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 عقل تیحاکم: 

 این یابد. درپیش از بعثت حضرت نوح خاتمه میاین مرحله از حضرت آدم شروع شده و تا 

 اشدرونی و پیامبر فطری عقل به را بشر پیامبران و نداشت وجود بشر برای جهانی دین ،مرحله

 اجتماعی روابط دادن و سامان موجودات سایر با عقل، تفاوتش مقتضیات با را و او داده ارجاع

 .ساختندمی آگاه

 نیکمال دشرع و اِ تیحاکم: 

خداوند در قرآن شد.  آغاز او با الهی عهد شدنبسته  و نوح حضرت بعثت ین مرحله ازا

 و آدم خداوند» ؛«الْع ال مِین  ع ل ى عِمْر ان  و آل  بْر اِهیم إ و آل  نُوحًا و  اصْط ف ى آد م  الل َّه  ن َّإ»فرماید: می

 (33عمران/  )آل «داد. برتری جهانیان بر را عمران و آل ابراهیم آل و نوح
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 اتمام حجت
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 سپس کردند شکنیعهد آنها اما بود داده یهودیان و اسرائیلبنی به را فضلش ابتدا خداوند

 به را اسماعیل نسل در امام 12 یمژده داد و ابراهیم آل از اسماعیل یشاخه به را آن خداوند

 یمرحله، مرحله آسمانی شد. این یهودیان و تحریف کتب حسادت دلیل ،و همین امر داد ابراهیم

 والیت سپس و پیامبر بعثت با که است بشریت برای جهانی دین آمدن و اولوالعزم پیامبران بعثت

 و   نِعم تی ع ل یکُم و ا تم متُ دیناً ل کُم ا کم لتُ ا لی وم » یابد:می پایان غدیر روز در السالمعلیه علیامام

 اسالم کردم و تمام شما بر را نعمتم و کامل شما برای را دینتان امروز»؛ «دیناً االِسالم  ل کُمُ ر ضیتُ

 (3)مائده/  «پسندیدم. دین عنوان به برایتان را

 دارد. مادیات به اشاره «ن عمت» و والیت به اشاره «نِعمت» یقرآن واژه نکته: در

 اتمام حجت: 

معصوم مردم را به  امامان ،مرحله نیادامه دارد. در ا بتیآغاز شده و تا غ ریسوم از غد یمرحله

ارتباط امامان با مردم ی نحوه د.وجود ندار نیعقل و د نیب یزیتما چیامر آگاه کردند که ه نیا

گرفته و با رجوع  با امام فاصله میآرام از ارتباط مستقاست که مردم آرام یاگونهه دوران ب نیدر ا

 شدند. آماده بتیغ یبرا به وکال و فقها

  بتیغدوران: 

رساندن آنها، خدا  آنها نسبت به امامان و به شهادت یها و ناسپاسرفتار اشتباه انسان پس از

 تیها به اشتباه و محروماما چون انسان مبتال و با آن امتحان کرد یصغر بتیآدم را به غیابتدا بن

 شیپ مرحله با تمام وجود با عقل خود به نیدر ا بشر .آغاز شد یکبر بتینبردند، غی خود پِ

که  دیرس خواهد جهینت نیبه ا تیاما در نها کندیم شیرا آزما هایدئولوژیا یو همه رودیم

که انسان باور کند  دیخواهد رس انیبه پا یرحله زمانم نی. استندیاو ن ازین یپاسخگو کدامهیچ

خود را ثابت  اقتیدا و لاو( را ا  نیجانش ای)امام  رعش حاکم و حقِّ ستین یکاف ییتنها عقل به

 کند.

 ی:بشر و طلب منج ییشکوفا 

 که در گذر کبارهینه  عهیاما ش است آغاز گشته رانیبا انقالب ا شیسال پ 40از  شیمرحله ب نای

 مانند یینظر فقها بق. طاست دهیحکومت فقها رس لیبه امکان تشک یمراحل یمان و طز
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از  شیها پاز سال هیفق تیوال ینظریه یریگشکل ینینائ یرزایو م یطوسنیرالدینصخواجه

چون ] هیفق یمدر کنار هر پادشاه، عالِ  یصفو یآغاز شده بود. در سلسله عهیانقالب در فقه ش

 یراداتیا ارساخت نیعنوان راهنما حضور داشت اما اه ب [یعاملحرخیو ش یکر  ک محقق ،ییبهاخیش

