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 تحریف منجی 

 

 ه:مقدم

است که همواره خود    نی ا  ؛ که ممکن است انسان به آن مبتال شود  ییهاانحراف  نیاز بزرگتر  یکی

 هاانحراف   نی بدتر  ،شیطان   .گاه متوجه باورها و رفتار اشتباه خود نشودچیحق دانسته و ه  را بر

تحریف    ،انیهستند که در اد  یکسان  ،افراد از نگاه خداوند  نیو بدتر   دورآی به وجود م  انیدر ادرا  

م وجود  م  رایز  ؛آورندی به  نسلی باعث  تحر  یهاشوند  آن  بخش  فیبعد،  د   یرا  و    نیاز  بدانند 

فرد   رایز  ؛دیآیبه وجود م  یبه سخت  انیدر اد  رییتغ.  صادقانه آن را باور داشته و به آن عمل کنند

 وکنند یاشتباه م گرانیباور است که د   نیداند و بر ا یدرست م  ،درصد  خود را صد نی د  ،داردین 

اسالم همواره    ،. به همین دلیلاست  تیراه هدا   ه شدنو بست   دنینقطه شروع نفهم  تعصب،  نیهم

 د.داریم کورکورانه باز دیکند و از تقلیدعوت م  دنیشیو درست اند  تیانسان را به عقالن
 

 :لیدر تورات و انج  ف یتحر 
و خاص   ژهیوگروهی    ،در نزد خداابراهیم    آلاین است که    یدهندهنشان   ،تورات  آیات  مطالعه

و   افتیبرکت خواهد    ایتمام دن  ،میخداوند به آنها برکت داده و به واسطه فرزندان ابراه  اند؛بوده 

  ؛ کید شده استأت  آل ابراهیمبودن    ژهیمهم و و  به  نیز  لیانج  در.  خواهد شد  ادینسل آن حضرت ز

  بلکه   ستین  حی ذب  ،لیشده است که اسماع  انیو به دروغ بتحریف شده    ،بخشی از واقعیت آن  اما

انحرافنه یزم  ،دروغ   نی ا.  ذبیح است  ،اسحاق دن  ات بسیاریساز  تورات آمده    رایز  ؛شد  ایدر  در 

 ،دهدیم رییرا تغ زیکند و همه چیظهور م خیتار یاست که آن فرد وعده داده شده که در انتها

  ی امبریبه پ یس یکه حضرت ع یزمان .کردند فیتحرموضوع را  نی ا یانیهود .است حیاز نسل ذب

  بروز اختالف   امر موجب   نیهم  ت؛اس  حیذب  ل یرا متذکر شد و فرمود که اسماع  فیتحر  نیا  د،یرس

 لیاسماع  به ذبیح بودن  ( وصی حضرت عیسی)  پطرس  با پیروی از  یگروه  .شد  ونی حوارمیان  

 د کیأ، تاسحاق ذبیح است بر این تحریف که خط یهود را دنبال کرد و ،پولس معتقد ماندند اما



 
2 

 کرد.
 

 یم: حضرت ابراه یق یحق فرزندان
از   ؛متعلق به آنان است ،ایکل دن  کنند  اتبثا این هستند که به دنبال هاسمیونیصه ،که امروزنیا

م  ن یا نشأت  ابراه  ردیگی مسئله  حضرت  فرزندان  را  خود  آنان  اسحاق   میکه  حضرت  نسل  از 

 . دانندیم

 است. لیاسرائ عقوب،ی گریپدر حضرت یعقوب است و نام د  ،اسحاق

که از نسل او هستند،   ]وعده داده شده[  فرزند  ۱۲و    او   و فرزندان   لیحضرت اسماع  ،یقینسل حق

به خداوند    می ابراه  و:  آمده است  نیچن  ۲۰  هی، آ۱۷باب    ش،ی دای پ  فردر سِ  .شودیمقابل آنان م  نقطه

و در مورد اسماعیل تو را »خداوند گفت:    «بماند...  یجه تو باقوَ  یبرا   لیاسماع  ،کاش  یا»گفت:  

امام   ۱۲،  دئَمَد ئَمَ  یبه واسطه   .دیاو را برکت خواهم داد و بزرگش خواهم گردان  نکیاجابت کردم. ا

  ارد مسئله اشاره د  نیبه ا   هیآ  نی ا  «.ش خواهم ساختمبدّل   یبه وجود خواهد آمد و به قوم بزرگ

به وجود حضرت محمد )واژه   نیاست و نه اسحاق همچن  لیکه ادامه نبوت در نسل حضرت اسماع

 . هاستداللت  نیمنکر ا  ،هود . هرچند یامام اشاره دارد ۱۲محمد( و  یعنی  ید در زبان عبرئَمَدئَمَ
 

 : یمنج حقایق از جمله  در مواجهه با  سمی ونی صه ی هاروش
 

 

 

 

 کتمان حقایق:  ✓

روش آنها این    .آن است  کتمانِ  ؛رندیگیبه کار م  قیدر مواجهه با حقا  انیهودیکه    یروش  نیاول

 آن نشود.  نماییبزرگپردازند تا باعث است که به برخی مسائل نمی

 زدایی:تقدس ✓

 کنند.کنند که تقدس آن مسئله را بشکنند و آن را تمسخر پس از کتمان، سعی می

 :تحریف کردن  ✓

 در موردهایی  صورت ویژه کتابه  به بعد ب  ۲۰۰۰از سال    هاستیوانجلاِ  ای  یح یمس  یهاستیونیصه

