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 استاد سید جواد بهشتی  پنجمجلسه ی 
 وفای به عهدموضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 تشخیص بهترین

 شود.کنید آیات خدا پیاده  سالم و درود خدا بر شما که کمک می
است صداقت  از آن ها یکی .ریشه و اساس بقیه استاز آن ها  تا سه دو -دتا چیز باشاگر صد -در بین صفات اخالقی خوب یعنی 

  ؛صحبت کردیمدرباره ی آن برنامه  کدر یکه 
تر و بد را از بدتر تشخیص  ست که خوب را از خوباعاقل کسی " :فرموداست که سخنی فوق العاده زیبا از امام پنجم علیه السالم 

این که یم ویگب ،خوب بین پنج چیز  که به طور مثال جاهایی است نآ ،عقل مای ه نشان ند!همه بلد ،تشخیص خوب از بد را "؛دهد
 است. بهتر

خداوند است.  وفای به عهد از آن ها یکی: اخالق های خوب اندی ریشه همه که  دو سه چیز است. ریشه دارند ،اخالق های خوب
یا تعهد  ،در مناسباتی که با دیگران داریمکه د هما می خوا اسالم از .که متعهد و مسئول هستیماست وری آفریده طها را ما انسان

 !ایستیمن باپای عهدمامضا کردیم  ، وبیعت کردیم ،قول دادیم ،یا اگر عهد بستیمو یم هند
 وفای به تمام تعهدات

 ردیگو سال اسالم اجرا شده  ۲۳یعنی  -است،  آخرین سوره ایست که بر پبغمبر نازل شده  نده اخیلی از بزرگان فرمودرا سوره مائده 
وِد که  ودش با این آیه شروع می -ست ا عمر ایشان های آخر ماهدر 

ُ
ُعق

ْ
وا ِبال

ُ
ْوف

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

ََّ
َها ال ُیَّ

َ
ِحیِم َیا أ ِن الَرَّ ْحَمَٰ ِه الَرَّ

ََّ
 ،ِبْسِم الل

 ...؛ها با ایمان وفا کنید به قرارداد ای مردان و زنان  
یعنی چند تا  "مساجد" یمویگ گاهی می ؛مسجد کیعنی ی "مسجد"یم ویگ ما گاهی می :ل توجه کنیدامث کنم به اینخواهش می

 "عقد" ؛المساجد یعنی همه ؛ وتا چندیعنی مساجد  ؛یکییعنی مسجد  ".ها همه مسجد"یعنی  "المساجد"یم ویگ گاهی می ؛مسجد
 ی خودها به تمام قرارداد !ایمان با زنان   ای مردان و ؛هاداد یعنی تمام قرار  "العقودولی " ؛قرارداد یعنی چند" عقود" ؛قرارداد کیعنی ی

 ...!وفا کنید ،ی که قرار می گذاریدسبا هرک ، وبا امام زمان ،با خدا ،با شهدا، با دولت ،با معلم ،با والدین ،با فرزند ،با همسر !وفا کنید
 وفاداران

ای می کنید با چه کلمه فکر است...، شب عاشورا یارانش را ستایش کرده ،السالمساالر شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه 
است ، نفرموده  ار  اه این....، خیر! عابدترین ، عالم ترین هستید ،هستید زیرک ترین ،شما شجاعترین هستید؟ فرمایدکه بشد  می

که ها وقتی  دامادو عروس  د!.ابراهیم را با وفا توصیف می کنت ن کریم حضر آقر . "تر از شما سراغ ندارم یارانی با وفا" :فرمودبلکه 
که دهند به خود عروس و داماد میآن را هم  کوچکتری  نسخهدارد؛  وجوددفتر بزرگی  یک ها محضر در ،ودش ن بسته میاعقدش

آیا آقا داماد  :"پرسم میاز آقا داماد و م ه اا دیده من خیلی وقت ...،یا نه دیه ادید اشما این صحنه ر آیا نم اد نمی ؛کنندامضا می
عروس و دامادها  ؟!چرا نخوانده تعهدی را امضا می کنی است؛ نخوانده د، یعنیزن لبخند میکه بینم  می ؟!و امضا کردی ندیاخو 

