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فواید و راه های گسترش وفای عهد از نظر امیرالمؤمنین علی7
کبریجهانپور1
سیدمحمدمهدیجعفری2

چکیده 
ناپسند شمرده  اخالقی  رذایل  از  پیمان شکنی  و  اخالقی  مهم  فضایل  از  اسالم  در  عهد  وفای 
می شود. در قرآن کریم با قوی ترین تعبیرات و بیانات بر لزوم وفای عهد تأکید شده است. حضرت 
علی7 به طور مستقیم این فریضٔه اخالقی را توصیه فرموده و فواید آن را متذکر شده اند. بررسی 
راه های گسترش وفای عهد در آموزه های حضرت علی7 راهگشای ما در رسیدن به ارزش های 
جامعۀ اسالمی است. در این پژوهش با تکیه بر کتاب شریف نهج البالغه و غررالحکم، مفهوم ، 

مصادیق و اهمیت وفای عهد از نظر امیر مؤمنان علی7 مورد بررسی قرار گرفته است.
از: امنیت،  از کالم حضرت علی7 استخراج شده است، عبارت اند  فواید وفای عهد که 
آسایش، حفاظت، اعتماد و اطمینان اجتماعی، اتحاد، اعتبار عهود، کاهش خیانت و عهدشکنی، 
بهره مندی از خیر دنیا و آخرت، پیوند خداوند، پاداش حق تعالی؛ و نیز راهکارهای گسترش وفای 
عهد از نظر حضرت علی7 عبارت اند از: راستگویی، باال بردن آگاهی خود و جامعه، تعجیل در 
تحّقق وعده ها، ملکه سازی، صبوری و داشتن استقامت، تشکر و قدردانی، معاشرت و نزدیکی با 

وفاداران، احترام به ارزش ها. 

کلید واژه ها: علی7، عهد، وفا، وفای به عهد، نهج البالغه
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مقدمه
عهددرمعانیمختلفیآمدهاستکهعبارتانداز:وفاء،وصیت،امر،باران1،امان2ونگهداریومراعات
پیدرپیشیء،توصیهالزمالحفظ3وتعّهد،التزام،تضمین،پیمان.4وفاءبهمعانیبهسربردنعهدو
پیمانوقول،انجامپذیرفتنودوستیوصمیمیت5آمدهاست.وفایعهدیعنیبهسربردنعهدوپیمان6

وعملبهآنها.
وفایبهعهددرکالمحضرتعلی7بهمعنایادایدینوذّمه7،محققنمودنوعدهها8،حفظو

رعایتپیمانها9آمدهاست.
تمامیمّلتهابرپایبندیبهپیمانهاتأکیددارندوحداقلدرظاهرخودراپایبندبهپیمانهایشان
معرفیمیکنند؛زیراروابطانسانیصحیحدرسایۀعملبهعهودامکانپذیراست.وفایعهدوپایبندی
بهپیمانهاباایجادوتقویتاعتماد،سبباستحکامپیوندهایاجتماعیمیشود.سعادتوپیشرفتدر
هرجامعهایباهمبستگیحاصلازعملبهتعهداتمیسرمیشود.اگرپیمانشکنیدرسطحجامعه
یابد،همهنسبتبهیکدیگربدبینوبیاعتمادشدهوپیشرفتجامعهمتوقفمیگردد،رشتٔه گسترش

اتحادآنهاپارهشدهوبهآسانیدربرابردشمنبهزانودرمیآیند.
درمکتباسالموفایعهدیکیازمهمترینوظایفغیرقابلتخلفبرایمسلمانانشمردهشده
است.دیناسالموفایعهدرابرمسلمانانواجبکردهاست.قرآنکریمبهطورصریحبهوفایعهدامر
فرمودهوپیمانشکنانرانکوهشکردهاست.اهمیتوفایعهدازنظرقرآنآنقدرزیاداستکهآنرا
درردیفایمانبهخدا،نمازوزکاتقراردادهاست.شاگرداسالمحضرتعلی7نیزبروفایعهدتأکید

کردهاندواجازۀعهدشکنیمسلمانانباغیرمسلمانوحتیبادشمنانرانمیدادند.
باوجودسفارشاتدینمبیناسالموروایاتائمٔهاطهار:درعصرکنونیوباگذشتچندینسال

1 . ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، بیروت: دار صادر، 1414 ه؛ ج  3، ص 311. 
2 . طریحی، فخر الدین؛ مجمع البحرین، تهران: کتابفروشی مرتضوى، چاپ سوم، 1375 ش؛ ج 3، ص 112.
3 . قرشی، سید علی اکبر؛ قاموس قرآن، تهران: چاپ ششم، دار الکتب اإلسالمیة، 1371 ش؛ ج 5، ص 59.

