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 اشاره

رف بـه او کـه امـر کـن قرار فاف و به مالهین خوف فر زمیفه و جانشید و او را خلیخداوند انسان را آفر
شناخته شـد « طانیش»ا یو « سیابل»ه بعدها به نام کان یاز جن   یکیه، کان مالهینند. فر مکسجده 

و  سـه خـوف بـا آفمیفر اثـر مقا یشـد؛ ولـ ز امر به سجده بـر آفمیه او نکز وجوف فاشت ین
مهلت خواست  طان، از خداوندیرف و از فرگاه خداوند رانده شد. شکبرترفانستن خویش، سجده ن

طان ی. سـپس، شـ ا بدهد، به او مهلت فافین فنیه پافاش عبافت او را فر همکنیا یو حق تعالی برا
  1اف نموف.یها سوگند  رفن همه انسانک بر گمراه

طان تـالش یشـ یولـ 2م اوسـت؛یت فر راه مسـتقکـخداوند و حر یهدف از خلقت انسان، بندگ
توانـد انسـان را بـه  یار نمکن یا یطان برایند. البته شکمنحرف  یم الهیند انسان را از راه مسقک یم
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را  یا نـهیگونـاگون، زم یها ند و با وعدهک یه تنها از وسوسه استفافه مکد؛ بلیانجام گناه مجبور نما
طان بـا یز شـیـامـت نیآورف. فر روز ق یت رویار خوفش بـه معصـیسازف تا انسان با اخت یفراهم م

 فرماید:  فاند. قرآن کریم می یها را مستحق مالمت و سرزنش م سانن استدالل، خوف  انیهم
ْمُرِإَنالَلَهَوَعَدُمْمَوْعَداْلَحِّقَوَوَعـْدُتُكْمَفـَخْرَلْفُتُكْمَومـامـاَنِلـَیطاُنَلَماُقِضیَْوقاَلالَش» َیاْْلَ
َعْوُتُكْمیَْعلَ َُ َوُلوُمواَأْنُفَسُكْمماَأَناِبُمّْصـِرِرُكْمیَفالَتُلوُمونیَفاْسَتَجْبُتْملُكْمِمْنُسْلطاٍنِإَ َأْن

1ٌم؛یَنَلُهْمَعذاٌبَألیَمَفْرُتِبماَأْشَرْمُتُموِنِمْنَقْبُلِإَنالَّظاِلمیِإنَِیَوماَأْنُتْمِبُمّْصِرِر
قت، خدا به شما یفر حق»د: یگو طان میی[، ش ار گذشت ]و فاوری صورت گرفتکار از کو چون 

ف  چ تسلطی نبوف؛ جـز یرفم و مرا بر شما هکوعده فاف؛ وعده حق، و من به شما وعده فافم و تخل 
د. یـد و خوف را سرزنش نمایینکد. پس، مرا نکوهش نیرفم و مرا اجابتم نموفکه شما را فعوت کنیا

ار کـن مـرا ]فر یـش از ایآنچـه پـد. من به یستیافرس من نیستم و شما هم فریافرس شما نیمن فر
 «خواهند فاشت. کاران عذابی فرفناکآری، ستم« افرم.کد، یفانست می کیخدا[ شر

او را شـناخت. فر ایـن نوشـتار، بـه معرفـی و  یها د وسوسـهیطان، بایماندن از شر  ش مصون یبرا
 ازیم.پرف یگیرف، م کارمی طان برای وسوسه آفمی بهیی که شیها ن روشیتر بازشناسی مهم

 ف وسوسهیتعر 

ناروا  یها شهیث نفس و آنچه از اندیاست. حد یآهسته و پنهان یصدا یوسوسه، فر لغت به معنا
   2ده شده است.ین منظر، وسوسه نامیز از ایند نک یه به قلب انسان خطور مک

ه کـاسـت  یاست و منظور از وسوسه، مطلب اررفتهک وسوسه به یلغو یز معنایات نیات و روایفر آ
شـوف. آنچـه فر وسوسـه  یرفن بـه انسـان عرضـه مکـ منحـرف یا نفس اماره، بـرایطان یتوسط ش

