
 

 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

 

 امت احمد از عھد معھودانحراف برای  تالش: پانزدھمدرس 

 

به فراخواند اما یھودیان با آنکه رسول خاتم ھمگان را به تسلیم در برابر خالق متعال گفتیم  گذشتهی جلسهدر 
نبوت و جایگاه ایشان سر باز زدند.  قبولدانستند حضرت محمد (ص) ھمان موعود عھد است، از می خوبی

با پیامبران و اھل بیتش احمد  پذیرش و یاریِ ی عھدی که دربارهخداوند با آنھا اتمام حجت کرد و گفت اگر به 
این ھشدار را ھم جدی نگرفتند و  آنھاشان را خواھد گرفت. گریبانخشم الھی  ،وفادار نمانندپیشین بسته بودند 

تا آنجا که به  نمودنددر عوض شروع به کارشکنی در مقابل گسترش اسالم و ابالغ مفاد عھد معھود به دیگران 
به گوش  محقق شد و رسول خاتم پیام خود را وندخدای اما اراده ترور و جنگ علیه پیامبر خاتم دست زدند.

رسما عھد معھود را ابالغ نمود و  ،(روز عید غدیر) در اجتماعی عظیم» عھد معھود«ھمگان رساند. او در روز 
علیه ایشان و امیر مومنان و یازده امام از نسل علی ا خدا عھد بسته اند، بدرباره اش بنی آدم فرمود آن کسی که 

 یبانرا به غا یرغد یامکردند و وعده دادند پ یعتعھد معھود ب یرهدربا یشانا یّ و وص یامبربا پ مردم. ھستند السالم
 یو عل یامبرعمل به عھد معھود و تمّسک به پ دانستیکه م یطانش انتقال دھند. یامتق یامشان تا قو فرزندان
 .این اتفاق ھراسان شداست، از  یانآدم یتراه نجات و ھدا یو اوالد عل

 ۱؟نددانستمی قابیل، بنی آدم راه خیانت کردن را خوب اما مگر نه اینکه از ھمان زمانِ 

 ۲به عھد خیانت نکرد؟ علیه السالممگر قوم نوح 

 ۳اق) به عھد معھود وفادار ماندند؟اسحی (از شاخه علیه السالممگر نوادگان ابراھیم 

ایش دیده بودند نگفتند با آن ھمه معجزه و عنایت که از موسی و خد علیه السالممگر بنی اسراییلیاِن زمان موسی 
 ٤روند؟نمی زیر بار عھد معھود

                                                 
 درسنامه عھد معھوداز  درس پنجمبنگرید به  ۱
 درسنامه عھد معھوداز  ششمدرس به بنگرید  ۲
 معھوددرسنامه عھد از  نھمو  ھشتمدرس بنگرید به  ۳
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 ٥کمر به تحریف عھد و قتل موعود عھد نبستند؟ ،مگر یھودیان

اش عھد گرفته بود رت داده بود و برای پذیرش و یاریکه به آمدن احمد بشامگر مسیحیان به سخنان عیسی 
 ٦وفادار ماندند؟

 د و پیمان خود باقی بمانند؟!پس چه تضمینی وجود داشت که امت احمد بر عھ

 امید در دل سیاه شیطان روشن شد. ھای اینجا بود که بارقه

کسته شده بود، با ش -لمومنین خصوصا امیرا -در میان مردم به دست مسلمانان شان یھودیان نیز که شوکت
 . ه نکردنداز ھیچ کاری مضایقنابودی اسالم  برایبا شیطان ھمراه شدند و کینه و نفرتی صد چندان 

 . از این کالم خدا ھم با خبر بودند که فرموده بود:شناختندمی احمد یِ را ھم به ھمان خوب یعل بزرگان یھود،

والیت (دوستی و پذیرشِ سرپرستی و برتری) ی دربارهل و آنچه یتورات و انجاھل کتاب، اگر «
باالى از  قطعا ،داشتندا مىپه آمده ب به سوى آنھا فرو علی و فرزندانش از جانب پروردگارشان

۷»)شدندبرخوردار مى )برکات زمینی(شان ھایر پایزاز و  )برکات آسمانی(سرشان   

 کردند: بر اندازِی عھد معھود! آنھا تنھا به یک چیز فکر میاما 

 چراکه ؛مردم گرددپس از احمد، علی سرپرست خواستند حرمت عھد معھود نگاه داشته شود و نمی یھودیان
ی هللا علیه و آله و سلمھمان محمد  علیه السالمی عل کرد و کالم نمی جھانیان عرضهی اسالم راستین را بر ھمهبود و تا  صل

