بسم اهلل الرّحمه الرّحیم
ادامه بررسی آیات قرآن در مورد شیطان
جلسه ووزدهم88/ 12/ 4 -
 6ـ ) 3اًَاع تص٘زف ّبٕ ش٘طبى ٍ راُ ّبٕ همببلِ بب آى (اداهِ)
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«ٍٓ لُل رٛة٘ أَعَٔذُ بِكٓ هٙيْ ّٓوٓشَات ٙالّشَ٘ٓبط٘ٙيِ(») 97
ٍ تگَ پشٍدگاسا هي اص ٍػَػْْاي ؿذيذ ؿياعيي تِ تَ پٌاُ هيثشم.
خغاب آيِ ،پياهثش اوشم(ف)هي تاؿذٍ ،لي دس حميمت خذاًٍذ ّوِ سا هَسد خغاب لشاس دادُ اػت.
گاّي خذاًٍذ سا « ٗب اهلل » هي خَاًين ،گاّي « ٗبرة٘» ٍ گاّي ّن تا اػواء ديگش هثل « ٗبشبفٖ» ٍ ...دس ايي آيِ
پياهثش اوشم(ف)خذاًٍذ سا «رة٘» هي خَاًذ وِ ًـاى اص ًضديىي ٍ لشاتت صياد تا خذاًٍذ اػت.
ّش وذام اص ايي اػاهي ٍ ارواس هؼاًي تِ خلَكي داسًذ .لزا دس هشاحل تاالي ػلَنً ،ويتَاى روشي سا تذٍى
تَخِ تِ هؼاًي ٍ واستشد آى اػتفادُ وشد ٍ يا تِ ديگشاى تَكيِ وشد .هتأػفاًِ وتاتْايي تحت ػٌَاى ّضاس ٍ يه ختن ٍ...
ًَؿتِ ؿذُ وِ ارواس هختلف سا تَكيِ هي وٌذ ،تذٍى آًىِ تِ واستشد خاف آًْا تَخِ ؿَد .ها روشّاي ػوَهي سا
هيتَاًين اػتفادُ وٌينٍ ،لي روشّاي خاف ًياص تِ اػتادي داسد وِ ّن اثشات روش سا تـٌاػذ ٍ ّن ؿخق سا .گاّي ها
تذٍى تَخِ روشّايي سا تا تؼذادي هـخق هي گَيين وِ ًِ تٌْا اثش الصم سا ًذاسد ،تلىِ اثش هؼىَع هي گزاسد.
روشّاي ػوَهي هثل لشف اػتاهيٌَفي هيثاؿذ وِ اػتفادّي آى تشاي ػوَم هداص اػت ٍ اثش هَسد اًتظاس سا تشاي
ها داسدٍ .لي روشّاي خاف هثل داسٍّاي تخللّي هي تاؿذ وِ ًياص تِ پضؿه حارلي داسد تا ّن تيواس ٍ تيواسي سا
تـٌاػذ ٍ ّن داسٍ ٍ ػَاسم اى سا تا تا تدَيض ٍ اػتفادّي آى تيواس دسهاى ؿَدً .وي تَاى ّش ًؼخْاي سا تشاي
ّشتيواسي تدَيض وشدٍ( .لي ها هتأػفاًِ ّواًغَس وِ ّش داسٍيي سا ػشخَد ٍ تذٍى ًظش پضؿه ٍ تِ ديگشاى تدَيض هي
وٌين ،ارواس ٍ اٍساد سا ًيض تذٍى هـَست اػتاد اػتفادُ ٍ تِ ديگشاى تَكيِ هي وٌين).
اػواء الْي ،اػن ٍ ًام تٌْا ًيؼتٌذ تلىِ اؿاسُ تِ كفت ووالي خذاًٍذ تَدُ ٍ دس ٍالغ اػن االػن ّؼتٌذ.
تشاي تَضيح تيـتش تِ ايي هثال تَخِ فشهاييذ:
گاّي هي گَيين «آة» ٍ ايي اػوي اػت تشاي ًاهيذى هايؼي ؿفاف تا خلَكياتي ٍيظُ وِ سفغ تـٌگي هي وٌذ.
ٍلي اػن آب سفغ تـٌگي ًوي وٌذ ،تلىِ ايي حميمت آب اػت وِ خاكيت اص تيي تشدى تـٌگي داسد.
تٌاتشايي اػن «آة» اؿاسُ تِ يه ٍالؼيت اػت وِ خاكيت سفغ تـٌگي داسد.
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اػواء الْي دس لشآى وشين ًيض اؿاسُ تِ كفت ٍ ووال حميمي خذاًٍذ ّؼتٌذ .گاّي « بسن اهلل » هي گَيين ٍ ولّ
وواالت الْي سا دس ًظش داسين ٍ گاّي ّن فمظ تِ يىي اص ايي وواالت اؿاسُ هي ؿَد .هثالً تشاي ؿفاي تيواس هتَػّل تِ
ووال ؿفا دادى خذاًٍذ ؿذُ ٍ« ٗبشبفٖ»هيگَيين ،يؼٌي خذاًٍذ سا اص آى خْت وِ داساي ووال ؿفا دادى اػت ،هي خَاًين.
هْن ايي اػت وِ فشد تا ايي اػن ٍ ووال الْي تِ اٍ هتلّل هي ؿَد ٍ چگًَگي كذا وشدى اّويتي ًذاسد .لزا دس سٍايات
داسين «آُ» تيواس اص اػواء الْي اػت.تيواس اص ّوِ خا دل وٌذُ ٍ تِ خذا هتلّل هي ؿَد ،تٌاتشايي ًالِ ٍ آُ اٍ ،اؿاسُ تِ
ووال ٍ حميمت خذاًٍذ اػت .تِ ّويي دليل دػاي تيواس تِ اخاتت ًضديىتش اػت.
