
 
1 

 

 

 و ظهور امام زمان   ل ی اسرائ ی بن   ی هاعبرت 

  

 :مقدمه
پن بار در قرآن آمده است؛    امبر یام  نام احمد و چهار  بار  کیپنج  نام    با نام محمد.   گریبار د  با 

موس ب  136(  السالم علیه )  یحضرت  است.  شده  ذکر  قرآن  در  درباره    هیآ  900از    شی بار  قرآن 

 افتیقرآن در  اتیظهور امام زمان را از آ  توانینم  ل،ی اسرائی بن  اتیبدون آاست.    لیاسرائیبن

 یبه سوراخ لیاسرائیدر بن ی سوسمار چی: »هندیفرمای( مصلى اهلل علیه وآله) اکرمامبریپ کرد.

 ( 98 منتخب االثر، ص) رخ خواهد داد.« ،زی اتفاق در امت من ن  نیا  نکهینرفت، مگر ا 

بن  دیبا دشمن   لیاسرائی امت  به  تا  شناخت،  است  رایز  د؛یرس  یشناسرا  فرموده    ناًیقی»:  خدا 

 ...«افتی  یو کافران خواه  انیهودینسبت به مؤمنان،    یو دشمن   نهیمردم را، در ک  نی ترسرسخت
 ( 82 / مائده)

 

 : لياسرائیو بن هودی ی ( منجعليه السالم ) یموس
. فاصله خواهندیم  یحکومت مهدو  دندیبودند که فهم  یقوم  نی و هوشمندتر  نیاول  ان،یهودی

  ی هاسال است. فرعون  400(  السالم علیه )  ی( تا حضرت موسالسالم علیه )  وسفی حکومت حضرت  

کار   یها اجازهرا دوست نداشتند و به آن  لیاسرائی(، بنالسالم علیه ) وسفیبعد از زمان حضرت 

داشتند، زنده    ازیکه ن  ی. مردانشان را به مقداردندیکشیم  یها کارگردر حکومت را نداده و از آن 

 مضطرّ  لیاسرائیبن  یوقت  .دادندیقرار م  یو زنانشان را مورد تعدّ  کشتند،یرا م  هیداشته و بقنگه 

دادند که اگر به    شنهادیها پبودند به آن   انشانیکه در م  ییو ندبه سردادند، فقها  هیشدند و گر

  ل یاسرائیبن  رساند؛ی را م  شانیدهنده و منجنجات   ،و از خدا بخواهند، خداوند  ندیایب  نیسمت د

(  السالم علیه)  یموس  تکردند و حضر  ترک یخود را نزد  ی ظهور منج  ،سال  100از    شیب  ،هیبا گر

 ( شکل گرفت.(السالم علیه) یمعصوم، توسط حضرت موس یحکومت ول نی)اولآمد. 
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 دست فرعونيان: نجات از  ✓

زد و   ایخود را به در  یعبور داد؛ عصا  لیهزار نفر را از ن 600از    شی( بالسالم علیه)  یحضرت موس

 لیبه ن  شانیا  بیکرد. فرعون که در تعق  جادیا  لیاسرائیبن  یلهیعبور دوازده قب  یبرا  دوازده راه

 غرق و نابود شد.  ،لیها در نشدن راه تهو بس لیاسرائی عبور بنبعد از  ؛آمده بود 

بن  سوال: نابود   ل،یاسرائیچرا  از  اذ   ی پس  و  آزار  موجب  که  مصر  آن   تیفرعون  به  بود،  ها 

 برنگشتند؟ 

 [ عهد بسته بودند. نیدر ارض موعود ]فلسط ،یمهدو یحکومت جهان یبرا لیاسرائی چون بن

 )ارض( موعود بروند نيبه زم خواستندیم لياسرائیبن

 . ميبرس و ما قرار است به زمان موعود

سوره   در  و  دیفرمای م  ونسیخداوند  فرعون  پس  گذراندیم،  دریا  از  را  اسرائیل  فرزندان  »و   :

شدن قرار گرفت، سپاهیانش از روى ستم و تجاوز، آنان را دنبال کردند، تا وقتى که در شُرف غرق

 ز اند، نیست، و من اهیچ معبودى جز آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویده گفت: ایمان آوردم که  

نافرمانى مىتسلیم از این  اکنون؟ در حالى که پیش  از تبهکارانشدگانم.  و  بودى؟ پس    کردى 

آیند افکنیم، تا براى کسانى که از پى تو مى [ مى[ خودت به بلندى ]ساحلامروز تو را با زره ]زرین 

 ( 92-90 / ونسی ) هاى ما غافلند.«گمان، بسیارى از مردم از نشانهو بى عبرتى باشد، 

 : یاله تیعنا ✓

  ی هنگام  یو به موس  م؛یکرد  میبودند، تقس  یامت  ،کی  که هر  له،یرا به دوازده قب  لیاسرائی» و ما بن

