
 های پنهانیامید

له آلسلام-یوسف پیامبر      
 
ا و آ ن  ی  ب  ه و علی ن  له آلسلام-به فرزندان یعقوب نبی در وصیت خود  -علی 

 
ا و آ ن  ی  ب  ه و علی ن   من شما بعد از ؛گفته بود -علی 

 تانزارآو اذیت و  شد خواهندمسلط فرعونیان بر شما  ید.خواهید د ختیهای بسیارهید سمیدانجام که گناهانی سبب به 

ا از او شمو تان را به دست بگیرد که موسی بن عمران به دنیا بیاید رهبری  میبینیدوقتی روی آرامش  می کنند.

ر روز بر آنها تلخ تر زندگی هو  گرفتروزگار بر بنی اسرائیل سخت تر میاز آن روز هر روز  .پیروی کنید

ها که همه راههای نجات بسته شده بود و بنی اسرائیل از همه چیز و همه کس نومید شده بودند ن سختیآمیگشت. در 

له آلسلام-نام موسی دم به دم 
 
ا و آ ن  ی  ب  ه و علی ن  بر جان خود نقشی از صورت موسی نبی همه نوادگان یعقوب د و را میبردن -علی 

 و زندگی فقط وقتی روی خوش به آنها نشان خواهد داد که موسی بیاید بودشان شده دیگر باور ؛حک کرده بودند

 برای همین در انتظار او بودند و برای آمدنش دعا میکردند. پیرو او گردند.

ی است سخبر به فرعون رسید که بنی اسرائیل گمان میکنند مردی از میان آنان برانگیخته خواهد شد که نامش مو 

فرعونیان نجات خواهد داد و تاج و تخت طاغوت را برخواهد چید. روزی جادوگران و پیشگوهای  را از بند آنانو 

دربار به نزد او آمدند و خبر دادند که والدت منجی بنی اسرائیل نزدیک است. فرعون هم دستور داد بر همه زنان 

 ن کشیدندجنین ها را بیروو ن را پاره کردند آنگاه شکم زنا ،بنی اسرائیل قابله ای گماردند تا بدانند کدامشان باردارند

دهشتناک هر چه از بارداری در این آشوب  .سر از بدن نوزاد جدا میکردند نوزادی به دنیا می آمد همان دماگر و 

بارداری اش مخفی بماند ولی  هر چاگمیدانست او تر میشد  ضعیفوسی میگذشت رنگش زردتر و تنش مادر م

 .برسد سر از تن او جدا خواهند کرد روز تولد دردانه اش که

از  ؛متولد شدپنهان از چشم همه خبرچینان طاغوتی موسی در پناه و امان خدا  دوران بارداری به پایان رسید و

همان  اونمی دانست در حالی که  ی پذیرفت و در خانه خود جای دادفرعون او را به فرزند ؛شیر مادرش نوشید

کسی است که به خاطر نابود کردنش بیست و چند هزار نوزاد بنی اسرائیل را كشته است تا مگر موسی را هم 

 کشته باشند.

 

 

 

 

لهصلی –رسول خدا 
 
ه و آ ه –موعود آنقدر از فرزندش مهدی  -الله علی  گفته بود و چنان او را به مردم شناسانده بود که  -آلسلامعلی 

ه –فرزند امام حسن عسگری  حتی عباسیان هم میدانستند که است که بساط ستمگران را برخواهد همان کسی  -آلسلامعلی 

هم –برای همین پیش از آنکه مهدی آل محمد  .آرزوهای رسول خدا را برآورده خواهد کردچید و  متولد شود  -آلسلامعلی 

به بهانه های گاه و بیگاه  .پدر و پدربزرگش را  در اردوگاه نظامی زندانی کردند تا از هر جهت زیر نظر باشند

ه –به خانه امام حسن عسگری  را سرزدهقابله ای گوناگون  ابود او را نفرزندی در راه است  میفرستاند تا اگر -آلسلامعلی 

ه –ها روزی امام عسگری  دشمنیبا همه این اما  .کنند ز و ا عمه خود حکیمه خاتون را به خانه دعوت کرد -آلسلامعلی 

لهصلی –پیامبر اكرم 
 
ه و آ اّمتهاى پیشین واقع شده است در این هر چه كه در فرمودند: -الله علی 

 .اّمت نیز مو به مو واقع خواهد شد

 



آخرین  شبهای نیمه در مهمان ایشان باشد و شب را در منزل ایشان بماند چرا که قرار است  که افطار او خواست

 . حجت خدا به دنیا بیاید

هیچ اثری از بارداری در وی ندید تا اینکه در نیمه های شب نشانه های والدت عمه نگاهی به نرگس انداخت ولی 

ه –منجی حق آشکار شد و قائم آل محمد   1پا بر زمین نهاد.در نیمه شعبان  -آلسلامعلی 

  :بگوییدحاال شما 

ه –مهدی  پنهان کردن والدت حضرتدلیل  -الف  چه بوده است؟  -آلسلامعلی 

 ستم و کشتار دشمنان خدا (1

 همان نوزادین حضرت در ترس بر جا (2

 آزار و اذیت امام  (3

ه –به شهادت رساندن امام عسگری علیه السالم (4  -آلسلامعلی 

 

ه –امام مهدی  -ب له آلسلامحضرت موسی  هایی به  تهشباچه ت دابتدای وال در -آلسلامعلی 
 
ا و آ ن  ی  ب  ه و علی ن   داشته است؟ -علی 

 با وجود شاهدان والدت والدت پنهانی (1

  والدت پنهانی-ترس از کشتن (2

 زندگی ناشناسانه بین مردم-والدت شاهدانوجود با  پنهانیوالدت  (3

 تدشاهدان وال-زندگی ناشناسانه (4

 

گزینه درست را با در نظر گرفتن ترتیب سواالت به سامانه پیامکی  ،فروردین فرصت دارید 33فقط تا 
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از آنچه  دوارتریام دىیامام صادق : بدان چه ناام

 امبرشیخداى تعالى کار بنده و پ رایدارى باش، ز دیام

شب اصالح فرمود و با امام  کیالسالم را در  هیموسى عل

.کند نیزچنیالسالم ن همیائّمه عل نیقائم دوازدهم  
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