خذاًٍذ ػالهتي سا اص تيواس هيگيشد ٍ تِ خاي آى تَخِ خالق تِ خَدؽ سا تِ اٍ هي دّذّ ،ش چٌذ هدثَسي ٍ
اضغشاسي تاؿذ ٍ .يا هثالً اػن «رحوبى» اؿاسُ تِ كفت سحوت ػام خذاًٍذ وِ ووال ٍخَدي اػت ،هي تاؿذ.
دس لشآى وشين اتتذاي ّش ػَسُ تا « بسن اهلل الزحوي الزح٘ن » ؿشٍع هي ؿَد « .اسن» دس ايي خا ًام ًيؼت ،تلىِ
حميمت خذاًٍذ ٍ ووال الْي اػت ،لزا هفؼّشيٌي هثل اهام خويٌي (سُ)هؼتمذًذ «بسن اهلل الزحوي الزح٘ن» دس ّش ػَسُ هتؼلك
تِ ّواى ػَسُ اػت.
لزا ّش اػوي اص اػواء الْي وِ تِ ػٌَاى روش تِ واس گشفتِ هي ؿَد اؿاسُ تِ كفتي اص وواالت خذاًٍذ تَدُ ،لزا
آثاس خاكّي تش آى هتشتّة اػت .هثالً «ال الِ اال اهلل» تَخِ اًؼاى سا هؼغَف تِ خَد خذاًٍذ هي وٌذ ٍ .يا روش «ٗبرحوي »
يؼٌي خذايا اص ّشخا تِ هي سٍصي ػٌايت وي ،لزا فىش اًؼاى سا تؼظ هي دّذ ٍ .يا دس روش «

ٗبرس٘اق» تَخِ ها فمظ تِ

سصق ٍ سٍصي هؼغَف هي ؿَد.
تٌاتشايي ّش روشي اثش خاكّي داسد ٍ ًوي تَاى تذٍى تَخِ اص آى اػتفادُ ٍ يا تِ ديگشي تَكيِ وشد .تَكيِ ي
روش فمظ واس اػاتيذ اخالق ٍ ػشفاى هي تاؿذ وِ تِ دسٍى فشد اؿشاف داؿتِ ٍ روش هٌاػة حال اٍ سا تـٌاػذ.
ايي وِ ها ارواسي سا اص ايي عشف ٍ آى عشف خوغ وشدُ ٍ تگَيين ،دس تؼياسي اص هَالغ ًِ تٌْا اثشي ًذاسد تلىِ
اثش هؼىَع ًيض دس ها هي گزاسد .گاّي يه اػتاد اخالق فشاخَس حال فشدي ،روشي سا تا تؼذادي هؼيّي تَكيِ وشدُ اػت.
ايي روش هخلَف ّواى فشد ٍ فمظ دس ّواى هَسد ،واستشد داسد ٍ ًوي تَاى اص آى تِ عَس ػوَم اػتفادُ وشد.
حتي دس هَالؼي ًثايذ اص «ٗب» دس اتتذاي روش اػتفادُ وشد .دس ايي آيِ ًيض لفظ « رة٘» تِ واس سفتِ اػت وِ دليل تش
ؿذت لشاتت ٍ ًضديىي اػتٗ « .ب» ًـاًِ ي وثشت اػت .اًؼاًي وِ تِ تاالتشيي هشحلِ سػيذُ تشاي خَاًذى پشٍسدگاس
خَيؾ اص لفظ «رة٘» اػتفادُ هي وٌذ ٍ هؼٌاي سبّ يؼٌي خذاًٍذ وِ پشٍسدگاس اػت ٍ كفت ٍ ووال تذتيش سا داساػت.
«ّوشات» خوغ ّوضُ تِ هؼٌاي ؿذّت دفغ وشدى هي تاؿذ .ػالهِ عثاعثايي

(سُ) تا اػتٌاد تِ تفؼيش هدوغ الثياى

هيأٍسد « :الْوشُٓ شّٙد ٓٛالّد٘فع »
حشف ّوضُ دس تيي حشٍف ػشتي ًيض داساي ؿذّت خاكي دس تلفظ هي تاؿذ ٍ اص ًظش تدَيذي ،اص هخشج « الصٖ
الحلك» ادا هي ؿَد ،دس حالي وِ دس تميِ ي حشٍف ايي ؿذت الصم ًيؼت.
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دس ايي آيِ ًيض « ّوشات الّش٘بط٘ي » اؿاسُ تِ ٍػَػْْاي ػخت ٍ ؿذيذ ؿياعيي هي تاؿذ ،وِ خذاًٍذ تِ
پياهثش اوشم(ف)ٍ ّوِ ي ها تَكيِ هي وٌذ دس تشخَسد تا ايي ٍػَػْْاي ؿذيذ تِ خذاًٍذ پٌاُ تثشين؛ خذاًٍذي وِ تِ ها
ًضديه اػت!
«ّوشات الّش٘بط٘ي » اؿاسُ تِ ٍػَػِ ّاي ًاگْاًيّ ،وِ خاًثِ ٍ خغشًان ؿياعيي اػت وِ اًؼاى سا تِ ٍسعِ ي
گٌاُ هي وـاًذ ٍ هماٍهت ٍ ايؼتادگي دس تشاتش آًْا ػخت تش اػت.