و پنهان وجـوف  یشوف، امری مخف یشنهاف میآنچه به انسان پ یه فر وراکن است یت فارف، ایمحور
 3شوف. یرفن آفمی، القا مک فافن و گمراه بیه به غرض فرکفارف 
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 طانیش یها ضرورت شناخت وسوسه

 یل، بـرایـن فلیبـه همـ 1ار انسان قرار فافه اسـت.یفر اخت یزندگ یبرا یفرصت محدوفخداوند 
آبـافتر فاشـته باشـد، بـه  ین بهره را ببـرف تـا آخرتـیشتریخوف ب یویفن یه آفمی بتواند از زندگکنیا

ق یـنـد. خداونـد از طرکن یاو را تأم یو اخرو یویفن یه همه ابعاف زندگکجامع نیاز فارف  یا برنامه
، یر بنـدگیار انسـان قـرار فافه اسـت. خداونـد فر مسـیـن برنامـه را فر اختی، ایاله یایا و اولیانب

فـه آنهـا، یه وظک 2طشان قرار فافه استیها، متناسب با شرا همه انسان یبرا یگوناگون یها امتحان
نـد، ک یه به انسان القا مک ییها کوشد با وسوسه یطان میش 3ش روست.یپ یها از راه یکیانتخاب 

او،  یها طان و وسوسـهیرو، شناخت ش نیاو را فر انتخاب راه فرست فچار خطا و اشتباه نماید. ازا
 حقی فاشته باشد. و به یانتخاب فرست یاست تا انسان بتواند فر امتحانات اله یامری ضرور

 طانیوسوسه ش یها وهیش

، 4یو نـژاف یتیو شخصـ یشخص یها ده است و عالوه بر تفاوتیها را گوناگون آفر خداوند انسان
ها  که بـه انسـان ییانات و استعدافهاکام یعنیز قرار فافه است؛ یآنها ن یفر نوع زندگ ییها تفاوت

بوفن و  دیبـوفن، سـف ، مرفبوفن و زنیو زشت ییبایفقر و غنا، ز 5بخشیده با یکدیگر متفاوت است.
را  یاز امتحانـات الهـ یارینـه بسـیزم ها وجوف فارف، ن انسانیه بک یگریف یها بوفن و تفاوت اهیس

 یبـرا یمختلفـ یها وهیهـا، از شـ هـا و تفاوت ین گوناگونیـز با توجه به ایطان نیآورف. ش یفراهم م
 یطان بـرایه شـکـ ییها وهین شـیتـر ند. فر افامه، به مهمک یرفن انسان استفافه مک وسوسه و گمراه

 وف.ش یند، اشاره مک یگمراهی انسان از آنها استفافه م
 یطوالن یجاد آرزوهای. ا1

 یه آرزوهـاکـن اسـت یـرف، ایگ یارمکـ ها به نموفن انسان گمراه یطان برایه شک ییها وهیاز ش یکی
ند. قرآن کریم سـخن شـیطان را ایـن گونـه ک یرا به قلب آنها القا م یرضروریا غیهوفه و یباطل و ب
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 بیان فرموفه:
َمنِ» ِضَلَنُهْمَوَْلُ رف... کخواهم  یو آنان را سخت گمراه نموفه، فچار آرزوهای طوالن 1... ؛َنُهْمیََوَْلُ

». 
رفنشان بـه ک ها را از راه سرگرم ه گفته است: من انسانکت شده یاکطان حیفه، از شیه شرین آیفر ا»

ی یرف و آنان را توسط اشتغال به آمـال و آرزوهـاکاب گناهان، گمراه خواهم کرخدا و ارتیپرستش غ
اتی یـشـان مهـم و حیفهم تـا آنچـه را برا ب مییشان باز بدارف، فر یه از اشتغال به واجبات زندگک

ه سـن ت کاست  ین، فر حالیا 2«نند.کت است، رها یاست، به جهت آنچه موهوم و خالی از واقع
 3د.یند، برآورفه نماکه هر چه انسان آرزو کست ین نیخداوند بر ا