4 . مهیار، رضا؛ فرهنگ ابجدى عربی ـ فارسی، بی جا، قرن 15؛ ص 241.
5 . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، انتشارات بهزاد، 13۸7؛ ص 3۶12.

۶ . همان.
َمِم. 7 . اْلَوفاُء ِباْلذِّ

ْنِجُزوا الُوُعوَد.
َ
۸ . أ

ْوُفوا ِباْلُعُهوِد.
َ
9 . أ
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ازانقالباسالمی،بیوفاییهاییدرعرصۀجامعهوروابطاجتماعیوحّتیخانوادههامشاهدهمیشود.
عواقباینبیوفاییها،بیاعتمادیوعدمامنیتوسستشدنروابطانسانی،تفرقهو...خواهدبود.

برایبرونرفتازاینخطراتاحتمالیبایدبهآموزههایدینیمراجعهکنیم.
درکتباخالقیوفایبهعهدتوصیهشدهاستوکتابهاییدرزمینهوفایعهدازنظرقرآننوشته
محمد اثر قرآن در  پیمان  و شیرازی بیآزار عبدالکریم اثر قرآن در  میثاق  کتاب جمله: از است شده
موسویزاده.درکتابغدیر خممدرسفتحیبهطورمحدودبهموضوعوفایبهعهدوالیتازدیدگاه
امامعلی7پرداختهاست.مقاله»پیمانهاومعاهداتدرنهجالبالغه«بهقلمکاظمرهبر،بهعهددر
نهج البالغهپرداختهاستولیاینمقالهراهکاریارائهندادهاست.مادراینمقالهبابررسیسخنان
گوهربارحضرتعلی7اهمیتواالیوفایبهعهدراروشنکردهوفوایدوفایبهعهدراازنظرایشان
بررسیمیکنیم.سپسبامراجعهبهکتابشریفنهج البالغهو غررالحکمراهکارهایعملیکهبتوانیم

اینفریضهرادرخودوجامعهگسترشدهیم،استخراجوارائهمیکنیم.

اهمیّت وفای به عهد در نهج البالغه
وفایبهعهدازنظرحضرتعلی7بهقدریاهمیتداردکهوقتیخبررسیدنیروهایمتجاوزمعاویهبه
فرماندهیسفیانبنعوفغامدی،بهدلیلکوتاهیسرانوسستیمردمدردفاع،گستاخشدهوبهشهر
انبارشبیخونزدهاند،محافظانشهرکشتهشدهومتجاوزانواردخانۀزنیغیرمسلمانشدهوگوشواره،
گردنبند،دستبندوخلخالویراگرفتهوبدوندرگیریگریختهاند،امام7ازاندوهاینبیحرمتیو

شکستهشدنپیمانامنیتیکغیرمسلماننتوانستندبایستند.1
ازنظرحضرتعلی7وفاداریبهعهدارزشیپرافتخاراستکهمردمبایدبهآنافتخارکنند.

َمِم؛2 سزاوار است كه بنازد به بلندى مّهت ها  َمِم َو اْلَوفاُء بِاْلذِّ َينَْبِغي َأْن َيكُوَن اْلتَّفاُخُر بُِعَل اْلِ
و وفا كردن به پيامن ها.

عملبهوعدههاووفایبهعهدهاازتوصیههایمستقیمحضرتعلی7است.
ُجوُدوا بِاْلَْوُجوِد َو َأْنِجُزوا الُوُعوَد َو َأْوُفوا بِاْلُعُهوِد؛3 آنچه هست و موجود است ببخشيد و به 

1 . ابراهیم بن هالل ثقفی، ابو اسحاق؛ الغارات ، ترجمٔه عزیزاهّٰلل عطاردى؛ انتشارات عطارد، 1373ش؛ ص 325.
2 . همان، ج 2، ص ۸۶2. 

