
 

 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

 

 (ع) ابالغ عھد معھود به بنی اسراییل توسط موسی: ھشتمدرس 

 

و فرزندانش  علیه السالمبه این موضوع پرداخته شد که: خداوند متعال عھدی را که با آدم  ی گذشتهجلسهدر 
نیز تجدید کرد و به وی فرمود او و  لسالمعلیه ای حضرت محمد و اھل بیت پاکش بسته بود، با ابراھیم درباره

فرزندانش موظف ھستند تا ابد بر این عھد پایدار بمانند. در عوض، خداوند نیز وعده داد گروھی را که بر این عھد 
وجود شریف را از نسل  ۱۴ھا را مطیع ایشان گرداند. ھمچنین، آن وفا کنند، فرمانروایان زمین نماید و سایر امت

 دھد. ایشان قرار

سپس به این نکته اشاره داشتیم که حضرت ابراھیم دو پسر داشت. پسر بزرگتر، اسماعیل بود و پسر کوچکتر، 
شان موظف به رعایت عھد الھی تا قیام قیامت شدند. اما اینکه کدامیک از این دو اسحاق؛ و ھر دوی آنھا و ذریه

گذاشتند، سوال مھم و ھان میجگان خدا پا به شان برترین بندشدند و از نسلگروه، فرمانروای جھان می
 سرنوشت سازی بود که پاسخش به روشنی در کتاب مقدس مسیحیان قابل رؤیت است. 

 :خوانیمچنین میکتاب مقدس در 

ات ساره برای تو پسری خواھد زایید، و او را اسحاق نام بنه، و عھد خود را با وی "به تحقیق زوجه
ا ذریت او بعد از او عھد ابدی باشد. و اما در خصوص اسماعیل، تو را استوار خواھم داشت، تا ب

از وی  ه رییساجابت فرمودم. اینک او را برکت داده، بارور گردانم، و او را بسیار کثیر گردانم. دوازد
 ۱پدید آیند، و امتی عظیم از وی بوجود آورم."

ه در متن کتاب مقدس ایجاد شده، ھنوز سرنخ ھایی ی تحریفات و تغییراتی کبینید با وجود ھمهھمانطور که می
شود که به آیات قرآن کریم مراجعه نماییم. در قرآن کند. ماجرا وقتی روشن تر میما را به حقیقت راھنمایی می

ھای سختی مثل قربانی کردن فرزند در راه رضای خدا، چنین آمده که حضرت ابراھیم پس از موفقیت در آزمایش
دھد، حضرت ابراھیم از خدا درخواست شود. وقتی خداوند به او این مژده را مینائل می» امامت«ی هبه مقام ویژ

                                                 
 . ۲۰و  ۱۹، بند ۱۷پیدایش، باب سفر ، توراتترجمه قدیم،  ،کتاب مقدس ۱
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کند تا امامان دوازده گانه اش ھم قرار دھد. در واقع درخواست میرا در نسل و ذریه» امامت«کند تا این مقام می
 از نسل او باشند: 

 ..." ِّ  ۲"یَّتی قاَل و ِمْن ُذرِّ جاِعلَُک لِلنَّاسِ اِماماً  یقاَل اِن

 دھم. [ابراھیم] گفت و از خاندانم [ھم قرار بده]قرار می» امام«[خداوند] فرمود ھمانا تو را برای مردم 

 فرماید: گردد که میاینجاست که معنای این کالِم کتاب مقدس آشکارتر می

برکت داده، بارور گردانم، و  او را ینکا. در خصوص اسماعیل، تو را اجابت فرمودم"[درخواستت را] 
 ۳از وی پدید آیند، و امتی عظیم از وی بوجود آورم." ه رییسدوازدگردانم.  یرکث یاراو را بس

