
 حسینی ةوفاي به عهد در قرآن، سنّت و سیر

 *فر احسانيحسين االسالم والمسلمين  حجت

 اشاره
 زنچهترحن سرماحه حک جامعه  اعتمادى است که افراد به حکدحگر دارند و هر  مهم

رفت جامعةه اسةت و    بستگ  را تقوحت کند  ماحه سعادت و پیش احن اعتماد و هم

از جمله امةورى     عام  شکست و بدبخت  است.نماحدهر کاری بر ز  لطمه وارد 

  وفاى به عهد حا صدق در وعةده  کند که اعتماد عموم  و خروص  را شکوفا م 

را نیز به احن وصةف   است و حضرت اسماعی  «الْوَعْدصادِقُ »است. خداوند  

« گةو بةود.   هاحش راست او در وعده 4 إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْد»فرماحد:  ستاحد و می می

 پیش از ورود به ب ث  الز  است به چند نکته اشاره شود.

  خواند انسا  را به سوی کمال و سعادت حقیقی فرا می   . ماموع معارف اسال 3

 3اسةت. هماهنةگ  با فطرت و سرشت سلیم انسةانی    زحرا همه اصول و فروع ز 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .پژوهشگر *

 .10آيه  . مريم،2

 .«فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی». 1
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 امةا خداگراحی و توحید است    در میا  معارف دحنی دارترحن معرفت اگرچه رحشه

وفای به عهد  رحشةه در   و ادای امانت گوحی  راست :همانند  همه فضاح  اخالقی

 بیةا   از زدازحن ل ظةه زفةرحنش  بةا     هستند که انسا « یهاحعهد» فطرت دارند و

 و امضا کرده است. نموده ز  اقراربه  4«شَهِدْنا  قالُوا بَلى»

اکنةو  نیةز در عةالم     هم  ز  ص نه تعهدگرفتن و تعهدسپرد   توجه داشته باشیم

گوحد و بندگانش نیز پیوسته نغمه  می«بِرَبِّكُم أَلَْْتُ»ند همواره هست. خداو« معنا»

اگةر انسةا  از   »   مةانع مشةاهده ز  صة نه اسةت.     ولی دفلت  دهند سر می« بَل »

تواند به سراغ ز  بةرود   هر ل ظه می  خواب دفلت برخیزد و سمیع و بریر باشد

تةوا    منتهی با هر چشمی و گوشی نمی  نامه ببیند و امضای خود را پای احن میثاق

 بلکه:  به سراغ ز  رفت

 خواهد نودای آشو ا   گوش می
 

 آشوو ا دانوود  وودای آشوو ا  
 

 ز معوووارا مووواي  مر وووی دور 
 

 به زخارا ماي  حو  مرورور   
 

چیزی را نةه مشةاهده خةواهیم کةرد و نةه         تا زمانی که از بستر دفلت برنخیزحم

    گوحد: می شیخ بهاحی 8«.فهمیم می

 در روز ايسوووت ب ووو  گفتووو   
 

 امووروز بووه بسووتر   خفتووی و  
 

 ز معوووارا مووواي  مر وووی دور 
 

 به زخارا ماي  حو  مرورور   
 

 از مووو ن ا ووا نیووار  یوواد   
 

 پیوسته به يهو و يعب دل شواد  
 

 نووه اشووا روان نووه ر  زردی 
 

 دردی اهلل اهلل توووو بوووه بوووی  
 

دار صفات جمال و جةالل خةدا و    زحینه  . بر اساس اعتقاد شیعه  اما  معرو 8 

طبیعةی اسةت کةه چنةین      حرسنای او و ترجما  وحی و قرز  است.ی اسمامظهر 

از   «: وفاکننده به عهدفیالوَ»زحرا   باشد «وفای به عهد»گاه  مرکز تالی  جاحگاهی

 ـــــــــــــــــــــــ

 .271آيه  . اعراف،2

 .17ـ  11 ص ش،2121 چهارم، مرکز نشر اسراء،قم:  حماسه و عرفان،عبداهلل،  جوادی آملی، ر.ک: .1
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  چه کس  از خدا به عهةدش  8 بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّدهِ   وَ مَنْ أَوْفى»  3صفات خداوند است