دس ايي آيِ ّن ػثاست « ّوشات» خوغ تِ واس سفتِ ٍ ّن ػثاست « ش٘بط٘ي» .هي تَاى ًتيدِ گشفت ٍػَػْْاي
ؿيغاى اص ًظش ؿذت ٍ اثشاتي وِ سٍي اًؼاى هي گزاسد ،تا ّن هتفاٍت ٍ داساي ؿذت ٍ ضؼف ّؼتٌذ .گاّي يه ٍػَػِ
ي ضؼيف ٍ گزاسا هي آيذ ٍ گاّي ّن ؿياعيي ّوِ خاًثِ اًؼاى سا دس هؼشم ٍػَػِ ٍ الماء لشاس هي دٌّذ.
ّوچٌيي «ش٘بط٘ي» هثيي تٌَّع ؿيغاى ّا هي تاؿذ .اتليغ تشايي ّش واسي ؿيغاى ٍيظُ اي سا تشتيت وشدُ ٍ ّش
وذام هأهَس اًدام واسي خافّ ّؼتٌذ .تا تَخِ تِ ػوش عَالًي وِ خذاًٍذ تِ اٍ دادُ اػت ،ايي ؿياعيي سا تشتيت وشدُ تا
ّش وذام اص ساّي خاف تِ ٍػَػِ ٍ الماء دس اًؼاى هـغَل تاؿٌذ.
ايي آيِ حاٍي دػتَس واستشدي تؼياس هْوي اػت .ساُ سّايي اص ٍػَػِ ّاي ؿذيذ ؿيغاى پٌاُ تشدى ٍ اػتؼارُ تِ
خذاًٍذ هي تاؿذ .تالٍت لشآى ،روش ،دػا ٍّ ...وگي ساُ ّايي تشاي ايي اػتؼارُ اػت .اًؼاى تايذ اص ّواى اتتذا توام ٍخَد
خَدؽ سا دس پٌاُ خذاًٍذ لشاس دّذ تا اص ؿشّ ٍػَػْْاي ؿيغاى سّا ؿَد.
«ٍٓ أَعَٔذُ بِكٓ رٓة٘ أَى ٗحْٓضُزٍُىِ(») 98
ٍ خذايا تِ تَ پٌاُ هي تشم اص ايي وِ ؿياعيي دس ٍخَد هي حضَس پيذا وٌٌذ.
«ٗحضزٍى» دس اكل « ٗٓحٕضزًٍٖ» هي تاؿذ وِ دس هَضغ ػىَى « ٕ» ضويش افتادُ اػت ،يؼٌي دس هي حضَس پيذا
وٌٌذ.

ًكتـِ:
دس ايي دٍ آيِ اص ٍاطّي « رة٘» اػتفادُ ؿذُ ،يؼٌي تا تَخِ تِ تَضيحاتي وِ دس هَسد اػواء ٍ كفات الْي دادُ
ؿذ تشاي ساًذى ؿيغاى تايذ تِ كفت «ربَب٘٘ت» پشٍسدگاس تَخِ وشد.
گاّي اًؼاى هاله چيضي اػت ٍ گاّي ػالٍُ تش هالىيّت ٍظيفِ ي سػيذگي ٍ تشتيت اٍ سا ًيض داسد .هثالً اًؼاى
هاله گل ٍ گياّي اػت وِ ٍظيفْي سػيذگي ٍ هشالثت آى سا ًيض تِ ػْذُ داسد .ايي ًَع هالىيت سا تشتيت ٍ « ربَب٘٘ت»
هي گَيين .خذاًٍذ « رة٘» اػت ،يؼٌي هاله هاػت ٍلي ها سا تِ حال خَدهاى سّا ًىشدُ ،تلىِ لحظِ تِ لحظِ هشالة
اًؼاى تَدُ ٍ اهَس اٍ سا تذتيش هي وٌذ.
اػن «رة٘» اؿاسُ تِ آى حميمت ٍ ووال الْي اػت وِ تذتيش ّوْي ػالن سا تش ػْذُ داسد.
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خذاًٍذ دس ايي آيِ تِ ها دػتَس هي دّذ دس تشاتش ّدوِ ٍ ٍػَػْْاي ؿذيذ ؿياعيي تِ ستَتيّت خذاًٍذ پٌاُ
تثشين ،يؼٌي آى حميمتي وِ تذتيش ؿيغاى ًيض تِ دػت اٍػت .ؿيغاى ّش لذس ّن وِ لذست داؿتِ تاؿذ ،تاص ّن تحت تذتيش
خذاًٍذ تَدُ ٍ دس هماتل لذست الْي ،ضؼيف هي تاؿذ.
تا آًچِ تياى ؿذ ،هٌظَس اص اػتؼارُ ،روش لفظي اػَر تاهلل ًيؼت .چِ تؼا ايي روش ٍ ٍسدّا ،ؿيغاى سا لَيتش ٍ واس
ها سا ػختتش هيىٌذ .اػتؼارُ يؼٌي اًؼاى حميمتاً ٍ تا توام ٍخَد خَدؽ سا دس پٌاُ خذاًٍذ لشاس دادُ ٍ تِ ستَتيت
پشٍسدگاس تَخِ وٌذ .يؼٌي :خّداٗب هي ض٘عفن ٍ بب تَاًبٖٗ ّبٖٗ خَدم ،تَاى همببلِ بب ش٘طبى را ًّدارم ،لذا بِ تَ كِ تّدب٘ز
ّوْٖ جْبى ٍ حتٖ ش٘بط٘ي بِ دست تَست ،پٌبُ هٖ بزم ،تَ كوكن كي  .اگش اًؼاى ايي گًَِ تِ خذاًٍذ پٌاُ تثشدّ ،يچ
ؿيغاًي تَاًايي تلشّف دس اٍ سا ًخَاّذ داؿت .سيـِ ي ػلوتّ ،ويي اػتؼارُ اػت.