است  ناخلقیات خودشاز یکی شامل چه چی هایی است؟  ها گو و ن گفت...، آکنندگو می و با هم  گفت د ونشینن چند جلسه می
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 د،اگر این ازدواج شکل بگیر می گویند که از تعهدات هم یکی  د، نویگ انتظاراتشان را با هم میدیگر ، یکی  ویند...،گ با هم می که
 !می کنمهایی  چه کار!، و برم می ها کجا !، بهخرم می !، چه چیز هایی برایتخوشبخت می کنم امن شما ر 

 ،زدی می ار  اه این حرفو نشسته بودی  و جای های دیگر ،پارک در ،نهاخ ؟! درشد هچ ها قرار  !مجید آقا ...،سال گذشته ۲االن 
 هچتا تعهداتم را انجام دهم، می کنم  هاییچه کار  و دهمدو شغل انجام می ،وشغلسه  ود،شحتی اگر الزم من که قول دادی 

 ؟!شد
ُمْؤِمُنوَن 

ْ
 ِعْنَد ُشُروِطِهم ال
این است این قاعده  د،نناخو  ن میاتا آخر عمرش ،چهارمو ن سال های سوم اکه طلبه ها از هم دوجود دار هم فقهی ی مقاعده  کی
یک ماهه از  را من این قرضکه  یه اشرط کردشما  ب!خ .هستند داده اندمومنان در گرو تعهداتی که  "،المومنون عند شروطهم"

االن  ، اماشینمن می سال نه یکااین خدر من تعد داده ای که  ست!؛ ا گذشتهاست که از موعد آن ماه  ۶االن، ام شما می گیرم
 ؛ این تعهدات راارائه می کنم کیفی را این اداره این کار  در  م؛این مدرسه این اندازه خدمت می کندر من  ؛گذشته است که سه سال

 !سفته دادی !چک دادی !یه اامضاکردوقت استخدام 
 هر ما، پیغمبر جوانی   عماریاسرمی گوید در است! نیم و ۹ االنباشیم اما ن امام حسین اصبح مید ۹یم ساعت ه اگذاشت قرارمثال 

ساعتی  چندمن  ،ببریمبا هم  صبح فردا ۸مثال ساعت خود  گوسفندانکه باهم تفاهم کردیم یک مرتعی را  ...،چوپانی می کردیم دو
 د؟پرسیدم چه کار می کنی د!علف نخورن او گوسفندانکه  است مواظب ،قای نازنینآدیدم این  ،نجا رسیدمآ ، وقتیرفتم با تاخیر

تعهداتی  و قرارهایی که گذاشتیم - وفای به عهد این خلق   -یعنی . ببریم به چرارا  نام هم گوسفندان این بود که با ما قرار: فرمود
 داده ایم وفا کنیم.که را 

 خود سهم ،پذیرفت اسهمی ر  کیاگر کسی  هرو جهادی بکنیم  کار یمهمسجدی می خواک یدر  ،جمعی هستیم کیکه  مامثال  
 پیام شهیدان را چه طور؟ آیا ما ه اند،انجام داد ار  خود شهیدان سهماست، انقالب اسالمی ایران شکل گرفته  .یمهانجام بدا ر 

 ؟یمه ارساند
 شرط رستگاری

بکنید ا ر  کار ها می فرماید این بار ها و ن بارآقر  "؛رستگاری"به نام  ،ستا کلیدیای کلمه  که داریم کلمه ای ن کریمآقر  در ما
 
َ
 َع ل

 
  است که فرموده جا چند اما، -ری هم الزم استای دیگهکار  ودش معلوم می که -شوید!شاید رستگار  ،حونفلِ م تُ کُ ل

َ
  دق

َ
 ا

َ
 ،َح فل

  ؟کجاستاین موارد  د...؛دار  فقیت وجودوم د،رستگاری وجود دار  صد در یعنی صد
َ
  دق

َ
 ا

َ
  نوَن مِ ؤالُم  َح فل

 
هم التِ ی َص م ِف ُه  ذیَن ال

  وفروتنی دارند  ی خودنماز ها نان که درآ ،عوناِش َخ 
 
غِو م عن الذین ُه ال

 
حرف  د،دقت می کنن شانسخنان در،  ونُض عرِ ُم  ل

  و ،یهآرسیم به این  می تا است،....، ن پاکادامنش د،پردازن زکات می د،کار بیهوده نباش ، وبیهوده
 