حکةی از صةفات و القةابی کةه       و زحارات در رواحات  از احن رو «وفادارتر است؟

 است.« فیّالوَ»   لکر شده 3از جمله حضرت اما  حسین 1 برای ائمه

نیز  ائمه اطهار تاسم عینی قرز  کرحم است  . هما  گونه که پیامبر اکر 1

هستند. پس برای شناخت  ت و سیره رسول خداتاسم و ترجما  قرز  و سنّ

وفةای بةه   »از جمله   در هر موضوع قرزنی معروما سیره گفتاری و رفتاری 

الز    بةر احةن اسةاس    رجةوع کةرد.     باحد به قرز  و سیره رسةول خةدا  «عهد

ت مةورد توجةه قةرار گیةرد و     از نگاه قرز  و سنّ« وفای به عهد»دانیم نخست  می

 خواهیم پرداخت. گاه به بیا  احن مب ث در سیره اما  حسین ز 

 وفاي به عهد از نگاه قرآن اهمیت 

رحشه در سرشت انسا  دارد. هر کسی با مراجعه بةه وِجةدا      لزو  وفای به عهد

در میا  تمةا  ملة      به همین دلی  حابد. احن حقیقت را در درو  خود می  خوحش

زحات با نگاهی به  .شود شمرده میمقدس و الز    ها بندی به عهد و پیما  پای  دنیا

و  5سةوره مؤمنةو      بةرای مثةال   توا  درحافةت  روشنی می یقت را بهاحن حق  قرز 

ملةه  گوحد  از ج های مؤمنا  و نمازگزارا  سخن می هنگامی که از وحمگی 1 معارج

وَ الَّدذينَ هُدمْ   »فرماحةد:   و می داند میصفات زنا  را رعاحت امانت و وفای به عهد 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .170 ص ،1 ق، ج2041 نشر اسالمی، ةمؤسس :شیخ صدوق، الخصال، قم .2

  .222. توبه، آيه 1

، 11ص ، الرضـی، بـاب زيـارات ائمـه     دار: قم سبوع،. ر. ک: الحلی، سید علی بن طاوس، جمال األ1

 .121 و 074، 011

  .1 ص ،2 ج ق،2177 ،ةالعالم ةمؤسس :قم ابن شهرآشوب، المناقب، درانی،ن. الماز0

  .2 آيه مؤمنون، .1

  .11آيه  . معارج،1
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دهد که وفای به عهد  حکی از  نشا  می  احن تعبیرات 3«.  لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُون

 های مهم احما  و تقوا و قرارگرفتن در زمره نمازگزارا  است. شاخره

وفای به عهد در ردحف احما  به خةدا و نمةاز و زکةات     8 بقره سوره 322در زحه  

که در زحةه شةرحفه هةیچ قیةدی نیامةده  اسةتفاده        قرار گرفته است. با توجه به احن

الهةی   خةواه عهةد و پیمةا      به طور مطلق واج  است  وفای به عهد شود که یم

در سةوره    در برابر مسلمانا  باشد حا دیر مسلمانا . احن حقیقةت  باشد حا مردمی 

  پیما  افرماحد: اى پیغمبر! اگر با مشرک خداوند م  تر بیا  شده است. توبه روشن

  انةد  نشکسةته را  خوحش ها پیما  ا ز ت و باحد به پیما  خودت وفادار باش   بست 

حةا در زحةه دحگةر     1.«فَمَا اسْتَقاموا لَكُدمْ فَاسْدتَقيموا لَهُدمْ   »کن   تو نباحد ز  را نقض 

شا  م تر   پیما  زنا  را تا پاحا  مدت 3 مُدَّتِهِمْ  فَاتِمّوا الَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى»فرماحد:  م 

نهج البالده که معروف به عهدنامه مالةک   51در نامه  حضرت علی «بشمارحد.

اگر پیمان  بین تو و دشمن منعقد گردحد حةا او را در پنةاه   » فرماحد: می  اشتر است

دار  زنچه بر عهةده گرفتة   امانةت   در خود اما  دادى  به عهد خود وفادار باش و 

ت الهة    باش و جا  خود را بر سر پیمانت بنه و بةدا  کةه هةیچ حةک از واجبةا     

که همه مرد  جها  با تما  اختالفةات  کةه در    عهد نیست  چه ز   به  همانند وفاى

افکار و تماحالت دارند  در لزو  وفای به عهد اتفاق نظر دارند. پس  در وفای بةه  

 5«عهد استوار باش  چه طرف پیما  تو مسلما  باشد  حا کافر.

 ـــــــــــــــــــــــ

  «کنند. ها و عهد خود را رعايت مى ها که امانت و آن. »2

 «کنند. وفا مى ،به هنگامى که عهد بستند ،کسانى که به عهد خودوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا؛ و » .1

 .7 آيه توبه، .1

 .0 آيه توبه، .0

 .«بِالْوَفَاءِوَ إِنْ عَقَدْتَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ عَدُوِّکَ عُقْدَةً أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْكَ ذِمَّةً فَحُطْ عَهْدَکَ ». 1
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 تسنّ از دیدگاه وفاي به عهدمنزلت 

کسةی کةه بةه عهةد و پیمةا        3 لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَده » :فرماحد می رسول خدا

داری  مساوی با دحن  وفای به عهد   بر احن پاحه« نیست  دحن ندارد.بند  پایخوحش 

مَدنْ كَدانَ يُدؤْمِنُ    » :فرماحةد  که می چنا   کام  ندارد   دحن انسا  عهد شکن و است