 کرد، آرامنمی خدا را که فرموده بود ھمگان تحت فرمان و سرپرستی محمد و آل محمد در خواھند آمد، محقق
 نشست. نمی

شد که می که با مسلمانان به راه انداخته بودند، مانع از اینھایی در جنگ یھودیانھای شکستی تجربه
ھمانطور که به  را در جنگ تن به تن با محمد و علی حرام کنند. پس تصمیم گرفتندشان توان و نفراتی باقیمانده

۸مسیحیت از درون خودش ضربه زدند،  با برخی از بهشان جلسات مخفی .سازندمتالشی  ،اسالم را ھم از درون 
نماھا بود ظاھر مسلمانان بیشتر و بیشتر شد. در این دیدارھا، تخم نفاق، حسادت و طمعی که در دل مسلمان

 توسط یھودیاِن زخم خورده، آبیاری شد تا آنجا که باالخره به بار نشست.

                                                                                                                                                        
 درسنامه عھد معھوداز  ھشتمدرس بنگرید به  ٤
 درسنامه عھد معھوداز  چھاردھم تا ھشتمدرس بنگرید به  ٥
 درسنامه عھد معھوداز  یازدھمدرس بنگرید به  ٦

ِمن تَْحِت  ِمّن رَّبِِّھْم َألََكلُوا ِمن َفْوقِِھْم وَ  ِھمیَل َوَما ُأنِزَل إِلَ یَولَْو أَنَُّھْم أََقاُموا التَّْوَراَة َواْإلِنجِ فرماید: "خداوند در قرآن کریم می ۷
كردند، قطعاً از مى، عمل شان نازل شدهپروردگارشان به سوی ل و آنچه از جانبیو اگر آنان به تورات و انج" یعنی: أَْرُجلِِھم

. امام ۶۶آن کریم، سوره مائده، آیه : قرشدندبرخوردار مى )بركات زمینى(و از زیر پاھایشان  )بركات آسمانى(باالى سرشان 
به عنوان پنجمین مبیّن و مفّسر حقیقی قرآن پس از رسول خاتم در تبیین این آیه فرمودند مقصود از آنچه به  علیه السالمباقر 

 .۱۹۸، ص ۹بحاراالنوار، ج  است:ایشان از جانب خدا آمده، والیت 
ِ ص اتَّبَُعونِ َو لَْو أَنَّ اْألُمَّ امیر مومنان نیز فرمودند: " " َو ِمْن تَْحِت أَْرُجلِِھم َفْوقِِھمْ  َألََكلُوا ِمنْ  یَو أَطَاُعونِ  یَة بَْعَد َقْبضِ َرُسوِل �َّ

ر ی) و از زقطعاً از باالى سرشان (بركات آسمانىکردند، یعنی: اگر امت بعد از رسول خدا از من تبعیت و اطاعت می
 .۶۵، ص ۲۶بحاراالنوار، ج : شدندرخوردار مى) بنىیشان (بركات زمیپاھا

 
 ھمان. ۸
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ده بود، چشم از این دنیای دون بست، در حالی که ھنوز بدن مطھرش تدفین نش، نبّی اکرم اینگونه بود که وقتی
فرستادگان بزرگ ی که ھمهبلبا آنکه نه فقط رسول خاتم  شھر پیامبر را پر کرد. ،خیانت به عھد معھودھای زمزمه

۹بشارت داده بودند، ز احمد و وصّی او و سرپرست امتشبه علی به عنوان موعود عھد پس ا ،آسمانی ھمگان  
را تعیین و (ص) پس از محمد ی خدا و رسولش خلیفهانگار نه انگار که خود را به نشنیدن و نشناختن زدند. 

