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 فرق ضاله و مدعیان دروغین

  

 :مقدمه
نیاز بشر به پرستش، نیازی فطری و غیرقابل انکار است؛ تا جایی که اگر به انسانی، خدا معرفی  

ها( و )ماتریالیست رایانگآورد. برخالف ادعای مادی نشود، به پرستش بت و... روی می

دانند، انسان ذاتا به ارتباط با نیرویی برتر و ی نیاز بشر می ها، که خدا را آفریدهآتئیست

 بعدالطبیعه و عبد او بودن، نیاز دارد. ما

 نقش یهود در ایجاد فرق ضاله 

شود، تفرقه است. عاملی که باعث شد یکی از روشهایی که باعث از هم پاشیدن یک جامعه می 

یهودیان وعود وارد شوند نیز همین تفرقه آنان بود. به همین دلیل، تا یهودیان نتوانند به ارض م

های دنیوی، باید با هم متحد شوند و برای به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به کامیابی 

 زدن به یک کشور یا دین دیگر، بین آنها تفرقه بیاندازند.ضربه

نژادی باشد، اما از همه مهمتر، تفرقه یا تواند در قالب تفرقه قومیتی، ملیتی یا این تفرقه می

های مختلف، دینی است. یهودیان عالوه بر دین  (کردنشاخه کردن،شاخه تکهتکه) پلورالیزم

 های مختلف نیز در ادیان ساختند.فرقه 

جهان اسالم، بیشترین ضربه را از این تفرقه متحمل شده است؛ تا جایی که ابتدا در این میان 

سنت به چهار فرقه مالکی، حنفی، شافعی ؛ سپس اهلواحد، به شیعه و سنی تبدیل شداسالم 

شاخه شدن  عشری و... تبدیل گشت و این شاخهو حنبلی و تشیع به زیدیه، اسماعیلیه، اثنی

اند، شکی و امروزه در اینکه بهائیت و وهابیت توسط انگلیس]یهود[ بوجود آمده  ؛ادامه یافت

 .وجود ندارد
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 اصول مشترک بین فرق ضاله 

ها در فرقه در ایران وجود داشته است؛ این فرقه  110تا  104، حداقل 1384طبق آماری در سال 

 عین فراوانی و اختالف، در چند اصل با هم مشترک هستند.

 

 

 

 

 

 

 اعتقاد به تناسخ ✓

رود، بلکه با حلول در جسمی اعتقاد به اینکه روح انسان بعد از مرگ، به برزخ نمی  ،تناسخ یعنی

 گردد. جدید، به جهان برمی

میزان بدی و گناهان فرد، تعیین کننده جسم جدید برای حلول روح اوست، که در این صورت،  

الت در اشیاء ترین حروح او پس از مرگ، در جسم انسان معلول یا یک حیوان یا گیاه و در پست

پرستی صرفا پرستش یک سنگ نبوده، بلکه در واقع، آنان روح اساس بتبراین کند.حلول می

حیواناتی مانند مار، گربه، سوسک اسکریپ  کردند.یا جن حلول کرده در آن بت را پرستش می

 بوده و هستند. و خدای خورشید برخی از نمادهای تناسخ

 دافعهبدون  ادیان پاستوریزه و ✓

هایی با جاذبه فراوان و بدون دافعه بوده و در اصطالح های نوظهور، دینغالب ادیان و عرفان

ای ندارند؛ درصورتی که دافعه و امور اند که هیچ نکته سلبی یا محدود کنندهادیانی پاستوریزه

 شود. ( باعث جلوگیری از انجام گناه یا جرم میقانون و مجازات) سلبی

 

 

 اصول مشترک بین فرق ضاله

 اعتقاد به تناسخ

 فعهاادیان پاستوریزه و بدون د

 اعتقاد به یک شعور واحد حاکم بر جهان
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 یک شعور واحدِ حاکم بر جهاناعتقاد به  ✓

)ارتباط با خدا( برپایه تعالیم کاباالی   ها، برای پاسخ به نیاز فطری انسان به معنویتغالب این فرقه

 )ارتباط با شیاطین و نیروهای غیبی( اند.یهود، قائل به وجود یک شعورِ واحد بر جهان

وجه در مورد یا علیه اسرائیل ، همه این فرق در موضع سیاسی، به هیچنکته جالب اینکه

 کنند.گیری نمیموضع

 دالیل ادعای مدعیان دروغین 

 شوند:مدعیان دروغین به چند دسته تقسیم می

درپی، های روانی، با ادعاهای دروغین پیای افرادی هستند که بخاطر مشکالت و عقدهعده ➢

 کنند.ای را دور خود جمع می عده

ریزی قبلی و گرفتن پول تصور عموم، تعداد کمی هستند، با برنامه ای دیگرکه برخالف عده ➢

این روش برخالف سیستم صهیونیست  کنند.اندازی یک فرقه میاز دشمنان اقدام به راه

کنند؛ بلکه توسط ارتباطات ها از ابتدا بر روی افراد سرمایه گذاری نمی است؛ زیرا صهیونیست

ند را شناسایی و جذب کرده و با عناوین مختلف حمایت خود، افرادی که وارد این وادی شده ا

 کنند.مالی می 

شوند، حتی با نیت پاک وارد عرصه مهدویت می  ای دیگر افرادی هستند که بدون ادعا وعده ➢

گردند. متاسفانه عالوه بر شیطان که برای عقب انداختن ظهور اما در ادامه، دچار لغرش می

شود، گاهی همراهی و مهدوی، شخصا وارد عمل میو مرگ خودش، برای انحراف افراد 

ای در مسیر ادعای استقبال و پر و بال دادنِ بیجا و افراطی مردم نیز باعث تشویق عده

 گردد. سازی میدروغین و فرقه

دسته آخر کسانی هستند که با تسلط به علوم غریبه و ارتباط با شیاطین و انجام برخی  ➢

اسالم سحر را گناه کبیره  شوند.العاده، باعث اعتماد، اعتقاد و جذب افراد می کارهای خارق

داند و به شدت از سحر و جادو و مراجعه به این افراد منع کرده است، تا جایی که امام می

 رود.کافر از دنیا می)بدون توبه( د که فرد مراجعه کننده به این افراد صادق فرمودن 



 
4 

 صوفیه یکی از فرق ضاله  

هایی هستند که در بحث دینی وارد شدند و تا امروز در یارگیری و جذب افراد  صوفیه، از فرقه

بوجود اند. تصوف، جریانی است که توسط دستگاه خالفت در مقابل اهل بیت بسیار موفق بوده

که شاگردان بسیاری در زمینه و علوم _آمده است. دستگاه خالفت بخصوص از زمان امام صادق

ها، روی به امر قدرت دادن به تصوف و سوق دادن مردم به سمت خانقاه _مختلف تربیت کردند

 : فرمایندایستد؛ تا جایی که امام رضا می اسالم شدیدا در مقابل تصوف می آورد.

ما  از کسی چنین ننماید، ایشان انکار دل و زبان به و بشود ذکری صوفیه از او نزد در کس » هر

 (323ص ،12ج الوسائل، مستدرک) نیست....«

الزمان، فتنه افراد شود که بدانیم آخرین فتنه آخراهمیت این مبحث زمانی مشخص می 

گذرند که کسانی بسالمت از آن میها و بلعم باعوراهاست و تنها الدعوه، نظیر سامری مستجاب

 . شناسنددین را به خوبی می
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