ايح أُويل اأْلحْبصحاِر( )احلشر: من اآليةوسنن هللا ال تتخلف، ولكن أين املؤمنون وأين املعتربون 

وهذا درس عظيم من دروس العهد وامليثاق، جيدر بنا أن نفيد منه أمّيا إفادة قبل فوات األوان، وحلول الذل 
 واهلوان. 

صحابته يف عدة مناسبات وهذه هي العهود واملواثيق اليت ذكرها هللا يف أكثر  - ابيع رسول هللا  -9
 من آية، حيث خّص بعضها ابلذكر كبيعة الرضوان وعّم أخر خسائر املبايعات. 

وأخذ عليهم العهد يف بيعيت العقبة، وبيعة الرضوان، وابيعهم على  -صاحبته  - وقد ابيع رسول هللا 
 إلسالم، وابيع النساء بيعة خاصة. ا

كما ابيع بعض صحابته على اجلهاد، وآخرون على السمع والطاعة. وابيع بعضهم على إقام الصالة 
 وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. 

على صحابته، بعضها عام، وبعضها خاص. ومما جيدر  هذه هي أهّم املبايعات والعهود اليت أخذها 
)ِمنح ما ذكره سبحانه يف سورة األحزاب مادًحا أصحاب تلك العهود واملواثيق ومثنًيا عليهم:  التنبيه إليه هنا

تحِظُر وحمح  ُهْم محْن يـحنـْ ُهْم محْن قحضحى حنحْبحُه وحِمنـْ ُقوا محا عحاهحُدوا اَّللاح عحلحْيِه فحِمنـْ ُلوا تـحْبِدياًل( اْلُمْؤِمِننيح رِجحاٌل صحدح ا بحدا
  . (23)األحزاب:

بعهودهم، والتزموا مواثيقهم، ومل يكونوا كبإ  إسرائيل الذين  لقد وَّف صحابة رسول هللا نعم 
 أصبحت اخليانة والغدر من مساهتم وأبرز سجاايهم وطباعهم. 

أن أحدهم يسقط سوطه وهو راكب على دابته فينـزل ليأخذ  لقد كان من وفاء أصحاب رسول هللا 
على أالّ يسأل الناس شيًئا أعطوه أو منعوه   ألنه ابيع رسول هللا  سوطه وال يطلب من أحد أن يناوله،

(1) . 
                                                 

 . 1/11انظر عون المعبود شرح أبي داود، كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة  - 1
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هذه هي الطاعة وهذا هو الوفاء، ومبثل هؤالء تسعد البشرية وتصل إىل مدارج الرقي ومسّو األخالق، 
لاِذينح )أُولحِئكح القد كان جيال قرآنًيا فًذا، مل تعرف البشرية جيال كذلك اجليل، وال صفوة كتلك الصفوة، 

اُهُم اقـْتحِدْه( )األنعام: من اآلية ُ فحِبُهدح  . (18( )وحأُولحِئكح ُهْم أُوُلو اأْلحْلبحاِب( )الزمر: من اآلية91هحدحى اَّللا
عدة عهود مع اليهود، أبرزها عندما قدم املدينة، ومن آخرها ما كان يف  - عقد رسول هللا  -11

 -م هلم عهد، وال يبقى معهم ميثاق، وكما غدروا بنبيهم موسى خيرب. ولكن اليهود هم اليهود، ال يستقي
فلم يعرف على مدار التاريخ أن اليهود وفوا أو حافظوا على ميثاق  فقد خانوا رسول هللا  -عليه السالم 

فسببه ضعفهم  (1)وخباصة إذا واتتهم الفرصة للّنقض فال يدعوهنا متر أبًدا، وما يعرف من يسري وفائهم  
وقوة خصمهم، وحيث مل تسنح هلم فرصة للغدر واخليانة. وأكرر وأؤكد يف هذه الدراسة أننا أبمس  وعجزهم

احلاجة إىل معرفة طبائع اليهود وسوء طويتهم، فهذا دين ال نعذر جبهله أو التفريط فيه، ملا يرتتب على 
 اجلهل من مفاسد عظيمة، وخسائر جسيمة، يف الدين والعرض واملال. 