ود جانشینی برای خدا (!) تعیین متعال را کنار گذاشتند و از بین خ وندخدای معرفی کرده بودند. انتخاب شده
 دند.نمو

امیر ی به سوی خانه ،برای بیعت با موعود عھد برداشتند که روز عھد معھود ھاییگامبا ھمان  سپس
 .بردندھجوم مومنان 

 ۱۰و اقرار به سرپرستی امیرمومنان کرده بودند، گفته بودندبه علی تبریک  با ھمان زبانی که روز عھد معھود
ا از رایم بیعت کن یا به زور تو ا به خالفت پیامبر انتخاب کردیا بیرون بیا و با کسی که م ،علی اینعره سر دادند 

 یریم! گمی کشیم و به قیمت جانت بیعتمی خانه بیرون

ی هللا علیه و آله دختر محمد سالم هللا علیھافاطمه  دفاع از جانشین  موعود عھد بود، برای ۱۴، ھمان که خود یکی از صل
پدرش بود آنھا را خطاب قرار داد که آیا عھدی را که با خدا و ھای به پشت در آمد و با لحنی که یادآور موعظهخدا 

 ۱۱اید؟کردهعلی بستید، فراموش ی رسولش درباره

 شد. می کرد، خاموشمی مردم را بیداری خفتهھای صدای فاطمه باید پیش از آنکه جان

 فاطمه را به آتش کشیدند. آنھای کشید خانهمی شعلهشان در دل ای که روز عھد معھودبا ھمان کینه
اش، خشنودی خالق نودی؛ خشخداستی دانستند محبوبهمی .ر چشمان پیامبر نبودتنھا نودانستند فاطمه می

 و غضبش، غضب خدا.  است

 ،ھمان گوھر بی مانندی که طوفان آدم به حرمت نامش مقبول افتاد؛ی که توبه استھمان  می دانستند فاطمه
ِورد زبان موسی و آرامش ھمان . او بودابراھیم در آتش نمرود  ذکرکشتی نوح را نبلعید. او ھمان به احترام نامش 
 ھد معھود بود! ع او خودِ  روح مسیح بود.

 ل نبود. پس جای تعلّ 

که فاطمه پشتش سنگربانِی ای سوخته ھاشان را جمع کردند و آنچنان بر در نیمناکامیو ھا عقدهی ھمه
  نبی میان در و دیوار، تمامی خلقت را محزون کرد.ی ریحانهی که نالهداد کوفتند می امامش را

                                                 
ُ َرُسوًال إِالَّ بُِنُبوَِّة ُمَحمٍَّد ص َو َوصِ یاِء َو لَْن یعِ اْألَْنبِ یُصُحِف َجمِ  یع َمْكُتوبٌَة فِ  یُة َعلِ یَوالَ فرمودند: " علیه السالمامام رضا  ۹ ِة یْبَعَث �َّ

؛ ھمچنین افراد زیادی از اھل کتاب به این حقیقت اقرار کرده بودند که وصف امیر مومنان و  .۴۶، ص ۳۸": بحاراالنوار، ج ع یَعلِ 
، ۳۸شان ذکر شده بوده. به عنوان نمونه بنگرید به: بحاراالنوار، ج بشارت به آمدن ایشان پس از رسول خاتم در کتب پیامبران

بیان  مومنان امیری فضایلی که رسول خدا از ودان درباره. این شناخت آنچنان دقیق بوده که ھنگامی که برخی از حس۵۰ص 
تان بگویند در ی علی شک دارید از اھل کتاب بپرسید تا برایفرمود شکایت کردند خداوند خطاب به ایشان فرمود اگر دربارهمی

اَد أَمِ شان در شأن وصّی پیامبر آخرالزمان چه آمده: "کتابھای ع  یَضائِِل َعلِ فَ  یص فِ  یَمَقالَِة النَّبِ  یَشَكْوا فِ  نَ یُمْؤِمنِ ِر الْ یأَنَّ ُحسَّ
ا أَْنَزْلنا إِلَ  یَفإِْن ُكْنَت فِ  َفَنَزلَ  (سوره  ُؤَن اْلكِتاَب ِمْن َقْبلِكَ ْقرَ یَن یَفْسَئِل الَّذِ  یَعلِ  یفِ  یْعنِ ) ی۹۴(سوره یونس، آیه  كَ یَشّكٍ ِممَّ

ا فِ أَْھَل اْلكَِتابِ عَ  یْعنِ ) ی۹۴یونس، آیه  ٍد َفإِنَُّكْم تَجُِدوَن َذلَِك فِ  یُكُتبِِھْم ِمْن ِذْكِر َوصِ  یمَّ  .۴۶": ھمان، ص وراِھْم َمْذكُ ُكُتبِ  یُمَحمَّ
 . ۱۰۸، ص ۳۷بحاراالنوار، ج  ۱۰
 .۲۰۵و  ۲۰۴، ص ۲۸بحاراالنوار، ج به عنوان نمونه بنگرید به:  ۱۱



