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ترجمه :آیا زمانی طوالنی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟!  ،ما
انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم ،و او را میآزماییم؛ (بدین جهت) او را
شنوا و بینا قرار دادیم!  ،ما راه را به او نشان دادیم ،خواه شاکر باشد (و
پذیرا گردد) یا ناسپاس!

ص َر َوالفُ َؤا َد ُك ُّل
س لَ َك ِب ِه ِعلم ۚ ِإ َّن ال َّ
َ و َال تَق ُ
سم َع َوالبَ َ
ف َما لَی َ
عنهُ َمسئ ُ ً
وال (اسراء )36
أُولَ ِئ َك َك َ
ان َ


ترجمه :از آنچه به آن آگاهی نداری ،پیروی مکن ،چرا که گوش و چشم و
دل ،همه مسؤولند.



معرفت و شناخت عوامل که انسان را به فالح و رستگاری می رساند ،یک
امر ضروری در زندگی انسان به شمار می رود و بدین منوال شناسائی
عوامل که انسان را به بدبختی و شقاوت سوق می دهد و او را از مسیر
سالم منحرف می سازد یک کار مهم و اساسی تلقی می شود.
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شیطان و یا ابلیس
رفیق و یا دوست بد
دانشمندان منحرف
رهبران گمراه
اکثریت گمراه
والدین گمراه
پیروی از هوی و هوس

 شیطان از جملهء جنیات بود:
ان
یس َك َ
َ و ِإذ قُلنَا ِلل َم َال ِئ َك ِة اس ُجدُوا ِل َد َم فَ َ
س َجدُوا إِ َّال ِإب ِل َ
عن أَم ِر َر ِب ِه أَفَتَت َّ ِخذُونَهُ َوذُ ِریَّتَهُ أَو ِلیَا َء
سقَ َ
ال ِج ِن فَفَ َ
س ِل َّ
ین بَ َد ًال (کهف )50
لظا ِل ِم َ
دُو ِني َو ُهم لَ ُكم َ
عدُو ۚ ِبئ َ

ِم َن
ِمن

 ترجمه :به یاد آرید زمانی را که به فرشتگان گفتیم« :برای آدم سجده
کنید!» آنها همگی سجده کردند جز ابلیس -که از جن بود -و از
فرمان پروردگارش بیرون شد آیا (با این حال )،او و فرزندانش را
به جای من اولیای خود انتخاب میکنید ،در حالی که آنها دشمن شما
هستند؟! (فرمانبرداری از شیطان و فرزندانش به جای اطاعت خدا)،
چه جایگزینی بدی است برای ستمکاران!

 شیطان ذریه دارد:
ان ِم َن
یس َك َ
َ و ِإذ قُلنَا ِلل َم َالئِ َك ِة اس ُجدُوا ِل َد َم فَ َ
س َجدُوا إِ َّال ِإب ِل َ
عن أَم ِر َر ِب ِه أَفَتَت َّ ِخذُونَهُ َوذُ ِریَّتَهُ أَو ِلیَا َء ِمن
سقَ َ
ال ِج ِن فَفَ َ
س ِل َّ
ین بَ َد ًال (کهف )50
لظا ِل ِم َ
دُونِي َو ُهم لَ ُكم َ
عدُو ۚ ِبئ َ

 ترجمه :به یاد آرید زمانی را که به فرشتگان گفتیم« :برای آدم سجده
کنید!» آنها همگی سجده کردند جز ابلیس -که از جن بود -و از
فرمان پروردگارش بیرون شد آیا (با این حال )،او و فرزندانش را
به جای من اولیای خود انتخاب میکنید ،در حالی که آنها دشمن شما
هستند؟! (فرمانبرداری از شیطان و فرزندانش به جای اطاعت خدا)،
چه جایگزینی بدی است برای ستمکاران!

 شیطان دارای قبیله است:

ِ إنَّهُ یَ َرا ُكم ُه َو َوقَ ِبیلُهُ ِمن َحی ُ
ث َال ت َ َرونَ ُهم


(اعراف )27

ترجمه ... :او و همکارانش شما را میبینند از جایی که شما آنها را نمیبینید.

 شیطان داراي لشکر پیاده وسواره است:
َار ۡك ُه ۡم فِى ۡٱۡلَمۡ َوٲ ِل َو ۡٱۡل َ ۡولَـ ِد
َ وأ َ ۡج ِل ۡب َ
علَ ۡی ِہم ِبخ َۡی ِل َك َو َر ِج ِل َك َوش ِ
ش ۡی َ
َو ِع ۡد ُه ۡ ۚم َو َما یَ ِع ُد ُه ُم ٱل َّ
طـ ُن ِإ َّال ُ
ورا (اسراء )64
غ ُر ً


ترجمه :و لشکر سواره و پیادهات را بر آنها گسیل دار! و در ثروت و
فرزندانشان شرکت جوی! و آنان را با وعدهها سرگرم کن! -ولی
شیطان ،جز فریب و دروغ ،وعدهای به آنها نمیدهد

ون
یس أَج َمعُ َ
 فَ ُكب ِكبُوا فِی َها ُهم َوالغ َُاو َ
ون َو ُجنُو ُد ِإب ِل َ
 ترجمه :در آن هنگام همه آن معبودان با عابدان گمراه به دوزخ
افکنده میشوند؛ و همچنین همگی لشکریان ابلیس!
(شعراء )95 – 94

 راه شیاطین به سوي آسمان مسدود است:
ین َو َح ِفظنَا َها ِمن
اظ ِر َ
َ ولَقَد َجعَلنَا فِي ال َّ
س َم ِ
اء بُ ُرو ًجا َوزَ یَّنَّا َها ِللنَّ ِ
ُك ِل شَی َ
جیم (حجر )17 – 16
طان َّر ِ


ترجمه :ما در آسمان برجهایی قرار دادیم؛ و آن را برای بینندگان آراستیم .و
آن را از هر شیطان رانده شدهای حفظ کردیم.