کسی که خدا و قیامةت را بةاور دارد  باحةد بةه      8 فَلْيَفِ إِذَا وَعَدَبِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ 

 1؛مَا أَيْقَنَ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يَرْعَ عُهُدودَه » فرماحد: می امیر مؤمنا  «د.نماحعهد خود وفا 

ز    وفای بةه عهةد  « حقین ندارد. ها را رعاحت نکند  به خدا کسی که عهد و پیما 

 در مةورد هةدف اصةلی بعثةت رسةول خةدا       قدر مهم است که ز  حضةرت 

خداونةد   4؛لِإِنْجَدازِ عِدَتِدهِ وَ تَمَدامِ نُبُوَّتِده     بَعَثَ اللَّهُ سُدبْحَانَهُ مُحَمَّدداً  » :فرماحد می

ه برانگیختة کرد  نبةوتش   را برای وفای به عهد خوحش و کام  م مد   سب ا 

از ارکا  همه ادحا  الهی اسةت. شخرةی از     وفای به عهد که: خالصه احن «است.

 .ای کوتاه بیا  کنةد  خواست که عراره تما  ادحا  الهی را در جمله اما  سااد

قَوْلُ الْحَدقِّ  : های دحن را در سه جمله خالصه کرد و فرمود ز  حضرت همه زموزه

کةرد  و بةه    به عةدالت  داوری   سخن حق گفتن 5؛وَ الْحُكْمُ بِالْعَدْلِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْد

 «عهد وفانمود .

 آثار وفاي به عهد 
که سةب  جلة  اعتمةاد عمةومی و احاةاد م بوبیةت        بر احن افزو   وفای به عهد

 ـــــــــــــــــــــــ

  .01 ص ق،2121 ،ةالحیدري ةالمکتب نجف اشرف: نوار،األ ةمشکا ،علی بن حسن . طبرسی،2

 .110 ص ،1 ج ش،2111، ةسالمیالکتب اإل دار: تهران الکافی، محمد بن يعقوب، . کلینی،1

 . 111 ص ش،2111سالمی، عالم اإلمکتب اإل: قم الحکم، غرر عبدالواحد، تمیمی آمدی، .1

 .خطبه اوّل ش،2127ترجمه: محمد دشتی، قم: مفاتیح القرآن، اوّل،  نهج البالغه،. 0

 .221 ص ،2 جپیشین،  . شیخ صدوق، الخصال،1
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  ی داردبسةیار در زندگی مادی و معنوی انسا  زثار   شود  از نگاه قرز  مردمی می

 از جمله: 

 3 گردد احما  و ثبات قد  می فزونیسب  . 3

  دهد قرار می 3پرهیزکارا و  1مؤمنا  حقیقی 8 در زمره نمازگزارا انسا  را . 8

  5 شود سب  اعطای حق شفاعت به وی می. 1

  دارد 2و اجر عظیم 2 او پاداش صادق 1گوحا  است از صفات راست. 3

رعد  ضمن قرارداد  وفاکنندگا  به عهةد  سوره  83تا  33قرز  کرحم در زحات . 5

خداترسةا     برقرارکننةدگا  پیونةدهای الهةی     دحشهصاحبا  عق  و ان :در ردحف

نتیاةه   کننةد   شکیبا و نمازگزارانی که به وسیله حسةنات بةا سةیئات مبةارزه مةی     

 :کند توصیف می رحزدر سه جمله  را عملکرد زنا 

  هاى جاوحدا  بهشت  خیری و استقرار در باغ به عاقبتة 

  صالح خودقرارگرفتن در کنار پدرا  و همسرا  و فرزندا  ة 

به   گوحند: سال  بر شما گردند و به زنا  می فرشتگا  از هر درى بر زنا  وارد م ة 

 !ست سراناا  ز  سراى جاوحدا ا تا ! چه نیکو صبر و استقامت جهت

 عاقبت عهدشکنان 
 3بةدترحن جنبنةدگا  در نةزد خةدا     عنةوا   قرز  کرحم ضمن معرفی عهدشکنا  به

 ـــــــــــــــــــــــ

  .10ـ  11آيه  احزاب، .2
  .11آيه  معارج، .1
  .2آيه  مؤمنون، .1
  .71 آيه آل عمران،. 0
  .27 آيه مريم، .1
  .277 آيه بقره، .1
  .10ـ  11آيه  احزاب،. 7
 .24آيه  فتح، .2
  .11 آيه انفال، .7
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فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ »  کنند به زحا  خود می  کنند می زنا  هر کاری که :فرماحد می

