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 مهدوی )نگاه ایمانی( فرهنگ  

 

 مقدمه:
دو اصل اساسی در زندگی مردم آخرالزمان است. مردم به هر طریقی کسب    ،لهو و لعب و تجارت 

کنند تا آن را خرج گناه کنند. در چنین شرایطی عاقل )و سعادتمند( کسی است که درآمد می 

کند اما تنها این نیست  قرآن ما را به نترسیدن و پایداری توصیه میبتواند دین خود را حفظ کند.  

  مان یمردمان در ا  نیبزرگتر»:  ندفرمود  یرسول اکرم به حضرت عل  دهیم.بلکه باید امتحان پس  

اند، امام آنها دهیرا ند  امبرشانیکنند، پی م  یزندگ  ندهیهستند که در روزگاران آ   یکسان  ن،یق یو  

 (288 ص ،1 ج ،ه النعمالدین و تمام کمال) .«آورندیم مانیاسیاهی روی سفیدی است و به    بتیدر غ
 

 منتظران حقیقی: 
و با گوش   دندیبا چشم د ، حضرت را  امبریزمان پ  مردماما چرا منتظران چنین اجری دارند؟ چون  

  منتظران حضرت  کهدر حالی  ندداورین  مانیا  اما  دندیشن  را«  مواله  یمن کنت مواله فهذا عل»خود  

ی برای  و حت ندستادیاعتقاد ا ن یا یپا محکم و  اندآورده مانیا ،ثیاحاد یسال با بررس 1۴۰۰بعد 

وقتی پای اعتقادت ایستادی، حاال زمان امتحان است تا معلوم شود تا کجا   دادند.خون  حفظ آن  

شود. ها شروع و زیاد می خواهم هجمهجنگی. همین که گفتی ولی معصوم میبرای اعتقادت می

کار و راه    یادامه  ، ین حرکتکنند؛ اایستد؛ تحریمت میکفر در مقابل تو می  یجهان، همه  یهمه

مجاهدان بدر و خندق است پس باید ایستادگی کرد. اینجاست که ارزش ایمان افراد سنجیده  

إنْ    وَقَدْ مَکَرُوا مَکْرَهُمْ وَعِنْدَ اللََّهِ مَکْرُهُمْ وَ»  :فرمایدابراهیم می   یسوره  ۴6  یخدا در آیه   شود.می

مکرها   ی( خود را به کار زدند و همهرنگیمکر )و ن  تیآنها نها» ؛«مِنْهُ الْجِبَالُکَانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُولَ 

 «.ندها را از جا برکَ( نزد خدا آشکار است هرچند مکرشان چنان باشد که کوهشانیها)و توطئه
 

 ایستادگی مؤمنان و کمک خدا:
 فقط دو سواره در جنگ بدر منینؤاند که می اوضاع جنگ بدر را چنین توصیف کردهعلامام 
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پ   ه یبق   ندداشت ونداشتهم    ریشمش  ،همه  حتی  و  بودند  ادهیهمه  سنگ    ی بعض  ند  و  چوب  با 

برداشتند   شتی خاکپیامبر مُ  .بودند  ریشمش  یدشمن سواره و دارا سپاه    یهمه  اما  نددیجنگمی

  یمگفت یهم وقت انقالب در  .درآمد ن یدست خدا از آستاینجا بود که   و به سمت دشمن پاشیدند

 یعنی  «کندینم   یغلط  چیه  کایآمر»  : جماران گفت  ریپ  یوقت  . فقط خدا  یعنی  ی نه غرب  ینه شرق

مستکبران    یدر برابر همه  یدست خال  رانِیا  یروزیراز پ  نیها در دست خداست و همتمام قدرت

 شد.  آسانما    یخدا برا  شاتیآزما  ،آناز    بعدنیت خود را نشان دادیم  سن. وقتی ما حُجهان بود

امروز ما   .راحت به دست ما افتاد  یل ی عراق خ  و   انداخت  رونیوارد عراق شد و صدام را ب  کایآمر

 .شوندی م  ما  زبانیم  به شایستگی  هایو عراق  یمرویبه عراق م  آن   در اربعین و غیرِ  راحت  هایرانیا

موشک و بمب است    ،آتش  آویوکیلومتری تل  15۰ایم.  یو رسیدهآوتل  یلومتریک  15۰امروز ما به  

وَدَُّوا لَوْ »فرماید:  می ی نساء  سوره  8۹  یآیهخدا در    تهران امن و امان است.  یلومتریک  15۰اما  