3 . همان، ح 311۰.
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وعده ها وفا كنيد و عهدها را بجا  آريد.
درمنطقاسالمپسازآنکهعهدوپیمانیمنعقدشد،پاسداشتآنالزمووفایبهآنعهدواجب
است.سفارشحضرتعلی7درپاسداشتعهدوپیمانحاکیازاهمیتوفایبهعهداست.وفای
بهعهد،واجبالهیاستکهدرمیانهمۀاّمتهاحرامبودهاستوهیچآیینوشریعتیدرحرمتآن

اختالفنکردهاند.
ِق َأْهَواِئِهْم َو َتَشتُِّت آَراِئِهْم ِمْن  ُه َلْيَس ِمْن َفَراِئِض اهلل َشْ ٌء النَّاُس َأَشدُّ َعَلْيِه اْجتاَِمعًا َمَع َتَفرُّ َفإِنَّ
ُكوَن فِياَم َبْينَُهْم ُدوَن اُلْسِلِمنَي لَِا اْسَتْوَبُلوا ِمْن َعَواِقِب  َتْعظِيِم اْلَوَفاِء بِاْلُعُهوِد َو َقْد َلِزَم َذلَِك اْلُْشِ
اْلَغْدِر؛1 چه مردم بر هيچ چيز از واجب هاى خدا چون بزرگ شمردن وفاى به عهد، سخت 
مهداستان نباشند با مهه هواهاى گونه گون كه دارند، و رأی هاى خمالف يكديگر كه در ميان 
آرند. و مشكان نيز جدا از مسلامنان وفاى به عهد را ميان خود الزم مى شمردند چه زيان 

پايان ناگوار پيامن شكنى را بردند.
هنگامیکهکافراندرعهدخودثابتقدمبودند،برمسلمانانواجبتراستکهنسبتبهعهدخود
وفادارترباشند.ازنظرحضرتعلی7پیمانشکنی،خیانتبهتعّهداتوفریبدادندشمن،جرأتبر

خداست.کسیکهجرأتپیمانشکنیبهخودمیدهد،درواقعحریمحرمتالهیرامیشکند.
ُئ َعَل اهللِ إاِلَّ َجاِهٌل  َتِ ُه اَل َيْ َك َفإِنَّ تَِك َو اَل َتِْيَسنَّ بَِعْهِدَك َو اَل َتْتَِلنَّ َعُدوَّ َفَل َتْغِدَرنَّ بِِذمَّ
؛2 پس در آنچه به عهده گرفته اى خيانت مكن و پيامنى را كه بسته اى مشكن و دشمنت  َشِقيٌّ

را كه در پيامن توست مفريب كه جز ناداِن بدبخت بر خدا دلريى نكند.
حضرتعلی7پیمانبینمردمراعهدالهیمینامند؛زیرااینپیماندرحریمالهیبستهمیشود.

گویادستخدادرآنپیماناستوشکستنآنپیمان،شکستنحرمتالهیوپیمانخداونداست.
امام7معتقدندعهدها،ِدینیبهگردنکسیاستکهآنهارابهعهدهگرفتهوتازمانیکهبهآن

عهدهاوفانشود،ازگردنایشانساقطنمیشود.
إِنَّ اْلُعُهوَد َقلئٌد ِف األَْعنَاِق إىِل َيْوِم الِقَياَمِة َفَمْن َوَصَلَها َوَصَلُه اهللُ َو َمْن َنَقَضَها َخَذَلُه اهللُ َو 
ِذي َأَكَدَها َو َأَخَذ َخلَقُه بِِحْفظَِها؛3 به راستى كه عهد و پيامن ها  َمْن اْسَتَخفَّ ِبَا َخاَصَمْتُه إىِل الَّ

1 . رضی، ابوالقاسم؛ نهج البالغه، ترجمه سید جعفر شهیدى؛ تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 137۸؛ نامٔه 53.
2 .همان.

