
 

 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

 

 مردم به عھد معھود یانتبه سبب خ یشدن غضب الھ یختهبرانگ: انزدھمشدرس 

 

رسما عھد  ،روز عید غدیر) در اجتماعی عظیم(» عھد معھود«در روز رسول خاتم گفتیم  ی گذشتهجلسهدو در 
 شاناھل بیت پاکایشان و اند، ا خدا عھد بستهباش دربارهبنی آدم معھود را ابالغ نمود و فرمود آن کسی که 

اما برخی از مسلمان نماھا با خط گیری کردند  یعتعھد معھود ب یدرباره یشانا یّ و وص یامبربا پ مردم. ھستند
رسول خاتم را در دل داشتند به عھدشان خیانت نمودند. آنھا جانشینی را که خدا برای خود ی کینهاز یھودیان که 

برگزیده بود، به رسمیت نشناختند و پس از رسول خاتم، خود برای خدا جانشین انتخاب کردند! با ھمان دستانی 
عھد بود به شھادت رساندند،  موعود ۱۴که در روز عھد معھود بیعت بسته بودند، فاطمه زھرا (س) را که یکی از 

جانشین اعالی خدای متعال طناب انداختند و در نھایت ھم با شمشیری زھرآلود در محراب نماز  ،بر گردن علی
 ینده،آ یھاسلاز اذھان مردم و پوشاندنش از نفراموشاندن عھد معھود  یبراآنھا . ھایش را ادا نمودندُمزد خوبی
به ظاھر مسلمان شدند و  ،ای از یھودیان. در ھمین اَثنا عدهانداختندراه  یازس یثو حد یسوز یثنھضت حد

ھای مھم مسلمانان و حتی پاسخگویی به گیریتا آنجا که در تصمیم ؛خود را در دستگاه خالفت جای دادند
 سواالت اعتقادِی ایشان مورد مشاوره قرار گرفتند.

 ماجرای عھد:ی اینک ادامه

مه زھرا و امیر مومنان محروم رسول خاتم، فاطموعود عھد یعنی  چھاردهسه تن از برکت حضور  زمین و زمینیان از
آنھا از آدم و بنی آدم عھد گرفته بود تا ایشان را به برتری ی . برگزیدگان بعدی که خداوند متعال دربارهشده بودند

 بپذیرند و با آنھا دشمنی نکنند، عبارت بودند از:خود  و سرپرستیِ 

  :علیه السالم حسن بن علیپس از رسول خاتم، و موعود عھد جانشین خدا  میندو -

آنقدر مھربان و بخشنده  ۱معدن علم خویش قرار داد.جانشین و ، او را پس از امیر مومنان، رحمان خداوند
 خدای ویژهی یعنی انتخاب شده» مجتبی«بود که به کریم اھل بیت مشھور شد. مردم او را با لقب 

                                                 
ِة اَبیِه": کافی، ج بخشی از حدیث لوح:  ۱  .۵۲۸و  ۵۲۷، ص ۱"َفَجَعلُت َحَسناً َمعِدَن ِعلمی بَعَد انِقضاِء ُمدَّ
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با این وجود، از دِر دشمنی با حجت خدا در آمدند و سخن پیامبر را که در روز عھد معھود  ۲شناختند.می
(غدیر) فرمود پس از امیر مومنان، فرزندش حسن، جانشین خدا و صراط مستقیم الھی خواھد بود، 

 نشنیده انگاشتند.

خنجری زھرآلود به پھلویش، یک بار  آنھا ھدایتگر مھربان خود را مظلومانه مسموم کردند؛ یک بار با زدن
را ھم  اش... عاقبت، جنازه ۳زھرآگین به پایش، یک بار با غذایی آغشته به سمی با فرو کردن نیزه

ای برای کسی باقی تا در عنادشان با خدا و جانشین خدا جای ھیچ شک و شبھه ٤تیرباران نمودند
 نماند.

