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  شك و ترديد داشتن در صدق رسول ضعف ايمان، -1

  تأخير اجل و فوري نبودن مرگ -2

  مقتضاي طبع و محبوب نفس شهوات، -3

   حسنات ي مسلمانان به توبه و محو سيئات به وسيلهاعتقاد  -4

  صلحا رجاي عفو و فضل الهي و اميد به شفاعت رسول و اوليا و -5
  

 ايمـان  ضـعف  معاصـي  بر اصرار منشأ غالباً دانست بايد الف:

 رسـول  صدقِ در يا :نيست خارج اقسام اين از عاصي و است

 از وبـت عق و خـدا  از اسـت  بعد موجب معاصي كه اين در خدا

 – است كفر اين و دارد ترديد و شك شود، مي مترتّب معصيت
 در انبيـا  صدق داليل در است اين عالجش و -منه باهللا نعوذ

 خود دعواي صدق بر رسل كه معجزاتي و اند داده خبر چه آن

 بـه  و است زياد بسي آن داليل ن چو و نمايند تأمل اند، داشته

 فهـم  اليـق  و آيد دمندسو چه آن ذكر به فقط كشد، مي طول

 فكـر  خـود  نفـس  در بايد انسان گوييم مي و پردازيم مي باشد،

 بشر عقالي و حكما ي كافّه و مرسلين و انبيا چه آن آيا نمايد،

 انـد  گفتـه  عقاب و ثواب و آخرت به راجع زماني و عصر هر در

 و مكـان  دو در شخصـي  وجـود  چـون  هـم  يا .اسـت  ممكن
 محـال  را آن اگـر  .اسـت  نينشـد  و محـال  دو بر يك افزوني

 او ي چـاره  و آشـكار  اسـت  مجنـوني  و عاري عقل از پندارند،

 بايـد  دارد، شك آن در ولي داند ممكن را آن اگر است. دشوار

 منـزل  در كـه  را خـوراكي  دهد: خبر او به ناشناسي اگر گفت،

 افكنـد  آن در را خود زهر و خورد آن از ماري ديدم ايد، گذاشته

 و الـذّ  لو و خورد نمي را آن حتماً باشد، كنمم مرد آن صدق و
 اگـر  كـه  داند مي عقل، داشتن صورت در باشد. ها خوراك اعزّ

 دقيقـه  چند قوت كه را خوراكي تنه باشد، دروغ مرد آن حرف

 آن بـر  صبر و رفته دست از نيست دوام چندان را لذتش و بود

 لـذت  ،بگويـد  راسـت  مـرد  آن و بخـورد  اگر ولي است. سهل

 و دهد مي دست از را شيرين جان و ساله چند زندگاني و حيات
 را خـوراك  آن نشـود،  دچار موت چنگال در كه اين احتياط به

 و مذاهب و اديان ارباب همه آن اتفاق پس گفت خواهد ترك
 است كمتر عقاب و ثواب وجود و قيامت آمدن در عالم عقالي

 كـه  امانـت  و صـدق  به معهود غير و ناشناس مردي حرف از

 و باشـد  گفتـه  مـزاح  و غفلـت  يا غرضي روي از دارد احتمال
 بـه  باشـد،  داشـته  معرفـت  و عقـل  جزيي كه هر است معلوم

 نشـود،  محـروم  ابـدي  لذّات و آخرت حيات از كه اين احتياط

 خواهد ترك را عمر روز چند آفات و كدورات به مشوب لذّات

  .كرد
ـ  امـت  بـا  او امانـت  و �اكرم لوسر صدق در يا ب:  ديتردي

 از بعـد  آخـرت  و اسـت  آخرت در گناه عقاب چون ولي ندارد،

 و ترسـد  نمي موعود عقاب از نيست، فوري موت و است موت
 روي از كه است اين عالجش و خورد مي فريب اجل تأخير به

 و اسـت  ابلـيس  تلبيسِ اين كه نمايد مالحظه بصيرت و فكر
  باشد، آمدني چه هر و است آمدني حتماً است، متأخّر كه عقاب

 و اسـت  منقضـي  يقيناً باشد، دراز چند هر عمر و است نزديك
 معـين  مده، را اجل چون و است عمر انقضاي از عبارت موت

 بـه  چيـزي  هـر  از الجرم است، مجهول عمر كميت و نيست

 و ميـرد  نمـي  دم همين در داند مي چه و است تر نزديك انسان
 گرفتـار  آن عذاب به دنيا در كه دانسته كجا از و است مانع چه