 ُه  ذیَن ال

َ
م ِه هِد َع  م وِه ماناتِ م ِل

 واردات  و صادرات  د، درکن می کارکه  اقتصاد در ؛ن رعایت می کننداشیامانت ها در ، وناشیها ند که درعهداننان رستگار آ ،وناُع رَ 
 درمیزان چه  د!؛می کن را با چیز دیگری مخلوط لیاژآ ودر  می ، ولیسازم می لیاژآاین  با اگفته که من این قطعه ر یک قطعه، اگر 
ماشینی د!؛ عمل نمی کن خود به تعهدام م هد ارائه میکیفیت فالن با اند که داده  تعهد را ییهاکاال  کارگاه ها، و در کارخانه های ما

 و هنوز تحویل نداده است. ماه گذشته ۸ د، اماباید تحویل بده ،ماه اسفند است و فروخته ار 
 .با جامعه محمدی صلی الله علیه واله وسلم ، وبا جامعه علوی ،نیآقر ی با جامعه  ،سالمیای  با جامعه داین جامعه فاصله دار 

 وفاداری نسبت به همه
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 ،دختر بچه ، یاپسر بچه کیو در این حال دست ما هست  چیزی کیاوقات گاهی  د کهشما دیده باشی امی کنم این صحنه ر  رفک
و  د به سمت منآی بی تا او سمت او گیرممی ااین انگشتر ر مثال من آنگاه  مخواهیم بغلش کنیما می آیند، نه به سمت ما میاخ در

 است. این یک دروغ ، کهحدیث داریمدرباره اش می کنم که طوری  این د،بگیر  را این
ه نوشتآن را ها  م آسمانیه ادادمن این قول را که جایی  کی در د،نوشته نشده باشحتی اگر تعهدات ما  است!های ما تحت نظر  رفتار
 ، همه را نوشته اند.امضا هایی که می کنیم ،هایی که می بندیم عهد ،هایی که می دهیمقول ،رشته هاف اند؛
این  آیات  اول این سوره  - ودش شروع می "بسم الله"سوره با  ۱۱۳ -"،برائت"سوره  ،یک سوره در قرآن داریم که بسم الله نداردما 
 !وفا کن به عهدت، قرار گذاشتیاگر با بت پرست  و حتی با مشرک" وید:گ به ما می را

قبول  ،خواستمنین نمیؤامیرالم ند؛امضا ک اای ر  نامه که با معاویه تفاهم دمجبور کردن اها حضرت علی علیه السالم ر  کج فکر
که  حالب! حکمیت را قبول کرد و فرمود ختازه  !قبول کنحکمیت را و می کشیم تو را نکنی  را این کاراگر  دگفتناما  ،نداشت

 !اشتباه کردندکه  ندبعدًا فهمید د...،گفتن اکس دیگری ر  !نه د کهگفتنباشد...، من ی مالک اشتر نماینده کردم، قبول را حکمیت 
این تفاهم ا ،این عهد ر  ا،نامه ر  عهدشما این تحال  دکن انسان اشتباه می ...،بخ !منین که ما اشتباه کردیمؤپیش امیرالم دمدنآحال 

این امیرالمومنین که شب شهادتش  ،این رهبر ماست -د، به هم نمی زند کن امضا می اعلی وقتی جایی ر : "فرمود !پاره کن ،نامه را
ای را امضا  نامه با معاویه تفاهم علیه السالم حتی اگرعلی  - کنیم چقدر کیف می آید میکه اسمش و یم ه اچقدر به سر و سینه زد

 د.به هم نمی زن د،کن
که یم هخوا با هزار ترفند می است، آنگاه ما ن شدهاگر  بعد از آن قیمت ها ناگهان ،یمه اما فروخت نه ای رااخ کیبه عنوان مثال 

 .دکن فرق نمی ،یمه ایم یا فروخته ایا خرید ؛ حال!به هم بزنیممعامله را 
 مرور تعهدات
افرادند این ، جاهایی هست که قرآن می فرماید ؟مه اچقدر عهد بستمن تا کنون  ؛کنیممرور  ایم ر ه ادداتعهداتی که همه ی ما باید 

 و الُم  :است این از آن ها یکی د،نگوی راست میکه 
ُ

 م اِ ِه هِد َع بِ  وَن وف
َ
وفا شان به عهد د،کسانی که وقتی عهد بستن ا،و ُد اَه ا َع ذ

