
 ! هسجذی با چِار ُذف شیطاًی

 

سْرٍ هبارکَ ُْد  5سْرٍ تْبَ آغاز ّ بَ آیَ  93جسء یازدُن قرآى کرین کَ از آیَ 

علیَ السالم ختن هی شْد در بردارًذٍ آهْزٍ ُا ّ پیام ُای رّح افسای الِی است کَ 

 .ایي ًْشتَ تعذادی از آًِا را ًقل هی کٌذ

 

 خذاًّذ از چَ کساًی راضی است؟

ٌْنُِهنْن )سْسٍ هجبسکَ تْثَ ثَ گشُّی اضبسٍ هی ضْد کَ خذاًّذ اص آًِب اػالم سضبیت کشدٍ است  100دس آیَ  ُه ػَی یَی  ُهّللا ضِض   (.سَّر

ىَی )ایي ػذٍ هِبجشیي ّ اًصبسی ُستٌذ کَ دس طلیؼَ ضکْفبیی اسالم ثب هجبُذت ُبی خْد دیي سا یبسی کشدًذ  بثِضمُْه السَّر َّی
شِض  َِیبجِض وُه

يَی الْن ىَی هِض لُْه َّّر بسِض ااَی صَی
ااًَی َّی یيَی )ّ ًیض کسبًی اًذ کَ سیشٍ ًیکْی آًِب سا اداهَ دادٍ ّ اص سّش ایطبى پیشّی کشدًذ ( یيَی  الَّرزِض َّی

بىٍن  سَی ُُْهن ثِض ِضدْن  (اتَّرجَیؼُه

اُل سٌت، ُوَ کسبًی کَ دس ُوبى دشکت ُبی آغبصیي تطکیل دکْهت اسالهی ُجشت کشدًذ ّ یب اًصبس ثْدًذ سا ، جضء 

  .تْجَ ثَ سفتبس ثؼذی آًِب ُوگی ضبى سا هْسد سضبیت خذا هی داًٌذایي گشٍّ ضوشدٍ ّ ثی 

ي»ػالهَ طجبطجبیی هؼتمذ است کلوَ  ثْدٍ ّ فمظ ثشخی اص آى هِبجشاى ّ اًصبس کَ اص ّصف « ثؼض»دس آیَ ثَ هؼٌبی « هِض

 [1].ادسبى ثشخْسداس ثْدًذ هطوْل ایي آیَ ُستٌذ

تیي ػالهَ سٍ کَ ثَ تفصیل دس تفسیش ضشیف الویضاى آهذٍ است ایي سا ُن هی دس سد ادػبی هؼتمذاى ثَ تفسیش اّل، ثَ کالم م

 :هی خْاًین 96دس آیَ . تْاى افضّد کَ دس چٌذ آیَ لجل، هؼیبس ّ هذذّدٍ سضبیت الِی ثیبى ضذٍ است

يِض )خذاًّذ ثَ ُیچ ػٌْاى اص کسبًی کَ اُل فسك ّ فجْسًذ ساضی ًیست  ٔ ػَی ضَی َی الَی یَیشْن مِضیيَی فَی ِضىَّر  ُهّللا مِض الْنفَیبسِض ْْن   (.الْنمَی

دیگش ًوی تْاى کسبًی سا کَ تبسیخ ثَ ظلن ّ فجْسضبى گْاُی هی دُذ سا هْسد ثب ایي هؼیبس صشیخ ّ سّضي لشآًی، 

سضبیت لطؼی خذا داًست ّ دس تٌضیَ آًبى کْضیذ؛ هبًٌذ کسبًی کَ ثَ خبًَ ّدی یْسش ثشدًذ ّ دختش سسْل خذا صلی   

ٍ ثَ ضِبدت سسبًذًذ ّ یب کسبًی کَ سْاس ثش ضتش ّ یب دس سکبة آى، کوش ثَ لتل اهیشالوْهٌیٌی ثستٌذ کَ ػلیَ ّآلَ سا هظلْهبى