 : علیه السالم حسین بن علیخاتم،  جانشین خدا و موعود عھد پس از رسول ومینس -

، پدری و سرَوری بر علیه السالمتا ھمگان بدانند جایگاه حسین  ٥خواندند» ابا عبدهللا«خدا و رسولش او را 
آورند. پس حسین و یارانش می آنھایی است که عبودیت خالق را از ازل تا قیامت به جا آورده وی ھمه

او ی د تا حجت را بر خدا تمام کرده باشند! حتی به کودک شیرخوارهرا ناجوانمردانه به شھادت رساندن
ھم رحم نیاوردند و حنجرش را به تیری دوختند. خودش را با لب تشنه آنچنان مورد ھجوم قرار دادند که 

۷ھمچنانکه قوچی را سر ببرند، ٦بدنش ھمچون خارپشتی پر از تیر شد. با لب تشنه سر از پیکر  
۸و بدن بی جانش را زیر سم اسبان لگدکوب نمودندمبارکش جدا کردند  ... گویی با خدا عھد بسته  

۹آید در آزار و دشمنی با حسین به کار بندند!می شان بربودند ھرچه از توان  

 : علیه السالم (سجاد) علی بن حسینجانشین خدا و موعود عھد پس از رسول خاتم،  مینچھار -

  ۱۰.»منی هگذشت یاءاول یورسرور عابدان و ز«ی فرمود: پروردگار عالمیان او را چنین معرف

اولیاء گذشته یعنی نوح، نبی هللا؛ ابراھیم، خلیل هللا؛ موسی، کلیم هللا؛ عیسی، روح هللا ...! معنای 
دستھا و پاھای زین العابدین (زینت عابدان) را در غل و زنجیر کردند و به . حرف را ھم کسی نفھمیداین 

                                                 
شان از ین ایاء و بعضى از مقرّبیژگى براى انبین ویا ...د یض و بخشش الھى گردانیژه فیخداوند او را و -اجتباء ّ� العبد" ۲

 /۵۰ -نَ یَن الصَّالِحِ َفاْجَتباُه َربُُّه َفَجَعلَُه مِ وسف) و (ی /۶ -َربُّكَ  كَ یْجَتبِ ی َو َكذلِكَ اى تعالى گفت: (ن و شھدا است، چنانكه خدیقیصدّ 
ات یھوم آمف طه) /۱۲۲ -ِه َو َھدىیَفتاَب َعلَ  ثُمَّ اْجَتباُه َربُّهُ انعام) و ( /۸۷ -مٍ یِصراٍط ُمْسَتقِ  ناُھْم إِلىیناُھْم َو َھدَ یقلم) و (َو اْجَتبَ 

ارِ ( د:یگوه است كه مىین آیفوق در ا  .۳۸۱، ص ۱ردات راغب، ج " ترجمه مفص). /۴۶ - إِنَّا أَْخلَْصناُھْم بِخالَِصٍة ِذْكَرى الدَّ
 .۱۴۵و  ۳۳، ص ۴۴به عنوان نمونه بنگرید به: بحاراالنوار، ج  ۳
 .۱۵۷ھمان، ص  ٤
 .۲۵۱ولد شد، ایشان را اباعبدهللا خطاب کرد: ھمان، ص مت علیه السالمرسول رحمت ھنگامی که امام حسین  ٥
د ...": اللھوف، ص یر ھمچون خارپشت گردیادى تیادى زخم ناتوان شد و بدنش از زیدر اثر ز علیه السالم نیامام حس ی"وقت ٦

۱۲۴. 
ھر وقت " یعنی: ْذبَُح اْلَكْبشیَفإِنَُّه ُذبَِح َكَما  -ع یَعلِ ِن ْبِن یٍء َفاْبِك لِْلُحسَ یاً لِشَ یند: "إِْن ُكْنَت بَاكِ فرمودالسالم هیعلامام رضا  ۷

، ح ۱۴عه، ج یدند: وسائل الشیه کن، که او را ھمچون قوچ سر بریگر ین بن علیحس یبرا یه کنیگر یزیچ یبرا یخواست
 .۵۰۲، ص ۱۹۶۹۴

 .۱۱۳، ص ۲یخ مفید، ج ": االرشاد شولِِھْم َحتَّى َرضُّوا ظَْھَرهیَن ع بِخُ یَفَداُسوا اْلُحسَ " ۸
ِ لَْو أَنَّ النَّبِ فرمایند: "می علیه السالمامام سجاد  ۹ َم إِلَ  یَو �َّ َم إِلَ  یِھْم فِ یتََقدَّ ِة بَِنا لََما اْزَداُدوا َعلَى َما یاْلِوَصا یِھْم فِ یقَِتالَِنا َكَما تََقدَّ