 -49سَرُ ًَر -آِٗ: 21
« ٗٓأََْٜٗب الَذٗٙي َ ءٓاهٌَُٓاْ لَب تَتَبِعَٔاْ خُطَُٓات ٙالّشَٕ٘طَبىِ ٍٓ هٓي ٗٓتَبِعٕ خُطَُٓات ٙالّشَٕ٘طَبىِ فَئًَِِٔ ٗٓأْهٔزُ بِبلْفَحّٕشَبء ٍٓ ٙالْؤٌكَزِ»...
اي هؤهٌيي ،پا خاي ؿيغاى ًگزاسيذّ ،ش وغ پا خاي پاي ؿيغاى تگزاسد ،ؿيغاى اٍ سا تِ فحـاء ٍ هٌىش اهش هي
وٌذ.
«خغَات ؿيغاى» اؿاسُ تِ ّواى ٍػَػِ ّاي ؿيغاًي اػت« .فحـاء» يؼٌي واسّاي تؼياس صؿت ٍ ًاپؼٌذ ٍ
«هٌىش» ّن تِ واسّاي ًاپؼٌذي گفتِ هي ؿَد وِ دس ًظش ػوَم هشدم ّن هزهَم تَدُ ٍ اص آى پشّيض هي وٌٌذ.
ًىتِ ي لاتل تَخِ آيِ دس ػثاست«يأهش تالفحـاء ٍ الوٌىش» هي تاؿذ .دػتَس اص همام ٍ خايگاُ تاالتش «اهش» هي
گَيين ٍ دس خَاػت اص پاييي سا خَاّؾ ٍ التواع .دس ايي آيِ ػثاست«يأهش» هي سػاًذ وِ ؿيغاى اص خايگاّي وِ خَد
اسا اص اًؼاى تاالتش ٍ تشتش هي تيٌذ ،اٍ سا تِ واسّاي ًاپؼٌذ دػتَس هي دّذ.
گاّي ؿيغاى ،اًؼاى سا تِ واسّايي اهش هي وٌذ وِ ظاّشي خَب ٍ صيثا داسد ٍلي تاعٌي صؿت ٍ ًاپؼٌذ ٍ اًؼاى
تؼذ اص چٌذ ػال هتَخِ صؿتي ػول هي ؿَد ،لزا اًؼاى تايذ خيلي هشالة تاؿذ تا فشية ظاّش صيثاي ٍػَػِ ّاي ؿيغاًي
سا ًخَسد.
« ٍٓ...لََٕ لَب فَضْلُ اللَِ ٙعٓلَٕ٘كنٔ ٍٓ رٓحٕوٓتُِٔ هٓب سٓكىٓ هٌٙكنٔ هٟيْ أَحّٓد ٚأَبّٓدٖا»...
ٍ اگش فضل ٍ سحوت خذاًٍذ تش ؿوا ًثاؿذ ّيچ يه اص ؿوا ّشگض پاويضُ ًوي ؿذ.
«فضل» يؼٌي صيادي ٍ «تفضّل» يؼٌي تيؾ اص اًذاصُ لغف وشدى.
اگش لغف صيادي خذاًٍذ وِ ّويـِ هـوَل آفشيذُ ّاي هي ؿَد ٍ ،سحوت خاف خذاًٍذ ًثاؿذّ ،يچىغ تِ
پاوي ًوي سػذ.
« ٍٓ...لَكٙيَ اللَِٓ ٗٔشَكى ٘ هٓي ّٗٓشَبءٔ ٍٓ اللَِٔ سوِٓ٘عٗ عٓل٘ٙن»
ايي خذاًٍذ اػت وِ ّش وِ سا تخَاّذ پان هي وٌذ ٍ خذاًٍذ ػويغ ٍ ػلين اػت.
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ساُ هماتلِ تا ؿيغاى پٌاُ تشدى تِ خذاًٍذ اػت ،صيشا ساُ پاوي ٍ خالكي اص ؿيغاى ،خض تا لغف ٍ سحوت خافّ
خذاًٍذ هيؼّش ًخَاّذ ؿذ.
دس اغلة آيات لشآى وِ دس هَسد ؿيغاى هي تاؿذ ،دس پاياى آيِ اػواء خذاًٍذ آهذُ اػت .هثل ّويي آيِ « سو٘عٗ
عل٘ن» وِ تاويذي اػت تش پٌاُ آٍسدى تِ حميمت خذاًٍذ تِ ػٌَاى تٌْا ساُ سّايي اص تلشّف ٍ المائات ؿيغاى.
 -50سَرُ فزلبى-آٗبت  27تب : 29
ايي آيات تَكيف لياهت هي تاؿذ:
«ٍٓ َٕٗٓمٓ ٗٓعّٓض ٜالّظَبلٙنٔ عٓلىٓ ّٗٓدِٕٓٗ ٓٗ ٙمَُلُ ٗٓلَٕ٘تٌَىِ اتّخَذْت ٔ هٓعٓ الزَسَٔلِ سٓبِ٘لًب(») 27
ٍ سٍصي وِ ظالويي تِ ٍاػغِ ي واسّاي صؿتي وِ اًدام دادُ اًذ دػت تِ دّاى ؿذُ ٍ اص پـيواًي دػتاى خَد سا
تا دًذاى گاص هي گيشًذ ٍ هي گَيٌذ اي واؽ تا پياهثش ّوشاّي هي وشدين.