، به آمدن شخصی از نسل ٤رییس (امیر یا رھبر) ۱۲البته در کتاب تورات اصلی که به زبان ِعبری بوده، عالوه بر 
اما در  ٥در عربی دانسته اند؛» محّمد«ه شده که برخی آن را مترادف اشار» ُمئِد ُمئِد«اسماعیل با نام ِعبرِی 

فراز از  ینا یحصحی ترجمهدر واقع  مبّدل گشته است. »بسیار کثیر«بعدی به مرور این واژه به صورت ھای ترجمه
 شود: می ینچنینا یبه فارس یکتاب مقدس از عبر

به مقام  یدهاو را برکت داده بارور گردان ینک. ایدمشن یلتو را در حق اسماع یدعا یم؛ابراھ ی"ا
خواھم  یاو را امت بزرگ یمحّمد و دوازده امام از نسل وی یلهبه وس ید،ارجمند خواھم رسان

 ٦".نمود

گوید شود این است که: خداوند خطاب به حضرت ابراھیم میبه ھر حال، آنچه از این عبارات نتیجه گرفته می
به اجابت  علیه السالمدادن مقام امامت در نسلش داشته، در نسل اسماعیل  درخواستی که در خصوص قرار

۷»ینَ الظَّالِم یَعْھدِ  یَنالُ ال «رساند، نه در نسل اسحاق. چراکه به تعبیر قرآن کریم می یعنی: عھد خدا به ظالمین  
ز در خود کتاب مقدس تبیین ی اسحاق نداد نیرسد! و البته دلیل اینکه خداوند این برتری و مکنت را به ذریهنمی

گذارند و در نتیجه از شویم فرزندان اسحاق، عھد الھی را زیر پا میشده. با نگاھی به کتاب مقدس متوجه می
آیند. (به تعبیر قرآن این عھدشکنی ظلم ی الھی گردند، بیرون میتوانستند مشمول جایزهی گروھی که میزمره

۸است  د تا امامان دوازده گانه از نسل ایشان باشند.)و درنتیجه آنھا سزاوار نیستن 

                                                 
 .۱۲۴قرآن کریم، سوره بقره، آیه  ۲
 . ۲۰، بند ۱۷پیدایش، باب سفر ، توراتترجمه قدیم،  ،کتاب مقدس ۳

 خواھد بود ..." رھبرچنین آمده: "... او را بسیار بسیار کثیر خواھم گردانید. او پدر دوازده » ھزاره نو«در ترجمه  -
ی اسماعیل درخواست نمودی، بنابراین من او را برکت چنین آمده: "من شنیدم که تو درباره» مژده«در ترجمه  -

 خواھد بود ..."امیر یار و نسلھای زیاد خواھم داد. او پدر دوازده دھم و به او فرزندان بسمی
 در پاورقی پیشین.» مژده«و » ھزاره نو«ھای بنگرید به ترجمه ٤
را در کتاب مقدس عبری مشاھده فرمایند: » بمئد مئد«توانند به آدرس زیر مراجعه فرمایند و کلمه عبری عالقمندان می ٥

.htm20-17http://biblehub.com/text/genesis/دوازده امام «ی . ھمچنین توصیه می گردد عالقمندان به این مطلب، مقاله
 را مطالعه فرمایند.   ۱۲منتشر شده در فصل نامه امامت، شماره » در تورات؛ نگاھی نو به بشارت ابراھیم درسفر پیدایش

 
 .۲۱۳بشارات عھدین، ص  ٦

 .۱۲۴قرآن کریم، سوره بقره، آیه  ۷
در انتھای این روایت به یھودیان زمان پیامبر گفته شده  .۱۸شماره در پاورقی  علیه السالمبنگرید به روایت امام حسن عسکری  ۸

 شما از ظالمین نباشید.پس که کار بنی اسراییلیانی که عھد را نپذیرفتند، ظلم بوده، 
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 آیند.سحاق از عھد الھی بیرون میافتد که فرزندان احال ببینیم به روایت کتاب مقدس چه اتفاقی می