3 . تمیمی آمدى، عبدالواحد؛  غررالحکم و دررالکلم، ترجمۀ محمدعلی انصارى قمی؛ تهران: ج 1، ص 254.
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گردنبندهايى بر گردن ها هستند تا روز قيامت هر كه آن را وصل كند و به عهدى كه بسته 
است وفا ناميد، خدا با وى وصل كند و هر كه آن را پاره سازد، خدايش خوار دارد .هر كه 
آن را سبک شامرد، آن عهدها به آن كس كه آن ها را حمكم ساخته بدادخواهى برند او را و آن 

كس كه از خلقش براى حفظ آن عهدها پيامن ستانده است.
میکند؛ باشند،محکم پیمانها پیوند حفظ و عهدها به وفاداری درصدد که کسانی پیوند خداوند
برعکسکسانیکهبهدنبالپیمانشکنیونقضعهدهابرآیند،خداوندآنهاراخوارمینماید.کسانی
همکهبهدنبالایجاداخاللدرعهدهابرآیند،عهدهانزدخداوندازاخاللگرشکایتمیکنند.ازآنجاکه
حکمدهندهخداستوپیشازاینبهحفظوپیوندعهدهادستوردادهبود،لذاصدورحکمبهنافرمانیاز

خداوندواخاللدرنقضپیمانمردمبرایشانانتظارمیرود.

فواید وفای عهد از نظر امیر المؤمنین علی7
وفایعهد،مایٔهسعادتدنیویواخرویفردوجامعهاست.امام7وفاداریرابهسپرحفاظتیتشبیه
نمودهاندکهازجانانسانمحافظتمیکندوانسانراازآفاتوبلّیاتدنیویواخرویحفظمیکند.

ْدِق َو َما َأْعِرُف ُجنًَّة َأْوَقى ِمنُْه؛1 به راستى كه وفا و صدق با هم مهراه و  إِنَّ اْلَوَفاَء َتوَأُم الصِّ
توأم اند و من سپرى از وفادارى نگهدارنده تر نديدم.

وسالممیشود. ایجادجامعٔهموفق اقشارجامعه،سبب وحقوق پیمانرعایتجایگاه به وفاداری
هنگامیکهطبقاتمختلفجامعهمورداحترامواقعشدهوهمهبهحقوقحقٔهخویشبرسند،عدالت
اجتماعیایجادوامنیتوآسایشانسانهادرآنجامعهبرقرارمیشودوهمهازرحمتگستردۀالهی

بهرهمندخواهندشد.
َتُه َأْمنًا َأْفَضاه  َبنْيَ اْلِعَباِد بَِرْحَتِِه َو َحِرياًم َيْسُكنُوَن إىَِل َمنََعتِِه َو َيْسَتِفيُضوَن  َو َقْد َجَعَل اهللُ َعْهَدُه َو ِذمَّ
إىَِل ِجَواِرِه؛2 و خدا پيامن و زينهار خود را امانى قرار داده، و از در رحت به بندگان رعايت آن 
را بر عهدٔه مهگان هناده و چون حريمى استوارش ساخته تا در استوارى آن بيارمند و رخت 

به پناه آن كشند.
باوفاداریعمومانسانهابهحفاظتونگهداریازپیمانها،آسودگیخاطرواعتمادعمومیبهدلیل

1 . تمیمی آمدى، عبدالواحد؛  پیشین؛ ح 1۶11.
2 . رضی، ابوالقاسم؛ پیشین، نامه 53.
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اطمینانازعدمخیانتوتجاوز،درجامعهباالخواهدرفت.
َمْن َسَكَن اْلَوَفاُء َصْدَرُه َأِمَن اْلنَّاُس َغْدَرُه؛1 وفا و دوستى در سينٔه هر كس بار بگشايد، مردم 

از بينوايی اش ايمن مى گردند.
درجامعهایکهمردمنیتوفاداریداشتهودرصددعملبهعهدهایشانبرآیند،آنانازپیوندخداوند

برخوردارشدهوشایستٔهپاداشخواهندبود.
إِنَّ اْلُعُهوَد ... َفَمْن َوَصَلَها َوَصَلُه اهللُ؛2 به راستى كه عهد و پيامن ها ... هر كه آن را وصل كند 

و به عهدى كه بسته است وفا ناميد، خدا با وى وصل كند.

