
 

 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

 

  یموعود عھد آسمانق به یبشارات عھد عت: دھمدرس 

 

را که با خدا  یل عھدییاسرا یقت آشکار شد که بنین حقیبا مراجعه به کتاب مقدس، ا گذشته یجلسهدر 
کردند می توبه دعوت که مردم را به یفرستادگان آسمان یاندرزھاآنکه از  یبسته بودند، شکستند. آنھا برا

از جمله تورات  –ن یشیامبران پیپ ینوشته ھا یل حتییاسرا یاء نمودند. بنیخالص شوند، شروع به کشتن انب
 یو دوست ی، سرپرستیرش برتریپذی که درباره یاز عھد الھ ینشانف قرار دادند تا یرا ھم مورد تحر – یموس

خدا ی دهینکه قوم برگزیق ایگر الیب آنھا دین ترتیبدنماند.  یباق حضرت محمد و خاندان پاکش با خدا بسته بودند،
وعده  ه السالمیعلم یجھان را عھده دار شوند، نبودند؛ چراکه خداوند به حضرت ابراھ یباشند و در آخرالزمان حکمران

 ظ کنند. را حف یبدھد که عھد الھ ه السالمیعلم یگاه را به آن دسته از فرزندان ابراھین جایداده بود ا

و کسب عنوان قوم ان یلیاسماع یاز بنجھان  ییگاه فرمانروایتصاحب جا یھود برایش از آنکه به اقدامات یپ
 م که:یاشاره کنمھم ی ن نکتهیدارد به ا یم جایجھان بپردازی دهیبرگز

 یه بننسبت ب یختن خشم و مجازات الھیھود و برانگی یعھدشکنی عالوه بر آنچه از کتاب مقدس درباره
 مواردن کتاب رخ داده، باز ھم یپوشاندن عھد معھود در ا یکه برا یفاتیتحری م و با وجود ھمهیل خواندییاسرا

ن بشارات یادھد. می ل خبرییاسرا یر از بنیغ یخاص از قوم یموعودمانده که به آمدن  یدر آن به جا یمتعدد
منتسب به حضرت  یھاد (نوشتهیدر عھد جدح) و ھم یمس یسیش از عیپ یایق (کتب انبیھم در عھد عت

 د:ییتوجه فرما قینمونه از عھد عتبه دو  شود. در ادامهمی دهی) دیحیو مبلغان مس یسیع

 

 بشارت داده: ۱از جانب خداوند، به آمدن موعود عھد ینب یایدر کتاب مقدس، اشع اول:ی نمونه -

كه جانم از او خشنود است من روح  من دهیبرگزنمودم و  یریكه او را دستگ بنده من نکی"ا
و منکسر  دینخواھد گرد فی... او ضعامتھا صادر سازد  یتا انصاف را برا نھمیخود را بر او م

 ھوهیاو باشند ... من كه  عتیمنتظر شر ھارهیو جز دقرار دھ نینخواھد شد تا انصاف را بر زم
                                                 

 .۶، بند ۴۲باب  ،اشعیا، قدیمکتاب مقدس، ترجمه  ":دیتو را عھد قوم و نور امتھا خواھم گردان" ۱
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تو را عھد قوم و نگاه خواھم داشت و  ام و دست تو را گرفته تو راھستم تو را به عدالت خوانده
در آنھا ساكن  داریاھل قكه  ییھاهیو قر شی... صحرا و شھرھا دینور امتھا خواھم گردان

 یبتھابر  كهیغلبه خواھد نمود ... آنان شی... و بر دشمنان خو ندیباشند آواز خود را بلند نما
به عقب بر  ،دییما شما انیه خداك ندیگویشده م ختهیاصنام ر بهاعتماد دارند و  دهیتراش
 ۲خجل خواھند شد" اریبس ،دهیگردان

، اما پر واضح است که موعود دھندمی نسبتم یبن مر یسیع بهن بشارات را یان ایحیھرچند مس
 ح تطابق ندارد. چرا که:یمس یسیبا عمذکور 

o انطور که در حال آنکه ھم ۳؛»خدای بنده«موعود گفته شده ی ن فرستادهیای اوال: درباره
بلکه پسر  یست؛خدا ن ی(ع) بنده یسیع یحیان،به زعم مسشود، ھای بعدی اشاره میدرس
 که ییسایعبه ده شده، یخدا نامی که بندهشخص را ن یاتوانند نمی نیبنابرا ست.خدا
ه یهللا عل یصلم، حضرت محمد یاز قرآن کر یات متعددیآ ،که یدر حالمنتسب سازند. شناسند می

