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 یمهد ای کیلب ن،یحس ای کیلب

 

 :شناسیلزوم دشمن
که نه آن  میچقدر به دشمن بپرداز میبدان دی. ما بامیسفانه ما در شناخت دشمن مشکل دارأمت

. درست است که خدا در میو نه با کوچک نشان دادن آن از او غافل شو میرا بزرگ جلوه ده

 :میتوجه کن زین هیآ یبه جمالت ابتدا دیاما با «الشََّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًاإِنََّ کَیْدَ » :دیفرمایقرآن م

لِیَاءَ الََّذِینَ آمَنُوا یُقَاتُِلونَ فِی سَبِیلِ اللََّهِ وَاَلَّذِینَ کَفَرُوا یُقَاتُِلونَ فِی سَبِیلِ الطََّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْ »

و آنها که کافرند در راه طاغوت  کنندیم کاریدارند در راه خدا پ مانیکه ا یکسان»؛ «الشََّیْطَانِ

 یکه نقشه رای( زدی)و از آنها نهراس دیکن کاریپ طانیش ارانی[ پس شما با انگریبت و افراد طغ]

 (79 /)نساء «است. فی)همانند قدرتش( ضع طانیش

 یارانشرطی که ما به مبارزه با او برویم و وارد میدان شویم. وقتی ه کید شیطان ضعیف است ب

غلطی  تواند هیچاو )شیاطین انسانی( را با جهاد سر جای خود نشاندیم، آنگاه شیطان دیگر نمی

رسد. وقتی همت و قیام برای مبارزه با دشمن شکل گرفت، امدادهای خدا نیز از راه می بکند.

ایشان بیت خود )بدون جهاد و تالش( درست شود برای پیامبر و اهل اگر بنا بود کار به خودیِ

ثر در ؤد بشود، فاکتورها و عناصر قدرت و عوامل مصَدرست رَ  ،وقتی دشمن شد.درست می

توانید با او مبارزه کنید های فکر او درست شناسایی شود، میسازی در نظام فکری و اتاقتصمیم

 و پیروز شوید.
 

 :های شناخت آخرالزمانراه

 
 

 

 

 دشمن باورهای شناخت
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 ظهور یهانشانه فیتحر دشمن یاقدامات آخرالزمان

 المقدستیب بیتخر

 ایرسانه سواد داشتن داعش جادیا



 
2 

[ یستیونی]صه یآخرالزمان یانیاست که جر نیا میبدان دیاز مسائل مهم امروز جهان که ما با یکی

 :میآن را بشناس دیساخت آخرالزمان است پس ما با یدر تالش برا

  ایسواد رسانهداشتن: 

شدت توسط ه مهمی در تغییر باورها و تولید عقیده دارد ب بسیار نقش رسانه که ،حاضر عصر در

سفانه سواد و أحالی است که مت گیرد. این دراین جریان و حامیان آن مورد استفاده قرار می

 ما بسیار ضعیف است. ایِرسانههوش 

 شناخت باورهای دشمن: 

 مسلمانان اسالمی، انقالب از بعد شد. اسالم سریع رشد متوجه کممیالدی کم 90 یدهه در غرب

موضوع  همین .شد پیروز و ایستاد جهان هایابرقدرت مقابل در توانمی که رسیدند باور این به

پس آنها شد.  یگسترده یکار و مبارزه، مورد ماباعث برانگیخته شدن حساسیت دشمنان در 

مبارزات خود  امام خمینی از آغاز نباید از دشمن غافل باشیم. باید اصل و سرچشمه را بشناسیم.

 مسیر روشن است. .کید داشتأبر مبارزه با اسرائیل ت

 اقدامات آخرالزمانی دشمن: 

 انجام نیز عملی اقدامات آن، راستای در و کندنمی بسنده ایرسانه کارهای به فقط دشمن

 .دهدمی

 ایجاد داعش: 

 آخرالزمان در سیاه هایپرچم با که خراسانی گروه عنوان به آنها معرفی و ایجاد و تجهیز داعش

 .است اقدامات این از یکی هستند، زمان امام ظهور منتظر و کنندمی قیام

 در ظهور ریتأخ: 

موجب ایمان تعداد زیادی از مسیحیان  ،حضرت مهدیآنجا که ظهور حضرت مسیح همراه  از

ای رسانه ی از این دست و کارتکنند با اقدامافکرانشان تالش میها و همخواهد شد، صهیونیست

جلوه دهند تا امام زمان را دجال و  منطقبی و خشن را زمان امام منتظران ،گسترده و دائمی

 اندازند و آخرالزمان مورد نظر خود را بسازند. ریتأخضد مسیح معرفی کنند و ظهور را به 

 رظهو یهانشانه فیتحر: 

