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 ی ظهور ضدیت با صهیونیزم جهانی، الزمه 

 

 :مقدمه
ابراهیمی    دومین وجه اشتراک تمام ادیان ابراهیمی و غیر  ،مفهوم ظهور   ،بعد از اعتقاد به خدا 

تأکید بر  مانند    ،البته وجوه اشتراک فراوان دیگری هم در میان ادیان ابراهیمی وجود دارد  است.

توسط   ،های جهانازدیاد نسل حضرت ابراهیم و همچنین تأکید بر این موضوع که جمیع امت 

این  ،  شودیکی دیگر از وجوه مشترکی که در این ادیان یافت می  این ذریه هدایت خواهند شد.

کتاب    به عنوان مثال به این موارد در  کننده از نسل ذبیح خواهد بود.آن فرد هدایتاست که  

ر این مسئله که آن شخص ذبیح، اسماعیل توان گفت که دعوا بر سَپیدایش اشاره شده است و می

اما   ؛دانندان، حضرت اسحاق را ذبیح مییهودی  نشأت گرفته است.  جاهمیناست یا اسحاق از  

در بخشی   پذیر است.تورات امکان  یحضرت اسماعیل است به وسیله  ،اثبات اینکه آن شخص

می ابراهیم  حضرت  به  فرزند  قربانی  ماجرای  در  خداوند  که  آمده  تورات  إخیدُک »گوید:  از 

ت که منظور خدا  که تک پسر خودت را به قربانگاه ببر و این بدین معناسبه معنای این  ؛(«)أحدک

چون ایشان فرزند اول است و حضرت اسحاق در آن زمان هنوز به دنیا    حضرت اسماعیل است

 (22 پیدایش، باب  فر)ِس. نیامده است

اینگونه گفته شده   ،یافتن نسل حضرت اسماعیل  در رابطه با برکت  همچنین در کتاب پیدایش

بارور گردانم و او   ،او را برکت داده نک یتو را اجابت فرمودم. ا ل،یو اما در خصوص اسماعاست: »

  .«وجود آورمه  ب  یاز و  میعظ  یو امت  ندیآ  دیپد  یاز و  ئیسر  12گردانم و    ر یکث   اریبس  اریرا بس
 (20 ، آیه17 پیدایش، باب  فر)ِس

 اشاره شده است: اسماعیل(  لک عظیم و حکمت به خاندان ابراهیم )بنیدر قرآن نیز به اعطای مُ

  آتَیْنَاهُمْ  وَ  الْحِکْمَةَ  وَ  الْکِتَابَ  إِبْرَاهِیمَ  آلَ  آتَیْنَا  فََقدْ  فَضْلِهِ  مِنْ  اللََّهُ  آتَاهُمُ  ی مَاأَمْ یَحْسُدُونَ النََّاسَ عَلَ»

( چون آنها را خدا به فضل  نیو مسلم  امبریپ  یعنیبا مردم ) ورزندیحسد م بلکه»  ؛عَظِیمًا« مُلْکًا

 ی لک و سلطنتمُ و به آنها میکتاب و حکمت داد میابراه برخوردار نمود که البته ما به آلخود 
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 (54)نساء/  «.میبزرگ عطا کرد
 

 :بیتدلیل دشمنی یهود با اهل 
این یکی از علت حاضر به دعوت کردن ایشان شدند،   ،بدون دیدن پیامبر  که مردم مدینههای 

قبایل یهودی مدینه    یهایی که آنها را به واسطههای پیامبر آخرالزمان بود. نشانهشناخت نشانه 

ها قبل  از مدت  ،های آخرین پیامبر داشتندیهودیان مدینه با اطالعاتی که از نشانه  شنیده بودند.

