
 

 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

 

  یعھد الھی خیانت یھود (بنی اسراییل) درباره: نھمدرس 

 

عھد محتوای  ،حضرت موسی نیز ھمچون پیامبران پیشینبه این موضوع پرداخته شد که:  ی گذشتهجلسهدر 
فرزندان ایشان امامت امیرمومنان و  نبوت رسول خاتم و ایابالغ نمود. اما عدهمعھود را به قومش (بنی اسراییل) 

به نیز کتاب مقدس گفتیم . ھالک شدندرا نپذیرفتند و برای آنکه آیتی باشند بر سایرین، با عذابی آسمانی 
به بنی  وندبا استناد به کتاب مقدس، خدا. کرده استبه عھدی که خدا با بنی اسراییل بست، اشاره  دفعات

 خود قراری کند و آنھا را قوم برگزیدهمی خداوند نیز به عھدش عمل ،ا حفظ کنندگوید اگر عھد الھی رمی اسراییل
 آن وقت نفرین و عذاب الھی گریبان شان را خواھد گرفت. ای به روزی که عھد خود را بشکنند؛دھد؛ اما ومی

ی که خدا و دھیم بنی اسراییل با وجود آن ھمه تاکیدمی با استناد به کتاب مقدس نشاننیز در این جلسه 
دیگر مشمول  در نتیجه گذارند.می خیانت کرده، عھد را زیر پاپیامبرش بر قبول و نگھداری عھد الھی داشتند، 

 ند.شونمی داده بود،عھد  حافظینِ ی اش را توسط حضرت ابراھیم دربارهوعده وند متعالجوایزی که خدا

 فاشرا از زبان ارمیای نبی  ایشاندشکنی خیانت بنی اسراییل و عھکه  کتاب مقدسھایی از به قسمت 
 :کند، توجه فرماییدمی

... مردم اسراییل و مردم یھودا به من خیانت ۱... شما به من خیانت کردیدفرماید: می خداوند"
بزرگی کرده اند؛ ایشان مرا انکار کرده و گفته اند: خدا با ما کاری ندارد! ھیچ بالیی بر سر ما 

بنی اسراییل، من قومی را از دور دست بر ضد تو خواھم فرستاد، قومی  ... ای ۲نخواھد آمد!

                                                 
 .۲۰، بند ۳ارمیا، باب کتاب مقدس، ترجمه تفسیری،  ۱
 .۱۲و  ۱۱، بند ۵، باب ھمان ۲
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... بدانید که چیزی به  ٤... ای قوم نادان و بی فھم ۳فھمی.نمی نیرومند و قدیمی را که زبانشان را
 "٥نابودی شما نمانده است؛ آنوقت چه خواھید کرد؟

ھرگاه فرستادگان آسمانی خیانت کردند، بلکه  ھمانطور که از جمالت فوق مشخص است، بنی اسراییل نه تنھا
گفتند خدا با ما می ،خواندندمی بازگشت به عھد الھی فرااختند و به سمی از عقوبت عھدشکنی آگاهآنھا را 

 شاندر ھدایت اران رو وقتی دلسوزی و پشتکار پبامب ٦کندنمی مانو ھرگز مجازات کاری نخواھد داشت
۷کشیدند.می شان راایقتل ی دیدند، نقشهمی   

۸پیامبران نیز دست بردند و کتبھا در نوشتهحتی  یھود رھبران تا نشانی از عھدی که با خدا بسته بودند نماند.  
۹آن را به او علیه السالمخلقت آدم  ھایعھد مھمی که خداوند در اولین روز به ھمین دلیل است که از محتوای دقیقِ   

مطلب صریح و اش از ایشان عھد گرفت، در کتاب مقدس فعلی ود و دربارهابالغ فرم ۱۰و حتی به فرشتگانش
ھای پیشین گفته شد، خداوند اراده فرمود تا برترین ود. در حالی که ھمچنان که در درسشدقیقی دیده نمی