« ٗٓبٍٕٓٗلَتىٓ لَٕ٘تٌَىِ لَنٕ أَتّخَِذ ْ فُلَبًًب خَل٘ٙلًب(») 28
ٍاي تش هي ،اي واؽ تا فالى ؿخق سفيك ٍ دٍػت كويوي ًوي ؿذم.
«لَمَّدٕ أَضَلٌَىِ عٓيِ الذْكْزِ بٓعّٕدٓ إِذْ جٓبءًٓى ِ ٍٓ كَبىَ الّشَٕ٘طَيُ لٙلْبًسٓيِ خَذٍُلًب(») 29
تؼذ اص ايٌىِ تا اٍ سفيك ؿذم ٍ ًضد هي آهذ ،هشا اص ياد خذاًٍذ گوشاُ وشد ٍ .ؿيغاى اًؼاى سا تؼياس پؼت ٍ خَاس
هي خَاّذ.
ايي آيات اؿاسُ تِ ؿياعيي اًغ هي تاؿذ .سفالت تا دٍػتاًي وِ اًؼاى سا اص ياد خذاًٍذ غافل هي وٌٌذ ،هَخة
حؼشت ٍ پـيواًي دس لياهت خَاٌّذ ؿذ .ايي گًَِ سفيك ،دس ٍالغ ؿيغاى اػت وِ الثتِ دسخِ ي ؿيغٌت آًْا تا ّن
هتفاٍت اػت.
لزا تايذ دس هَسد اًتخاب دٍػت ٍ سفيك ٍ سفت ٍ آهذ ّاي خاًَادگي واهالّ هشالة تاؿين تا خذاي ًاوشدُ دس
لياهت دچاس حؼشت ًـَين.
 -51سَرُ ًول -آِٗ : 24
«ٍٓجّٓدتُْٓب ٍٓ لََٕهْٓٓب ٗٓسٕجّٔدٍٔىَ لٙلّشَوٕسِ هٙي دٍٔىِ اللَِ ٍٓ ٙسٓٗٛيَ لَْٔنٔ الّشَٕ٘طَبىُ أَعٕوٓبلَْٔنٕ فَصّٓدّٔٛنٕ عٓيِ السٛبِ٘لِ فَْٔنٕ لَب
ْٕٗٓتَّدٍٔى»
ايي آيِ اؿاسُ تِ داػتاى تلميغ ٍ حضشت ػليواى (ع)هي تاؿذ .ػليواى (ع) ّذّذ سا تِ ػَي لَم تلميغ دس يوي
فشػتاد تا اص اٍضاع ٍ احَال ايي لَم خثش تياٍسدّ ،ذّذ ايي گًَِ گضاسؽ داد:
تلميغ ٍ لَهؾ سا يافتن دس حالي وِ دسهماتل آفتاب ػدذُ هي وشدًذ ٍ تِ خاي خذاًٍذ ،آفتاب سا هي پشػتيذًذ.
ٍ ؿيغاى اػوالـاى سا تشاي آًْا آساػتِ تَد ٍ آًْا سا اص ساُ دسػت تاص داؿتِ تَد ،آًْا ّذايت ًوي ؿًَذ.
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ّواًغَس وِ دس هثاحث گزؿتِ تياى ؿذ ،يىي اص واسّاي ؿيغاى ايي اػت وِ اػوال ًادسػت اًؼاًْا دس ًظشؿاى
خَب ٍ صيثا خلَُ هي دّذ ٍ اًؼاى ٌّگاهي تِ خَد هي آيذ وِ ػالْا ػول ًاپؼٌذي سا تِ ػٌَاى يه واس پؼٌذيذُ ٍ ًيىَ
اًدام دادُ اػت.
لزا اًؼاى تايذ دس تشفٌذّاي ؿيغاى تِ خَتي دلت وشدُ ٍ ًىات هٌفي آى سا اػتخشاج وٌذ.
تا ٍخَد صيٌت دادى ٍ آساػتِ وشدى ٍ خَب خلَُ دادى اػوال تذ تَػظ ؿيغاى ،اًؼاى چگًَِ هي تَاًذ واس
خَب سا اص يه واس صؿت آساػتِ ؿذُ ،تـخيق دّذ؟
سٍؿي سا تشخي اص ػشفا تِ افشادي وِ دس اتتذاي ػيش ٍ ػلَن ّؼتٌذ پيـٌْاد هي وٌٌذ تحت ػٌَاى هخالفت تا
ًفغ وِ اًؼاى تا ّش چِ وِ خَاػت ًفؼؾ هي تاؿذ ،هخالفت وٌذ .اگش ًفغ ػاللِ تِ خَسدى چيضي ،سفتي تِ هىاًي ٍ يا
گفتي ػخٌي داسد ،اًؼاى آى واس سا اًدام ًذّذ ٍ تِ ػثاست ديگش غزا ٍ هيَُ ي خَب ًخَسد ،سفاُ ٍ آػايؾ خٌذاًي
ًذاؿتِ تاؿذ ٍ  ...تا تِ تذسيح تفْوذ چِ چيض خَاػت خذاًٍذ اػت چِ چيض خَاّؾ ّاي ًفؼاًي.
ايي تَكيِ يه دػتَس ولي ٍ ّويـگي ًيؼت .اص آًدايي وِ ؿيغاى ،واسّايي سا صيٌت هي دّذ ،هي آسايذ ٍ
خَب ًـاى هي دّذ ،دس اٍايل واس تشاي آًىِ اًؼاى تتَاًذ تِ يه تـخيق دسًٍي تشػذ ايي دػتَس الؼول سا تَكيِ
هيىٌٌذ وِ دس آى توام آًچِ تَي ؿيغاى هي دّذ وٌاس گزاؿتِ هي ؿَد تا تِ تذسيح اًؼاى لذست دسًٍي تـخيق خَب اص
تذ سا پيذا وٌذ .تؼذ اص آًىِ فشد تَاًؼت خَاػت خذاًٍذ سا اص خَاّؾ َّاي ًفغ توييض دّذ ،تِ تذسيح ايي دػتَسالؼول
وٌاس گزاؿتِ خَاّذ ؿذ.
