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 شمارش معکوس آخرالزمان
 

 مقدمه

 دیبا ستیچ یآخرالزمان یهدور نیدر ا ما یفهیوظ میبدان دیبا میاکنون که در آخرالزمان هست

و انقالب  میاستادهیو... ا یگفتمان ،یاسیس ،یخیاز اوضاع تار یبرهه در چه مختصات نیدر ا میبدان

مسلمان در جهان، فقط  یبا وجود تعدد کشورها چرا گفتن دارد یبرا ییهاچه حرف یاسالم

 نیفهم ا یاگر در پِ ایآ ساز شده استجهان مشکل یهاقدرت ابر یبرا رانیکشور مسلمان ا

 وضع برد؟ مینخواه یانقالب پِ نیا یجهیو نت ریمسو  خود یوجود ییِبه چرا مینباش هاییچرا

اند، دست گرفته ظاهر به را به ایدن یهکه ادار ییهاستیونیصه یهمواره برا رانیموجود ا

 رانیاست که ا یدر حال نیا. خواهندیرا نم رانیوجود مردم ا آنها ت.اس یمهم اریبس یهمسئل

 یروین ترانهیهند تا مد انوسیکه امروزه از اق یاگونه است به شرفتیروز در حال رشد و پروزبه

 آنها دیعقا یالزمان و برخبه آخر هودینوع نگاه موضوع از  نیتوجه به ا تیاهمد. رزم دار یهآماد

 Prophet یهاز واژ یسیزبان انگل در. میپردازیبه آن م شتریکه در ادامه ب ردیگیسرچشمه م

نکته  نیاستفاده شده با توجه به ا امبریپ یهکلم نیگزی)مِسنجر( جا Messenger ای)پرافِت( 

و  انیحیمس ،است جتریرا «گوبیغ»و  «گوشیپ» یبه معنا Prophet یهکه استفاده از واژ

 اعجازِ رایز ؛محقق شده باشد ندهیآ یهرکه سخنانش دربا رندیپذیرا م یغمبریپ انیهودی

 یدارا ینب یایو اشع الیدان یهاعلت کتاب نیهم به ؛دارد تیاهم اریآنها بس یبرا ییشگویپ

 .دارد انیهودیکتب  انیدر م یخاص گاهیاست و جا یفراوان یهاییشگویپ
 

 ست؟یک حیذب ؛انیاختالف اد آغاز

 نیزم یهکه تمام کر دیآیم ایبه دن یفرزند ،یاز نسل قربانکه  کتاب تورات اشاره شده است در

 یِ معتقدند حضرت اسحاق آن قربان انیهودیعلت  نیبه هم ؛...دهدیخود قرار م یهطریرا در س

 لیامر، حضرت اسماع تیکه طبق اعتقادات مسلمانان و البته واقع یصورت در ؛است شده انیب
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 ۱ اتی، آ۱۲تورات )باب  در. برکت در نسل او را داده[ است یهاست که خدا وعد ی]آن کس حیذب

 یهاامّت عیوعده داده است که از نسل او جم میخداوند به حضرت ابراه»: آمده استچنین ( ۳تا 

 «دهیقوم برگز»که آنها همان  کنندیادعا م انیهودیاز  یبرخ« .افتیبرکت خواهند  نیزم

تنها فرزند  لیوعده داد که حضرت اسماع میامر را به حضرت ابراه نیا یاما خداوند زمان ؛هستند

 نیاهل زم یعنی نیزم افتنیبرکت  .بودند و حضرت اسحاق هنوز متولد نشده بودند شانیا

 نیآخر حیمسیسیع حضرت. آورندیم یرو میحضرت ابراه نیو همه به د شوندیم تیهدا

است.  تیهودی نید یهادام تیحیمس نید جهینت در ت؛اس هودیقوم  یهفرستاده شد امبریپ

سوار بر  یکی د؛یآیجفت سوار م کی»: وعده داده است( ۷ یهیآ، ۲۱)باب  ینب یایکتاب اشع

که بر شتر  یگریو آن د نیکه سوار بر االغ است از فلسط یسوار بر شتر؛ اول یگریدرازگوش و د

ترجمه کرده  یو آن را به صورت جمع فیرا تحر هیآ نیا هودی «.دیآیاعراب م انیسوار است از م

 حضرت. را پنهان کند قتیحق قیطر نیاست تا اشاره به دو نفر به صورت مجزا نباشد و به ا

وارد  نهیاکرم سوار بر شتر به شهر مدو حضرت رسول مانیسوار بر االغ به معبد سل حیمسیسیع

