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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

 

 سرنوشت عھد معھود در دوران غیبت آخرین موعود: دھمھفدرس 

 

پذیرش و ی عھدی که دربارهبه ھای پیشین مانند امت امت رسول خاتم نیزعموم گفتیم  ی گذشتهجلسهدر 
خدا  ییژهو ییدهبرگز ۱۴از  نفر ۱۳و نعمت  با خداوند متعال بسته بودند خیانت کردند علیھم السالمدوستی اھل بیت 

به ھمین دلیل غضب خدا گریبان بنی آدم را گرفت و خداوند حکیم، آخرین  .نمودندکفران به بدترین شکل را 
  .خارج کرد آنھادسترس  هللا) را از یةبقجانشین خود (

ھنوز  ۱خلقت آدمیان محقق نشده بود.ی فهتوانست پایان کار بنی آدم باشد. ھنوز فلسنمی اما این اتفاق،
ر روی اش بخداییی به ھیمنه وند متعالنگرفته بودند و خداسلطنت زمین را به دست  خالق رحمانبرگزیدگان 

ای که فرموده ساخت. ھمان وعدهمی خدا را محققی آمد و وعدهمی باید آخرین برگزیدهزمین عبادت نشده بود. 
خدا بر ی بود سرپرستی جھان به جانشینان خدای رحمان خواھد رسید و وفاداران به عھد معھود، قوم برگزیده

ھمان بشارت عظمایی که از آدم تا خاتم به زمینیان داده شده بود که به دست نجات  ۲روی زمین خواھند شد؛
 ۳.زمین از عدل و داد و رحمت و برکت لبریز خواھد شد ،آخرالزمان بخش

مای الھی روز به دور از راھنبی آنکه سراغی از موعود غایب بگیرند و بستر ظھورش را مھیا سازند،  آدم اما بنی
د که شدند. ظلم و فساد آنچنان زمین را پر کرمی و دورتر شان دورشان و عبودیت خالقبه روز از ھدف خلقت

حتی خود بشر ھم از اینکه بتواند اوضاع را تحت کنترل در بیاورد و از این وضع اسفناک نجات پیدا کند، ناامید شد. 
                                                 

" یعنی: جّن و اِنس را نیافریدم مگر برای آنکه عبادت کنند ْعُبُدونِ یَوَما َخلَْقُت اْلجِنَّ َواِألْنَس إِالَّ لِ فرماید: "می خداوند رحمان ۱
وجود شریف  ۱۴فرماید اگر این می . از سوی دیگر۵۶را به جای آورند): قرآن کریم، سوره ذاریات، آیه شان (عبودیت خالق

ھمچنانکه در طول بنابراین  .۲۷۳، ص ۲۶بحاراالنوار، ج کردم : نمی تنھا آدمیان، بلکه آسمان و زمین را ھم خلق نبودند، نه
ی یدهبرگز ینجانش ۱۴و وجود  یتھدای یهبود که در سا ینا یانخلقت آدمی داده شد، فلسفه یحتوض» عھد معھود«ی دوره

 وست، به جا آورند.ای یستهرا آنچنان که شاشان خالق یتخدا، عبود
 عھد معھودی از دوره ھشتمو  ھفتمبرای توضیحات بیشتر بنگرید به درس  ۲
تِ  یَمْھدِ "به عنوان نمونه رسول خاتم فرمود:  ۳ یعنی: مھدی ھمان  "ْمَألُ اْألَْرَض قِْسطاً َو َعْدًال َكَما ُملَِئْت ظُْلماً َو َجْورای یالَّذِ  یُأمَّ

ْد أََال إِنَُّه قَ " .۱۱۹، ص ۲۷بحاراالنوار، ج : کند؛ ھمچنانکه از ظلم و جور آکنده شدهمی ل و داد پرکسی است که جھان را از عد
َر بِِه َمْن َسلََف بَ   . ۲۱۴، ص ۳۷اند: ھمان، ج " یعنی: آگاه باشید که پیشینیان به آمدنش بشارت دادههیدَ یَن یبَشَّ
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و از  ندستودمی راھا ترین زشتیا گناه و فساد محجوب شد که بدیھیآدمیان آنچنان بھایرفته رفته عقل
شد، عھدی بود که تا قیام نمی از تنھا چیزی که یاد و در این میان .ندجستمی برائتھا ارزشمندترین نیکی