ها ايي دػتَس الؼول سا تِ عَس ولي تَكيِ ًوي وٌين .خذاًٍذ هيَُ ٍ غزاّاي خَب ٍ سًگاسًگ سا تشاي تْشُ ي
ها اًؼاى ّا آفشيذُ اػت ،گاّي توايالت دسًٍي اًؼاى هغاتك ًياص ّاي تذى اًؼاى اػت .هثالً اًؼاى توايل تِ خَسدى
غزاي ؿَس داسد ٍ ايي توايل ًياص فيضيَلَطيه تذى اٍ هي تاؿذ .اص ػَي ديگش اؿتْا ٍ هيل دسًٍي سا خذاًٍذ دس اًؼاى
ايداد وشدُ اػت .تٌاتشايي تْتش اػت اًؼاى اص اتتذا ٍ تا ّويـِ تالؽ وٌذ تا اػوالؾ سا اص آى خْت وِ خذاًٍذ خَاػتِ
اًدام دّذ ًِ ،هغاتك تا َّاي ًفغ .هيَُ ي لزيز ٍ خَؿوضُ سا اًؼاى اص آًدايي وِ خذاًٍذ هي خَاّذ تخَسد ًِ ،اص سٍي
َّاي ًفغ .ول اػوال سا اص آى خْت وِ خذا گفتِ اًدام تذّين .هثالً دس هَسد غزا خَسدى ،صيادُ سٍي لغؼاً هغاتك تا
خَاػت خذاًٍذ ًيؼت ،پغ ػؼي هي وٌين ّويـِ تِ اًذاصُ ٍ تِ هيضاى هَسد ًياص تخَسين.
تا ايي واس ًيض تِ هشٍس ّواى هالن تِ دػت اًؼاى هي آيذ ٍ هي تَاًذ اػوال ؿيغاًي سا اص غيش ؿيغاًي تـخيق
دّذ.
دس لشآى ًيض دس ػَسُ اػشاف-آيِ  ، 201ياد خذاًٍذ سا تِ ػٌَاى ساُ سّايي اص ؿيغاى هؼشفي هي وٌذ:
« إِىَ الَذٗٙي َ اتَمََٕا ْ إِذَا هٓسُْٛنٕ طَئفٗ هٟيَ الّشَٕ٘طَبىِ تَذَكَزٍُا ْ فَئِذَا ّٔن هٜبٕصٙزٍُى»
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اّل تمَي ٌّگاهي وِ دس هؼشم ٍػَػِ ّاي ؿيغاى لشاس هي گيشًذ صٍد تِ ياد خذا افتادُ ٍ دس ّواى لحظِ تِ
تليشت ٍ آگاّي هي سػٌذ.
تٌاتشايي عثك دػتَس لشآى ساُ ؿٌاخت ٍػَػِ ّاي ؿيغاى ٍ سّايي اص آًْا ايي اػت وِ اًؼاى اػٌال خَد سا تا
تأهل ٍ تفىش ٍ هغاتك تا ياد ٍ روش خذاًٍذ اًدام دّذ.
 -52سَرُ لصص-آِٗ: 15
ايي آيِ اؿاسُ تِ داػتاى حضشت هَػي ػليِ الؼالم داسد:
« ٍٓ دٓخَلَ الْوّٓد َ ٌَٔٗٙعٓلىٓ ح٘ٙيِ غَفْلٍَٔ هٟيْ إَّٔلْٓٙب»...
حضشت هَػي ػليِ الؼالم دس ٌّگاهي وِ هشدم ؿْش دس حال غفلت تَدًذ (ظاّشاً ٌّگام ػلش ٍ اٍل ؿة وِ
هشدم صيادي دس ؿْش سفت ٍآهذ ًوي وٌٌذ) ٍاسد ؿْش ؿذ.
«...فََٓجّٓدٓ فْٓ٘ٙب رٓجٔلَ٘يْ ٗٓمْتَتٙلَبىِ ّٓبذَا هٙي ش٘ٙعٓتّٓ ٍٓ ِٙٙبذَا هٙيْ عّٓدٍٔ»... ُٟٙ
دس ؿْش دٍ هشد سا ديذ وِ دس حال ًضاع تَدُ ٍ تِ للذ وـت ّوذيگش سا هي صدًذ ،يىي اص آى دٍ اص دٍػتاًؾ تَد
ٍ ديگشي اص دؿوٌاًؾ.
«...فَبسٕتَغَبثَِٔ الَذٙى هٙي ش٘ٙعٓت ِٙٙعٓلىٓ الَذٙى هٙيْ عّٓدٍٔ ُٟٙفََٓكَشَُٔ هَٔسىٓ فَمَضىٓ عٓلَِٕ٘»..ٙ
آى هشد وِ اص دٍػتاًؾ ٍ پيشٍاًؾ تَد اص اٍ ووه خَاػت ،هَػي(ع) هـتي تِ اٍ صد ٍ اٍ وـتِ ؿذ.
«...لَبلَ ّٓبذَا هٙيْ عٓوٓلِ الّشَٕ٘طَيِ إًَِِٔ عّٓدٍٔ ٞهٜضٙلّ هٜبِ٘ي»
گفت ايي اص ػول ؿيغاى اػت وِ اٍ دؿوٌي اػت وِ آؿىاسا گوشاُ وٌٌذُ اػت.