 جهیسنگ بزن؛ درنت  نیرا بر ا  تیکه عصا  مینمود  یخواست آب کردند، وحرکه قومش از او د

 (السالمعليه) یموسسرگذشت قوم 

 عنایت الهی فرعونياننجات از دست 

 شکر نعمت آزمون اقتصادی و آغاز سرکشی

 طلبیآزمون جهاد و عافيت سرپيچی از کالم معصوم

 دادن ولی معصومتقهر الهی و ازدس الهی هایسنت
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خود را شناخت؛ و ابر را بر سر آنان    یژه یو  یچشمه  یهر گروه  د؛یدوازده چشمه از آن جوش

]و به   میکردمخصوص[ نازل  یو مرغ  نیترنجب  یعنی]  یآنان منّ و سلو   یو برا  م،یداد   رارق  بانیسا

  ی هااز فرمان  یچی. و ]آنان با سرپدیبخور  م،یکه به شما داد   یازهیپاک  یهای :[ از روزمیآنان گفت

 ( 160 / اعراف) .«دندیورزیهمواره بر خود ستم م یما[ بر ما ستم نکردند، ول

 : شکر نعمت ✓

موس  ی»هنگام که  ا  یرا  گفت:  خود  قوم  شو  یبه  متذکّر  خود  بر  را  خدا  نعمت  من!    د، یقوم 

را شکست( و   یو اسارت فرعون  یبندگ  ریقرار داد؛ )و زنج  یامبرانیشما، پ  انیکه در میهنگام

  ان یاز جهان  کی چیکه به ه  دیبخش  ییزها یخود قرار داد؛ و به شما چ  اریاختشما را حاکم و صاحب

 ( 20 / مائده) .«ودنداده ب

  ینعمت نياست؛ اول ،نعمت، مالک سرنوشت خود بودن  ن یخداوند متعال، بزرگتر دگاهدی از

 استقالل است.  کند،ی م تیعنا خواهند،ی م یکه حکومت مهدو  یکه خداوند به کسان

 : یو آغاز سرکش یآزمون اقتصاد ✓

خود    ی. از خدامی نوع غذا اکتفا کن  کیبه    م یستی! هرگز حاضر نیموس  ی: ادیرا که گفت  ی»زمان

ما فراهم   یبرا  ازش،یو عدس و پ  ر یو س  اریو خ  جاتیاز سبز  اند،یرویم  نیبخواه که از آنچه زم

  ن ی! )اکنون که چند؟یکنیبهتر انتخاب م  ی غذا  یتر را به جاپست   یغذا   ایگفت: آ  یسازد. موس

ا  دی بکوش  ت،اس در شهر ابانیب  نی از  آئ  ی(  شما   یبرا  جاآن   در  د،یهرچه خواست  رایز   د؛یفرود 

شدند؛ چراکه   یها زده شد؛ و باز گرفتار خشم خدائآن  یشانیبر پ  از،یهست. و )مُهر( ذلت و ن

خاطر آن  به هان ی. اکشتندی را به ناحق م امبرانیو پ دند؛یورزی کفر م ،یاله اتیآنان نسبت به آ 

 (60 / بقره) که گناهکار و متجاوز بودند.« ودب

قبال در مصر   د،یکنی را که طلب م  ییزهایچ  نیها گفت که ان( به آالسالم علیه )  یحضرت موس

  تان یبرا  هان یبهتر از ا   یلیخ  م،ی. اگر به مقصد برسدیکنیخوب را با بد عوض م  زیچرا چ  د؛یداشت

 رد شدند.  یها در آزمون اقتصادآن  نگونهی. و ا شودیفراهم م

 : طلبیو عافيت  آزمون جهاد ✓

سر خود ! و به پشتد یشما مقرّر داشته، وارد شو   یکه خداوند برا  یمقدّس نیقوم! به سرزم  ی»ا

 ( 21 / مائده) بود.« دیخواه  انکاری( که زدیگرد نکن)و عقب  دی بازنگرد

»گفتند:    مقدس.  نیآوردن زمدستبه   یها گرفته شد، آزمون جهاد بود؛ جهاد براکه از آن  یآزمون  نیدوم

شویم.  بیرون نروند، ما هرگز وارد آن نمى  جاآن مردمى زورمندند و تا آنان از    جاآن اى موسى، در  
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و   دندیترسیکه ]از خدا[ م  ی بیرون بروند، ما وارد خواهیم شد. دو مرد از کسان جاآنپس اگر از 

  د، یبر   ورشیبه آنان    هدرواز  نی[ داده بود، گفتند: از او شهامت  مانیمعرفت، اخدا به هر دو نعمتِ ]