را از  و حوا طان آفمیه شکرف کاشاره  یجاوفانگ یتوان به آرزو یباطل، م یاز جمله آرزوها
رف؛ کـن مرفم مشاهده یتوان فر ب یرا م یین آرزوهایز چنین یامروز یب فاف. فر زندگیق فرین طریا

نداشـته  یب و نقصـیـچ عیماالت باشـد و هـکتمام  یه فاراک یمانند ازفواج با همسر ییآرزوها
 یشغل یا آرزوین آرزو و خواسته باطل است. و یاز موانع ازفواج، هم یکیباشد. بدیهی است که 

 ناسازگار است.  یاله یها ه با سن تکن فست یاز ا یباال و موارف یآسان با فرآمد
 . ترساندن انسان2

ق، آفمـی ین طریه خداوند فر نهاف انسان قرار فافه است تا از اکاست  ییها یژگیترس، از جمله و
دن و محـزون یو نترس یاخرو یدن به راحتیرس یند. براک یاو ضرر فارف، فور یبرا بتواند از آنچه

نـد کـه الزمـه آن، ک یسـت فوریناشا یارهـاکا از یـن فنیـد فر ای، انسان با4امتینبوفن فر روز ق
د از یـخواهد عاقبتی نیکـو بیابـد، با یم یسکن، اگر یند آنهاست. بنابرایدن از عواقب ناخوشایترس

ها را  خواهد انسـان یز میق نین طریطان از ایش یول 5امت بترسد؛یفر روز ق یانیفگاه پاخداوند و فا
تـرس  یبه جا یعنیر فهد؛ ییند موضوع ترس انسان را تغک یم یرو، سع نیشاند. ازاکب یبه گمراه

 یند. از فست فافن  آنچـه بـراکن آن یگزیرا جا ییایاز خدا و روز آخرت، ترس از امور زوفگذر فن
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شوف و آفمی  ین راه وارف میز از همیطان نیند است و شیاست، بسیار ناخوشا یفاشتن انسان فوست
خصـوص  ترسـاند؛ ماننـد تـرس از مـرگ و به یش میها یفاشتن را نسبت به از فست فافن فوست

 فافن فر راه خدا. جهاف و جان
عبور بـه سـوی  یبرا یاست و مرگ، پل یا، مانند گذرگاهیو فن 1ا خواهند رفتیها از فن همه انسان
د از یـه آنچه انسـان باکد؛ بلید از آن ترسیاست و نبا یحتم ین، مرگ، امریباشد. بنابرا آخرت می

طان تـرس از خـوف مـرگ را فر یشـ یول 2مانش ناقص باشد؛یه اکاست  یآن بترسد، مرگ فر حال
ت و فر یعنیتر،  اندازف تا امور مهم یقلب انسان م  رنگ جلوه فهد.  مکمان را یحال ا مرگ باعز 

ن یـنـد، تـرس از اک یامـت مـین ترس از خدا و روز قیگزیطان جایه شک ییها گر از ترسیف یکی
فر قلـب انسـان  ین ترسـیچنـ یوقت 3ه انسان اموالش را از فست بدهد و فچار فقر گرفف.کاست 

ن، یطمع و بخـل. همچنـند؛ مانند: حرص، ک یز فر او رشد میگر نیف یجاف شوف، رنایل اخالقیا
، مثـل خمـس و یندافن واجبـات مـال ند؛ مانند قطع رحم و انجامک یم کاز واجبات را تر یبعض

مات را مرت یات. و گاهی برخکز  ب فر معامله.یو فر یفروش مکشوف؛ مانند  یب مکاز محر 
َُ َتع لی » ِأَِیِ َّنُهمِّمنِبَِیَِألَتِ »َقوُل ِیدِ یِ ن  م  ه  ف 