نيكو  پاداشت  با وفادارى استوار ساز،  پيامنت را  َلَك اجلَزاُء؛3  ُيِْسْن  بِالَوفاِء  َعْهَدَك  ُحْط 
مى گردد.

انسانهایبرجستهیاعلماکهمسئولیتجامعهراپذیرفتهوباوفاداریدرصددانجامکاملتعهداتشان
بودکه الهیخواهند دریافتوعدههای تداوممسئولیت،الیق و بینمردم برمحبوبیت افزون باشند،
وعدههایخداونددرنهج البالغهعبارتانداز:روزی،یاریونصرتسپاهاسالم،بازگشتبهبهشت،
نبوت. اکمال و قیامت در بعث بهشت، صابران، به پاداش پرهیزکاران، به پاداش بزرگ، نعمتهای
شایستۀ را خود تا کسب را الزم شایستگی و لیاقت فرمودند سفارش علی7 حضرت که همانطور

وعدههایالهیکنید:
ِر لِِصْدِق ِميَعاِدِه؛4 سزاوار شويد از جانب خدا آنچه را كه  وا ِمَن اهللِ َما َأَعدَّ َلُكْم بِالتَّنَجُّ اْسَتِحقُّ

آماده كرده است كه به شام برسد براى اين كه وعده خدا راست و درست است.

راه های گسترش وفای به عهد
وهمکاری پشتیبانی توسطحاکم، درتحققوعدههایحکومتی پایبندی بهعهد، وفای ازمصادیق
مردمبرایانجامبهینهتعّهداتمسئوالن،مسدودکردنراههایفسخپیمانهانظیرپیمانصلحوتالش
درحفظومحققکردنمفادقراردادهارامیتواننامبرد.ازنظرحضرتعلی7هرگاهشخصیپیمانی

1 . تمیمی آمدى، عبدالواحد؛  پیشین؛ ح 932۸.
2 . همان، ح 1539.
3 . همان، ح 3321.
4 . همان، ح ۶75.
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ببنددویاحّتیزیربارذّمهویاِدینیقرارگیردکهشکستنآنآسانتراست،بایدآنهارااداکند.بنابراین
شخصمتعّهدنبایددنبالایجادخللوبهانهبرایپیمانشکنیباشد.نهتنهاانسانبایدبهتعّهداتخویش
عملکند،بلکهمانندسپریکهازبدنحفاظتمیکند،بایددرحفظپیمانوآسیبنرسیدنبهعهدش

تالشکند.
َتَك  ًة َفُحْط َعْهَدَك بِاْلَوَفاِء َو اْرَع ِذمَّ َو إِْن َعَقْدَت َبْينََك َو َبنْيَ َعُدوٍّ َلَك ُعْقَدًة َأْو َأْلَبْسَتُه ِمنَْك ِذمَّ
بِاأْلََماَنِة َو اْجَعْل َنْفَسَك ُجنًَّة ُدوَن َما َأْعَطْيَت؛1 و اگر با دشمنت پيامنى هنادى و در ذمٔه خود او 
را امان دادى، به عهد خويش وفا كن و آنچه را بر ذمٔه دارى ادا و خود را چون سپرى برابر 

پيامنت بر پا.
ازآنجاکهوفاداریتوصیٔهدینمبیناسالموسفارشمستقیمحضرتعلی7بودهوباعثسعادت

فردوجامعهمیشود،بایدبهدنبالگسترشاینفریضٔهواجبباشیم.
ازبررسیفرمایشاتگوهربارامیرالمؤمنینعلی7هشتموردکهعبارتنداز:راستگویی،دوریاز
نفاق،باالبردنآگاهیخودوجامعه،تعجیلدرتحّققوعدهها،ملکهسازی،صبوریوداشتناستقامت،
تشکر،معاشرتونزدیکیباوفادارانواحترامبهارزشها،بهعنوانراههایگسترشوفایعهدبرداشت

شدهاست.