را به عنوان  علیھم السالمبندگان خود یعنی محمد(ص)، علی، فاطمه، حسن و حسین و نه فرزند از نسل حسین 
وجود شریف  ۱۴را خلق کرد تا از نسل او این  علیه السالمجانشین خود بر روی زمین حکمفرما کند؛ از این رو آدم 

ھشدار داد که تمام خلقت را به سبب وجود این  علیه السالمھا و ھم به آدم ھم به فرشته؛ پای بر زمین بگذارند
 ینسبت به ھمه یرا به برتر ر خاتم و اھل بیت پاکشپس از آنھا عھد گرفت تا پیامبسبزرگواران خلق فرموده؛ 

 کسانی که خدا به ایشان محبت دارد،و نسبت به  ، بر اطاعت از ایشان گردن بنھندمخلوقات قبول داشته باشند
شد، موظف بود این عھد را به قومش برساند اما ھر پیامبری ھم که به رسالت مبعوث می ۱۱محبت بورزند.

برگزیده و عھدی  ۱۴ھا و مکتوبات پیامبران را تغییر دادند تا ردّی از برترِی آن ، گفتهھودیانھمچنانکه گفته شد ی
 که درباره ی ایشان با خدا بسته بودند، باقی نماند. 

برای بنی اسراییل، به یادگار گذاشته  علیه السالمکه موسی  کند توراتیمی کتاب مقدس اعتراف ،به عنوان نمونه
بلکه تورات اصلی مفقود (یا به تعبیر بھتر دزدیده)  !وجود داردنیست که اکنون در کتاب مقدس  بود، این توراتی

خدا  بامیان قوم بنی اسراییل  عھدتورات را که حاوی قوانین و  علیه السالمکتاب مقدس، موسی شد. بنا به روایت 
ی ویژه در صندوقفرمان،  ۱۰اح سنگِی به ھمراه الوکند این مکتوبات را می نویسد و به کاھنان سفارشمی ،بود

                                                 
 .۱۵، بند ۵باب  ھمان، ۳
 .۲۱، بند ۵اب ب ھمان، ٤
 .۳۱، بند ۵باب  ھمان، ٥
 .۱۲و  ۱۱، بند ۵، باب ھمان ":بر سر ما نخواھد آمد! ییبال یچندارد! ھ یگفته اند: خدا با ما کار" ٦

 آنگاهگوید: "ای که بنی اسراییل برای قتلش کشیده بودند سخن میاز توطئه ینب یایارمبه عنوان نمونه در کتاب مقدس  ۷
 به برند،یم ذبح یبرا که آزارییب مانند بره ! منساخت آگاه چیدند،یم من یهعل دشمنانم که ھایییسهدس خداوند، مرا از

 ینا یاییدب«: گفتندیم یکدیگر آنھا به که یر حالدمرا بکشند!  خواھندیم که کردمیو ھرگز فکر نم نبودم بدگمان کسیچھ
، مانھ ":»روزگار محو شود! او از صفحه تا نام یماو را بکش یاییدبروند. ب یناز ب یامھایشپ و ھم دشخو تا ھم یممرد را بکش

 .۱۹و  ۱۸، بند ۱۱باب 
دانید، در حالیکه معلمان شما آنھا را تغییر داده اند تا می گویید که دانا ھستید و قوانین مرامی "[ای بنی اسراییل]؛ چگونه ۸

 .۸، بند ۸، باب ھماند؟": معنی دیگری بدھن
 در ھمین سایت. ی عھد معھوددرسنامهاز  درس چھارمبنگرید به  ۹
 در ھمین سایت. ی عھد معھوددرسنامهاز  درس دومد به بنگری ۱۰
 چھارمو  دومھای مین سایت، خصوصا درسھ ھای پیشیِن عھد معھود دردرسبنگرید به  ۱۱
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بنی اسراییل در ی ھمه ،شود ھر ھفت سال یکبارمی قرار ۱۲نگھداری کنند.عھد)  تابوت( عھد به نام صندوق
شود و  تجدید پیمانکاھنان، محتوای موجود در صندوق عھد را برای مردم قرائت کنند تا ھم مکانی جمع شوند و 