عبارت  نیرا با ھم شانیخود، ا یو مسلمانان در نمازھا ٤خواندهخدا ی عبد و بندهرا  آله و سلمو 
که محمد (ص) بنده  دھمی: شھادت میعنیعبده و رسوله"  اً محمد ("اشھد انّ  کنندیم وصف

 خداست). یو فرستاده

o فرستادگان  یتماماست  یھیالبته بد ٥؛شده ادی »دهیبرگز«صفت  اب تیشخص نیا ا: ازیثان
از  یکیکه  ستیاز لطف ن ینکته خال نیاند. اما تذکر به اخداوند متعال بوده یدهیبرگز ،یالھ

 است. دهیبرگز یبه معنا »یمصطف«اسالم،  امبریالقاب پ نیمشھورتر

o اشاره یھمانطور که در درس بعد ٦.شودیم ختهیبرانگ» پرستانبت« انیدر من موعود، یثالثا: ا 
شود و نه بت می ختهیل برانگییاسرا یان بنیھودیان یدر م ه السالمیعل یسیت عشود، حضرمی

 شود. می ان بت پرستان مکه مبعوثیدر م سلم ه و آله ویهللا عل یصلپرستان. اما حضرت محمد 

o  :۷دھند!یسر م یشاد ادیفر دار (مردم عربستان)یاھل ق موعود مذکور، با آمدنرابعا دار کجا یق 
د یبدان ل کجا و بت پرستان عربستان کجا؟ خوب استیاسراع یان بنیھودیکجا؟ م یو اورشل

۸لیفرزند حضرت اسماع »داریق« ۹ه و آله و سلمیهللا عل یصلحضرت محمد و جّد   با استناد به است.  
 گفته »داریق« ھم کردندمی یدار و خاندانش در آن زندگیکه ق ینیسرزم کتاب مقدس، به

                                                 
 .۱۷تا  ۱، بند ھمان ۲
 .۱، بند ھمان نمودم ...": یریكه او را دستگ» بنده من« ینک"ا ۳
 .۱ هی، سوره فرقان، آ۱ هی، سوره کھف، آ۱ هی، سوره اسراء، آ۴۱ هیسوره انفال، آقرآن کریم، : بنگرید به ه عنوان نمونهب ٤
 .۱، بند ۴۲باب  ا،یاشع م،یب مقدس، ترجمه قدکتا كه جانم از او خشنود است ...":» من دهیبرگز"« ٥
 اریبس ،دهیبه عقب بر گردان ،دییما شما انیكه خدا ندیگویشده م ختهیاعتماد دارند و به اصنام ر دهیتراش یبر بتھا كهیآنان" ٦

 .۱۷، بند ": ھمانخجل خواھند شد
 .۱۱، بند ": ھمانندید نمادر آنھا ساكن باشند آواز خود را بلن »داریاھل ق«كه  ییھاهیقر ..." ۷
. شانیا شیدایبه حسب پ شانیا یموافق اسمھا ل،یپسران اسماع یاست نامھا نی"و ادر کتاب مقدس چنین آمده:  ۸

  .۱۳، بند ۲۵باب  ش،یدایتورات، ِسفر پ م،یو ِمبسام": کتاب مقدس، ترجمه قد لیَدبو اَ  داریو ق وت،یبانَ  ل،ینخست زاده اسماع
۹  " ِ ِ ْبِن َعْبِد اْلُمطَّلِِب ْبِن َھاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف بْ َرُسوُل �َّ ْبِن كَِالبِ ْبِن ُمرََّة ْبِن  یِن ُقصَ  ص أَُبو اْلَقاِسِم ُمَحمٌَّد َو أَْحَمُد ْبُن َعْبِد �َّ

ْدنَاَن ْبِن أَدِّ ْبِن َزاِر ْبِن َمَعّدِ ْبِن عَ َضَر ْبِن نِ ِن مُ اَس بْ یِن ُمْدِرَكَة ْبِن إِلْ َمَة بْ یْبِن َغالِِب ْبِن فِْھِر ْبِن َمالِِك ْبِن النَّْضِر ْبِن كَِنانََة ْبِن ُخزَ  یلُوَ 
، ۱۵ جار، ...": بحاراالنو لیَخلِ َم الْ یَراھِ ِن إِبْ بْ  لَ یَداِر ْبِن إِْسَماعِ یقَ َسعِ ْبِن َسَالَماَن ْبِن النَّْبِت ْبِن َحَمِل ْبِن یَسعِ ْبِن اْلَھمَ یُأَدَد ْبِن الْ 

 .۱۰۷ص 



 