  ای که غایب بود!فرستادهی عھدی با خدا دربارهآدمیان قرار داشت. ی قیامت بر ضّمه

خدا را به معنای نبودنش غیبت جانشین ای عھد میان آدمیان با خدا را از اساس منکر شدند؛ برخی عده
دانستند که موعود عھد در میان زمینیان اما در می قبول داشتند و ھم انگاشتند؛ بعضی ھم با آنکه ھم عھد را

ھر سه رویکرد، یک چیز بود: ی غیبت است، ادای به عھد را منوط به زمانی دانستند که او، ظھور نماید. نتیجه
 ۱۴ی دربارهشان راکه تا زمانی که مردم به اشتباه! چغربت جانشین خدا و طوالنی شدن زمان غیبت او

موعود عھد را که نجات بخش زمین و زمینیان بود، از آخرین وجود، آمدن ی بردند و با ھمهنمی پیخلقت ی دردانه
  ٤افتاد.می کردند، غیبت منجی تا دورترین زمان ممکن به تاخیرنمی خداوند رحمان طلب

مانند  ایشان ٥.ھشدار داده بودند برگزیدگان پیشیناین اتفاقات، ی ھمهی قابل توجه اینجاست که دربارهی نکته
که در عصر  کسانیخواھد، برای می وجودی مادری مھربان و پدری دلسوز که خوشبختی فرزندش را با ھمه

  آمدند، راھکار نجات معرفی کرده بودند.می غضب الھی به دنیا

کرد، فرمود راه نجات و معرفی  ھدایتگراِن پس از خود رارسول خاتم در ھمان روز عھد معھود (غدیر خم) که 
 )وفاداری به عھد معھود(شان زمانی به امام زنده تمّسکھر عصری تا قیام قیامت در گرو  ھدایت مردمِ 

اند باید به نی نیستند و چنانچه طالب خوشبختییعنی مردم عصر غیبت ھم از این موضوع مستث ،این ٦.است
  باشد! شان پناه برند؛ حتی اگر در غیبتدامان امام زمان

 سوال!اما 

 داشت؟   تمّسکتوان به امام غایبی که از دسترس خلق دور است، مراجعه و می چگونه

 : سخپا

 شدند.می تمّسکشان م پیشین به حجت زمانامامانِ  ای که مردم در عصر حضورِ به ھمان شیوه

 به ھمین سادگی!

 

  است؟ایشان  دیدار فیزیکیِ نیازمنِد زمان، ی به امام زنده تمّسکچه کسی گفته وفاداری به عھد معھود و 

 جانشین خداوند بلند مرتبه است بر روی زمین؟  ،مگر نه اینکه او

 مگر نه اینکه چشم و گوش خالق است در بین خلق؟ 

                                                 
 شده است.به تفصیل این موضوع بیان  ۱۱در پاورقی شماره  ٤
زودی امامت را بعد از ه ب" یعنی: اْغتِصاباً ُمْلکاً َو  یاْإلِماَمَة بَْعد یَْجَعلُونَ َوسَ د معھود (غدیر خم) فرمود: "رسول خاتم در روز عھ ٥

 .۴۱۷، ص ۳: اثبات الھدی، ج گیرندپادشاھی و با ظلم و زور میمن به عنوان 
لَْن تَِضلُّوا ما إِْن جایگاه قرآن و اھل بیت علیھم السالم فرمودند: "ی دم دربارهپیامبر خاتم در روز غدیر پس از تذکر به مر ٦

جھت آشنایی با  .۲۱۵، ص ۳۷بحاراالنوار، ج شوید ھرگز گمراه نخواھید شد:  تمّسک" یعنی: اگر به آن دو مُتْم بِِھماتمّسک
 نوشته مسعود بسیطی، باب مراجعه.» نصرت، مراجعه غربت،«بنگرید به کتاب  علیھم السالمبه قرآن و اھل بیت  تمّسکمعنای 



 

۷علم در او جمع شده؟ی مگر نه اینکه ھمه   

 گاه نشود؟ ای در دل نجوا کند و او آچطور بندهپس چگونه به زمان و مکان محدود باشد؟ 

نفرمود ھر کس با امام زمانش کاری داشت، کافی است لبھایش را حرکت دھد  علیه السالممگر امام ھادی 
۸گوید؟می شنود و پاسخمی اش را بر زبان بیاورد) و مطمئن باشد جانشین خدا(خواسته   

 امام راه رفتن یای به شانه شانهبه موعود عھد، چیزی متفاوت از  تمّسکوفاداری به عھد معھود و بنابراین، 
به ایشان و پذیرش یعنی توجه لحظه به لحظه  ،به امام تمّسکچشم بر رخ مبارک ایشان دوختن است. 