ن ، به جنگ با ما فرما]که در حق ما به مردم کردند[ھا آن سفارش یگر رسول خدا به جابه خدا سوگند که ا " یعنی:َفَعلُوا بَِنا
 .۱۴۹، ص ۴۵: بحاراالنوار، ج انجام دھند یکار توانستندین نمیش از ایب داد،یم

 .۵۲۸، ص ۱": کافی، ج نیاْلَماضِ  یائِ یُن أَْولِ یَن َو زَ یُد اْلَعابِدِ یسَ  یَعلِ "بخشی از حدیث لوح:  ۱۰



 

علیه غدیر را بر سر او که ھم نام امیر غدیر (علی ی کینهی شھر گرداندند. باقیماندهاسیری شھر به 

 ) بود، خالی کردند و با زھری قوی جگرش را سوزاندند.السالم

 :علیه السالم (باقر) محمد بن علیجانشین خدا و موعود عھد پس از رسول خاتم،  مینپنج -

پس او ھم باید با زھر کینه و حسد از  ۱۱خواند.» کمتشباقر علم الھی و معدن ح«خداوند حکیم او را 
 شد.می زمین برداشته

 : علیه السالم (صادق) جعفر بن محمدجانشین خدا و موعود عھد پس از رسول خاتم،  مینشش -

، امهبر خود واجب دانست. مرا باور نداشته ییگو ھرکس او را منکر شود،«فرمود:  اشخالق متعال درباره
پس جای تأمل نبود. او را نیز مسموم کردند و زمین و زمینیان  ۱۲»دارم یگرام یارجعفر را بس اهیگکه جا

 را از برکت وجودش محروم نمودند.

 :علیه السالم (کاظم) موسی بن جعفرجانشین خدا و موعود عھد پس از رسول خاتم،  مینھفت -

با ُغل و زنجیر ھا به ھمین جرم، سال ۱۳خود خطاب کرد.ی »برگزیده«و » حبیب«خداوند بلندمرتبه او را 
 در سیاھچال نگاه داشته شد و عاقبت با زھری ُکشنده مسموم گردید.ھا تحت بدترین شکنجه

 :علیه السالم (رضا) علی بن موسیجانشین خدا و موعود عھد پس از رسول خاتم،  مینھشت -

مان بر او نھاده بود تا به ھمگان بگوید کردند؛ غافل از آنکه این نام را خداوند رحمی صدایش» رضا«مردم 
او را ھم زھر خوراندند تا در  ۱٤چقدر علی بن موسی نزدش عزیز است و تا چه اندازه از او راضی است.

 شان به عھد معھود، چیزی جا نمانده باشد.سیاه خیانتی پرونده

 :ه السالمعلی (جواد) محمد بن علیجانشین خدا و موعود عھد پس از رسول خاتم،  میننھ -

 اسرار نھان من یگاهحکمت و جای ینهاو وارث علم و گنج«پروردگار مھربان او را چنین معرفی فرمود: 
پس باز ھم بنی آدم  ۱٥»دھماو قرار  یگاهبھشت را جا ینکهمگر ا د،رَ یاوَ ن یمانبه او ا یابنده یچھ ... است

شدند. او را که از شدت جود و می داده بود، دورباید از او و بھشتی که خداوند به وفاداران به او بشارت 
 خواندند مظلومانه مسموم کردند و به شھادت رساندند.می سخاوت، جواد

