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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

 

   ابالغ عھد معھود توسط موعود عھد: چھاردھمدرس 

 

از تعھد به عھد » احمد«تالش خود را به کار بستند تا با کشتن ی ھمهگفتیم بزرگان یھود  گذشتهی جلسهدر 
جانشین ایشان قرار بگیرند. اما  ۱۲م و دیگر مجبور نباشند تحت سرپرستی رسول خاتمعھود شانه خالی کنند و 

ی هللا علیه و آله و سلّممحمد . برسدو به بعثت  شودموعود عھد متولد خداوند متعال اراده کرده بود  ھمگان را به  صل
در عھد معھود علیه السالم آدم  لق متعال) فرا خواند و ھمچنانکه از ابتدای خلقتِ اسالم (تسلیم شدن در برابر خا

ی  محمد خالق، پذیرش دوستی، ِمھتری و سرپرستیِ  اطاعت ازتصریح شده بود شرط ایمان به خداوند متعال و  صل

 و اھل بیت پاکش بود.  هللا علیه و آله

در نتیجه، خوشبختی ابدی برای ایمان آورندگان، یھودیان  در این دعوت ھمگانی به سوی رضایت خداوند رحمان و
آنھا را به  ،رحمت خدا بر عالمیان بودی محمد مصطفی که عصارهنیز به صورت ویژه مورد خطاب قرار گرفتند. 

 ؛فراخواند ۱)َكلَِمٍة َسواٍء بَْیَننا َو بَْیَنُكمْ  إِلى(مشترک بود  یھودیان و مسیحیان،پایبندی به آنچه بین مسلمانان و 
 -که وصفش در تورات و انجیل آمده بود  –(ص)  یعنی شھادت به اینکه خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد

پروردگار مھربان خطاھای  ،اورندبشارت داد چنانچه ایمان بی رسول خاتم به ایشان ۲اوست!ی فرستاده
 توجھی نکردند. ویاما یھودیان به سخنان  ۳.قرار خواھد دادبھشت را شان بخشد و جایگاهمی شان راگذشته

 :آنھا اتمام حجت کردبا به یادشان آورد و  ندعھدی را که بنی اسراییل با خدا بسته بود خداوند متعال بار دیگر

                                                 
 .۶۴ یهآل عمران، آ": قرآن کریم، سوره َنُكمْ یَننا َو بَ یَكلَِمٍة َسواٍء بَ  ا أَْھَل اْلكِتابِ تَعالَْوا إِلىی" ۱
آل عمران ی سوره ۶۴ی ان ششمین مفّسر و مبیّن حقیقی قرآن پس از رسول خاتم در تبیین آیهبه عنو علیه السالمامام صادق  ۲

سى عبد هللا، یه و آله)، و أن عیشھادة أن ال إله إال هللا، و أن محمدا رسول هللا (صلى هللا عل یأن الكلمة ھاھنا ھفرمودند: "
دت به این است که خدایی جز هللا نیست و محمد رسول خداست در این آیه شھا» الکلمة«" یعنی: ھمانا و أنه مخلوق كآدم

ی . ذیل آیه۶۳۹، ص ۳، ج القرآن یرتفس یالبرھان فخداست و او ھم ھمچون آدم (ع) مخلوق است: ی و عیسی (ع) بنده
 آل عمران.ی سوره ۶۴

ْرنَا َعنھُ َو لَْو أَنَّ أَْھَل اْلكَِتابِ َءاَمُنوْا َو اتََّقوْ " ۳ تقوا ایمان آورند و  اگر اھل كتاب و" یعنی: میاتِھْم َو َألَْدَخْلَناُھْم َجنَّاتِ النَّعِ یْم سَ ْا لََكفَّ
 .۶۵ یه، آ: قرآن کریم، سوره مائدهمیھاى ُپرنعمت درآورتم و آنان را به بھشییھاشان را از آنھا بزداینه بدیھر آ پیشه سازند،
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 ٤"... ُأوِف بَِعْھِدُكم یإِْسرائیل ... أَْوُفوا بَِعْھدِ  يا بَني"