 شیاطن همراه انسانها محشور ميشوند:
ش َرنَّ ُهم َوال َّ
 فَ َو َر ِب َك لَنَح ُ
جثِیًّا (مریم )68
اط َ
شیَ ِ
ض َرنَّ ُهم َحو َل َج َهنَّ َم ِ
ین ث ُ َّم لَنُح ِ


ترجمه :سوگند به پروردگارت که همه آنها را همراه با شیاطین در قیامت
جمع میکنیم؛ سپس همه را -در حالی که به زانو درآمدهاند -گرداگرد جهنم
حاضر میسازیم.

 شیطان از جمله کفار است:




ِإ ۡذ قَا َل َرب َُّك ِل ۡل َملَـ ٰٓ ِٕٮ َك ِة ِإ ِنى خَـ ِل ُق بَش ً۬ ًَرا ِمن ِط ً۬
س َّو ۡیتُهُ ۥ َونَفَ ۡخ ُ
ت ِفی ِه ِمن
ین فَإ ِ َذا َ
ون ِإ َّ ٰٓ
یس ۡ
ٱست َ ۡكبَ َر
س َج َد ۡٱل َملَـ ٰٓ ِٕٮ َكةُ ڪُلُّ ُه ۡم أ َ ۡج َمعُ َ
سـ ِج ِد َ
ُّر ِ
ین فَ َ
وحى فَقَعُوا لَهُ ۥ َ
ال ِإ ۡب ِل َ
ین (ص )74 – 71
ان ِم َن ۡٱل َكـ ِف ِر َ
َو َك َ
ترجمه :ترجمه :و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت« :من بشری را از گل
میآفرینم! هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم ،برای او به سجده افتید!» در آن
هنگام همه فرشتگان سجده کردند ،جز ابلیس که تکبّر ورزید و از کافران بود!

شی َ
ِ إ َّن ال َّ
عو ِحزبَهُ ِلیَ ُكونُوا ِمن
ط َ
عد ًُّوا ۚ ِإنَّ َما یَد ُ
عدُو فَات َّ ِخذُوهُ َ
ان لَ ُكم َ
یر (فاطر )6
ب ال َّ
أَص َحا ِ
س ِع ِ








ترجمه :البته شیطان دشمن شماست ،پس او را دشمن بدانید؛ او فقط حزبش
را به این دعوت میکند که اهل آتش سوزان (جهنم) باشند!
ن (ص )83 - 82
صی َ
قَا َل فَ ِب ِع َّز ِت َك َۡل ُ ۡغ ِویَنَّ ُه ۡم أ َ ۡج َم ِع َ
ین ِإ َّال ِعبَا َد َك ِم ۡن ُه ُم ۡٱل ُم ۡخلَ ِ
گفت« :به عزتت سوگند ،همه آنان را گمراه خواهم کرد ،مگر بندگان
خالص تو ،از میان آنها!»
ن ا ْل َجن ِة فَت َ ْ
ى (طه )117
شقَ َٰ
ل یُ ْخ ِر َجن ُك َما ِم َ
ك فَ َ
ج َ
ك َو ِل َز ْو ِ
عدُو ل َ
فَقُ ْلنَا یَا آ َد ُم ِإن َٰ َه َذا َ
ترجمه :پس گفتیم« :ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و (دشمن) همسر توست!
مبادا شما را از بهشت بیرون کند؛ که به زحمت و رنج خواهی افتاد!

اس
س ِو ُ
اس ا ْل َخن ِ 
س ِفي ُ
اس ال ِذي یُ َو ْ
ِ من ش ِ َّر ا ْل َو ْ
ُور الن ِ
س َو ِ
صد ِ
اس (الناس )6-4
ن ا ْل ِجن ِة َوالن ِ 
ِم َ


ترجمه :از شر وسوسهگر پنهانکار ،که در درون سینه انسانها وسوسه
میکند ،خواه از جن باشد یا از انسان!

س ِإلَ ْی ِهالش ْی َ
ط ُ
و ُم ْلجك
انقَا َلیَاآ َد ُم َهلْأ َ ُدلُّ َك َ
 فَ َو ْ
علَ َٰىشَج َج َر ِِاْل ُخ ْلج ِد َ
س َو َ
ى(طه)120
َّلیَ ْبلَ َٰ


ترجمه :ولی شیطان او را وسوسهه کهرد و گفهت« :ای آدم! آیها میخهواهی تهو
را به درخت زندگی جاوید ،و ملکی بیزوال راهنمایی کنم؟!»