  .خْد ثب اّ ثیؼت کشدٍ ثْدًذ

 .ثَ تصشیخ ُویي آیَ ّ آى هسلوبت تبسیخی، خذاًّذ اص ُیچ کذام ایٌِب ساضی ًیست

 اًفاق غراهت است یا غٌیوت 

  :ٍ اًفبق خجش هی دُذاص دّ سّیکشد ًسجت ة 99ّ  98آیبت 

فِضكُه )سّیکشد اّل، اًفبق سا غشاهتی هی ثیٌذ کَ اص جیت هی سّد ّ چیضی کَ ثبلی هی هبًذ اًذٍّ است ّ آٍ  ب یٌُه زُه هَی ي یَیتَّرخِض هَی

ًهب شَی غْن  (.هَی



ِض )سّیکشد دّم اًفبق سا سجت لشة الِی داًستَ  ٌذَی  ُهّللا ثَیبتٍن ػِض فِضكُه لُهشُه ب یٌُه زُه هَی یَیتَّرخِض فشصت ّ غٌیوتی هی داًذ کَ اص ایي سّ آى سا ( َّی

 .ًجبیذ آى سا اص دست داد

لشآى کشین، سیطَ ایي اختالف ایي دّ ًگبٍ سا دس ُویي آیبت، ًْع ػمیذٍ ّ ثبّس ایي دّ ثَ هجذأ ُستی ّ سشای دیگش ثیبى 

يُه )س داسًذ آًبًکَ اًفبق سا غٌیوت ّ هبیَ لشة الِی هی داًٌذ کسبًی اًذ کَ ثَ خذاًّذ هتؼبل ّ لیبهت ثبّ .کشدٍ است هِض ي یُهۆْن هَی

شِض  مِض ااخِض ْْن یَی
الْن َّی ِض    (.ثِضباُهّللا

اص ُویي جب هؼلْم هی ضْد آًبى کَ اًفبق سا یک ًْع ضشس ّ غشاهت هی ضوبسًذ ُوبى ُبیی ُستٌذ کَ اسبسبً ثَ خذا ّ 

  .لیبهت ثبّسی ًذاسًذ

دیبسضبى اص سْیی دیگش سا هطبُذٍ کسبًی کَ دس خْد استؼذاد الصم دس فشاگیشی ػلْم دیٌی اص یک سْ ّ ًیبصهٌذی ضِش ّ 

 .هی کٌٌذ ّ ثشای آهْختي هؼبسف ّ ادکبم دیي الذام ًوی کٌٌذ ثذاًٌذ کَ ّاجت خذا سا هؼطل گزاضتَ اًذ ّ ثبیذ پبسخگْ ثبضٌذ

 هسجذی با چِار ُذف شیطاًی 

ثب اسالم ثَ اسالم دولَ کٌٌذ، دس صهبى سسْل خذا صلی   ػلیَ ّآلَ هٌبفمیي ثشای ایٌکَ پبیگبُی داضتَ ثبضٌذ ّ ثتْاًٌذ 

  .هسجذی ثٌب کشدًذ تب دس پْضص آى، ثَ چِبس ُذف دست پیذا کٌٌذ

 :، آى چِبس ُذف ضیطبًی آًِب سا ایٌگًَْ ثیبى هی کٌذ107آیَ 

  (.ضشاسا)ضشس ّ صیبًٔ ثَ هسلوبًبى ثشسبًٌذ  .1

فْنشاً )تمْیت هجبًٔ كفش ّ ثشگشداًذى هشدم ثَ ّضغ لجل اص اسالم  .2  (.َّی كُه

كَ ًضدیك آى ثْد ّ یب هسجذ « لجب»صیشا ثب اجتوبع گشُّٔ دس ایي هسجذ، هسجذ . ایجبد تفشلَ دس هیبى صفْف هسلوبًبى .3

ٌِضیيَی )افتبد  پیبهجش صلی   ػلیَ ّآلَ كَ اص آى فبصلَ داضت اص سًّك هٔ هِض ۆْن  (.َّی تَیفْنشِضیمبً ثَییْنيَی الْنوُه

كَ ثب خذا ّ پیبهجشش اص پیص هجبسصٍ كشدٍ ثْد ّ سْاثك سْء [ 2]ثٔ ػبهش ساُتایجبد هشكض ّ كبًًْٔ ثشآ فشدی ثَ ًبم ا .4

يْن لَیجْنلُه )اّ ثش ُوگبى سّضي ثْد  ُه هِض سُهْلََی َّی سَی َی  ةَی  َّر يْن دبسَی صبداً لِضوَی  .ُبٓ خْد سا ػولٔ سبصًذ تب اص ایي پبیگبٍ ًفبق، ثشًبهَ( َّی  ِضسْن

