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 عهد   ی آثار دعا 

 

 :عهد در قرآن
تند که حجت  هس  یاز آنها، اقوام  یک یصحبت کرده است.    ی خدا در قرآن راجع به اقوام مختلف 

به آنها ثابت    قتیبودند، حق و حق  یاله   امبران یکه در زمان پ  یکسان  یعنی  بر آنها تمام شده است

و کتب زدند.    نید  ف یآن را شکستند و دست به تحر  ، یعهد اله  رشیو پذ  یشد و بعد از آگاه

ا  یو دردناک  ن یعذاب سنگ  یخداوند در قرآن وعده  به  م  نی را  از    دهدیافراد  بعد  چراکه آنها 

اما    استله سر عهد  ئواقع مس  در.  پا گذاشتند   ر یحق و دانسته، عهدشان را ز  دنیو فهم  دنید

  ی. خدا در سورهدیآی نم  ادمانیو    م یست[ با خدا بستل روز ا    ما ]در  یکه همه  ی عهد  کدام عهد؟

ا  ی سوره  و   سی به  أعْه دْ إ ن عهد اشاره کرده است:  یاعراف  ب نِی»أل مْ  ی ا  أ ن ل یْکُمْ  ت عْبُدُوا    آد م   لَّا 

اى فرزندان آدم! مگر با شما  »  ؛«نْ اعْبُدُونِی ه ذ ا صِر اطٌ مُّسْت ِقیمٌهُ ل کُمْ ع دُوٌّ مُّبِینٌ و أنَّالشَّیْط ان  إ

پیمان نبستم که شیطان را اطاعت نکنید که همانا او براى شما دشمنى آشکار است و تنها مرا  

 (61و  60 /سی ) «بپرستید که راه مستقیم همین است.

کُمْ ق الُواْ ب ل ی  ل سْتُ بِر بِّأشْه د هُمْ ع ل ی أنُفسِهِمْ أ   آد م  مِن ُظهُورِهِمْ ذُرِّیَّت هُمْ و  ذْ أ خ ذ  ر بُّك  مِن ب نِیإ  و »

پروردگارت از  و )به یاد آور( زمانى که  »  ؛نَّا کُنَّا ع نْ ه ذ ا غ افِلِین «الِْقی ام ةِ إ  م ن ت ُقولُواْ ی وْ ش هِدْن ا أ

آنان را برگرفت و آنان را گواه بر خودشان ساخت؛ ]و فرمود:[   یهیّآدم، فرزندان و ذربنى  پشتِ

  قرار این اِ  مایى  ]که تو پروردگار  «بلى، ما گواهى دادیم»گفتند:    «آیا من پروردگار شما نیستم؟»

 (1۷۲  /)اعراف«  این، غافل بودیم.ى آدم براى آن بود[ تا در روز قیامت نگویید ما از  گرفتن از ذریّه
 

 

 عهد: اولین
دروغ    تیاما اکثر  رفتندیآن را پذ  را به او عرضه کرد؛ همه  یخدا انسان را خلق کرد و عهد اله

با صداقت و    یکم   ی. تنها عدهدروغ بودنِ بله گفتن را در دل خود پنهان کردند  ن یگفتند و ا

 آن عهد ماندند. یرا گفتند و پا «یقالوا بل»عالقه، 
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 .شودیشروع م  اتئ و ابتال شاتیماآز ،اما عهد آغاز کار است و پس از بله گفتن

بود که نفاق درونش    یکس  نیاول   سی ابل  ر؟یخ  ای  میمانیسر عهدمان م  ایمشخص شود که آ  دیبا

کرد:   افشا  لِلْم ل ائِک ةِ إ  و »را  قُلْن ا  أ  ذْ  إبْلِیس   إل ّا  ف س ج دُوا  لِآد م   و اسْجُدُوا  و اسْت کْب ر   مِن    ب ى  ک ان  

و   فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید. همه سجده کردند جز ابلیس که سرباززدبه  »  ؛الْک افِرِین «