ض َح َل ًَّل َط ِیّبًا َو ََّل تَت ِبعُوا ُخ ُ
ان
ت الش ْی َط ِ
ط َوا ِ
اس ُكلُوا ِمما فِي ْاْل َ ْر ِ 
یَا أَیُّ َها الن ُ
ّللا َما ََّل
علَى ِ
َاء َوأَن تَقُولُوا َ
وء َوا ْلفَ ْحش ِ
س ِ
ِإن هُ لَ ُك ْم َ
عدُو ُّم ِبین ِإن َما یَأ ْ ُم ُركُم ِبال ُّ
ون (بقره )169 – 168
ت َ ْعلَ ُم َ
ترجمه :ای مردم! از آنچه در زمین است ،حالل و پاکیزه بخورید! و از
گامهای شیطان ،پیروی نکنید! چه اینکه او ،دشمن آشکار شماست! او شما
را فقط به بدیها و کار زشت فرمان میدهد؛ (و نیز دستور میدهد) آنچه را
که نمیدانید ،به خدا نسبت دهید.
ّللاُ یَ ِع ُدكُم م ْغ ِف َر ًِ ِ ّم ْن هُ َوفَ ْ
لۗ َو 
ض ً
َاءۖ َو 
ان یَ ِع ُد ُك ُم ا ْلفَ ْق َر َویَأ ْ ُم ُركُم ِبا ْل فَ ْحش ِ
الش ْی َط ُ
ّللاُ
ع ِلیم (بقره )268
سع َ
َوا ِ
ترجمه :شیطان ،شما را (به هنگام انفاق )،وعده فقر و تهیدستی میدهد؛ و
به فحشا (و زشتیها) امر میکند؛ ولی خداوند وعده «آمرزش» و «فزونی»
به شما میدهد؛ و خداوند ،قدرتش وسیع ،و (به هر چیز) داناست( .به همین
دلیل ،به وعدههای خود ،وفا میکند).








سنَا ت َ َ
ستْ قُلُوبُ ُه ْم َو َزی َن لَ ُه ُم الش ْی َط ُ
ان َما
ضرعُوا َو َٰلَ ِكن قَ َ
فَلَ ْو ََّل ِإ ْذ َجا َء ُهم بَأ ْ ُ
ون (انعام )43
َكانُوا یَ ْع َملُ َ
چرا هنگامی که مجازات ما به آنان رسید( ،خضوع نکردند و) تسلیم
نشدند؟! بلکه دلهای آنها قساوت پیدا کرد؛ و شیطان ،هر کاری را که
میکردند ،در نظرشان زینت داد!
ض َو َْل ُ ْغ ِویَن ُه ْم أ َ ْج َم ِع َ
ین
ب ِب َما أ َ ْغ َو ْیتَنِي َْل ُ َز ِیّنَن لَ ُه ْم فِي ْاْل َ ْر ِ 
قَا َل َر ِّ
ترجمه :گفت« :پروردگارا! چون مرا گمراه ساختی ،من (نعمتهای مادی را)
در زمین در نظر آنها زینت میدهم ،و همگی را گمراه خواهم ساخت.
(حجر )39







ان أ َ ْع َمالَ ُه ْم
ن لَ ُه ُم الش ْی َط ُ
ّللا َو َزی َ
ُون ِللش ْم ِس ِمن دُو ِ
س ُجد َ
ن ِ
َو َجدت ُّ َها َوقَ ْو َم َها یَ ْ
ُون (نمل )24
َن الس ِبی ِل فَ ُه ْم ََّل یَ ْهتَد َ
صد ُه ْم ع ِ
فَ َ
ترجمه :او و قومش را دیدم که برای غیر خدا -خورشید -سجده میکنند؛ و
شیطان اعمالشان را در نظرشان جلوه داده ،و آنها را از راه بازداشته؛ و از
این رو هدایت نمیشوند!»
سا ِكنِ ِه ْم ۖ َو َزی َن لَ ُه ُم الش ْی َط ُ
ان أ َ ْع َمالَ ُه ْم
َوعَادًا َوث َ ُمو َد َوقَد تبَی َ
ن لَكُم ِ ّمن م َ
ن (عنکبوت )38
ست َ ْب ِص ِری َ
صد ُه ْم ع ِ
فَ َ
َن الس ِبی ِل َو َكانُوا ُم ْ
ترجمه :ما طایفه «عاد» و «ثمود» را نیز (هالک کردیم) ،و مساکن
(ویران شده) آنان برای شما آشکار است؛ ،از این رو آنان را از راه
(خشیطان اعمالشان را برای آنان آراسته بوددا) بازداشت در حالی که بینا
بودند.









