
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 عھد معھود

 

 درس گفتارھایی از: مسعود بسیطی

 با اھتمام: زھرا مرادی

 

ران ی آفرینش آدمی به روایت ھدایتگبا حقایقی از آفرینش آدم علیه السالم و فلسفه» عھد معھود«ی در دوره
بندد سخن آسمانی آشنا خواھید شد. ھمچنین در این دوره، از عھدی که آدم علیه السالم با خداوند متعال می

 تا قیام قیامت به آن پایبند بمانند! –از جمله من و شما  –شود تمامی بنی آدم خواھیم گفت؛ عھدی که قرار می

 

 

 با آدمیانتجدید عھد و (ع) ابراھیم  :ھفتمدرس 

ه میان را بایتگرانی خداوند مھربان برای ھدایت آدمیان، ھدبه این موضوع پرداخته شد که:  گذشتهی هجلسدر 
شیطان دادند و رفته رفته ھای ؛ اما مردم به جای گوش دادن به رھنمودھای ایشان، دل به وسوسهشان فرستاد

 یگریپس از د یکیدست از تالش برنداشتند و  یفرستادگان الھبه بت پرستی و پیامبرکشی کشیده شدند. 
 . ا خدا بسته بودند دعوت کردندکه ب یعھد یادآوریو  یگانه یمردم را به پرستش خدا

ناد به کتاب با است علیه السالمموضوع تجدید عھد الھی با آدمیان توسط پیامبر بزرگ خدا، ابراھیم در این جلسه به 
 :مقدس خواھیم پرداخت

 

که زمین از وجود کافران پاک شد، باز ھم شیطان اشاره شد، پس از طوفان نوح  گذشتهی جلسهھمانطور که در 
خود را آغاز نمود. مردم ھم به جای آنکه به تشخیص عقل (حجت درونی) و ھای میان آدمیان آمد و نقشه به

ھای به دنبال ھوا و ھوس خویش راه افتادند و به وسوسه ۱رھنمودھای پیامبران (حجت بیرونی) عمل کنند،
پرستیدند و ای از مردم، ماه را میهعد علیه السالمشیطان دل سپردند. کار به جایی رسید که در زمان ابراھیم 

ھای دست سازشان را. پنداشتند و بعضی دیگر مجسمهبرخی خورشید را؛ بعضی ستارگان را خدای خویش می
 خالصه ھمه چیز برای آنھا قابلیت پرستیده شدن داشت جز آفریدگار بی ھمتای توانا!

با دلسوزی در کنار ایشان قرار گرفت و  علیه السالمبراھیم آنھا ابراھیم را نیز به پرستش خدایان شان دعوت کردند. ا
توانند پروردگار ما باشند؛ در حالی گفت آیا این ستاره، یا آن ماه و یا خورشید، پروردگار من است؟ چگونه اینھا می

                                                 
تَ فرمایند: می علیه السالمامام کاظم  ۱ ِ َعلَى النَّاسِ ُحجَّ ًة بَاِطَنًة َفأَمَّا الظَّ  ینِ "إِنَّ ِ�َّ ًة ظَاِھَرًة َو ُحجَّ ُة  یاءُ اِھَرُة َفالرُُّسُل َو اْألَْنبِ ُحجَّ َو اْألَئِمَّ

ا اْلبَاِطَنُة َفاْلُعُقول و  برانیامآشکار، پ یپنھان، راھنما یگریآشکار است و د یکیمردم دو حجت دارد:  ی: خداوند برایعنی" َو أَمَّ
 .۳۸۶باطن، عقل است: تحف العقول، ص  یھستند و راھنما السالم یھمعلامامان 
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ت بیایید کسی را که خالق اینھا بلکه خالق آسمانھا و زمین اس ۲کنند؟که زمانی ھستند و زمانی غروب می
 اما کسی سخن او را نپذیرفت.  ۳بپرستیم.

