
 

 

 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

 

 )صلی هللا علیه و آله و سلّممیالد موعود معھود (محّمد : سیزدھمدرس 

 

اینکه یھودیان تمام تالش خود را کردند تا نگذارند به ترور اجداد پیامبر خاتم اشاره نمودیم و  گذشتهی جلسهدر 
ایشان از ی کسی را که خداوند او و اھل بیتش را به عنوان جانشین خود بر روی زمین انتخاب کرده بود و درباره

بر  زمینی خدا را برای آیندهی کردند با این کار، نقشهمی فته بود، به دنیا بیاید. آنھا گمانربنی آدم عھد گی ھمه
شدند که کار از کار گذشته و می شوند. اما ھر بار وقتی وارد عملمی زنند و خود وارث و فرمانروای زمینمی ھم

 آنھا«: فرمایدمی کند ومی ایشان اشارهی خداوند متعال در قرآن کریم به نقشه. بود مولود بعدی در راه
  ۱»...اما  خواھند نور خدا را خاموش سازندمی

 

 نور خدا به دنیا آمد. اما 

 ۲ھمان محمود احمد که خداوند رحمان، گل آدم را به شوق میالد او سرشت.

قدرت و عظمتش به او و ی و زمین، مقام جانشینی خود بر زمین را با ھمهھا ھمان محمد که مالک آسمان
ِّ خاندانش عطا فرمود. (  ۳)یَفةً اْألَْرضِ َخل یجاِعٌل فِ  یإِن

 ٤که خالق متعال از ھمگان برای دوستی و پذیرش او و اھلش عھد گرفت. ھمان موعود معھود

                                                 
ِ بِأَْفواِھِھْم َو یُدوَن أَْن یری" ۱ ُ إِالَّ أَْن یْطِفُؤا نُوَر �َّ  .  ۳۲قرآن کریم، سوره توبه، آیه  ":تِمَّ نُوَرُه َو لَْو َكِرَه اْلكافُِرونیْأبَى �َّ
َو َال َو لَْوَالُھْم َما َخلَْقُتَك َو َال َخلَْقُت اْلَجنََّة َو النَّاَر  یَخْلقِ  یعِ ِمْنَك َو ِمْن َجمِ  یرٌ "َو ُھْم خَ خداوند خطاب به حضرت آدم فرمود:  ۲

َماَء َو اْألَْرَض"  یاز تو و از ھمه) علیھم السالم(محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و امامان از نسل حسین  یشانایعنی:  السَّ
: آفریدمیرا نم یننه بھشت و جھنم و نه آسمان و زم نیو ھمچن كردمیمخلوقاتم برترند. اگر آنھا نبودند تو را خلق نم

 .عھد معھودی درسنامهاز  درس چھارم؛ ھمچنین بنگرید به  .۲۷۳، ص ۲۶بحاراالنوار، ج 
 عھد معھودی درسنامهاز  دومو  درس اولبنگرید به  .۳۰ یهسوره بقره، آ یم،قرآن کر ۳
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 ھمان نبّی مکرّم، ھمان رسول مبارک ... ٦عیسی،ی مژده ٥ھمان بشارت موسی،

 

۷زمین را روشن کرد.ی ھنگام تولدش نوری عظیم از جانب حجاز ھمه  

۸.یختفرو ر شاکنگره ۱۴و که بزرگترین کاخ سلطنت زمین بود، لرزید  یکسر یوانا  

۹.ساوه که مورد پرستشِ گمراھان بود، خشک شد ییاچهدر  

 ۱۰.فارس که از ھزار سال قبل روشن بود، خاموش گشت یآتشکده

 ۱۱تخت فرمانروایان سرنگون شد و جمیع پادشاھان در آن روز قدرت تکلم خود را از دست دادند.

 ۱۳ضّجه سر داد.و شیطان از شدت ناراحتی و پریشانی  ۱۲سحر ساحران باطل شد

 مردم، شگفت زده ندایی از آسمان شنیدند که و ۱٤بر زمین افتادبا صورت سراسر عالم بود، ھر بتی که در 
 فرمود: می

 ۱٥َجاَء اْلَحقُّ َو َزَھَق اْلبَاِطُل إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُھوًقا

 .است یحق آمد و باطل نابود شد؛ ھمانا باطل نابودشدن

                                                                                                                                                        
ُكْم یأَلَْم أَْعَھْد إِلَ «ی ذیل آیه درس چھاردھمره شده. عالوه بر این، در عھد معھود اشای به این موضوع در درس ھای گذشته ٤
 گردد.می ) به تفصیل بیان۶۰ یهآ یس،سوره (» ...آَدَم  یا بَنِ ی
 عھد معھودی درسنامهاز  دھمو  درس ھشتمبنگرید به  ٥
 عھد معھودی درسنامهاز  یازدھمدرس بنگرید به  ٦

بحاراالنوار، ج  :"لَِة نُوٌر ِمْن قِبَِل اْلِحَجاِز ثُمَّ اْسَتطَاَر َحتَّى بَلََغ اْلَمْشِرقیتِْلَك اللَّ  ی"َو اْنَتَشَر فِ فرمایند: می المعلیه السامام صادق  ۷
 .۲۵۸، ص ۱۵

طالب (ع) ابن  ی: مناقب آل اب"َراَفةً ُه أَْربََع َعْشَرَة شُ َواُن كِْسَرى َو َسَقطَ ِمنْ یَو اْرتََجَس إِ فرمایند: "می علیه السالمامام صادق  ۸
 .۳۰، ص ۱شھرآشوب، ج 

 .۳۰، ص ۱طالب (ع) ابن شھرآشوب، ج  ی: مناقب آل اب"َرُة َساَوةیَو َغاَضْت ُبحَ فرمایند: "می علیه السالمامام صادق  ۹
طالب (ع) ابن  ی: مناقب آل اب" َذلَِك بِأَْلِف َعامَو َخَمَدْت نَاُر َفاِرَس َو لَْم تُْخَمْد َقْبلَ فرمایند: "می علیه السالمامام صادق  ۱۰

 .۳۰، ص ۱شھرآشوب، ج 
 ی: مناقب آل اب"ْوَمِه َذلِكیَتَكلَُّم یٌر لَِملٍِك إِالَّ أَْصبََح َمْنُكوساً َو اْلَملُِك ُمْخَرساً َال یْبَق َسرِ ی لَْم فرمایند: "وَ می علیه السالمامام صادق  ۱۱

 .۳۰، ص ۱، ج طالب (ع) ابن شھرآشوب
َحَرةفرمایند: "می علیه السالمامام صادق  ۱۲  .۳۰، ص ۱طالب (ع) ابن شھرآشوب، ج  ی: مناقب آل اب"َو بَطََل ِسْحُر السَّ
ِ ص َقاَل إِْبلِ فرمایند: "می علیه السالمامام صادق  ۱۳ ا ُولَِد َرُسوُل �َّ  یلََة اْألَْرَض َفَصاَح فِ یُس ألبلسة [اْألَبَالَِسِة] َقْد أَْنَكْرُت اللَّ یلَمَّ

 .۶۹، ص ۱، ج الخرائج و الجرائح: "اْألَبَالَِسة
؛  .۳۰، ص ۱طالب (ع) ابن شھرآشوب، ج  ی: مناقب آل اب" اْألَْصَناُم َعلَى ُوُجوِھَھاأَْصبََحتِ فرمایند: "می علیه السالمامام صادق  ۱٤

َو لََقْد تََنكََّسِت ... تولد رسول خاتم آمده بوده: "ی هیشین درباربه آنچه در کتب آسمانی پبخشی از اقرار یکی از اھل کتاب 
 .۲۶۲، ص ۱۵بحاراالنوار، ج  ":اْألَْصَناُم ُكلَُّھا

ِ ص ُأْلقِ فرمایند: "می امیر مومنان ۱٥ ا ُولَِد َرُسوُل �َّ َماِء یصَ اْلَكْعبَِة َعلَى ُوُجوِھَھا َفلَمَّا أَْمَسى ُسِمَع  یِت اْألَْصَناُم فِ یلَمَّ َحٌة ِمَن السَّ
متولد شد  یعنی: ھنگامی که رسول خدا ")۸۱ یهسوره اسراء، آ یم،قرآن کر( اْلباِطُل إِنَّ اْلباِطَل كاَن َزُھوقا َو َزَھقَ  جاَء اْلَحقُ 

ل حق آمد و باطل نابود شد؛ ھمانا باط«کعبه با صورت به زمین افتادند و صیحه ای از آسمان شنیده شد که ھای بت
 .۳۱، ص ۱طالب (ع) ابن شھرآشوب، ج  یمناقب آل اب: »"نابودشدنی است
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... 

خوانده شان پیامبرانھای . آنھا در کتابھا چیستو اتفاقھا دانستند معنای این نشانهمی علمای یھود خوب
 بودند زمانی که احمد به دنیا بیاید احوال زمین و آسمان چگونه خواھد شد. پس سراسیمه به جستجو پرداختند. 

