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َ�َال  َعاَهْدُتْم   ��َ�ِ �هللا  ِبَعْهِد  �ْ�ُفو� َ�َ﴿
َ�َقْد  َتْوِكيِدَها  َبْعَد  �ْألَْيَماَ"  َتْنُقُضو� 
َجَعْلُتُم �هللا َعَلْيُكْم َكِفيًال ِ�"َّ �هللا َيْعَلُم َما 

َتْفَعُلوَ"﴾ (�لنحل: ٩٢)

شر4 �لكلما3:
َكْفًال   wَلصغ�� �لرجَل  كَفل  كفيًال: 
فهو  به،   sَقا� عليه  ��نفَق  عاَله  �َكفالًة: 
كاِفٌل. كَفل باملاC َكْفًال �ُكفوًال: ضَمنه، 
�لضامُن  �ملثيُل؛  ��لكفيُل:  كفيل.  فهو 
��مر�ٌ!  كفيٌل  ]جٌل   :Cيقا كالكافل. 
كفيٌل. �فّرkَ �لليُث بني �لكفيل ��لكافل 
 Zلكافل هو �لذ��فقاC: �لكفيل �لضامُن، 

يعوC >نساًنا (�ألقر�).

�لتفسـ7: 
�علم �4 "عهد �هللا" �ملذكو] هنا قد شرحه 

�هي: zخر�لقر�4 �لكرمي � مو�ضع �
١- يقوC �هللا تعاh: ﴿>4 �لذين يباِيُعونَك 
>منا ُيباِيعو4 �هللا َيُد �هللا فوkَ �يديهم فَمن 
نَكث فإمنا ينُكُث على نفسه �َمن ��َفى 
مبا عاَهَد عليُه �هللا فسيؤتيه �جًر� عظيًما﴾ 
(�لفتح:١١). �هذ� يوضح �4 "عهد �هللا" 
�لبيعة  عهَد   � �لن®  حيا!  يع¯ �  كا4 
فيع¯  �فاته  بعد  �ما  �ملبا]كة،   qيد على 

.sإلسال� � Cلدخو�
�يقوC �هللا � ﴿�قالت طائفٌة ِمن  - ٢
�هِل �لكتاِ� �ِمنو� بالذZ �ُنزCَ على �لذين 
لعلهم   qِخَر�  ����ْكُفُر �لنها]  �ْجَه َ �َمنو� 
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��تََّقى  qَفى بعهِد�َيرِجعو4*... بلى من َ�
 4��لذين يشَتُر �ملّتقني* >4  فإ4 �َهللا �بُّ 
ال  �لئك � قليال  َثَمًنا  �َ�مياِنهم  �هللا  بعهِد 
َخالY kَم � �آلِخرِ! �ال يكلُِّمهم �هللا �ال 
يهم �Yم  ينُظُر >ليهم َيوsَ �لِقيامِة �ال يزكِّ
 ٧٣ �آليا�  عمر�4:   C�)﴾ليٌم� عذ�ٌ� 
�ليمني  �ع  �"�ألميا4"   .(٧٨  -  ٧٧�
�هي �حللف. ��ملر�5 من قوله تعاh ﴿ال 
�لقد  Yم.  نصيب  ال   4� Yم﴾   kََخال
من  �ملر�5   4� �يًضا  �آلية   qهذ �ضحت �

.sعهد �هللا" هنا �إلسال"
كانو�  �لقد ﴿  :hتعا �هللا   Cيقو�  -٣
عاَهُد�� �َهللا ِمن قبُل ال ُيولُّو4 �َأل5باَ] �كا4 
 ،(١٦ (�ألحز��:  َمسُئوال﴾  �هللا  عهُد 
�لكننا ال جند � �لقر�4 �ال � �حلديث 
�Z عهد من قبل �ملنافقني بأ;م ال يوّلو4 
�أل5با]؛ غw �ننا جند �مًر� >Yيًّا يقوC: ﴿يا 
 ��كَفر �لذين  َلِقيتم   ��< �َمُنو�  �لذين  �يها 
0َْحًفا فال ُتولُّوهُم �َأل5باَ]﴾(�ألنفاC:١٦)؛ 
فثبت بذلك �4 �ملر�5 من "عهد �هللا" هو 
على  �ملبايع  فيه  يعاهد   Zلذ� �لبيعة  عهد 
 sيقو��4 يعمل بأحكاs �هللا تعاh كلها، 