ساختند، به ھا را با دست خود میای برخوردار بود. آنھا، بتبت پرستی ھم در میان مردم آن دوران از رونق ویژه
نمودند. یک روز که ھمه برای برگزاری جشن به بیرون شھر رفته فروختند و در معابد نگه داری مییکدیگر می

ھا را شکست و در ھا رفت. او با تبری مجسمهاز فرصت استفاده کرد و به محل نگھداری بت بودند، ابراھیم
نھایت، تبر را بر گردن بزرگترین بِت آنجا قرار داد. مردم که به شھر بازگشتند و با این صحنه مواجه شدند با خود 

 –کرد. به دستور نمرود مان منع میگفتند این کار باید کار ابراھیم باشد که ھمواره ما را از پرستش خدایان
ابراھیم را احضار نمودند. نمرود از او پرسید آیا تو بودی که چنین عملی مرتکب  –پادشاه ظالم آن سرزمین 

توانید از بینید که تبر نزد بت بزرگ است؟ میشدی؟ ابراھیم برای آنکه مردم را به تعّقل واداَرد گفت مگر نمی
 کار را کرده؛ البته اگر بتواند با شما سخن بگوید!  خودش بپرسید که چرا این

با شنیدن این سخن، اعتراض ھمه بلند شد که چگونه این مجسمه، توان شکستن بتھای دیگر را داشته باشد و 
چطور به این کار اعتراف کند در حالی که قادر به حرکت و تکلّم نیست؟ ابراھیم پاسخ داد پس چگونه چنین 

   ٤ه حتی قدرت محافظت از خود را ندارند به خدایی گرفته اید؟اجسام ناتوانی ک

نمرود که دید با این حرفھا ممکن است مردم به پرستش خدای ابراھیم متمایل شوند و قدرت و سلطنتش به 
خطر بیفتد، تصمیم گرفت ابراھیم را از سر راه بردارد. به فرمان نمرود، آتش بزرگی برای سوزاندن ابراھیم درست 

شود و ابراھیم را داخل آن بیندازند. شیطان  توانست نزدیکشدند. آتش به قدری عظیم بود که کسی نمیکر
ی الھی نیز به دست خود انسانھا از صحنه برداشته شود، پیشنھاِد ساخت منجنیق را برای آنکه این فرستاده

  ٥داد و بدین ترتیب نخستین منجنیق به دست شیطان ساخته شد.

                                                 
ّ  ُل َرأىیِه اللَّ یلَمَّا َجنَّ َعلَ فَ " ۲ ا أََفَل قاَل ال ُأِحبُّ اْآلفِل یَكْوَكباً قاَل ھذا َربِ ّ یَفلَمَّ ا َرأَى اْلَقَمَر باِزغاً قاَل ھذا َربِ ا أََفَل قاَل  یَن، َفلَمَّ َفلَمَّ

ّ  یْھِدنیلَئِْن لَْم  ّ  یَربِ الِ ْمَس باِزَغًة قاَل ھذا َربِّ ن، َفلَمَّا رَ یَألَُكونَنَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ ّ یھذا أَْكبَُر َفلَمَّا أََفلَْت قاَل  یأَى الشَّ ٌء یبَر یا َقْوِم إِنِ
و آنگاه چون غروب » ؟ن پروردگار من استیاآیا] [«د؛ گفت: یاى دپس چون شب بر او پرده افكند، ستارهیعنی:  "ِممَّا تُْشِرُكونَ 
آنگاه چون » ؟ن پروردگار من استیاآیا] [«د، گفت: یو چون ماه را در حال طلوع د» مكنندگان را دوست ندارغروب«كرد، گفت: 

د، گفت: ید را برآمده دیپس چون خورش» ت نكرده بود قطعاً از گروه گمراھان بودمیاگر پروردگارم مرا ھدا«د شد، گفت: یناپد
اى قوم، من از آنچه «ھنگامى كه افول كرد، گفت: و » ؟پروردگار من است [که از ماه و ستاره ھم] بزرگتر است، نیاآیا] [«

 یاآ«شود در این رابطه به مطلب . توصیه می۷۸تا  ۷۶ یاتسوره انعام، آ یم،قرآن کر».زارمید بیسازك مىی[براى خدا] شر
در بخش پاسخ به » پرستیده؟یرا م یدمشرک بوده و ماه و خورش یاورد،ب یمانا یگانه یاز آنکه به خدا یشپ السالم یهعل یمابراھ

 پایگاه علمی فرھنگی محمد (ص) مراجعه فرمایید. شبھاتِ 
َماَواتِ َو اْألَْرضِ الَِّذى َفطََرُھنَّ بُّكُ َقاَل بَل رَ " ۳ ن است، آن كه آنھا یبلكه پروردگار شما خداوند آسمانھا و زم" یعنی: گفت م َربُّ السَّ