   
ـ أبرم عدة عهود مع املشركني، كان أبرزها وأمهها ما ُت بني املسلمني  لنا أن رسول هللا  تبني -11

وبني قريش يف غزوة احلديبية، كما أنه عقد عدة معاهدات مع غريهم كخزاعة ومدجل وقبائل بإ  بكر، وهذه 
 ساء، مما سبق بيانه. العهود هي اليت أشار إليها القرآن يف سورة التوبة، كما أشار إليها يف سورة الن

 وقد اتضح أن بعض املشركني وَّف بعهده وميثاقه وبعضهم خان هللا ورسوله فلقي جزاءه. 
عدة كتب لبعض قبائل املسلمني، وقبائل أخرى من العرب غري املسلمني،   كتب رسول هللا   -12

 ثيق بني الرسول كما كتب لبعض اليهود وبعض النصارى، وقد تضمنت هذه الكتب بعض العهود واملوا
وأولئك، مما يعطي داللة على استقرار الدولة املسلمة وقوهتا، حىت إن القبائل أصبحت ختطب وّدها  -

واألمان منها، بل واحلماية ضد أعدائها، وهذا أثر فعال للعهود واملواثيق، إذا سادت بني الدول واجملتمعات 
 ب واخلصام. حّل الوائم والسالم، بدل احلر  -وُت الوفاء هبا  -

                                                 
 لهم.  -رضي هللا عنه  -كالعهد الذي عقد معهم في خيبر بعد فتحها إلى إجالء عمر  - 1
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أشرت إىل أنه مل يكن للمنافقني عهود خاصة، وإَّنا كانوا يعطون العهود مع املسلمني كأفراد منهم  -13
وما أشار إليه القرآن من نقضهم للعهود حدث منهم بطرق ملتوية وأبساليب متعددة، ولقد  -ظاهرًا  -

 يان أهنم من املنافقني. ذكر القرآن تلك األساليب دون التصريح أبمساء من قام هبا، مع ب
استعمل مصطلح العهد وامليثاق يف عدة جماالت، ولقد شّد انتباهي كثرة هذه اجملاالت وأمهيتها،  -14

وكيف أن العهد وامليثاق جاء ليقرر مبادئ عظيمة، سعدت هبا البشرية ماضًيا وحاضرًا، وتسعد هبا 
 مستقبال، وذكرت أن من أبرز تلك اجملاالت ما يلي: 

العقيدة هي أساس وجود اخللق، وال خري يف حياة بدون إميان، وهل الظلمات إالّ الكفر والفجور،  -أ
وما النور إالّ اإلميان والتقوى. وهلذا جاء العهد وامليثاق مقررًا هذه احلقيقة وملزًما البشرية بتحقيق عبوديتهم 

 املنـزلة، حيث تعمل كل أمة بكتاهبا، والعمل مبا يف كتب هللا هلل سبحانه وتعاىل، وداعًيا لإلميان به 
 فكتب هللا يصدق بعضها بعًضا، واملتأخر َّنسخ للمتقدم ومصدق به، وال تعارض يف ذلك وال تضاد. 
كما أن اإلميان ابلرسل من صميم عقيدة املسلم، فجاء العهد وامليثاق يف هذا اجملال، طالًبا اإلميان 

فبعضهم يؤمن ببعض، فاملتقدم يبشر ابملتأخر واملتأخر يصدق ابلرسل عموًما وابلنيب املرسل خصوًصا 
املتقدم، ويعرتف به، ال يستقيم اإلميان إالّ بذاك. والشرائع املنـزلة كلها من عند هللا، نؤمن ابملتقدم منها 

 إمجاال، وابملتأخر تفصيال. 
دعو الناس لالهتمام هكذا جاءت العهود واملواثيق يف القرآن الكرمي تؤصل هذا اجلانب وتؤكده، وت

 جبانب العقيدة وحتقيقها يف عامل الوجود. 
أمر املسلم ابلعبادة، أصوهلا وفروعها، وقد أخذ هللا امليثاق على الناس أبن يعبدوه، وذلك إبقام  -ب

ية الصالة وإيتاء الزكاة وغريمها من أنواع العبادات اليت شرعها هللا، وقد ورد مصطلح العهد وامليثاق مبيًنا أمه
هذا اجلانب ووجوب العناية به، وحمذرًا من التفريط فيه أو اإلمهال، فذلك نقض للعهد وامليثاق، وعاقبته 

 وخيمة، ومآل صاحبه إىل اخلسران واهلالك. 
األخالق سّر من أسرار بقاء األمم ودوامها، وفقداهنا سبب لدمارها وفنائها. واخللق احلسن مسة  -جـ

ده إىل مدارج العّز واخللود. وهذا اجملال واسع رحب له آاثره ومزاايه، لذلك جاءت ابرزة يف جبني الفرد، يقو 
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العهود واملواثيق حمتفية هبذا اجلانب ومؤكدة عليه، فوردت آايت كثرية من آايت العهد وامليثاق مشتملة على 
يم، على مستوى الفرد بيان أخذ هللا العهود على البشر، ليلتزموا ابألخالق الفاضلة ويبتعدوا عن أي خلق ذم

 واجلماعة. 
عدم احرتام العهود واملواثيق اليت تربم بني  -وما أكثر مآسينا  -من مآسي العامل يف عصرَّن احلاضر  -د

الدول، فكم من اتفاقية وقعت، وعهود كتبت، مل تزد أن تكون حربًا على ورق، وهذا سبب القالئل والفنت 
 ودين هللا يدعو إىل الوفاء وحسن اجلوار.  واحلروب. واإلسالم أيَب هذه األخالق،

ومن هنا جاء مصطلح العهد وامليثاق يف جمال العالقات الدولية لريسم للبشرية ما جيب أن تكون عليه 
سياسة الدول، بعيًدا عن الغدر واخليانة وأخذ الناس اآلمنني على حني غرة. وهبذا تسعد البشرية، وتعيش يف 

ا أن تتقدم يف مجيع شئون احلياة وجماالهتا، بعيًدا عن اخلوف واهللع، وتوقع الغدر أمن يسود حياهتا، ويتيح هل
 واخليانة. 