بود و لذا به ب لقّ م» اسراییل«. یعقوب، به رسیداسحاق، ابتدا اسحاق و سپس یعقوب به پیامبری ی از شاخه
نامیدِن یعقوب را ُکشتی وی با » اسراییل«کتاب مقدس دلیل  .گفتندمی »بنی اسراییل« فرزندان و خانواده اش

به معنای کسی است که نزد خدا مقاوم » اسراییل«گوید کند و میخدا (!) و چیره شدنش بر خدا بیان می
۹است! یان ب» خالصی بنده«، »اسراییل«ای مردود است و معنای البته در دیدگاه شیعه چنین افسانه 

   ۱۰.شودمی

از نسل گویند. می» بنی اسراییل«و به فرزندانش » اسراییل«به ھر حال، ھمانطور که گفته شد، به یعقوب، 
آنھا نیز مانند پیامبران پیشین . شدندبرانگیخته   قوم بنی اسراییلیعقوب، یوسف و سپس موسی به پیامبریِ 

بسته بود، یادآوری نمایند. در کتاب مقدس، از تجدید  موظف بودند عھدی را که خدا با حضرت آدم و فرزندانش
ای یاد شده است. بر اساس کتاب مقدس، خداوند توسط با تاکید و تفصیل ویژه علیه السالمعھد در زمان موسی 

 خویش وفا فرماید: به عھد ھم تا خدافرستد که عھد الھی را حفظ کنند حضرت موسی به بنی اسراییل پیام می

د، از ید و عھد مرا نگھداریباش من عیبگو: ... اگر مط شانیا و به بده لیاسرائیبن را بهم "دستورات
  ۱۱د بود.یخواھ من خاص ، شما قوماقـوام ھمه انیم

قوم را نزد من جمع کن تا کلمات خود را به ایشان بشنوانم، تا بیاموزند که در تمامی روزھایی که بر 
 ۱۲»ز من بترسند، و پسران خود را تعلیم دھند.روی زمین زنده باشند ا

 ...  ۱۳مبادا عھد یَُھَوه، خدای خود را که با شما بسته است فراموش نمایید

 است داده وعده چنانکه یزاو ن ید،بردار او گام در راه و یدکن خود را اطاعت یاگر اوامر خداوند، خدا
شما خواھد  به فراوان یھاموعود نعمت ینرزمدر س...  خود خواھد ساخت مقدس شما را قوم

 ۱٤.یدبخش

 مانیپ نیا...  یدبندد وارد شویامروز با شما م تـانیخداوند، خدا كه یعھد د تا بهیاستادهینجا ایا
 لیاسرائ ندهیآ یھانسل با تمام شود بلكهینم د بستهیاستادهیا امروز در حضورش تنھا با شما كه

 "۱٥.شودیم ستهز بین

 تان و فرزندانِ ش نکنید بلکه آنھا را به فرزندانکند نه تنھا فرامین من را فرامومی خداوند به بنی اسراییل سفارش
 تان نیز برسانید: فرزندان

"مبادا اینھا در تمامی ایام عمرت از دل تو محو شود، بلکه آنھا را به پسرانت و پسران پسرانت 
 ۱٦تعلیم ده"

                                                 
 .۳۲تا  ۲۲، بند ۳۲پیدایش، باب سفر مقدس، تورات،  کتاب ۹
ِ  فرمایند: "َكاَن یْعُقوُب إِْسَرائِیلَ می علیه السالمامام باقر  ۱۰ ِ  َو َمْعَنى إِْسَرائِیلِ  �َّ  .۲۱۸، ص ۱۲": بحاراالنوار، ج أَی َخالُِص �َّ  �َّ
 .۵و  ۳بند  ،۱۹ترجمه تفسیری، تورات، سفر خروج، باب  ،کتاب مقدس ۱۱
 .۱۰، بند ۴ترجمه قدیم، تورات، سفر تثنیه، باب  ،کتاب مقدس ۱۲
 .۲۳، بند ۴ھمان، باب  ۱۳
 .۱۱و  ۹، بند ۲۸ترجمه تفسیری، تورات، سفر تثنیه، باب  ،کتاب مقدس ۱٤
 .۱۵تا  ۱۲، بند ۲۹ھمان، باب  ۱٥
 .۹، بند ۴تثنیه، باب سفر ترجمه قدیم، تورات،  ،کتاب مقدس ۱٦