 وفا کنید تا من ھم به عھدم وفا کنم. ای بنی اسراییل ... به عھدی که با من بسته بودید

را به فرزندان  عھدشما گرفتند و آنان را فرمان دادند آن  یشنیانتان از پیامبران] که پی[ھمان عھد
 آشکار و نیرومند)ھای آیات تایید شده (نشانهکه با  یھاشم یشیقررسانند تا به محمد بخود 

 آورند ...  یمانشود، امی ییدشگفت تا ییھاشود و به معجزهمی یداھو

 ھمتاکه  ][علیھمان  ؛بزرگترین آیات [و معجزات] او (محمد ص) قرار گرفتاز علی بن ابیطالب و 
 م او بود ...کمش از حکز عقل او، و علمش از علم او، و حو ھمراه او بود و عقلش ا

شما  ین براکه به سبب آ . [ھمان عھدی]به عھدم وفا کنم یزتا من ن[به عھدتان وفا کنید] 
(به شرط آنکه شما عھد خود را  اممت و اقامتگاه رحمت واجب کردهکرا یجاودان در سرا یشآسا

 عمل کرده باشید)

 فِي ُمَخالََفِة ُمَحمٍَّد ص َو إِيَّاَي َفاْرَھُبونِ 

 ٥من در مخالفت با محمد (ص)"[بال و انتقاِم] و بترسید از 

شد، پرده از آنچه می یان اتمام حجتی از جانب خداوند قھار محسوباین کالم خدا عالوه بر آنکه برای یھود
مفاد آن را از آثار و کتب تالش کرده بودند تا ردّ عھد و ھا داشت. بزرگان یھود سالمی پوشانده بودند نیز بر

رت که بشاعیسی از صندوقی که نامش صندوق عھد بود دزدیده شد، انجیل  موسی شان پاک کنند. توراتانبیاء
به آمدن موعود عھد بود، ناپدید شد، کتاب مقدس به دو بخش عھد قدیم و عھد جدید خوانده شد، بی آنکه 

عھد اصلی چه بوده، ... اما به یکباره با افشاگری قرآن و مبیّن آن، ماجرا آشکار گردید. این بار خود کسی بداند 
 خواند.می موعود عھد بود که آنھا را به وفاداری به عھد معھود فرا

سایر بنی اسراییل از  اقرار نکردند وو خاندانش به جایگاه رسول خاتم  ،ی اندکیجز عدهاز میان یھودیان، اما 
 ھایاز روی نشانهرا  - یعنی احمد -موعود عھد  ،آنھا با وجود آنکه به تصریح قرآن ٦پذیرش عھد سر باز زدند.
مدعی شدند محمد  بودند؛ شناختهشناختند، می شان راانکه فرزند خوبیھمان به ، موجود در کتب انبیاءشان

 یرش و اطاعت از او امر شده بودند:به پذشان (ص) کسی نیست که در کتابھای آسمانی

                                                 
 .۴۰ یه، آقرآن کریم، سوره بقره ٤
 بقرهی سوره ۴۰ی یهآ ییندر تب ،قرآن پس از رسول خاتم یقیحق یّنمفّسر و مبعسکری به عنوان یازدھمین  امام حسن ٥

ِ یْعُقوَب إِْسَرائِ یُوْلَد  لَ یإِْسرائِ  یا بَنِ ی" :فرمودند ا بَعَ  ُكمْ یأَْنَعْمُت َعلَ  یالَّتِ  یاْذُكُروا نِْعَمتِ  َل �َّ َنتُِكْم یدِ مَ  یتُُه فِ اً ص َو أَْقَررْ ْثُت ُمَحمَّدلَمَّ
ْمُكمُ  أََخَذْتُه َعلَى  یالَّذِ  یَو أَْوُفوا بَِعْھدِ  ُكْم َحالُهُ یَه َعلَ ْشَتبِ یلَِئالَّ  ِه َو أَْوَضْحُت َعَالَماتِِه َو َدَالئَِل ِصْدقِهِ یاْلَحطَّ َو التَّْرَحاَل إِلَ  َو لَْم ُأَجّشِ

