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تتبع ونگارش :

الحاج امــيـــن الـديــن» سعـيـدی – سعيد افـغــانی«
مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان ومسؤول
مرکز کلتوری دحــق الره -جـرمـنی
) به عھد و پيمان من پايبند باشيد ،تا که به عھد و پيمانم با شما وفادار باشم ).آيه  ۴٠:سوره بقره (

 

:

عھد در لغت به معنای پاسداری و سرکشی کردن و حفظ چيزی میباشد  ،و در اصطالح به قراردادھا
و پيمانھايی که بايد آنھا را حفظ کرد و دقيقا ً رعايت نمود ،عھد گفته میشود) .مفردات راغب
اصفھانی ،چاپ اول١۴١٢ ،ھـ ،چاپ بيروت ،ص  ،١ح ( .۵
مھمترين سرمايه يک انسان ومھمترين سرمايد يک جامعه داشتن حس اعتمادی است که اتباع يک
جامعه به يکديگر دارند  ،وھر عامل که حس اعتماد را در جامعه تقويت نمايد  ،مايه سعادت و پيشرفت
آن جامعه است .در جامعه ای که حس اعتماد از بين رود ويا به تضعيف گذاشته شود آن جامعه به سوی
بدبختی سوق ميگردد.
از مھمترين عامل که ميتواند حس اعتماد را در جامعه تقويه و قوت ببخشد  ،زنده نگاھداشتن اصل وفا
به عھد وپيمان است  .عھد و پيمان يکی از فضايل مھم اخالقی بحساب رفته وشکستاندن عھد وپيمان از
بدترين رذايل اخالقی در فرھنـــگ انسانی بحساب می ايد  .وفای به عھد و پيمان ،نشان دھندهی درجه
عالی شخصيت انسانی بوده  ،ووفا داری به عھد پيمان انسان را به عالترين معراج انسانيت ار تقاء
ميدھد.
حضرت محمد صلی ﷲ عليه وسلم حتی دربين مخالفين خويش به وفادار به عھد بودن مشھور بود و
حتی دشمنان وی اين شخصيت واال و پيامبر اسالم را با وجود اينکه به پيامبر بودنش معتقد نبودند اما
وی را يک انسان وفادار به عھد ميشمردند و اين اخالق را وی درعمل ثابت کرده بود.
با تـأسف بايد که روزگار زندگی برخی از اوقات انسان  ،به افراد سر ميخورد که به بيان چاالک
وفريب چنان بازی را براه می اندازد که انسان ميتواند حتی از مقام انسانی ھمچو افراد انکار نمايد .

عھد شکنی وعدم وفاداری به عھد يکی از بدترين اعمال انسانی بشمار رفته که  :پيامبر بزرگوار اسالم
 ،محمد صلی ﷲ عليه وسلم ھمچو اشخاص را در جمله بيـدينان شماريده و ميـفرمايند:
»ال دينَ لِ َم ْن ال َعھْد لَهُ «ھر کسيکه شکننده عھد وپيمان اند از جمله بی دينان بشمار ميرود.
ھمچنان پيامبر اسالم محمد صلی ﷲ عليه وسلم ميفرمايد :
من کان يومن با qو اليوم اآلخر فليف ادا وعد .پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ميفرمايد  :ھر کس به خدا و
روز قيامت ايمان دارد ھر گاه وعده مي دھد بايد به آن وفا کند.
ھمچنان پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است :
ثالث ليس الحد من الناس فيھن رخصة  :بر الوالدين مسلما کان او کافرا و الوفاء بالعھد لمسلم او کافرا و
اداء االمانة الي مسلم کان او کافرا.
محمد ص ّل ﷲ عليه و آله فرمودند:
سه چيز است که ترک آن بر ھيچ کس جايز نيست  :نيکي به پدر و مادر چه مسلمان باشند چه کافر و
وفاي به عھد با مسلمان يا کافر و اداي امانت به مسلمان يا کافر.
از ايات قرآنی واحاديث نبوی وساير دساتير اسالمی بصورت واضح واشکارا معلوم ميگردد که فرد
مسلمان بايد به ھمه ی پيمان ھا ،وساير قراردادھای خواه لفظی باشد ويا کتبی باشد  ،وعملی باشد بايد
پابند ان باشد  ،ووفا به عھد که بسته داشته باشد .
پايان