 

طور که پیشتر نیز گفته شد، از اینکه مفاد آن عھد واقعا چه بوده، اثری در کتاب مقدس فعلی، دیده اما ھمان
شود. حال آنکه خداوند متعال در قرآن کریم به این واقعه اشاره فرموده و مفّسر و مبیّن حقیقی قرآن درباره نمی

۱۷ی بقرهسوره ۵۶و  ۵۵ی هذیل آی علیه السالماش به روشنی توضیح داده است. امام حسن عسکری   فرمایند:می 

فرقان جداکننده  ی(معنا فرقانعھد یل یاز بنى اسرا[به امر الھی] اراده کرد تا زمانى كه موسى "
و  ه الّسالمیعلو امامت على  ه و آله و سلّمیصلّى ّ� علنبوت محمد ی پذیرش را بگیرد که به واسطه است)

ه ب تو راى را كه یگفتند تا آن خدابنی اسراییل  ،شود اطل جداحق از اھل بی طاھرین، اھل ائمه
، ما ھم به این دھدنامر خبر  خودش به اینو  آشکارا به چشم خودمان نبینیمن فرقان امر كرده یا

  آوریم.نمی موضوع ایمان

موسى فرمود كه من دوستان خود و كسانى كه ه خداوند ب ...آنھا را فرا گرفت  ایصاعقه ناگھان
را  مدگانیدارم و دشمنان خود و مردمى را كه حقوق برگزمی گرامى کنندرا تصدیق میدگانم یبرگز
 .چ كسیم و باكى ندارم از ھینمامی عذاب کنندمی بیت ننموده و آنھا را تكذیرعا

 ؟دییگومی چهحاال كسانى كه تا آنوقت بر اثر صاعقه ھالك نشده بودند گفت ه ب علیه السالمموسى  
الك ھ شما ھم به [به برتری و پذیرش محمد (ص) و اھل بیتش] اقرار نکنیدو  نکنیدقبول  اگر

دند براى م گروھى كه گرفتار عذاب شیداننمی موسى ما یگفتند ا .د شدیشدگان ملحق خواھ
محمد امر بوده كه  ه این دلیلباین اتفاق گر ما ا .اندشدهبال حوادث روزگار دچار  شاید از ؛چه بوده

ھمان  –جاه محمد و آلش ه را ب ، پس پروردگارت هللاندرد كردهرا  آنھای هیو ذر (ع)و على  )(ص
را زنده گرداند  صاعقه زدگانخوان و از خدا بخواه كه ب -ھایی که ما را به پذیرش شان دعوت کردی 

 .م كه عذاب آنھا براى چه بودهیتا از آنھا سؤال كن

 زنده كرد. موسى دعا نمود و خداوند آنھا را

؟ پس بنی اسراییل پرسیدند. دنگرفتار عذاب شدد براى چه یشان بپرسیموسى گفت حال از ا
رفتن نبوت محمد یل چون ما پس از پذییگفتند اى بنى اسرا [عذاب شدگانی که زنده شده بودند]

بعد از ھالكت  .میھالك شد خودداری کردیم، ه الّسالمیعلامامت على  از قبول ه و آله و سلّمیصلّى ّ� عل
م كسى را كه یدیم در ملكوت آسمان و عرش و كرسى و حجب و بھشت و جھنم ندیمشاھده كرد