. داد تیهمراه مشروع یسلطنت و حکومت یخواهخود را به مشروطه یجا یداشت و پس از مدت

 سیانگل یِفراماسونر یهاخاطر نفوذ شبکهه ب علما با وجود تالش و مجاهدت زیمشروطه ن

 ینیخمامام یعنی یعشریاثن یمه و عالِ یفق ،تا سرانجام افتیها ادامه تالش نیخورد. ا شکست

مرحله در غرب  نیا .ظهور شد یسازنهیزم یبرا یاسالم حکومت لیموفق به تشک ،با کمک مردم

 غاتیتبل ،یآخرالزمان یهالمیرسانه، ساخت ف تیاست. غرب با استفاده از ظرف زودتر آغاز شده

 کار یظهور و منج فیتحر یپروژه یتمام بر رو تِیبا جدَّ هقفویب یِرواناتیگسترده و با عمل

. همان ستندیبا شانیتا مردم در مقابل ا کندیم یمعرف حیمس زمان را دجال و ضدَّامام کند؛یم

ذهن مردم را چنان شستشو  یرواناتیانجام دادند و با عمل حیدر زمان مس انیهودیکه  یکار

 مبنا رقم نیرا بر ا یشدند. آنها تمام اتفاقات آخرالزمان حیشتن مسبه کُ یدادند که مردم راض

جنگ به عنوان  دنکربرپا یبرا انیرانیرا تالش ا رانیا یِاهسته یِکه انرژ ییجا تا زنندیم

جز  یمدل چیه ها و شواهد موجودیتئور، عقل اساسرب .دانندیزمان مبازگشت امام یمقدمه

که گوش به  میمرحله به خدا ثابت کن نیاگر در ا فقها وجود ندارد یظهور بعد از مدل حکومت

 فرستاد. حکومت را خواهد یخداوند صاحب اصل زمان آن میجامعه هست فرمان حاکم

 نبرد بزرگ: 

 قرار گریکدیها و مسلمانان در مقابل سمیونیاست و صه انیتقابل اد یمرحله، مرحله نیا

مقدس  کتب در .فتدیبسا بعد از ظهور اتفاق بو چه ستیقبل از ظهور ن مرحله الزاماً نی. ارندیگیم

 یهمه نکهیا یبه معنا نیاست اما ا قبل از ظهور اشاره شده یهابه جنگ نیمعصوم اتیو روا

که دو  استهیسیها، جنگ قرقجنگ نیا ی. از جملهستیدر آنها شرکت دارند، ن نیزمی کره

 .در آن دخالت کنند دینبا انیعیطرف آن باطل بوده و ش

 :ظهور 

 حضرت است. به کرده یمعرف یاله معصوم را با عنوان فضل یخداوند در قرآن کمک به ول
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وجود دارد که  هیقرآن سه آ در. تیوال بانیپشت و پشت یعنی گفتندیم «هیهرالوالظ »ابوالفضل، 

ی ی محمد و آیهسوره 38ی ی جمعه، آیهسوره 3ی آیه هستند: انیرانیمنظور آن ا ،اتیبنا به روا

عبارت گفته  نیا شودیم انیرانیاز ا حبتص نکهیمورد بالفاصله پس از ا در دو. ی مائدهسوره 34

ه زمان بامام یاریظهور و  یسازنهیفضلِ زم یعنی« الل َّهِ یُؤْتِیهِ م نْ ی ش اءُ ذ لِک  ف ضْلُ» :شودیم

 .معصوم را با تمام وجود خواستند یچون ول است به آنها داده شده اقتشانیخاطر ل

 (۶3۹ ص ،۵ ج همدانی، موسوی یترجمه تفسیرالقرآن،فیالمیزان)

 زمان را. اماممیانکرده به هدف انقالب عمل یخوبه ب یاسالم یعنوان حکومت جمهوره اما ما ب

معتقد بود: هر  ینیخم. اماممیانکرده یبه فرزندان خودمان درست معرف یحت هاینه تنها به غرب

 یگاهیاز ما در هر جا کیهر .باشد، خائن است نداشته یمهدو نگاه یاسالم یدر جمهور یمسئول

نعمت و  نیا مینکن اگر درست عمل میراه تالش کن نیدر ا دیتک ما باتک م؛یمسئول م،یهست که

 شد. سپرده خواهد یگریشده و به گروه د از ما گرفته یاله فضل

 پورسخنرانی استاد رائفی

 هفت مرحله ظهورضوع: مو

 گلستان ۹1تیر پور، سخنرانی استاد رائفی خالصه و چکیده
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