  اینکه او جانشین خدا بر روی زمین و سرپرست زمینیان است.

پیامبر زمان  در ند، اماشداگرچه با تالش شیطان، مردِم عصر غیبت در مراجعه به امام غایب دچار ابھام و شبھه 
جانشین  ۱۱بیگانه نبودند. چراکه در زمان رسول خاتم و یا  تمّسکتعریفی از با چنین  مردم ،پیشینھاییا امام

و از نزدیک با او  نمایدخدا را مالقات  حجتتوانست می کردمی پس از او نیز چنین نبود که ھر کس ھر وقت اراده
مالقات کند؟ در طول عمرش توانست رسول خاتم را حتی برای یک بار ناویس قرنی نه اینکه سخن بگوید. مگر 

 اش فرمود:د معھود وفادار بود که رحمت عالمیان به او درود فرستاد و دربارهاما آنچنان به عھ

(چقدر به تو مشتاقم ای اویس!) ... اویس کسی است که در روز قیامت  سیا ُأوَ یَك یَوا َشْوَقاْه إِلَ «
۹»از مردم به شفاعتش وارد بھشت خواھند شد.تعداد زیادی   

نیست. و شان امامی وفای به عھد معھود، زیارت چھرهی دانستند الزمهمی پیشینی در دوران ائمه مردم
در زندان یا حصر خانگی بودند و ھا عمدتا سال علیھم السالمچگونه چنین شرطی ممکن باشد وقتی ائمه  اساساً 

، بر عھد از محل زندگی امامش فاصله داشتھا که فرسنگ چگونه فردینداشتند؟ یا را با کسی دیدار ی اجازه
 ماند اگر شرط وفاداری به عھد، مالقات امام بود؟می معھود وفادار

 اما افسوس ... .د به عھد معھود وفادار بمانندستنتوانمی خواستندمی اگرمردم عصر غیبت نیز  بنابراین،

 ین جمله از از زبان حجت زمان که فرمود: چه دردناک است شنیدن ا

ق ی، قطعا توفشدندمی یکدل، استشان بر گردنكه  عھدیوفاى به  در ...ان ما یعیاگر ش«
به زودى براى آنان  ... افتاد، و قطعا سعادت مشاھده ى مامالقات با ما براى آنان به عقب نمى 

 ۱۰»حاصل مى شد.

                                                 
ُ  َما ِمْن ِعْلٍم إِالَّ َو َقْد أَْحَصاهُ " ۷ اً َو ُھَو یَن َو َما ِمْن ِعْلٍم إِالَّ َو َقْد َعلَّْمُتُه َعلِ یإَِماِم اْلُمتَّقِ  یُتُه فِ یَو ُكلَّ ِعْلٍم َعلِْمُتُه َفَقْد أَْحصَ  یفِ  �َّ

َماُم اْلُمبِ  ] ... )۱۲(یس، آیه  »نٍ یماٍم ُمبإِ  یف ْیناهُ أَْحصَ  یءٍ َو ُکلَّ شَ «: یسُسوَرِة  یَذَکَرُه هللا ف یالَّذ ینُ َو ُھَو اْإلِماُم اْلُمب[ نیاْإلِ
ی" یعنی: ْلَمْھدِ اْلقائِِم ا یإِلَ  هُ النَّْسِل ِمنْ  یطالٍِب، ثُمَّ فِ  یْبِن أَب یَعلِ  یثُمَّ ف یالنُّوُر ِمَن هللا َعزََّوَجلَّ َمْسلوٌک فِ  َمعاِشَرالنّاسِ،

ام، و ام در امام المتقین جمع نمودهھیچ علمی نیست مگر آنکه خداوند آنرا در من جمع کرده است و ھر علمی را که آموخته
و ھر «که خداوند در سوره یس ذکر کرده است: [» امام مبین«ام. اوست ھیچ علمی نیست مگر آنکه آنرا به علی آموخته

ای مردم، نور از جانب خداوند عز و جل در من نھاده شده و سپس در علی بن ابی ...  ]»را در امام مبین جمع کردیم چیزی
 .۲۰۸، ص ۳۷بحاراالنوار، ج : لب و بعد در نسل او تا مھدی قائمطا