ن یو فاطمه و حسن و حس ه الّسالمیعلو على  ه و آله و سلّمیصلّى ّ� علامرش نافذ و بزرگتر باشد از محمد 
م محمد یدیناگاه د .برسانند به آتشم ما را بردند كه ینكه بر اثر عذاب صاعقه مردیو ھم. علیھم السالم

د ینھا برداریل بر ما را صدا زدند كه دست از عذاب افرشتگان موكّ  ه الّسالمیعلو على  ه و آله و سلّمیصلّى ّ� عل
حق ما و آل ما قسم داد كه آنھا ه خداوند را بای را درخواست كننده یشان مجددا زنده شوند زید ایبا

دعائى كه تو اى موسى ه سبب ر افكندند بیتاخه ما را ب عذابما را زنده كردند و  . پسده كنندرا زن
 كردى. خاندان پاکشمحمد و ه با توسل ببن عمران 

ه و آله و یصلّى ّ� علدعاى محمد و آل محمد ه د كه بیدید دیفرمامی غمبریان زمان پیھودیه پس خداوند ب

واجب بر شما پس آیا  .دیمرتفع گردکه ظلم کرده بودند ان شما ینیشیكى عذاب از پیتار سلّم
۱۸؟"ن شد و مجددا زنده شدند نشویدكه مرتكب ھمان معاصى كه باعث ھالكت آناشود نمی  

                                                 
َ َجْھَرًة َفأََخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َو أَنُتْم تَنظُُروَن  لَن نُّْؤِمَن لََك َحتىَ  ُقْلُتْم یاُموسىَ َو إِْذ " ۱۷ ثُمَّ بََعْثَناُكم ّمِن بَْعِد َمْوتُِكْم لََعلَُّكْم  *نََرى �َّ

 .۵۶و  ۵۵": قرآن کریم، سوره بقره، آیه تَْشُكُرون



 

، ھمان عھد معھود درباره بستهخداوند توسط موسی با بنی اسراییل  کتاب مقدس بر اساسآری؛ آن عھدی که 
  است. -سول خاتم و اھل بیت پاکش یعنی ر –وجود برتر خلقت  ۱۴ی 

شان خواھد شد و نه تنھا دھد اگر عھد الھی را بشکنند، لعنت خدا نصیبخداوند به بنی اسراییل ھشدار می
ی خدا نخواھند شد و سرزمین موعود تحت قدرت ایشان در نخواھد آمد بلکه خداوند آنھا را از آن قوم برگزیده

 سرزمین ریشه کن خواھد نمود:

۱۹ھا بر سر شما خواھد آمدھید ... آنوقت تمام این لعنتگر به خداوند، خدایتان گوش ندا" [در این  
شمارد، نی اسراییل بر میبخش به طور مفصل فھرستی از لعنتھایی که خداوند برای عھدشکنی ب

...  ۲۰گردد]بیان میاعم از بیماری، قحطی، خشکسالی، خواری، آوارگی، پریشانی، عذاب، ... 
... او دشمنانتان را بر شما مسلط  ۲۱خواھد داد شكست دشمنانتان اوند شما را در مقابلخد

... قومی را از دوردستھا به سراغتان خواھد فرستاد، قومی که زبانشان را نمی  ۲۲خواھد کرد
 ... ۲٤... تعداد کمی از شما باقی خواھند ماند، زیرا از خداوند، خدایتان اطاعت نکردید ۲۳فھمید

 

به این سوال پاسخ  ی آیندهجلسهدر  ؟ندا آیا با این ھمه ھشدار و تھدید، بنی اسراییل بر عھد خود وفادار ماندام
 خواھیم داد.

