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 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

 

   ترور اجداد پیامبر به دست یھود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عھد: دوازدھمدرس 

 

ی صحبت کردیم. گفتیم: ماموریت ویژه علیه السالمعیسی  حضرتی از سرنوشت عھد در دوره گذشتهی جلسه در
شان و اسناد خیانتالھی بودند و مفاد عھد  عیسی بن مریم این بود که توراتی را که بنی اسراییل تحریف کرده

بشارت و خاندان پاکش » احمد«موعود عھد یعنی  به عھد را از آن حذف کرده بودند، مجددا احیاء نماید و به آمدنِ 
به صلیب کشیده شود و عیسی ای چیدند تا دسیسهشان متزلزل نشود، برای آنکه جایگاه ھد. بزرگان یھودد

ھای عیسی، انجیل نیز که حاوی عھد الھی و بشارت به موعود عھد بود، ناپدید گردد. آنھا با تحریف آموزه
 ..عھد الھی منحرف ساختند. اما .مسیحیان را نیز مانند یھودیان از عمل به 

دانستند آن می شانپیامبرانھای نھا از روی پیشگوییاما تھدید اصلی برای یھود، مسیحیان نبودند؛ بلکه آ
آدمیان عھد گرفته، از نسل بنی ی شان از ھمهدوستی و قبول سرپرستیی ل دربارهاشخاصی که خداوند متعا

در مقابل بنی اسماعیلیان سر باید ن بنی اسراییلیاعاقبت، اسماعیل است؛ و معنای این حرف این بود که 
خدا را نقش بر آب کند و اصال ی بست تا نقشهمی تالش خود را به کاری پس یھود باید ھمهتسلیم فرود آورند. 

 بشارت داده شده به دنیا بیایند و فرمانروایی جھان را به دست بگیرند. موعود ۱۴نگذارد آن 

توصیفات دقیقی که خرالزمان از دامان آنھا متولد شود، با آن ھمه شناسایی خاندانی که قرار بود پیغمبر آ
از نََسب و قیافه و صفات و ُخلقیات وی گفته بودند،  علیھماالسالماز جمله موسی و عیسی پیامبران بنی اسراییل 

 کار دشواری نبود. 

 یااز کدام خانواده به دن در کدام منطقه و )احمد از نسل اسماعیل(موعود عھد دانستند می یبه خوب یھودیان
 ی خوش آب و ھوای اورشلیم را ترک کردند و به محل سکونت بنییھودیان منطقهای از عدهرو  ینخواھد آمد. از ا

ھای عربستان کوچ کردند. برخی از این یھودیان به شوق دیدار و وصاِل موعوِد عھد، تن به اسماعیل در بیابان
ر به جھت ماموریتی که بزرگان یھود به آنھا سپرده بودند! ماموریت ایشان چنین سفر سختی دادند و برخی دیگ

شان داشتند، افرادی را که ھایی که در کتب آسمانیو نشانه یعلم نََسب شناس یرو از که(گروه دوم) این بود 
 یامبرترور اجداد پ یعنی بیاید، شناسایی کرده، به قتل برسانند.دادند موعود عھد از نسل آنھا به دنیا می احتمال

 !خاتم
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اجداد پیامبر رحمت، یکی پس از دیگری به مرگی  شویممی کنیم متوجهمی تاریخ را که مروراز ھمین روست که 
هللا  یصل یمحمد مصطف -اش بنده یناما از آنجا که خداوند اراده کرده بود تا برتراند! مشکوک و عجیب از دنیا رفته

 د:ھایی از این ترورھا توجه فرماییبه نمونه. خوردیبه ھدف م یرد یھود یرھمواره ت یاید،ب یابه دن - علیه و آله وسلم

تنومند و سالم  شیرمردی. رودیم یااز دن یبه شام به طرز مرموز یتجار یدر سفر یامبرپ دومجناب ھاشم جّد 
 !رودمی از دنیاو  شودیممسموم  یھودیانمقرّ نزدیکی از سفر بازگردد در  خواھدیکه م یدر شب یکبارهکه 

 ؟دلیل این اتفاق چیست اما

خاتم  یامبرپ دانستندمی ،یو چھره شناس یعلم نََسب شناسھای تورات و ھمچنین پیش گویی یاز رو یھودیان
 بود: شان پس دو راه پیش پای ۱.یدآمی یااز نسل ھاشم به دن