ٍد اْلَعَربِ  ْؤِمُننَ یَؤدُّوُه إِلَى أَْخَالفِِھْم لَ یْم أَْن اُؤُھْم َو أََمُروھُ یأَْسَالفُِكْم أَْنبِ  ِد بِاْلُمْعجَِزاِت یاتِ اْلُمؤَ یاْلُمبَاِن بِاْآل  یاْلَھاِشمِ  یشِ اْلُقرَ  یبُِمَحمَّ
ُ  َو َكثََّر ِه ُعوُد اْلِمْنبَرِ یِمْنَھا أَْن َكلََّمْتُه ِذَراٌع َمْسُموَمٌة َو نَاطََقُه ِذْئٌب َو َحنَّ إِلَ  یالَّتِ  َن لَُه الصَّْعَب ِمَن  ِمَن الطََّعاِم َو أَالَ لَ یُه اْلَقلِ لَ  �َّ

اتِِه یَل ِمْن أَْكبَِر آَجعَ  یذِ أَْفَضَل ِمْنَھا َو الَّ  ْثلََھا أَوْ لَُه مِ  ائِِه بَِدَاللٍَة إِالَّ َو َجَعلَ یاً ِمْن أَْنبِ یْد نَبِ یؤَ یالَُة َو لَْم یاُه السَّ یاْألَْحَجاِر َو َصلَُب لَُه اْلمِ 
 َد أَْن َقطَعَ ِفِه اْلبَاتِِر بَعْ یسَ نِِه بِ یُد دِ یِمْن ُحْكِمِه ُمؤَ  َو ِعْلُمُه ِمْن ِعْلِمِه َو ُحْكُمهُ  َقُه َعْقلُُه ِمْن َعْقلِهِ یَقُه َو َرفِ یطَالٍِب َشقِ  یْبَن أَبِ  یَعلِ 

َداِر اْلَكَراَمِة َو  یَم اْألَبَِد فِ یُكْم نَعِ لَ َجْبُت بِِه أَوْ  یالَّذِ  ُأوِف بَِعْھِدُكمْ  َو َفْضلِِه اْلَكاِملِ  َو ِعْلِمِه اْلَفاِضلِ  لِِه اْلَقاِھرِ یَن بَِدلِ یَر اْلُمَعانِدِ یَمَعاذِ 
ِّ  یفِ  َفاْرَھُبونِ  یایَو إِ ُمْسَتَقرِّ الرَّْحَمِة  ِدُروَن قْ یَو ُھْم َال  یَواَفَقتِ ْم َعلَى مُ كُ یَعادِ یِء َمْن اْلَقاِدُر َعلَى َصْرِف بَالَ  یُمَخالََفِة ُمَحمٍَّد ص َفإِن

 .۲۸۸ و ۲۸۷ ، ص۲۶بحاراالنوار، ج ": یَعْنُكْم إَِذا آثَْرتُْم ُمَخالََفتِ  یَعلَى َصْرِف اْنتَِقامِ 
ْنُھُم اْلُمْؤِمُنونَ یَو لَْو َءاَمَن أَْھُل اْلكَِتابِ لَكاََن خَ " ٦ نه یمان آورده بودند ھر آیاگر اھل كتاب ایعنی:  "ُرُھُم اْلَفاِسُقون َو أَْكثَ ْراً لَُّھم ّمِ

 .۱۱۰ یهآل عمران، آفاسق ھستند: قرآن کریم، سوره شترشان یشان بھتر بود، برخى از آنان مؤمنند و بیبرا