 

 نکات مھم این جلسه 

                                                                                                                                                        
ا أََراَد أَ  ۱۸ یَن َو اْلُمْبِطلِیَن لُِمَحمٍَّد ص بُِنُبوَّتِِه َو لَِعلِی ع بِإَِماَمتِِه َو  ْن یْأُخَذ َعلَیِھْم َعْھَد اْلُفْرَقانِ إِنَّ ُموَسى ع لَمَّ َفرََّق َما بَیَن اْلُمِحّقِ

ِة الطَّاِھِریَن بِإَِماَمتِِھْم َقالُوا لَْن نُْؤِمَن لَكَ  َ َجْھَرًة ِعیاناً یْخبُِرنَا بَِذلِكَ  َحتَّى أَنَّ َھَذا أَْمُر َربِّكَ  لِْألَئِمَّ َفأََخَذْتُھُم الصَّاِعَقُة ُمَعایَنًة َو  نََرى �َّ
ُ َعزَّ َو َجلَّ یا ُموَسى إِنِّی أَنَا اْلُمْكِرُم أَوْ  قِیَن بِأَْصِفیُھْم یْنظُُروَن إِلَى الصَّاِعَقِة تَْنِزُل َعلَیِھْم َو َقاَل �َّ ائِی َو َال ُأبَالِی أَنَا لِیائِی َو اْلُمَصّدِ

افِِعیَن ُحُقوَق أَْصِفیائِی َو َال ُأبَالِی َفَقاَل ُموَسى لِْلبَاقِیَن الَِّذیَن لَْم یْصَعقُ  ُب ِألَْعَدائِی الدَّ وا َما َذا تَُقولُوَن أَ تَْقبَلُوَن َو تَْعَتِرُفوَن َو اْلُمَعّذِ
َھا َكانَْت نَْكبًَة وا یا ُموَسى َال نَْدِری َما َحلَّ بِِھْم لَِما َذا أََصابَُھْم َكانَِت الصَّاِعَقُة َما أََصابَْتُھْم ِألَْجلَِك إِالَّ أَنَّ إِالَّ َفأَْنُتْم بَِھُؤَالِء َالِحُقوَن َقالُ 

ِھْم َعلَ  ْھرِ تُِصیُب اْلبَرَّ َو اْلَفاِجَر َفإِْن َكانَْت إِنََّما أََصابَْتُھْم لَِردِّ ٍد َو ِمْن نََكبَاتِ الدَّ َ َربََّك بُِمَحمَّ ٍد َو َعلِی َو آلِِھَما فسأل �َّ یَك فِی أَْمِر ُمَحمَّ
َ َعزَّ َو َجلَّ لَُھمْ آلِِه َھُؤَالِء الَِّذیَن تَْدُعونَا إِلَیِھْم أَْن یْحیی َھُؤَالِء اْلَمْصُعوقِیَن لَِنْسأَلَُھْم لَِما َذا أََصابَُھْم َما   ُموَسى أََصابَُھْم َفَدَعا �َّ

ُ َعزَّ َو َجلَّ َفَقاَل لَُھْم ُموَسى َسلُوُھْم لَِما َذا أََصابَُھْم َفَسأَلُوُھْم َفَقالُوا یا بَنِی إِ  بَائَِنا اْعتَِقاَد َفأَْحیاُھُم �َّ ْسَرائِیَل أََصابََنا َما أََصابََنا ِإلِ
ٍد َمَع اْعتَِقاِد إَِماَمِة َعلِی انِِه أَیَنا بَْعَد َمْوتَِنا َھَذا َمَمالَِك َربَِّنا ِمْن َسَماَواتِِه َو ُحُجبِِه َو ُكْرِسیِه َو َعْرِشِه َو ِجَنانِِه َو نِیرَ لََقْد رَ  نُُبوَِّة ُمَحمَّ

ٍد َو َعلِی َو َفاِطَمَة  ا ِمْتَنا بَِھِذِه َفَما َرأَیَنا أَْنَفَذ أَْمراً فِی َجِمیعِ تِْلَك اْلَمَمالِِك َو أَْعظََم ُسْلطَاناً ِمْن ُمَحمَّ َو اْلَحَسِن َو اْلُحَسیِن َو إِنَّا لَمَّ
ٌد َو َعلِی ع ُكفُّوا َعْن َھُؤَالِء َعَذابَُكْم َفَھُؤَالِء  یْحیْوَن بَِمْسأَلَِة َسائِِل َربَِّنا َعزَّ َو َجلَّ بَِنا َو الصَّاِعَقِة ُذِھَب بَِنا إِلَى النِّیَراِن َفَناَداُھْم ُمَحمَّ