َِخل  ن  َِوم  م  ِأَِه  م ِیِ َوَعن  ه  ل  َِوَعنَِشَمآئ  م  ه  ام  4...«َمّن  ِْ َّ  َخّلِف ان حَ أ َِ قاوُل 
ن ُُ ُإُهم أن ا  ِقَبِ   َُ ُإُهم ِاَجّمِع اَْلَواِل وآ َُ ّلوا فحَ  ُهم آ ِحّم   وا  یَِ َْ م  ِْ اُإُهم أن حُ أَواِل َُ َُ َحّقا   وآ نا َِ عطوا 

ِْ حُ  ُُ م َعّلَ حّ َقِّلّلوا َعّلی  ُْ م واَخِوُف ِْ ُم الَّض   ِت  5َة؛َع  ِْ
ش رو و از پشت سرشـان یآنگاه از پ»گوید:  الم خداوند ]به نقل از شیطان[ که میکن یر ایفر تفس

، آمـده اسـت: امـا از پشـت سرشـان «تـازم... و از طرف راست و از طرف چپشـان بـر آنهـا مـی
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امـوال بپرفازنـد و فسـتور  یآور فهم کـه بـه جمـع یشان به آنها فستور میاید: از جانب فنیگو یم
فهم  ینند و به آنها فسـتور مـکرا از آن افا ن یفهم که با اموالشان صله رحم انجام ندهند و حق یم
 «ترسانم. یم یم بدهند و آنها را از ندارکه به فرزندانشان ک
 ك شهوات انسانی. تحر 3

ه کـاسـت  ینـد، شـهواتکها را گمراه  ق آن انسانیند از طرک یطان تالش میه شک ییها گر راهیاز ف
ه یشـهو یرف قـواکارکـحـالل،  یها برفن از لـذت  لـذت 1خداوند فر وجوف انسان قرار فافه است.

انـد از شـهوات مربـوط بـه: امـور  ن آنهـا عبارتیتر ه مهمکفارند  یشهوات، ابعاف مختلف 2است.
ن اسـتفافه را یشتریوسوسه انسان ب ین موارف برایطان از ایها. ش ییها، اموال و فارا ی، خورفنیجنس

 َبرف. یم
« َِ

َ
نِ  َق َل أ َِ ّْماِإ َوُهاَو َفاُ   ْ ُ  الَّشا ْ : اْلِفَتُن َّمََلٌص؛ ُحُ  الِنَسا ِء َوُهاَو َساَن  ُإ اْلُّمْؤ ََ َط ِن َوُشاْإُب اْل

ُم الَّش حَط ِن َوُحُ  الِد  ْ الَّش  ْْ َهِم َوُهْم َس ْْ ِْ َوالِد  3... ؛َط ِن  ْ َن 
ه کـق نامشـروع[ یفاشتن زنان ]از طر است: فوست زیها فر سه چ یفرموف: گرفتار ر مؤمنانیام

 ... .« طان استیر شیه تکفوستی  طان است و پولیه فام شکخوری  است و شراب  طانیر شیشمش
خـا و یو زل وسـفیتوان به فاستان حضرت  ی، میق شهوت جنسیبرای موضوع انحراف از طر

 یهمچنـین، از سـوی فیگـر، بـرارف. کـشدند، اشاره  یباز ه فچار همجنسکز فاستان قوم لوط ین
ا و یـفن کت و تـریـنـد؛ ماننـد رهبانک یطان آفمی را وسوسه میز شین قوه نیفر استفافه از ا یوتاهک

، یانـدوز ق شـهوت مالیـموضـوع انحـراف از طر یافزون بر ایـن، بـرا 4رهاکرفن کار و ازفواج.
                                                           

ین. »1 ن  م 
ُمؤس یُر الس ؛ شهوات، فامَقاَل َأم  َطان  ُد الَشیس )تمیمی آمدی، « های شکار شیطان است. : الَشَهَواُت َمَصای 