 :علیه السالم علی بن محمد (نقی)جانشین خدا و موعود عھد پس از رسول خاتم،  میندھ -

                                                 
ُد الباقُِر ِعلم" بخشی از حدیث لوح: ۱۱  ھمان.": یَو الَمعِدُن لِِحکَمت یُمَحمَّ
 ھمان.": َجعَفرٍ  یَألُکِرَمنَّ َمثو ی،. َحقَّ الَقوُل ِمنّ یَّ َکالرّاِد َعلَ  ،یهِ الرّادُّ َعلَ "بخشی از حدیث لوح:  ۱۲
 ھمان.": یََرتیَو خِ  یبیَحب وَ  یَعبد یُموس"بخشی از حدیث لوح:  ۱۳
ِ َعزَّ َو َجلَّ فِ فرمایندی(ع) مامام محمد باقر  ۱٤ اُه الِرَّضا ِألَنَُّه َكاَن ِرًضى ِ�َّ ُ تَبَاَرَك َو تََعالَى َسمَّ َسَمائِِه َو ِرًضى لَِرُسولِِه َو  ی: " ... �َّ

ِ َعلَ  ِة ِمْن بَْعِدِه َصلََواُت �َّ ھا و انا بود در آسمت خدیضارا او مورد ریده زی: خداوند بزرگ او را رضا نامیعنی ..."أَْرِضه یِھْم فِ یاْألَئِمَّ
 .۴، ص ۴۹نوار، ج بحاراال :نین بود در زمیاكرم و ائمه طاھر امبریمورد پسند پ

ت ،یَوَموِضُع ِسرّ  ی،َفُھَو َمعِدُن ِعلم"بخشی از حدیث لوح:  ۱٥ ّ َجَعلُت الَجنََّة َمثواَعبٌد بِهِ  ُیوِمنُ ال  ی؛َخلق یَعل یَوُحجَّ ": هُ ، إِال
 .۵۲۸، ص ۱کافی، ج 



 

او به دشمنی برخاستند و در اما بنی آدم با  ۱٦خداوند قّھار او را دوست و یاور و امین وحی خود خواند
با خالق خود بسته بودند، خیانت کردند. با زھری تدریجی او را مظلومانه مسموم  اشعھدی که درباره

 نمودند و به شھادت رساندند.

 :علیه السالم حسن بن علی (عسکری)جانشین خدا و موعود عھد پس از رسول خاتم،  مینیازدھ -

۱۷او ھم خازن علم خدا ر حق خالق در میان زمینیان بود. پس باید ھمچون پدرانش در زندان و جانشین ب 
ی وعدهی نوشید تا بنی آدم طعم خوشبختی را نچشند. او که بر پایهمی شد و جام زھرمی محبوس

خدا و بشارت رسول خاتم پدر آخرین موعود بود، بیش از سایرین تحت نظر قرار داشت تا اگر صاحب 
ندش سر به نیست گردند. اما خداوند اراده کرده بود تا با به دنیا آمدن آخرین موعود فرزند شد، خود و فرز

خلقت آدمیان را مھیّا سازد. به ھمین دلیل فرزند مبارک امام حسن ی تحقق فلسفهی عھد، زمینه
 سال قبل از شھادت پدر، مخفیانه به دنیا آمد.  ۶عسکری، 

 :علیه السالم حجت بن الحسن (مھدی)ز رسول خاتم، جانشین خدا و موعود عھد پس ادوازدھمین  -

 نور خدا بود. آخرین جانشین خدا بر روی زمین!ی تمام کنندهاو 

 آیا بنی آدم حرمت آخرین جانشین را نگه خواھند داشت؟ 

 او بسته بودند وفادار خواھند ماند؟ی آیا به عھدی که درباره

پیشین آورده ھای د تا ھمان بالھایی را که بر سر حجتدھمی آیا خداوند حکیم باز به بنی آدم فرصت
 بودند، بر سر آخرین باقیمانده از موعود عھد نیز بیاورند؟ 

 البته که نه!

الھی سربلند بیرون نیامده بودند. جز اندکی معدود، ھمگی صراط مستقیم را رھا ھای بنی آدم از آزمون
تن را به  ۱۳برگزیده و جانشین خدا،  ۱۴بودند. از  توان در پی شیطان دویدهی کرده بودند و با ھمه

یعنی  -بزرگ ترین نعمت الھی  علیه السالمممکن از میان برداشته بودند. فرزندان آدم ی بدترین شیوه
ن نعمت مھمی که خداوند را کفران کرده بودند. ھما -خدای رحمان ی وجود ھدایتگران برگزیده