 

۷"ْم يَْعلَُمون ھُ الَّذيَن آتَْیناُھُم اْلكِتاَب يَْعِرُفونَُه َكما يَْعِرُفوَن أَْبناَءُھْم َو إِنَّ َفريقاً ِمْنُھْم لَیَْكُتُموَن اْلَحقَّ وَ "  

شناسند، او ايم، ھمان گونه كه پسران خود را مى] دادهكسانى كه به ايشان كتاب [آسمانى
] و خودشان [ھم دارندز ايشان حقیقت را نھفته مىشناسند و مسلماً گروھى ارا مى )محمد(

 دانند.مى

از رسول  ،دخو موقعیتو حفظ منافع و که به خاطر جھل  مشرکانای از با عده یانآغاز شد. یھودھا کارشکنی
۸ندشدھمراه تبعیت نکردند،  رحمت (در واقع  تا نگذارند کالم خدا بیش از این پخش شود و تعداد مسلمانان 

ترور ی نقشهای غافل نشدند. گاه در تحقق این ھدف از ھیچ حربهآنھا  افزایش یابد. عھد معھود)پذیرندگان 
۹؛رسول خاتم را کشیدند ھی ھم خود یک تنه به جنگ علیه و گا ۱۰نمودندرا در جنگ با پیامبر تجھیز  رکانمشگاه  

 ۱۱.پرداختندبود،  قرار دادهکسی که خداوند دوستی و اطاعت از او را عھد خود با آدمیان 

 نشد. شان به صراط مستقیم الھیمردم و دعوتبه  پیام ھدایترسیدن  از مانع ،اما ھیچ کدام از این اقدامات
 را گفته بود.ھا گفتنی صّدیق و امین خدای دهفرستا

 ابلیس با آدمیان از کجا آغاز شده بود.  به مردم گفته بود دشمنیِ  او

 ۱۴که حامل نور  سالملعلیه او به آدم  شانه خالی کرده بود چگونه از اجرای دستور خداوندگفته بود که شیطان 
 یرفتنو نپذ یتمرّد از فرمان الھو ھمین . نکرده بودسجده خدا (یعنی محمد و اھل بیت پاکش) بود، ی برگزیده

 ۱۲.ه بودشد یاز درگاه الھ یطانرسول خاتم و فرزندانش سبِب رانده شدن ش یگاهجا

  شیطان نسبت به بنی آدم کینه به دل گرفته و سوگند یاد کرده:که  داده بود خبر اکرم نبیّ 

 ۱۳"َالَْقُعَدنَّ لَُھْم ِصراطَک المسَتِقیم"

 نشینم.می عا بر سر صراط مستقیم تو به کمین آنھاقط

 عھددانستند خالق متعال فرموده مراقب شیطان باشند و می بودند. آگاهمردم از ھشدار خداوند به بنی آدم 
. رسول اکرم بارھا این کالم خدا را با صوت دلنشینش برای مردم دنجدا نشو الھی صراط مستقیماز ببندند 

 :تالوت کرده بود که

ْیطَاَن إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ مُّبِیٌن * َوأَْن اْعُبُدونِي َھَذا ِصَراطٌ  أَْعَھدْ أَلَْم "  إِلَْیُكْم يَا بَنِي آَدَم أَن الَّ تَْعُبُدوا الشَّ
 ۱٤"مُّْسَتِقیمٌ 

                                                 
 .۱۴۶ یه، آقرآن کریم، سوره بقره ۷
لََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعداَوًة "کند: می تبعِ آنھا مشرکین معرفیخداوند در قرآن کریم بدترین دشمنان مسلمانان را یھودیان و به  ۸

 :ابىیىمو مشركان  یھودیانن مردم را در دشمنى با مؤمنان، یترمسلّما سرسختیعنی:  "َن أَْشَرُكوایُھوَد َو الَّذیَن آَمُنوا الْ یلِلَّذ
 .۸۲ یه، آقرآن کریم، سوره مائده