 

در دستان رسول خدا و  علی یِ و دوست یرشپذی به نشانه د معھودروز عھبا ھمان دستانی که سپس 
 ...طناب انداختند و علی  بر گردن منتخبش گذاشته بودند، یّ وص

ھمان اتفاق فروخت. این می به خدا فخر چگونهابلیس تا چه اندازه شادمان بود و داند آن لحظه می تنھا خدا
 کشیده بود!اش برای خدا خط و نشان چیزی بود که درباره

 ۱۲"َالَْقُعَدنَّ لَُھْم ِصراطَک المسَتِقیم"

 نشینم.قطعا بر سر صراط مستقیم تو به کمین آنھا می

ھمان صراط مستقیم الھی بود که دستانش را بسته بودند، بر گردنش ریسمان انداخته بودند و کشان  و اکنون
 بردند.می کشان برای بیعت با دیگری

مدینه که اتفاقا ھمگی ھم در غدیر خم با علی به عنوان جانشین پیامبر ی ھزار نفره نفر از جمعیت چند ۴تنھا 
با  مال و مقام، یا به طمع ،شان، یا از حسادتیا از ترس جان دیگران ۱۳.بر عھد خود باقی ماندند بیعت کرده بودند،

 عھدشکنان ھمراه شدند.

تر پیاده سازند، شان را راحتشومھای اشند و نقشهھاشان مطمئن بیھودیان برای آنکه از اجرای کامل توطئه
قدرت و ی را از میان خود مامور کردند به دین اسالم در بیایند تا به مسلمانان، خصوصا آنھایی که داعیهای عده

خالفت داشتند، نزدیک شوند. کار به جایی رسید که امثال کعب االحبار یھودی که ظاھرا مسلمان شده بود، 
شد، می د وثوق و اعتماد دستگاه خالفت قرار گرفت که نه تنھا در امور سیاسی از وی مشاوره گرفتهآنقدر مور

 ۱٤پرسیدند!می قرآن ھم از او سوال تفسیر آیاتی بلکه درباره

ی زور شمشیر و جھل مردم برای نابودی اسالم کافی نبود. چراکه از رسول خاتم، قرآن و آنچه ایشان درباره
و تفسیر کرده بود، به جا مانده بود. عالوه بر این، مردم جمالت و مواعظ بسیاری را از پیامبر به یاد آیاتش تبیین 

آنقدر مجمل بیان  ،قرآن. باطل کجاستآنکه حق کیست و تلنگری بود برای افشای شان داشتند که ھر کدام
روایات، بی پرده حقیقت چار نشود. اما شده بود که بتواند از تحریف در امان بماند و به سرگذشت تورات و انجیل د

ی ن بھت زدهچشما و مقابل کردندپس ھر آنچه حدیث و روایِت مکتوب در دست مردم بود جمع زدند. می را فریاد
رسول خدا ھیچ کالمی را نقل  که دیگر ھیچ کس حق ندارد از شد! یک حکم حکومتی ھم صادر مردم سوزاندند

 ۱٥کند!

حدیث «ی ختم نشد. پس از چند سال که کم کم سخنان رسول خدا از یادھا رفت پروژه البته ماجرا به ھمین جا
ریره ھر چه ھُ  مانند ابوشان ھایاالحبارھا و دست پروردهبه کمک کعب تبدیل شد. »حدیث سازی«به  »سوزی

و البته  خوش نبود از دین حذف نمودند.شان دوست داشتند به اسم رسول خدا وارد دین کردند و ھر چه به مذاق
 ۱٦محو شد، ھمان عھد معود بود!خدا اولین چیزی که از دین 

