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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

  

  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج :تتبع ونگارش

  ٢٠١٧ می ٢۴

  ٣۶ -تفسير احمد
 ٣ -  الناسۀتفسير سور ترجمه و

  فرعون چرا قبول نشد؟ۀتوب 

وردن فرعون در وضع اضطرارى و از سر ناچارى صورت گرفته آايمان قبول نشد که ی خاطره  فرعون بۀتوب

 که در آن قرار داشت برايش غير ممکن بود ی فرار از حاالتۀ رسيد که چاریکه فرعون به حالت بود، يعنی زمانی

، اند اش برايش ھيچ فايده ای نرس توبه وپشيمانیاءً ش حتمی بود ، بنمرگو  ديگر راه نجات از آن نداشت واز طرف

اين است حاالت وسرنوشت تمام مجرمين وگناھکاران وگمراھان که در حاالت اضطرار توبه ھيچ فايده برايشان 

  .تواند  رسانده نمی

َحتّى اذا أَْدَرَکهُ اْلَغَرُق قاَل آَمْنُت أنَّهُ ال اِلهَ ااِلَّ الَِّذى آَمنَْت بِِه « :دارد  ی خاصی بيان میئن با زيباأقرآن عظيم الش

ايمان آوردم که ھيچ معبودى جز : نُواِْسرائيَِل َو أَنا ِمَن اْلُمْسلِميَن؛ ھنگامى که غرقاب دامن فرعون را گرفت، گفتبَ 

  ) ٩٠ه تآي:  يونس ۀسور. (»اند، وجود ندارد و من از تسليم شدگان ھستم اسرائيل به او ايمان آورده کسى که بنى

اَّاْل ََن َو قَْد َعَصْيَت قَبُل َو ُکْنَت ِمْن اْلُمْفِسِديَن؛ اکنون ايمان « : و فرمودبه ھمين دليل پروردگار او را مخاطب ساخت 

  » !آورى، در حالى که پيش ازاين طغيان و عصيان کردى و در صف مفسدان قرارد اشتى؟ مى

  !محترمۀ خوانند

ن مرگ، توبه صورت اين حکم مختص فرعون نيست يکى از شرايط پذيرش توبه، آن است که قبل از فرا رسيد

يِّئاِت َحتَّى اَِذا َحَضَر أََحُدھُُم ْالَْموُت قاَل «: فرمايد طور که قرآن کريم مى گيرد، ھمان َو لَْيَسِت التَّْوبَةُ لِلَِّذيَن يَْعَملُوَن السَّ

 .»اى نيست توبه د، انجام دھند و به ھنگام فرارسيدن مرگ توبه کننوءاِّنِّى تُْبُت ْاالََّن؛ براى کسانى که کارھاى س

  )١٨ تآي:  نسأ ۀسور(

ين است که ادانيم شرع در عبادات به نقل است نه به عقل اما منطق ساده و عام فھم سخن ھم در که می اين با وجود

شت و فرصت خوبی گر راه بازگکه راه انحراف را پيموده و دي در صورتی. پاداش و اجر الھی در انتخاب  است

خن نيز چنين است که توبه قبول ين صورت  منطق ساکند در ه الچاری انتخاب توبه مینيست و آخرين فرصت ب

( يرد گذشت قرار گناھان ممکن است مورد عفو و گ الھی با وجود تمام ۀ و ارادء  در برابر رضایچنين منطق. شودن

شود، منافاتى ندارد،  نفس پذيرفته مىتوبه تا آخرين : گويدـ   که مییه با مفاھيم آياتتالبته اين آي).ان شاء هللا  تعالی
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ھاى قطعى مرگ را مشاھده نکرده و به اصطالح ديد برزخى پيدا  زيرا منظور از آن، لحظاتى است که ھنوز نشانه

  .است نکرده

 حاالت هللا ۀکه  درھم آن شخصی. اران واقعی قرار ده و مارا از گمراھی نجات ده زمارا از توبه گ! پروردگارا