صلی   ػلیَ ّآلَ تخشیت ّ سْصاًذٍ ضذ ّ هذل آى ُن ثَ صثبلَ داًی سشاًجبم ایي پبیگبٍ ضیطبًی ثَ دستْس الِی سسْل خذا 

  [3.]تجذیل گطت

چرا برخْردی چٌیي سخت؟ پاسخ ایي است کَ هسجذ ضرار، هسجذ ًبْد در ّاقع بتکذٍ بْد؛ هكاى هقذش ًبْد كاًْى 

ًقابِا، ّاقعیت چیسٓ را دگرگْى  تفرقَ ّ ًفاق بْد؛ خاًَ خذا ًبْد بلكَ خاًَ شیطاى بْد ّ ُرگس اسن ّ عٌْاى ظاُرٓ ّ

 .ًؤ سازًذ

  :اص ایي آیَ ًکبت صیش فِویذٍ هی ضْد

 .اتذبد هسلویي، هجبسصٍ ثب تطکالت ثَ ظبُش اسالهی ّ دس ّالغ ضذ اسالهی، ثسیبس هِن است ّ تذمك آًِب ضشّست داسد .1

هطغْل تشّیج ّ گستشش اسالم اًذ ّ دس ّالغ ًجبیذ فشیت سفتبسُب ّ الذاهبت همذط هآثبًَ کسبًی سا خْسد کَ دس ظبُش،  .2

 .ثَ دًجبل تضؼیف اسالم ّ ًبثْدی آًٌذ؛ ُوبى سفتبسی کَ اهشّص هب اص سْی ثسیبسی اص دکْهتِبی ػشثی ضبُذ آى ُستین



ثشپبیی هسجذ، تکیَ ّیب ُیؤتی دس ًضدیکی هسجذ، تکیَ ّ یب ُیۆتی دیگش کَ سجت تضؼیف آى گشدد سفتبسی است کَ ثب ایي  .3

آیَ سبصگبس ًیست ّ ثَ جبی آى ثبیذ دس تمْیت هذل اجتوبع اّل کْضیذ هگش آًکَ جوؼیت دبضش، کطص هذل دیگشی سا 

 .داضتَ ثبضذ

ایي پبیگبٍ ضیطبًی ثَ دستْس الِی سسْل خذا صلی   ػلیَ ّآلَ تخشیت ّ سْصاًذٍ ضذ ّ هذل آى ُن ثَ صثبلَ داًی تجذیل 

 .گطت

 رگ چیست؟ فْز عظین یا ُواى رستگاری بس

فْص ػظین، سْد دبصل اص تجبستی ثی ًظیش است کَ خذا ًْیذ آى سا  .ثَ ضکل هطشّح ثَ ایي سْال پبسخ هی دُذ 111آیَ 

َِض )دادٍ است  تُهن ثِض نُه الَّرزِضی ثَیبیَیؼْن ّاْن ثِضجَییْنؼِض ُه شُه تَیجْنطِض  ِضىَّر )؛ تجبستی کَ دس آى فشّضٌذٍ، ضخص هْهي است ّ خشیذاس، خذاًّذ هتؼبل (فَیبسْن

َی  ٌِضیيَی  ُهّللا هِض ۆْن يَی الْنوُه ٓ هِض تَیشَی ُهن)آًچَ هی فشّضذ جبى ّ هبلص است (. اضْن الَِی َْی أَیهْن َّی ُِهنْن  فُهسَی ٌَّر َی )ّ آًچَ هی گیشد ثِطت ( أًَی ُهنُه الجَی  (.ثِضؤَیىَّر لَِی

ینُه )ُویي، فْص ػظین است : دس پبیبى هی فشهبیذ ظِض صُه الْنؼَی ْْن َْی الْنفَی لِضكَی ُُه رَی   (َّی

ػطبی الِی دس ایي هؼبهلَ است؛ صیشا ثِطت سا دس اصای هبل ّ جبًی هی آًچَ ػمل اص دسک آى ػبجض است ػظوت لطف ّ 