بكل عمل حسن.
٤- كما �4 �هللا تعاh قد شر, هذ� �لعهد 
� قوله تعاh ﴿>4 �هللا �ْشَتَرz ِمن �ملؤِمنني 
ُيقاِتلو4  �َجلّنَة  Yُم  بأ4  ��مو�َلهم  �نفَسهم 
� سبيِل �ِهللا فيقُتلو4 �ُيقَتلو4 َ�ْعًد� عليه 
�َمن  ��لقر�4  ��إلجنيل  �لتو]�ِ!   � حقًّا 
ببيِعكُم   ��َفاْستبِشر �هللا  ِمن   qبعهِد �َفى �َ

�لذZ باَيعتم به ��لك هو �لفو0ُ �لعظيُم﴾ 
(�لتوبة: ١١١).

تؤكد هذq �آليا� �لقر�نية كلها �4 عهد 
�آلية  من  فاملر�5   4�<  ،sإلسال� يع¯  �هللا 
�لP [ن بصد5 تفسwها �نكم >�� ]ضيتم 
باإلسالs 5يًنا فعليكم �4 تعملو� بأحكامه 
كما ينبغي. علًما �نه تعاh قد بني � �آلية 
�قد �كد  sلسالفة خالصة تعاليم �إلسال�

�آل4 مر! �خرz على �لعمل ֲדا.
 4� hّصانا �هللا تعا�� مستهل هذq �آلية 
َنِفَي مبا عاهدناq عليه، كما ;انا عن �4 
¹لف �ملعاهد�� �لP تتم بيننا [ن �لبشر 
باسم �هللا تعاh، ألننا >�� خاَلْفنا ما َجَعْلنا 
�هللا عليه �كيًال ضامًنا فقد �سأنا >ليه �، 

فال بد �4 يغا] � �يعاقبنا على �لك.
هنا  �ّكد  قد   hتعا �هللا   4� �ملالَحظ  �من 
�يًضا �ملوضو� نفسه �لذZ ُ�كر � �آلية 
�لسابقة.. �Z �حلث على ��5} نوعني من 
مما  �لعبا5؛   kحقو��هللا   kحقو :kحلقو�
�«ا4  �هللا"  "عهد   ��  sإلسال�  4� يع¯ 
�لعالقة  >نشا}  �هو  �ال  ��حد  ملسمًّى 

�لسليمة مع �هللا �مع �لعبا5.
�لوفا}  على  �لتأكيد   4� معلوًما  �ليكن 
�لبشر باسم �هللا  تتم بني   Pل� باملعاهد�� 
تعاh ال يع¯ �4 ال حرS � �4 ¹الف 
كفيًال  فيه  �هللا  جنعل  ال   Zلذ� �لعهد 
[لف  ال   Zلذ� �لوعد  �ع¯  �ضامًنا.. 
 Zلذ� �لعهد  أل4  �لك  �؛  با«ه  فيه 
�لوعد  �يًضا  يتضمن   hتعا �هللا  مع  نقطع 

بأننا لن نقوC >ال �حلق �5ئًما. فالو�قع �4 
 4� ما ميكن  بكل  �لوفا}  على  حتثنا  �آلية 
يكو4 �هللا ضامًنا عليه �Z ما يكو4 مبنيًّا 
�خر..   wبتعب  �� ��لسد�5..  �حلق  على 
��إلحسا4 �>يتا}  Cلعد� يند]S حتت  ما 
�Z �لقر¼، �ما ما سو�q من �عو5 ظاملة 
مما يند]S حتت �لفحشا} ��ملنكر ��لبغي 
به غw ضر�]Z بل هو معصية؛  فالوفا} 
�لك أل4 �إلنسا4 عندما َيِعُد شخًصا بأمر 
حالC فكأنه يعاهد �هللا �يًضا عليه �يكو4 
�هللا ضامًنا له، لذلك ال بد من �لوفا} به؛ 
�]تكا�  على  �إلنسا4  تعاَهَد   ��< �لكن 
ظلم �� معصية فعليه �4 ال يفي مبثل هذ� 
�لوعد، ألنه لن ُيسأC عنه، بل �ب �ال 
يفي به ألنه >�، �ال ميكن �4 يكو4 �هللا 

تعاh ضامًنا لـه، بل ينهى عنه. 
�لذين  �لئك � �إلYية �ص  �لوصية   qهذ�
�لفو4 على �مر حر�s، � يصّر�4 على 

�لوفا} به �جة �لوفا} بأميا;م.