 اه نبايد مرتکب کفر شده و به تبليغ شر و فساد بپردازد ذات الھی مبری ازگ دانند ھيچ اضر و ناظر میتعالی را ح

ران ضرر متوجه گکه به دي يناين راستا قبل ازھمه وقبل ازان درابنند و متخلف تمام اين فتنه وفساد است که بروی می

نی آ قرتو مصداق اين آيبھاعمال وکردار خود  ، مراجعه به خودهبھترين را. رددگ شود به خود شان ضرر برمی

: بر ما است تا  با تمام صداقت  دعا نموده و بيان بداريم. ر برای ما انسانھا وجود ندارد گ امکان دي است،عمل کردن

يا، به خود ظلم کرديم و اگر ما را نيامرزى َربّنا ظَلَْمنا أَْنفَُسنَا َو اًّْن لَْم تَْغفِْر لَنا َو تَْرَحْمنا لَنَُکونَنَّ ِمَن اْلخاِسِريَن؛ خدا« 

  ).٢٣ ت اعراف آيۀسور(» و رحم نکنى، از زيانکاران خواھيم بود

  

  :شـيـطـان خــبـيـث

ا فِي اأْلَْرِض َحاَلاًل طَيِّبًا َواَل تَتَّبُِعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ۚ إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ  از آنچه در ! ای مردم«بِيٌن يَا أَيُّھَا النَّاُس ُكلُوا ِممَّ

 دشمن آشکار  که او خاطر اينه ب! شيطان، پيروی نکنيد)  راه(و از گامھای! زمين است، حالل و پاکيزه بخوريد

 اصالً » شيطان« عقيده وباور اند که   زبان شناسی  بدين یاکثريت مطلق علما) ١۶٨ ت بقره، آيۀسور(  ».شماست

شطن به معناى دور شدن است و به ھر متمرد ياغی . مشتق شده است» شطن« ۀکلمه ای  عربى است  و از ماد

  .شود برايش کرده می) شيطان(  که باشد ، خطاب یوباغی اعم  از انس و جن و حيوانات

او به مناسبت ھمان تمرد و ) مساعدين( و اعوان) خانواده(به معناى خبـيث است و به ابليس و ذريه  »شاطن«ولی  

  . رديده است  گاثت و وسوسه گرى، شيطان خبيث  اطالق عصيانگرى و خب

نام شيطان خطاب ه ن بأکنند در قرآن عظيم الش ی  که با شيطان ھمدستی وھمکاری میئاين کلمه  به آنعده از  انسانھا

طين خود که  با شيا و منافقان  زمانی)  (١۴ : ت بقره آيۀسور) ( و اذاخلوا الى شياطينھم قالوا انا معكم. (شده است

 می) ١١٢ ت  انعام  آيۀن در سورأکه  قرآن عظيم الش ويا ھم  طوری) خلوت مى كنند، مى گويند ما با شما ھستيم

و ھمچنين براى ھر پيامبرى دشمنى قرار داديم از ) (و كذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين االنس والجن: (فرمايد

  ).  شيطانھاى انس و جن

 ھای مختلفی از قرآن عظيم ۀبار در  سور )   ٩٠( بيشتر  از  » شيطاناً « و » اطينالشي« و » الشيطان«کلمات 

عمل آمده ه شيطان به عنوان دشمن و بدخواه انسان  ياد آوری ب:    موارد از ۀکه در ھم. ن تذکر رفته است أالش

  .است

  تورا  دوست  دارند ، ولی با بندگانت!   اراگپرورد :ويدگ شيطان به طور طعن آميز می: در رويات آمده است که

  . کنند را دشمن خويش می شمارند  ولی از من فرمانبرداری مین  عکس مهولی  ب. آنھم نافرمانی تو را می کنند

دارند، و  من عفو كنم فرمانبرى آنان را از تو، به خاطر دشمنى كه با تو: شود ويند در مقابل  جواب  داده میگ می

  .با من دارند را فرمانبرى نكردند به دوستى كهن اگر چه مايمان آنان را مى پذيرم

  