                                                 
 .۱۶قرآن کریم، سوره اعراف، آیه  ۱۲
 .۱۹۱، ص ۲۸رت بودند از: سلمان، عّمار، مقداد و ابوذر: بحاراالنوار، ج آن چھار نفر عبا ۱۳
 .۸۱، ص ۱۲. ؛ ھمچنین بنگرید به: شرح نھج البالغه ابن ابی الحدید، ج ۶۵۹، ص ۱ ، جه و آله و سلمیصلى هللا علب الرسول یمكات ۱٤
ی هللا الرسول . ؛ مکاتیب ۱۲تا  ۹عه، مقدمه، ص وسایل الشی .۵، ص ۱ ، جذھبی تذکرة الحّفاظ به عنوان نمونه بنگرید به: ۱٥ صل

 .۲۹۴۷۶، ح ۲۹۲، ص ۱۰کنزالعمال، ج. ؛ ۵۲۸، ص ۱، ج علیه و آله و سلم
ع  یعل یحة فیة أخبار قبین على روایة وضع قوما من الصحابة و قوما من التابعی"... أن معاوبه عنوان نمونه بنگرید به:  ۱٦

رة و عمرو بن یمثله فاختلقوا ما أرضاه منھم أبو ھر یرغب فیجعل لھم على ذلك جعال ه و البراءة منه و یالطعن ف یتقتض



 

 آری!

 پیشین بر عھد معھود خیانت کردند.ھای اندک، امت محمد ھم ھمانند امتای جز عده

مودند و در مورد عیان نوارد ساختند،  جانشمھلکی که بر ی و ضربهھا فاطمه با تازیانهی درباره خود راخیانت 
علی ھم با پایین کشیدنش از جایگاھی که خدا برایش برگزیده بود. ھر چند به این ھم رضایت ندادند و عاقبت با 

 نبودِن علی. د و ظلمتِ زمین بمانتا فرقش را شکافتند  ،شمشیر زھرآلود در محراب نماز

... نور هللا باب هللا، علم هللا، امین هللا، صراط هللا،  جنب هللا، وجه هللا، لسان هللا، عین هللا، یدهللا،ھمان علی که 
۱۷بود  اش فرموده بود:و خداوند درباره 

۱۸»!لعنت و غضب من بر او باد یرداو را نپذ یتکند و وال یدشمن یھر کس با عل«  

حمت عالمیان ... بود و رجامع علم پیامبر، مدافع پیامبر، امبر، وزیر پیامبر، وصّی پیامبر، جان پیھمان علی که 
 اش فرمود: درباره

 را دوست بدارد  یخداوندا دوست بدار ھر کس عل«

 را دشمن بدارد یدشمن بدار ھر کس عل

 کند یاریرا  یکن ھر کس عل یاری

۱۹»یدرا انکار نما یعل غضب نما بر ھر کس که حقّ   

 ھمان علی که جز مھربانی و عدالت و شجاعت و صداقت و پاکی از او ندیده بودند. 

 ۲۰کرد!نمی ھمان علی که اگر نبود، خالق، زمین و زمان و کائنات را که ھیچ، احمدش را ھم خلق

ماندند تا قیام قیامت ھیچ کس می بسته بودند، باقی ااگر مردم بر عھدی که درباره اش با خدھمان علی که 
 ۲۲یافتند.می و ھمگان به بھشت راه ۲۱افتادنمی خدا به اختالفی درباره

                                                                                                                                                        
کرده بود ن یرا مع نیتابعگروھی از ه جمعى از صحابه و یمعاو" یعنی: رین عروة بن الزبیرة بن شعبة و من التابعیالعاص و المغ

ند. از یزارى جویب ]مردم از آن بزرگوار[قرار دھند تا  همورد طعن ند و آن حضرت راینمااخبار قبیح جعل  ه السالمیعلی على بارهتا در
، ص ۴ج  ید،الحد یشرح نھج البالغه ابن اب: رین عروة بن زبیرة بن شعبه و از تابعیو عمرو بن عاص و مغ رهیجمله آنھا ابو ھر

۶۳. 
 .۲۰۳تا ص  ۱۹۱ص ، از ۵۳باب ، ۲۴بحاراالنوار، ج بنگرید به:  ۱۷
": یَو َغَضب یلَْعَنت ْیهِ َفَعلَ  یََتَولَّهُ َولَْم  یّاً َعلِ  یَمْن عادحدیث قدسی را از جانب خداوند متعال نقل فرمود که: " رسول خاتم این ۱۸