کنند، می صندوق را باز درِ  ،وقتی کاھنان علیه السالمپس از موسی ھا اما سال ۱۳زند.ھم فرزندان شان آنھا را بیامو
  ۱٤یابند!نمی جز دو لوح سنگی چیزی در آن

ھای طوالنی به دور از آن پس مردم سال ۱٥د.گردیعھد از دسترس مردم خارج  محتوایکالم تورات و بدین ترتیب 
 ۱٦.شدند بی دین عمالھای بعد ند، تا آنجا که نسلداناز تورات موسی و مفاد عھد الھی روزگار گذر

خداوند مھربان، باز ھم برای بنی اسراییل پیامبرانی فرستاد تا به صراط مستقیم بازگردند؛ اما بنی اسراییل 
۱۷پیامبر را کشتند! ۴۳تا آنجا که در یک ساعت،  آنھا را یا طرد کردند و یا به قتل رساندند.ی ھمه  

 :گفت بنی اسراییلد و خطاب به شته خدا برانگیخ خشم

از روزی که پدران شما از مصر بیرون آمدند تا به امروز، خادمین یعنی انبیای خود را ھر روز نزد شما "
فرستادم. ولی نه به سخنانشان گوش دادید و نه به ایشان اعتنایی کردید، بلکه سختدل و یاغی 

۱۸شده بدتر از پدرانتان رفتار نمودید  

                                                 
کردند و نیز به ریش سفیدان را به کاھنان الوی که صندوق عھد خداوند را حمل می"آنگاه موسی قوانین خدا را نوشت و آن  ۱۲

 .۹ بند، ۳۱تورات، ِسفر تثنیه، باب کتاب مقدس، ترجمه تفسیری، اسراییل سپرد": 
 قوم مامت که ھایمهخ یدع ھنگام شود،یم یدهقرضھا بخش که یدر سال یعنی ،سال ھر ھفت یانرا در پا ینقوان ینا" ۱۳

، ، زنانمردان تمام . یدآنھا بخوان یبرا شوند،یم جمع کندیم یینتع عبادت یاو برا که یدر حضور خداوند در مکان یلاسرائ
را  نیتاخداوند، خدا که ندیربگ یادخداوند را بشنوند و  ینتا قوان یدکن جمع کنندیم یشما زندگ یاندر م را که یبانیھا و غربچه

 یاموزندندارند آنھا را بشنوند و ب ییآشنا ینقوان ینبا ا که یتانھاتا بچه یدکن ینکنند. چن را اطاعت و دستوراتش یندنما احترام
 .۱۳تا  ۱۱بند ، ۳۱، باب ھمان": .یندنما ا احترامراند، خداوند زنده که یموعود تا ھنگام یندر سرزم که

. و دوم تواریخ، ۹ بند، ۸اول پادشاھان، باب  یری،کتاب مقدس، ترجمه تفسزی جز دو لوح سنگی نبود": "در صندوق عھد چی ۱٤
 .۱۰ بند، ۵باب 

به اعتراف کتاب ) ؛ در حالی که .۱۰تا  ۸ بند، ۲۲باب  ،دوم پادشاھان( کند تورات موسی را یافتهھا بعد کاھنی ادعا میقرن ۱٥
(بنگرید به پاورقی  کند یبتکذ یا ییدرا تا وی ینداشت که بتواند ادعا یادبه  یزیچ قییاز تورات حق یدر آن زمان کس ،مقدس

از در جنگ،  یاست، پس از مدت یتورات موس دکنیادعا مآن کاھن که  یکتاب شود ویختم نم یزجا ن ینماجرا به ھم .بعد)
کند تا آنچه از کتاب قبلی به یاد دارد ا تالش میبه ھمین دلیل شخصی به نام عزر .)۱۹ بند، ۳۶باب  یخ،دوم تواررود(بین می

 دوباره بنویسد. برخی معتقدند نوشته ھای عزرا نیز به سرنوشت کتاب قبلی دچار شد و در جنگ به آتش کشیده شد
). لذا بار دیگر بنی اسراییل دست به بازنویسی تورات ۳۲۴ ، ص۹ ج ی،ھمدان یمحمد باقر موسو یزان،الم یرترجمه تفس(