1. ردستگللی
ازنظرحضرتعلی7کسیکهدرگفتار،راستگویوصادقباشد،وفادارخواهدشد.بنابرایناگرافراد

جامعهخودرابهراستگوییوپرهیزازدروغعادتدهند،وفاداریگسترشمییابد.
ُكْن َصاِدقًا َتُكْن َوفِّيًا؛2 راستگو باش تا با وفا باشى.

2. باالبادن آیالی خلد و جاتعو
برایگسترشخصلتنیکوفاداری،افزونبرملّبسکردنخودبهصفتوفاداری،بایدمحیطرانیز
ازعهدشکنیدورکنیم.باباالبردنآگاهیعمومیونشاندادنقبحعهدشکنی،جلباعتمادعمومی
بابستنقراردادهایتضمینشدهو...وفاداریگسترشمییابد.اشارٔهحضرتعلی7بهنقشمنّزه
بینبردن از برای جامعه و فرد همکاری و مسئولاند همه که است این بیانگر دین، و خود ساختن

1 . رضی، ابوالقاسم؛ پیشین؛ نامٔه 53.
2 . تمیمی آمدى، عبدالواحد؛  پیشین؛ ح ۶59۶.
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پیمانشکنیوبالطبعگسترشوفاداریضروریاست.
لَّ  ْنَيا الذُّ ْه َنْفَسُه وِدينَُه َعنَْها َفَقْد َأَحلَّ بِنَْفِسِه ِف الدُّ َياَنِة َو َلْ ُينَزِّ َو َمِن اْسَتَهاَن بِاأْلََماَنِة َو َرَتَع ِف اْلِ
ْزَي َو ُهَو ِف اْلِخَرِة َأَذلُّ َو َأْخَزى؛1 و آن كه كار امانت را سبک شامرد، و در آن خيانت  َو اْلِ
روا دارد و جان و دين خود را از خيانت پاک نناميند، در اين جهان دِر خوارى و رسوايى را 

به روى خويش گشايد و به آخرت خوارتر و رسواتر در آيد.

3. تعجیل در تحّقق واره لا 
تعّهداتوبیوفایی ازدسترفتنمنافعومحّققنشدن باعثضایعشدنو انجامدیرهنگاموعدهها

میشود.
ْر َعَمَل َيْوِمِه لَِغِدِه؛2 دورانديش ترين مردم مردی  َأْحَزُم النَّاِس َرْأيًا َمْن َأْنَجَز َوْعَدُه َو َلْ ُيَؤخِّ

است كه به وعده اش وفا كند و كار امروزش را به فردا نيفكند.
تعّلل که متذکرشوند تا خواندند، لئیم نکنند، تعجیل وعدههایش در که را حضرتعلی7کسی
موقع به همه جامعه در اگر داشت. نخواهد بیوفایی جز عاقبتی وعده، انداختن تعویق به و ورزیدن

وعدههایشانراعملینمایند،اعتمادعمومیباالرفتهووفاداریتقویتمیشود.
ِئْيِم َتْسِوْيٌف َو َتْعِلْيٌل؛3 وعدٔه لئيم پس انداختنی ست و مشغول ساختنى. َوْعُد اْللَّ

۴. ترکو سا ی 
اگربراجراوکاربردیشدنوفاداریدرجامعهنظارتومدیریتشودواینکاراستمراریابد،وفاداریجزء

خویوُخلقیکمّلتمیشود.چنانکهحضرتعلی7بهساکنشدنوفاداریتأکیددارند:
َمْن َسَكَن اْلَوَفاُء َصْدَرُه َأِمَن اْلنَّاُس َغْدَرُه؛4 هر كه وفا در سينه او قرار گريد، مردم از بی وفائى 

او ايمن گردند.
بهانجاموفاداری باآسودگی، تامردم ارائهشود بایدطرحهایی برایگسترشوفاداریدرجامعه،

تشویقشدهومشتاقانهبسویآنکشاندهشوند.

1 . رضی، ابوالقاسم؛ پیشین؛ خطبٔه 2۶.
2 . تمیمی آمدى، عبدالواحد؛  پیشین؛ ح 254.