Twelve Emam  زنده معتقد به امام زمان  ،جهان غرب  ،امروز   چراکه  ؛)امام دوازدهم( نوشتند ،

یمنج حقایق از جمله در مواجهه با سمیونیصه یهاروش  

کردنتحریف  کتمان حقایق زداییتقدس   
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 یطانیش  یرا اعجاز  هنگام ظهور  ،حضرت  و معجزات  زنده ماندن  اما  ؛نزدیک اوست  ظهورو    بودن

واقع.  دندانیم خاورممدّ   یاسالم  تیمهدو  ایجاد  دنبالبه  ها  ستیونیصه  ،در  در  خود   انه ینظر 

ذکر شده    در احادیث ما خراسان  اهیس  یهاپرچم عنوان طرفداران  ه  ب داعش جادیا  مثالً.  هستند

آنها داعش را سپاه امام زمان و امام   .د( شروع شمیالقاعده از افغانستان )خراسان قدزیرا  ؛  است

شده   ها گرفته نجلیستا وها از تفکر اِکنند. حتی شیوه کشتار داعشیمعرفی می  ستیکرایآنترا  

 کرایست )ضد مسیح( است.شیوه آنتی  ،زیرا سر بریدن ؛است
 

 ی: شناخت منج  لزوم

 ی انیادتا جایی که حتی  ؛است انیتمام اد انیبحث مشترک م نیدوم ،یمنج ،از مفهوم خدا بعد

مهم است   یاو امام زمان به اندازه   یمنج  شناخت  .دنمعتقد  یبه منج  ؛که اعتقاد به معاد ندارند

  ی اگر کس»؛  « ة جَاهِلِیَّةًمَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إماَم زَمانِهِ مَاتَ مِیتَ»  گفته شده است:   ث یکه در احاد

  ، ص ۱ آشوب، ج شهر  ابن مناقب) «رده است.مُ تیبه مرگ جاهل ؛و امام زمان خود را نشناسد ردیبم

۲۴۶ ) 

زمان    ،امروز امام  تنها شناخت  هم  ؛ماست  یوظیفه نه  تحریفات دشمنان  با  باید  مبارزه    ،بلکه 

  پنج یا   در سن  مام زمانا  دنیبه امامت رسی که  گروهجالب است ]در اثر این تحریفات[    کنیم. 

 ، د. همچنینقبول دارنرا و گهواره  یدر نوزاد یسینبوت حضرت ع ،قبول ندارندی را سالگ هفت

اما در مورد   ؛رند یپذیآن حضرت را م  یو عمر طوالن  دارند  حیحضرت مس  به زنده بودناعتقـاد  

 .کنندیشبهه م جادیا ،امام زمان
 

 :انیهودی علت مهاجرت
 شانیهادر کتاب  رایز  ؛بود  یانتظار ظهور منج  ،و حجاز  نهیبه مد  انیهودیمهاجرت    لیاز دال  یکی

رخ    )جایی که اسماعیل به آنجا رفت(   منطقه  ن یدر اظهور منجی  مطلب را خوانده بودند که    ن یا

اما حکومتش    ؛کندیدر فاران ظهور م  او »  :آمده است  اینگونه   ینب  ی ایکتاب اشع  در.  خواهد داد

 ( ۱3 و ۱۲ اتی آ ،۲۱ باب، ینب یایاشع )« .خواهد داد لیتشک مایرا به سمت ت

  ؛ کردند  عتیبا او باز او دعوت و  ؛بودند دهیرا ند   امبریکه پ  یدر حال نهیمردم مد ،خاطرهمین    به

 امبر یپ  نیآخرکه  باور بودند    نی بر ا  انیهود . یبودند  دهیشن  انیهودیظهور را از    یهاچون نشانه 

و چون شن  یهودی  دیبا پ  دهیباشد  از سرزم  امبریبودند که  م   نیآخرالزمان   آن   به  ؛دیآیعرب 

  ا یبه دن  لیاسماعبنی  یشاخهز  ا  غمبر یپاما وقتی    ؛دیایب  ا یتا پیامبر از نسل آنها به دن  رفتندمنطقه  
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 ودر شهادت پیامبر    هودی  نقشتا جایی که    ؛آغاز کردند  شانیحذف ا   برایرا  تالش خود    ؛آمد

 ی و امام حسین قطعی است. حضرت عل
 

 :سخن پایانی
دلیل دشمنی اسرائیل با ما، موضوعات اقتصادی و مناطق استراتژیک جهان و حتی مذهب ما 

  باید  ایدئولوژی ماست و اینکه دومین کاندیدای ظهور از مکتب ماست.  ،بلکه دلیل آن   ؛نیست

 Twelve فتحری  ر سَ  بر  ،موضوع   که  بدانیم  ؛بشناسیم  را  ایرسانه   جریانات  و  موضوع   این

Emam   محقق   ظهور  هاینشانه  از  بسیاری  که  باشد  حواسمان.  است  امامی  دوازده  یشیعه   نگاه   و  

  و   هوشیار  ،دشمن  که  حالی  در  مبادا.  است  مانده  آنها  از معدودی  تعداد تحقق ،تنها  و است  شده

 .بمانیم خواب ما ؛است فعال

 تیم  دو این از یکی در باید ما  بلکه ؛ باشیم ظهور  گزارشگر  شما و من  نیست قرار

 . باشیم آفریننقش (او مقابل یا زمان   امام همراه)

 پورسخنرانی استاد رائفی
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