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 الىفاء بعهد هللا

 8: المائدة

واذكسوا وعمت هللا عليكم وميثاقه الري واثقكم به إذ قلتم سمعىا وأطعىا واتقىا هللا إن هللا 

 عليم براث الصدوز 

 مه تفسيس الطبسي

ل قوله تعالى ٌكم}: القول فً تأٌو هللا عل ٌعنً جل ثناؤه بذلك{واذكروا نعمة  ٌكم}:   هللا عل  {واذكروا نعمة 
ٌكم فً ذلكم، بأن هداكم من  ٌها المؤمنون بالعقود التً عقدتموها هلل على أنفسكم، واذكروا نعمته عل أ

رها جمة ضاللة والردى فً نعم ٌغ ضا، ووفقكم لما فٌه نجاتكم من ال : عن مجاهد. العقود لما فٌه الر
ٌكم} هللا عل هللا: النعم: قال {واذكروا نعمة   .عن مجاهد، مثله. آالء 

ٌعنً{ومٌثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا}: وأما قوله ٌها المؤمنون فً :  فإنه  ضا أ واذكروا ٌأ
ٌكم مٌثاقه الذي واثقكم به، وهو عهده الذي عاهدكم به هللا التً أنعم عل ل فً . نعم  ف أهل التأٌو واختل

ضهم هللا فً هذه اآلٌة، أي مواثٌقه عنى؟ فقال بع هللا الذي واثق به : المٌثاق الذي ذكر  عنى به مٌثاق 
هللا علٌه وسلم على  صلى  هللا  ٌعوا رسول  ن با هللا علٌه وسلم، ٌح صلى  هللا  ب رسول  صحا ن من أ المؤمٌن

هللا به ورسوله ٌما أحبوا وكرهوا، والعمل بكل ما أمرهم  س، قوله. السمع والطاعة له ف : عن ابن عبا
ٌكم ومٌثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا} هللا عل ٌعنً...  {واذكروا نعمة  هللا : اآلٌة،  ث  ث بع ٌح

ب، فقالوا هللا علٌه وسلم، وأنزل علٌه الكتا صلى  ب، وأقررنا بما فً التوراة: النبً  . آمنا بالنبً وبالكتا
هللا مٌثاقه الذي أقروا به على أنفسهم، وأمرهم بالوفاء به ي. فذكرهم  ٌكم }: عن السد هللا عل واذكروا نعمة 

ٌمان واإلقرار  {ومٌثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا فإنه أخذ مٌثاقنا، فقلنا سمعنا وأطعنا على اإل
ب آدم : بل عنى به جل ثناؤه: وقال آخرون.به وبرسوله صل ن أخرجهم من  مٌثاقه الذي أخذ على عباده ٌح

هللا علٌه وسلم، وأشهدهم على أنفسهم ت بربكم؟ فقالوا: صلى  : بلى شهدنا عن مجاهد فً قوله: ألس
ل ..الذي واثق به بنً آدم فً ظهر آدم: قال {ومٌثاقه الذي واثقهم به} ب فً تأٌو صوا وأولى األقوال بال

س، وهو أن معناه: ذلك ٌكم بهداٌته : قول ابن عبا ٌكم التً أنعمها عل هللا عل ٌها المؤمنون نعمة  واذكروا أ
ٌعنً هللا : إٌاكم لإلسالم ومٌثاقه الذي واثقكم به،  صلى  ٌعتم رسوله محمدا  ن با وعهده الذي عاهدكم به ٌح

ت لنا،  سر، إذ قلتم سمعنا ما قل علٌه وسلم على السمع والطاعة له فً المنشط والمكره، والعسر واٌل
ضا بتوفٌقكم لقبول ذلك منه  ٌكم ٌأ ٌما أمرتنا به ونهٌتنا عنه، وأنعم عل ق وأطعناك ف ت علٌنا من المواٌث وأخذ