علیه ای امام صادق  !یا اباعبدالله !یا امیرالمومنین که است زنیم این ما در زیارت جامعه یکی از حرف هایی که با ائمه می .کنند می
دعا داریم به نام  کامام زمان علیه السالم اصاًل یی درباره ". ما با وفا هستیمعجل الله تعالی فرجه ، "امام زمان ای  السالم،

 "دعای عهد"
ن آرضوان و رحمت خدا به روح بلند است که  شب رحلت حضرت امام خمینی شدن است،ضبط  در حالاین ساعاتی که این برنامه 

صدای  ، اواسالم را خاموش کنندی شعله  که کمر بسته بودند ،هاهم شرقی وها پایان قرن بیستم که هم غربیکه در  ،مصلح بزرگ
وقتی  ،نداخو  روی تخت نماز می رروزهای آخر را دیگ ،الله ةدر همان بیمارستان بقی ،رت امامحض ؛رساند ها دست اسالم را به دور

دعای عهد مستحب است  -کاغذ دیدم  کیدر بین آن باز کردم  را مفاتیحاست؛  مفاتیح کسرش ی یباالکه دیدم  ،از دنیا رفت
 ،حجت خدا ،عهد با امام زمان ...؛مه اروز خواند ۲۷تا است که نجا نوشته آدیدم حضرت امام  -روز متوالی بخوانیم ۴۰دعای عهد را 

 .باشم شما مرید ،باشم که مطیع شما ،بندم بیعت می ،بندم من عهد می ،عصر ای ولی
 ...!وفای به بیعت ...،وفای به عقد ...،وفای به عهد
 عهد والیت

در خانه انصار  و به شتر سوار می کرد بر رحلت پیغمبری را بعد از قصه سالم الله علیها زهرا ی امیرالمومنین علیه السالم فاطمه 
غدیرخم  شما در است! طالب علی بن ابی ،بله ؟شناسی این آقا را می ،حضرت می پرسید ،صاحب خانه بیرون می آمد ،مدندآمی 
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 من کنُت  :فرمود ،بله ؟راجع به علی بن ابیطالب چه فرمود است که نایادت ؛بله ؟شنیدید اپیغمبر ر  ،پدرم یخطبه  ؛بله ؟بودید
  هموال  فهذا علی   هوال َم 

 
متاسفانه  !می گفت نهکنی؟ نصرت  اعلی ر  حال حاضری !خوب ؛من عاداه من وااله و عاِد  هم واِل الل

 است! دیر شده
 د!عهدشکنی کردنمردم 

اولش آن ها را...؛ زده به زمین آنان،  خداوند به خاطر بدعهدی  بعد است! برده باال ملتی را تا عرش  کیو قومی را  کقرآن کریم ی
  ،من که خدا هستم ،ین  إ :فرموده که

َ
 کُ لتُ ض  ف

َ
جهانیان برتری ی بر همه  ، وعزت ی شما را بردم در اوج قله ،ی  العالمینم عل

 ، را پیمان خدا دشکستن ،ینقضون عهداللهوقتی  اما ؛دادم
َ

  ت علیهُم بَ رِ ُض ف
 

 الذ
 
 .نوشته شد برای اون ها ذلت ة،ل

 ....! همسر با ، وبا امام معصوم ،پیغمبر با، عهدشکنی باخدا
 عهد ازدواج
 عقدبرای  ،ن کریمآقر است. میثاق  دیگر آن یکی، و عقد، برای این مفهوم عهد .استمده آ نآقر در کلمه  چند" عهد"برای کلمه ی 

سه  ....!ای زن ها و ای مردها به هم نزنیداین میثاق را  "؛ پسمحکم قرار"یعنی  "،میثاق" است گذاشته را اسمش ،نکاح ازدواج و
ایران  دالیل طالق در .هزار ۱۸۰یکسال قبل ، و  هزار ۱۶۰دوسال قبل  است! ایران صورت گرفته هزار طالق در ۱۴۰سال قبل 

تعهد  است؛ یکی احساس مسئولیت نکردن است، همه بیشتر ن سه تایی که ازآ د،نه اش پیدا کردیدلیل برا 2۰است،و  تحقیق شده
 !که هستم هستم من همین ،برو شکایت کن" ویدگ می است، اما داده

 !"شو برو گم" ویدگ می د!زن صورتش میبه  د؟!کن د چه کارهامام زمان می خوارا عهدشکن  مسلمان   است؟! این مسلمانب! آیا خ
 می ، ولیاست داده تعهد است؛ شکنی عهد یکیاست،  همه بیشتر ازکه ی ین سه تاآ !ایران گفته شده دلیل برای طالق در ۲۰