حرکت بده و مطمئن باش جتی داشتی لب ھایت را " یعنی: ھروقت حاكیْأتِ یَك َفإِنَّ اْلَجَواَب یإِْن َكاَن لََك َحاَجٌة َفَحرِّْك َشَفتَ " ۸
 .۱۵۵، ص ۵۰بحاراالنوار، ج : رسدیجواب، به تو م

۹  ِ َالَم َفِقیَل یا َرُسوَل �َّ  َغاَب َو َمْن ُأَویٌس اْلَقَرنِی َفَقاَل ص إِنْ  "َوا َشْوَقاْه إِلَیَك یا ُأَویُس اْلَقَرنِی أََال َو َمْن لَِقیُه َفْلیْقِرْئُه ِمنِّی السَّ
 .۱۵۵، ص ۴۲ج  النوار،َعْنُكْم لَْم تَْفَتِقُدوُه َو إِْن ظََھَر لَُكْم لَْم تَْكَتِرثُوا بِِه یْدُخُل اْلَجنََّة فِی َشَفاَعتِِه ...": بحارا



 

 .یدکشنمی اندازه به درازا ینتا ا موعود آخراز  یو دور یبتدند، دوران غکرمی وفا یشبه عھد خو مردم اگرآری؛ 
تعریف برای مردم پدرانه داستان قوم بنی اسراییل و غیبت منجی ایشان را  را که علیه السالمامام صادق اگر کالم 

 ند، به گوش جانه غضب خدا را به رحمت تبدیل کنکرد تا بدانند اگر روزی در شرایط مشابه قرار گرفتند چگون
آخرین امام، منجر به دانست غیبت می که علیه السالمصادق شنیدند، اوضاع بنی آدم االن این نبود. امام می
نی اسراییل به سبب عھد : بتذکر دادگردند، می غافلشان زمانی شود و مردم از امام زندهمی ای کورفتنه

نجات بخشی نخواھد شان سال برای ۴۰۰به آنھا گفت تا مورد غضب الھی قرار گرفتند و خداوند شان شکنی
کردند، حرمت می را زنده به گورشان شدند تا آنجا که مردانمی فرستاد. بنی اسراییل ھر روز گرفتارتر از دیروز

بریدند، ... بنی می دریدند، کودکان را جلوی چشم مادران سرمی ریختند، زنان آبستن را شکممی راشان زنان
فرستد، نا امید نشدند؛ ھمدل نمی راشان سال، منجی ۴۰۰دانستند خداوند فرموده تا پایان می اییل با آنکهاسر

ی غیبت را بر آنھا ببخشاید. خداوند و یکصدا دست به دعا برداشتند و از خدا عاجزانه خواستند تا باقیمانده
 ) را جلو انداخت. علیه السالم(موسی را مستجاب کرد و ظھور منجی بنی اسراییل شان مھربان ھم دعای

پس از تعریف این واقعه به مردم تاکید کرد وقتی آنھا ھم در سختی و فشار قرار گرفتند و  علیه السالمامام صادق 
ی را تمنا ی وجود ھمدالنه ظھور منجاز نجات بخش آسمانی کوتاه بود، مانند بنی اسراییل با ھمهشان دست

شان جانشین خدا در بینچنانچه مردم نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند و بود و نبود  کنند. امام ھشدار داد
 ۱۱افتد.می اھمیتی نداشته باشد، ظھور او به دورترین زمان ممکن

که خداوند  معدودی اما مشکل اینجاست که در این دوره، شیطان بیش از پیش در تالش است تا ھمین عده
 رسول و اھل بیتش را به جانشینِی او قبول دارند، از عھد خود رویگردان شوند. متعال را به یگانگی و حضرت

مانند قوم بنی  داند اگر ھمین تعداد اندک ھم در طلب آخرین باقیمانده از موعود عھدمی چراکه او به خوبی
اوند حکیم، خدی هآن روز طبق وعدالبته فرماید. و می یکدل و یکنوا شوند، خداوند ظھور منجی را مقدر اسراییل

رنگ به رنگ، ھایشود تا بنی آدم غرق در مشغولیتمی ای متوسلپس به ھر حیله ۱۲پایان مھلت ابلیس است.
 ۱۳مرگ خود را به تعویق بیاندازد. ترتیبعھد و موعود عھد را فراموش کنند و بدین 