 یهاییشگویها و پها در معرض آموزهسال رایز ؛بودند غمبریدر انتظار پ نهیمد مردم. شدند

که  یانیهودی .آمده بودند نهیوعده به مد نیبه قصد تحقق هم نیبودند که از فلسط یانیهودی

 یهاکتاب اتیاو را در آ یهانشانه رایز ؛شناختندیم یخوب بودند او را به دهیرا ند امبریهرچند پ

از نسل  یکی زین یمنج نیداشتند که آخر زیاعتقاد را ن نیالبته ا ؛بودند دهیخوانده و شن دخو

 .خواهد شد ختهیاعراب برانگ انی( است که از مانیهودیآنها )
 

 هودی یو نافرمان هاییشگویپ تحقق

از  یاعده نه،یآخرالزمان از شمال مد غمبریپ بر ظهورِ یمبن ینب یایاشع یهاییشگویپ طبق

)وعده داده شده( با همان  موعود غمبریپ .کوچ کردند و در آنجا ساکن شدند نهیبه مد انیهودی

بلکه از  ؛نبود لیاسرائیاز نسل اسحاق و بن یو رایز ؛رفتندیاو را نپذ انیهودیاما  ؛ها آمدنشانه

 سر بر آورده است زین لاسماعی یخهسال است شا 40 اکنون .بود لیاسماعیبن اعراب و نسل

 .داشته شده است نگه )مکه( زنده یوح نیشدنش در سرزم یکه سنت قربان یلیاسماع

تا فرات را به ارث به فرزندانش  لیوعده داده بود که از ن میکه خداوند به پدرش ابراه یلیاسماع
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همه مسلمان  ،تا فرات لیاکنون محقق شده است و از ن ییشگویپ نیاست که ا جالب .ببخشد

 .هستند
 

 یپرچم آخرالزمان یِبرافروز دارِهیداع ؛رانیا

 نی( مردم ایدئولوژیبر سر مذهب )ا رانیو مستکبران جهان با ا هاستیونیصه یهدغدغ تمام

موعود  یمنج روِ یدارد که پ یبرافراشتن پرچم قوم آخرالزمان یهیداع رانیا نکهیکشور است و ا

 یامام ،ظهور امام دوازدهم است سازنهیبه وجود آمده که زم رانیدر ا یسال است انقالب 40. است

 .رسدیم لیاو به حضرت اسماع اکانین یهاست و دنبال امبریکه از نسل پ
 

 آخرالزمان یبرا هاستیونیصه یمهبرنا

اما  ؛است یکیسنت و اهل انیعیش یِگونه که مهداست، همان یکی انیحیو مس انیهودی حِیمس

موعود از نسل  یسنت معتقدند مهدو اهل انیعیش. ها اختالف وجود داردمصداق نییدر تع

زنده  یاعتقاد هستند که و نیبر ا انیعیش. زهرا استهو فاطم نیرالمؤمنیو از فرزندان ام غمبریپ

 یسنت معتقدند که وکه اهل یدر حال ؛اوست رفتنیآماده نبودن و نپذ لیبه دل بتشیاست و غ

( از یبه زبان عبر حیماش) حیمعتقدند مس زین انیحیو مس انیهودی. است امدهین ایهنوز به دن

مانند حضرت  زین یاست که حضرت مهد تیحائز اهم زینکته ن نیا. نسل حضرت داوود است

( و حی)حضرت مس لیاسرائیبن غمبریپ نیآخر. رسدیمادر به حضرت داوود م قیاز طر حیمس

باز  گریکدیهر دو با  تیو در نها برندیبه سر م بتی( در غیمهدحضرت ) انیعیامام ش نیآخر

که حضرت  کنندیساخت و تالش م دیرا با «ییشگویپ»معتقدند  هاستیونیصه. خواهند گشت

در کنار  انیهودیو  انیحیمس .اجبار محقق کنندظهور را به  یهارا وادار به آمدن و نشانه حیمس

 انیهودیمورد نظر  حِیمس ان،یحیمس یمنج نکهیبر ا یاختالف دارند مبن کی هاتمام شباهت

 انیهودیشد،  ختهیبرانگ هودیدرست بر قوم  یهابا نشانه یسیکه حضرت ع یهنگام .ستین

 نیبنابرا ؛در تضاد بود یهودی یهابا نظر و منافع خاخام یسخنان و رایز ؛کردند شانیقصد جان ا