ايي آيِ اص لشآى اص آياتي اػت وِ دس هَسد ؿثِْ ٍالغ هي ؿَد .آيا ٍالؼاً حضشت هَػي ػليِ الؼالم ػول ؿيغاًي
اًدام داد ٍ ؿخلي سا وـت؟ تا تَضيحات صيش تِ ايي ؿثِْ پاػخ خَاّين گفت:
ًضاع آى دٍ هشد يه دػَاي ػادُ ًثَد ،تلىِ اص ػثاست «ٗمتالى» هي تَاى فْويذ وِ آًْا دس ايي خذال للذ وـتي
ّوذيگش سا داؿتٌذ .اص ػَي ديگش ولوِ ي «فبستغبثِ» وِ اؿاسُ تِ اػتغاثِ داسد ،يؼٌي علة ووه ٍ ًياص اص سٍي اضغشاس ٍ
دسهاًذگي.
دس چٌيي حالتي تشاي ّش فشدي تىليف اػت وِ دس هٌاصػِ دخالت وشدُ ٍ تِ ووه فشد هَهي الذام وٌذ.
فشػَى اص لَم لثغياى تَد وِ تا تٌي اػشاييل دؿوٌي ؿذيذ داؿتٌذ ،تِ ًحَي وِ دػتَس دادُ تَد تواهي ًَصاداى پؼش
سا تىـٌذ.
اص تياى«ش٘عتِ» ٍ «عّدٍُ٘ » ًيض هؼلَم هي ؿَدً ،ضاع ايي دٍ دػَاي حك ٍ تاعل تَدُ ،لزا هذاخلِ ي حضشت هَػي
(ع) ٍاخة تَدُ اػت ،تلىِ اگش دخالت ًوي وشدُ اؿتثاُ تَدُ اػت.
للذ حضشت هَػي (ع) اص هـت صدى ،وـتي فشد ًثَدُ ،تلىِ اتفالي ٍ تذٍى للذ ٍ ػوذ هَخة وـتِ ؿذى اٍ ؿذ.
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تٌاتشايي حضشت هَػي (ع) ديذ دٍ ًفش تِ للذ وـت ّوذيگش سا هي صًٌذ ٍ فشدي وِ حك تا اٍػت ،اص اٍ اػتغاثِ
وشد .هَػي (ع) ّن هذاخلِ وشد ٍ تذٍى للذ وـتي ،ضشتِ اي تِ فشد ظالن صد ٍ اتفالاً اٍ وـتِ ؿذ .لزا دس ايي داػتاى ًِ
تٌْا هَػي (ع)اؿتثاّي ًىشدُ ،تلىِ ػيي ٍظيفِ ٍ تىليف ػول وشدُ اػت.
ٍاها«هي عول الّش٘طبى» اؿاسُ تِ واس حضشت هَػي (ع) ًيؼت ،تلىِ تِ دػَا ٍ ًضاع تيي آى دٍ ًفش اؿاسُ هي
وٌذ«.لبل» تِ هَػي (ع)تشهي گشددّ« ٍ ،ذا»تِ ًضاع آى دٍ ًفش ،يؼٌي هَػي(ع)گفت ًضاع ؿوا دٍ ًفش اص اػوال ؿيغاًي اػت.
تِ ػثاستي حتي لثل اص هذاخلِ ي فيضيىي ،آًْا سا ًليحت وشد وِ ايي واس ؿوا ؿيغاًي اػتً ،ضاع سا وٌاس گزاؿتِ ٍ تا ّن
هلالحِ وٌيذ .تؼذ اص ًليحت ٍ ػذم تَخِ ،دخالت وشد( .هخاعة ػول ؿيغاًي فشد ظالن اػت ًِ هظلَم)
ها ّن اگش دس خياتاى تثيٌين دٍ ًفش دػَا هيىٌٌذ ٍ احتوال وـتِ ؿذى آًْا هي سٍدٍ ،اخة اػت دخالت وشدُ ٍ
آًْا سا خذا وٌين(.تِ ؿشط ػذم احتوال ضشس خاًي) ٍ اگش هلالحِ تشلشاس ًـذ تِ ًفغ اًؼاى هَهي ٍاسد ػول هي ؿَين.
اگش ضشسي ّن هتَخِ آى فشد ؿذ ،ها تِ تىليف ػول وشدُ ٍ ًضد خذاًٍذ هأخَس ّؼتينّ ،ش چٌذ وِ هوىي اػت
ها سا دس دادگاُ هحىَم ٍ خشيوِ وٌٌذ.
دس تشخي هَالغ حىن دادگاُ ،هغايش تا اًدام ٍظيفِ ي اًؼاى اػت ٍ ايي هاًغ اص اًدام تىليف ًوي ؿَد.
اگش وؼي تِ هٌضل ٍ ًاهَع ها چـن چشاًي هي وشد هي تَاًين چـن اٍ سا ّذف لشاس دّينّ ،ش چٌذ وِ هوىي
اػت دس دادگاُ هحىَم ٍ هدثَس تِ پشداخت ديِ ؿَين.
ًمل اػت فشد يَْدي ؿوـيش حضشت ػلي (ع) سا دصديذُ تَد ٍلي دادگاُ تِ ًفغ فشد يَْدي حىن وشد .حىن دادگاُ
ّن كحيح ٍ هغاتك ؿشع تَد ،صيشا ؿوـيش دػت فشد يَْد تَد وِ هالىيت اٍ سا اثثات هي وشد ٍ حضشت ػلي

(ع) ّن

ؿاّذي تش هذػاي خَيؾ ًذاؿت.