ون ِإن كُنتُم ُّم ْؤ ِم ِن َ
ین
ل ت َ َخافُو ُه ْم َو َخافُ ِ
ف أ َ ْو ِلیَا َء هُ فَ َ
ان یُ َخ ّ ِو ُ
ِإن َما َٰ َذ ِل ُك ُم الش ْی َط ُ

(آل عمران )175

ترجمه :این فقط شیطان است که پیروان خود را (با سخنان و شایعات
بیاساس )،میترساند .از آنها نترسید! و تنها از من بترسید اگر ایمان دارید!
الش ْی َط ُ
انیَ ِع ُد ُك ُما ْلفَ ْق َر(بقره)268
ترجمه :شیطان ،شما را (به هنگام انفاق )،وعده فقر و تهیدستی میدهد؛





ك نَ ِصیبًا م ْف ُرو ً
ضا َو َْل ُ ِضلن ُه ْم َو َْل ُ َم ِنَّین ُه ْم َو ََل ُم َرن ُه ْم
ن ِعبَا ِد َ
َوقَا َل َْلَت ِخ َذن ِم ْ
ان َو ِلیًّا ِ ّمن
ّللا َو َمن یَت ِخ ِذ الش ْی َط َ
ق ِ
ام َو ََل ُم َرن ُه ْم فَلَیُغَ ِیّ ُرن َخ ْل َ
ان ْاْل َ ْنعَ ِ
فَلَیُبَ ِت ّكُن آ َذ َ
ان ِإَّل
ۖ َو َما یَ ِع ُد ُه ُم الش ْی َط ُ
یه ْم ۖ
ُون ِ
د ِ
س َر ُخ ْ
ّللا فَقَ ْد َخ ِ
س َرانًا ُّم ِبینًا یَ ِع ُد ُه ْم َویُ َم ِنّ ِ
ُ
ورا (النساء )120 – 118
غ ُر ً
ترجمه :و او گفته است« :از بندگان تو ،سهم معینی خواهم گرفت !و آنها را
گمراه میکنم! و به آرزوها سرگرم میسازم! و به آنان دستور میدهم که
آفرینش پاک
(اعمال خرافی انجام دهند ،و) گوش چهارپایان را بشکافند ،و
ِ
خدایی را تغییر دهند! (و فطرت توحید را به شرک بیاالیند!)» و هر کس،
زیان آشکاری کرده است .شیطان
شیطان را به جای خدا ول ِی خود برگزیند،
ِ
به آنها وعدهها(ی دروغین) میدهد؛ و به آرزوها ،سرگرم میسازد؛ در
حالی که جز فریب و نیرنگ ،به آنها وعده نمیدهد.











ع ْن ُه ْم َحت َٰى یَ ُخو ُ
ِین یَ ُخو ُ
غ ْی ِر ِه َو ِإما
ضوا فِي َحدِیث َ
ون ِفي آیَاتِنَا فَأَع ِْرضْ َ
ض َ
َو ِإ َذا َرأ َ ْیتَ الذ َ
ین (انعام )68
ى َم َع ا ْلقَ ْو ِم الظا ِل ِم َ
ل ت َ ْقعُ ْد بَ ْع َد ال ِذّ ْك َر َٰ
ان فَ َ
ك الش ْی َط ُ
سیَن َ
یُن ِ
ترجمه :هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا میکنند ،از آنها روی بگردان تا به
سخن دیگری بپردازند! و اگر شیطان از یاد تو ببرد ،هرگز پس از یادآمدن با این جمعیت
ستمگر منشین!
َوقَا َل ِللذِي َظن أَن هُ نَاج ِ ّم ْن ُه َما ْ
س ْج ِ
ن
ان ِذ ْك َر َرِبّ ِه فَلَ ِب َ
سا ُه الش ْی َط ُ
اذك ُْرنِي ِعن َد َر ِبّ َ
ك فَأَن َ
ث فِي ال ِ ّ
ِب ْ
ین (یوسف )42
س ِن َ
ض َع ِ
و به آن یکی از آن دو نفر ،که میدانست رهایی مییابد ،گفت« :مرا نزد صاحبت [=
سلطان مصر] یادآوری کن!» ولی شیطان یادآوری او را نزد صاحبش از خاطر وی
برد؛ و بدنبال آن( ،یوسف) چند سال در زندان باقی ماند.
ن أَ ْذك َُرهُ
ان أَ ْ
ط ُ
سا ِنی هُ إَِّل الش ْی َ
قَا َل أَ َرأَ ْیتَ إِ ْذ أَ َو ْینَا إِلَى الص ْخ َر ِِ فَ ِإ ِنّي نَ ِ
سیتُ ا ْل ُحوتَ َو َما أَن َ
جبًا (کـهف )63
س ِبیلَ هُ فِي ا ْلبَ ْح ِر َ
ع َ
َوات َخ َذ َ
ترجمه :گفت« :به خاطر داری هنگامی که ما (برای استراحت) به کنار آن صخره پناه
بردیم ،من (در آن جا) فراموش کردم جریان ماهی را بازگو کنم -و فقط شیطان بود که
آن را از خاطر من برد -و ماهی بطرز شگفتآوری راه خود را در دریا پیش گرفت!»