 .رفت و به آسمان عروج کرد بتیبه غ حیبه اذن خداوند مس
 

 هاستیونیدر نگاه صه حیآمدن حضرت مس یهنشان
 سوار بر االغ وارد شانیبود که ا نیا ،حیآمدن حضرت مس یهااز نشانه هودی یهاییشگویپ طبق
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همراه  (هودی یما)حُک هودی یهااز خاخام یاعده کهی حالر د شودیم مانیمعبد حضرت سل

را  حیحضرت مس انیهودیاما  ؛اتفاق افتاد یدرست واقعه به نیا. مردم در حال عبادت هستند

 راهکار. دوباره تکرار شود دیواقعه با نیمعتقدند ا ستیونیصه انِیهودیو  انیحیمس. رفتندینپذ

 نیفلسط نیرا به سمت سرزم انیهودی یهبود که قوم پراکند نیهدف ا نیبه ا دنیرس یآنها برا

 اتیطبق آنچه از آ اما؛ بمانند حیرا از نو بسازند و منتظر ظهور مس مانیروانه کنند و معبد سل

 نیحق حضور در سرزم ،یاز ظهور منج شیتا پ انیهودیاست که  نیا شودیتورات برداشت م

 .را ندارند نیفلسط
 

 (Anti-Christ) حیو ضدّ مس حیمس ظهور

در زبان « الدج»همان  حیمس ضدّد. وجود دار حیمس ضدّ کی ح،یدر کنار مس هودیکتب  در

واژه  نیا هودیدر کتب  نیبنابرا ؛است ی)خدا([ در زبان عبر لی]دج )ضد( + ئ «لیدجئ»و  یعرب

 حیرا داشت که چون حضرت مس لیتحل نیا توانیاست که البته م« خداوند ضدّ» یبه معن

 هاستیونیصه اعتقاد .خواهد بود حیمس خدا همان ضدّ پس ضدّ ؛خداوند است یندهینما

 نیزم یهدجال بر کر ح،یاست که هفت سال قبل از ظهور مس نی( الی)برداشت آنها از انج

را از شرّ  نیو زم دیآیوعده داده شده م یمنج ح،یمس آنگاه .کندیرا نابود م زیحکومت و همه چ

 نیاما آنها در تالش هستند ا ؛ذهن آنهاست یهتنها ساخت نیکه ا هرچند .دهدیدجال نجات م

 کنندیم یعنوان دجال معرف امام دوازدهم مسلمانان را به آنها .کنند لیتبد تیتصور را به واقع

کتاب  فیتأل انیم نیا در .موضوع هستند نیا یبا قدرت در حال کار بر رو ۲00۵و از سال 

 یکردن منج یمعرف یبر مبنا «منکسیا»مانند  ییهالمیرزمبرگ و ساختن ف یهگانسه

العاده و معجزات حضرت را خارق یهاقدرت .شوندیمسلمانان با عنوان دجال نوشته و ساخته م

 .دانندیم یطانیبا منشأ قدرت ش ییروهایاما آن را به عنوان ن ؛درنیپذیم
 

 انیرانیبا مسلمانان و ا ایدن یدشمن

در  انیرانیا یهابرداشتن گام ان،یرانیبا ا هاستیونیو صه هایغرب یِدشمن لیاز دال یکی

 اریرا بس رانیعلت، وجود ا نیهم به ؛ظهور امام دوازدهم است یسازنهیزم یآخرالزمان برا

 یریجلوگ یداخل یهایریدرگ جادیبه قدرت با ا رانیا دنیو در تالشند از رس نندیبیخطرناک م
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رو  نیا از ؛دانندیم ایغرب آس یکشورها ییهتجز را در گروِ لیاسرائ میرژ تیامن آنها. کنند

 در. باشد یاو رسانه یاسیس ،یفرهنگ ،یخود از لحاظ اقتصاد یروین تیصدد تقو در دیبا رانیا

را بر شما  یامت نیزم یاز اقصا»آمده است:  ییشگویپ کیدر ( ۲۸کتاب دوم تورات )باب 

که زبانشان را  یامت ندیآیو همچون عقاب بر سرتان فرود م رسندیبه شما م میشورانیم

 لیدال. داشتند ییآشنا زین یبا زبان عرب ربازیاست آنها از د یعبر انیهودی زبان« .دیدانینم

 نیهم به وجود دارد ،هستند انیرانیا ،هاستیونینشان دهد قوم نابودگر صه نکهیا یبرا یاریبس