 در یارِی شیطان کم نگذاشتند! حقا که فرزندان آدم ھم 

وارد کرد، از ھمگی تک  علیه السالمابوالبشر ب آدم در ُصل راخالق حکیم، آدمیان  ای کهان لحظهھماز  آنکهغافل از 
ی هللا علیه و آله و سلم عھد گرفت تا به یگانگی او و برتری و سرپرستی محمد مصطفی  به تک و اھل بیت پاکش صل

بسته شده را در درون سنگی بھشتی  سپس میثاقِ . آخر عمر بر این پیمان باقی بمانندو تا  اشندایمان داشته ب
کنند می تا بر اینکه چه کسانی به عھدشان وفا ۱٤عھد به زمین فرستاد قرار داد و آن سنگ را به عنوان شاھد

                                                                                                                                                        
ُ لِطَاَعتِِه َعلَى اْجتَِماعٍ ِمَن اْلُقلُوبِ  "لَْو أَنَ  ۱۰ َر َعْنُھُم اْلیْمُن بِلَِقائَِنا َو  اْلَعْھِد َعلَیِھمْ فِی اْلَوَفاِء بِ أَْشیاَعَنا َوفََّقُھُم �َّ لََما تََأخَّ

َعاَدُة بُِمَشاَھَدتَِنا َعلَى َحّقِ اْلَمْعِرَفِة َو ِصْدقَِھا ِمْنُھْم بِنا": بحاراالنوار، ج  لَْت لَُھُم السَّ  .۱۷۷، ص ۵۳لََتَعجَّ
ِ أَْربَعِ َل اْلَعَذاُب یإِْسَرائِ  یَفلَمَّا طَاَل َعلَى بَنِ " ۱۱ وا َو بََكْوا إِلَى �َّ ُ إِلَى ُموَسى َو َھاُروَن َعلَ یَضجُّ َالُم یَن َصبَاحاً َفأَْوَحى �َّ ِھَما السَّ
ُ َھَكَذا أَْنُتْم لَْو َفَعْلُتْم لََفرَّجَ  ...َن َو ِمائََة َسَنٍة یَخلُِّصُھْم ِمْن فِْرَعْوَن َفَحطَّ َعْنُھْم َسْبعِ ی ا إِْذ لَْم تَُكونُواأَ  َعنَّا فَ  �َّ إِلَى  یْنَتھِ یَفإِنَّ اْألَْمَر  مَّ

ن در یه و ناله کردند ... اید، چھل روز به درگاه خداوند گریگرد یل طوالنییاسرایبر بن یعذاب و سخت یوقت" یعنی: ُمْنَتَھاه
کصد و ھفتاد سال یل از آن ییاسرایبن یمانده بود. خداوند به دعا یکصد و ھفتاد سال باقیبود که از چھارصد سال،  یحال

دست  یاگر دست رو یرساند ولید، خداوند فرج ما را میینما ین تضرّع و زاریز چنیان نیعیصرف نظر فرمود ... اگر شما ش
 .۱۴۰، ص ۱۳بحاراالنوار، ج : رسدیزمان خود م ید، امر ظھور به انتھایبگذار

 عھد معھودی درسنامهاز  سومبنگرید به درس  ۱۲
 ھمان. ۱۳
 .۳۸۲، ص ۹مستدرک الوسائل، ج  ۱٤
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د به یاد عھبینند می سنگ را در کنار کعبه جای داد تا ھر گاه خود و فرزندانش آن را علیه السالمآدم  ۱٥شاھد باشد.
به را  )سنگ (یعنی حجراالسود از ھمین روست که در اعمال حج آن ۱٦ند.اا خدا بستهمعھودی بیفتند که ب

۱۷کنندمی لمس با خدابیعت تجدید ی نشانه  گویند:می و 

۱۸ ... بِاْلُمَواَفاة یلَِتْشَھَد لِ  تََعاَھْدتُهُ  یَثاقِ یمِ ُتَھا َو یأَدَّ  یللَُّھمَّ أََمانَتِ ا  

 م باشد.ا یگواه وفادار[این سنگ] تا  عمل کردمانم را میامانتم را ادا كردم و پ خداوندا؛

کند، از جای جای می ظھور – علیه السالممھدی  –عھد  و باز به ھمین دلیل است که آن ھنگام که آخرین موعودِ 
 دارد: می زند و بانگ برمی زمین، بر ھمین سنگ تکیهی کره

ِ فِ یأَنَا بَقِ  ِ یبَقِ اش فرموده خدا بر زمین که خداوند دربارهی ماندهمنم ھمان باقی! أَْرِضه یُة �َّ ُت �َّ
۱۹نیٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِ یخَ   

 وفای به عھدشان شھادت دھد. ی خوشا به سعادت آنانی که در آن زمان، حجراالسود درباره

 ۲۰اند.حجت خدا، یاریگر او و خدایش بودهخوشا به حال آنانی که در زمان غیبت 

 شوند.می مکنند و از برکات آن عصر متنعّ می را درک آنانی که روزگار ظھور بخت بلندخوشا به 

... 