َاو َِ َوا ْلبَ ْغ َ
صد ُك ْم عَن ِذ ْك ِر
ِإن َما یُ ِری ُد الش ْی َط ُ
س ِر َویَ ُ
ضا َء ِفي ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْی ِ
ان أَن یُو ِق َع بَ ْینَ ُك ُم ا ْلعَد َ
ون ( المائده )91
َن الص َل ِِۖ فَ َه ْل أَنتُم ُّمنت َ ُه َ
ّللا َوع ِ
ِ
ترجمه :شیطان میخواهد به وسیله شراب و قمار ،در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند،
و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد .آیا (با این همه زیان و فساد ،و با این نهی اکید)،
خودداری خواهید کرد؟!
ان ُه ُم
ب الش ْی َط ِ
ان أَ ََّل إِن ِح ْز َ
ب الش ْی َط ِ
ك ِح ْز ُ
ّللا أُو َٰلَ ِئ َ
سا ُه ْم ِذ ْك َر ِ
علَ ْی ِه ُم الش ْی َط ُ
ستَ ْح َو َذ َ
ا ْ
ان فَأَن َ
ون (مجادله )19
س ُر َ
ا ْل َخا ِ
ترجمه :شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده؛ آنان حزب شیطانند!
بدانید حزب شیطان زیانکارانند!

.1

دشمن انسی (شیاطین انسی).

.2

دشمن جنی (شیاطین جنی).

 .1 گذشت ،دعوت و اعراض از جاهالن:
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ین (اعراف )١٩٩
ض
ر
ع
أ
و
ف
ر
ع
ر
م
و
ٱل
ب
أ
و
ف
ع
ٱل
ع ِن ۡٱل َجـ ِه ِل َ
ِ
ُ
َ
ُ
ِ
َ ِ
ُ خ ِذ َ َ َ


ترجمه( :به هر حال) با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر ،و به نیکیها
دعوت نما ،و از جاهالن روی بگردان (و با آنان ستیزه مکن)!

 .2 دفع بدی به نیکی:
َّ
ون (مؤمنون)٩٦
ه
ى
ت
ۡ ٱدفَ ۡع ِبٱل
صف ُ َ
س ُن ٱل َّ
ِ
ِ
س ِیئ َ ۚةَ ن َۡح ُن أ َ ۡعلَ ُم ِب َما یَ ِ
ى أ َ ۡح َ
َ


ترجمه :بدی را به بهترین راه و روش دفع کن (و پاسخ بدی را به نیکی
ده)! ما به آنچه توصیف میکنند آگاهتریم!

 .3 صبر و استقامت:
ۡ
َّ
ُ
ُ
ۡ
َ
َ
َ
س ُن فَإِذَا ٱلَّ ِذى
ى
ت
ٱل
ب
ع
ف
ٱد
ۚ
ة
ئ
ی
س
ٱل
ال
و
ة
َ
ن
س
ح
َ و َال ت َ ۡست َ ِوى
ه
ٱل
ۡ
َّ
ِ
ِ
ى أ َ ۡح َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
ً۬
َّ
َ
ً۬
َّ
َّ
َ
ٰٓ
َّ
ین
ع َد َٲوة َكأنهُ ۥ َو ِلى َح ِمیم ) َو َما یُلقٮ َها ِإال ٱل ِذ َ
بَ ۡین ََك َوبَ ۡینَهُ ۥ َ
صلَت)
ع ِظ ً۬
یم (٣٥ – ٣٤فُ ّ
صبَ ُروا َو َما یُلَقَّٮ َها ٰٓ ِإ َّال ذُو َحظ َ
َ


ترجمه :هرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با نیکی دفع کن ،ناگاه
(خواهی دید) همان کس که میان تو و او دشمنی است ،گویی دوستی گرم و
صمیمی است! اما جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام
نمیرسند ،و جز کسانی که بهره عظیمی (از ایمان و تقوا) دارند به آن نایل
نمیگردند!

 .4 جهاد فی سبیل هللا:
س ِبی ِل ِ
ون فِي
ین َكفَ ُروا یُقَا ِتلُ َ
للا َوالَّ ِذ َ
ین آ َمنُوا یُقَا ِتلُ َ
 الَّ ِذ َ
ون ِفي َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ان
ط
ی
ش
ال
د
ی
ك
ن
إ
ان
ط
ی
ش
ال
اء
ی
ل
و
أ
وا
ل
ت
ا
ق
ف
ت
و
غ
ا
الط
س ِبی ِل
ان َك َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ ِ
ِ
عیفًا ( النساء آیه ) 76
ضِ
َ
 ترجمه :کسانی که ایمان دارند ،در راه خدا پیکار میکنند؛ و آنها
که کافرند ،در راه طاغوت [= بت و افراد طغیانگر] .پس شما با
یاران شیطان ،پیکار کنید! (و از آنها نهراسید!) زیرا که نقشه
شیطان( ،همانند قدرتش) ضعیف است.









 .1شیطان را دشمن تلقی کردن.
ص َحا ِ
ب
عد ًُّوا ِإن َما یَ ْدعُو ِح ْزبَ هُ ِلیَكُونُوا ِم ْ
عدُو فَات ِخذُو هُ َ
ان لَ ُك ْم َ
ِإن الش ْی َط َ
ن أَ ْ
یر (فاطر )6
الس ِع ِ
ترجمه :البته شیطان دشمن شماست ،پس او را دشمن بدانید؛ او فقط حزبش
را به این دعوت میکند که اهل آتش سوزان (جهنم) باشند!