 در كـه  چنـان  هم معاصي ارتكاب داند نمي مگر شد؟ نخواهد

  بواعث پنجگانه اصرار بر معاصی
 اهللارحمهزادهماموستا عبدالهادي افخم

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


72  
  

   

  
  
  

 

 1391 پاييز 19شماره 
 

ماراه

 سـازد،  مي دچار شديد عذاب و اليم عقاب به را عاصي قيامت،

 و انـدازد  مـي  مصايب و مهالك بسي در را مرتكب هم دنيا در
 انظار در و زار دشمن، دست در معاصي ي واسطه به مردم بسا

 �اكـرم  رسول حضرت يشفرما طبق و گردند مي خوار مردم

 گنـاهي  هـر  بـه  و شده محروم الهي نعم و رزق از بسا عاصي

 كـه  نشـنيده  مگـر  شـد.  خواهد سلب او از علمي يعني عقلي،

 الـرَّحْمَنِ  ذِكْـرِ  عَـن  يَعْـشُ  وَمَـن «فرمايد: مي جالله و جلّ خداوند

ــيِّضْ ــهُ نُقَ ــيْطَاناً لَ ــوَ شَ ــهُ فَهُ ــرِينٌ لَ ــمْ قَ ــدُّونَ وَإِنَّهُ ــنِ هُمْلَيَصُ ــبِيلِ عَ  السَّ

 و غافل خدا ياد از كس هر )36(زخرف/ »مُّهْتَدُونَ أَنَّهُم وَيَحْسَبُونَ

 چنـين  و سـازيم،  مـي  او مأمور را اهريمني شود، روگردان

 و گمــراه و(گــردد مــي وي همــدم همــواره اهريمنــي

 خـدا) (راه از را گـروه  اين شياطين سازد). مي اش سرگشته

 آرايند مي نظرشان در را گمراهي اي گونه به(و دارند بازمي

 و  هسـتند.  حقيقي يافتگان هدايت ايشان كنند مي گمان كه)
 تـر  بزرگ كيفرهاي مالحظه است؟ عاصي جزاي كمترين اين

  .بفرماييد را
 كـه  ايـن  بـه  دارنـد  تصـريح  كـه  را آثاري و اخبار و آيات مگر

 شـود  مـي  مصـايب  و خطـرات  و مـرض  و فقر سبب معاصي

 و رو سـياهيِ  لعنـت،  انـد:  گفتـه  علما كه نشنيده زبا و نشنيده؟
 از كه همين عبدي كه است آن لعنت بلكه نيست، مال نقصانِ

 همـين  حقيقـت  و شـود  مبتال ديگري به گرديد، فارغ گناهي

 پي كه آن از بعد بنده و .حرمان و دوري يعني لعن چون است.

 موفـق  خيـرات  كسـب  بـر  و شد ميسر برايش معاصي پي در

 بـر  توفيق نعمت از و است محروم و مطرود راستي به نگرديد،

 الفـت  معاصـي  بـه  و بـرد  نمـي  لذّت طاعات از و خير اعمال

 در كـه  نيست آن روسياهي ؟!اين از بدتر چيزي چه و گيرد مي

 معصـيتي  هـر  بـه  كه است آن بلكه شود، پيدا ظاهري پوست

 تـا  گيرد مي فرا را آن مĤل به و آمده پيدا قلبش در سياه اي لكه

 و گرديـده  خاتمه سوء به منجر و شده ايمان نور دخول از مانع
 چـون  است. بهتر بسي علني روسياهي و شود دوزخ مستوجب

 و انهمـاك  شـهوات  در و گرديـده  منزجر و متنبه آن با انسان

 بـه  معاصـي  جـزاي  و عقوبـت  كـه  بـدان  .نمود نمي استفراغ

 و تـأخير  و اسـت  حـق  رحمـت  و لطف دليل دنيوي، مصايب
 و .اسـت  عبـد  شقاوت و خدا غضب و قهر ي نشانه آن اهمال
 را االولي خالف و صغيره صالحين، و مقرّبين از متعال خداوند
 در تـا  داده بـاز  دنيـا  در را ايشـان  كيفـر  و نفرموده گذشت هم

 عبـاد  سرمشـق  و نشـود  نقـص  ايشان قرب درجات از آخرت

 به را يرهصغ و سيئه هر جزاي متعال خداوند كه اين در گردند.