 ) پس از عطا کردنش فرمود:حکیم در روز عھد معھود (غدیر ُخم

۱۸یُكْم نِْعَمتِ یأَْتَمْمُت َعلَ َنُكْم َو یلَُكْم دِ  أَْكَمْلتُ  ْومَ یالْ   

 تان را برای تان کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم!امروز دین

 

 دگانش بازخواستاش از تک تک بنھمان نعمت عظیمی که خداوند بلند مرتبه در روز رستاخیز درباره
 کند که چگونه نعمت کثیری را که از رحمتم به تو بخشیده بودم پاس داشتی؟می

۱۹میالنَّعِ ْوَمئٍِذ َعِن یثُمَّ لَُتْسَئلُنَّ   

                                                 
 ھمان.": ییَوح یَعل ینیَو أَم ،یَخلق یَوالّشاِھد ف ،یَوناِصر یّیَول"بخشی از حدیث لوح:  ۱٦

 ھمان.": یَوالخاِزن لِِعلم یلی،َسب یإِل یالّداع"بخشی از حدیث لوح:  ۱۷
 ، ذیل ھمین آیه.ر القرآنیتفس یالبرھان ف. و ۱۹۵، ص ۳۷. ھمچنین بنگرید به: بحاراالنوار، ج ۳قرآن کریم، سوره مائده، آیه  ۱۸



 

بازخواست  ۲۱)علیھم السالم(یعنی والیت و محبت اھل بیت  ۲۰سپس قطعا در آن روز از نعمت کثیر
 خواھید شد.

 

بنی آدم چیست. از ھمین رو وقتی از فرمان سجده بر دانست نعمت بزرگ خدا به می ابلیس به خوبی
گیرد می تالش خود را به کاری نعمت که در ُصلبش بودند سر باز زد، گفت ھمه ۱۴آدم جھت تکریم آن 

 تا آدمیان، شکر این نعمت کثیر را به جای نیاورند:

 ۲۲نیِھْم َو َعْن َشمائِلِِھْم َو ال تَجُِد أَْكَثَرُھْم شاكِرمانِ یِھْم َو ِمْن َخْلِفِھْم َو َعْن أَ یدیِن أَ ینَُّھْم ِمْن بَ یَآلتِ 

] ، و [چنان كنم كهتازممی ش روى و از پشت سر و از راست و چپشانیشان از پیآنگاه بد
 ابى.یشترشان را سپاسگزار [نعمت خود] نیب

با ُکفراِن  ۲۳»یرون کندکفر، نعمت از َکَفت ب«و بنی آدم غافل از آنکه سنّت خالق قّھار اینگونه است که 
این ی خلقت و خیانت به عھد معھود، غضب خدا را برای خود رقم زدند. نشانهی دردانه ۱۴نعمت عظیِم 

غضب ھم خارج نمودن آخرین جانشین خدا از دسترس آدمیان بود. چراکه: ھنگامی که خداوند بر مردم 
این اتفاق، تحقق ھمان سوگندی بود  ۲٤کند!می غضب نماید، ھدایتگر و حجت خود را از مجاورت آنھا دور

که ابلیس در روز عھد معھود (غدیر) ادا کرده بود. او به عزّت و جالل پروردگار، قسم یاد کرده بود تا بنی 
 ۲٥آدم را چنان از ھدایتگران معرفی شده در غدیر دور سازد که مورد غضب خدا قرار بگیرند.

تنھا  یعنی» هللا یةبق«پنھان شد و عصر غیبت ھا خدا از چشمجانشین آخرین به امر الھی بدین ترتیب 
 آغاز گردید. موعود عھد ۱۴از  یماندهباق

 ؟ استاما آیا این، پایان کار بنی آدم 

کنند محکوم به غضب ابدِی می شان در این دنیا زندگیزمانی آیا مردمی که در عصر غیبِت امام زنده
 خالق خویش ھستند؟ 

 پنھان است، امکان پذیر است؟ھا امامی که از چشمی عھد معھود در عصر غیبت و درباره آیا وفاداری به

                                                                                                                                                        
 .۸قرآن کریم، سوره تکاثر، آیه  ۱۹
ُم: النّعمة یالنَّعِ در مفردات راغب نیز چنین آمده: ". ۸۶، ص ۸قاموس قرآن، ج  به معنای نعمت وسیع و کثیر است":» نعیم"« ۲۰