 ... .گرو تعهدیست که داده درمومن  "شروطهم عند ونمنؤالم!. "م که دادمه اداد وید، تعهدگ
سه موضوع  ینا سی کهک هر .وفای به عهدو  ،امانت داری ،راستگویی :خالصه کنیم ،اخالق هسا در همه ی اخالق های خوب ر 

 گویا صد تا ُخلق خوب را در خودش ایجاد کرده است. دکن خودش ایجادا در ر 
 دو خاطره

 ،قای قرائتیآدرخدمت حاج  ،وقتی من یادم هست خیلی سال ها قبل کی ؛!وفاکنید ،یدهد قول میکه حدیث داریم به بچه ها 
 ..."،برای من پفک بخر ،دیآمعصر که  ،باباجون"گفت  ،ساله ۵-4 بچه ای داشت دختر ،صبح بود ،مدیم بیرونآ ه ی ایشانناازخ

 بابا  ؟پفک دستش هست ،کرد نگاه می مرتب ،غوش پدرآ دراین بچه دوید  ؛هم برگشتیم منزل با عصر "؛باشه" :قا فرمودندآحاج 
 عهد د کهفهم میرا  ساله این ۵-۴ ی بچه کیعنی یاست!"؛  دب   بابااست!،  دب   بابا" " اما دختر بچه می گفت:یادم رفته" :گفت می

 ،تصمیم بگیریم ،میبیای .بیاموزیم باید ازبچه ها است؛ فطری ،مییویم بگهچیزهایی که ما می خوابد است... . قولی  بد وشکنی 
 خودمان باشیم.قول  سر ،یمهد قول که می تا صمیم بگیریمتقاطعانه 

 ،گشتم می دنبال مشاور ،مدآم پیش یفکری برا مشکل کی ،ساله ۱۷-۱۶جوانی بودم  :پایان بخش این برنامه باشدای خاطره  کی
 ،سال قبل از انقالب چند ؛ستا خیلی مشاور خوبی ،تهران به نام دکتر بهشتی قایی هست درآ کیکه دوستان به من گفت  یکی از

 "،شما مشورت کنم م باهمی خوا ،جوانی هستم کیمن  ،قای دکتر"آ ید"،یابفرم" ...،قای بهشتیآشهرستان زنگ زدیم منزل  از ما
گوشی  عصبانی شدیم و ما ر!"؛شش روز دیگ ماه و دو" دو گفتند کردن نگاه،  "نگاه کنما دفترم ر  یدیااجازه بفرمپس  " :ایشان فرمودند

این  ،من االن مشکل دارم چه کسی است؟!این "گفتم " ؟کردی چه کار" فتگما یک هفته ی بعد این رفیق  ...؛گذاشتیم اتلفن ر 
"  و گفتیم دوباره زنگ زدیم ما!"؛ التماسش کن است، عزیزی خیلی مشاور است! حیفاو گفت " ر"؛دیگ روز ۶ و ماه دو ویدگ می
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اجازه " :فرمودند؟" نداری شما زودتر وقت   کی ،شما تماس گرفتیم ن جوانی هستیم که یک هفته ی قبل باهما ا، مقای دکترآ
یا امام  !"دقیقه به اذان صبح ۱۰ینده آچهارشنبه ی هفته ی " :به من گفترا  این د، ونگاه کردن ،..."نگاه کنم افترم ر د دبفرمایی

 ست؟!کی راین دیگ ،زمان
ی برااست که مده آباورش  د!یک شبانه روز وقت خالی ندار  در است معلوم ،یمهد دست می از را نامیاه که فله ای همه وقت ما

 است. فریده شدهآهدفی  یک
ی نه اخ و رفتم به مکرد ماشین پیدا کی ،یک ساعت به اذان صبح ،شبنیمه  رفتم. خواهرمی ه انخبه و  مدیم تهرانآ انکاش از ما

، روی گشاده با است، و دهز ادکلن  ،زده یش را شانهها مو ...،لباس پوشیده، شد باز درکه دیدم  ،بزنم که من در این قبل از ؛ناایش
 استقبال کرد.من را 

 .دآی می قرار گذاشت سر وقتی قرار ؛مومنیم ویگ ما به این می
 شویم!ن موم یدیآبی

 ...شما خدا نگه دار


