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: یکی از مطالبی که ما باید درباره پیشگوییهای آخر الزمان در روایات و یا نظرات دیگران دقت کنیم  مقدمه ای مهم

 ؛ عدم تطبیق با اشخاص است، هر چند که گاه ، می گوییم چقدر این مطالب به فالن واقعه سازگاری دارد

———————————————————————— 

          ته است و بسیاری معتقدند که او در دیوان سسال پیش میزی ۰۷۷است، که در حدود  (1)شاه نعمت اله ولی  یکی از عرفا،        

 اشعارش، پیشگویی های زیادی کرده است که بسیاری از آنان در رابطه با ظهور و قبل از ظهور است                      

 ا این اشعار بسیار به دوران ما شباهت دارد و ما نه نفیاً و نه اثباتاً آن را بیان می کنیمام ؛ دهیم تطبیق توانیم نمی که گفتیم مقدمه  ما در                                       

 قدرت کردگار می بینم /حالت روزگار می بینم

 از نجوم این سخن نمی گویم/ بلکه که از کردگار می بینم

 (2)شهر ذوالقعده/ تن او بر مزار می بینم  روز شنبه ز

 (3)شه دیگر به کار می بینمشه چو بیرون رود زجایگاهش/ 

 چو فریدون به تخت بنشیند/ پسرانش قطار می بینم

 علمای زمان او دائم/ همه را تار و مار می بینم

 (4)هست فصل حجاب در عهدش /فصل را بی تبار می بینم

 / شهیش را کنار می بینم (۵)چون دو ده سال پادشاهی کرد

 بوالعجب روزگار می بینم (6)/ پسرش چون به تخت بنشیند

 غارت و قتل مردم ایران /دست خارج به کار می بینم
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 اعتصاب و حساب در عهدش/ سخت بی اختیار می بینم

 ظلمت ظلم ظالمان دیار /بی حد و بی شمار می بینم

 ظلم پنهان ،خیانت و تزویر/ بر اعاظم شعار می بینم

 (7)جنگ و اشوب و فتنه بسیار /نام او زشت و خوار می بینم

 / سلطه اش تار و مار می بینم  (8)کم زچل چون که پادشاهی کرد

 (11)بینم می برقرار او نام/   (9)سیدی را زنسل ال رسول

 نائب مهدی آشکار شده /قامتش استوار می بینم

 پیشوای تمام دانائی /رهبری با وقار می بینم

 هفت اقلیم /حالت روزگار می بینم  (11) امام رهنما و

 عدل و دادی که می شود پیدا/ دولتش پایدار می بینم

 هر کجا رو نهد به فضل اله/ دشمنش خاکسار می بینم

 بعد از این شاهی از میان برود/ عالمی چون نگار می بینم

 غم مخور زآنکه من در این تشویش/ خرّمی وصل یار می بینم

صر حاضر از معروفترین سلسه های تصوف است.قبرش در ماهان کرمان مزار شهید مطهری می فرماید :شاه نعمت اله ولی از معاریف و مشاهیر عرفا و صوفیه است واین مرد نسب به علی )ع(می برد.سلسله نعمت الهی در ععالمه  (1)
 (۹۰۰ص1۱مجموعه آثار استاد شهید مطهری ج(افظ مالقاتی داشته سال عمر کرد.اکثر عمرش در قرن هشتم گذشته و با ح ۵۹صوفیان استو گویند 

     سال حکومت کرد  ۲۷رضا شاه حدود  (۹)   دی روز کشف حجاب1۰اشاره به برداشتن عمامه ها و قتل عام علما به بهانه کشف حجاب وروز (۱)    رضا شاه که با فشارانگلیس به قدرت رسید  (۳)     شاه احمد  (۲)

 ،مردی از قم قیام می کنداشاره به حدیث معروف  (۵)   چل یعنی چهل؛که حدود سی و هفت سال حکومت کرد (۸)   همه جای ایران فریاد می زدند مرگ بر شاه( ۰)    که با تالش انگلیس سامان گرفتحکومت محمدرضا شاه  (۶)

 !!!!!!!!سال قبل تذکر داده شده که او امام و رهبر خوانده می شود ۰۷۷ین که شگفت ا (11)                                                 می گردد۰1۷وخمینی به ابجد۰1۷او برقرار،به علم ابجد (1۷)