کودکی در میان شما متولد  سراغ جماعتی از قریش رفت و از آنھا پرسید آیا دیشبدر مکه یکی از یھودیان 
شده؟ قریشیان که از میالد محمد (ص) بی خبر بودند پاسخ منفی دادند و علت این سوال را جویا شدند. مرد 

است. او که بیاید » احمد«میالد موعودی به نام ی یھودی گفت دیشب عالئمی در آسمان دیده شد که نشانه
داشتند، افرادی شان کتاب را به سبب دانشی که از کتب آسمانیکار یھود تمام خواھد شد. اعراب مکه که اھل 

دانستند، کنجکاو شدند تا از ماجرا سر در بیاورند و فھمیدند عروس عبدالمطلب شب گذشته کودکی به می عالم
ای زد و بر دنیا آورده. این خبر که به گوش مرد یھودی رسید و مشخصات کودِک متولد شده را که دانست، نعره

کردند گفت به خدا پیامبری تا می ین افتاد. پس از آنکه به ھوش آمد خطاب به مردمی که او را با تعجب نگاهزم
 ۱٦قیام قیامت از بنی اسراییل گرفته شد!

خطاب که خداوند به جاست اشاره به این کالم خبر در شھر پیچید و خشم و غضِب یھود جوشیدن گرفت. و چه 
۱۷!ِظُكمْ یُموتُوا بِغَ فرمود:  یھودبه   ھاتان باخبر است.بمیرید! ھمانا خدا از درون سینه به خشم خود 

 آنھا ھنوز فرصت داشتند. 

 تا زمان بعثت پیامبر خاتم و اعالن رسمِی دینش ھنوز زمان باقی بود. 

 آوردند. می پس باید کودک تازه متولد شده را زودتر به چنگ

یھود عقیم مانده بود و اکنون آماده ھای دسیسهی ھمهبودند.  آگاه یھوداز خطر  یعبدالمطلب و آمنه به خوب
ھای را به تمامی بر سر محمد (ص) خالی کنند. مکه محل رفت و آمد کاروانشان ھایبودند تا بغض شکست

متعدد و افراد غریبه بود. در چنین مکان شلوغی دست اندازی به یادگار عبدهللا کار دشواری نبود. پس چاره ای 
 دل بکند و او را مخفیانه به مکانی امن انتقال دھد. اما مگرشان عبدالمطلب نماند جز اینکه از جگرگوشه برای
 شد گل سرسبد خلقت را دست ھر کسی به امانت سپرد؟می

ای معتمد گشت تا بتواند با خیالی راحت امانت خلقت را به دستان او بسپرد. ھر کسی عبدالمطلب دنبال دایه
کعبه چنگ زد و با تضرّع، خداوند رحمان را خواند تا بتواند ی و نگاه داشتن این گنجینه نبود. به پردهالیق حفاظت 

فردی شایسته را برای این امر مھم پیدا کند. خداوند دعایش را مستجاب نمود و حلیمه را برای نگھداری از محمد 
۱۸فرستاد.   

ر و با اصل و نسبی که به ابراھیم خلیل الرحمن و فرزندش حلیمه زنی بود پارسا، موّحد، عاقل، زیبا، نیک رفتا
۱۹رسید.می علیھماالسالماسماعیل   محمد (ص) به او سپرده شد تا کیلومترھا دور از مکه برده شود.  

                                                 
 .۲۶۰، ص ۱۵": بحاراالنوار، ج اَمةِ یْوِم اْلقِ یإِلَى  لَ یإِْسَرائِ  یَذَھبَْت نُُبوَُّة بَنِ " ۱٦

َ َعلیُموتُوا بِغَ " ۱۷   .۱۱۹ یه، آآل عمرانسوره  یم،قرآن کر ":ٌم بِذاتِ الصُُّدوریِظُكْم إِنَّ �َّ
 .۳۴۲و  ۳۴۱، ص ۱۵، ج بحاراالنوار ۱۸
 ی،عاقل، خوب رو یرا زنبه عبدالمطلب او  یمهحلدر معرفی بود  یشمورد احترام قر یوخاز ش یکیوقاص که  یبن اب یلعق ۱۹