  : شيطان درقرآنۀبرخی ازاوصاف خبيث
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ن   داده  شده است ھمانا دشمنی سرسخت  شيطان به انسان أ که برای شيطان خبيث  در قران عظيم الشیاولين صفت

 يوسف ۀسور)   (نسان دشمنى آشكار استھمانا شيطان براى ا) (ان الشيطان لالنسان عدو مبين. ( انسان استۀواوالد

  ) ۵ : تآي

دسيسه  بازی   گمراه كننده   اغواگری،: که برای  شيطان در قرآن داده  شده است ھمانا صفت  دومين  صفتی

 ۀسور( . آنھا را اغوا خواھم كردۀبه عزت تو قسم كه ھم: شيطان گفت) (قال فبعزتك الغوينھم اجمعين (:شيطان است

  )٨٢ : تص آي

يَِعُدھُْم َو يَُمنِّيِھْم َو ما يَِعُدھُُم الشَّْيطاُن « : شيطان در قرآن ھمانا  صفت زشت وبدی تکبر وغرور است : سومين صف

سازد و جز فريب و نيرنگ به  دھد و به آرزوھا سرگرم مى مى) ى دروغين(ھا  شيطان به آنھا وعده(» إاِلَّ ُغُروراً؛

، ۶۴-۶۵/، اسراء١۶- ١٧/، حشر٢٢/ابراھيم : (ھمچنين رجوع کنيد به آيات).١٢٠/نساء(» .دھد آنھا وعده نمى

  ) ۴٨/انفال

  . است» َغرور«اصوالً يکی از نام ھای شيطان در قرآن، 

» نيرنگ باز«و » خدعه کار « بسيار و در اصل به معناى کسی يا چيزی است که» ُغرور« مبالغه ۀصيغ » َغُرور«

ِ اْلَغُروُر؛يا أَيُّھَا النَّاس « : باشد  َّ نَُّکْم بِا ْنيا َو ال يَُغرَّ نَُّکُم اْلَحياةُ الدُّ ِ َحقٌّ فاَل تَُغرَّ مسلما وعده الھى حق است » إِنَّ َوْعَد هللاَّ

 )٣٣/  لقمانۀ؛ ھمچنين،سور۵/ فاطرۀسور(» .مبادا زندگانى دنيا شما را بفريبد، و مبادا شيطان شما را بفريبد

ِ َو  ْم نَُکْن َمَعُکْم قالُوا بَلىيُناُدونَھُْم أَ لَ «  ْتُکُم اأْلَمانِیُّ َحتَّى جاَء أَْمُر هللاَّ  َو لِکنَُّکْم فَتَْنتُْم أَْنفَُسُکْم َو تََربَّْصتُْم َو اْرتَْبتُْم َو َغرَّ

ِ اْلَغُروُر؛ َّ ُکْم بِا بلی ، : گويند مى!  نبوديم؟زنند که مگر ما با شما منافقين اھل ايمان را صدا مى) در روز قيامت(»َغرَّ

شک و ترديد داشتيد، و ) در ھمه چيز(کشيديد، و ) مرگ پيامبر را(ولى شما خود را به ھالکت افکنديد و انتظار 

» .آرزوھاى دور و دراز شما را فريب داد تا فرمان  هللا  فرا رسيد، و شيطان شما را در برابر خداوند فريب داد

  ) .١۴/ حديدۀسور(

شيطان، با : رنگ وفريب شيطان  در داستان حضرت آدم عليه السالم نظر اندازيم در می  يابيم که اگر به ني

يکی ميل جاودانگی ( روانشناسی ماھرانه و با دست گذاردن بر روی دو ميل قدرتمند که در نھاد انسان وجود دارد 

را مورد ھدف قرار ) ع(ضرت  آدم ، به او وعده ای دروغ داد و دستگاه محاسباتی ح)و ديگری ميل قدرت طلبی

  :داد

َجَرِة إاِلَّ أَْن تَُکونا « فََوْسَوَس لَھَُما الشَّْيطاُن لِيُْبِدَی لَھُما ما ُووِرَی َعْنھُما ِمْن َسْوآتِِھما َو قاَل ما نَھاُکما َربُُّکما َعْن ھِذِه الشَّ