 .۳۹۵، ص ۱۷: بحاراالنوار، ج برای پیامبر ی مسوم توسط زن یھودیغذای مانند ماجرای تھیه ۹
 مانند جنگ احد و احزاب ۱۰
 مانند جنگ خیبر ۱۱
 عھد معھودی از درسنامه درس سومبنگرید به  ۱۲
 .۱۶قرآن کریم، سوره اعراف، آیه  ۱۳
 .۶۱و  ۶۰قرآن کریم، سوره یس، آیه  ۱٤
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شماست؟ و مرا نبستم که شیطان را نپرستید زيرا دشمن آشکار  عھدای فرزندان آدم؛ آيا با شما 
 اين است؟ صراط مستقیمه بپرستید ک

که شیطان سوگند خورده بود تا آدمیان را از آن منحرف » صراط مستقیمی«و کسی نبود که نداند 
 سازد، 

 اش از بنی آدم عھد گرفته بود، ھمان صراطی که خدا درباره

 ھمان عھد معھود، 

 ۱٥رسول خاتم و اھل بیت پاکش بودند!

باقی نماند، به امر  ایهبرای آنکه ھیچ شّک و شبھه و بھانمردم، ھای رسول و دانستهھای گفتهی با ھمهاما 
و در مکانی به نام غدیر خم بی سابقه  یاجتماعمسلمانان از شھرھا و روستاھای دور و نزدیک در ی خدا ھمه

 اتمام حجت کند: ۱٦عھد معھودی جمع شدند تا بار دیگر رسول خاتم با آنھا درباره

۱۷،پیروش باشیداش با خدا عھد بسته بودید تا ی که دربارهای مردم؛ صراط مستقیم  

۱۸کنید،می تان آن را طلبھمان که در نمازھای  

۱۹!جانشینم علی و یازده ھدایتگر از نسل علی ھستیممن و   

 ۲۰اند.ام بشارت دادهوالن پیشین دربارهمن ھمانم که پیامبران و رس

 ۲۱ھستم. در زمین و آسمانمخلوقاتش ی من حجت خدا بر ھمه

شما را با  ینخداوند د ۲۲است.من  ینجامع علم من، و جانش، من یّ وص ،منبرادر ، یعل ینا و
رفته  ینو آخرت از ب یادر دن اعمالش ،اقتدا نکندفرزندانش ھر کس به او و به  کند.می امامت او کامل
 ۲۳د بود.خواھ یو در آتش دائم

در پذیرش و یاری او و یازده امام از  انتیو دستھا انتیھازبان ،انتیھاجان ،انتیھاقلبپس با 
 ۲٤عھد ببندید و بر عھدتان پایبند بمانید.نسل او 

                                                 
ِ اْلُمْسَتِقیُم الَِّذی أََمَرُكْم بِاتِّبَاِعِه ثُمَّ َعلِی ِمْن بَْعِدی ثُمَّ ُوْلِدی ِمْن ُصْلبِِه "َمَعاِشَر النَّاسِ غدیر: ی بخشی از خطابه ۱٥ أَنَا ِصَراطُ �َّ

ٌة یْھُدوَن بِاْلَحقِ   .۲۱۲، ص ۳۷": بحاراالنوار، ج َو بِِه یْعِدلُون أَئِمَّ
ْأِن فِ یْوٌم َعظِ یَھَذا إِنَّ "است: » عھد معھود«روز غدیر، روز ھای یکی از نام ۱٦ َرُج َو َوَضَحِت اْلُحَجُج َو یُم الشَّ ِه َوَقَع اْلَفَرُج َو ُرفَِعِت الدَّ