ِّ  یانمود: " یفتوص درسیم یمکه به حضرت ابراھ یدرستکار و با اصل و نسب  یداً ِصْندِ  ینَ ٍة َو أَْربَعِ أَْربَعَ  یَألَْعِرُف فِ  یأََبا اْلَحاِرثِ إِن
ِ  یبٍ ُذؤَ  یبِْنُت أَبِ  یَمةُ َحلِ  یَحَسباً َو نََسباً َو ھِ  أَْفَصُح لَِساناً َو أَْصبَُح َوْجھاً َو أَْرَفعُ  یاْلَعَربِ اْمَرأًَة َعاقِلًَة ھِ  یدِ ِمْن َصَنادِ  ْبِن  َعْبِد �َّ

؛ پدر حلیمه نیز در توصیف  .۳۴۳و  ۳۴۲، ص ۱۵، ج بحاراالنوارالرَّْحَمِن":  یلِ َخلِ  یمَ إِْبَراھِ  ْبنِ  یلَ اْلَحاِرثِ ْبِن ... نَْبِت ْبِن إِْسَماعِ 



 

شود این نبود که می فرستادهھا پس سبب اینکه محمد (ص) در روزھای نخستین تولدش ھمراه حلیمه به بیابان
کرد می ه گرفتن باشد؛ که اگر چنین بود عبدالمطلب به اشاره ای صد دایه در مکه استخدامرسم اعراب به دای

 تنش را تحمل کند. ی بی آنکه مجبور باشد دورِی پاره

دیه اند و بدِی آب و ھوا یا شیوع بیماری را دلیل فرستادن محمد (ص) به باساختهھا حتی آنطور که داستان
اگر چنین بود باید در اسناد تاریخی گزارشی از وخامت اوضاع آن زماِن مکه و کوچ  اند ھم نبود؛ کهعنوان کرده

خورد. حال آنکه آنچه تاریخ تصریح دارد این است که در ھمان ایام کودکان می مردم یا الاقل کودکان به چشم
  ۲۰اند.زرگ شدهدیگری که در خاندان عبدالمطلب بودند در مکه مانده و ب

 سال از خانه و کاشانه و عزیزانش دور ۵سال است، چرا محمد (ص)  ۲ت شیرخوارگی نوزاد، و اساسا وقتی مد
 مانَد؟می

 یھود!ی پاسخ این سوال، کامال آشکار است. حفظ جان محمد (ص) از توطئه

 ند. ای، اطالعی نداری و در چه منطقهاند. اما از اینکه به چه کسدانند محمد (ص) را به دایه سپردهمی یھودیان

را نیز پرسیده بودند ھمان روزھای اول او » احمد«ی نام دایهشان و دیگر پیامبران(ع) اگر بنی اسراییل از موسی 
سال از آنھا زمان  ۵را یافته بودند. اما اکنون مجبور بودند وجب به وجب مکه و اطرافش را جستجو کنند. این کار 

 برد.

 عاقبت، مخفیگاه احمد را پیدا کردند. 

ت و به مکه نزد اش شده بود، امانت الھی را برداشت و آمدھای مشکوکی در اطراف خیمهلیمه که متوجه رفح
 عبدالمطلب گریخت.

خلقت پاسبانی نماید. او بزرگ مکه بود و ی قدرت و ثروتش از دردانهی حاال نوبت عبدالمطلب بود تا با ھمه
در اطرافش حضور داشتند. با این اوصاف، یھود راه نفوذی  ھمواره پسران رشیدش و خدمتکاران و مالزمان زیادی

نداشت. عبدالمطلب حتی در جلسات رسمی و مھمی که به ریاست وی در (ص) برای نزدیک شدن به محمد 
 کرد. او را بر جای خودنمی شد، محمد (ص) را که کودکی خردسال بود، از خود جدامی کنار کعبه برگزار

  ۲۱داشت.نمی برچشم آن درّ گرانبھا ای از نشاند و لحظهمی

                                                                                                                                                        
حلیمه برای عبدالمطلب در مقایسه با دیگر دخترانش گفت خداوند او را با عقل و فھمی کامل تر و قلبی مھربان تر خلق 

ُ تََعالَى أَْكَمَل َعْقًال َو أَتَمَّ َفْھماً َو أَْفَصَح لَِساناً َو أَثَجَّ لَبَناً َو أَْصَدَق لَْھَجًة َو أَ َمُة لَْم تَُكْن َكأََخَواتَِھا بَْل َخلَ یَحلِ کرده: "...  ْرَحَم َقَھا �َّ
 .۳۴۴": ھمان، ص َقْلباً ِمْنُھنَّ ُجَمع

ھمان مکه بزرگ شد. آیا آب و ھوا به عنوان نمونه حمزه که پسر عبدالمطلب بود و اختالف ِسنّی زیادی با پیامبر نداشت در  ۲۰
 فقط برای محمد (ص) بد بود؟ آیا فقط ایشان در معرض بیماری بود؟!