ن ا ْل َجن ِة فَت َ ْ
شقَ َٰى
ل یُ ْخ ِر َجن ُك َما ِم َ
ك فَ َ
ج َ
ك َو ِل َز ْو ِ
عدُو ل َ
فَقُ ْلنَا یَا آ َد ُم ِإن َٰ َه َذا َ
ترجمه :پس گفتیم« :ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و (دشمن) همسر توست!
مبادا شما را از بهشت بیرون کند؛ که به زحمت و رنج خواهی افتاد!
(طه )117







 .2به خداوند پناه بردن از تمام برنامه های شیطان:
نز َ
َو ِإما یَ َ
م (فصلت )36
اّللۖ ِإن هُ ُه َو الس ِمی ُع ا ْلعَ ِلی ُ
ست َ ِع ْذ ِب ِ
ن الش ْی َط ِ
ك ِم َ
غن َ
ان نَ ْزغ فَا ْ
ترجمه :و هرگاه وسوسههایی از شیطان متوجه تو گردد ،از خدا پناه بخواه
که او شنوده و داناست!
ین اتقَ ْوا ِإ َذا َمس ُه ْم َ
ان ت َ َذك ُروا فَ ِإ َذا ُهم ُّم ْب ِص ُر َ
ون
طا ِئ 
ن ال ِذ َ
ِإ 
ف ِ ّم َن الش ْی َط ِ

(اعراف

)201


ترجمه :پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسههای شیطان شوند ،به یاد
(خدا و پاداش و کیفر او) میافتند؛ و (در پرتو یاد او ،راه حق را میبینند و)
ناگهان بینا میگردند.








ب أَن یَ ْح ُ
ون
ك َر ِّ
ین َوأَعُو ذُ ِب َ
اط ِ
ك ِم ْ
ب أَعُو ذُ ِب َ
َوقُل ر ِّ
ن َه َم َزا ِ
ت الشیَ ِ
ض ُر ِ

)98 – 97

(مومنون

ترجمه :و بگو« :پروردگارا! از وسوسههای شیاطین به تو پناه میبرم! و از
اینکه آنان نزد من حاضر شوند (نیز) -ای پروردگار من -به تو پناه
میبرم!»
َٰ
ْ
ْ
َ
َ
اس ال ِذي
ن

خ
ل
ا
اس

و
س
و
ل
ا

َر
ش
ن
م

اس
الن


ه
ل
ك الن ِ 
اس َم ِل ِ
ب الن ِ 
قُ ْل أَعُو ذُ ِب َر ِّ
ِ ِ
اس ِإ ِ
ِ
ِّ َ ْ َ ِ
اس (الناس )6- 1
ن ا ْل ِجن ِة َوالن ِ 
اس ِم َ
ُور الن ِ 
صد ِ
س ِو ُ
س فِي ُ
یُ َو ْ
ترجمه :بگو :پناه میبرم به پروردگار مردم ،به مالک و حاکم مردم ،به
(خدا و) معبود مردم ،از شر وسوسهگر پنهانکار ،که در درون سینه انسانها
وسوسه میکند ،خواه از جن باشد یا از انسان!

 الخناس :از خنس مشتق است که معنای آن به عقب بر
گشتن است ،و به شیطان از این جهت خناس گفته می شود
که او عادت دارد ،هر گاه انسان نام خدا را به زبان بیاورد
او به عقب می گریزد ،سپس اگر اندکی غفلت نماید بر می
گردد و می آید ،باز اگر او نام خدا را یاد کند به عقب می
گریزد و همین که غفلت نماید بر می گردد و می آید ،و این
عمل خود را مسلسل جاری می دارد.
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 .3توکل به خداوند متعال:

شی َ
اّلل ِم َن ال َّ
آن فَاست َ ِعذ ِب َّ ِ
س لَهُ
ت القُر َ
 فَإِذَا قَ َرأ َ
ان َّ
الر ِج ِیم ِإنَّهُ لَی َ
ط ِ
سل َ
ون (نحل )99 – 98
علَى َر ِب ِهم یَت َ َو َّكلُ َ
علَى الَّ ِذ َ
ُ
ین آ َمنُوا َو َ
طان َ
 ترجمه :هنگامی که قرآن میخوانی ،از شر شیطان مطرود ،به
خدا پناه بر! چرا که او ،بر کسانی که ایمان دارند و بر
پروردگارشان توکل میکنند ،تسلطی ندارد.

ش ْی َطانًا فَ ُه َو لَ هُ
ن نُقَِیّ ْ
ش عَن ِذ ْك ِر الر ْح َٰ َم ِ
َ و َمن یَ ْع ُ
ض لَ هُ َ
ون أَن ُهم ُّم ْهتَد َ
ُون
سبُ َ
صدُّونَ ُه ْم ع ِ
قَ ِرین َو ِإن ُه ْم لَیَ ُ
َن الس ِبی ِل َویَ ْح َ
ن فَ ِبئْ َ
س
ش ِرقَ ْی ِ
ك بُ ْع َد ا ْل َم ْ
ى ِإذَا َجا َءنَا قَا َل یَا لَ ْیتَ بَْینِي َوبَ ْینَ َ
َحت َٰ
ین (زخرف )38- 36
ا ْلقَ ِر ُ
 ترجمه :و هر کس از یاد خدا روی گردان شود شیطان را به
سراغ او میفرستیم پس همواره قرین اوست! و آنها [= شیاطین]
این گروه را از راه خدا بازمیدارند ،در حالی که گمان میکنند
هدایتیافتگان حقیقی آنها هستند! تا زمانی که (در قیامت) نزد ما
حاضر شود میگوید :ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و
مغرب بود؛ چه بد همنشینی بودی!