 ( 23و 22 / مائده) .«دیبر خدا توکل کن دیو اگر مؤمن هست د؛یروزیپ ناًیقی دییآرد جاآن چون به 

در    یطلبتیو عاف   یطلبخاطر راحتبدهند و به   یبه خود سخت  خواستندینم  لیاسرائیقوم بن

 رد شدند.  زیآزمون جهاد ن

 : از کالم معصوم یچيسرپ ✓

  د یشد! تو و پروردگارت برو میهستند، ما هرگز وارد نخواه جاآنها در ! تا آن یموس ی»گفتند: ا

 (24 / مائده) .«میانشسته جان یما هم د،یو )با آنان( بجنگ

مقدس بروند، و ما قرار است به   نیها به زمدر آزمون جهاد، رد شدند؛ قرار بود آن   لیاسرائیبن

]که معصوم هم    ی نی امام خمزمان که  آزمون جهاد از ما هم گرفته شد، آن  .میزمان مقدس برس

به   دیو وعده داد که ما با  زد،یرا م  نی آزاد شود. چون امام، حرف د  دیخرمشهر با نبود[ گفت،  

 . میما به فرمان او گوش داد م،یسمت زمان مقدس برو

 : معصوم یدادن ولو ازدست  یقهر اله ✓

ندارم؛ پس میان ما و میان [ گفت: پروردگارا! من جز اختیار شخص خود و برادرم را  »]موسى

 (25 / مائده) قوم نافرمان جدایى بینداز.«این 

ول نافرمان  میبخواهرا  معصوم    یِاگر  را  او  برنم  م،یکن  یاما  اول  ول  میگردیبه حالت    ی بلکه خود 

ماه رمضان   19( که در شب  السالم علیه )  نیرالمومنی. مانند حضرت امکندی م  نیمعصوم، ما را نفر

 آنان کن. بیو بدتر از من را نص ریبگ شانیرا از اگفتند: من 

 : یاله هایسنت  ✓

حق[ تا چهل سال بر   یهااز خواسته   ینافرمان  فری مقدس ]به ک  نی سرزم  نی »ا  :]خدا[ فرمود .1

[ سرگردان خواهند بود، پس بر  نا ی]س  نِیمدت در زم  نیآنان حرام شد، همواره در طول ا

 ( 26)مائده/  مباش.« نیگروه نافرمان و بدکار، غمگ نیا

زم  ینافرمان  لیاسرائیبن و  برا  نیکردند  ا   یمدت  یمقدس،  سرگردان  شانیبر  و   یحرام 

 .افتدیم  قیبه تعو   مانیزمان مقدس برا  م، یکن  یو نافرمان  ی اگر سرکش  ز یشد؛ ما ن  بشانینص

  الجنان،حیمفات )  سرگردان تو باشم اى موالى من؟«تا کى  »  ،«اِلى مَتى اَحارُفیکَ یا مَوْالىَ»

 ( ندبه یدعا ،3 باب

 سخت  اریرا بس شانیهاو دل م،یشکستنشان لعنت کرد مانی»پس آنان را به سبب پ .2
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جا  م،یدیگردان جا  یی]تا  از  را  خدا  کلمات  معنا  اشیاصل  گاهیکه[    رییتغ  اش یقیحق  یو 

آن پند داده    لهی[ که به وسیاز آنچه را ]از معارف و احکام تورات واقع  یو بخش  دهند،یم

  شان یاز ا  یگرفتند[ و همواره از اعمال خائنانه آنان جز اندک  دهید بردند ]و نا  ادیشدند، از  

پس ]تا نزول حکم جهاد[ از آنان درگذر و ]از   ؛یشو ی[ آگاه مندیخدا مانی ]که وفادار به پ

 ( 13 / مائده) را دوست دارد.« کوکارانیخدا ن رایگردان؛ زیمجازاتشان[ رو

ما   رود،یزمان مم  اما  م،ی و سپس عهد بشکن  میعهد ببند  م،یبخواه  یاگر حکومت مهدو

 یو وقت  شودیمها سنگ  دل   صورتن یدرا  م؛یریگیسرگردان شده و مورد لعنت خدا قرار م

از آن   یکرده و بخش فیکه کالم خدا را تحر میشویم لیاسرائیها سنگ شد، مانند بندل

 کشتند. را  یفرستادگان اله ،ت ینها رسپردند و د یرا به فراموش
 

 :(السالم عليهحکومت حضرت داوود )
ول  نیدوم بزرگتر  یحکومت  و  تار  یپادشاه  نی معصوم  داوود  ل،یاسرائی بن  خیدر  حضرت   به 

داوود  السالم علیه) حضرت  قوم  دارد.  تعلق  موسبر (  قوم  در  السالم علیه)  یخالف  آزمون (، 

جهادو    یاقتصاد پ  آزمون  مزام  .دندی رس  یروزیبه  داوود    ریدر  حضرت  که،  است  آمده  داوود 