 .۵۶: قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه ده استیرا آفر
 ی انبیاء.سوره ۶۷تا  ۵۸بنگرید به آیات  ٤
نْ  یقٍ ُعِمَل فِ یإِنَّ أَوََّل َمْنَجنِ فرمایند: "می علیه السالمامام صادق  ٥ ْبَراِھیَم ا َمنْ یالدُّ َق َو ُأْجلَِس یُس اْلَمْنَجنِ یَعِمَل إِْبلِ ... َجنِیٌق ُعِمَل ِإلِ

دنیا ساخته شد، منجنیقی بود که برای ابراھیم ساخته شد ... ابلیس  ..." یعنی: نخستین منجنیقی که در میِه إِْبَراھِ یفِ 
 .۳۶، ص ۱۲منجنیق را ساخت و ابراھیم را در آن نشاندند ...": بحاراالنوار، ج 
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در منجنیق نشاندند و به سوی آتش پرتاب کردند. ھمه منتظر بودند تا کشته شدن پیامبری دیگر را ابراھیم را 
خواند و خدا  –(ص) محمد و آل محمد  –مخلوقاتش  ینترو محبوب ینبرتر به حقّ نظاره کنند. اما ابراھیم، خدا را 

  ٦ھم به حرمت ایشان دعایش را مستجاب کرد.

نسبت به  علیه السالمی ابراھیم نیست که خداوند رحمان به سبب توجه و محبت ویژهذکر این نکته خالی از لطف 
۷»خلیل«رسول خاتم و اھل بیت پاکش، به وی لقب  ۸اعطا فرمود.   

ی مردم، بر ابراھیم سرد شد و خلیل آری؛ آتش به ُحرمت محمد و آل محمد (ص) در جلوی چشمان بھت زده
نه نمرود و نه مردمی که آنجا بودند با شنیدن تذکرات عقالنِی ابراھیم و دیدن  خدا سالمت بیرون آمد. با این حال،

ی خدای ابراھیم، به او ایمان نیاوردند. ابراھیم از آن سرزمین (مکانی در عراق کنونی) به شام تبعید شد معجزه
 و قومش با شادمانی در گمراھی خود غوطه خوردند.

فاداری به عھد الھی و وتوانست، مردم را به پرستش خدای یگانه می ھمچنان ھرجا که علیه السالمابراھیم 
ی هللا علیه و آله و سلمضرت محمد ی پذیرشِ برتری و محبت حدرباره کرد. در کتاب و اھل بیت پاکش دعوت می صل

 مقدس مسیحیان نیز بر این نکته قویاَ تاکید شده. در کتاب مقدس چنین آمده: 

۹وظیفه تو و فرزندانت و نسلھای بعد، این است که عھد مرا نگاه دارید." د: فرمو ابراھیم به خدا"  

ی اینکه عھدی که خداوند حکیم با ابراھیم و سایر فرستادگان البته طبیعتا در کتاب مقدس امروزین درباره
حت بود، با این صرا ینرزند از نسل حسفو نه  ینحسن و حس ی،محمد، فاطمه، علی دربارهآسمانی بست، 

گل سر سبد خلقت را به عنوان  ۱۴ ینا کردیآدم را ملزم م یبن یکه تمام یعھدشود. مطلبی دیده نمی

                                                 
ا ُأْلقِ ی: "اِنَّ إِْبَراھِ فرمایندیاز رسول خاتم نقل م السالم یهعلامام صادق  ٦ ِّ النَّاِر َقاَل اللَُّھمَّ  یفِ  یَم ع لَمَّ ٍد َو آِل  یإِن أَْسأَلَُك بَِحّقِ ُمَحمَّ

ا أَْنجَ  ٍد لَمَّ ُ َعلَ  یَتنِ یُمَحمَّ ندا؛ از خداو«د، گفت شانداخته  (ع) که در آتش یم: ھمانا ابراھیعنی" بَْرداً َو َسَالماِه یِمْنَھا َفَجَعلََھا �َّ
سبب] آن را سرد و سالمت نمود:  ینس خدا [به ھمپ »یخواھم تا به حق محمد و آل محمد مرا از آن (آتش) نجات دھمی تو