كما جاءت العهود واملواثيق يف جمال العالقات بني الدول، فد وردت يف جمال املعامالت بني   -هـ
لواًب يف تعاملهم البشر، وكما أخذ العهد بوجوب اإلميان ابهلل، وتصديق رسله، فقد جاء لريسم للناس أس

وحسن تقاضيهم، بعيًدا عن االلتواء والرتبص وسوء الطويّة، وهذا من عظمة هذا الدين ومسّو أهدافه وغاايته، 
 واحتفائه ابلفروع كاهتمامه ابألصول. 

يف القضااي االجتماعية وما يكون بني األسر واألفراد أمور حتتاج إىل عناية ورعاية، ولذلك فقد كان  -و
امليثاق أثر فعال يف حسن النظر ومراعاة هذا اجلانب املهم يف حياة الناس، والتساهل أو التهاون يف للعهد و 

ما يتعلق حبياة الناس اخلاصة وأمور أسرهم يؤدي إىل فساد اجملتمعات ومن مثّ دمار الدول، ولذلك فقد 
حلياة األسرية، حمذرة من أي جاءت آايت كثرية تّبني للناس النمط السوي يف حميط القضااي االجتماعية وا

 خلل أو تصدع يف هذا الكيان، مؤكدة ذلك ابلعهود واملواثيق صيانة وْحاية لألمة أفراًدا ومجاعات. 
ما أروع هذا الدين وما أمشله وأكمله، كم حيّس املسلم بسعادة وهناء وهو يرى مدى اهتمام اإلسالم 

ق ضمانة الستمرار سعادته، وْحاية له من الشقاء أبخص شئونه وأدقها، بل ويؤخذ عليه العهد وامليثا
 والعناء. 
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ال حياة لألمة بدون اجلهاد يف سبيل هللا، وأي أمة تدع اجلهاد أمه تعيش الذل أببشع صوره، اجلهاد  -ز
 حيمي الدين والنفس والعرض والنسل، واملال، حيمي البالد والعباد. 

ذا فقد جاء العهد وامليثاق يف جمال اجلهاد يف سبيل هللا لريتفع األمة اجملاهدة هلا العزة والرفعة واملنعة وهل
ابلبشرية عن مهاوي الردى ونوازع اهلوى، َّنعًيا عليها التثاقل يف األرض أو الركون إىل شهواهتا وملذاهتا، 

( )وحمحْن أحْوَفح ِبعحهْ وليطلب املوت من أراد أن توهب له احلياة، ومن وَّف ببيعه ويّف هللا له عهده  ِدِه ِمنح اَّللِا
 . (111)التوبة: من اآلية

 ال خالف وال نـزاع يف وجوب الوفاء ابلعهد وامليثاق، وآايت الكتاب وأحاديث املصطفى  -15
صرحية بذلك، كما هي صرحية حبرمة نقض امليثاق أو اإلخالل ابلعهد، وتوّعد هللا أبقسى العقوابت 

 ول يوافق صحيح املنقول على وجوب الوفاء ابلعهود واملواثيق. للناقضني عهودهم ومواثيقهم، وصريح املعق
الوفاء ابلعهد وااللتزام ابمليثاق صفات كرام الرجال وخيارهم، واآلاثر احلسنة اليت تعود على املوفني  -16

بعهودهم ومواثيقهم ال تعّد وال حتصى، منها اآلاثر اليت جينوهنا يف الدنيا، وأعظم منها ما حيصل هلم يف 
 اآلخرة، وإذا عظم املطلب فاجلزاء أعظم. 

 . (1)إن من أعظم اآلاثر نعمة اإلميان، وال يعرف قدر اإلسالم إال من عرف الكفر ومآسيه  
والتقوى وحمبة هللا للمتقني جزاء من ربك عطاء حسااًب للملتزمني بعهودهم احملافظني عليها. األمن يف 

عرفوا قدر املواثيق وراعوا حقها، فلهم األمن واحلياة الطيبة األوطان مطلب عّز مناله، لكنه حاصل ملن 
واجلزاء احلسن واألجر العظيم، ويف اآلخرة يكفر هللا عنهم سيئاهتم ويدخلهم اجلنات، ما أعظم هذه اآلاثر 

 وأزكارها، وما أجدر ابلبشرية احلائرة أن تنشد السعادة من معينها فقد طال شقاؤها. 
ينة ويف ظالل اإلميان تعيش احلياة الوارفة، تصون دماءها وحتمي ذمارها، هذا يف يف اإلسالم َتد الطمأن

 الدنيا، أّما يف اآلخرة فرب كرمي، ونـزل عظيم، وحياة أبدية يف جنات النعيم. 