 (6۱۴۱، ح ۱9۴، ص تصنیف غرر الحکم ودرر الکلم
یَن . »2 ن  م 

ُمؤس یُر الس نس َشَباب  الَفَقاَل َأم  َحاَلَل م  یَذ الَطَعام  َوَنَکُحوا الس َوة  َأَصاُبوا َلذ  ُروح  الَشهس ب  ... ؛ ... و با روح : ... َو ِنَسا  
، ص 1 ، ج الکافیکلینی،  شیخ.« )کنند...  رسند و با زنان جوان از طریق حالل ازفواج می شهوت، به لذت غذا می

 ( ۳6، ح 18۳
 .۱۳، ح ۳۳۱، ص ۳ ، ج الخصال . شیخ صدوق،3
َرَأة  َعَلی . »4 یٍر َقاَل: َفَخَلت  امس ن  َبش 

د  الَصَمد  بس د  الَله  َعنس َعبس ی َعبس . َفَقاَل: َأب  َرَأة  ُمَتَبِتَلة  ِنی امس َلَحَک الَلُه، إ  : َأصس َفَقاَلتس
ی َفَلوس َکاَن نَ   َوَما الَتَبُتُل  ف  َصر  َل. َفَقاَل: انس َفضس َک الس َذل  ُس ب  َتم  : َألس َم؟ َقاَلتس : اَل َأَتَزَوُج. َقاَل: َول  ؟ َقاَلتس َدک  نس اًل َلکَ ع  ک  َفضس اَنتس ل 

َمةُ  ؛ خانمی خدمت امام صافق َفاط  ل 
َفضس َلی الس ُقَها إ  ب 

َس َأَحد  َیسس َنُه َلیس ک  إ  نس ه  م  شرفیاب شد و عرض کرف: َأَحَق ب 
ل چیست؟ عرض کرف: ازفواج نمی ل هستم. حضرت فرموف: منظورت از تبت  کنم. حضرت  أصَلَحَک الله، من زنی متبت 
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به آن پرفاخته شده اسـت.  8۳تا  76ات یه فر سوره قصص از آکرف کر کتوان فاستان قارون را ن یم
ه یـات ماننـد آیـاز آ یوجوف فارف؛ اما فر بعضـ یاریات بسیز فر قرآن آیحرام ن یها یفرباره خورفن

 رف.ک ید از آن فوریه باکند ک یم یطان معرفیسوره ماهده، خداوند خمر و شراب را عمل ش ۱9
ه فر آن زمـان ک ییاز ابزارها انسان،انی شهوقوه  ناندشک به انحراف ایطان بری، شیفر هر فوره زمان

 یمتنـوع ی، ابزارهـایعلمـ یها شرفتیبا توجه به پ ،ینونکند. فر عصر ک یاستفافه م ،وجوف فارف
ون، یـزینما، تلویسـ :ماننـد ییابزارها ؛ندکجاف یشهوات را ا یکنه تحریتواند زم یه مکوجوف فارف 
د بتـوان گفـت ی. شـایمجاز یاجتماع یها هکنترنت و شبیا ،هوشمند یها یگوش ،انهیماهواره، را

ه کـ ی اسـتین ابزارهایتر از مهم ییک ی،مجاز یاجتماع یها هکهوشمند و شب یها یامروزه گوش
ار بـا آنهـا کـ ،را فر فسترس همگان بوفهیز ؛ندک یاستفافه م از آن  برای گمراه نموفن انسان طانیش

ی آسیباز  ییک. باشد می آسان و سریعار یبس  یه مرزهـاکـن است یا ی،مجاز یفضاها های جد 
بـه وجـوف  طانیش ی مخفیانهها وسوسه برای را و فستاویز محکمی برفه نیاز ب را یم خصوصیحر

 های آسـیب متوجـهشـوند کـه  قدر غرق فر این فضا می آن ،افراف یبرخه است؛ به طوری که ورفآ
   :از است عبارت ،شیطانی فر این عرصه مهماز وساوس  سه مورف شوند. ینم آن اخالقی و روانی

 ؛نندک یم یکه شهوات را تحرک یها و مطالب لمیها و ف سکدن عیافت و فیفرـ 
 ؛یین محتواهایگذاشتن چن کاشترا انتشار و به ـ
انسـان  معمـوالً  ،ن مورفیخوف. فر ا یم خصوصیلم از حریا فیس کبه صورت ع یربرفاریتصو ـ