 و فـواحش  به رسد چه داد خواهد آخرت در يا دنيا در كس هر
 يُجْـزَ  سُـوءاً  يَعْمَلْ مَن« فرمايد: مي قرآن فضايح. و قبايح و كباير

 كيفـر  آن برابر در بكند بدي كار كه هركس )123(نساء/ »بِهِ

 ذَرَّةٍ مِثْقَالَ مَلْيَعْ وَمَن يَرَهُ خَيْراً ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يَعْمَلْ فَمَن« شود. مي داده

 كـار  غبـاري  ذره انـدازه  به هركس پس )8و7(زلزله/ »يَرَهُ شَرّاً

 خواهـد  را پاداشـش  ديد(و خواهد را آن باشد، كرده نيكو

 باشد، كرده بد كار غباري ذره اندازه به هركس و گرفت).

 الـدنيا « چون چشـيد  خواهد را سزايش ديد(و خواهد را آن

 جا اين در چه هر است، قيامت ي مزرعه دنيا ،»اآلخرة مزرعة

 اوليـا  و انبيا كه بلياتي و مصايب .داري برمي آنجا در كاري، مي

 آن از قـرآن  و بـوده  فـراوان  بـس  انـد،  ديـده  خود خطيئات بر

 و ع)(آدم بـر  متعـال  بـاري  ي معاتبـه  جمله، از است مشحون
 از بهشـت  هـاي  حلّـه  ريختن فرو و بهشت از او كردن بيرون

 فـرود  ع)(جبرئيـل  و گرديـد  عريـان  كامل كه حدي به بدنش

 .شـو  دور آمد، ندا باري جانب از و برگرفت سرش از تاج آمده،
 همـه  ايـن  نمايـد.  عصيان كه را كسي نيست سزاوار ما، جوار

 كـه  ايـن  بـراي  ع)(سليمان و بود امريبي و خطيئه يك براي

 كـه  ايـن  ي واسـطه  بـه  يا و شود زنش پدر حكم خواست قلباً

 وي از را سـلطنت  پرسـتيدند،  را تمثالي او اطّالعبي روز چهل

 اي خانه هر و گرديد مي هاخانه در بر سرگردان و حيران گرفته،

 قلبي يخاطره جزاي از روز چهل كردند، مي بيرونش رفت، مي

 بـه  چـون  ع)(يعقوب و كشيد دردسر و زحمت شرايط، اين در

 او از شـما  و ردبخـو  را يوسف گرگ ترسم مي فرمود: پسرانش
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 غفلـت  الهـي  ي محافظـه  از كه اين ي واسطه به باشيد، غافل

 نـوايبي  و مصايب چه به كرد، پسرانش حفظ بر اعتماد و نمود

 است كل پيشواي و رسل اشرف كه – االنبيا خاتم و شد دچار

 فرمـود:  بـود  شـده  او از كه هايي سوال جواب در كه موقعي –

 از روز چهارده كرد، فراموش را انشااهللا و داد خواهم جواب فردا

 خـداي  گفتند: مي خندان و شادان كفّار و گرفتند باز وحي وي

  .است برگشته او از محمد
 شـهوات،  كـه  اسـت  آن معاصـي  بـر  صـرار إ ديگـر  سبب ج:

 است حاضر و نقد ها، آن لذّت و نفس محبوب و طبع مقتضاي

 عادت و طبيعت جزو و گرفته الفت آن به ديرزماني از انسان و

 متـأخّر  و نسـيه  معاصـي  پـاداش  و موعود عذاب و است شده

 نعمت به حاضر لذّت فروختن و نسيه ترس از نقد ترك و است

 القـاي  آن عالج و است دشوار طبع بر و گران نفس، بر غايب

 از و لحـد  تـا  مهـد  از حيات طول در انسان كه است تفكر اين

 و حمـات ز همـه  ايـن  روز، و شـب  مـرگ،  به تا طفوليت اوانِ
ـ ح و وسايل هزارگونه به و نموده تحمل را مشقات توسـل  لي 

 و تعـب  و كوشـش  همـه  آن و بحـر  و برّ مسافرت و نمايد مي
 و مـرارت  و تلخـي  همـه  آن و كشـد  مي كه بيزاري و بيداري
 بـراي  سـراپا  مگـر  چشـد،  مـي  كـه  محنـت  و ذلـت  و دردسر

 لحاص آينده در كه نيست احتمالي آسودگي و خيالي استراحت
 اميـد  بـه  را زيـان  و خطرات بسا چه و آيد واصل آن به و آمده