  تَوَلََّوْا   فَإنْ  اللََّهِ  سَبِیلِ  فِی  یُهَاجِرُوا  حَتََّى  أوْلِیَاءَ  مِنْهُمْ  تَتََّخِذُوا  فَلَاتَکُْفرُونَ کَمَا کََفرُوا فَتَکُونُونَ سَوَاءً  

که   کنندیآنان آرزو م؛ »«انَصِیرً  وَلَا  وَلِیًَّا  مِنْهُمْ  تَتََّخِذُوا  وَلَا خُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  فَ

  د یانتخاب نکن  یاز آنها دوستان  نیبنابرا  دیباش  گریکدی  یو مساو  دیکافر شو  شان یشما هم مانند ا

زنند )و به اقدام بر کار سرباز  نی. هرگاه از اندی)توبه کنند و( در راه خدا هجرت نما  نکهیمگر ا

 کندیم  ن ییتباینگونه را    ماجرا  خدا آخر  «.دیکن  ریاس  د،یافتیضدَّ شما ادامه دهند( هرجا آنها را  

پس مراقب باشید که از عهد الهی دست نکشید    ستندیدست بردار ن  ،که آنها تا تو را کافر نکنند

را نقض کردند،   ثاقشانیم  یکه وقتشوید  اسرائیل دچار میبه سرنوشت بنی  در غیر این صورت

یادت باشد تو بدون نفی    د.زده ش  یچارگی و ب  یبدبخت  ،ذلت  هرمُ  شانی شانی لعنت شدند و بر پ

فَمَنْ یَکُْفرْ بِالطََّاغُوتِ  ...»اغوت نه بگویی:  رسی؛ اول باید به ط کفر و طاغوت به ایمان به خدا نمی

 (256)بقره/  «...وَیُؤْمِنْ بِاللََّهِ
 

 ظهور: ی قدرت شیعه الزمه 
  ن یا  امام وجود دارد.  ترس از کشته شدن  یعنیاست    « القتلخافُ»ی  بتیغ  یاصل  ل یاز دال  یکی

بار امام    11خدا  .  میاز جان امام دفاع و حفاظت کن   میکه بتوان  میانشده  یما هنوز آنقدر قو  یعنی

مقابله  یبرا پس دموم آماده شود تا امام را بفرستأم دیبا  گریموم آماده نبود حاال دأم  امافرستاد 

با دشمنان  زم  دی با  تمام  شو  هانهیدر  بترسند  دیبا  دشمنان   .میقدرتمند  شما  که   ،از  ترسی 

در وجود دشمنان    یدیترس شداو    یشجاعت و آوازهکه  ی  علامام انند  م   بازدارندگی داشته باشد

 هیدست بق   کار  که حساب  و قاطع عمل کنیدآنقدر محکم    آنهابا    یدر مقابله  دیبا  .بود  انداخته



 
3 

آید. خدا با تمام قوایش به کمک ما می   گاهآن  آماده شدیم و حرکت و اقدام کردیم. وقتی ما  دیایب

  تَتََّخِذُوا  لَا  آمَنُوا  الََّذِینَ  أیَُّهَا  »یَا  :کنددوستی و سازش با دشمنان اسالم را نهی می  قرآن صراحتاً

  الَْقوْمَ   یَهْدِی  لَا  اللََّهَ   إنََّ  مِنْهُمْ  فَإنََّهُ  مِنْکُمْ  یَتَوَلََّهُمْ  وَمَنْ  بَعْضٍ  أوْلِیَاءُ  بَعْضُهُمْ  أوْلِیَاءَ  وَالنََّصَارَى  الْیَهُودَ

»الظََّالِمِینَ« ا  یکسان  یا؛  نصار  هودی  دیاآورده  مانیکه  ول  یو  تک  یرا  و  دوست  خود(   گاههی)و 

  کنند از آنها هستند؛   یکه از شما با آنان دوست  یو کسان  گرندیکدی   یایآنها اول  دیانتخاب نکن 

 (51)مائده/ « .کندینم تیستمکار را هدا تیَّجمع خداوند

  . تو درون آنها نفوذ کن  ،این به آن معناست که چنانچه الزم شد با آنها گفتگو بکن اما دل نبند

ی در مقابل  وقتساحران    .بکوب  نیزم  ، یدئولوژیفرعون را با احر  سِکه    دهدیآموزش م   به ما  قرآن

  آنها را خورد  ی ها( طنابیموس  ی)اژدها  یموس  یعصا  دند یبه سجده افتادند که د  خدای موسی

