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 مسائل روز رامونیپ یابتالئات آخرالزمان

  

 :مقدمه

را از زمان خلقت تا ظهور  ایدن میتوانی. ماست یجیتدر یریبشر به آخرالزمان سِ دنیرس ریسِ

 :میکن میبه پنج دوره تقس

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 حضرت آدم تا حضرت نوح: 

 امبرِیپ و مردم را به فطرت ،امبرانیپوجود نداشت و  یامروز یبه معنا عتیشر ،دوره نیدر ا

 .خواندندیفرا م یدرون

 ریحضرت نوح تا روز غد: 

مشخص و  نید روانیپ یرا برا ییدهایو نبا دی( بای)نب یرونیب امبریمرحله خدا توسط پ نیدر ا

 .کندیشده بود، کامل م لیتکم جیکه از زمان حضرت نوح به تدر را نیو د عتیشر ریدر روز غد

 ،وجود دارد که آن هم اسالم است نید کیفقط  وجود ندارد انینام اده ب یزیدر قرآن چ

 و امان بودن. تیخدا و در امن میتسل یعنیاسالم 

 بتیتا غ ریغد: 

 .کنندیرا به مردم اثبات م عتیعقل و شر ،و اتحاد فطرت یکپارچگیدوره امامان  نیدر ا

 الزمانبه آخر رسیدن بشر دوران

 ریحضرت نوح تا روز غد

 بتیغشروع  بتیتا غ ریغد

 ظهور

 حضرت آدم تا حضرت نوح
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  غیبتشروع: 

برخورد کردند که خدا  تیببا اهل یکه مردم طور یهنگام و میاست که ما در آن قرار دار یادوره

را از مردم  یاله یذخیره نیآخر لذا بزرگواران هستند نیکه مردم به دنبال حذف ا افتیدر

 تیریدرصدد مد ییگرالم و تجربهعِ  ،و کارآمد بودن عقل یکاف یدوره بشر با ادعا نیدر ا گرفت.

تر کوچک و عاجز بودن بشر روشن ،یناکارآمد میرویم شیهرچه در آخرالزمان پاما  استجهان 

همانگونه ] رویممی شیهرچه در آخرالزمان پ و امر است نیاز ا یهم حاک نیزم طی. شراشودیم

 دوره فصل امتحانات است نیا. شودیم شتریب یعیطب یایبال [به آن اشاره شده که در روایات

امتحان  نیاست. آخر چیه یاله یو راهنما یبه بشر ثابت کند که بدون وح خواهدیانگار خدا م

 یلم و تکنولوژعِ  شرفتیهاست بشر را با تمام ادعا و با وجود پکروناست که ماه روسیو نیهم

کرونا  روسیو یپرده پشت عیاز نکات و وقا یسادگه ب توانیعاجز و درمانده کرده است. نم

را دچار مشکل کند. از  نیرا متوقف و اقتصاد چ رانیا ینفت ریکرونا توانست صادرات غ گذشت.

 نخواهد شد. ایدن بینص تیجز جنا یزیچ یجهان ستیونینظام سلطه و صه

.به ظهور است دنیرس ازینشیاضطرار پ  

 .رسدیرا بفهمد، زودتر به سعادت م یاله یو منج یبه وح ازیهرچه زودتر بشر مضطر شود و ن

 ی. ادامهمیجهان را ندار تیریمد تیبا امتحانات به ما نشان دهد که صالح خواهدیخدا م

 نیبه ا ایروند ادامه دارد تا دن نیظلم و فساد در جهان ندارد. ا شیجز افزا یبشر حاصل تیریمد

هست که مرا  یکس ایندارد و مضطر شود و از خود بپرسد آ ریصاحب و مد ایکه دن برسد جهینت

و  یدوباره به وح دیمسئله برسد که با نیبه ا دیبا ای. دنگذردیم بتیسال از غ ۱۱۸۱ نجات دهد؟

را به بال  . خدا مامعصوم است ینبودن ول ایمشکل دن نیکه بزرگتر میبفهم دیبا امامت رجوع کند

وَلَنَبُْلوَنََّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ » :دیفرمای. خدا در قرآن ممیمسئله را بفهم نیتا ا کندیو ابتالئات دچار م

البته شما را به اندکى »؛ «وَبَشَِّرِ الصََّابِرِینَ نُْفسِ وَالثََّمَرَاتِوَالْأمْوَالِ  وَالْجُوعِ وَنَْقصٍ مِنَ الْأالْخَوْفِ

 «.و شکیبایان را بشارت ده آزماییمبیمارى و نقصان در محصول مى ،بینوایى ،گرسنگى ،ترس

 (۱55)بقره/ 

 «.یو تندرست تیدو نعمت است که ناشناخته است: امن»فرمودند: وآله علیهاهللیصلَّ امبریپ
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 (۱۷۰، ص ۷۸؛ بحاراألنوار، ج ۳۴، ص ۱ج  الخصال،)

به خطر  یحت میکردیو نعمت سالمت را درک نم یو جان یروان تیبود ما امن امدهین شیتا کرونا پ

به باال  اتیآخرالزمان است. در روا یهااز نشانه زیاز مردم ن یادیتعداد ز یِشغل تیافتادن امن

به خودمان  دیبا رکود دوران آخرالزمان اشاره شده است. یشدن اجناس و حت کم ها،متیرفتن ق

 داریاما اگر ب آن رد بشود یهایو سخت روسیو نیا دیشا میبرس یو به اضطرار عقالن مییایب

 یشیوهزمان بدون نگاه و بدون امام ایدن. است شیدر پ امیا نیتر از اسخت یروزها م،ینشو

 نیاز جان آخر میتوانیم میبه خدا قول بده دیبا .دیآرامش نخواهد د یرو نیمنؤرالمیام تیریمد

 .میبه معجزه محافظت کن نیاز و بدون ینیبه شکل زم یاله یذخیره

 امتحانات ادامه دارد. میو به خدا قول نده میتا مضطر نشو

 ظهور 

 پوراستاد رائفی سخنرانی

 مسائل روز رامونیپ یابتالئات آخرالزمانضوع: مو

 تهران 9۸اسفند  پور،رائفیاستاد  سخنرانی خالصه و چکیده
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