﴿َ�َال َتُكوُنو� َكالَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَها ِمْن 
�ْيَماَنُكْم Cََخًال َ �ْنَكاًثا َتتَِّخُذ�َ" َ  Hٍ َبْعِد ُقوَّ
َبْيَنُكْم َ�ْ" َتُكوَ" ُ�مَّـٌة ِهَي َ�Kَْبى ِمْن ُ�مٍَّة 
 Mََلُيَبيَِّننَّ َلُكْم َيْو�ِ�نََّمـا َيْبُلوُكُم �هللا ِبـِه َ
َتْخَتِلُفوَ"﴾ (�لنحل  ِفيِه  �ْلِقَياَمِة َما ُكْنُتْم 

(٩٣

شر4 �لكلما3: 
نقَضْت: نَقض �لبناَ}: هَدمه. نَقض �لعظَم: 
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كَسرq. نَقض �حلبَل: حلَّه (�ألقر�).
��لصوَ':  �لقطَن  �ملر�ُ!  غزَلها: غَزلت 
ْته �فَتلْته خيطاًنـا. �لغْزCُ: مصدٌ]؛  مدَّ

�ملغز�Cُ (�ألقر�).
�نكاًثـا: �ُع ِنْكث �هـو: ما ُنقض 
ثانيًة   Cلُيغـَز من �ألكسـية ��ألخبية 

(�ألقر�).
Cََخًال: �لدَخل: ما �5َخَلك من فسـا5 
� �لعقل �� � �جلسم؛ �خلديعُة ��ملكر، 
�� �لقـر�4 ﴿ال تتخـذ�� �مياَنكـم 
له   Cمفعو بينكم﴾، �(5ََخـًال)  5َخًال 

(�ألقر�).
�Kَبـى: �سـُم تفضيل ِمن ]بـا يربو 
�منـا. ��]¼ عليه كذ�: 5َ�0  5َ�0 :Cُملا�

(�ألقر�). 
 qخت���يبلوكم: بالq يبلوq بالً}: جرَّبه 

(�ألقر�).   

�لتفســ7: 
�علـم �4 هـذq �آلية ميكـن �عتبا]ها 
مسـتقّلًة مبعناها، كما ميكن �4 نعت�ها 
مرتبطًة مبا قبلها. فلو �عت�ناها �ستمر�ً]� 
للموضو� �لسـابق فاملع½: عليكم �4 
َتُفو� باملعاهد�� �فا} تامًّا، �>ال فسو' 
تتالشى من بينكم �لثقة �ملتبا5لة، �سيدمَّر 

¾ل �اعتكم �ملتماسكة بكل قو!.
 Z[�بالعهو5 جدُّ ضر  s4 �اللتز��حلق �
للوحد! �لقومية، أل4 حسن �ملعاملة هو 
قـو� s�Z �اعة، �ال يتأتى هذ� >ال >�� 

�لتزs �لنا� بالعهو5، �ما >�� �نعدs �لوفا} 
ֲדا �h< z5 �السـتيا} �عدs �لثقة بني 
�ملجتمع، �بالتا� يصبح سو} �لظن هو 
�حلكم �لسـائد فيه، �هكذ� فإ4 سو} 
�لتصر' من بعض �ألفر�5 �رs �ملئا� 
من �ملنافـع �ملنوطة بالنظـاs �لقومي. 
فينبغي لإلنسـا4 �4 يفي مبا �عد مهما 
�تضحية، �لك  Cكّلفه �لك من بـذ
لكي تتوطد �لثقـة بني �لنا�، فيكونو� 
مسـتعّدين ملسـاعد! �آلخرين بطيب 
�لنفـس، �يسـتمّر �لقـوs � �لترقي 