مغزی هستند که خود و کنیزهاحش از صبح  همانند ز  ز  سبک  زنا  3«. نَفِْْه  عَلى

 کردند. ها را پس از است کا  باز می تابیدند و عررها همه ز  ها را می تا ظهر پشم

 از:  است عبارتاز جمله زثار شو  نقض عهد در قرز  

شود و زمینه را برای گراحش به کفر فةراهم   عهدشکنی باعث تضعیف احما  می. 3

  8کند می

 1 گردد شد  نفاق در دل انسا  می سب  نهادحنه. 8

 3   قرار دارنداو فاسق (کارا  زحا )  اعهدشکنا  در ردحف خاسر. 1

و عذاب جهةنم   5دنیاعهدشکنا  مورد لعنت قرار گرفته و نزول عذاب الهی در . 3

 1 به زنا  وعده داده شده است  در زخرت

فروشةند    کسان  که پیما  اله  و سوگندهاى خةود را بةه بهةاى نةاچیزى مة      . 5

گوحةد و نظةر    هةا سةخن نمة     اى در زخرت نخواهند داشت و خداوند بةا ز   بهره

 هةا  ز سازد و عذاب دردناک  براى  شا  نم  پاک [از گناه]رحمت به زنا  ندارد و 

 2ست.ا

 الهی عهد نمونه بزرگ،  والیت علی

را نةازل  « وَ أَوْفُدوا بِعَهْددِي أُوفِ بِعَهْددِكُمْ   » گوحد: وقت  خداوند زحه اس میابن عب 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .24 آيه فتح، .2

  .11 آيه انفال، ؛21آيه  توبه،؛ 244 آيه بقره،. 1

 .77ـ  71 آيه توبه،. 1

 .241 آيه اعراف، ؛17 آيه بقره،. 0

  .21 آيه طه، .1

  .11آيه  رعد، .1

  .77 آيه آل عمران،. 7
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حضرت زد  در حال  از دنیا رفت  !فرمود: به خدا سوگند ساخت  پیغمبر خدا

 ولی بةر   که با فرزندانش عهد بسته بود که به والحت فرزندش شیث وفادار بمانند

نیةز   که حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی چنا   خالف ز  عم  کردند

  شا  وفادار باشند هر حک با قو  خوحش عهد بستند که نسبت به خلیفه و جانشین

زودى  سپس فرمود: من نیز بةه . هیچ امتی به عهد خود وفا نکردند  بعد از زنا  اما

بةا شةما    طالة   بن اب  ت عل در حالی که در مورد والح  رو  از میا  شما م 

پیامبرا  پیشین دچةار   یاو هم به سرنوشت اوصیا . ]اما[عهد کرد  و بیعت گرفتم

بار دحگر بةه شةما    که عهد  را در باره عل   ای مرد ! زگاه باشید ...خواهد شد

 .کنم ابالغ م 

  بةرادر و     وزحروص    او جانشین .ستا اما  شما همانا بعد از من  عل اى مرد ! 

اختیةاردار شةفاعت مةن  و      من  همسر دختر  و پدر فرزندا  من اسةت. او  حاور

هةر کةس او را نادحةده     .کننده پرچم من خواهد بود صاح  حوض کوثر  و حم 

را  بلندمرتبهخداى  شک  بیهر کس مرا انکار نماحد   .بگیرد  مرا انکار کرده است

ت من اعتةراف  قطعاً به نبوهر کس به امامت وى اعتراف نماحد   انکار کرده است.

به حگانگ  خةدا اقةرار نمةوده     همانات من اعتراف نماحد  و هر کس به نبو نموده

  هد و پیمان  که خدا در باره عل  از شما گرفتةه  وفةا کنیةد   است. اى مرد ! به ع

 3«خدا هم روز قیامت براى شما در بهشت وفا خواهد کرد.

  حسینامام وفاي به عهد در سیره 

به قدری فروزندگی داشت کةه حکةی از    وفای به عهد در زندگانی اما  حسین

ی از وفةای بةه عهةد ز     به فرازهاح 3حعنی با وفا است.« الوفیّ» القاب ز  حضرت 

 شود. حضرت اشاره می

 ـــــــــــــــــــــــ

، 1محمدی شاهرودی، تهـران: دار الکتـب اإلسـالمیة، ج    شیخ صدوق، معانی األخبار، ترجمه: عبدالعلی  .2
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 بندي به عهد برادر پاي. 1

قةدرت  گفتةه    گرفتن دستو در  با اما  حسن نامه صلح یمعاوحه پس از امضا

  من بةرای   ای مرد ! من با شما جنگ نکرد  تا نماز بخوانید حا روزه بگیرحد»بود: 

نامةه     و در صةلح  احنک به زرزوی خود رسةید   .رسید  به قدرت با شما جنگید 

رعاحةت   بدحهی اسةت کةه   «. گذار  ها را زحر پا می   همه ز تعهداتی سپرد  که اآل

  مالحظاتی به جهت ولی اما  حسین نمود  نمیواج   ای نامه صلح مفاد چنین

 :پردازحم می دو گزارش در احن باره به بیا دانست.  را ملز  به رعاحت ز  می خود

  برخةی افةراد    معاهده صلح را امضا کرد که اما  حسن : پس از ز گزا:ش اول

بةه جنةگ بةا      زمدند و از حضرت خواستند با پشةتیبانی زنةا    نزد اما  حسین

إنّدا قَدد بايَعندا وعاهَددنا وال سَدبيلَ      »معاوحه مبادرت ورزد. حضرت به زنا  فرمود: 

ما بیعت کردحم و پیما  بستیم و راهی بةرای عهدشةکنی مةا وجةود      3 لِنَقضِ بَيعَتِنا

به عهد و پیما  برادرش را احةن   بندی ابا عبداهلل ابن قتیبه دحنوری  پای« ندارد.