ٌكم فً : بقولكم له سمعنا وأطعنا، ٌقول ٌها المؤمنون بمٌثاقه الذي واثقكم به، ونعمته التً أنعم عل هلل أ ففوا 
ضمن لكم  ف لكم بما  ٌما نهاكم عنه،ٌ  ٌما أمركم به، وف ذلك بإقراركم على أنفسكم بالسمع له والطاعة ف

ٌكم، وبإدخالكم جنته وبإنعامكم بالخلود فً دار  الوفاء به إذا أنتم وفٌتم له بمٌثاقه من إتمام نعمته عل
ب من قول من قال.كرامته، وإنقاذكم من عقابه وألٌم عذابه صوا عنى به المٌثاق : وإنما قلنا ذلك أولى بال

ن مٌثاقه الذي  ب تذكرة المؤمٌن هللا جل ثناؤه ذكر بعق هللا علٌه، ألن  ت  صلوا ب آدم  صل ٌهم فً  الذي أخذ عل
ٌها،  ٌما أمرهم به ونهاهم ف هللا علٌه وسلم ف صلى  واثق به أهل التوراة بعد ما أنزل كتابه على نبٌه موسى 

ل وبعثنا منهم اثنً عشر نقٌبا}: فقال هللا مٌثاق بنً إسراٌئ ب ...  {ولقد أخذ  صحا ت بعدها منها بذلك أ اآلٌا
ضع حظوظهم من الوفاء هلل بما عاهدهم علٌه، ومعرفهم  هللا علٌه وسلم محمد على موا صلى  هللا  رسول 

ر أنبٌائه  ٌعوا من مٌثاقه الذي واثقهم به فً أمره ونهٌه، وتعٌز ض ٌعهم ما  ٌض ب فً ت سوء عاقبة أهل الكتا
ب قبلهم، فكان إذا  ن عهوده من أهل الكتا حل بهم ما أحل بالناكٌث ث عهودهم، ٌف ورسله، زاجرا لهم عن نك

ركبوا من الفعل مثله مٌثاق قوم أخذ مٌثاقهم بعد إرسال  كان الذي ذكرهم فوعظهم به، ونهاهم عن أنٌ 
ر حال  ن نٌظ ٌها المٌثاق والموعوٌظ ٌكون الحال التً أخذ ف ٌهم واجبا، أن  ب عل ٌهم، وإنزال الكتا الرسول إل

ن وعظوا بهم صحة ما قلنا فً ذلك وفساد خالفه.الٌذ  .وإذا كان ذلك كذلك، كان بٌنا 
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صدور}: وأما قوله ت ال هللا علٌم بذا هللا إن  ن أطافوا {واتقوا  ن الٌذ هللا جل اسمه للمؤمٌن  فإنه وعٌد من 
هللا الذي واثقهم به فً رسله  ضوا مٌثاق  صحابه، وتهدٌدا لهم أن ٌنق هللا علٌه وسلم من أ صلى  برسوله 

ف ما أبدوا له بألسنتهم ضمروا له خال هللا : ٌقول لهم جل ثناؤه. وعهدهم الذي عاهدوه فٌه، بأنٌ  واتقوا 
ضمنتم له بقولكم ضوا مٌثاقه الذي واثقهم به، أو تخالفوا ما  ٌها المؤمنون، فخافوه أن تبدلوا عهده وتنق : أ

صدوركم، وعالم  ضمائر  هللا مطلع على  ر الوفاء بذلك فً أنفسكم، فإن  ضمروا له ٌغ سمعنا وأطعنا، بأن ت
حل بكم من عقوبته ما ال قبل لكم به، كالذي حل بمن  ًء من ذلك، ٌف ٌه ش خفى عل بما تخفٌه نفوسكم الٌ 

هللا وألٌم عقابه روا فً معادكم إلى سخط  ٌص ف النقم، وت صنو ٌهود من المسخ و  . قبلكم من ال