َعْبُد  یْخُرجَ ى َحْولَُه َحتَّ  یْجلُِسونَ أََحٌد إِالَّ ُھَو إِْجَالًال لَُه َو َكاَن بَُنوُه  یهِ َعلَ  یْجلِسُ ِظّلِ اْلَكْعبَِة َال  یلَِعْبِد اْلُمطَّلِِب فَِراٌش فِ  یوَضعُ "َكاَن  ۲۱
ِ ص  ُروهُ لِ  یْأُخُذونَهُ َو  أَْعَماُمهُ  لِكَ ذَ  یْعِظمُ َعلَى اْلِفَراشِ فَ  یْجلِسَ ُء َحتَّى یجِیفَ  یَو ُھَو ُغَالٌم َصبِ  یْخُرجُ اْلُمطَّلِِب َفَكاَن َرُسوُل �َّ  یَؤّخِ

ِ إِنَّ لَُه لََشْأناً َعظِ  یُعوا اْبنِ لَُھْم َعْبُد اْلُمطَّلِِب إَِذا َرأَى َذلَِك ِمْنُھْم دَ  یُقولُ فَ  ِّ  یماً َفَو �َّ  یُدُكمْ َو ُھَو سَ  مٌ یوْ  یُكمْ َعلَ  یْأتِیُه سَ أََرى أَنَّ  یإِن
 ِّ  أَْطَھَر َقطُّ َو ِمْنُه َو الَ  یبَ لًَة أَطْ ُقبْ  یتُ َرأَ  َما ُقولُ یَو  یَقبِّلُهُ ظَْھَرُه َو  یْمَسحُ َمَعُه َو  یْجلُِسهُ فَ  یْحِملُهُ أََرى ُغرَّتَُه ُغرًَّة تَُسوُد النَّاَس ثُمَّ  یإِن

 .۱۴۳و  ۱۴۲، ص  ۱۵، ج بحاراالنوار": یبَ ِمْنُه َو َال أَطْ  ینَ َال َجَسداً أَلْ 



 

را فراخواند و مسوولیت حفاظت از  ابوطالبوقتی عبدالمطلب به آخرین روزھای حیاتش نزدیک شد، پسرش 
  ۲۲محمد (ص) را به او محوّل کرد.

خوابید تا به می کنارشھا کرد. شبنمی نیز ھمچون پدرش در ھیچ شرایطی محمد (ص) را از خود جدا ابوطالب
خورد تا مطمئن شود مسموم می خواست بخورد،می(ص)  کترین صدایی بیدار شود؛ از غذایی که محمدکوچ

 ۲۳شد تا از نبود ھرگونه خطری اطمینان پیدا کند ...می رفت با او ھمراهمی نیست؛ ھر جا محمد

کبار ھم که به سبب ت. یمداوم از امانت خدا دیگر به سفر نرف اش تجارت بود، برای پاسداریِ او با آنکه پیشه
ای که مکه را فراگرفته بود تن به سفر داد، محمد (ص) را با خود برد و ھمواره مرکب او را جلوی فشار قحطی

به  در ھمین سفر یکی از دانشمندان مسیحی ۲٤داشت تا خیالش از امنیت او راحت باشد.می چشمانش نگاه
 گفت: ابوطالبنی شناخت و خطاب به کتب آسماھای محمد (ص) را از روی نشانه ،نام بحیرا

نه مھاجرت یو به مد شودمی ن تھامه مبعوثیدر زم... به خدا سوگند این پسر ھمان است که "
 نسلاست و در آسمانھا احمد و او از (محمد امین) ن یان قومش امیكند، اسمش در ممى

 ۲٥."م استیل بن ابراھیاسماع

 گفت:می زدمی هو در حالی که دست و پای محمد (ص) را بوس

 ا از فروغ اوست ...یكسى كه روشنِى دناى "

 ...دھاى بھشت و دوزخ در دست تو است یكل

 ... ندین تو در آیدبه پادشاھان با فروتنى ی آنكه ھمهقیامت برپا نشود تا كه  ھمانیتو 

  زمیخات بر مىیاریر به یاگر در زمان نبوّت تو زنده باشم با شمش

 ... ائىین و خاتم انبیمتّق پیشوایدم و سرور رسوالنى، تو د فرزندان آیتو س

 ۲٦..." ىیسایم و بشارت عیتو دعاى ابراھ

 تر محمد (ص) را به مکه بازگرداند چراکه:اجزانه از او خواست تا ھرچه سریعکرد و ع ابوطالبسپس رو به 