بیعةت خةود را    کنندگا  با اما  حسن هنگامی که بیعت»دهد:  گونه گزارش می

را بةاز کةن تةا    دستت  رفتند و به ز  حضرت گفتند: شکستند  نزد اما  حسین

. احم  با تو بیعت کنةیم  های گمراه بیعت کرده هما  گونه که با پدرت بر ضد شامی

تةا زمةانی کةه     2؛معاذ اهلل أن أبايعكم ما كان الحْن ُيا" فرمود: اما اما  حسین

 «"با کسی بیعت کنم. که از احن بر  به خدا پناه می  زنده است حسن

خبرهةاحی بةه مةن    »نوشةت:   اما  حسةین  ای به معاوحه طی نامهگزا:ش دوم: 

رسیده که شما قرد جنگ و نقض پیمانی را دارحد که با برادرت بسته شده است. 

چین است.  های سخن کار چاپلوس  حضرت در پاسخ او نوشت: احن گونه خبرها

 ـــــــــــــــــــــــ

اوّل، العربـی،   الکتـب  إحیـاء  دار :قـاهره  عبـدالمنعم عـامر،   تحقیق: الطوال، خباراأل ابن قتیبه، . الدينوری،2
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ای معاوحةه! احةن تةو     را نةدار .  [شده و نقض پیما  بسته]من زهنگ جنگ با شما 

وفا نکردی و به کمةک حةارا     حشا شکستی و به پیما  خوهستی که عهد خود ر

بن حمق و بندگا  صةالح   بن عدی و عمرو حار  خود شیطانی مل د و ستمگر 

 و نمازگزارخدا را که سوگند حاد کرده بودی از خشم تةو در امةا  خواهنةد بةود     

  3«ناجوانمردانه نادحده گرفتی.  کشتی و امانی را که داده بودی

 بهه یك ش به پاسخ

 شبهه:ـ 

با صةداقت و وفةای    تنها گوحند: تا دروغ و خدعه و خلف وعده نباشد  برخی می

 نرسیدند. که ائمه چنا   توا  به هدف رسید نمی به عهد

 پاسخ:ـ 

اما شکست   کشته شدند و ساحر ائمه اما  حسین ؟باحد دحد هدف چیست

کةه   مةرد خطةاطی    در زمةا  قاجةار   چو  به هدف عالی خود رسیدند.  نخوردند

شةود. از هنةر    مشهد  در تهرا  پولش تما  م  هنگا  بازگشت از نسبتاً فاض  بود 

به مالک اشةتر را بةا خةب زحبةا       امؤمن عهدنامه امیر   اش استفاده کرد خطاط 

تا بلکةه چیةزی بگیةرد. پةس از سةاعتی        و به صدر اعظم وقت هدحه داد نوشت 

هنرمنةد بةا خةود     ت: بفرماحیةد بنشةینید.  صدر اعظم گف .از جا برخاست  نشستن

صةدر اعظةم    .ماند تا همه رفتند . از احن رو ای بدهد خواهد هدحه م  حتماً گفت:

 گفت: فرماحش  دارحد؟

 تنها خواستم احن نوشته را تقدحم کنم.  گفت: عرض  نداشتم

 صدر اعظم: چرا احن را براى من زوردى؟

 هسةتید  احةن هةم دسةتورعم  امیةر     چو  شما صدر اعظم احن کشور اسةالمی  ة 

 است.  براى کسان  مث  شما  امؤمن

 ـــــــــــــــــــــــ
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 جلوتر رفت. نیز صدر اعظم: بیا جلو. او