��ال50ها].
�باإلضافـة >h �لعهـو5 �لفر5ية هنا� 
عهو5 قومية �يًضـا حيث يتعاهد �فر�5 
�لقوs على يد �حد منهم لبذC كل ما � 
�سعهم للرقي �لقومي، �هذ� ما يسّمى 
باخلالفة؛ ��آلية تشـh< w هذ� �لعهد 
�يًضـا، حيث تنّبهنـا �4 �هللا تعاh قد 
��حد،  sحد! حتت نظا��جعلكم �مـة 
 ،sقد حلفتم باهللا على طاعة هذ� �لنظا�
5�ًما،  sذ� �لنظاY 4فعليكم �آل4 �إل�عا
�>ال ستز�C هيبة �إلسالs �لP توطد� 
 C4 لبذ�بسبب تضحياتكم، �ستضطر
 sجلهو5 من جديد لنشـر هيبة �إلسال�

.zخر�مر! 
��حلـق �4 �لقر�4 قـد بني هنا حكمة 
سياسـية عظيمة. >4 �لُفرقة بني بضعة 
�فر�5 من �لقوs يقضي على �لنظاs كله، 
�لقوs سًدz؛  فيذهب كلُّ ما كسـبه 

 Cَيتطلب بذ zخر�مرً!  sقامة �لنظـا<�
جهو5 �تضحيا� جسيمة من جديد، 
�مع �لك ال يكـو4 �ألمر كما كا4 
� �أل�C، أل4 �لثـو� �ملرقَّع ال يكو4 
كاجلديد، �أل4 �لقلو� >�� تناَفَر �5ُّها 
مثـُل �لزجاجة كسـُرها ال ُيجَبر. لذ� 
هنا� حاجة ماسة لبذC جهو5 مستميتة 

للوفا} ֲדذ� �لعهد.
كمـا يتضح من كلما� هذq �آلية �;ا 
تتحدU �يًضـا عن �التفاقيا� �لP تتم 
بني �ملسلمني ��ألمم �ألخرz؛ �بالنظر 
>h هذ� �ملع½ ميكن �عتبا] �آلية موضوًعا 
مستقالًّ جديًد�، �هو �نه كما ال بد من 
 �مر�عا! ما يعقدq �إلنسا4 مع �هللا � �
 Àمع قومه مـن عهو5، كذلك ال منا
له من �اللتـز�s باملعاهد�� �لP تتم مع 
 yلعا� sال سيدمَّر سال<� ،zألمم �ألخر�
�سـتعّم �لفوضى، كما تشh< w �لك 
 Pكال﴿� بينكـم﴾  ﴿5ََخًال  كلماُ� 

نَقضْت غزَلها ِمن بعد قو! �نكاًثا﴾.
ـر  �نظًر� >h هذ� �ملفهوs ميكن �4 تفسَّ

�آلية مبا يلي:
١- ال �ـو0 لكم �يها �ملسـلمو4 �4 
تعقد�� �لصلح مع قوs ال تقد]�4 على 
كسر شوكتهم، �� نيتكم �4 يطمئنو� 
جانَبكـم نتيجة هـذq �التفاقية، فإ�� 
�طمأنو� �عد5مت Yـم ُعّدَتكم � �خلفا} 
�5ّمرمتوهـم على حني غفلـة منهم. 
كانت �ال تز�C مثـل هذq �لتصرفا� 
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 sحكا�لكن �تقع � �لعاy �لسياسـي، 
��إلحسا4  Cمبنية على �لعد sإلسـال�
 qمثل هذ qلقر¼، فإنه يكر� Z� {يتـا<�
�لتصرفا� �ينهى عن >تيا;ا �لو كانت 

.s5 لإلسال�ضد عد� لد
٢- ال تعقد�� �تفاقية مع شعب ضعيف 
�جة �ملساعد!، �غرُضكم �ألصلي �4 
تسـتولو� على مقا5ير بال5هم، ��لك 
�بية � هذ� [�كمـا تفعل �لـد�C �أل

�لعصر.
٣- ال َتعاَهد�� من �جل >ضعا' �ألمة 
�قِفها عن �لرقـي، بل >�� ��ملعاِهـد! 
عقدمت �لصلح مع قوs فيجب �4 يكو4 