ی لَُکما لَِمَن النَّاِصِحيَن؛ سپس شيطان آنھا را وسوسه کرد تا آنچه را از َو قاَسَمھُما إِنِّ . َملََکْيِن أَْو تَُکونا ِمَن اْلخالِِدينَ 

اگر (که  اندامشان پنھان بود آشکار سازد و گفت پروردگارتان شما را از اين درخت نھى نکرده مگر به خاطر اين

د ياد کرد که من خيرخواه و براى آنھا سوگن! خواھيد ماند) در بھشت(فرشته خواھيد شد يا جاودانه ) از آن بخوريد

  )٢٠-٢١/ اعرافۀسور (»!شما ھستم

ولى شيطان او را وسوسه کرد و »  َشَجَرِة اْلُخْلِد َو ُمْلٍک ال يَْبلى؛ فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيطاُن قاَل يا آَدُم ھَْل أَُدلَُّک َعلى«

  )١٢٠/طه(» ى کنم؟ئزوال راھنما خواھى تو را به درخت زندگى جاويد، و ملکى بى آيا مى! اى آدم«: گفت

َو ناداھُما َربُّھُما أَ لَْم أَْنھَُکما َعْن تِْلُکَما الشََّجَرِة َو أَقُْل لَُکما ... فََدالَّھُما بُِغُروٍر  «:و اينگونه است که خداوند می فرمايد

و پروردگارشان آنھا را ... فرودآورد )  مقامشاناز(و به اين ترتيب، آنھا را با فريب » إِنَّ الشَّْيطاَن لَُکما َعُدوٌّ ُمبِيٌن؛

 ۀرسو(»! براى شما دشمن آشکارى است؟و نگفتم که شيطان! آيا شما را از آن درخت نھى نکردم؟«: ندا داد که

 )٢٢/اعراف
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طور زينت  جلوه ه شيطان  اعمال انسانھا را  در نظر انسانھا زيبا وب:  شيطان در قرآن اينست که چھارمين صفت

و زين لھم الشيطان  (:خواھد  انسانھا  را راه راست واز راه  حق دور ومنحرف سازند  ه ، واز ھمين طريقه  میداد

) .و شيطان اعمال آنھا را در نظرشان زينت داد پس آنھا را از راه حق باز داشت) (اعمالھم فصدھم عن السبيل  

  ). ٢۴ تنمل آيۀ سور(

   : شيطان انسانھا را ھميشه امر به فحشاء و گناه مى كند: شيطان در قرآن اينست کهمين صفتجپن

ُ واِسٌع َعلِيٌم؛« ُ يَِعُدُکْم َمْغفَِرةً ِمْنهُ َو فَْضالً َو هللاَّ   الشَّْيطاُن يَِعُدُکُم اْلفَْقَر َو يَأُْمُرُکْم بِاْلفَْحشاِء َو هللاَّ

کند، ولى خداوند  امر مى) و زشتيھا (ءبه فحشادھد، و   فقر و تھيدستى مىۀ، وعد)به ھنگام انفاق(شيطان، شما را 

به ھمين دليل، به . (داناست) به ھر چيز(دھد، و خداوند قدرتش وسيع، و  به شما مى» فزونى«و» آمرزش «ۀوعد

  )٢۶٨/بقره(».)کند ھاى خود، وفا مى وعده

ان  «: او ضعيف استۀلکه  شيطان حيله گر و مكار است ولى كيد وحي  شيطان در قرآن اينست با اينششمين صفت

  ). ٧۶ : ت نساء  آيۀسور)   ( شيطان ضعيف استۀھمانا كيد و حيل(» كيد الشيطان كان ضعيفا 

فانى نسيت الحوت و ما انسانيه اال  « :شيطان در قرآن اينست که  شيطان باعث فراموشى مى شود ھفتمين صفت

فانساه ).(۶٣: تكھف آي :ۀسور) (د مگر شيطانمن ماھى را فراموش كردم و آن را از ياد من نبر(» الشيطان 