 دسـت  بـه  هـم  را سود غالباً كه گذارد مي خود جان بر سودي

 ارزش قيامـت  مخـاوف  و عذاب از امن و آسودگي آيا آرد. نمي

 شهوات لذّات از دست عمر، ي روزه پنج اين در كه ندارد را اين

 از اي العـاده  خـارق  و معجزه بدون يهودي دكتري اگر بردارد؟

 ضرر برايش شكر شربت كه بگويد او به تخمين و خيال روي

 كمـال  بـا  فـوراً  چـرا  گرداند، مي مرضش دچار آينده در و دارد

 العمـر  مـادام  و كـرده  هوش گوشِ ي حلقه را سخنش امتنان

 تر مهم پيغمبر قول از يهودي قول مگر دارد. برمي آن از دست

 آالم بـر  صـبر  يا و تر سبك اخوشي،ن و درد از دوزخ عقوبت يا

 حيات از روزه چند زندگاني يا و تر آسان معاصي ترك از آخرت

  ؟است بيشتر آخرت

 است اين بر عقيده را مسلماني هر كه است آن ديگر سبب د:

 نمايد مي سيئات جبر حسنات، و نموده معصيت محو توبه، كه

 طـول  چون ليو دارد. را ماضي تدارك نيت و توبه عزم غالباً و

 بـا  و كـرده  تـأخير  را توبه است، غالب نفس بر دنيا حب و امل

 جانـب  از كه است اميدوار و گذرانده را عمر كردن فردا و امروز

 كـه  اسـت  اين عالج راه گردد. موفق توبه بر جبراً و قهراً الهي

 و صـياح  فرمايـد:  مـي  كـه  نمايد تأمل قرآني آيات در دقت به
 تـرك  دنيـا  در كـه  اسـت  اين از دوزخ هلا اكثر ي ناله و گريه

 غفلـت  به را عزيز عمر و شريف وقت و كرده تأخير را معاصي

 اوالً شـايد  را كسي توبه، تأخير و تسويف وانگهي اند. گذرانيده

 بـر  آينده در كه باشد داشته يقين و بوده مطمئن خود بقاي به

 ي لحظه كه داند مي كجا از داشت. خواهد قدرت شهوات ترك
 به و خواسته را خطا عذر تا ماند خواهد زنده گناه ارتكاب از دبع

 نيسـت؛  شهوت معاصي، ترك از مانع مگر بپردازد؛ آن جبران

 شـيطان  عصيان، و طغيان داعي و نفس دنيا، لذّات طالب مگر

 و اعتيـاد  حكم به شهوات آتيه در همچنين ]ثانياً[ باشد؟ نمي
 آيـا  اسـت.  انـاتر تو شـيطان  و تـر  راغـب  نفس و تر قوي الفت

 و شـباب  عنفوان در جواني كه بيشتر اين از جهالت و حماقت
 كـه  درختـي  كنـدن  بـر  شجاعت و غرور نهايت و قوت كمال

 از بعـد  كـه  پنـدارد  چنـان  ولي نباشد، قادر گرفته، پاي اكنون

 بـه  مگـر  بكنـد.  را آن توانـد  مي سهولت به متمادي هاي سال

 و قـوت  و نيفـزوده  او نـاتواني  و پيـري  و ضـعف  بر ايام، مرور
  نخوانده مگر شد؟ نخواهد برابر چند درخت سختي

      هلي روزگاري چنان هم اگر
  برنگسلي بيخ از گردونش به

 گنـاهي  هـيچ  كنند مي فكر كه است اين نيز ديگر سببي :ـه

 نباشـد  ممكن آن از عفو و بوده عقوبت موجب حتماً كه نيست

 شـفاعت  بـه  و شتهدا الهي فضل و عفو به رجا مسلماني هر و

 حقيقـت  بـه  و .است اميدوار صلحا و اوليا و �رسول حضرت

 اغلـب  ،ذنـوب  بر مردم اصرار باعث و سيئات ارتكاب ي داعيه

 يديـده  بـه  كـه  است آن اشخاصي چنين يچاره و است اين
 بـا  تـوأم  كه است آن رجا كه شوند ملتفت و نگريسته بصيرت

 و مـأمورات  اكتسـاب  بـدون  الهـي  فضل آرزوي و باشد عمل
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 انتظـار  و .است محال و عبث و خيال محضِ منهيات، اجتناب

 اسـت  كسـاني  شامل خدا كرم و لطف و است توبه از بعد عفو

 كـه  خـدا  عـدوِّ  همكـاريِ  و معاونـه  و سركشـي  و تمرّد از كه

 ي حلقه و بردوش را تكليفات ربا و نموده رجوع است، شيطان
 بـه  معرفت و فهم روي از كس هر گذارند. گوش در را اطاعت