 رسول خدا (ص) فرموده است :
 در دل هر انسانی دو خانه وجود دارد ،در یکی فرشته ای
سکونت دارد و در دیگری شیطانی( ،فرشته او را به کار
های نیک ترغیب می دهد ،و شیطان به کار های بد) پس
هر گاه انسان به ذکر خدا مشغول گردد ،شیطان به عقب
می رود ،و همین که از ذکر هللا غفلت کند منقار خود را بر
قلب انسان می گذارد و وسوسه ی بدی ها را در آن می
اندازد.
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شی َ
َوقَا َل ال َّ
ط ُ
عدت ُّ ُكم فَأَخلَفت ُ ُكم
ق َو َو َ
للا َو َ
ان لَ َّما قُ ِ
ع َد ُكم َوع َد ال َح ِ
ي اۡلَم ُر إِ َّن َّ َ
ض َ
سل َ
عوت ُ ُكم فَاست َ َجبتُم ِلي فَ َال تَلُو ُمو ِني
َو َما َك َ
علَی ُكم ِمن ُ
طان ِإ َّال أَن َد َ
ي َ
ان ِل َ
ي ِإ ِني َكفَر ُ
ت ِب َما
َولُو ُموا أَنفُ َ
س ُكم َّما أَنَا ِب ُمص ِر ِخ ُكم َو َما أ َنتُم ِب ُمص ِر ِخ َّ
ون ِمن قَب ُل ِإ َّن َّ
ع َذاب أ َ ِلیم (ابراهیم )22
الظا ِل ِم َ
ین لَ ُهم َ
أَش َركت ُ ُم ِ
و شیطان ،هنگامی که کار تمام میشود ،میگوید« :خداوند به شما وعده حق
داد؛ و من به شما وعده (باطل) دادم ،و تخلف کردم! من بر شما تسلطی
نداشتم ،جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید! بنابر این ،مرا
سرزنش نکنید؛ خود را سرزنش کنید! نه من فریادرس شما هستم ،و نه شما
فریادرس من! من نسبت به شرک شما درباره خود ،که از قبل داشتید( ،و
اطاعت مرا همردیف اطاعت خدا قرار دادید) بیزار و کافرم!» مسلما ً
ستمکاران عذاب دردناکی دارند!


 .1كسانيكهازشیطانتبعیتميكنند:

سل َ
ین
طان ِإ َّال َم ِن اتَّبَعَ َك ِم َن الغَا ِو َ
علَی ِهم ُ
س لَ َك َ
ِإ َّن ِعبَا ِدي لَی َ

(حجر )42

ترجمه :که بر بندگانم تسلط نخواهی یافت؛ مگر گمراهانی که از تو پیروی
میکنند؛
 .2كسانيكهبهوَّلیتشیطانتندرميدهند:

سل َ
ون
ین ُهم ِب ِه ُمش ِر ُك َ
ین یَت َ َولَّونَهُ َوالَّ ِذ َ
علَى الَّ ِذ َ
ِإنَّ َما ُ
طانُهُ َ

(نحل )100

ترجمه :تسلط او تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیدهاند،
و آنها که نسبت به او [= خدا] شرک میورزند (و فرمان شیطان را به جای
فرمان خدا ،گردن مینهند)

 .3كسانيكهازیادخدارويميگردانند:

ش ْی َ
ین َو ِإن ُه ْم
طانًا فَ ُه َو لَ هُ قَ ِر 
ن نُقَ ِیّ ْ
ش عَن ِذ ْك ِر الر ْح َٰ َم ِ
َو َمن یَ ْع ُ
ض لَ هُ َ
ُون (زخرف )36
ون أَن ُهم ُّم ْهتَد َ
سبُ َ
صدُّونَ ُه ْم ع ِ
لَیَ ُ
َن الس ِبی ِل َویَ ْح َ
ترجمه :و هر کس از یاد خدا رویگردان شود شیطان را به سراغ او
میفرستیم پس همواره قرین اوست! و آنها [= شیاطین] این گروه را از راه
خدا بازمیدارند ،در حالی که گمان میکنند هدایتیافتگان حقیقی آنها هستند!

.4

وَّلیتشیطانبركسانياستكهایمانندارند:

ِإنَّا َجعَلنَا ال َّ
ون
ین َال یُؤ ِمنُ َ
ین أَو ِلیَا َء ِللَّ ِذ َ
اط َ
شیَ ِ

(اعراف )27

ترجمه( :اما بدانید) ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان
نمیآورند!

 .5شیاطینبرسردروغگویانگناهكارفرودميآیند:

علَى َمن تَن ََّز ُل ال َّ
اط ُ
ون
علَى ُك ِل أَفَّاك أ َ ِثیم یُلقُ َ
شیَ ِ
ین تَن ََّز ُل َ
َهل أُن َِبئ ُ ُكم َ
ون (شعراء )222 – 221
سم َع َوأَكث َ ُر ُهم َكا ِذبُ َ
ال َّ

ترجمه :آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل میشوند؟! آنها بر
هر دروغگوی گنهکار نازل میگردند؛ آنچه را میشنوند (به دیگران) القا
میکنند؛ و بیشترشان دروغگو هستند!