                                                 
ٌد َعلَى َصْدِرِه َو ُھَو فِ  ی"أَْدَرَك َعْبَد اْلُمطَّلِِب اْلَوَفاُة َفبََعَث إِلَى أَبِ  ۲۲  یإِلَى أَبِ  یْلَتِفتُ َو  یْبكِیتِ َو ُھَو َغَمَراتِ اْلَموْ  یطَالِبٍ َو ُمَحمَّ

ِه اْنظُْر َشَفقَ  یُذقْ  َو لَمْ  یهِ َرائَِحَة أَبِ  یَشمَّ لَْم  ِذیالَّ  یدِ أَبَا طَالٍِب اْنظُْر أَْن تَُكوَن َحافِظاً لَِھَذا اْلَوحِ  یا یُقولُ طَالٍِب َو  ا طَالٍِب أَْن أَبَ  یاَة ُأّمِ
ِّ ِمْن َجَسِدَك بَِمْنزِ  یُكونَ  ِّ  تَْعلَمُ  یاَمهُ أَ  ْكتَ طَالٍِب إِْن أَْدرَ  أَبَا یا یهِ ّمِ أَبِ بِِه ِألَنََّك ِمْن أُ  یُتكَ ُكلَُّھْم َو أَْوصَ  یَقْد تََرْكُت بَنِ  یلَِة َكبِِدَك َفإِن  یأَن

ِ َو َمالَِك َفإِ  یِدكَ َو  بِلَِسانِكَ  ُصْرهُ تَّبَِعُه َفاْفَعْل َو انْ َفإِِن اْسَتطَْعَت أَْن تَ  ُكْنُت ِمْن أَْبَصِر النَّاسِ بِِه َو أَْنظَِر النَّاسِ َو أَْعلَمَ  نَُّه َو �َّ
ُه مُّ َو َال أُ  یهِ لَى َحاِل أَبِ  أَُبوُه عَ اَت َعْنهُ مَ أَبَا طَالٍِب َما أَْعلَُم أََحداً ِمْن آبَائَِك  یا یآبَائِ  یِمْن بَنِ  دٌ أَحَ  یْملِكْ َما لَْم  یْملِكُ َو  یُسوُدُكمْ سَ 

ِه َفاْحَفْظُه لَِوْحَدتِِه َھْل َقبِْلَت َوصِ  ُ َعلَ  یتِیَعلَى َحاِل ُأّمِ  یإِلَ  یَدكَ  ُد اْلُمطَّلِِب َفُمدَّ َفَقاَل َعبْ  دٌ َشاھِ بَِذلِكَ  یَقاَل نََعْم َقْد َقبِْلُت َو �َّ
َف َعلَ  ثُمَّ َقاَل َعْبُد اْلُمطَّلِبِ  یِدهِ إِلَى  یِدهِ َفَضَرَب بِ  یَدهُ َفَمدَّ   .۱۴۴ و ۱۴۳ ، ص۱۵ج  ،بحاراالنوار: "اْلَمْوتُ  یاْآلَن ُخّفِ

 .۴۰۷، ص ۱۵بحاراالنوار، ج  :..." خصه بالطعامیخرج معه و قد كان یخرج فینام إال إلى جنبه و یكان ال  "... ۲۳
ِ اْلبَعِ  ..." ۲٤ ٌد أََمامِ یَعلَ  یُر الَّذِ یَفَكاَن َو �َّ  .۱۹۴، ص ۱۵، ج بحاراالنوار: "یَفاِرُقنِ یَال  یِه ُمَحمَّ
َماِء أَْحَمُد َو ُھَو ِمْن ِعْتَرِة إِْسَماعِ  یُن َو فِ یَقْوِمِه اْألَمِ  یَنِة اْسُمُه فِ یأَْرضِ تَِھاَمَة ُمَھاَجُرُه إِلَى اْلَمدِ  یْخُرُج فِ ی ینَبِ ... " ۲٥ َل ْبِن یالسَّ

ِ یاھِ إِْبرَ   .۱۹۷، ص ۱۵، ج بحاراالنوار...":  َم لُِصْلبِِه َفَو �َّ
نْ ی" ۲٦ اَعُة َحتَّى تَْدُخَل اْلُملُوُك ُكلَُّھا فِ  یَراِن ... أَْنَت الَّذِ یُح اْلجَِناِن َو النِّ یا ِمْن نُوِرِه ... َمَعَك َمَفاتِ یا َمْن َبَھاُء نُوِر الدُّ نَِك یدِ  یَال تَُقوُم السَّ