ْفَصاحِ من [َعنِ یْوُم اْإلِ یُھَو  َراحِ َو َضاحِ َو اْإلِ  .۱۱۶، ص ۹۴اراالنوار، ج ...": بح دَمْعُھوْوُم اْلَعْھِد الْ یِن َو یْوُم َكَماِل الدِّ ی] اْلَمَقاِم الصِّ
 .۱۵و  ۱۴بنگرید به پاورقی شماره  ۱۷
راطَ اْلُمْسَتق" ۱۸  .۶": قرآن کریم، سوره حمد، آیه میاْھِدنَا الصِّ
 .۱۵بنگرید به پاورقی شماره  ۱۹
َر اْألَوَّلُوَن ِمَن النَّبِ  یَھا النَّاُس بِ یأَ بخشی از خطابه غدیر: "َ ۲۰ ِ بَشَّ  .۲۰۸، ص ۳۷وار، ج ": بحاراالننیَن َو اْلُمْرَسلِ ییَو �َّ
ُة َعلَى َجمِ یاِء َو اْلُمْرَسلِ یأَنَا َخاتَُم اْألَْنبِ " ۲۱ َماَواتِ َو اْألََرضِ یعِ اْلَمْخلُوقِ یَن َو اْلُحجَّ  ": ھمان.نیَن ِمْن أَْھِل السَّ
تِ  یَفتِ یَو َخلِ  یِعْلمِ  یَو َواعِ  ییَو َوصِ  یأَخِ  یَمَعاِشَر النَّاسِ َھَذا َعلِ " ۲۲  .۲۰۹": ھمان، ص یَعلَى ُأمَّ
ُ َعزَّ َو َجلَّ دِ " ۲۳ اَمِة یْوِم اْلقِ یِمْن ُصْلبِِه إِلَى  یُقوُم َمَقاَمُه ِمْن ُوْلدِ یْأتَمَّ بِِه َو بَِمْن یَنُكْم بِإَِماَمتِِه َفَمْن لَْم یَمَعاِشَر النَّاسِ إِنََّما أَْكَمَل �َّ

ِ َعزَّ َو َجلَّ  ه، (سوره بقر ْنظَُرونی ُھْم َعذاُب َو الْنُھُم الْ َخفَُّف عَ یال  النَّاِر ُھْم خالُِدونَ  یَحبِطَْت أَْعمالُُھْم َو فِ  لئِكَ ُأوفَ َو اْلَعْرضِ َعلَى �َّ
 .۲۱۰": ھمان، ص .)۱۶۲آیه 



 

 ۲٥و پدران به فرزندان تا قیام قیامت برسانند.غایبان حاضران به  این عھد را

بسته وفا کند  یمانبه آنچه با خدا پ کهو ھر  ؛شکسته درا بشکند به ضرر خو شعھدھر کس بدانید 
 ۲٦.فرمایدیم یتعنا یمیند به او اجر عظخداو

۲۷نام گرفت!» عھد معھود«روز غدیر خم، روز و اینگونه بود که   

۲۸شیطان بلند شد.ی هبود که صدای ضجّ  و ھمان روز از ھمان روز نخست که آدم خلق شد ھمه کاری کرده  او 
ند. اما اکنون اگر این جماعت که تک بود تا عھد معھود فراموش شود و بنی آدم از صراط مستقیم الھی بیرون بیفت

به تک با رسول خاتم و وصّی بزرگوارش بیعت کردند، به عھد خویش وفادار بمانند و به صراط مستقیم الھی 
  .خواھد رفتو نقشه ھایش بر باد فنا ھا تالشی متمّسک شوند، ھمه

اھیم شوند. خدا به ابری عِ تحقق وعدهآنھا نتوانسته بودند مانحال و روز یھودیان نیز بھتر از شیطان نبود. 
کنند.  بنی اسراییلبنی اسماعیل بشارت داده بود، از آِن ی نتوانسته بودند شرافتی را که خداوند درباره

نتوانسته بودند احمد را از میان بردارند و عھد معھود را ال به الی تاریخی که با خون و خیانت رقم زده بودند، 
وصّی و جانشین عھد مقابل ایشان ایستاده بود و آنچنان که ھمگان تا قیام قیامت ببینند مدفون سازند. موعود 

کرد ای مردم موعود معھود منم و پس از من علی و بعد از او می رسا اعالمبا صدایی را باال آورده بود و  خویش
ادیان و ھمگان غالب است بر شان مھدی. ھمان مھدی که پس حسین و فرزندان حسین تا آخرینحسن، س

۲۹تحت حکم او در خواھند آمد.  