 

****** 

 

ال اراده فرمود تا بھترین و خلقت آدمی صحبت کردیم. گفتیم خداوند متعی فلسفهی در این دوره درباره
 جّن و اِنس به ،ھدایت ایشانی ر سایهوان جانشین خود روی زمین بفرستد تا دترین مخلوقاتش را به عنشریف

وجود  ۱۴ابتدا آن خلق کرد و لذا آدم ابوالبشر را  عبودیت خالق خویش و سعادت و رستگاری ابدی نائل آیند.
 پای بر زمین بگذارند، در ُصلب او قرار داد.علیه السالم که قرار بود از نسل آدم را کسانی ی ، ھمهسپسشریف و 

را به سرپرستِی خود و برتری نسبت به  خلقتی دردانه ۱۴میان عھد گرفت تا آن خداوند رحمان از آد
 را در دل بپرورانند. شان مخلوقات خدا قبول داشته باشند و محبتی ھمه

شدند و سعادت و می را به مردم یادآور عھد معھودفرستادگان و پیامبران الھی ھمواره این  ،در طول تاریخ
نمودند. اما از سوی دیگر شیطان می باقی در گرو وفاداری به این عھد اعالم را در جھانِ  خوشبختِی ابدِی ایشان
م را از این عھد، منحرف سازد و بدین ترتیب انتقامش را از مخلوقی که به او برتری داده قسم خورده بود بنی آد

                                                 
اِھُد لَِمْن َواَفى": بحاراالنوار، ج  ۱٥  .۲۷۹، ص ۵۲"َو ُھَو الشَّ
 .۱۹۲، ص ۲من ال یحضره الفقیه، ج  ۱٦

 .۴۳۰، ص ۲علل الشرائع، ج  ۱۷
 .۳۱۴، ص ۱۳وسائل الشیعه، ج  ۱۸
 .۱۹۲، ص ۵۲. بحاراالنوار، ج ۸۶قرآن کریم، سوره ھود، آیه  ۱۹
مسعود ی نوشته» غربت، نصرت، مراجعه«نصرت امام در عصر غیبت به کتاب ھایتوانند جھت آشنایی با راهمی ندانعالقم ۲۰

 مراجعه به امام غایب نیز به تفصیل بیان گردیده است.ی و شیوه تمّسکبسیطی مراجعه فرمایند. در این کتاب معنای 



 

 جانشینِ  ۱۴پذیرش و دوستِی آن ی مردم را از عمل به عھدشان درباره ،لذا با ترفندھای مختلفشده بود، بگیرد. 
را زھر  یکیموعود عھد را به بدترین صورت کفران نمودند.  ۱۴برگزیده دور کرد. تا آنجا که بنی آدم نعمت وجود 

را  موعود عھد ۱۴نفر از  ۱۳دند. یرا حلقوم بر یکیآن  ،را فرق شکافتند یگرید ،را پھلو شکستند یکی ،نوشاندند
  شود. یخال یتگرانشن از خدا و ھدایشتند تا زمکُ 

 خارج کرد.  آدمیانغضب خدا برانگیخته شد و موعود آخر را از دسترس 

 تر! تر شد و ابلیس، شادمانی آدم روز به روز به ضاللت نزدیکبن

ه و مان بودھمراه مان به زمینآمدناز پیش از که  بی اعتنایی به عھد معھود بود. عھدیی اینھا نتیجهی و ھمه
 در تلقینِ  از ھمین روست کهمان است. کنیم ھم ھمراهمی آن زمان که این جھان را به سوی سرای باقی ترک

 گوییم:می خطاب به عزیِز درگذشته چنین ،تمیّ 

 ؟ ...هِ یالَّذى فاَرْقَتنا َعلَ  اْلَعْھدِ َھْل اَْنَت َعلَى 

نكه یبر ا شھادت دھی ان عھد که]ھستی؟ [ھمآن جدا شدى ی هیكه از ما بر پا عھدیا بر آن یآ
) بنده نشمحّمد (درود خدا بر او و خاندا نكهیاست، و ا کیگانه و بى شریست، یودى جز خدا نمعب