 َو إَِماُم نَ یُد اْلُمْرَسلِ یَم َو سَ ُد ُوْلِد آدَ یْنَت سَ ِف َضْرَب الزَّْنِد بِالزَّْنِد أَ یَك بِالسَّ یدَ یَن یِربَنَّ بَ َصاِغَرًة َقِمَئة ... لَئِْن أَْدَرْكُت َزَمانََك َألَضْ 
 .۱۹۶، ص ۱۵": بحاراالنوار، ج ىسَ یَو بَِشاَرِة عِ  مَ یأَْنَت بَِدْعَوِة إِْبَراھِ  ... نیی َو َخاتَُم النَّبِ نَ یاْلُمتَّقِ 



 

نند و چنان كه یاو را بب و اگر ھستندن نوجوان آگاه یاز والدت اخصوصا یھودیان  اھل كتابی "ھمه
۲۷رسانند."می به اوشناختم آنھا ھم بشناسند شرّى من مى  

۲۸از آن پس ابوطالب از ترس جان محمد (ص) دیگر به ھیچ سفری نرفت. به دفعات جای خواب ھا او حتی شب 
۲۹شد.احتمالی دشمن، جان عزیزش در خطر نبای کرد تا در صورت حملهمی را با فرزندانش عوض(ص) محمد    

یھود ھر چه خدعه و نیرنگ و امکانات داشت به کار گرفت تا پیش از بعثت پیامبر خاتم، او را از بین ببرد. اما 
خداوند این بود که محمد (ص) جانشین او بر روی زمین شود و برای زمینیان رحمت و ھدایت و سعادت به ی اراده

 ارمغان آوَرد. 

ھمگان به اسالم . گردیدمحقق  یو فرستادگان آسمان یاءانبی ھمهی وعدهبه رسالت مبعوث شد و (ص) محمد 
راخوانده شدند و البته شرط مسلمان بودن، پذیرش اشرف مخلوقات ف -ودن در مقابل خالق متعال بدین تسلیم  -

 بود: ایشانبه ِمھتری و سرپرستی و اطاعت ھمه جانبه از  و اھل بیت پاکش محمد مصطفییعنی 

ُ َو َرُسولُُه َو الَّذیإِنَّما َولِ "   ۳۰"ْؤتُوَن الزَّكاَة َو ُھْم راكُِعونیُموَن الصَّالَة َو یقیَن یَن آَمُنوا الَّذیُكُم �َّ

  ۳۱امام از نسل ایشان ھستند. ۱۱امیر مومنان و شما خدا و رسولش و  سرپرستھمانا 

َ َوأَطِ یَن آَمُنوا أَطِ یَھا الَّذِ یا أَ یَ "  ۳۲"اْألَْمِر ِمْنُكمْ  یُسوَل َوُأولِ ُعوا الرَّ یُعوا �َّ

کنید از رسول و اولیای امرتان (اھل  اطاعتای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید از خدا و 
 ۳۳بیت پیامبر)

محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و فرزندان یعنی ھمان عھدی که خداوند از آدم و فرزندانش گرفته بود!  ،این
 کنید. اطاعتاز ایشان خود بپذیرید و  پرستیسرحسین را به برتری و 

 

 

                                                 
َو َال َصاِحُب كَِتابٍ إِالَّ َو َقْد َعلَِم  یَو َال نَْصَرانِ  یُھودِ یَعلَى ظَْھِر اْألَْرضِ  یَك أَْن تَُردَُّه إِلَى بَلَِدِه َعْن َھَذا اْلَوْجِه َفإِنَُّه َما بَقِ أََرى لَ " ۲۷

 .۱۹۷، ص ۱۵ر، ج ": بحاراالنواُھودیَن الْ ُر َذلَِك مِ  أَْكثَ ْبُغنَُّه َشرّاً وَ یا ِمْنُه لَ بِِوَالَدِة َھَذا اْلُغَالِم َو لَئِْن َرأَْوُه َو َعَرُفوا ِمْنُه َما َقْد َعَرْفُت أَنَ 
 .۴۰۷، ص ۱۵": بحاراالنوار، ج هیو رجع به أبو طالب فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عل" ۲۸
 ،۳۵": بحاراالنوار، ج اً َمَكانَهیو طَالٍِب َفأَْنَھَضُه َعْن َمْضَجِعِه َو أَْضَجَع َعلِ وُن َجاَءُه أَبُ یص إَِذا أََخَذ َمْضَجَعُه َو نَاَمِت اْلعُ  یَو َكاَن النَّبِ " ۲۹