 این، یعنی پایان کار یھود و البته شیطان!

 کردند. ھنوز کمی فرصت باقی بود.می پس باید مکری جدید خلق

 

                                                                                                                                                        
ُعوَن َراُضوَن ُمْنَقاُدوَن لَِما بَلَّْغَت یَساِمُعوَن ُمطِ  َفُقولُوا بِأَْجَمِعُكْم إِنَّاغدیر که رسول خاتم فرمودند: "ی اشاره به فرازی از خطابه ۲٤

ِة نُبَا یأَْمِر َعلِ  یَعْن َربَِّنا َو َربَِّك فِ  ا یَنا َعلَى َذلَِك نَحْ یدِ یُعَك َعلَى َذلَِك بُِقلُوبَِنا َو أَْنُفِسَنا َو أَْلِسَنتَِنا َو أَ یَو أَْمِر ُوْلِدِه ِمْن ُصْلبِِه ِمَن اْألَئِمَّ
ُل َو َال نَُشكُّ َو َال نَْرتَاُب َو َال نَْرِجُع َعْن َعْھٍد َو َال نَْنُقُض اْلمِ یَعُث َال نُغَ َو نَُموُت َو نُبْ  َ یَثاَق َو نُطِ یُر َو َال نُبَّدِ َن َو یَر اْلُمْؤِمنِ یاً أَمِ یَو َعلِ  ُع �َّ
 .۲۱۶و  ۲۱۵": ھمان، ص ... ُوْلَدُه اْألَئِمَّة

ِّغِ اْلَحاِضُر ایَفلْ " ۲٥  .۲۱۱": ھمان، ص اَمةیْوِم اْلقِ یْلَغائَِب َو اْلَوالُِد اْلَولََد إِلَى بَل
خدا از سوره بقره به مردم ھشدار دادند ھرکس عھد خود را با  ۱۰غدیر با خواندن آیه ی رسول خاتم در بخشی از خطابه ۲٦

َ یبِما عاَھَد َعلَ  ِه َو َمْن أَْوفىنَْفسِ  ْنُكُث َعلىیَفَمْن نََكَث َفإِنَّما بشکند، به ضرر خود رفتار کرده: " ": ماً یظِه أَْجراً عَ یْؤتیسَ فَ ُه �َّ
 .۲۱۴ھمان، ص 

 .۱۶بنگرید به پاورقی شماره  ۲۷
ِ ص بِ فرمودند: " السالم یهعلامام باقر  ۲۸ ا أََخَذ َرُسوُل �َّ ْبَق ِمْنُھْم أََحٌد ی َفلَْم ُجُنوِدِه َصْرَخةً  یُس فِ یِر َصَرَخ إِْبلِ یْوَم اْلَغدِ ی -ع یِد َعلِ یلَمَّ
ُھْم َفَعَل ْرَختَِك َھِذِه َفَقاَل لَ َحَش ِمْن صَ ًة أَوْ َدَھاَك َفَما َسِمْعَنا لََك َصْرخَ  اَدُھْم َو َمْوَالُھْم َما ذَ یا سَ یبَرٍّ َو َال بَْحرٍ إِالَّ أَتَاُه َفَقالُوا  یفِ 