نشـان  یـکبـه فوسـتان نزف از طریق فضای مجازی را یشخو یخصوص یشوف فضا یوسوسه م
جـاف یو ا یزیـاحتمـال آبرور ،از فسـت انسـان خـارج شـده که فر این صـورت، کنتـرل آن فهد
بـانوان فر معـرض  بـاره،ن یـشـوف. فر ا یز فراهم میگران نینه انحراف فیزم و یالت خانوافگکمش
ت زنـان و یاز آن، توجـه و حساسـ یریجلـوگ یه بـراکـقرار فارنـد  یدتریشتر و شدیب یها بیآس

 است. یضرور ، امریاز جانب همه افراف ینترلکفختران جامعه و خوف
باشـد و  ییایـتش ری  ناخالص است؛ مثاًل انسان فر نمازخواندن ن یها تیگر از شهوات، نیف یکی
 ند.کگران مناظره یده شوف، با فیه فر چشم مرفم بزرگ فکنیا یفارف، برا یه علمک یسکا ی

                                                                                                                                        

از تصمیمت برگرف؛ اگر ازفواج نکرفن   واهم به فضیلت برسم. حضرت فرموف:خ چرا؟ عرض نموف: می فرموف: 
« کسی فر فضیلت از ایشان سبقت نگرفت. تر بوف؛ زیرا هیچ فضیلت فاشت، حضرت فاطمه)س( از تو به آن شایسته

 (۱، ح 69۱، ص 6 ، ج الکافی کلینی، شیخ)
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ِو » َس  َى ُْ ُِ ُجَل  َق َل ِلّْل َْ َن 
َ
اِ  ِی ِن ْاِن َعّلِ  ْ أ

َ
  َهاَها َحاِن َفَقا َل حالاِد  ی: اْجِّلْس َحَتی َنَتَن َظَإ فِ َط ِلٍ   یْاِن أ

 َِ َن  َا
َ
ْكُّشوٌف َعّلَ  ینِ حٌإ ِاِد  أ ا  ِلاحَفِاْن ُ ْنَت َج ِهَل  ِااِد  َى ُهَدا َی ََ ََ  َُ َهاْ  َف ْطُّلْبا ُْ َن  یِنَك َف  َِ اِة َو َْ َوِلّْلُّمَّما 

ْْ ؛حَ ُقوُل َن ِظِإ الَن َ  ِلَئََل حَ َِ َو  َن ِج حُ َوْسِوُ  ِلّلَإُجِ  َو  ُ َط َن لَ  ْ الَّش     1ُظُنوا ِاَك اْلَعْجَز َواْلَج
م. ینـکن منـاظره یـن تـا فربـاره فیعرضه فاشت: بنشـ یعل بن نیت شده که مرفی به حسیروا

م روشن است. اگر تو نسبت به یت براینم آگاهی فارم و راه هدایفای مرف  من بر »حضرت فرموف: 
نماید  ، آفمی را وسوسه می طانیار؟ شکن. من را به مجافله چه کوجو  را جست نت ناآگاهی، آن یف

ه تو نافان و کنند کن تا گمان نکه با مرفم مناظره کند ک ه میید و توصیگو و با او فر گوشی سخن می
 «ناتوان هستی.

 آوردن انسان به غضب. 4
فر نهاف انسان قـرار فافه شـده اسـت.  یم امور زندگیتنظ یه، برایشهو یز مانند قوایه نیغضب یقوا

غضب، نه تنها موجـب  یاما گاه 2از انسان است؛ یه، ففع شر  و بدیقوه غضب یرفهاکارکاز  یکی
ه بر سـر امـور ک ییخواهد شد؛ مانند فعواها یمختلف یها یه سبب گرفتارکشوف، بل یففع شر نم

ن گونـه یـا 3گـرفف. ینـاروا منجـر م یهـا و تهمت یزیر جاف شده و به قتل نفس و خـونیا یجزه
ن یبه ا ، امام صافقیتیفر روا 4شده است. یات از آن نهیه فر رواکطان است یها، از ش غضب