نوشت و عم   ها را می کرد و احن نامه ها را می که ز  ص بت : عل صدر اعظم

ها عم  کةنم؟ او همةین    بردارى کرد تا حاال من بیاحم به احن کرد  چه قدر بهره م 

 تما  مرلکش را از دست داد و معاوحه بر او مسلب شد!  که کارها را کرد

 دهید جواب بدهم؟ هنرمند گفت: اجازه م 

 .صدر اعظم: بله

 گفت: چرا احن حرف را در میا  جمعیت به من نگفت ؟

 زوردند. پدر  را درم   گفتم صدر اعظم: اگر در میا  جمعیت م 

هةا   خةدمت  را جلوی پیشچرا احن حرف   جمعیت که رفت .هنرمند: بسیار خوب

 ها بروند بیرو ؟  بلکه دستور دادی همه ز   نگفتی

  کنم م  فهمید که من چنین جسارت  به عل  ها م  صدر اعظم: اگر حک  از ز 

 زورد. پدر  را درم 

تةرحن   سال  کسی کوچک3111 همین است. چرا بعد از  هنرمند: پیروزى عل 

و جز لعن و نفرحن چیةز دحگةرى خةرج     نیستاحترام  برای معاوحه و حزحد قائ  

احةن همةه    گذارنةد؟ علةی   احن همه احترا  مةی  ولی به عل   کنند زنا  نمی

احترا  را از کاا پیةدا کةرد؟ زقةای صةدر اعظةم! تةو اگةر بةه همةین نوکرهةا و           

ولةی    زننةد  گناه  را گةرد  بزنیةد  گةرد  مة      هاى بی ها بگوح  زد  خدمت پیش

 علةی   پس. احترامی بکنی ها  به اسم ز  حضرت بی کن  جلوی ز  جرأت نم 

  3شکست نخورد.

 بندي به عهد پدر و انذار از عاقبت عهدشکنی . پاي2

کوفه شد و پة  بةرد کةه زنةا  دسةت از       رهسپار دحار هنگام  که اما  حسین

 ـــــــــــــــــــــــ

 و ويرايش( با تلخیص. )142 ، ص11 ج انتشارات صدرا،: مجموعه آثار، تهرانمرتضی، مطهری، . ر.ک: 2
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اش را  و نامه 3کوفیا  نوشت رایب  ای در لزو  وفای به عهد نامه اند  حارحش کشیده

اى مةرد   هالکةت و    ؛ امّا بعد، تَبّاً لَكُدمْ أَيَّتُهَدا الْجَمَاعَدة...   » جمله زداز کرد: با احن

ما نیز شتابا  برای فرحادرسی    اندوه بر شما باد! با ز  شور و شعف ما را خواندحد

بةه    ولی شما هما  شمشیری را که خود در دستا  شما نهاده بةودحم   شما زمدحم

بةا    تةا  گةرد زمدحةد    دوستا  و کمک دشمنا  ه بر ضدپارچ روی ما کشیدحد! حک

اى با شما داشتند و نه شما چشم امیدى به خیر احشةا    که زنا  نه رفتار عادالنه احن

خةود  « عهد و پیما »چرا داشتید و نه تخلف و بدعت  از جان  ما سر زده است. 

خو   و ستا عادت دحرحنه شما  خدا سوگند که احن پیما  شکن ه را شکستید؟ ب

 8.پیوسته با ز  زمیخته است  شما

و براى دشمن  هستید بدترحن میوه گلوگیر  شما ای مرد  کوفه! براى دوست خود

أَلَا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى النَّاكِثِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُدونَ الْأَيْمدانَ بَعْددَ    »  یدحاى گوارا لقمه  داص 

ها  که لعنت خدا بر عهدشکنا  باد! زنا  که   عَلَيْهِمْ كَفِيالتَوْكِيدِها وَ قَدْ جَعَلُوا اللَّهَ 

در حال  کةه خةداى را بةر      شکنند سوگندها و عهدها را پس از استوار کرد  م 

  «اند. خوحشتن ضامن کرده

ما را   پسر زنازاده  ز  زنازاده !: به هوش باشیدخود فرموده در پاحا  نامهحضرت 

حةا پةذحرفتن للةت قةرار داده  و چةه دور اسةت       بر سر دوراهی انتخاب شرحعت 

که ما را در خود ]هاى پاک   زحرا خدا و پیامبر و مؤمنا  و داما   منش  از ما پست

بةردارى از   فرمةا   [ت]للة مند احن را نپذحرنةد کةه مةا     و ززادمردا  دیرت[ پرورده

  کةه دشةمن   بةازى رادمةردا  تةرجیح دهةیم. بةا ز       جا  [افتخار]فروماحگا  را بر 

و حاورا  عهةد خةود را شکسةتند و دسةت از حةاورى      سرسخت و پرشمار است 

تاز . دحرى نگذرد که بةر   به پیش م   اند  با احن افراد اندک از خاندا  خود کشیده

 ـــــــــــــــــــــــ

  .2ص  ،01 جق، 2041بیروت: دار إحیاء التراث العربی، دوم،  ،األنوار بحار مجلسی، محمدباقر،. 2
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بدانید که  ها فرو زوحزد. گردش درزحد و گرد زسیاب جنگ به  و اس  سوار شوند

و من  بر عهد پةدر   « عهدى است که پدر  با من نهاده 3 عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيَّ أَبِي» احن 

 «استوار .