صلًحا كامًال �صا5ًقا.
 kخال�هنا من  sما علَّمنا �إلسال �َ�ما �]َ
عالية! >نه ينّبه �4 �لتفوk �لقومي شي} 
حسن 5�منا شك، �لكن ال �و0 حتقيقه 
باآلخرين.  باللجو} >h �خلد�� ��لغد] 
�ب �4 تتـم �التفاقيا� ֲדد' توطيد 
�ليس للكيد  ،sقر�] �لسـال<��ألمـن 

باآلخرين. 
�با [��على �لنقيـض �نظر�� ما تفعله �
�ليوs. >;م يهدفو4 باالتفاقيا� >ضعاَ' 
 � Uمثلمـا حد zلشـعو� �ألخر�
�ملاضي بالصـني �مصر �تركيا �>ير�4 
�كذلـك � �Yند قبل فتـر!، �مثلما 
�دU �ليوs � بولند� �فرنسا �فنلند�، 
�مانيا �تشيكوسـلوفاكيا [���لنر�يج 

�غwها.

كم هـو ]�ئـع ��يل هـذ� �لتعليم 
�إلسـالمي! ��حلق �4 �لعمل به يضمن 
�ختفا} �يع �لفنت ��لفسـا5 من �لدنيا 
 q4 مثل هذ�لو�قـع ��مر! ��حـد!. 
 {�[��التفاقيا� �ملغرضة هي �لP كانت 
��حلالية.  h��ندال� �حلربني �لعامليتني �أل
 (Versailles) "Zفلوال "معاهد! فرسا
ملا نشبت �حلر� �حلالية بني �الحتا5يني 
�خصومهم. >4 �لقر�4 �لكرمي �ّرs مثل 
هذq �ملعاهـد��، �يوصينا �4 ال نعقد 
�ية �تفاقية >ال �سن �لنية �ֲדد' ��حد 

.sهو: توطيد �لسال
��ما قولـه تعاh ﴿>منا يبلوكم �هللا به﴾ 
فنّبه فيه �ملسلمني بأننا سو' نتيح لكم 
 zَمد zلنر qعـن قريب فرًصا كهـذ
متسككم بتعاليم �إلسالs �ألخالقية >ّبا4 
 Z5مـا >�� كا4 �لرقي �ملا��قتد�]كم، 
سـيدفعكم >h �تبـا� خطو�� �ألمم 

�ألخر z�s ال؟ 

>4 هذ� �لبيا4 �لقر�- يشـّكل برهاًنا 
عظيًمـا على صدk �لقـر�4 �لكرمي 
�على تفوkُّ �إلسـالs على �لديانا� 
 Cنز�لك أل4 �هللا � قد � !zألخـر�
هذq �ألحكاs �ملتعلقة �كومة >سالمية 
 Cقـت كا4 �لن® � ال يز��قوية � 
فيه مبكة �ما كا4 �ملسـلمو4 ميلكو4 
حÆ شـً�� من �أل]�؛ كما كانت 
 Z� ئعة �يث ال يسع�[ sألحكا� qهذ
>نسا4 شـريف >ال �العتر�' بفضل 
تعليم �لقـر�4 �لكرمي. �ليس صحيًحا 
�نـه - بالرغم مـن �نقضا} �كثر من 
 Cلقر�4 - ال يز�� C�١٣ قرًنا على نز
صدk هذ� �لتعليم �فضله ينكشـفا4 
باسـتمر�]؟ �ليـس كل مـا يقع � 
 C��لدنيا من قالقل �ما تتوجسـه �لد
بعضها مـن بعض من fا�' >ال من 
 sألحكا� qجـر�} �إلعر�� عن هـذ

�إلسالمية؟

مـا أرَوَع ما يعّلمنا اإلسـالم هنا من أخـالق عالية! إنه 
ينّبـه أن التفـوق القومي شـيء حسـن دومنا شـك، 
ولكـن ال Wـوز حتقيقه باللجـوء إS اخلـداع والغدر 
باآلخريـن. Wـب أن تتـم االتفاقيات بهـدف توطيد 
األمـن وإقـرار السـالم، وليـس للكيـد باآلخريـن. 