ِض ؛ ُش ًؼوتی کَ دس )دُذ کَ ُوَ اش هبل خْد اّست ّ ُوَ سا خْد ثَ ثٌذٍ اش ػطب کشدٍ است  يَی  َّر وَی ٍن فَیوِض يْن ًِضؼْن نْن هِض هب ثِض ُه

 !ثَ ّالغ ػمل هتذیش است! ت؟ایي چَ هؼبهلَ ایست ّ ایي چَ خشیذ ّ فشّضی اط(. اختیبس ضوبست اص آىِض خذاست

 طلبَ شذى ّاجب است 

اگش هشدهی اص هؼبسف ّ ادکبم دیي ثی خجش ثْدًذ ّ ًسجت ثَ آى همذاسی کَ ّاجت است ثذاًٌذ ّ اطالع داضتَ ثبضٌذ، آگبُی 

سْسٍ  122آیَ ایي هطلت هفبد . ًذاضتٌذ ثبیذ ػذٍ ای ثپب خیضًذ ثشًّذ ّ هؼبسف سا فشاگشفتَ ثشگشدًذ ّ ثَ هشدم آهْصش دٌُذ

 .تْثَ است

لَی ٍن )آیَ اثتذا ثب ُطذاس، اص ُش لْم ّ جوؼیت ػذٍ ای سا تشغیت هی کٌذ تب ثَ فشاگیشی ػلْم دیٌی الذام کٌٌذ  ي كُهلِّ فِضشْن الَی ًَیفَیشَی هِض ْْن فَیلَی

یيِض  اْن فِضی الذِّ ُْه ٌْنُِهنْن طَیآآِضفَی ٌة لِّیَیتَیفَیمَِّر   (.هِّ

گفتَ هی ضْد ایي ّاجت یک ّاجت کفبیی است ؛ یؼٌی ثَ تؼذادی کَ کبس ساٍ دس پبسخ ثَ ایٌکَ تؼذاد آًِب ثبیذ چٌذ ًفش ثبضذ 

گبُی ثشای یک سّستبی کْچک، دتی یک ًفش ُن کبفی است ّ گبُی صذ . ثیفتذ ّ ّظیفَ ای سّی صهیي ًوبًذ ثبیذ الذام کٌٌذ

 .ًفش ُن کفبف یک ضِش ثضسگ سا ًوی دٌُذ

ثَ سْی آًِب ثشگطتَ ثَ اسضبد ( ثَ همذاسی کَ هشدم ًیبصهٌذًذ)یشی ػلْم دیٌی ثَ ایي ػذٍ دستْس هی دُذ کَ ثؼذ اص فشاگآًگبٍ 

ِِضنْن )ّ آهْصش هشدم دیبسضبى ثپشداصًذ  ْاْن  ِضلَییْن ؼُه جَی ا سَی ُِهنْن  ِضرَی هَی ْْن ّاْن لَی سُه زِض لِضیٌُه  (.َّی

سْیی دیگش سا ثٌبثشایي کسبًی کَ دس خْد استؼذاد الصم دس فشاگیشی ػلْم دیٌی اص یک سْ ّ ًیبصهٌذی ضِش ّ دیبسضبى اص 

هطبُذٍ هی کٌٌذ ّ ثشای آهْختي هؼبسف ّ ادکبم دیي الذام ًوی کٌٌذ ثذاًٌذ کَ ّاجت خذا سا هؼطل گزاضتَ اًذ ّ ثبیذ پبسخگْ 

 .ثبضٌذ

ّ ًیض کسبًی کَ تْفیك سشثبصی اهبم صهبى ػلیَ السالم ًصیجطبى ضذٍ ّ اکٌْى دس ثبصگطت ثَ دیبس خْد ّ اسضبد ّ تؼلین هشدم 

 .گًْبگْى ّ ًْػبً ّاُی، تؼلل هی کٌٌذ ثذاًٌذ کَ دس پیطگبٍ خذاًّذ، لشآى ّ ایي آیَ ضشیفَ هسئْلٌذثَ دالیل 

ثَ اهیذ سّصی کَ دس ُیچ کجبی ایشاى صهیي؛ ثلکَ دس ُیچ کجبی ػبلن، ضِش ّ دیبسی ًجبضذ کَ ثَ یک سّدبًی آضٌب ثب 

 .هؼبسف ّ ادکبم دیي دستشسی ًذاضتَ ثبضذ
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