3 . همان، ح 1۰۶2۶.
4 . همان، ح 932۸.
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۵. صبلری و ددشت  دستقاتت  
حضرت است. نیازمند زیادی صبوری و شکیبایی گذشت، به جنگ، مثل سخت شرایط در وفاداری

علی7بهمالکتوصیهکردندکهبرایحفظپیمانبایدصبوریکند.
َك َعَل  إىَِل َطَلِب اْنِفَساِخِه بَِغرْيِ اْلَقِّ َفإِنَّ َصْبَ َو اَل َيْدُعَونََّك ِضيُق َأْمٍر َلِزَمَك فِيِه َعْهُد اهللِ 
ِضيِق َأْمٍر َتْرُجو اْنِفَراَجُه َو َفْضَل َعاِقَبتِِه َخرْيٌ ِمْن َغْدٍر َتَاُف َتبَِعَتُه؛1 و مبادا سختى پيامنى كه بر 
عهده ات فتاده و عهد خدا آن را بر گردنت هناده، رس بردارد و تو را به ناحق بر به هم زدن 
آن پيامن وادارد، كه شكيبايى كردنت در كار دشوارى كه گشايش آن را اميدوارى، و پايان 
نيكويى اش را در انتظار، بت از مكرى است كه از كيفر آن ترسانى، و اين كه خدا تو را چنان 

بازخواست كند كه درخواست بخشش او را در دنيا و آخرتت نتوانى.
باالرفتنتحّمل بهصبوریواداشتنخود،سبب شرطتحققهرعهدی،داشتناستقامتاست.
شرایطسختوجلوگیریازبیوفاییمیشود.اگرطرفینپیمانصابرباشندوهیچکدامدرصددخیانت

نباشند،وفاداریتقویتشدهوپیمانازاستحکامالزمهبرخودارخواهدشد.

۶. تشکا
قدردانیوتشکرازضامن،باعثتشویقودلگرمیویواستمرارواستحکامتضمینمیشود.

ُشْكُرَك لِْلَراىِض َعنَْك َيِزيُدُه ِرضًا َو َوفاًء؛2 سپاسگزارى تو از كسى كه از تو خوشنود است، 
رضا و وفادارى او را مى افزايد.

۷. تعاشات و ازدلکی با و اددردن
معاشرتباوفادارانومشاهدۀمیزانوفاداریآنانباوجودتحّملسختیهاومشاهدۀگذشتواصرار

آنانبرایعملبهتعّهداتشان،سببالگوگیریوافزایشوفاداریدیگرانمیشود.
َك إاِلَّ ُمْؤِمنًا َوفِّيًا؛3 جز با  الَ َتْصَحْب ااِلَّ َعاِقلً َتقيَّا، َو الَ ُتَعاِشْ إاِلَّ َعالًِا َزِكّيًا، َو الَ ُتْوِدْع رِسَّ
خردمند منشني و جز با دانشمندى پاک معاشت منامى و رازت را جز با مؤمنى وفادار 

مسپار.

1 . رضی، ابوالقاسم؛ پیشین؛ نامٔه 53.
2 . تمیمی آمدى، عبدالواحد؛  پیشین؛ ح 45۰۶.

3 . همان، ح ۶۸5۶.
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و پرهیزکاری بر افزون وفاداران زیرا میفرمایند. سفارش وفاداران با دوستی به علی7 حضرت
داشتنطهارتباطنی،نسبتبهحفظاسراروفاداربودهوبرادرانشایستهایبرایماهستند.

الَ َتْطُلَبنَّ اإِلَخاَء َعنَْد َأْهِل اجْلََفاِء َو اْطُلْبُه َعنَْد َأْهِل اِلفَاِظ َو اْلَوَفاِء؛1 برادرى را پيش جفاكاران 
و بی وفايان طلب مكن و آن را نزد نگهدارندگان پيامن و وفاداران بطلب.

همنشینیونشستوبرخاستباهواپرستانوعهدشکناندرشخصتأثیرمیگذارد؛زیرابراثرغفلت
ازذکرخداویادآخرت،نورایمانازدلگناهکارانبیرونمیرودوشیطانبرایاضاللوگمراهیآنان

درمجالسشانحاضرمیشود.
ْيَطاِن؛2 و مهنشينى پريوان هوا، فراموش  ٌة لِلشَّ َو ُمَاَلَسَة َأْهِل اْلََوى َمنَْساٌة لِْلِياَمن َو حَمَْضَ

كردن ايامن و جاى حارض شدن شيطان است.