 عفـو  و معاصـي  مغفـرت  ي وعـده  كه بيند مي كند، نگاه قرآن

 رحمـت  و كـرم  و فضـل  و لطـف  و مربوط توبه به گناهكاران

 لَّـيْسَ  وَأَن« اسـت  منوط نيكوكاري و خير اعمال به ذوالجالل

 باهللا نعوذ يا نيست باري كالم مگر )39(نجم/ »سَعَى مَا إِلَّا لِلْإِنسَانِ

 امور به راجع فقط يا و شده فراموش معنيش يا و دندار حقيقت

 عـادت  و نيست يكي آخرت و دنيا خداي مگر چرا؟ است. دنيا

 انـد:  فرمـوده  پيغمبـر  چرا پس باشد؟نمي يكسان دو هر در اهللا

 زحمـات  ،نـان  اي لقمه خوردن چرا ؟است قيامت ينمونه دنيا

 ارثمـ  همه آن اكل ولي خواهد مي زياد كشاكش و فرسا طاقت

 خـدا  نـزد  دنيا لذات مگر است؟ مفت آخرت تمتّعات و بهشت

 ولـي  شـود  نمـي  سـير  خوردن بدون احدي چرا است؟ تر مهم

 روي نفـوسِ  يِ يهكلّ در چرا شد؟ خواهد عفو طاعات انجام بي

 توكّل نام به و خدا فضل اميد به كه شود نمي يافت يكي زمين

 و داشـته بر كـار  و كسـب  از دسـت  الهـي  عميم كرم به رجا و
 وعـده  خـدا  وانگهـي  باشد؟ باري جانب از رزق وصول منتظر

 رزق بـي  را احـدي  و برساند را جانوران جميع رزق كه فرموده

 )6(هـود/  »رِزْقُهَـا  اللّـهِ  عَلَـى  إِالَّ األَرْضِ فِي دَآبَّةٍ مِن وَمَا« نگذارد.

 بـر  آن، روزيِ كـه  ايـن  مگر نيست زمين در اي جنبنده هيچ

 خيرات كسب در فقط كه چيست باعث پس است. خدا عهده

 و مسـاعي  از اي دقيقه و كرده اهمال صالحات باقيات دخارإِ و
 خدا آخرت امور براي چرا ورزند؟ نمي غفلت دنيا حطام كوشش

 باشـد؟  نمي »للعباد الرّزاق هو« دنيا در ولي است غفور و رحيم

 ولـي  دهنـد  نمـي  اهميت دنيا در روزي وصول ي وعده به چرا

 مزرعـة  الـدنيا « مگـر  اميدوارنـد؟  غفران و عفو به وعده ونبد

 زحمـت  دنيـا  در بايـد  فرمايد نمي دهد؟ مي معني چه »اآلخرة

  خورد؟ ناني آخرت در آنگاه و برد بسي

  :گويد نمي واعظ شاعر [آيا] 
  پسر با گفت خوش چه خورده سال دهقان
 ندوري كشته از جز به من چشم نور كاي   

 معاصي ارتكاب در مردم اكثر گاه تكيه كه – شفاعت مورد در

 و شـده  تبـديل  مسـلمين  غـرور  و فريـب  ي وسيله به و است
 نمايـد.  مـي  ناس اضالل و اغرا حرف اين به بيشتر پليد ابليس

 در آن حقيقـت  و شـفاعت  ثبـوت  سند اصل كه دانست و بايد

 سـه  بـر  شـفاعت  ذكر قرآن در و  است خدا كالم اسالم، دين

    :است وجه
ــه آن اول ــه و نيســت شــفاعت قيامــت روز ك  كســي درد ب

 الَّ يَوْمـاً  وَاتَّقُـواْ « اسـت:  بسـيار  آيـه  ايـن  مانند چون خورد نمي
ــيْئاً نَّفْــسٍ عَــن نَفْــسٌ تَجْــزِي ــلُ وَالَ شَ ــا يُقْبَ ــفَاعَةٌ مِنْهَ  و )48(بقــره/ »شَ

 رسـيدگي  همگـان  حسـاب  بـه  آن كـه(در  روزي از بترسيد

 چيـزي  ديگـري،  كـس  بـراي  كسـي  دسـت  از و) شـود  مي

 ايـن  و گردد نمي پذيرفته ميانجيگري او از و نيست، ساخته

ــورتي در ــت ص ــه اس ــد ك ــي خداون ــوده راض ــازه و نب  اج

   .نفرمايد

 ي: آيـه  ماننـد  .اسـت  خـداي  بـراي  فقط شفاعت كه آن دوم
 ايشـان  براي نيست )51/انعام( »شَـفِيعٌ  وَالَ وَلِيٌّ دُونِهِ مِّن لَهُم لَيْسَ«