  ). ۴٢ : تيوسف آي :ۀسور) (شيطان ذكر خدا را از ياد او برد) (الشيطان ذكر ربه

افتتخذونه و ذريته اولياء من دونى :(  شيطان در قرآن اينست که  شيطان ذريه دارد و تولد تناسل دارد ھشتمين صفت

)  او را اولياء خود قرار مى دھيد در حالى كه آنھا براى شما دشمن ھستند ۀريو ذ) شيطان(آيا او ) (و ھم لكم عدّو  

  ) .۵٠ : تكھف آي: سوره (

 يکی از شيوه ھای مکاری شيطان اينست که در دستگاه محاسباتی انسان  نفوذ می : خيرخواه نشان دادننھمين صفت

 حضرت آدم ۀطور مثال مکاری  شيطان درباره ب. کند ، وبدينترتيب خود را برای انسان خيرخواه  جلوه می دھد

َجَرِة إِالَّ «.بود ) ع( فََوْسَوَس لَھَُما الشَّْيطاُن لِيُْبِدَی لَھُما ما ُووِرَی َعْنھُما ِمْن َسْوآتِِھما َو قاَل ما نَھاُکما َربُُّکما َعْن ھِذِه الشَّ

سپس شيطان آنھا را وسوسه کرد تا » َسَمھُما إِنِّی لَُکما لَِمَن النَّاِصِحيَن؛أَْن تَُکونا َملََکْيِن أَْو تَُکونا ِمَن اْلخالِِديَن   َو قا

 آنچه را از اندامشان پنھان بود آشکار سازد و گفت پروردگارتان شما را از اين درخت نھى نکرده مگر به خاطر اين

راى آنھا سوگند ياد کرد که من و ب! خواھيد ماند) در بھشت(فرشته خواھيد شد يا جاودانه ) اگر از آن بخوريد(که 

  ).٢٠-٢١/ اعرافۀسور(» !خيرخواه شما ھستم

شود که شيطان   چنين استفاده مى- آيد  که معموالً براى نفع و فائده مى» الم« با توجه به حرف - » وسوس له«از جمله 

چنين » وسوس اليه«  خيرخواھى و دوستى آدم را به خود گرفت، در حالى که در جمله ۀھاى خود، چھر در وسوسه

  .در قلب کسى است» نفوذ مخفيانه«ى امعنى وجود ندارد، بلکه تنھا به معن

  ! محترم ۀخوانند

ھا و حمايتھاى آنھا افتادن نيز آسيب بزرگ ديگرى است که انسان بايد از  اعتماد به دشمن و در دام لبخندھا و وعده

  .آن بر حذر باشد

 باشد ، بايد شناخت و از کيد او که در مواردى در پِس ظاھِر دوستى و کمک کهی  دشمن را باعالماتش در ھر لباس

 .گاه ساخت آشود، بايد  مردم را  پنھان مى

  .بريم ارا ما از شر  شيطان  به تو پناه میگپرورد اه دار،گارا ما را از شر  شيطان  خبيث و الرجيم  نگ پرورد
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  :کريم در مقابله با شيطان ھدايت ورھنمود قرآن

 در آيات متعددی از شيطان به عنوان دشمن آشكار انسان  نام برده  و ن طوريکه قبآل تذکر  داديم أقرآن عظيم الش

فرمايد، بنی  در ھشداری ديگر می و» .شيطان دشمن آشكار انسان است«ان الشيطان لالنسان عدو مبين؛ : می فرمايد 

  . شما را از بھشت بيرون كردو مادر آدم شيطان شما را فريب ندھد آن گونه كه پدر

: فرمايد ی ورد  مآ خطر را به صدا  در می گبرای  انسان  ھميشه  زن دھد و ن به انسان ھشدار میأقرآن عظيم الش

ی را مرتکب گھر كس شيطان را به جای خداوند به عنوان ولی و سرپرست خود انتخاب كند زيان آشكار وبزر«