۸. دحتادف بو در م لا
حفظارزشهایدینیواحترامگذاشتنبهآنها،باعثپاسداریوحفظحریمهامیشود.اگردرجامعه،

وفاداریبهعنوانیکارزشمعرفیشود،مردمبهدنبالکسباینافتخارخواهندبود.
َمِم، َو  َمْم، َو اْلُباَلَغُة ِف اْلَكَرِم، الَ بَِبَواِلْ اْلرِّ َمْم، َو اْلَوَفاُء بِاْلذِّ َينَْبِغي َأْن َيُكْوَن اْلتَّفاُخُر بُِعَل اْلِ
َيِم؛3 سزاوار است كه بنازد به بلندى مّهت ها و وفا كردن به پيامن ها و پافشارى در  َرَذاِئِل اْلشِّ
كرم و جوانمردى؛ نه اين كه بنازد به استخوان هاى پوسيده و كردارها و روش هاى زشت 

و ناپسنديده.

نتیجه گیری
خواستههای و دعاها از یکی است. ملتها برای پرافتخار ارزشی و اسالم اساس عهد به وفای
از بهعهدها بهوعدههاووفای نبودناست.عمل ازخداوندمتعال،عهدشکن امیرالمؤمنینعلی7

توصیههایمستقیمایشاناست.
ازنظرحضرتعلی7عهدهاِدینیبهگردنکسیاستکهآنهارابهعهدهگرفتهوتازمانیکهبه

1 . همان،ح ۶۸7۶.
2 . رضی، ابوالقاسم؛ پیشین؛ خطبٔه ۸۶

3 . تمیمی آمدى، عبدالواحد؛  پیشین؛ ح 1۰۸۰7.
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آنعهدهاوفاننماید،حتیاگرتاقیامتنتواندانجامدهد،ازگردنویساقطنمیشود.
پیمانبینمردم،عهدالهیاست.اینپیمانکهدرحریمالهیبستهمیشود،گویادستخدادرآن

پیماناستوشکستنآنپیمان،شکستنحرمتیالهیاست.
وفایعهدبهدلیلادایحقمردم،سرمنشأموفقّیتوعّزتومنفعتوسعادتدنیویاستوبه

دلیلخشنودیخداوند،سعادتاخرویرادرپیدارد.
ملکهسازی، وعدهها، تحّقق در تعجیل جامعه، و خود آگاهی بردن باال راستگویی، راهکارهای با
باوفادارانواحترامبهارزشهامیتوانوفای صبوریوداشتناستقامت،تشکر،معاشرتونزدیکی

عهدرادرجامعهگسترشداد.
اگردرجامعه،وفاداریبهعنوانیکارزشمعرفیشود،مردمبهدنبالکسباینافتخارخواهندبود.
اگراحتمالعدمتحققوعدهدرآیندهوجودداشتهباشد،بهتراستازابتداوعدهایدادهنشود.انجام
دیرهنگاموعدههاسببضایعشدنوازدسترفتنمنافعومحّققنشدنتعّهداتوبیوفاییمیشود،

لذابایددرتحّققوعدههاتعجیلکنیم.
آنانبرایعملبه آنانومشاهدۀگذشتواصرار باوفادارانومشاهدۀمیزانوفاداری معاشرت

تعّهداتشان،سببالگوگیریوافزایشوفاداریدیگرانمیشود.
اگرافرادجامعهخودرابهراستگوییوپرهیزازدروغعادتدهندومسئوالنبراجراوملکهسازی
وفاداریدرجامعهنظارتومدیریتداشتهباشندواینکاراستمراریابد،وفاداریجزءخویوُخلقیک
مّلتمیشود.برایگسترشوفاداریدرجامعه،بایدطرحهاییارائهشودتامردمباآسودگی،بهانجام

وفاداریتشویقشدهومشتاقانهبهسویآنکشاندهشوند.
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