 ( ۳۴ /)بقره «.برترى جست و او از کافران بود
 

 : عهد با خدا
 عهد گرفته است: گروه چهار از خداوند

 موجودات ل کُ .1

 هاانسان .2

 امبران یپ یعنی شاخص  یهاانسان .3

 اولوالعزم  امبرانیپ .4

)و به یاد آور( هنگامى که ما از پیامبران  فرمایند: »احزاب می  یسوره  ۷  یمثالً خداوند در آیه

آنان   ىمهعیسى فرزند مریم و از ه  ،موسى  ،ابراهیم  ،از نوح  و  فتیم و )همچنین( از توپیمان گر

  عتاًیتر و طب نیسنگ   زیآنها ن  تیو مقربان باالتر و مسئول اءیعهد انب  قطعاً«  پیمانى استوار گرفتیم

 اجرشان باالتر است.

 .میو امتحان نشو میادعا کن شودینم  ،است یامتحان سنت اله

 یآخرالزمان با حضرت مهد  دربود که    نیتر از اساده   می ماندیم  امبریاگر با فالن پ  یدر موارد

وْمِی هذ ا و  م ا عِشْتُ  ج دِّدُ ل هُ فِی ص بِیح ةِ ی  اُی  نِّ»اللّهُمَّ إ:  مییگویعهد به خدا م  ی. ما در دعامیبمان

روز    ن یدر صبح ا  ایخدا»  ؛حُولُ ع نْها و  ل ا ازول ابدا«ب یْع ةً ل هُ فِی عُنُِقی ل ا أیَّامِی ع هْداً و  ع ْقداً و  مِنْ أ

که  کنمیم دی تجد عت یو ب مانیام، عهد و پآن حضرت بر عهده یبرا میکنم از روزها یو تا زندگ

 ی سپس به عقد که مرحله  میبندیاول با امام عهد م  «.دست برندارم   گاهچیرو نگردانم و ه  از آن

روز که    ۴0عهد را نه فقط    ی. دعاشودیختم م  عتیکه به ب  یعقد  م؛یرسیباالتر از عهد است، م

 شد.  داریاز خواب غفلت ب  دیظهور با  ی برا  رایز  میدعا را بخوان   نی. فرمودند صبح ادیهر روز بخوان
 

 : پاداش پایبندی به عهد
السالم علیهخاطر امام سجاد    نیآخرالزمان سخت است به هم  طیشد. شرا  می امتحان خواه   زیما ن

 قدم بماند، خداوند اجر هزار شهید از بر والیت ما ثابت قائمفرمود: »هرکس که در زمان غیبت 
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 (1۲5، ص 5۲نوار، ج بحاراأل)کند.« حد را به او عطا میشهدای بدر و اُ

ز  یاما چرا شهدا از همه  یمقام شهدا  رایبدر؟  است  یبدر  باالتر  در  یچون شهدا  شهدا   بدر 

دندان    چوب به جنگ دشمنِ تا بنِ  ی شکسته و حت  ریبا شمش  یخال  و با دستِ  طیشرا  نیترسخت

فراهم است. در تمام   هازمانی  از همه  شتریگناه کردن ب  یبرا  طی. در آخرالزمان شرامسلح رفتند

در گسترش گناه   یاسابقه یقدرت ب  طانیگناه وجود نداشت. امروز ش  یمانند امروز هجمه  خیتار

 گناه دارد.  طیو فراهم کردن شرا

 و ستی آسان ن  یطیشرا نیدر چن مانیحفظ ا

 داشتن آتش در کف دست است.  مانند نگه نیداشتن د نگه

امام زمان ذکر شده است. در چن  یبرا  یاجر  نی چن  لیدل  نیبه هم   دیبا  یطیشرا  نیمنتظران 

را با ورزش،    خود وقت  ،میو آنها را رفع کن  دایخود را پ   یها نقطه ضعف  ،میباشخود    مانیمراقب ا

 . میریتا کمتر در معرض گناه قرار بگ میر کن پُ دیمهارت جد یریمطالعه و فراگ

 پورسخنرانی استاد رائفی

 عهد دعای آثارضوع: مو

 تهران 9۴تیر پور، سخنرانی استاد رائفی خالصه و چکیده
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