 الشَّـفَاعَةُ  لِّلَّـهِ  قُـل « ي آيـه  و شـفيعي  و دوسـتي  خدا از غير به

 اسـت.  خـدا  آن از شـفاعت  گونـه  هر بگو: )44/زمر( »جَمِيعـاً 

  .بس و است خدا اعتفش مالك يعني

 جـايي  هر در و است اهللا اذن به مقيد ولي شفاعت ثبوت سوم

 اجـازه،  و اذن بـه  اسـت  مقيد باشد، شده شفاعت از ذكري كه

 نزد كيست )255/بقره( »بِإِذْنِهِ إِالَّ عِنْدَهُ يَشْفَعُ الَّذِي اذَ مَن« آيه مانند

  خدا؟ اذن به مگر كند شفاعت خدا

 ايـن  سـند  و منشأ و شود مي شفاعت فرمايد اذن خدا اگر پس

 در است معلوم و است اين نمايند، مي شفاعت صلحا و انبيا كه

 صـالحي  يـا  پيغمبـري  هر به اجازه متعال خداوند كه صورتي
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 راضـي  خدا كه كسي براي هم آن كرد، خواهد شفاعت بدهد،

  .هست شفاعت كه شود مي ثابت قدر همين قرآن از پس باشد.
 معلـوم  كجـا  از شـود، مـي  مـأذون  شخص فالن كه اين ولي

 هـم  پيغمبـر  غيـر  بـراي  وحي و نيامده كه هنوز قيامت است؟

 و اسـت  نبـرده  نام هم را بخصوصي اشخاص پيغمبر و نيامده
 چـه  بـه  باشد مجاز مثالً ولي فالن باشد، معلوم فرضاً هك اين

 فـالن  يـا  عمـرو  يـا  زيـد  براي كه شودمي اثبات مستمسكي

 �رسـول  حضـرت  شفاعت و نمايد؟ شفاعت تواند مي عاصي

 ي كافّـه  بـراي  آيـا  ولي است. حتمي فرموده، وعده خدا چون
 و نام و نفر چند فرقه آن و معدودي ي فرقه يا و است عاصيان

  هستند؟ اي دوره چه مسلمين از و است كدام شانشانن
 كه معصيتي و بعضي؟ يا و است معاصي تمام براي شفاعت آيا

 درجـات  ازدياد براي و است؟ كدام است، قبول آن در شفاعت

 اسـت  آن از بعد آيا دوزخيان؟ دادن نجات يا است بهشت اهل

 تاس مسايلي ها اين آن؟ از قبل يا شود دوزخ داخل عاصي كه
 �رسـول  حضـرت  طور چه اال و ندارد اطالع آن بر كسي كه

 شـماها  درد بـه  مـن  فرمود: مي خود خويشان و اقارب به بارها

 چـه  آن و حق به نمايم ارشاد را شما كه اين از غير خورم، نمي

 حتـي  نمايم. تعليم شما به ،است آخرت سعادت و نجات باعث

 فرمودنـد:  )هاعن اهللا رضي(فاطمه خود دختر به وفات موقع در

  ش.بكو خير كار در و مباش من اميد به
 شـفيع  را خـود  شـيخ  مريـدان،  از اي دسـته  هـر  كـه  اين پس

 اميـد  مرشـدي،  بـه  ،منسـوبين  از اي فرقـه  هـر  و پندارنـد  مي

 آيا شود؟ مي تأويل چگونه و دارد دليلي چه دارند، را رستگاري

 چـه  بـا  و ؟اسـت  بهشـتي  و رسـتگار  كه دارد يقين شيخ خود

 نويـد  تـا  اسـت  دور بـه  خاتمه سوء از كه دارد اطمينان ديسن

 از قطعـه  چنـد  ي قبالـه  و بدهـد  مـردم  به را نجات و شفاعت

 يكي كه حاشا كند؟ مهر خود يتبعه از يك هر براي را بهشت

 هـر  حاشا، بار هزار حاشا، باشد. كرده را ادعايي چنين صلحا از

 شـود.  حسوبم خداشناس باشد، نموده را افترآت طور اين كه

 نقـص  و جهـل  غايت مستقبل، بر شهادت و مكر از امن چون

 انبيـاي  از يكي چرا داشت، مي اساس چيزي چنين اگر و است

 از و نداشـته  را ادعا اين سلف صلحاي و كرام اصحاب و عظام

  نيست؟ منقول حرفي چنين يك هيچ
 و خـدا  سـطوت  بـه  جهل و غرور قبيل اين از احدي نكند خدا