ُ یفِْعًال إِْن تَمَّ لَْم  یَھَذا النَّبِ   ست گرفت،(ع) را در دیر خم دست علیکه رسول خدا در روز غد ی: ھنگامیعنی أَبَداً" ْعَص �َّ
او به ی ا به جاى نماند مگر آنكه در پى نعرهیك از آنھا چه در خشكى و چه دریچ یو ھ رآوردانش نعره بیان سپاھیطان در میش

م. او یده بودین نعره نشنیتر از ااى دھشتناک  از تو نعره دند و گفتند: اى آقا و موال! چه بر سر تو آمده؟ ما ھرگزیش دویسو
گر كسى ھرگز خدا را نافرمانى نكند: بحاراالنوار، ج یابد دین كار تحّقق یامبر كارى كرد كه اگر براستى این پیشان گفت: ایبد

 .۲۵۷و  ۲۵۶، ص ۲۸
َال إِنَُّه الظَّاِھُر "أ فرماید:می را معرفی» مھدی (ع)«آخرین ھدایتگر آسمانی  ،غدیر که پیامبری اشاره به قسمتی از خطابه ۲۹

ِ فِ  یأََال َو إِنَُّه َولِ ...  نیَعلَى الدِّ   .۲۱۴و  ۲۱۳، ص ۳۷، ج بحاراالنوار": تِهینِ ِسرِِّه َو َعالَ  یُنُه فِ یَخْلِقِه َو أَمِ  یأَْرِضِه َو َحَكُمُه فِ  ی�َّ



 

 ین جلسهنکات مھم ا 

دعوت کرد تا به ھمان چیزی که در تورات موسی و انجیل عیسی رسول خاتم یھودیان و مسیحیان را  -
 .  »محمد رسول هللا«و » ال اله اال هللا«کنند. یعنی شھادت به  ھم آمده اقرار

به آنھا گوشزد کرده  یزن یشینپ یامبرانبه عھد معھود که پ یرا به وفا یھودیانبار  ینآخر یخداوند برا -
من ھم به عھدم عمل  ید،احمد وفا کن یاریِ و  یرشپذ یبودند فرا خواند و فرمود اگر به عھدتان درباره 

 .یدوگرنه از عاقبت مخالفت با محمد (ص) که موعود عھد است بترس کنم؛یم

شان را خاتم را به ھمان خوبی که فرزندانشان رسول کتب آسمانیھای یھودیان با آنکه از روی نشانه -
 نیست و به نبوتش اقرار نکردند.» احمد«شناختند، مدعی شدند او می دادند،می تشخیص

ابالغ عھد معھود را به مردم بگیرند از ھیچ کاری دریغ نکردند تا آنجا که به جنگ آنھا برای آنکه جلوی  -
 علنی با پیامبر تن در دادند.

یھودیان و مشرکان، پیام ھدایت به مردم رسید. برای آنکه جای ھیچ شک ھای کارشکنیی اما با ھمه -
نام غدیر جمع کرد و به صورت  باقی نماند، پیامبر مردم را از مناطق مختلف در مکانی به ایهو شبھ

 رسمی عھد معھود را به ایشان ابالغ فرمود. 

شود، پیامبر صریحا فرمود عھدی که خدا با بنی آدم در می نیز نامیده» عھد معھود«در آن روز که روز  -
پیروی از صراط مستقیم الھی بست، ھمان صراطی که شیطان سوگند خورده بود مردم را از آن منحرف 

شان مھدی فرزند از نسل حسین است که آخرین سول خاتم، امیر مومنان، حسن، حسین و نهسازد، ر
 است.

یام غدیر عھد معھود بیعت کردند و وعده دادند پی حاضران در غدیر با پیامبر و وصّی ایشان دربارهی ھمه -
 شان تا قیام قیامت انتقال دھند.را به غایبان و فرزندان

ک به پیامبر و علی و اوالد علی راه نجات و ھدایت به عھد معھود و تمسّ دانست عمل می شیطان که -
 آدمیان است، از بیعت مردم در آن روز شیون سر داد.