 . سخن از عهد و پیمان در برخورد با حُر 3

وارد   اه  امةا  ال هفتم لیو   روز بیست در مسیر حرکت از مکه به سوی کوفه

در  در احن مکا  بر پا کنند. ها را دهد که خیمه شود و دستور می منطقه لوحرسَم می

رسد. اما   حرةر و حةارا  او را مخاطة      نیز با هزار سوار از راه می حرر احن هنگا  

ای مرد ! اگر تقوا پیشةه سةازحد و حةق را بةرای کسةانی کةه       »قرار داد و فرمود: 

به والحت   بیت سازحد. ما اه  بشناسید  خدا را خشنود می  شاحستگی ز  را دارند

های شةما   را شکستید و نامه خودسزاوارترحم. اگر عهد و پیما  بر شما از دحگرا  

 تا  حکی نیست  من از همین جا باز خواهم گشت. با عم 

أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ مَا تَرَوْنَ مِنَ الْأَمْرِ وَ إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَ تَنَكَّدرَتْ... أَلَدا   »سپس فرمود: 

تَنَاهَى عَنْهُ لِيَرْغَََ... وَ إِنِّدي لَدا أَرَى الْمَدوْتَ إِلَّدا     تَرَوْنَ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ الْبَاطِلَ لَا يُ

بینید و  همانا حوادث را جلوی چشم خود می 8 سَعَادَةً وَ الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَما

هةا از ز  روی گردانةده و    کنید که دنیا چگونه وارونه شةده و خةوبی   مشاهده می

شةود و از   بینید که به حق عم  نمةی  زحا نمی ...شده استارزش  زندگی چگونه بی

و زندگی بةا    جز سعادت  من مر  را در چنین وضعیتی ...کنند؟ باط  پرهیز نمی

 «دانم. ستمگرا  را جز ننگ نمی

مبةادا     حررمت جةا  خةوحش نگةه دار      خدا رایگاه حرر نزد اما  زمد و گفت: ب ز 

 ترسانی؟ سپس احن اشعار را خواند:   میکشته شوی. اما  فرمود : مرا از مر

 ـــــــــــــــــــــــ

  .104ق، ص 2040 نشر اسالمی، قم: حسن بن شعبه، تحف العقول، . الحرانی،2
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 سَأَمْضِي وَ مَا بِالْمَوْتِ عَارٌ عَلَى الْفَتَى
 

 إِذَا مَددا نَددوَى َُقّدداً وَ جَاهَدددَ مُْْددلِماً    
 

 وَ آسَددى الرِّجَددالَ الصَّددالِحِينَ بِنَفِْْددهِ 
 

 وَ فَددددارَقَ مَثْبُددددوراً وَ وَدَّعَ مُجْرِمددددا 
 

چةرا کةه مةر  بةراى       خواهم رفت[ میدا  رز جهت اناا  وظیفه به ]زودى  به»

گرا باشد و بخواهد با اخالص در راه حةق جهةاد کنةد  ننةگ      جوانمردی که حق

مردا  حماحت کند  جنگ براى کس  که بخواهد با احثار جا  از بزر   زری نیست.

کارا  مخالفت ورزد و بةا زنةا  سةر     و از دشمن  با خدا دورى گزحند و با جناحت

 «افتخار است. ه باشد سازش نداشت

 هامام در منزل  بَیضَ. سخنان 4

  در احةن منةزل   .بود «هبَیضَ»زمد  منزل فرود  حسین هاحی که اما  مکا حکی از 

أَيها النّاس! أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدالَ   » سربازا  حرر را مخاط  قرار داد و فرمود: اما 

ای مةرد ! رسةول      لِحُدرُمِ اللَّدهِ، نَاكِثداً لِعَهْددِ اللَّدهِ...      مَنْ رَأَى سُلََّْاناً جَائِراً مُْْتَحِلًّا

هر کس سلطا  ستمگری را بنگرد که حرا  خدا را حالل و عهةد   فرمود: خدا

و او را تأحید کند و بر ضد او  ت رسول خدا مخالفت کند...الهی را بشکند و با سنّ

امیه به فرمةا  شةیطا  از    نیبینید که ب شما می« جاحگاهش جهنم است.   نماحدقیا  ن

حدود الهی را تعطیة    اند  طاعت خدا سرپیچی کرده و به فساد و اِفساد رو زورده

حرا  خةدا را حةالل و حاللةش را     اند  المال را به خودشا  اختراص داده و بیت

مْ... فَدإِنْ وَفَيْدتُمْ لِدي    وَ قَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ وَ قَدِمَتْ عَلَيَّ رُسُلُكُمْ بِبَيْعَدتِكُ . »اند حرا  کرده

و بةا مةن عهةد و     ها نوشةتید  شما به من نامه  بِبَيْعَتِكُمْ فَقَدْ أُصِبْتُمْ َُظَّكُمْ وَ رُشْدَكُمْ