بدین ترتیب یافت و می به زنی یھودی انتقال از صلب ھاشمکردند تا نور نبوت می وصلت ھاشمیا باید با  -
در ری و مھتری و ھمچنین سروَ شان برگزیده از نسل ۱۴ا آمدن آن به دنی نیز در شرافتِ  یھودیان

 شدند.می آخرالزمان شریک

 شان از به دنیا آمدن احمد و خاندانش راحتد و برای ھمیشه خیالکشتنمی یا اینکه ھاشم راو  -
 شد.می

که وصف  )پادشاه روم( ) و قیصرپادشاه حبشهنجاشی (را نداد. حتی  یھودیازدواج با دختران  ھاشم تن به
از ھاشم درخواست گاھان به کتب آسمانی شنیده بودند، آھاشم و گوھری که در صلبش بود را از کاھنان و 

از  یاز نسل فرزند یدهبرگز ۱۴ یناما از آنجا که خداوند وعده داده بود ا ۲شان ازدواج کند؛د تا با دخترانکردن
ھاشم  ٤و بنی اسراییل عھد را شکسته بودند، ۳که عھد معھود را نشکسته باشند بیایند یابه دن یمفرزندان ابراھ

 منتقل نشد. یشاننور به ا ینوصلت نکردند و ا یھودبا زنان  یامبراجداد پو دیگر 

از  یکیدختر  -با سلما  یشپ یھاشم مدت ینکها . غافل ازپس یھود سراغ راه دوم رفت و دست به ترور ھاشم زد
 انتظار در آنھا و بود کرده ازدواج – ٥زنان ھم عصرش برتر بودی که در جمال و کمال و عفاف از ھمه ینهبزرگان مد

  .بودند مبارک فرزندی

ود. این را نیز به جود سلما انتقال یافته بود، آگاه بھاشم از ارزش و اھمیت گوھری که در صلبش بود و اکنون به و
به بار نشستن این گوھر بی ھمتا شود. به ھمین دلیل  د نشسته تا مانعِ دانست ک یھود مترصّ می خوبی

 :گفتھمسرش سلما خواست برای سفری تجاری به شام برود به می ھنگامی که

                                                 
نحن نسعى  ...فقالوا  ...ھم یالتوراة و العالمات فعظم ذلك عل یوجدوھا ف یه عرفوه بالصفة التیھود فلما نظروا إلیلخرج ا"...  ۱

 . ۴۲، ص ۱۵بحاراالنوار، ج  ":نا منه كل مكروهیحدث علیتمكن و یإطفاء ضوء ھذا المصباح قبل أن  یف
 یالنور الذ یھدوا له بناتھم رغبة فیالروم فكاتبوه و راسلوه أن  صر ملكیملك الحبشة و إلى ق یفبلغ خبره إلى النجاش"...  ۲

، ھمان ":وجھه و ھو نور محمد ص ألن رھبانھم و كھانھم أعلموھم بأن ذلك النور نور رسول هللا ص فأبى ھاشم عن ذلك یف
 . ۳۹ص 

 عھد معھود ی از درسنامه ھشتمو  ھفتمبنگرید به درس  ۳
 عھد معھود ی نامهاز درس نھمبنگرید به درس  ٤
 تدلة لھا منظر و مخبر كاملة األوصاف معتدلة األطرافة تامة معیو كانت أجمل أھل زمانھا و أكملھم حسنا و جماال و كانت جار" ٥

 . ۴۴، ص ۱۵بحاراالنوار، ج  ...": بة طاھرة من األدناسیفة لبیفة عفیعة الجواب حسنة اآلداب عاقلة طریسر
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گذاشت. و آدم به ودیعه  علیه السالمگذارم که خداوند تعالی آن را نزد آدم می من امانتی را نزد تو"
ھم آن را به فرزندش شیث سپرد و ھمین طور از فردی [از میان برگزیدگان الھی] به فرد دیگر به 

شید. و اکنون من ارث رسید تا آنکه به دست ما رسید و خداوند به سبب این نور به ما شرافت بخ
بکوشی و اگر به دنیا  در مراقبت و حفظ اوتا گیرم می سپارم و از تو عھد و پیمانمی آن را به تو

. و اگر تقدیر چنین بود بدانی و جانت روحآمد و من در کنارت نبودم او را ھمچون تخم چشمانت و 
که چشمانم از دیدارش محروم شوند، مراقب باش که حسودان و دشمنان زیادی دارد که 

 ٦."یھود استشان بدترین

ن از نسل فرزند ایشان به دنیا خواھد آمد؛ و از ھمسرش ھاشم پس از آنکه به سلما بشارت داد پیامبر آخرالزما
 سفری بی بازگشت.  پیمان گرفت، راھِی سفر شد. الھی  مھم امانتبرای محافظت از 