سه از باب سوم کتاب    یبه آیهتوان  مثال میبه مدینه آمده و منتظر ظهور او بودند. به عنوان  

»آن اتفاق از فاران خواهد افتاد« امام رضا نیز در   :نبی اشاره کرد که در آن گفته شده  قوقیَحَ

. بعد  الجالوت )بزرگترین مقام علمی یهودیان( به این مسئله اشاره فرمودندخود با رأس  یمناظره

دشمنی با او و   ی پیامبر از نسل خودشان نیست، زمینه  یهودیان مدینه متوجه شدند کهکه از آن

ی بعد از خود مورد پیامبر را به دلیل نداشتن نسل  ،یهودیان در ابتدا  فرزندانش را فراهم کردند.

از نزول سوره  ؛دادندشماتت قرار می  بعد  به کثرت خاندان پیامبر اشاره    کوثر  یاما  که در آن 

توان به ماجرای بیت پیامبر برآمدند. به عنوان مثال می برداشتن اهلشود در صدد از میان  می

معروف    یخوردن و ایراد جمله   بعد از ضربت  ،اره کرد که حضرت علیشهادت حضرت علی اش

  ، ص 1  اآلمال، ج)منتهی«  پسر زن یهودی را بگیرید.»فرمایند:  در ادامه می الکعبه«    و ربِّ  زتُ»فُ

174 ) 

دنیا آمدن    قبل از به  ،سال  70ولد( که    هیلد )نبوت  کتابی به نام نبوئتهمچنین در بخشی از  

ر از قفا با خنجر »سَ  :کربال آمده است  یتوضیحاتی در رابطه با واقعه  پیامبر نوشته شده است،

تغییراتی در زمین و آسمان پدید   ؛فرات واقع شود  دو دست قطع گردد در کنار شطَّ  ؛ودبریده ش

 ((حرف القاف) 18 هیلد، آیه نبوئت)آید.« 

بیت ایشان  و اهل  اهللبرکت در نسل رسول  یکتب خود، وعدهاشارات فراوان  بر اساس    یهودیان

در کتاب   به دلیل منافع و لجاجت خود از پذیرش حق سرباززدند.اما    ؛را تشخیص داده بودند

است:    ، پیدایش آمده  شنیدمچنین  را  تو  اسماعیل  مورد  در  به    »من  اجابت   ،امام  12و  را  تو 

 (20 و  18 ، آیات 17 پیدایش، باب  فرِس)نمایم.« می
 

 نبوت: برتری مقام امامت از مقام 
مقام امامت   از   ءتمام انبیااما    پیامبران الهی به آن نائل آمدند  ی مقامی است که همه  ، مقام نبوت

یعنی کسی که حاکم   ؛شودیاد می   (ناسی )در دین یهود از این مقام با لفظ ناشی    .برخوردار نبودند
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مگر اینکه به مقام   ؛حاکم بر قوم خود هستند  پیامبران صرفاًکه    حالی  در  هاستبر کل انسان

به مقام امامت نیز رسید   یم پیامبری بود که عالوه بر نبوتحضرت ابراه  امامت نیز رسیده باشند.

سفانه برخی از مردم آن زمان این  أو پس از ایشان پیامبر اسالم نیز مقام امامت داشتند که مت

در رساندن پیام الهی به مردم عصمت   اًدر تفکر یهود، پیامبران صرفموضوع را درک نکردند.  

 مین نیز انتقال یافته بوداز مسل  سفانه این تفکر توسط یهودیان شمال مدینه به برخیأمت  دارند؛

فرمودند، برخی از اصحاب در پاسخ  ای میزمانی که پیامبر نکته  ،ارد بسیاریبه همین دلیل در مو

همچنین در مواردی   «محمد؟!  ای  ست و یا کالم خود تو آیا این سخن، کالم الهی ا: »گفتندمی

بر سخنان را  اَ  نظرات خود  میپیامبر  خاندان    .دانستندرجح  و  پیامبر  به  نسبت  بسیاری  افراد 

 بیت ایشان را مورد اذیت و آزار قرار دادند. بارها اهل  ،ورزیدند و بعد از پیامبرایشان حسادت می 
 

 ظهور: ی الزمه ،قدرت شیعه
مورد حمالت دشمن قرار گرفتند، زمانی    ،بیشترین زمانی که این خاندان،  در طول تاریخ  اساساً

بر اساس ]  در شرایط فعلی نیز  است که شیعیان و افراد کمتری گرداگرد ایشان حضور داشتند.