)حقانیت حضرت موسی آشکار   اژدها  ی،موس  یآنها طناب بوده و عصا  یمارها  دندیهمه فهم  و

 . شد(

 لمی و نشر حقانیت ایدئولوژی خود شویم.امروز ما هم باید وارد گفتگوی عِ

یَا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا لَا تَتََّخِذُوا الََّذِینَ اتََّخَذُوا دِینَکُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا »فرماید:  ای دیگر می قرآن در آیه 

قَبْلِکُمْ وَالْکَُفَّارَ أوْلِیَاءَ   الْکِتَابَ مِنْ  الََّذِینَ أوتُوا  که   یکسان  یا؛ » «مُؤْمِنِینَ  کُنْتُمْ  إنْ  اللََّهَ  وَاتََُّقوامِنَ 

 (از اهل کتاب و مشرکان)  رندیگیم  ی شما را به باد استهزاء و باز  ن ییکه آ  یافراد  دیاآورده  مانیا

 ( 57)مائده/ «  .دیدار مانیاگر ا دی زیو از خدا بپره  دیخود انتخاب نکن  یَّول

اند و  ران کشورهایی که دشمن اسالم امروز هم در آغوش گرفتن و روی خوش نشان دادن به سَ

حسین هم هنگام امام  هیچ توجیهی ندارد.  ،مذاکره  یبهانهکنند به  دین و پیامبر ما را مسخره می

عُ با  از مربنگفتگو  خبر  شود.  تمام  او  بر  حجت  و  شود  هدایت  تا  زدند  نهیب  او  بر  ابتدا  سعد 

  بیت اهل  یبستان نبود بلکه امام او را به پیوستن به سپاه خود دعوت کردند. باید از سیرهبده 

  رخاشگر اما قاطع و قدرتمند باشیم. کنیم یعنی نه منفعل باشیم نه پَدرس بگیریم و به آنها اقتدا  

  ی کاف   یقدرت نظام  فقطد پس  کنیج میخود را ترو  یدئولوژ یا  ،رسانه  یلهی به وس  امروز دشمن

  کنار گذاشته  ا آگاه است و جنگ سخت ر  رانیا  یکه دشمن از قدرت نظاممروز  ا  ژهیوه  ب  ستین

  ی قو  یمجاز  یرسانه و فضا  ،در جنگ نرم  دیبا جنگ نرم وارد عمل شده است پس ما هم با  و

 .میباش شتازیپ دیبا  زی.. ن.و اقتصاد ،یتکنولوژ ،در علم میشو
 

 سخن پایانی: 

 . هرکس بایدقدرت کنیم ربَزمان را تبدیل به یک اَامام یخانهزمان آوردنی است. باید شیعهامام 
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  ،فتگر خوب، ارتشی خوب، مهندسزمان رُ نقص عمل کند. امامکاری خود با قدرت و بی  یدر حوزه

البته در کنار    ر و ایده باشید یا حداقل ناشر آنفک  یخواهد. یا تولیدکنندهمعلم و... خوب می

ریزش برکات    گاهآن  دریافت شما )قلب( باید پاک باشد  تالش به پاکی نفس هم توجه کنید. ظرف

. باید  جامعه  یپس هم خودسازی شخصی و هم قدرتمند شدن همه جانبه  شودوع میشراز غیب  

ر بزنیم چون دشمنان  شَکنار مذاکره با جهان اگر الزم شد با قطعیت به آنها تَ  قدرتمند باشیم و در

خوبی این موضوع را ثابت کردند. امروز زمان ه  در ماجرای برجام ب  ما به عهد خود پایبند نیستند. 

و   قاطعیت  با  زینب  حضرت  که  همانگونه  است.  استدالل  و  منطق  با  گفتگوی  و  نرم  با  جنگ 

زمان خود را حفظ کرد و جنگ )به د و همدستانش را رسوا و جان امامهای خود یزیسخنرانی

از همین امروز تصمیم بگیرید که نترسید!    ظاهر( باخته را تبدیل به یک پیروزی عزتمندانه کرد.

 خواهید چه کار کنید و با قدرت وارد میدان شوید.می

 پورسخنرانی استاد رائفی

 ی )نگاه ایمانی(مهدوفرهنگ  ضوع:مو

 اصفهان ۹۴آبان  ،پوریاستاد رائف یسخنران خالصه و چکیده

 Mahdiaran@تهیه شده در واحد مهدویت مؤسسه مصاف، مهدیاران   

http://t.me/Mahdiaran

