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های مقابله با تبلیغات علیه منتظرانمهدویت و راه  

 

 :نید یآگاهانه انتخاب

 نیدارد خودش د فهیکه از پدر به فرزند ارث برسد بلکه هرکس وظ ستین یموروث یامر نید

 نی( به همستین یدیتقل نی)اصول د برسد نیقیدر مورد آن به  ایانتخاب کند  قیخود را با تحق

 یآزاده یهاانسان یهمه یال و دغدغهؤس ؟نه ایمن بر حق است  نید ایکه آال ؤس نیا لیدل

 جهان است.

 قف مراد آنهاست رابر وِ شتریب ایافراد آنچه دوست دارند  شتریب سفانهأمت

 .کنندیبه آن عمل م ایقبول  نید نیعنوان قوانه ب

 لیدل میکه دوست دار ییزهایچ یو ما برا کندیم دیمنطق تول مانیما برا التیتما غالباً یعنی

 60سال  انیعیو ش هیمعاو با شانیحسن به صلح اامام ارانی لیدل نیبه هم میتراشیم یمنطق

 .اعتراض کردند نیحسامام امیبه ق یهجر
 

 :ییشگویپای از جنس معجزه

ببرند( معجزات  یپِ نیآن د تیمردم به حقان نکهیا ی)برا امبرانیپ تیاثبات حقان یهااز راه یکی

 امبریپبه  هایغرب نیهم یبرا بود بیو غ ندهیخبر از آ ،امبرانیاز معجزات پ یکیآنها بود. 

prophet ندیگوی( مشگوی)پ. 

 است اما  انیمعمول در اغلب اد یامر ییشگویپ

 وجود ندارد. قیدق یهاییشگویپ عیتش یبه اندازه ینییو آ نید چیدر ه انیم نیدر ا

 ینیبشیاز ظهور( را پ شیامروز جهان )پ تیوضع تیباز امروز، اهل شیها پقرنسالها بلکه 
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جهان باشند از آن  یهر کجا درحادثه  کی وقوعِ یدر لحظه ایمردم دن نکهیاز جمله ا اندکرده

: ندیفرمایمالسالم علیهصادق امام .. ..خانه از حوادث آن خانه کیآنچنان که اهل  شوندیمطلع م

 ندیبیدر مشرق باشد، برادرش را در مغرب م مانیباا انسانِ کیدر زمان دولت حضرت قائم اگر »

عالمات  یف مانیاإلسرور أهل) «.ندیبکه در مغرب است، برادرش که در مشرق است را مى یو کس

 (115، ص الزمانظهور صاحب
 

 :اسالم و پیشگویی آخرالزمان

پس از  یکیکه  است تیباهل یهاییشگویآخرالزمان از جمله پ یهامربوط به نشانه ثیاحاد

آخرالزمان  یهانشانه از نشانه ۷0 یثیحد کیدر  یکه گاه ییتا جا شودیمحقق شده و م یگرید

 ...» فرمود: نگونهیا مانیبن  فهیذَبه حُ یثیدر حد امبریآن جمله پ از شده است انیو مردم آن ب

که  نمیبیرا م ی. روزکنندیاما به آن عمل نم خوانندیم بایکه قرآن را ز نمیبیرا م یروز

خود را  ،زنان و زنان هیخود را شب ،که مردان نمیبیرا م ی... روزکنندیرا بلند م شانیهاخانه

... مردم آخرالزمان کندیم دایپ تیرسم ایکه لواط در دن نمیبیرا م یوز. رکنندیمردان م هیشب

 (383 ص ،المهدیالقائمالخالص فی ظلیوم) «...کارندینم وهیاما درخت م کارندیدرخت م ادیز
 

 :ما در آخرالزمان یوظیفه

نور و روشن  یآمدن و غلبه یوعده تیبو ظلمت است اما قرآن و اهل یکیاوج تار آخرالزمان

است. ظلم، فساد و  دهیو ظلمت خود رس یکیتار یبه انتها ایاند. دنرا هم به ما داده خیشدن تار

 را انجام نداده باشد.وجود ندارد که بشر آن  ییفحشا

 .برگرداند ریرا به صالح و خ ایتا دن دیآیزمان ماما امام

 یِکیعادت نکردن به تار ی)وجود امام( کوتاه است اما حداقل کار ما برا دیدست ما از خورش امروز

که مبادا به  میمراقب باش دیبا .آخرالزمان و فراموش نکردن نور، شمع روشن کردن است

 .میآلوده شو ،زمانه یهایآلودگ
 

 :ویژگی و مقام منتظران

 .استینامساعد دن طیدر شرا مانیدر امان ماندن ا یاز جمله راهکارها بیبه غ مانیو ا توکل
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در زمان  نی. در واقع وارثان زمدیگشایما راه م یخدا برا م،یکن شهیداشته و تقوا پ مانیا یوقت

 .دارند مانیا بیو امام غا بیو به غ کنندیم شهیتقوا پ بتیغ یهستند که در دوره یظهور کسان

کرده و آنان را برادران  ادیاز آنها  در جمع اصحاب خود امبریگروه چنان واالست که پ نیا مقام

مردمان در  نیبزرگتر»فرمودند:  المالسهیعل یرسول اکرم به حضرت عل نیهمچن .خواندخود 

 اند،دهیرا ند امبرشانیپ کنند،یم یزندگ ندهیهستند که در روزگاران آ یکسان ن،یقیو  مانیا

 ،1 ج ،هالنعمالدین و تمامکمال) «.آورندیم مانیا یدیسف یرو یاهیاست و به س بتیامام آنها در غ

 (288 ص

ما را از راه خدا  ا،یکسب مال و دن ایموجب حسرت ما شود  گرانید یویدن یهامبادا داشته پس

ر و زَ میکه امام خود را به س یهجر 60سال  انیعیصورت مانند ش نیباز دارد که در ا زمانو امام

 د.ش میخواه یفروختند، دچار حسرت و عذاب ابد ایو دن هیاومع

 سخت اما ممکن است و ایدن یفعل طیماندن در شرا سالم

 .شودیمنتظران م یآن برا میباعث اجر و پاداش عظ یندارید یِسخت نیهم

 پوراستاد رائفی سخنرانی

 های مقابله با تبلیغات علیه منتظرانمهدویت و راهضوع: مو

 تهران 9۷خالصه و چکیده سخنرانی استاد رائفی پور، مهر 

 @anrMahdiaتهیه شده در واحد مهدویت مؤسسه مصاف، مهدیاران   
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