شده  یشگفت یهیمردم ما یکه برا ییتا جا کردند،یم  هیگر زمانم اما یبرا ار ی( بسالسالم علیه)

زمان را   چرا حسرت آن  ؛دیدار   زیو همه چ  دیکردند: شما که پادشاه هست  بود. از حضرت سوال

همه   شود،ینم  دایپ  یضیمر  چیه  گریزمان د  در آن  د،ی فهمیحضرت گفتند: شما نم  د؟یخوریم

توانم باشم، اما شما  یفرمود: بله من هم م  ؟یبشو  یتوانیو... گفتند: خودت نم  شوندیم  اهللیول

امر اصرار کردند و داوود از خداوند    نیقوم داوود به ا   .دی اوریکه آن زمان را تاب ب  دیستین  یافراد

(  السالم علیهرا به داوود )   یاز حکومت مهدو   یبخش کوچک  زیآن را درخواست کرد؛ خداوند ن

اما  السالم علیه )  حضرت داوود  است.  آزمون عدالتو آن    دهدیم به منسب قضاوت نشست،   )

دل و  شاهد  نم  لیبراساس  قضاوت  مدرک،  اله  کرد،یو  اذن  به  باطن  ،یبلکه  .  کردیم  یقضاوت 

(  السالم علیهحضرت داوود )  هیعل  یروان  اتیو دست به عمل  اوردندیوضع را تاب ن  ن یمنافقان ا

نخواهند بود، مگرآنکه    یقیمؤمن حق  ،: »به پروردگارت سوگند که آناندیفرمایخداوند م  زدند.

 در یاکه کرده یسپس از حکم رند؛ی بپذ یاختالف دارند به داور خود نزاع و انیتو را در آنچه م

 ( 65 / نساء)  شوند.« میبطور کامل تسل احساس نکنند و یو ناخشنود یتنگدل  چیوجودشان ه
 

 :امبر ي تحقق وعده پ
 نرفت،  یبه سوراخ لیاسرائیدر بن یسوسمار چی: »هندیفرمایکه م امبریاز پ تیروا  نیطبق ا
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 ( 98 ص االثر،منتخب) خواهدداد.«رخ زیاتفاق در امت من ن  نی ا  نکهیمگر ا

  گاه یدر جا  دیزیمانند    یکه فرد  دیرس  ییکار به جا  ها افتاد واتفاق  نیتمام ا  زیما ن  امبریبعد از پ

  ما مأمون تو   ، نیحس  ی( نوشت: االسالم علیه)  نیحسبه امام   ییسُرد خُزا  مانینشست. سل  امبریپ

هستمیاآماده  ؛میهست ما  امام  هم  تو  لب  اتفهیوظ  ،ی.  ما  به  که  حضرت ییگو  کیهست   .

که به امام گفته   یمردم  گونهن ی و ا  حجت بر من تمام نشده بود.  ،نامه  نیتا قبل از ا  ند،یفرمایم

امام را تنها گذاشته و حت  ا،یبودند ب نر  د  یخودشان  آنها را    زیکشتن او تالش کردند. خداوند 

  ی سو ما به   ،است که  ن یعاشورا هم  ارتیز  یهارا سنگ کرد. منظور از لعن   شانیهالعنت و قلب 

 . میهست  فرستندگان لعنجزء    لکهب  م؛یستین  نیکه جزء ملعون  میو نشان ده  مییخداوند برائت بجو

شده  هایدل • سنگ  ا   ما  اثباتش  برا  :است  نی است.  بُر  یروضه   مانیتا  را   دنیسر  حضرت 

 کرد. هیگر زیحضرت، عمرسعد ن دنیاز سر بُر که  یدر حال م،ی کنی نم هینخوانند، گر

 . ( استالسالمعليه ) ني(، در پرچم سرخ حسفیفرجه الشر  یعجل اهلل تعال)  یراز ظهور مهد
 

 : یانقالب اسالم یها آزمون
اما   م؛یدادن هستو هنوز هم درحال آزمون  میداد  یآزمون اقتصادو   آزمون جهادما در انقالبمان 

  ی نجوم  یهاحقوق  ،یمفاسد اقتصاد  م؛یجواب بده  یآزمون عدالت را به خوب  میمتاسفانه نتوانست

سع...  و حرام   یدشمن  زدر  دارد؛  مردم  کردن  نسل  رایخوار  بعدحرام   یاگر  نسل  شود،    ی خوار 

شد.حرام  خواهد  حرام   زاده  مردم  است  براممکن  کوفه(  مردم  )همچون  امام   یخوار  آمدن 

زاده، حتما سر امام زمان خود اما نسل حرام   ند،یدعوت نما  شانیاز ا  ی زمانشان دعا کنند و حت

 . دی را خواهدبُر
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