 ترس از کشته شدن امام است.   ،ترین دالیل غیبت امام زمانیکی از اصلی  [روایت امام صادق
 (243 ص ،1 الشرائع، جصدوق، علل شیخ)

 به ظهور نخواهیم رسید. از جان ایشان مراقبت کنیمکه به قدرت نرسیم و نتوانیم  تا زمانیپس 

البته باید به این    .نیم از جان آخرین امام دفاع کنیمما باید به حدی قدرت پیدا کنیم که بتوا

  ،چراکه اگر قرار بر معجزه بود  ؛این اتفاق با معجزه رخ بدهد  قرار نیستموضوع نیز واقف بود که  

. به عبارت دیگر ما باید به قدری قدرتمند  خوردبیت رقم می این اتفاق برای پیامبر و دیگر اهل

حمله به امام زمان را برای دشمن افزایش دهیم. در شرایط فعلی که احتمال   یکه هزینه  ،شویم

ما نیز باید   ؛بعد از ظهور امام زمان، دشمن با هرگونه سالحی جان امام را به خطر بیاندازد  ،رودمی

تواند به این موضوع ختم شود شدن میو این توانمند    توان دفاع در همان سطح را داشته باشیم

وَأَعِدَّوا  »  الهی به خداوند نشان دهیم.  ین نیت خودمان را برای دفاع از آخرین ذخیرهسکه ما حُ

قُوَّةٍ مِن  استَطَعتُم  مَا  دارید  هر»  ؛«لَهُم  قدرت  در  آنها  نیرویی  با  مقابله  آماده   )دشمنان(  برای 

 (60)انفال/  «.سازید

  ا به سمت فهم رسیدن سردمدار، جامعه رتوانند به عنوان  بهترین کسانی که می  ، در این شرایط

انقالب    در جریان حوادث مختلف در طول  ،این موضوع  سوق دهند، جوانان هستند.به امام زمان  

 اسالمی به اثبات رسیده است.
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 : سخن پایانی
ظهور به  رسیدن  اراده  ، برای  بر  نیز    ، ظهور  یعالوه  جهانی  با صهیونیزم  میان  باید ضدیت  در 

 ؛این ضدیت وجود نداشته باشد اما  ؛ی ظهور داشته باشیماگر اراده .منتظران وجود داشته باشد

برسیمنمی ظهور  به  این صورت  .توانیم  اراده  ،دشمن  ،در  با  نخواهد    یدیگر  مشکلی  ما  ظهور 

ندارد.  ؛داشت با صهیونیزم، معنایی  ما فهم   چراکه مهدویت بدون ضدیت  اگر  به عبارت دیگر 

ناگ باشیم،  داشته  مهدویت  از  می  زیرصحیحی  صهیونیزم  با  ضدیت  را    رسیم.به  موضوع  این 

یک  »  ؛«هثلَع مِبایِ ثلی الیُمِ»حسین فرمودند:  زیرا امام    ؛کربال متوجه شد  یواقعهتوان حتی از  می

 (21 طاووس، ص بن لهوف، سید)« کند.گاه بیعت نمی ثل یزید هیچبا یک نفر مِ ثل حسیننفر مِ

و مخصوص زمان خاصی فهماند که این مسئله همیشگی بوده  این موضوع را به ما می  ، این سخن

افراد شبیه به یزید را بشناسیم و در مقابل آنها بایستیم   ،پس باید در طول تاریخ  ؛از تاریخ نیست

 تا مانند حسین شویم.

 پوراستاد رائفی سخنرانی
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