 .1بر بندگان مخلص :
ین ِإ َّال ِعبَا َد َك
ض َو َۡلُغ ِویَنَّ ُهم أَج َم ِع َ
ب ِب َما أَغ َویتَنِي َۡلُزَ ِین ََّن لَ ُهم فِي اۡلَر ِ
 قَا َل َر ِ
ین (حجر )40 – 39
ص َ
ِمن ُه ُم ال ُمخلَ ِ
 ترجمه :گفت« :پروردگارا! چون مرا گمراه ساختی ،من (نعمتهای مادی را)
در زمین در نظر آنها زینت میدهم ،و همگی را گمراه خواهم ساخت ،مگر
بندگان مخلصت را».
 .2بر كساني كه مؤمن و متوكل بر خدا باشند:
سل َ
ون (نحل )99
علَى َربِ ِهم یَت َ َو َّكلُ َ
علَى الَّ ِذ َ
س لَهُ ُ
ین آ َمنُوا َو َ
طان َ
ِ إنَّهُ لَی َ
 ترجمه :چرا که او ،بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل
میکنند ،تسلطی ندارد.

 .1ایجاد زمینه آزمایش و فتنه براي بیماردَّلن:
شی َ
سول َو َال نَبِي ِإ َّال ِإ َذا ت َ َمنَّى أَلقَى ال َّ
ط ُ
ان فِي أُمنِیَّ ِت ِه
سلنَا ِمن قَب ِل َك ِمن َّر ُ
َو َما أَر َ
شی َ
للاُ َما یُل ِقي ال َّ
ط ُ
ع ِلیم َح ِكیم ِل َیجعَ َل َما
للاُ آیَا ِت ِه َو َّ
ان ث ُ َّم یُح ِك ُم َّ
س ُخ َّ
للاُ َ
فَیَن َ
شی َ
یُل ِقي ال َّ
ط ُ
ین فِي قُلُو ِب ِهم َّم َرض َوالقَا ِسیَ ِة قُلُوبُ ُهم ۗ َو ِإ َّن
ان فِتنَةً ِللَّ ِذ َ
َّ
شقَاق بَ ِعید (حج )53 – 52
الظا ِل ِم َ
ین لَ ِفي ِ
هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزو میکرد (و
طرحی برای پیشبرد اهداف الهی خود میریخت) ،شیطان القائاتی در آن
میکرد؛ اما خداوند القائات شیطان را از میان میبرد ،سپس آیات خود
را استحکام میبخشید؛ و خداوند علیم و حکیم است.
هدف این بود که خداوند القای شیطان را آزمونی قرار دهد برای آنها که در
دلهایشان بیماری است ،و آنها که سنگدلند؛ و ظالمان در عداوت شدید
دور از حق قرار گرفتهاند!

 .2براي تكمیل و تثبیت ایمان مؤمنین و جهت خضوع قلب آنان:
ت لَهُ
َو ِلیَعلَ َم الَّ ِذ َ
ین أُوتُوا ال ِعل َم أَنَّهُ ال َح ُّق ِمن َّر ِب َك فَیُؤ ِمنُوا ِب ِه فَتُخ ِب َ
مست َ ِقیم (حج )54
للا لَ َها ِد الَّ ِذ َ
ص َراط ُّ
ین آ َمنُوا ِإلَى ِ
قُلُوبُ ُهم َو ِإ َّن َّ َ
ترجمه :و (نیز) هدف این بود :که آگاهان بدانند این حقی است از
سوی پروردگارت ،و در نتیجه به آن ایمان بیاورند ،و دلهایشان
در برابر آن خاضع گردد؛ و خداوند کسانی را که ایمان آوردند،
بسوی صراط مستقیم هدایت میکند.
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شیطان و نسل او ،دشمن انسانند.
نباید به سابقهى خود مغرور شد .ابلیس با سابقهى طوالنى عبادت ،فاسق شد.
آنان كه سجده نمی کنند در خط و راه ابلیساند.
کید شیطان ضعیف است.
ایمان ،توکل به خداوند ،ذکر و پناه جستن راه نجات از وسوسه ها وبرنامه های
شیطان است.
خطر انحراف فكرى و تأثیر آن در روح به مراتب بیشتر از خطرات خارجى است
و دشمنان فرهنگى و فكرى ،از دشمنان نظامى و اقتصادى مرموزتر و
خطرناكترند.
دشمن پنهانی خطرناکتر از دشمن آشکارا است.
پیامبر ،به خدا پناه مىبرد ،وظیفه ما روشن است.
انسان بىایمان ،به قدرت و جمعیت و قومیت و ثروت خود پناه مىبرد ،ولى مردان
خدا به پروردگار و پادشاه و معبود هستى پناهنده مىشوند.

 زندگیازبهرذکروبنـدگیاست
 بیعبادتزندگیشرمندگیاست
تشکرازتوجهشما
خداوندهمهماراازشرشیطانمحفوظبدارد