 ايشـان  بـه  اسـت،  خدا براي تنها كه چيزي در شركت ادعاي

 چنـين  افتـرا  روي از جهـال  ،فرضاً اگر نكند خدا و دهد نسبت

 كننـد.  بـاور  بصيرت و علم اهل باشند، كرده نقل هم را حرفي

 و اند گرديده منسوخ – باهللا نعوذ – نبوي احاديث و قرآن مگر
 اسـالم  حنيـف  ديـن  حقايق از كه اند شده تبديل و تحريف يا

 را خلـق  كـه  بـوده  ايـن  بـراي  انبيا بعثت مگر باشيم؟ خبربي
 بـار  عاصـي  و تنبـل  و كاهل را مردم يا و كنند ارشاد و اصالح

 طاعات از را مردم مفت، و مزخرف هاي حرف اين مگر آورند؟

 اوليا است شايسته مگر سازد؟ نمي تر جري معاصي بر و سست

 چه بگويند؟ مردم هب را ديگر چيزي انبيا تعليمات از غير علما و

 انبيـا  از مشـايخ  مقام و بلندتر رسل از ايشان منزلت مگر طور؟

  !!!است؟؟؟ ارجمندتر
 ي حيله از صديقي و رسول هر كه شيطاني مگر !اهللا سبحان يا
 مشايخ عصر در اند، برده پناه خدا به او شرّ از و نموده استعاذه او

 نـاتوان  و عيفضـ  اي اندازه به و مانده عقب خود كار از چندان

 تنهـا  ،خاتمه سوء مگر است؟ گرديده كس هر رخَّسم كه شده

 مگر اند؟امين آن از عصر اين اهل كه بوده ممكن سلف براي

 واجـب  اصـحاب  و انبيـا  بـر  تنهـا  سـبحانه  حق، مكر از خوف

 فرمايـد:  مـي  كـه  اسـت  ايشـان  بـه  خطـاب  قرآن و بوده؟؟؟؟

ــأَمِنُواْ« ــرَ أَفَ ــهِ مَكْ ــالَ اللّ ــأْ فَ ــرَ مَنُيَ ــهِ مَكْ ــوْمُ إِالَّ اللّ ــرُونَ الْقَ  »الْخَاسِ

 خـدا  ناگهـاني  مجـازات  و نهـاني  چاره از آنان آيا  )99/اعراف(

 مجـازات  و نهـاني  چـاره  از حالي در اند؟ شده غافل و ايمن

 و عقـل  دهنـدگان  دسـت  از و(زيانكـاران  جـز  خدا ناگهاني

   .گردند نمي غافل و ايمن انسانيت)
 شـود،  خاتمـه  سوء و كفر گرفتار كه مريدي !تاواحير و واعجبا

   نمايد؟ مي جلوگيري آن از طور چه شيخ فالن
 از شيخ وسيله به چگونه است مسلط شيخ خود بر كه شيطاني

 سـر  او از معصـيت  هزارهـا  كـه  شـيخي  شـود؟  مي دفع مريد

 حـديث  چون دارد؟ مي نگاه معاصي از را مريد جور چه زند، مي
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 از انبيا حتي بشري هيچ و است شيطاني را انساني هر كه است

 كه �رسول حضرت از جز به نيستند مصون او پيروي و خطا

 كـرده  شكر الهي نعمت اين بر و غالبم شيطانم بر من فرموده:

  .است
 دفـع  غيـر  از چطور نكند، منع خود از را شيطان كه ،شيخ پس

 بـراي  عظام انبياي چرا بود، مي ممكن اين اگر و كرد؟ خواهد

 چرا خوردند؟ مي حسرت و بردند مي زحمت چندان بشر حاصال

 خاتم و خود پدر با ابراهيم و خود فرزند با نوح و خود پسر با آدم

 را معاصـي  و كفـر  و ننمودند را كاري چنين خود عموي با انبيا
 چرا نفرمودند؟ دفع خود اقرباي اين از است، ابليس پيروي كه