 ریاخ یهارا در سال یآموزش زبان فارس ییشگویپ نیمحقق نشدن ا یبرا هاستیونیعلت صه

 .انددر دستور کار خود قرار داده
 

 دهیقوم برگز ؛انیرانیا

 رانیا ،انیحیو مس انیهودیو چه در منابع  عهیسنت و شچه در منابع اهل هاییشگویتمام پ در

یُّهَا الَّذِینَ یَا أ»: دیفرمایاست. خدا در قرآن م یظهور منج سازِنهیزم یهکشور وعده داده شد

عِزَّةٍ وَیُحُِبّونَهُ أذِلَّةٍ َعلَى اْلمُؤْمِنِینَ أ یُِحبُّهُمْتِی اللَّهُ بَِقوْمٍ کُْم عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأآمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْ

ؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى الْکَافِرِینَ یُجَاِهدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ؛ ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُ

 یانیخود بازگردد )به خدا ز نیی! هرکس از شما از آدیاآورده مانیکه ا یکسان یا» ؛«وَاسِعٌ عَلِیمٌ

او را دوست  زیها را دوست دارد و آنان نکه آن آوردیرا م یتیخداوند جمع یزود ( بهرسدینم

ها در راه خدا جهاد . آنرومندندیسخت و نرنان متواضع و در برابر کافران سَدارند. در برابر موم

فضل خداست که به هرکس بخواهد و  نیندارند. ا یهراس یمالمتگر چیو از سرزنش ه کنندیم

 (۵4 /)مائده «.دهدیم ندیبب ستهیشا

 مرد نیا ،هیآ نیمنظور ا»به جناب سلمان اشاره کردند و فرمودند:  امبرینازل شد پ هیآ نیا یوقت

الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِیَن  رَسُولُهُ وَ اِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ »است:  تیوال یهیآ ،یبعد یهیآ «د.و قومش هستن

او و  امبریتنها خداست و پ شما یول سرپرست و»؛ «هُمْ رَاکُِعونَ یُؤُْتونَ الزَّکَاةَ وَ یُقِیمُوَن الصَّلَاةَ وَ 

 /)مائده «.دهندیحال رکوع زکات م و در دارندیکه نماز را برپا م یآنان ،اندآورده مانیآنها که ا

۵۵) 

 تیوال یبر مبنا یحکومت رانیا رایز ؛هستند هاستیونیدشمن صه نیتربزرگ انیرانیا امروز
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 یحجت اله نیظهور آخر یسازنهیزم یداده است که نشان از تالش برا لیتشک نیرالمؤمنیام

 .دارد
 

 نفوذ یشبکه یهاتالش

کردن مردم از  زاریمنظور ب به یانفوذ دارند و شبکه زیدر داخل کشور ن هاستیونیصه امروز

با  کنندیتالش م گریعبارت د به ؛اندکرده جادیا یرانیو ا رانیکردن ا تیهویو ب یانقالب اسالم

از  یاامر در ابعاد گسترده نیا متأسفانه. کار را انجام دهند نیا رانیا تیتصاحب تمدن و هو

از  یبرخ آنها. ها، آداب و رسوم و... صورت گرفته استسُنت ،یزبان فارس ،یجمله معمار

شاعر و  یچوگان، موالنا یباز زد،ی یرهایبادگ )مانند رانیا یِتیو هو یتمدن یهاییدارا

 یرانیا کی شودیکار سبب م نیاند و ادانشمند( را در جهان به نام خود ثبت کرده ینایسیابوعل

 دیبا رانیمردم ا اما؛ باشد یو خجالت و یشرمسار یهیشود که ما یمعرف تیبدون هو ایدر دن

 دنیهمچون موارد گفته شده مشغول نسازند و ضمن کوش ییهایریآگاه باشند و خود را با درگ

 یحتم یحضرت مهد ظهور. بودن خود افتخار کنند یرانیخود به مسلمان و ا تیحفظ هو یبرا

 ستادنیو با ا دهدیظهور به حرکت خود ادامه م انیجر. کندیلف وعده نماست و خدا هرگز خُ 

 صورت نیا ریغ در و قافله است انیجر نیهمراه شدن با ا ،راه نجات تنها. ابدییسکون نم گرانید

 .متضرر خواهند شد انیرانیتنها خود ا

 پوراستاد رائفی سخنرانی

 شمارش معکوس آخرالزمانضوع: مو

 کرمان 9۸مهر  پور،یاستاد رائف سخنرانی خالصه و چکیده

 @Mahdiaranسسه مصاف، مهدیاران   ؤتهیه شده در واحد مهدویت م

http://t.me/Mahdiaran