 .۸۱۷": و مفردات راغب، ص رةیالكث
، ص ۵ر القرآن، ج یتفس یت و مواالتنا": البرھان فیم حبنا أھل البیفرمودند: "النعمذکور ی ن آیهتبیی در السالم یهعلامام رضا  ۲۱

امیر مومنان  .۷۴۸": ھمان، ص تیتنا أھل البیفرمودند: "و هللا ما ھو الطعام و الشراب، و لكن وال السالم یهعل. ؛ و امام صادق ۷۴۷
 النعیم": ھمان. نیز فرمودند: "نحنعلیھماالسالم و امام بافر 

 .۱۷قرآن کریم، سوره اعراف، آیه  ۲۲
و  یمافزامی ھمانا [نعمت] را بر شما یداگر شکرگزار باش" یعنی: دیلََشدِ  یَدنَُّكْم َو لَئِْن َكَفْرتُْم إِنَّ َعذابِ یلَئِْن َشَكْرتُْم َألَزِ " ۲۳

 .۷م، سوره ابراھیم، آیه : قرآن کریخواھد بود ید] قطعا عذاب من شدید[بدان یدچنانچه کفران کن
انَا َعْن ِجَواِرِھمدنفرماییم السالم یهعلامام باقر  ۲٤ ُ تَبَاَرَك َو تََعالَى َعلَى َخْلِقِه نَحَّ که خداوند بر  یھنگام" یعنی: : "إَِذا َغِضَب �َّ

 .۳۴۳، ص ۱ج  ی،": کافکندیھا دور م) را از مجاورت آنیتگرانخالئق غضب کند، ما (ھدا
 یاپس از رسول خاتم گفت: "بعزتک و جاللک  یتگرانھدا یِ و پس از معرف یردر روز غد یطانشفرمودند  السالم یهعلام صادق ام ۲٥

 .۱۶۴، ص ۳۷": بحاراالنوار، ج یکابغضھم ال یحت یلھم المعاص یننرب الز



 

 پاسخ خواھیم داد.ھا به این پرسش آیندهی جلسهدر 

 

 ین جلسهنکات مھم ا 

ھدایتگران پس از خود را به عنوان صراط  ،خداوند حکیم در روز عھد معھود (روز غدیر) پس از آنکه پیامبر -
عمت . یعنی انتھای نیُكْم نِْعَمتِ یأَْتَمْمُت َعلَ  ... ْومَ یالْ سرپرست مردم معرفی کرد، فرمود:  مستقیم خدا و

پذیرش و دوستِی آنھا از مردم عھد ی برگزیده ای بود که خداوند درباره ۱۴خدا به بنی آدم وجود ھمان 
 گرفته بود.

خدا ی نه با نعمت بزرگ ھدایتگران برگزیدهاینکه چگوی در روز رستاخیز خداوند متعال از بندگانش درباره -
 کند.می رفتار کردند، بازخواست

خدا بر آدمیان ھستند. به ھمین دلیل ی نعمت ویژه علیھم السالمدانست اھل بیت می ابلیس به خوبی -
ی که در ُصلبش بودند سر باز زد، گفت ھمهوجود شریفی  ۱۴ یمفرمان سجده بر آدم جھت تکر از یوقت

 .یاورندن یرا به جا یرنعمت کث ینشکر ا یان،تا آدم یردگمی خود را به کارتالش 

 خدا را کفران کردند.ی ویژهی برگزیده ۱۴نفر از  ۱۳از امتحان الھی سربلند بیرون نیامدند و نعمت  مردم -

رد تا ھمان خارج کھا انسانخدا (بقیة هللا) را از دسترس ھای خداوند متعال، آخرین باقیمانده از جانشین -
بالیی را که بر سر پدرانش آورده بودند، در مورد او نیز مرتکب نشوند. بدین ترتیب عصر غیبت امام زمان 

 آغاز گردید.

غضب خدا بر زمینیان بود؛ چراکه ھر گاه خداوند بر امتی غضب کند، حجت ی غیبت جانشین خدا نشانه -
 سازد.می خود را از دسترس آنھا دور
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