ر مؤمنان است و یام نكه علىیست، و اامبران و خاتم رسوالن ایاوست، و سرور پی و فرستاده
ن، و ینكه حسن و حسیكرده، و اان واجب ینان، و امامى كه خدا اطاعتش را بر جھانیآقاى جانش

بن جعفر، و على بن موسى و  یبن على، و جعفر بن محّمد، و موس ن، و محّمدیعلى بن الحس
محّمد بن على، و على بن محّمد، و حسن بن على، و قائم حجت مھدى (درودھاى خدا بر 

 ۲۱ ... ؟دگانندیآفری ھاى خدا بر ھمهشان) امامان مؤمنان، و حّجتیا

 آن زمان برای وفاداری به عھد معھود، دیر است! و البته 

ترین و عزیزترین بندگانم که برای قابل خالق رحمان کنیم که با شریفامروز باید خود را مھیای پاسخ در مھمین 
را در سینه پروراندید؟ آیا به جانشینِی من و شان ھدایت و سعادت شما فرستاده بودم، چه کردید؟ آیا محبت

گام برداشتید؟ آیا شان را به جان خریدید؟ آیا در جھت رضایتشان داشتید؟ آیا سخنانشان د قبولسرپرستِی خو
 کردید؟ آیا به عھدتان وفا نمودید؟شان نصرت

مان تجدید کنیم و ھمنوا با ھم، آمدنش را از غریب زمانی مان را با امام زندهتا فرصت باقی است بیعت ییدبیا
 :خدای رحمان طلب نماییم

 ِّ ُد لَُه فِ  یاللَُّھمَّ إِن  یَعًة لَُه فِ یَعْھدا َو َعْقدا َو بَ  یامِ یَھَذا َو َما ِعْشُت ِمْن أَ  یْومِ یَحِة یَصبِ  یُأَجّدِ
 ۲۲...ال أَُحوُل َعْنَھا َو ال أَُزوُل أَبَدا  یُعُنقِ 

 

                                                 
ُ َعلَیِه َو آلِِه "َھْل اَْنَت َعلَى اْلَعْھِد الَّذى فاَرْقَتنا  ۲۱ ُ َوْحَدُه ال َشریَك لَُه َو اَنَّ ُمَحمَّداً َصلَّى �َّ َعْبُدُه َو َعلَیِه ِمْن َشھاَدِة اَْن ال اِلَه اِال �َّ

ُ اٌم افْ رُسولُُه َو َسیُد الَنبِّییَن َو خاتَُم اْلُمْرَسلیَن َو اَنَّ َعلِیاً اَمیُر اْلُمْؤِمنیَن َو َسیُد اْلَوِصییَن َو اِم میَن َو اَنَّ  طاَعَتُه َعلَى اْلعالَ َتَرَض �َّ
ٍد َو ُموَسى ْبَن َجعْ  َد ْبَن َعلِی َو َجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّ َد ْبنَ  َعلِىَّ بْ َفٍر وَ اْلَحَسَن َواْلُحَسیَن َو َعلِىَّ ْبَن اْلُحَسیِن َو ُمَحمَّ  َن ُموسى َو ُمَحمَّ

ٍد وَ  ِ َعلَیِھْم َعلِی َو َعلِىَّ ْبَن ُمَحمَّ َة اْلَمْھِدىَّ َصلَواُت �َّ ِ َعلَ  اْلُمْؤِمنئِمَّةُ اَ اْلَحَسَن ْبَن َعلٍِىّ َوالقآئَِم اْلُحجَّ ى اْلَخْلِق یَن َو ُحَجُج �َّ
 .۳۵۳و  ۳۵۲اَْجَمعیَن ...": زاد المعاد مفتاح الجنان، ص 

 ا در کتاب مفاتیح الجنان موجود است.متن این دع .۲۸۵، ص ۸۳بحاراالنوار، ج فرازی از دعای عھد:  ۲۲



 

تا نفس م یبندمی م و پیمانیکنمی م، دوباره تجدیدیاجانشینت با تو بستهی که درباره عھد و بیعتی را ؛ایخدابار
 م.یرویگردان نشو تاز عھد معھودم یدر سینه دار

 

 ۲۳...ِمْن أَْنَصاِرِه َو أَْعَوانِِه  یاللَُّھمَّ اْجَعْلنِ 

 