مربوط  یدر پاورق ،یالدیم ۱۹۹۳ ،اپ لبنانکتاب مقدس مانند چ یھا چاپ یبرخدر  ۱۰.شدیم
. حال آنکه تالعرب اس رهیدر شمال جز یالهیقب داریآمده كه ق ۱۶، بند ۲۱باب  ا،یبه اشع

 .دینگرداعراب  یو شاد یخوشحال یهیو ما مبعوث نشد(ع)، در عربستان  یسیحضرت ع

ل مطابقت ندارد؛ بلکه ییاسرا یامبران بنیا با پیم اشعموعود بشارت داده شده در کال :آنکه جهینت
ه و آله و سلم یهللا عل یصل یحضرت محمد مصطفاسالم  امبریبر پ یگرید امبریاز ھر پ شیبن بشارات یا

 دارد. قیتطب

 

ل را جمع کرد تا از ییاسرا یبن ه السالمیعل یموساشاره شد،  درس ھشتم نطور که دراھم دوم:ی نمونه -
امام  شیبه فرماکه  یعھد؛ ردیت پاکش عھد بگیرسول خاتم و اھل ب یرش و دوستیپذی شان دربارهیا

و  ر مومنانیامامت امرسول خاتم و نبوت رش یشد چراکه با پذمی خوانده» نعھد فرقا« یحسن عسکر
، توسط د از آنبا تمرّ ل، ییاسرا یاز بن یاعدهشد. اما می ، مومن از کافر و منافق جدافرزندانش

ست و عاقبت یبردار ن یشوخ ین موضوعیھالک شدند تا حجت بر ھمگان تمام شود که چن یاصاعقه
رند، یپذنمی را و خاندانش ه و آله و سلمیهللا عل یصلحضرت محمد  از یفرمانبردارو  یسرپرستکه  یکسان

ن یچنه السالم یعل یخداوند به موسبا استناد به کتاب مقدس،  ع،ین وقایپس از ا ۱۱ھالکت محض است.
 :کندمی یوح

ل) یاسماع ی: بنیعنی( شانیبرادران ا انیاز م ل)ییاسرا یبن: یعنی( شانیا یرا برا یای"نب
 میذاشت و ھر آنچه به او امر فرمامثل تو مبعوث خواھم كرد و كالم خود را به دھانش خواھم گ

نشنود، من از او  دیکه سخنان مرا که او به اسم من گو یخواھد گفت و ھر كس شانیبه ا
 ۱۲")که اطاعتش نکنند بازخواست خواھم کرد یمطالبه خواھم کرد (از کسان

 انیلییاسرا یرا به بن یایآمدن نبی شود، خداوند وعدهمی دهیھمانطور که در عبارات فوق به وضوح د
و  ھفتمشود، نه قوم خودشان! چنانکه در درس می ختهیشان برانگیان برادران ایدھد که از ممی

 ه السالمیعلو اسحاق  ه السالمیعلل یاسماع یھام دو فرزند به نامیز اشاره شد، حضرت ابراھین ھشتم
ند. یگومی لیاسماع یل، بنینامند و به نسل اسماعمی لییاسرا یداشت. نوادگان اسحاق را بن

از فرزندانش قرار دھد که عھد  یرا از آن نسل دهیبرگز ۱۴عھد بست آن  ه السالمیعلم یخداوند با ابراھ
لت بزرگ را ین فضیا یان گروھیلییاسرا یان و بنیلیاسماع ین بنیب یعنیرا حفظ کرده باشند.  یالھ

 انت نکند. یشد که به عھد معھود خمی صاحب

ی حافظان هشان از زمررون افتادنیو ب ۱۳انیلییاسرا یانت بنیبر خ یاما فارغ از اقرار کتاب مقدس مبن
 ی: بنیعنیتان (ان برادرانیحا فرموده از میل صرییاسرا یبه بنخطاب خداوند م که ینیبمی ،عھد

 بنابراین،خواھم فرستاد که ھرکس اطاعتش نکند، بازخواستش خواھم نمود.  یامبریپ ۱٤ان)یلیاسماع
                                                 

تلف خواھد شد": کتاب  داریشوکت ق یمزدوران تمام یموافق سالھا کسالی"زان رو که خداوند به من گفته است بعد از  ۱۰
 .۱۶، بند ۲۱باب  ا،یاشع ترجمه قدیم، مقدس،

 .درس ھشتم بنگرید به ۱۱
 .۱۹تا  ۱۷، بند ۱۸باب  ه،یتورات، ِسفر تثن، قدیمکتاب مقدس، ترجمه  ۱۲
 .درس نھمبنگرید به  ۱۳
شود که مقصود از  جادیتصور ا نیداشت، ممکن است ا سویع به نام یبرادر یعقوب که ملّقب به اسراییل بود،از آنجا که  ۱٤