 بـرود،  مادرش قبر تزيار به خواست خدا از كه رسول حضرت

 مجيـد  كتـاب  در موضـوع  اين در آيه صدها و نگرديد؟ مأذون

  .است
 چـه  و شـده  اسـالم  عـالم  دامنگيـر  كـه  سياه روز اين از واي

 بدعتي يا و صريح است كفري يا كه خرافاتي و پوچ هاي حرف

 اسـت.  گرديـده  ايمان اركان و دين اصول جزء كه قبيح است

 در كه چنان هم اسالم بايد هالبت نيست، تعجب جاي هيچ ولي

 ايـن  نـه  آن غربـت  و شود بيگانه و غريب باز آخر در بوده اول

 اسـالم  چون ماند. نخواهد اثري آن از و محو كلي به كه است

 بـه  و محفـوظ  تحريف از قرآن و است قرآن حقايق از عبارت

 غربـت  ولـي  مانـد.  خواهد برقرار ساعت قيام تا الهي ي وعده

 و منسـي  قرآنـي  حقـايق  كـه  اسـت  وجـه  اين بر اسالم دين
 و وقـع  ها دل در را مجيد كالم و شده فراموش نبوي تعليمات
 و علـم  بـدان  كـه  شـود  مـي  يافت كس كم و نمانده اعتباري
 احيانـاً  اگـر  و نمايد پيروي آن از و عمل آن به و داشته دانايي

 از پيروي به را مردم و زند دم قرآن تعليمات و حقايق از كسي،

 او دهـد،  قرار حكم را آن امري و واقعه هر در و كند وتدع آن

 هـم  خندنـد،  مـي  او بـه  و خوانده وهابي يا و كافر يا مجنون را

 معاملـه  رسول حضرت با قريش كفّار و عرب جهان كه چنان

 و جهال مألوف و مأنوس خالف قرآني حقايق چون كردند. مي
 و دضـ  به كس هر است بديهي و است معروف غير مردم، نزد

  .است منكر خود عقايد و عادات خالف

 افكار همان عادات و عقايد اين كه غافلند اين از ها بيچاره ولي

 و اول عصـر  در اسـت.  اسـم  در تفاوت فقط است، اول رفتار و
 آخـر  ايـن  در و بـود  نفـاق  و شرك و كفر نامش سعادت زمان

 خـود  ايـن  و باشـد  مي شريعت و طريقت و اسالم نام به زمان

 بينـيم  مـي  دوره اين در كه چنان هم است. اسالم دين غربت

 زبـان  و تعويذات قرآن از منظور پندارند مي چنين مسلمين كه

 بخوانند محال فرض به اگر را قرآن و است فروشي ختم و بند

 قضـاي  و مـال  تحصيل و معاش امرار براي نمايند، تعليم يا و

 يلتحصـ  قـران  نزول از غرض« كه دانند نمي و است شهوات

 گلسـتان ( »مكتـوب.  ي سـوره  ترتيـل  نـه  است خوب ي سيره

  ).660 ص خزائلي، محمد ي نسخه سعدي،
 آن بـراي  و نيامده فروش و خريد براي قرآن كه اند نشنيده آيا

 اوامـر  دسـتور  بـه  و نموده را آن حقايق و دقايق فهم كه است

 آن معـاني  بـه  علـم  از كـه  كساني و بپيمايند را آخرت راه آن،

 پيـروي  آن از و فهميـده  و شنيده را آن معاني علما از ،عاجزند

 و كـرده  تكرار را آن روز و شب علما و قاريان كه اين نه نمايند
 اركـان  جهـال  و بفروشـند  و خوانـده  را آن تأمـل  و فهم بدون

 و خريده را ختم چند گندم تغاري به ولي ندانند، كامالً را ايمان
 قرآن خواندن كه نيستم منكر من بپوشند. را استبرق و سندس

 خـالي  فايـده  از آن خريـدن  و .دارد فايـده  هـم  معني فهمبي

 برند، مي آن از مسلمين كه سودي كه فهميد بايد ولي نيست،

 چـون  قرآن، انزال از حقيقي يفايده و اصلي منظور به نسبت

  .است دريا به قطره و كوه به كاه نسبت
 و هرسـيد  در مـان ز آخر و گرديده زبر و زير اسالم كه افسوس
 دين اساس و اصول شود، نمي هشيار و نشده بيدار كسي هنوز

 بـاطن  خرابـي  از پرداختند؛ مااليعني و فروع به و برانداختند را

 از و كشـته  را مظلوم حسين ترسند؛مي ظاهر لباس از و غافل

 ارتكـاب  بـر  مـردم  اصرار بواعث ها اين پرسند. مي ككَ خونِ

 او گنـاه  سـبب  كـه  شود مي يافت يعاصي كمتر و بودند ذنوب

  .نباشد ها آن از تا چند يا و گانه پنج بواعث اين از يكي
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