َ بِ  یفِ  مُ یإِْبَراھِ  ی: "لَمَّا ُرمِ یندفرمامی السالم یهعلامام رضا  ین. ؛ ھمچن۳۱۹، ص ۲۶بحاراالنوار، ج  َنا فَ النَّاِر َدَعا �َّ ُ َحّقِ  النَّاَر َجَعَل �َّ
ر ب] خواند، پس خدا آتش را یتبه آتش افکنده شد، خدا را به حق ما [اھل ب میکه ابراھ ی: ھنگامیعنی": بَْرداً َو َسَالماً ِه یَعلَ 

 .۶۹، ص ۱۱او سرد و سالمت گرداند: بحاراالنوار، ج 
نجھت كه آن یا از ایعنى محبّت و دوستى ی» ُخلَّة"«شود که محبت و دوستی عمیقی دارد: می به فردی گفته »خلیل« ۷

رسد، رى كه بھدف مىینكه ھمچون تیا ایماند و رد و باقى مىیگنكه در جان آدمى قرار مىیا از ایكند و حالت در جان نفوذ مى
ند: یگوده شده مىیدى كه با آن ھست خلّة نامیاز شدینكه در اثر نیا ایگذارد و رسد و در آن اثر مىدوستى ھم بجان مى

 . ۶۲۱، ص ۱رجمه مفردات راغب، ج ": تاست» لیَخلِ «ُمَخالًَّة و ِخَالًال كه اسم آن  َخالَْلُتهُ 
ُ إِْبراھِ "فرماید: خداوند در قرآن می ۸  .۲۵۱" یعنی: خدا، ابراھیم را خلیل گرفت: قرآن کریم، سوره نساء، آیه الیَم َخلِ یَو اتََّخَذ �َّ

ُ فرمودند: "إِنََّما علیه السالم امام ھادى  ٍد َو لَِكْثَرِة َصَالتِِه َعلَى مُ  الً یَم َخلِ یإِْبراھِ َعزَّ َو َجلَّ  اتََّخَذ �َّ " یعنی: خداوند عزّ ص تِهِ یْھِل بَ أَ َحمَّ
 .۳۴، ص ۱علل الشرائع، ج توجه داشت: ار یل نامید چون بر محمد و اھل بیتش بسیم را خلیو جّل، ابراھ

ُ "به این نکته ھم اشاره فرموده اند که: علیه السالم البته اھل بیت  ْسَأْل یلَْم   أََحداً وَ ُردَّ ی لَْم ِألَنَّهُ  الً یَم َخلِ یإِْبراھِ  َو َجلَّ َعزَّ اتََّخَذ �َّ
ِ َعزَّ َو َجلیأََحداً غَ  اوند د چراكه [در تمام مدت عمرش] به كسى جز خدیل نامیم را خلی" یعنی: خداوند عزّ و جّل، ابراھَر �َّ

 ھمان. اورد و از کسی جز خدا درخواست نکرد: یتعالى روى ن
خداوند متعال ھستند و ی مورد عنایت ویژه علیھم السالمبلکه از آنجا که اھل بیت اما این دو روایت در تعارض با یکدیگر نیستند؛ 

گردد. پس می بزرگداشت ایشان، خواست و امر خدا به ھمگان بوده، توجه، محبت و درود بر ایشان موجب رضایت حق تعالی
ی باشد قطعا به سوی رسول خاتم و اھل بیتش نیز متوجه و متمایل خواھد بود. دربارهکسی که تمام توجھش به سوی خدا 

 مراجعه فرمایید. عھد معھودی درسنامهاز  درس چھارمتوانید به می جایگاه اھل بیت نزد خالق یکتا
 .۹، بند ۱۷پیدایش، باب سفر ، تورات ترجمه تفسیری،، کتاب مقدس ۹
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 ییدهگفتند به د یشانبورزند و ھرچه ا یبا آنھا دوست یرند،بپذ یشو سرپرست خو ینزم یخدا بر رو ینجانش
منتسب  ینوشته ھا ونده بودند، اما در آثار عھد را به قوم خود رسا ینا یامبران،پ یمنّت انجام دھند. با آنکه ھمه

چراکه به اعتراف خود مسیحیان، کتابی که امروزه به نام کتاب در کتاب مقدس مفاد آن وجود ندارد.  یشانبه ا
مقدس مورد پذیرش مسیحیان است، در طول سالیان متمادی دستخوش تغییرات زیادی شده؛ در نتیجه به مرور، 

ود و مسیحیت نبوده حذف یا تحریف گردیده است. با این وجود، از البه الی ھمین آنچه خوشایند بزرگان یھ
ی پیامبر خاتم و خاندانش را توان به سرنخ ھایی رسید که ماجرای عھد الھی دربارهھای موجود ھم مینوشته

 تبیین نماید.