                                                 
 نه عرف الكفر من أوجه أخرى كمعرفته بالكفار مثال. المعرفة هنا ال تعني كونه كافًرا قبل ذلك، بل هي أعم فقد يولد مسلًما ولك - 1
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آاثر نقض العهد وامليثاق مدمرة ومفجعة، بعضها عاجل وبعضها آجل، شيء منها حيّل ابلفرد  -17
ء وفاقًا. الكفر صفة للناقضني عهودهم، والفسق ديدهنم، واخلسران هنايتهم، واللعن وآخر يلحق ابألمة، جزا

 يف انتظارهم، قلوهبم قاسية قد طبع هللا عليها، فأغروا ابلعداوة والبغضاء إىل يوم القيامة. 
حرمت عليهم الطيبات يف الدنيا، والنار مصريهم يف اآلخرة. القتل والتشريد جزاؤهم لقاء غدرهم 

انتهم وضالهلم عن سواء السبيل. يعيشون يف الدنيا خبزي أبدي، ويف اآلخرة ال يكلمهم هللا وال ينظر وخي
إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم. هم شّر الدواب وشرار اخلليقة، ولذا فبعض الناقضني عجلت عقوبتهم 

 ه ويرديها. فأصبحوا قردة وخنازير لغدرهم وخيانتهم. والناقض عهده جيإ  على نفسه وأمت
إن أثرًا واحًدا مما مضى كافًيا للزجر والتهديد، فكيف هبذه اآلاثر جمتمعة أو بعضها مما ينتظر الناقضني 

لعهودهم. إن البشرية اليوم أبمس احلاجة إىل االستقرار والسعادة بعد طول شقاء وعناء. واملنقذ هلا من ذلك  
ام مبيثاقه، وأن يكون اإلسالم هو املهيمن على شئون احلياة كله هو التمسك حببل هللا والوفاء بعهده وااللتز 

 دوال وأفراًدا. 
 وبعد: 

فقد عشت فرتة طويلة وقصرية مع هذا املوضوع، طويلة يف حساب األايم والشهور، وقصرية مع كتاب 
 هللا فلو قضى املسلم عمره مع القرآن الكرمي فال يعدو أن يكون حلظة يف عمر الزمن. 

أبن هذا القرآن هو املنقذ للبشرية من واقعها املرير، فيه النور  -ومل يكن ضعيًفا واحلمد هلل  - ازداد إمياين
والربهان، فيه املخرج ألزماهتا، واحللول ملشكالهتا، ال الشرق ينقذَّن، وال الغرب ينفعنا، وإَّنا كتاب هللا هادينا 

 وقائدَّن. 
ن كنوز جمهولة، ودرر مغمورة ابلنسبة لكثري من أدركت من خالل هذا البحث كم يف القرآن الكرمي م

املسلمني، ولذلك ختّبطوا يف حياهتم يف الظلمات والنور بني أيديهم، يبحثون عن اهلدى واهلدي يف حوزهتم، 
 إن هذا القرآن منهج للبشر، كالم هللا ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، تنـزيل من حكيم ْحيد. 

 أعيش بني آايت العهد امليثاق معايشة هذا القرآن العظيم حلياة الناس حلظة بلحظة شّد انتباهي وأَّن
وساعة بساعة، موجًها ومنقًذا، ومبشرًا ومعاتًبا ومعاقًبا، حييط ابلناس بعنايته، وحينو عليهم برعايته، هذا يحِعُدُه 
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عموًما وللعلماء خصوًصا أبن  وذاك يتوّعده، وآخر يعلمه ويربيه. إهنا دعوة صادقة خملصة أوجهها ألميت
نعود إىل كتاب ربنا ومنهج حياتنا، نتفيء يف ظالله وتسعد البشرية احلائرة، فقد طال بالؤها وزادت 

 تعاستها، ولن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا. 
 ختاًما: 

ا ومجلة لك احلمد ريب على ما تفضلت وأنعمت ووفقت، أشكرك مع كل حرف أخطه وكلمة كتبته
أصوغها، أشكرك مع كل نسمة هواء متدين ابحلياة، وكل نقطة دم َتري يف عروقي، وقطرة ماء تسري يف 

 أحشائي، تذكرين أبنك اخلالق الواحد ال رب يل سواك. 
 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني. 