بینیم، به اعتراف خود کتاب مقدس با زند. خالصه آنکه نوشته ھایی که امروز در کتاب مقدس به عنوان تورات موسی میمی
 رسد! ای به حضرت موسی نمیھیچ واسطه

دوم تواریخ، باب  ، ترجمه قدیم، عت بودند": کتاب مقدسیشر یكاھِن معلم و ب یخدای حق و ب یب یدیل مدت مدی"و اسرائ ۱٦
 . ۳ ندب، ۱۵

ك ساعت از یل در یبنى اسرائفرماید: ") می۲۱(آل عمران، آیه » ِر َحقیَن بِغَ ییْقُتلُوَن النَّبِ یَو «ی رسول رحمت در تبیین آیه ۱۷
در قیام کردند، امر معروف و نھى از منكر به كصد و دوازده نفر را كه یدند و یقتل رسانه اى خود را بیچھل و سه نفر از انب ،روز

 یلائبنى اسراند: "... نیز فرموده السالم یهعلامام باقر . ؛ ۶۰۶، ص ۱": تفسیر برھان، ج دندیقتل رسانه روز ب آخر ھمانساعت 
كشتند در را مى یامبرمنتظر كشته شدن بودند، و دو پ یستادها یگرد یامبردر حالى بود كه دو پ ینكشتند و ارا مى یامبرانپ

 روز یانكشتند و بازار كشتار آنھا تا پارا مى یامبرروز ھفتاد پ یكبودند تا آنكه چه بسا در  یستادها یگرد یامبرحالى كه چھار پ
 .۱۱۶، ص ۸)، ج یه(االسالم ی: کاف"بود راربرق

 .۲۶و  ۲۵، بند ۷ارمیا، باب کتاب مقدس، ترجمه تفسیری،  ۱۸



 

۱۹بشنوید! ای گواھان بنگرید که بر سر ایشان چه خواھد آمد! ای قومھا ... ھم اھالی یھودا و ھم  
اسراییل عھدی را که با پدرانشان بسته بودم، شکسته اند. پس چنان بالیی بر ایشان خواھم 

 "۲۰فرستاد که نتوانند جان سالم بدر ببرند

و فرمانروایی  شدندنمی خدا محسوبی وم برگزیدهقدیگر  یانبنی اسراییلمثل روز روشن بود که با این اوصاف، 
 رسید.نمی زمین در آخرالزمان به ایشان

حکمرانی و فرمانروایی بر جھانیان) به این سادگی یعنی از چنین موقعیت وسوسه انگیزی (یھود  رھبراناما آیا 
 پوشیدند؟می چشم

  این موضوع خواھیم پرداخت.ی به ادامهه آیندھای در درس

 

 

 نکات مھم این جلسه 

 بنی اسراییل به عھدی که با خدا بسته بود خیانت کرد. -

ی ایمان به رسول خاتم و امیر دربارهرھبران بنی اسراییل برای آنکه ھیچ نشانی از عھدی که با خدا  -
ھای انبیاء پیشین دست بسته بودند باقی نماند، در نوشتهمومنان و امامان معصوم از نسل ایشان 

ھایی را به عنوان تورات بعد نوشتهھا تا آنجا که تورات اصلِی حضرت موسی را از بین بردند و قرنبردند؛ 
 موسی به مردم ارائه کردند.

، به عقوبت عھدشکنی و نافرمانی از خدا  آمده بودندی دربارهانذارشان  یرا که برا یامبرانیپآنھا حتی  -
 قتل رساندند.

را به عذابی عبرت آموز وعده داد. و بدین ترتیب بنی  اییلبنی اسرخشم خدا برانگیخته شد و  -
شدند؛ چراکه عھد خود را شکسته نمی خدا برای حکمرانی زمینی اسراییلیان دیگر مشمول وعده

 بودند.

  

                                                 
 .۱۸، بند ۶، باب ھمان ۱۹
 .۱۱و  ۱۰، بند ۱۱، باب ھمان ۲۰