را حفظ » عھد الھی«کند که می امر علیه السالمھمانطور که گفتیم به نقل از کتاب مقدس، خداوند به ابراھیم 
کند که این عھد باید در میان فرزندان ابراھیم و ھرکس که ادعای پرستش ھمچنین به شدت تاکید می ۱۰کند.

دھد چنانچه ذریّه و وعده می علیه السالمحفظ شود. سپس خداوند به ابراھیم  ۱۱خدای یگانه را دارد، تا قیام قیامت
ای که دھد به گونهخدا ھم در مقابل، به آنھا قدرت و برکت و فرمانروایی ویژه می نسل او این عھد را حفظ کنند،

وجود برگزیده را از نسل ایشان قرار  ۱۴و از آن باالتر اینکه آن  ۱۲ھا تحت فرمان ایشان در خواھند آمدی امتھمه
  ۱۳دھد!می

 گوید:می کند ومی اعالم و پسرانمردان » ختنه شدن«نشان وفاداری به عھد الھی را  ،سپس خداوند

"تمام مردان و پسران شما باید ختنه شوند تا بدین وسیله نشان دھند که عھد مرا پذیرفته اند. ھر 
شود. می پسر ھشت روزه باید ختنه شود. این قانون شامل تمام مردان خانه زاد و زر خرید ھم

د جاودانی من. ھر کس نخواھد ھمه باید ختنه شوند و این نشانی بر بدن شما خواھد بود از عھ
 ۱٤ختنه شود، باید از قوم خود طرد شود، زیرا عھد مرا شکسته است."

بنابراین، با استناد به کتاب مقدس از آن زمان به بعد ھر قومی که ادعای ایمان به خدای متعال و پذیرش عھد 
این خواھد بود که عھد الھی را نقض ی هالھی را نماید، باید مردانش ختنه گردند و چنانچه این کار را نکنند نشان

 اند. کرده

به فقراتی از کتاب  کند این عھد بعد از ابراھیم با فرزندان او نسل اندر نسل پا بر جا خواھد بود.می خداوند تاکید
 مقدس که به این ماجرا اشاره دارد توجه فرمایید:

آورم ... من عھد خود را تا ابد با تو و بعد به وجود بسیار از تو ھای بندم که قوممی "من با تو عھد
تمامی سرزمین کنعان را که اکنون در آن  کنم ...می از تو با فرزندانت، نسل اندر نسل برقرار

                                                 
 بنگرید به پاورقی پیشین. ۱۰
تورات،  ترجمه تفسیری، ،کتاب مقدس": کنممی برقرار نسل اندر نسلبا تو و بعد از تو با فرزندانت،  تا ابدمن عھد خود را " ۱۱

 .۷، بند ۱۷باب  یدایش،پسفر 
 بنگرید به:  ۱۲

، کتاب مقدس": یدتا ابد به تو و نسل تو خواھم بخش ی،ھست یبکنعان را که اکنون در آن غر ینسرزم یتمام" -
  .۸، بند ۱۷باب  یدایش،تورات، سفر پ ه تفسیری،ترجم

 ،کتاب مقدس": یافتخواھند  از او برکت جھان یقومھا خواھد آمد و ھمه یدپد یو قو بزرگ یقوم(ابراھیم)  یاز و" -
 . ۱۸ ، بند۱۸باب  یدایش،تورات، سفر پ ترجمه تفسیری،

 .گرددبیان می این موضوعاسناد مرتبط به  درس بعدی در ۱۳
 .۱۴تا  ۱۰، بند ۱۷پیدایش، باب سفر ، تورات ترجمه تفسیری، ،کتاب مقدس ۱٤
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غریب ھستی، تا ابد به تو و نسل تو خواھم بخشید و خدای ایشان خواھم بود ... وظیفه تو و 
 ۱٥.اه داریداین است که عھد مرا نگ فرزندانت و نسلھای بعد،

خواھند  از او برکت جھان یقومھا خواھد آمد و ھمه یدپد یو قو بزرگ یقوم(ابراھیم)  یاز و
را  ، آنچهنموده مرا اطاعت دھد که یمخود را تعل خانه و اھل تا فرزندان امیدهاو را برگز من. یافت