  . ». خواھد  شد 

تو پيروی كنند پر خواھم  ھر آينه جھنم را از تو و بندگانی كه از«: فرمايدی  پـيروان شيطان مۀباردر  ھمچنان قرآن 

 ھشدار ۀتوجه به اين ھمه ھشدارھای قرآنی وبا وجود ھم كه با شود و آن اين در اينجا يك سؤال مطرح می» .كرد

ھا به اين  يرد چرا انسانگ صورت میناک شيطان خبيث پيامدھای خطر نبيا وعلماء در مورد ای که توسط   ئھا

  ھستند؟ ھشدارھا بی توجه

  :رددگ که اين بی  توجھی  انسانھا در چند عامل  ذيل خالصه  می: فتگدر جواب  بايد 

  :عامل  اول

 كند اين ی گيرد ، كه انسان فكر م  مخفی کاری در انسان صورت  میطان  آنچنان مخفی وتحت پالن دقيق نفوذ شي

  . كند  چنين تصميمی را گرفته است و دشمنی کسی  را احساس نمیخود اوست كه

  : عامل دوم

 است که اغلب  انسانھا که از  نفس اماره و شيطان ااين بدين معن. دشمن خطرناك فوری نبودن نتايج پيروی از اين 

  .مت ورزدفوری نيست كه انسان با چشيدن طعم تلخ آن در برابرش مقاو چناننتايج آن کنند ،  پيروی می

  :عامل سوم

  . کند  ی افراطی كه در نتيجه  قوای مقاومت را از انسان  سلب  میئلذت گرا  

  :عامل چھارم

رام ھای  گوانسان از پر ثيرپذيرأ  عوامل تۀ تنوع و انعطاف پذيری شگفت انگيزی كه در شيطان وجود  دارد از جمل

رديده گحيث  دشمن آشکاری انسان معرفی  ه ن بأ الشکه شيطان در قرآن عظيماين بادر نظر داشت . شيطان است

  .است

  

    وسوسه را داده است؟ۀچرا پروردگار به شيطان اجاز

ه ن بأشته وداستان را از ديد  قرآن عظيم الشگخواھم کمی به عقب  بر جواب سؤال بپردازم  میه که ب قبل از اين

  .نمايمطور مختصر  از اوال  آغاز

ار  مھلت خواست و خداوند ھم  تا وقت گدرگاه الھى  رانده شد ، از پرورد  نافرمانی ازکه شيطان به علت  زمانی

 كه فرزندان آدم را وسوسه خواھد كرد و:  و شيطان پس از گرفتن اين  مھلت اظھار داشت  معينى به او مھلت داد

 در مورد چنين می)  وره حجر س۴٠ تا آيات ٣۶(قرآن در  آيات  .آنھا را وادار به انجام كارھاى بد خواھد نمود

رب بما اغويتنى  فانظرنى الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال قال رب«: فرمايد 

پروردگارا تا روزى كه : گفت )شيطان. (»المخلصين  ألزينن لھم فى االرض و ألغوينھم اجمعين االّ عبادك منھم

پروردگارا : شيطان گفت. از مھلت داده شدگانى تا روز وقت معين تو:  خداوند گفتمبعوث مى شوند به من مھلت بده
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داد و ھمگى آنھا را گمراه  براى آنھا زينت خواھم) اعمال فرزندان آدم را(كه تو مرا گمراه نمودى،  اين به سبب

  .خواھم ساخت مگر بندگان خالص تو را

انسان در  يد وبه او اختيار و آزادى انتخاب داد به طورى كهخداوند انسان را آفر: فتگتوان  در جواب سؤال می

تواند  از  وھم می. و به سعادت ابدى دست يابد انتخاب خير و شر آزاد است او مى تواند راه انبياء را در پيش گيرد

  .معصيت و شّر روى آورد خدا وند و پيامبر فاصله بگيرد و به گناه و

خير وسعادت  دعوت كرد الزم بود  امبران و كتب آسمانى، انسان را به سوىدر اين ميان خداوند با ارسال پي 

كند تا آزادى انسان در اختيار و انتخاب از بين نرود و او بر  ى ھم باشد كه انسان را به سوى شر و بديھا دعوتئنيرو