 .۹۳ص 
  .۵۵ یه، آمائدهسوره  یم،قرآن کر ۳۰
و در  دارندیکه نماز به پا م یآورندگان یمانھمانا سرپرست شما خدا و رسولش و آن امذکور اینگونه است: ی آیهی ترجمه ۳۱

و اینکه  به عنوان مفّسر و مبیّن حقیقی قرآن در تبیین این آیه علیه السالمامام صادق  اما ھستند. دھندیات محال رکوع زک
َة ع یَعلِ  یْعنِ ی َن آَمُنوایَو الَّذِ دھند تصریح فرمودند: "می مومنانی که در حال رکوع زکات فی، ": کااَمةیقِ ْوِم الْ یلَى إِ اً َو أَْوَالَدُه اْألَئِمَّ

 .۲۸۸، ص ۱ج 
  .۵۹ یه، آنساءسوره  یم،قرآن کر ۳۲
اْلَحَسُن ثُمَّ ِمْن بَْعِدِه  -ع ثُمَّ َصاَر ِمْن بَْعِدهِ  یَفَكاَن َعلِ  اْألَْمِر ِمْنُكمْ  یُأولِ مذکور فرمودند: "ی در تبیین آیه علیه السالمامام صادق  ۳۳

ُد ْبُن َعلِ ِن ثُمَّ یْبُن اْلُحسَ  یُن ثُمَّ ِمْن بَْعِدِه َعلِ یاْلُحسَ  ": کافی، ج َمامٍ  َال تَْصلُُح إِالَّ بِإِ نَّ اْألَْرضَ ْمُر إِ ُكوُن اْألَ یثُمَّ َھَكَذا  ی ِمْن بَْعِدِه ُمَحمَّ
 .۲۱، ص ۲



 

 ین جلسهنکات مھم ا 

اند. اما به ناگاه عود عھد برای ھمیشه جلوگیری کردهکردند با کشتن عبدهللا از تولد مومی یھودیان گمان -
شان خبر از ھای انبیاء گذشتهمشاھده کردند که بر اساس پیشگوییھایی در زمین و آسمان نشانه

 داد.می دمیالد احم

نبوت مبعوث شود او  بزرگان یھود وقتی از تولد احمد اطمینان پیدا کردند تصمیم گرفتند تا قبل از اینکه به -
 شان بردارند.را از سر راه

یھود آگاه بودند، محمد (ص) را به دایه ای موحد، پاکدامن، نیکو روی و ی عبدالمطلب و آمنه که از نقشه -
 تا دور از دسترس یھود مخفیانه در بادیه بزرگش کند.  سپردند نیکو سرشت به نام حلیمه

 .یافت سال مخفیگاه محمد (ص) را ۵تا عاقبت بعد از  کرد یھود وجب به وجب مکه و اطرافش را جستجو -

 . عبدالمطلب تمام قدرت، ثروت و محافظانش را به کارمه محمد (ص) را به عبدالمطلب برگرداندحلی -
 ھود به محمد (ص) نزدیک شود. تا نگذارد ی گرفت

. گرفت ابوطالب (عموی پیامبر) قراری مراقبت از محمد (ص) به عھدهی پس از وفات عبدالمطلب وظیفه -
، رفتمی خورد، با او بیرونمی د، با او غذایخوابمی . با اونکرد او نیز محمد (ص) را از پیش دیدگانش دور

... 

شده در کتب آسمانی ، موعود بشارت داده ھایشص) و عالیم و نشانهن محمد (راھبی مسیحی با دید -
در زمان چنانچه  گفت و کرد (دوستی و محبت خود را به محمد اقرار نمود و با او تجدید عھد شناخت را 

ی ایشان برای از بین و ابوطالب را از خطر یھود و نقشه یزد.)خبر مى اشیاریبه  دزنده باش ایشاننبوّت 
 .ساخت بردن احمد آگاه

و ھمگان را به تسلیم شدن در برابر خالق  شد ھای یھود، محمد (ص) مبعوثی خدعهبا وجود ھمه -
 عھد الھی. و البته شرط خدا برای پذیرش اسالِم ایمان آورندگان، پذیرش مفاد خواند متعال (اسالم) فرا

 از ایشان طاعتامحمد (ص) و اھل بیتش و  سرپرستی. یعنی قبول کردن بود