 . »یبهش«آورد به نام  یابه دن یترور شد اما نسلش پابرجا ماند. سلما پسر یھودیانبه دست  او

 اوبه  اییبهغر گذاشتیو نم کردیمراقبت م »یبهش«ز که به شوھرش داده بود، به شدت ا یطبق قول سلما
 شود.  یکنزد

گرفتند او را ھم مانند پدرش بکشند. اما  یمبردند و تصم یپ »یبهش«به وجود  یھودیان ینکهسالھا گذشت تا ا
ه کرد متوجه خطری کمی برادر ھاشم که در مکه زندگی» ُمطلِّب« جانش را نجات دادند. یبهش ھایییھربار دا

نمود شد و سریعا خود را به مدینه رساند. او از سلما خواست تا برای حفظ جان می اش را تھدیدجان برادرزاده
 یاش از افراد قدرتمند مکه بودند و کسچرا که مطلّب و خانواده اجازه دھد تا او را با خود به مکه ببرد؛شیبه، 

 یتدر امن یپدر یکه جان فرزندش را در کنار خانوادهشود. سلما  یکآنھا نزد یمبه حر یبه راحت توانستینم
 ب سپرد.را به مطلّ  یبهش ،دیدیم یشتریب

در راه سفرش آن را است که مطلّب  یآن پسر، غالمای ھمراه مطلّب، گمان کردند با دیدن پسر بچهمکه  مردم
از  یکس دادمی ترجیحه . مطلّب ھم کخطاب کردندمطلّب)  یبنده یعنیرا عبدالمطلّب ( یبهلذا ش یده؛خر

اینگونه صدا کنند.  »لّبعبدالمط« عنوانِ  ینشود، اجازه داد تا مردم او را با ھمناش آگاه برادرزاده یِ واقع یتشخص
۷ماند. یباق »یبهش« یرو» عبدالمطلّب«نام  بود که   

شان را ه نام عزیزترینده پسر عطا فرمود کبزرگ شد و ازدواج کرد. خداوند به او  )یبهھمان ش یا(عبدالمطلّب 
  .گذاشت» عبدهللا«

دانستند دیگر فرصت زیادی می این بار بیشتر از پیش مصّمم بودند. چون شد. یداپ یھود یسر و کله دوباره
عنی خدا یی ترین بندهه ترین، عزیزترین، برترین و شریفشان باقی نمانده و عبدهللا اگر زنده بماند، پدر فرخندبرای

و  نمودندبه کار بستند. آنھا دختران زیبارویی از میان یھود انتخاب  ھد شد. ھرچه ترفند داشتندخوا» محمد«
ود، به زنی از یھود شان کارساز افتد و نور نبوتی که در صلب عبدهللا بغ عبدهللا فرستادند تا شاید نقشهسرا

۸انتقال یابد.  

                                                 
توارثونھا من واحد إلى یزالوا یثا ع و لم یأودعھا هللا تعالى آدم ع و أودعھا آدم ع ولدھا ش یعة التیتك الودأودع یإن ا سلمىی" ٦

ه و إن یه و تحفظیثاق بأن تقیك العھد و المیأنا آخذ علھا اك وینا و شرفنا هللا بھذا النور و قد أودعته إیواحد إلى أن وصلت إل
 یون فافعلین و إن قدرت على أن ال تراه العین الجنبین و الروح بیك بمنزلة الحدقة من العكن عندیت به و أنا غائب عنك فلیأت

 . ۵۱، ص ھمان": ھودیه الیفإن له حسادا و أضدادا و أشد الناس عل
 . ۱۲۳، ص ھمان ۷
 .۲۶، ص ۱طالب (ع) ابن شھرآشوب، ج  یمناقب آل اب به عنوان نمونه بنگرید به: ۸



 

 عبدهللا با زنی یھودی ازدواجداد (یعنی می اگر چنین اتفاقی رخھمچنانکه در ماجرای ھاشم ھم اشاره گردید، 
شد؛ بلکه بنی اسراییلیان نیز در این والدت مبارک سھم نمی موعود عھد، تنھا از نسل بنی اسماعیل رد)کمی
 رسید:می کردند و البته در آنچه به او و خاندان پاکش به نقل از زبور به ارثمی پیدا

ْكِر أَنَّ اْألَْرَض َو لََقْد َكَتْبنَ  ۹ِعبَاِدَى الصَّلُِحون یَِرثَُھاا فِى الزَُّبوِر ِمن بَْعِد الِذّ  

 رسد.می و ھمانا ما در زبور پس از ذکر نوشتیم که زمین به بندگان صالح به ارث

به نام آمنه که  ایاما خداوند، برترین زن دوران را برای ھمسرِی عبدهللا و حمل پیامبر خاتم برگزیده بود. ماه پاره 
  ۱۰در زیبایی و نجابت و ایمان بی ھمتا بود.