فت که اين امتحان گ به دقت  بايد .قرار بگيرد آنگاه با انتخاب راه درست، كمال خود را به ثبوت برساند دو راھى سر

  .و انتخاب کار  و ضرورت بنده است

زيانبخش نيست بلكه باعث تكامل بيشتر آنھاست و انتخاب  بنابراين، وسوسه ھاى شيطان براى افراد باايمان نه تنھا

ان به ھاى شيط وسوسه ھاى شيطان، بسيار ارزشمند است و افراد با ايمان با مبارزه با وسوسه راه خدا با وجود

  .ى از كمال مى رسندئمراتب باال

استفاده كند و  را آماده تر و قويتر مى سازد و او را وادار مى كند كه از تمام امكانات خود اساساً وجود دشمن، انسان

   . خود ثابت قدم باشدۀدر عزم و اراد

اند و اجازه ندارد كه انسان را ھرگز نمى تو  شيطان در حد الزام و اجبار نيست و شيطانۀضمناً توجه كنيم كه وسوس

 كار او تنھا وسوسه است و شخص با ايمان وقتى چند بار با آن مبارزه كرد. كند به ارتكاب گناه و معصيت مجبور

) ١٠٠ – ٩٩آيات ( ن اين  مطلب را در أکه قرآن عظيم الش طوری. ديگر مخالفت با آن كار دشوارى نخواھد بود  

انه ليس له سلطان على الذين آمنوا و على ربھم يتوكلون انما سلطنه « :    بيان ميدارد ی  خاص  خويش چنينئبا زيبا

 .را بر كسانى كه ايمان آورده اند و بر پروردگارشان توكل كردند، تسلطى نيست ھمانا شيطان(»على الذين يتولونه 

  ). .تسلط او تنھا بر كسانى است كه واليت او را پذيرفته اند

ل ودر جاى ديگر از زبان شيطان نقل مى كند كه در روز قيامت در جواب  كسانى كه شيطان را مسؤھمچنين قرآن  

و ما كان لى عليكم من سلطان اال ان دعوتكم فاستجبتم لى فال تلو مونى و « : گمراھى خود مى شمارند، خواھد گفت

كه شما را دعوت كردم و شما مرا   اينمرا بر شما تسلطى نبود جز)  ( ٢٢ : ت ابراھيم آيۀسور(» لو موا انفسكم 

    ).اجابت نموديد پس مرا مذمت نكنيد بلكه خود را مذمت كنيد

   . شيطان الزام آور نيست و ھمين وسوسه گرى ھم موجب پيشرفت و تكامل مؤمنان استۀكه وسوس خالصه اين

  :کنيم درخاتمه دعا می

 آن ، واز فريب ھاى ۀمال  شيطانى، خبيثانه وابليسانما رااز وسوسه ھاى شيطان رجيم، واز اع!  ارا  گپرورد

  در حفظ وامان خود داشته باش  الذى  يوسو س  فى صدور الناس، واز شر  وسوسه گران خناس ،« شيطان مكار،  

  :داريم  بريم  وبه بانگ رسا اعـالم می از شر شيطان خبـيث   به تو پناه می! ارا گپرورد

ن شر ما خلق،   ومن شر غاسق اذا وقب ،   ومن شر  النفاثات فى العقد ،  ومن شر قل اعوذ  برب الفلق  ، م«  

بريم  از شر  مخلوقات واز  بريم، پناه می  صبح ھستى  پناه میۀالھى ما به تو كه پروردگار  سپيد(» . حاسد اذا حسد 

  .).   كه  حسد ورزدی حاسدشر شب تار كه فرا رسد،  واز شر  جادوگرانى  كه در گره ھا دمند ، واز شر   ھر

  آمين . ارت  در يـــغ مفرما ک گناھۀلطف ومر حمت را از بند! تو رحمان   ورحيم   وبخشنده اى  !  ارا گپرورد
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  :دفع وسواس شيطان

در حقيقت وسوسه مريضی  خطرناکی است و از توطئه ھای شيطان برای انسان است، شيطان می خواھد با  