ریزی ذهن مردم دنیا برای ظهور آخرالزمان جعلی خود است. از طرفی دشمن در حال برنامه

کند )مانند ایجاد داعش برای تحقق هفت سال آشوب پیش از های خود را محقق میپیشگویی

 امامهای ظهور تقلبی و تحریف نشانه یبه ساخت نسخه و از طرف دیگر اقدامظهور دجال( 
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 های حقیقی ظهور را باور نکنند.کند تا مردم نشانه)سپاه خراسانی، یمانی و ...( می زمان

 خواهند نظم نوین جهانی خود را بر بستر ظهور بچینند.می دشمناندر واقع 

 المقدستیب بیتخر: 

سلیمان یکی دیگر از اقدامات آخرالزمانی این جریان المقدس برای ساخت معبد تخریب بیت

 ،. تنها چیزی که تا امروز جلوی آنها را گرفته، جریان مقاومت )شیعیان لبنانصهیونیستی است

 عراق و حامیانشان( و خطر حمله و حذف اسرائیل است. ،ایران

 اسالم یچهره بیتخر: 

کند اما اسالم دریغ نکرده و نمی یدشمن سالهاست از هیچ اقدامی برای تخریب چهره

 زیارت به سیاه هایپرچم با نفر میلیون 20 زد. وقتیبرهم را آنها معادالت تمام راهپیمایی اربعین

جهان  کنند[ مردممی بایکوت را عظیم حرکت این هایشانرسانه اینکه ]با روندمی حسین امام

اند[ دچار پارادوکس آنها با داعش ]که سیاه پوشند و منتظر منجی معرفی شده یاز مقایسه

همین که . روندمی کجا و به هستند که آید که این افرادال برایشان پیش میؤشوند و این سمی

در واقع اربعین  آشنا بشود، کار تمام است. «الذله نَّهیهات مِ»دنیا بداند حسین کیست و با نماد 

 راهپیمایی ظهور است.
 

 :وظایف شیعه
است  یکس نیحس مییو بگو میکن یمعرف انیرا به جهان امشیو ق نیماست که امام حس یوظیفه

 ییاش را کشتند؛ همان کارهاماهه 6را به اسارت بردند و طفل  تشیباهل دند،یکه سرش را بر

 .نندیبیاز داعش م انیکه اکنون جهان

 
 

 

 امام زمان یمعرف: 

 حسین امام با را خود دهند وکنند اهل عالم را خطاب قرار میمی ظهور زمان وقتی امام

؛ هستم امام نیدوازدهم من !عالم اهل یا دیباش آگاه» :فرمایدمی و کنندمی معرفی السالملیهع

 من دجَ که !عالم اهل یا دیباش آگاهه؛رندیگانتقام ریشمش منم که !عالم اهل یا دیباش آگاه

 یرو انیعر را نیحس من دجَ]پیکر[  که !عالم اهل یا دیباش آگاه؛ کشتند کامتشنه را نیحس

 عهیش فیوظا

 آخرالزمان یهافتنه یمعرف امام زمان یمعرف یقیمنتظران حق یمعرف
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 مالیپا یتوزنهیک یرو از را نیحس من دجَ]پیکر[  که انیجهان یا دیباش گاه؛ آافکندند خاک

 (2۳۳ ، ص2 الشریف، جفرجهتعالىاهللالغائب عجَّلالحجهالناصب فی إثباتالزام) «.کردند

مردم امام  ،دهند این است که هنگام ظهورمردم دنیا را مخاطب قرار می ،نکته: دلیل اینکه امام

 شناسند.حسین را می

 آخرالزمان یهافتنه یمعرف: 

امتحانات پایانی آخرالزمان و پیش از ظهور است. حواستان را جمع کنید، امروز شیعه در 

های آخرالزمان در فضای های آخرالزمان پیچیده است. امروز یکی از وظایف ما معرفی فتنهفتنه

 مجازی است.

 معرفی منتظران حقیقی: 

 پسر همان که مهدی بگوییم کنیم؛ معرفی جهانیان به را زمان و منتظران حقیقی او امام باید

 اسرائیل با تفکری که تنها باید بگوییم .است السالملیهع حسین نسل از انسان در انجیل شماست

شناسد می را خود یزمانه یزیدیان زیرا است شیعه شناسد،نمی رسمیت به را آن و دارد مشکل

 نیز را زمان امام باشند، شناخته را السالملیهع حسین امام مردم، وقتی آید.و با ظالم کنار نمی

 .شناسندمی

 کلید گشایش فرج در دستان اباعبداهلل است.

 پوررائفی استاد یسخنران

 یمهد ای کیلب ن،یحس ای کیلبضوع: مو

 مشهد 9۳، آذر پوریاستاد رائف سخنرانیخالصه و چکیده 
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