 .۲۰۹، ص ۳۷بحاراالنوار، ج 
اللَُّھمَّ ؛ و " .۲۱۰، ص ۳۷بحاراالنوار، ج ": َد َحقَّه"اللَُّھمَّ َواِل َمْن َواالُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َو اْلَعْن َمْن أَْنَكَرُه َو اْغَضْب َعلَى َمْن َجحَ  ۱۹

 .۲۲۲": ھمان، ص َواِل َمْن َواالُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َو اْخُذْل َمْن َخَذلَُه َو اْنُصْر َمْن نََصَره
کردم و اگر الک را خلق نمی" یعنی: ای احمد؛ اگر تو نبودی افلما خلقتك یو لو ال عل األفالك لما خلقت ا أحمد! لو الكی" ۲۰

 .۴۴، ص ۱۱، ج ات و األخبار و األقوالیعوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآلکردم: علی نبود، تو را خلق نمی
ِ لَْو تََرُكوا اْلَحقَّ َعلَى أَْھلِِه َو اتَّبَُعوا ِعْتَرَة نَبِ " حضرت زھرا (س) فرمودند: ۲۱ ِ اْثَنان یَف فِ ِه لََما اْخَتلَ یأََما َو �َّ " یعنی: به خدا �َّ

کردید) و از عترت پیامبرش تبعیت سوگند اگر گذاشته بودید حق به اھلش برسد (حق خالفت امیر مومنان را سلب نمی
 .۳۵۳، ص ۳۶افتادند: بحاراالنوار، ج ی خدا به اختالف نمیکردید ھیچ دو نفری دربارهمی



 

... 

پس از  اماباقی بود.  اختر تابان ۱۱ایشان از مردم عھد گرفته بود، ی که خداوند دربارهای برگزیده ۱۴وز از ھن
 رسید.نمی علی، از سر راه برداشتن آنھا کار دشواری به نظر

 

 ین جلسهنکات مھم ا 

بر ت کردند و پیشین به عھد معھود خیانھای مسلمانان ھم مانند امتی یھودیان، با تشویق و راھنمای -
فرد دیگری را به خالف عھدی که مبنی بر پذیرش و اطاعت از امیر مومنان بسته بودند، پس از پیامبر، 

 .برگزیدندبرای خالفت  علیه السالمجای علی 

امیر مومنان ھجوم بردند تا یا او را بکشند و یا به زور از او برای جانشینی که برای خدا ی به خانه آنھا -
به دفاع  -عھد معھود بود ی برگزیده ۱۴که خود، یکی از  -بودند (!) بیعت بگیرند. فاطمه زھرا تعیین کرده 

که ایشان را مضروب ساختند آنچنان با تازیانه و لگد اما و یاری از حجت زمانش مقابل مھاجمان ایستاد. 
 در اثر جراحات وارده به شھادت رسید.

خالفت ی که داعیهھا و خود را به آن عده از مسلمانتعدادی از یھودیان به ظاھر مسلمان شدند  -
 خویش را پیاده نمودند.ھای داشتند نزدیک کردند و از این طریق نقشه

جایگاه حضرت علی و لزوم تعھد ی برای اینکه کسی نتواند با استناد به جمالتی که رسول خاتم درباره -
ت کند، ھر آنچه حدیث از پیامبر اسالم فتنه درس غاصبان جایگاه خالفتمردم به عھد معھود برای 

 مکتوب شده بود، سوزاندند و نقل ھرگونه حدیث از پیامبر را ممنوع اعالم کردند!

 و به یاری یھودیانِ  انداختند، نھضت حدیث سازی به راه حدیث سوزیاز ماجرای  پسچند سال  -
 لی را از دین خدا حذف کردند.لزوم وفاداری مردم به علی و فرزندان عمسلمان نما مفاد عھد معھود و 

وارد کردند، به شھادت شان در نھایت، امیر مومنان را در محراب نماز با شمشیری زھرآلود که به فرق -
 رساندند.

 

 

                                                                                                                                                        
" یعنی: قسم به کسی که جانم نیَن أَْكَتعِ یْدُخلُنَّ اْلَجنََّة أَْجَمعِ یِدِه لَئِْن أَطَاُعوُه لَ یبِ  ینَْفسِ  یذِ َو الَّ " رسول خدا (ص) فرمودند: ۲۲

 .۱۲۸، ص ۳۸کند: بحاراالنوار، ج ی شما را جمیعا به بھشت وارد میدر دست اوست، اگر از علی اطاعت کنید، ھمه