باطل است؛ چراکه  هیفرض نی. اما با استناد به تورات، الیبوده و نه فرزندان اسماع سویفرزندان ع ل،ییاسرا یبرادران بن
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 یست، بلکه بنیل نییاسرا یرسد، قطعا از بنمی ن به او و فرزندانشیزم یموعود عھد که حکمران
 است. یلیاسماع

 یھاکوچک اما مھم است که در سالی ن نشانهیجھت حذف ھم یاجالب توجه، تالش عدهی نکته
کتاب،  یمیمتن قد یروان سازی به بھانه یریکه در کتاب مقدس تفس یار صورت گرفته؛ به گونهیاخ

 کرده!ر ییتغ» ان آنھایاز م«به » شانیان برادران ایاز م«عبارت 

 او گوش به دیشما خواھد فرستاد و شما با یبرا مانند من یامبریپ لیاسرائ قوم انیم ازاو "
 یمانند تو برا یامبریپ آنھا انیم از من...  فرمود من داوند بهخ پس...  دیکن و از او اطاعت دیدھ

 ۱٥"فرستاد خواھم شانیا

 !میگذارمیوا  دگانخواننقضاوت در مورد این تحریف را به 

 

ای خاص فرستاده اسراییلیان (یھودیان) گوشزد نمودتوسط انبیای متعدد به بنی  متعال خداوند کوتاه سخن آنکه:
ه ھمگان باید مطیعش شوند و ھرکه با او از در تسلیم و خواھد آمد ک -راییل و نه بنی اس -از بنی اسماعیل 

با وجود چنین شرایطی  ببینیم شود. حال، به عقوبت الھی دچار میدوستی در نیاید و سخنانش را گردن ننھد
چه  -یش به آن پرداخته شد که در درس پ -ھا و کالم ایشان عالوه بر کشتن انبیاء و تحریف نوشتهبنی اسراییل 

  .جلوگیری کندآمدن موعود عھد از نسل اسماعیل گیرد تا به ھر نحو ممکن از تصمیم دیگری می

 مان باشید.ھمراه ی عھد معھوددرسنامهآینده از  ھایبا درس

 

 نکات مھم این جلسه 

ی ھا و کالم انبیاء ایجاد کرد تا مشخص نشود به واسطهبا وجود ھمه ی تحریفاتی که یھود در نوشته -
دار ھی غیر از بنی اسراییلیان سرپرستی و حکومت جھان را عھدهخیانتش به عھد الھی، گرو

به بنی  یمنصب چنینکند که گردند، باز ھم در کتاب مقدس موارد متعددی این موضوع را افشا میمی
 رسد.اسراییل نمی

ھای منتسب به پیامبراِن پیش از حضرت عیسی) و ھم در عھد جدید ھم در عھد عتیق (کتب و نوشته -
منتسب به حضرت عیسی و شاگردان و مبلغانش) به آمدن موعودی غیر بنی اسراییلی اشاره (کالم 

 شده که ھمگان باید تحت فرمان او در آیند.

عبد و ای برگزیده (بنده«با استناد به کتاب مقدس، اشعیای نبی از جانب خداوند موعود عھد را  -
 کند.عرفی میم» شودمصطفی) که در میان بت پرستان عربستان مبعوث می

                                                                                                                                                        
 یامبریاز نسل او پ جهی.) و در نت۴۰تا  ۳۵، بند ۲۷باب  ش،یدایمحروم شد (تورات، ِسفر پ -یعنی پیامبری  -از برکت  سویع

 ل،یبشارت داد: "و اما در خصوص اسماع نی(ع) چن میبه حضرت ابراھ لیاسماع یکه خداوند درباره ی. در حالدیمبعوث نگرد
 میعظ یامتو  ند،یآ دیپد یاز و سییدوازده رگردانم.  ریکث اریاو را برکت داده، بارور گردانم، و او را بس نکیتو را اجابت فرمودم. ا

 .۲۰ ، بند۱۷باب  ش،یدایتورات، ِسفر پم، یکتاب مقدس، ترجمه قدبوجود آورم":  یاز و
 .۱۸تا  ۱۵، بند ۱۸باب  ه،یتورات، ِسفر تثن، تفسیریکتاب مقدس، ترجمه  ۱٥

http://www.mohammadivu.org/index.php/darsname/ahdemahood


 

و نه از بنی اسراییل  –در کتاب مقدس به نقل از حضرت موسی تصریح شده پیامبری از بنی اسماعیل  -
 کند.شان میخواھد آمد که ھمگان باید از او اطاعت کنند وگرنه خداوند مجازات –

 