کرد و به عبدهللا که تحت حمایت می ای برای یھود باقی نمانده بود. باید خطررهدیگر چاعبدهللا با آمنه ازدواج کرد. 
فرزند گذاشت عبدهللا و آمنه صاحب می یافت. نبایدمی کرد، دستمی و پاسداری شدید پدرش در مکه زندگی

و غفلت محافظان استفاده کردند و با شمشیرھای آخته و ھا موعود شوند. چندین بار از خلوت کوچه پس کوچه
   ۱۱الھی جان سالم به در برد.ی پوشانده شده عبدهللا را محاصره کردند. اما ھر بار با معجزهھای چھره

رای تجارت به شام برود. یھود این فرصت را مدت کوتاھی که از ازدواج عبدهللا با آمنه گذشت، تصمیم گرفت ب
به  توانستندیتر مو آنھا راحت شدیاش دور ماز مکه و خانواده راکهچ ترور او مغتنم شمرد.ی برای اجرای نقشه

عبدهللا به سفر رفت و نگاه یھود را از آمنه و گوھر گرانبھایی که در صدف وجودش جای  شوند. یکعبدهللا نزد
سمت خود منحرف نمود. یھودیان، عبدهللا را نیز از پا در آوردند اما این بار ھم تیرشان دیر به ھدف گرفته بود به 

ُ َخْیُر اْلماکِرينَ « .نشست. آمنه به موعود عھد باردار بود و یھود از این اتفاق، بی خبر ُ َو �َّ و  ۱۲»َو َمَکُروا َو َمَکَر �َّ
 د؛ و خدا بھترین مکرکنندگان (تدبیر کنندگان) است!ورزیھم در مقابل] مکر مکر کردند و خدا [

در مبارزه با شان پیش، پدرانھا راحت شد که ماموریتی که سالشان بزرگان یھود با کشته شدن عبدهللا خیال
نور به پیمانی که با یکدیگر بسته بودند تا عھد الھی آغاز کرده بودند، باالخره به ثمر رسید. آنھا به خیال خام خود 

 اما زبان حال آنھا را خداوند به زیبایی بیان کرده:  ۱۳عمل کرده بودند. سازندنبوت محمد را پیش از تولدش خاموش 

                                                 
 .۱۰۵ یهآ یاء،سوره انب یم،قرآن کر ۹
و وجاھت آمنه در  یباییبه ز یو پسرش عبدهللا گفت تاکنون دختر عبدالمطلّبخطاب به آمنه را دید مادر عبدهللا  ھنگامی که ۱۰

: "فأدخلوا فاطمة فقامت لھا آمنة و خداوند متعال نور نبوت را در کسی جز مثل آمنه به ودیعه نخواھد گذاشت یدهعرب ند یانم
فلما رأت فاطمة ذلك  وصفیفاطمة و إذا بھا قد كساھا هللا جماال ال  یھاالمرحب فنظرت إل و رحبت بھا أحسن ایمإجالال و تعظ

برة ما كنت عھدت أن آمنة على ھذه الصورة و لقد  یاالحسن و الجمال و قد أضاء من نور وجھھا ذلك المجلس قالت فاطمة 
أفصح نساء أھل مكة فقامت  یفاطمة آمنة و إذا ھ ثم خاطبت یناببركتكم عل فاطمة كل ذلك یاقبل ذلك مرارا فقالت برة  یتھارأ

 یودعو إن هللا تعالى ال  یتھابنات العرب مثلھا أبدا و لقد ارتض یما ف یولد یاإلى عبد المطلب و عبد هللا و قالت  تتفاطمة و أ
 .۱۰۰، ص ۱۵مثل ھذه": بحاراالنوار، ج  یھذا النور إال ف

با از یھودیان که برای کشتن عبدهللا ھم پیمان شده بودند، اشاره کرد که ھشتاد نفر  یابه حادثه توانینه مبه عنوان نمو ۱۱
ِ  یاز مالئک از جان او و نور یریاما گروه کث کردندحمله  ایشانبه  یرشمش َن بْ که در صلبش بود محافظت نمودند: "أَنَّ َعْبَد �َّ