پیما  بستید که در احن قیا  مرا تنها نخواهید گذاشت! اکنو  اگةر بةر عهةد خةود     

احد و رشد  افتهبهره و هداحت خود را حة  که راه درست هم همین است ة  استوارحد

پةذحر     من پیشواحی شما را می  در احن صورت .«احد و بریرت خود را نشا  داده

وَ » .د بودناه  و فرزندا  من با اه  و فرزندا  شما خواه   وجا  من با جا  شما

اگةر بةر     مِنْكُمْ بِنُكْدر  إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ نَقَضْتُمْ عُهُودَكُمْ وَ خَلَعْتُمْ بَيْعَتَكُمْ، فَلَعَمْرِي مَا هِيَ



 

 

 

 
 

   11  وفای به عهد در قرآن، سنّت و سیرة حسینی

 

)کوفیةا ( عایة     به جا  خةود  سةوگند کةه از شةما      بند نباشید عهد خود پای

ولی   همین گونه رفتار کردحد  مسلم  چرا که با پدر و برادر و پسرعموحم  «نیست

بةه    هر کس عهد و پیمةا  را بشةکند  3 نَفِْْهِ  فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى»که  بدانید

 8«زحا  خود اقدا  کرده است.

 در شب عاشورا عهد یاران امام. 5

حارا  خود را فراخواند. پس از حمد  حسین نزدحک دروب تاسوعا بود که اما 

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَاباً أَوْفَى وَ لَا خَيْراً مِنْ أَصْدحَابِي وَ  » فرمود:  و سپاس خدا

همانا مةن    اما بعد 1 ...تٍ أَبَرَّ وَ أَوْصَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَجَزَاكُمُ اللَّهُ عَنِّي خَيْراًلَا أَهْلَ بَيْ

از حةارا  خةود سةراغ نةدار  و بهتةر از احشةا         حش[به عهةد خةو  ] حاران  باوفاتر

تا  از  خدای .ا  تر از خاندا  خود ندحده شناسم و خاندان  نیکوکارتر و مهربا  نمی

پاداش نیکو دهد. فردا کار ما با احن مرد  بةه جنةگ خواهةد اناامیةد.     جان  من 

مةن   کةاری بةه شةما ندارنةد.      اگر به من دست حابند .تنها با من کار دارند  ها احن

از سیاهی ش  استفاده کنید  هر حک از شما دست .  بیعت خود را از شما برداشتم

ا خداونةد فرجةی برسةاند.    جةا بروحةد تة    حک نفر از اه  بیت مرا بگیرحد و از احن

سپس ساحر بةرادرا  و   و که تما  شد  ابتدا حضرت ابوالفض  ص بت اما 

خةدا   :وفاداری خةود را اعةال  کردنةد و گفتنةد    و برادرزادگا  و اقوا  برخاستند 

 ای را که ما بعد از شما زنده باشیم. نیاورد ل ظه

به خدا سةوگند! مةا   بیت  مسلم بن عوساه برخاست و گفت:  بعد از خاندا  اه 

حتی اگر کشته شةو  و بعةد زنةده گةرد         به عهد خود وفادارحم یدر هر شراحط

 ـــــــــــــــــــــــ
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16    3131توشه محرم الحرام  ره 

زحر سم ستورا  درهم بکوبند و تا هفتاد بار احن کار را سپس مرا بسوزانند و بدنم 

پس  3شو  تا در جلوی شما به شهادت برسم. هرگز از تو جدا نمی   را تکرار کنند

 ند. نمودوفاداری خود را اعال    و اص اب دحگرزهیر بن قین    از مسلم

 شهادت میداندغدغه وفاي به عهد در 

چنا  تأثیر    در حارانش ز  در وفای به عهد حسین سیره رفتاری و گفتاری اما 

کردنةد   دفاع می خوحش گذاشت که نه تنها در ص نه رز  و تا زخرحن رمَق از اما 

و صةورت و   نمودنةد  همانند بررحر با دندا  مبارزه مةی   و حتی اگر چیزی نداشتند

احةن   شةا   و سؤال دددده  بلکه تا زخرحن ل ظات  8کردند بینی دشمن را پاره می

 بود که: زحا توانستیم به عهد خود وفا کنیم؟

های خود را سپر تیرها قرار دادند  بد   بن قرظه انراری و سعید بن عبداهلل عمرو

هةا بةه    جراحت زحادی دلی هنگامی که به . نماز ظهر عاشورا را بخواند تا اما 

زحا به عهد خةود وفةا کةردحم؟ امةا  بةه زنةا        : به اما  عرض کردند  زمین افتادند

وقتةةی پاسةةخ  1.شةةما در پیشةةاپیش مةةن در بهشةةت خواهیةةد بةةود   فرمةةود: زری

 د.با ل  خندا  جا  شهادت را سر کشیدن  ندشنیدرا  اما  بخش رضاحت

بةا   مسلم بن عوساه  در زخرحن ل ظات که حتی نای حةرف زد  نداشةت   و حا 

جا  خود را فدای فرزند رسول خدا  گوحد: اشاره به دوستش حبی  بن مظاهر می

  3!گوحد: به خدای کعبه سوگند که چنین خواهم کرد می نیزحبی  و  .کن
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