تٌاتشايي ػول حضشت هَػي (ع) واهالً دسػت ٍ هغاتك تا ٍظيفِ ٍ تىليف الْي تَد ٍ ايي ػول هٌافاتي تا ػلوت
اٍ ًذاسد.
دس ايي آيِ اػوال ًادسػت اًؼاى سا ػول ؿيغاى هؼشفي وشدُ دس حالي وِ ػول ،هشتَط تِ اًؼاى اػتٍ ،لي آًمذس
ؿيغاى دس اٍ تلشّف ٍ ًفَر وشدُ وِ ػول سا ػول ؿيغاى تياى هي وٌذ.
 -53سَرُ لموبى -آِٗ : 21
« ٍٓ إِذَا ل٘ٙلَ لُْٓنٔ اتَبِعَٔاْ هٓب أًَشَلَ اللَِٔ لَبلَُاْ بٓلْ ًَتَبِعٔ هٓب ٍٓجّٓدًَٕب عٓلَِٕ٘ ٙءٓابٓبءًَٓب»...
ٍ ٌّگاهي وِ تِ آًْا گفتِ هي ؿَد تِ آًچِ خذاًٍذ دػتَس دادُ ػول وٌيذ ،دس پاػخ هي گَيٌذ ها اص آًچِ
پذساًواى گفتٌذ پيشٍي هي وٌين.
« ..أٍَٓ لََٕ كَبىَ الّشَٕ٘طَبىُ ّٗٓدٕعَّٔٔنٕ إِلىٓ عٓذَاةِ السٛع٘ٙز»
اگش ؿيغاى آًْا سا تِ آتؾ ػَصاى خٌْن ّن دػَت وٌذ ،تاص ّن ّويي واس سا اًدام هي دّيذ؟
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تاص ّن هي تَاى فْويذ وِ واس ؿيغاى فمظ دػَت وشدى تَدُ ٍ ًوي تَاًذ اًؼاى سا تِ اًدام واسي هدثَس وٌذ.
 -54سَرُ فبطز -آِٗ : 6
« إِىَ الّشَٕ٘طَبىَ لَكنٔ عّٓدٍٔ ٞفَبتّخَِذٍُُٔ عّٓدٍٔٝا إًَِوٓب ّٗٓدٕعَٔاْ حٙشْبِٓٔ لٓ٘ٙكًََُُاْ هٙيْ أَصحَٕبةِ السٛع٘ٙز»
ايي آيِ اؿاسُ تِ دؿوٌي ؿيغاى هي وٌذ ،الثتِ دؿوٌي تا ظاّش آساػتِ ٍ .صيثا.
-55سَرُ ٗس-آٗبت  60تب: 62
« أَ لَنٕ أَعّْٕٓدٕ إِلَٕ٘كُنٕ ٗٓبٌٓىِ ءٓادٓم ٓ أَى لَب تَعٕبّٔدٍٔا ْ الّشَٕ٘طَبىَ إًَِِٔ لَكنٔ عّٓدٍٔ ٞهٜبِ٘يٌ(») 60
خغاب آيِ ّوِ تـش هي تاؿذ:
اي تٌي آدم ،آيا اص ّوْي ؿوا ػْذ ًگشفتين وِ ؿيغاى سا ًپشػتيذ وِ اٍ تشاي ؿوا دؿوٌي آؿىاس اػت.
دس آيات لشآى ّش گًَِ اًمياد ،ػشػپشدگي ٍ پيشٍي ،پشػتؾ خَاًذُ ؿذُ اػت ،لزا پيشٍي اص ؿيغاى ًيض پشػتؾ
تِ ؿواس آهذُ اػت.
ايي هَضَع تاويذي اػت تا ها خَدهاى سا اص ػلغِ ٍ پيشٍي ؿيغاى ًدات دّين.
دس آيِ تؼذي پيشٍي ٍ پشػتؾ ؿيغاى دس هماتل پشػتؾ خذاًٍذ لشاس دادُ ؿذُ اػت .اًؼاى يا پيشٍ ؿيغاى اػت
ٍ يا پيشٍ خذاًٍذ ٍ ايي دٍ تا ّن خوغ ًوي ؿًَذ:
«ٍٓ أَىِ اعٕبّٔدًٍٔى ِ ّٓبذَا صٙزَاط ٌ هٜسٕتَم٘ٙنٗ(») 61
كشاط هؼتميوي وِ دس ػَسُ ي حوذ آهذُ ٍ ها اص خذاًٍذ هي خَاّين وِ ها سا تِ آى ّذايت وٌذ (اّذًا اللشاط
الوؼتمين) ّويي ػثَديّت خذاًٍذ اػت.
«ٍٓ لَمَّدٕ أَضَلَ هٌٙكنٔ جِبِالِ كَث٘ٙزًا أَ فَلَنٕ تَكًََُُاْ تَعٕمٙلَُىَ(») 62
ؿيغاى گشٍُ ّاي تؼياسي اص ؿوا سا گوشاُ وشدُ اػت ،پغ چشا تفىش ًوي وٌيذ.
عثك ايي آيِ ،تفىش ٍ تؼمّل ساُ خلَگيشي اص گوشاّي تَػظ ؿيغاى اػت.
اًؼاى ًثايذ ّش واسي وِ دس ًظشؽ خَب ٍ صيثا آهذ سا صٍد اًدام دّذ ،تلىِ اتتذا تايذ فىش وٌذً ،ماط هٌفي آى سا
تشسػي وٌذ ،ػپغ تِ اًدام آى واس هثادست وٌذ.
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