ُرونَا إِلَى أَْن ُبِعْثَنا بُِدَعائَِك یا ُموَسى ْبَن عِ بِآلِنَ  ُ ا الطَّیبِیَن َو َذلَِك ِحیَن لَْم یْقَذُفوا فِی اْلَھاِویِة َفأَخَّ ٍد َو آلِِه الطَّیبِیَن َفَقاَل �َّ ْمَراَن بُِمَحمَّ
َعاِء بِمُ  ٍد َو آلِِه الطَّیبِیَن نََشَر ظُْلَمُة أَْسَالفُِكُم اْلَمْصُعوقِیَن بِظُْلِمِھْم أَ َفَما یجُِب َعزَّ َو َجلَّ ِألَْھِل َعْصِر ُمَحمٍَّد ص َفإَِذا َكاَن بِالدُّ َحمَّ

ُ َعزَّ َو َجلَ  َعلَیُكمْ   .۳۲۹و  ۳۲۸، ص ۲۶": بحاراالنوار، ج أَْن َال تََتَعرَُّضوا لِِمْثِل َما َھلَُكوا بِِه إِلَى أَْن أَْحیاُھُم �َّ
 .۱۵، بند ۲۸تثنیه، باب سفر ، توراتتفسیری، ترجمه  ،کتاب مقدس ۱۹
 .۶۸تا  ۱۵، بند ھمان ۲۰
 .۲۵، بند ھمان ۲۱
 .۴۸، بند ھمان ۲۲
 .۴۹بند  ھمان، ۲۳
 .۶۲ند ب، ھمان ۲٤
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ام امامت مفتخر شد، از خداوند درخواست نمود تا امامان ھدایتگر را نیز پس از آنکه حضرت ابراھیم به مق -
 ی نسل اسماعیل اجابت فرمود. از نسل او قرار دھد. خدا ھم این دعا را درباره

رسد در کتاب مقدس اشاره شده که درخواست حضرت ابراھیم از طریق خاندان اسماعیل به اجابت می -
 رییس یا امیر به دنیا خواھند آمد. ۲۱ علیه السالمو از نسل اسماعیل 

ی اسحاق بود، به فرمان خدا عھد معھود را به بنی اسراییل حضرت موسی که یکی از پیامبران شاخه -
رساند. اما بنی اسراییل که در واقع از نسل یعقوب و پدرش اسحاق بودند، عھد خود را شکستند و از 

 شدند.  ی گروھی که مستحق پاداش الھی بودند خارجزمره

و فرزندان ایشان را نپذیرفتند،  علیه السالمآن دسته از بنی اسراییل که نبوت رسول خاتم و امامت علی  -
خدا  علیھم السالمدچار عذاب الھی شدند و ھالک گردیدند. اما بعد با توسل حضرت موسی به اھل بیت 

 .شان را بگوینددوباره ایشان را زنده نمود تا به دیگران دلیل ھالکت

 با استناد به کتاب مقدس  -

o عھد الھی را حفظ کنند تا خدا ھم به عھدش وفا کند  کندیسفارش م ییلاسرا یخداوند به بن
 و آنھا را قوم برگزیده نماید. 

o ان و شرا به فرزندان آنبلکه  نکنندرا فراموش  عھدنه تنھا شوند موظف می بنی اسراییل
 د.ھم برسانن انشفرزنداِن فرزندان

o د به ایشان ھشدار می دھد در صورتی که عھد را نگه ندارند، لعنت خدا بر آنھا قرار خداو
 گیرد و عذاب سختی در انتظارشان خواھد بود.می