از اين رو خداوند به پيامبرش . تنگنا قرار دھد و آنھا را گمراه کند و از طاعت الھی باز داردوسوسه انسان ھا را در 

 کاملی نازل کرده ۀصلی هللا عليه وآله وسلم دستور داده است که از اين وسوسه به خدا پناه ببرد و در اين مورد سور

  : است

الَِّذی يَُوْسِوُس فِی ُصُدوِر ) ۴(ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس ) ٣( إِلَِه النَّاِس )٢(َملِِک النَّاِس ) ١(قُْل أَُعوُذ بَِربِّ النَّاِس « 

  )سوره الناس) (۶(ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس ) ۵(النَّاِس 

  :شيطان انسان را وسوسه می کند و در مورد مؤمنان وسوسه اش شديد است، وسوسه با دو چيز عالج می شود

به اين وسوسه توجه کند؛ بلکه قاطعانه آن را از خود دفع کند؛ چون وسوسه از شيطان است و به او  مؤمن نبايد -١

  .ضرر نمی رساند

:  به ذکر خداوند متعال مشغول شود، شيطان از او دور می شود، از اين رو خداوند در مورد شيطان می گويد-٢

روردگارش غافل می شود شيطان به سراغش می آيد و او را يعنی وقتی که انسان از ذکر پ) اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاسِ (

نصحيت من به سؤال کننده و . وسوسه می کند، وقتی که انسان پروردگارش را ياد کند شيطان از او دور می شود

  .امثالش اين است که اين دو کار را انجام دھد

ذن خدا دور خواھد شد؛ چون وقتی انسان به  به وسوسه توجه نکند و تحت تأثير آن قرار نگيرد آنگاه وسوسه به ا-١

  .آن توجه کند بيشتر می شود و شيطان به انسان مسلط می گردد

آية الکرسی و . ن مشغول شود و از شيطان به خدا پناه ببردأ به کثرت به ذکر خدا و تالوت قرآن عظيم الش-٢

 . اذن خدا وسوسه اش دور خواھد شدرا بخواند و تکرار کند، با اين کارھا به) سوره فلق و ناس( معوذتين

  .  صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

  

  :فـھـرسـت

   آياتۀترجم

  معلومات مؤجز 

  کلی سورٔه ناسیمحتوا

  تفسير سورٔه ناس

   در سورٔه ناس  خداوندۀاوصاف سه گان

 موضوعات قابل بحث در اين سوره

  تعريف استغاثه 

  انواع  استغاثه

  ر عالم اسباب   استغاثه د: الف

    استغاثه در عالم مافوق اسباب    :ب

   عادت مشرکين قريش در پناه جستن

  دو دشمن انسان ، انس وجن ومقابله با آنان  

  چرا شيطان ملقب به خناس شد  
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  گروپ خناسان  

  ن بر انسانآشيطان وسيطره 

  گردد توبه گمراھان استجابت نمی

  توبه در اصطالح 

  ل نشد؟ فرعون چرا قبوۀتوب

  شـيـطـان خــبـيـث

   شيطان درقرآنۀبرخی ازاوصاف خبيث

  ھدايت ورھنمود قرآن کريم در مقابله با شيطان 

   وسوسه  را داده است؟ۀار  به شيطان اجازگچرا پرورد

  دفع وسواس شيطان

  

  :منابع و مأخذ ھای عمده

نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب أت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

  از عبد الکريم ارشد فاريابی

 ف مخلص ھرویوعبدالرؤ:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی- 

    امام المفسرين- تفسير طبری -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير - لکريم   تفسير القرآن ا-

   مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی-

  جلوه ھای از اسرار قرآن حکمتيار-

لف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين ؤن  مآ تفسير معارف القر-

   پور

 )ھـ ١٣٨٧متوفی سال ( تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب -

  تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خّرم دل-

  )تی از علمای افغانستانأھي: شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم :تاليف ( تفسير کابلی -

   صحيح مسلم -

   صحيح البخاری-

 

 