 ، انجامامداده او وعده به را که آنچه یزن د منکنن ینجا آورند. اگر چن به است و درست راست که
 ۱٦"داد. خواھم

کرد. یعنی از آنجا که حضرت ابراھیم، دو فرزند داشت، عھد الھی در مورد ھر دوی آنھا و نسل شان صدق می
اش موظف به رعایت عھد الھی بودند. اما سوال مھم و فرزندانش و ھم اسحاق و ذریهعلیه السالم ھم اسماعیل 

 ۱۴رسید؟ نسل اسماعیل یا نسل اسحاق؟ و قرار است آن اینجا بود که فرمانروایی جھان به کدام گروه می
 وجود برتر، از نسل کدامیک از دو پسر حضرت ابراھیم به دنیا بیایند؟!

ای که حتی سرنوشت ن و تاثیرگذارترین اتفاقات را در تاریخ بشریت رقم زد؛ به گونهپاسخ این سوال، مھم تری
 ھای این زمان نیز از آن حوادث متاثر گردید. انسان

 با استناد به کتاب مقدس و آیات قرآن به سوال فوق، پاسخ خواھیم داد. آیندهی جلسهدر 

 

 ین جلسهنکات مھم ا 

ن نوح، ھمه ایمان دار بودند، باز ھم شیطان به میان ایشان و فرزندان شان با وجود آنکه بازماندگان طوفا -
علیه ی خود آنھا را از عبودیت خدای متعال دور کرد؛ تا جایی که در زمان حضرت ابراھیم رفت و با وسوسه

ھای گوناگون روی ه پرستش ماه و خورشید و بتپرستیدند و ب، مردم دیگر خدای یگانه را نمیالسالم
 آورده بودند.

ھدایت را پس زدند و را به پرستش خدای یگانه دعوت کرد، آنھا حضرت ابراھیم مردم ھنگامی که  -
سول یعنی حضرت ر -با توسل به برترین بندگان خدا  علیه السالمابراھیم اما تصمیم به سوزاندن او گرفتند. 

 سالمت از آتش بیرون آمد. –و خاندان پاکش 

ای که حضرت ابراھیم نسبت به پیامبر خاتم و اھل بیتش داشت، به لقب ویژهبه دلیل توجه و محبت  -
 از جانب خدا منسوب شد.» خلیل هللا«

ی حضرت محمد حضرت ابراھیم ھم مانند سایر فرستادگان آسمانی مامور به ابالغ عھد الھی درباره -
 (ص) و امیر مومنان و فرزندان ایشان شد.

در  گوید.بندد، سخن میبا حضرت ابراھیم و مردم زمانش می کتاب مقدس از عھدی الھی که خدا -
نشان  که یافت ییسرنخ ھاتوان ھا بارھا دچار تغییر و تحریف شده، میھمین کتابی که در طول قرن

 .بوده استش پاک خاتم و خاندان یامبرپی درباره مذکورعھد  دھندمی

                                                 
 .۹تا  ۴، بند ۱۷پیدایش، باب سفر ، تورات ترجمه تفسیری، ،کتاب مقدس ۱٥
 . ۱۹و  ۱۸، بند ۱۸باب  ھمان، ۱٦
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به مردم زمانش ابالغ کرد و علیه السالم راھیم در کتاب مقدس آمده که خداوند عھد خود را از طریق اب -
 فرمود:

o .ھمه باید این عھد را تا ابد حفظ کنند 

o ی پذیرش عھد، ختنه شدن مردان و پسران است و ھرکس زیر بار ختنه نرود، در واقع نشانه
 شود.اعالم کرده که عھد را نپذیرفته و دیگر جزو ایمان داران محسوب نمی

o آن دو ی یعنی اسماعیل و اسحاق و ذریه –دان ابراھیم و نسل ایشان این عھد در میان فرزن– 
دھم به آن گروه از فرزندانت که عھد مرا می تا قیام قیامت پابرجاست و در عوض من ھم قول

 ھا را مطیع ایشان گرداند.سایر امتحفظ کرده اند، فرمانروایی زمین را عطا کنم و 

ی آن دسته از فرزندانش که عھد الھی را حفظ راھیم دربارهھای الھی به حضرت ابیکی از وعده -
 .دھدمی از نسل ایشان قراررا برگزیده  ۱۴آن کنند، این بود که خداوند می