ا تَرَ  ِ َفَنظَُروا  یْطِفُئوا ُمَحمٍَّد ص لِ َوالِدَ  لُِكوایھْ ا لِ َقِدُمو یُھودِ َقْوٌم ِمَن الْ  َحاءِ َو َقْد نََزَل بِاْلبَطْ  یِصیدَ لِ  یْوماً ْعَرَع َركَِب َعْبِد اْلُمطَّلِِب لَمَّ نُوَر �َّ
ِ َفَرأَْوا ِحلْ  َكاكِ َو ا یوفِ نََفراً بِالسُّ  ینَ نِ َفَقَصُدوُه َو َكانُوا ثََما یهِ ُأُبوَِّة النُُّبوَِّة فِ  یةَ إِلَى َعْبِد �َّ  َمَناِف ْبِن ُزْھَرَة ْبُن َعْبدِ  ْھبُ  َكاَن وَ وَ  ینِ لسَّ

ِ َو َقْد َصفَّ بِِه الْ  یِصیدُ َذلَِك الصَّْوبِ  یَوالُِد آِمَنَة ُأّمِ ُمَحمٍَّد ص فِ  ِمَن  یرٍ  إَِذا بَِكثِ وَ ُه َعنْ  یْدَفَعُھمْ أَْن  َفَقَصدَ  وهُ یْقُتلُ لِ  یُھودُ َو َقْد َرأَى َعْبَد �َّ
 .۱۱۱، ص ھمانَفَعجَِب ِمْن َذلَِك":  یُھودَ طََرُدوا َعْنُه الْ  ْسلَِحةُ اْلَمَالئَِكِة َمَعُھُم اْألَ 

 .  ۵۴قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه  ۱۲
 . ۴۲، ص ۱۵نوار، ج بحاراال ":نا منه كل مكروهیحدث علیتمكن و یإطفاء ضوء ھذا المصباح قبل أن  ینحن نسعى ف"...  ۱۳



 

ِ یُدوَن أَْن یرِ ی  ۱٤... ْطِفُؤا نُوَر �َّ

 خواھند نور خدا را خاموش سازند ... می آنھا

ر] سازد ھرچند کافران [از نور خود را تمام [و آشکا خواھد کهنمی جز ایندر حالی که خداوند 
 آید.شان نمیچنین چیزی] خوش

 تالش یھود برای خاموش کردن نور خدا خواھیم پرداخت.ی آینده به ادامهی در جلسه

 

 ین جلسهنکات مھم ا 

عھد گرفته شان آدمیان برای دوستی و پذیرشی دانستند افرادی که خداوند متعال از ھمهمی یھودیان -
ای دیگر به منظور ل ھستند. لذا برخی از یھودیان به شوق وصال موعود عھد و عدهز خاندان اسماعیا

 .کردندفلسطین را به قصد عربستان ترک ممانعت از به دنیا آمدن ایشان 

شان ھایی که از موعود عھد و خاندانش در کتب پیامبراناز روی صفات و نشانهعلمای یھود توانستند  -
 ب شناسی و چھره شناسی اجداد پیامبر خاتم را شناسایی کنند.سَ نَ  داشتند و ھمچنین از روی علم

تالش کردند زنان یھودی را به تزویج پدران موعود عھد در آورند تا نور نبوتی که در ُصلب این  بزرگان یھود -
 وعده داده شده با بنیی برگزیده ۱۴خاندان بود به زنان یھودی منتقل شود و آنھا نیز در شرافت تولد آن 

زمینیان سھمی داشته ی ری و فرمانروایی ایشان بر ھمهھمچنین در سروَ شوند. اسماعیلیان شریک 
 باشند.

بیایند که برگزیده از نسل فرزندی از فرزندان ابراھیم به دنیا  ۱۴اما از آنجا که خداوند وعده داده بود این  -
 ردند و این نور به ایشان منتقل نشد.اجداد پیامبر با زنان یھود وصلت نک عھد معھود را نشکسته باشند،

با ترور اجداد پیامبر خاتم نور نبوتی را که در ُصلب پدران احمد است، پیش از تولد او  تالش کردندیھودیان  -
به حّجت بعدی نور خدا وقتی به ھدف خورد که الھی ھمواره تیرشان ی خاموش سازند اما به اراده

  انتقال یافته بود.

 

                                                 
 .  ۳۲قرآن کریم، سوره توبه، آیه  ۱٤


