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داستان عبرت انگيز وفای به عھد
خوانندگان محترم !
می خواھم در اين داستان کوتاه وعبرت انگيز را که در آن سه خصلت اخالق انسانی ) وفا به عھد  ،رساندن خير ،
وعفو گذشت ( با زيبائی خاصی بيان گرديده است ،خدمت شما تقديم بدارم.
می گويند در زمان خالفات اميرالمؤمنين حضرت عمر  ،دو نفرجوانی را کشان کشان نزد حضرت عمر آوردند وگفتند
يا اميرالمؤمنين اين شخص قاتل پدرمان است ميه خواھيم او را قصاص کنی.
امير المؤمنين حضرت عمراز جوان سؤال کرد چرا پدر اين دو نفر را کشتی؟
جوان در جواب گفت :شتر من وارد باغ او شد و اوسنگی به طرف شترم پرتاب کرد و آن را کشت من ھم باھمان سنگ
به طرف او پرتاب کردم واورا از پا درآوردم .
حضرت عمر )رض( گفت :بايد قصاص شوی .جوان ازعمر درخواست کرد تاسه روز به اومھلت دھد تا برادر و
خواھريتيمش را در سر پرستی کسی قرار دھد .
حضرت عمرگفت :چه کسی تضمين می کند که تو دوباره برگردی؟ جوان درميان جمعيت نگاھی انداخت وگفت اين
شخص .اشاره به طرف ابوذرکرد .ابوذرھم ضمانت جوان را قبول کرد وجوان رفت.
غروب روز سوم در حالی که مردم ھمه منتظر بودند تا ببينند جوان چه می کند او باعجله درحالی که آثارخستگی براو
مشھود بود از راه رسيد حضرت عمر از او پرسيد :چه چيز باعث شد که تو برگردی؟ می توانستی فرار کنی .جوان
گفت :من برگشتم تا نگويند وفای به عھد ازميان مردم رفته است.
حضرت عمر روی به طرف ابوذرنموده پرسيد تو چرا او را ضمانت کردی درحالی که او را اصالً نمی شناختی؟
گفت :تا نگويند خير از ميان امت رفته است.
آن دو نفر که ازديدين وشنيدن اين کلمات سخت متأثر شدند  ،از گرفتن قصاص گذشتند .سيدنا عمر پرسيد شما چرا
گذشت کرديد؟ دوجوان گفتند :تا نگويند عفو وگذشت ازميان امت رفته است.
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