را در روز عھد معھود شامل  و دعای رسول رحمتت قرار دهش دفاع كنندگاناران و ی یدر زمره راا م مھربانا؛
 ۲٤»ھمَّ واِل َمْن واالُه و عاِد َمْن عاداُه َواْنُصْرَمْن نََصَرهُ لّ لا«ساز که فرمود:  انمحال

 

ِة بُِحُضوِرِه َو  َة َعْن َھِذِه اْألُمَّ  ۲٥... َعّجِْل لََنا ظُُھوَرهُ اللَُّھمَّ اْكِشْف َھِذِه اْلُغمَّ

 

ی هللا علیغیبت را بر ما دوستداران محمد ی باقیماندهای رحم آورنده بر قوم موسی؛  و اھل بیت پاکش  ه و آله و سلمصل
 ببخشای و ظھور آخرین موعود عھد را نزدیک بفرما.

 

 ین جلسهنکات مھم ا 

به امام  تمّسکدر گرو  را یمردِم ھر عصر یتخم) راه نجات و ھدا یررسول خاتم در روز عھد معھود (غد -
ی برای سعادتمندھم  یبتغمردم عصر بنابراین . اعالم نمودبه عھد معھود)  یشان (وفادارزمان یزنده

 شوند؛ حتی اگر در غیبت باشد. تمّسکمشان باید به امام زمان

توجه لحظه به  یعنیتمّسک به امام مالقات فیزیکی ایشان نیست؛ بلکه ، زمان به امام تمّسکی الزمه -
 است. ینیانو سرپرست زم ینزم یخدا بر رو یناو جانش ینکها یرشو پذ یشانلحظه به ا

شین و چشم و گوش خدا بر روی زمین است و به زمان و مکان محدود نیست. ھر جا که امام، جان -
 مان را عرض کنیم، خواھد شنید.م، اگر به او توجه کنیم و خواستهباشی

ا مالقات ب یقشدند، توفمی یکدل معھود در وفاى به عھد یعیاناگر ش علیه السالمبنا به فرمایش امام زمان  -
 .را زودتر ببینند ایشانتوانستند می و نمى افتاد خیرتابه شان براى امام

 یدر طلب منج ،ییلاسرا یھمچون قوم بن یبتعصر غ اگر مردمِ  السالم یهعلامام صادق  یشبنا به فرما -
اما اگر  ید؛بخشامی یشانرا بر ا یبتغی یماندهرا درخواست کنند خداوند باقش شوند و ظھور یکدل

زمان ممکن  ینبه دورترو گشایش کار مردم اوت باشند، ظھور حضرت تف ینسبت به آمدن حجت خدا ب
 .ادخواھد افت

                                                 
 ھمان. ۲۳
 .۲۱۰ص  ،۳۷بحاراالنوار، ج  ۲٤
 .۲۲بنگرید به پاورقی شماره  ۲٥



 

با فراموشاندن عھد معھود و موعود عھد، دوران غیبت امام شود تا می متوسل اییلهبه ھر حابلیس  -
ھم تعداد بیشتری از انسان را به گمراھی و ھالکت برساند و ھم  ،یبترت یندتر شود و بزمان طوالنی

 .یاندازدب یقخود را به تعومرگ 

زمین از عدل و  شیطان به دست ایشان کشته می شود، ھای خدا،با آمدن آخرین باقیمانده از جانشین -
ی د و خالق متعال آنچنان که شایستهگردآدمی محقق می ی خلقتِ شود، فلسفهد و رحمت پر میدا

 شود.اوست عبادت می

ی خداوند رحمان درباره ابا ھنگام ورود به ُصلب حضرت آدم است که تک تک م یعھد یادآورحجراالسود  -
ی  لعج(حضرت مھدی  موعود عھد ین. پس از ظھور آخریمبست السالم یھمعل یتاھل ب یرشو پذ یدوست هللا تعال

کردند  یانتخ یبه عھدشان وفادار ماندند و چه افراد یچه کسان ینکه، حجراالسود به ا)فرجه الشریف
 شھادت خواھد داد.

مان خواھد بود. از ھمین رو در تلقین میّت این عھد را به او یادآور مراهعھد معھود تا پس از مرگ ھم ھ -
 ... یِه؟َھْل اَْنَت َعلَى اْلَعْھِد الَّذى فاَرْقَتنا َعلَ گوییم: شویم و میمی

 تا فرصت باقی است باید عھدمان را با موعود عھد تجدید کنیم و بر آن وفادار بمانیم. -