 ار آن اشاره نموفه است.کمسئله و راه
اِ »

َ
َن َهَها اْلَغَّضَ   َجْعَفٍإ  یَعْن أ َِ َن الَّشا  َق َل:  َِ َم  یُتوَقاُد ِفا  َط ِن  ْ َجّْمَإٌة  َُ ا   َقّْلاِ  اْااِن آ َُ

َِ َحاَدُ ْم 
َ
َن أ َِ َو

َخَ  الَّش  ْ َغِّضَ  اْحَّمَإْت َع  َُ َُ َو اُج َُ ْو
َ
ْت أ ََ ُِ َواْنَتَف َِ فَ  َط ُن فِ  ْ َن  اْن َنْفِسا َِ ِلاَك  َُ َحُدُ ْم 

َ
ا َخ َف أ َُ ّْلاَزِم  َ ّلْ َِ َفِا

ْجَز الَّش  ِْ َض َفِاَن  ْْ ِلَك؛ َ َط ِن لَ  ْ اْْلَ َُ َُ ِعْنَد   5ْهَهُ  َعْن
                                                           

يد . شهید ثانی، 1  .۳7۳، ص منیة المر
یُر . »2 یَن  َفَقاَل َأم  ن  م 

ُمؤس ... ؛ و با روح قوت و نیرو، با فشمنشان الس ُقَوة  َجاَهُدوا َعُدَوُهمس َوَعاَلُجوا َمَعاَشُهمس ُروح  الس ب  : ... َو
 (۳6، ح 18۳، ص 1 ، ج الکافیکلینی،  شیخ.« )کنند...  جنگند و کسب معاش می می

د  الَله. »3 ی َعبس  َأب 
ی  َعنس ُتُل  َیُقوُل: َأُی َشیس َقاَل: ... َکاَن َأب  َضُب َفَیقس َن الَرُجَل َلَیغس ؟ إ  َغَضب  َن الس َس   ٍ  َأَشُد م  ی   الَنفس اَلت 

َصَنَة؛ پدرم همیشه می ُمحس ُف الس ذ 
َیقس کند  که مرف غضب می فرستی فرموف: چه چیزی از غضب بدتر است؟ به َحَرَم الَلُه َو

« زند. عفتی می ُکشد و به زن پاکدامن تهمت بی (، می۳6۳ل شده )انعام، آیه و نفسی را که خداوند برای آن حرمت قاه
 ( ۴، ح ۱9۱، ص 1 ، ج الکافیکلینی،  شیخ)
یَن . »4 ن  م 

ُمؤس یُر الس ؛ از غضب بپرهیز؛ زیرا آن، به تحریک شیطان َقاَل َأم  َطان  َن الَشیس َرة  م  َنُه َطیس َغَضَب َفإ  َیاَک َوالس : ... إ 
 (76، نامه ۴66ص ، نهج البالغة، ی صالحصبح« )است.

 .۳1، ح ۱9۴، ص 1 ج  الکافی،کلینی،  شیخ. 5
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ه فر کـطانی یای است ش ه فر وجوف شماست[، شرارهکن غضب ]و خشمی یفرموف: ا امام باقر
شـوف، چشـمانش سـرخ شـده و  ین میسی از شما خشـمگکشوف و چون  ور می زاف شعلهیفل آفم

سـی از شـما از کشوف. پـس، هرگـاه  یطان فر وجوفش فاخل میند و شک یهای گرفنش ورم م رگ
 «شوف. یطان از او فور میرا فر آن هنگام، وسوسه شیند؛ زین بنشیش بترسد، بر زمین حالت خویا

رف. یـگ یل مکگر فر ارتبـاط هسـتند، شـیدکـیها با  ه انسانک یاز امور اجتماع یاریغضب فر بس
ن نهـاف مقـدس، یـفر ا یطانیشـ یها ه غضـبکـان اجتماع، خانوافه اسـت کن اریتر از مهم یکی

رو، باید مراقب خویش بـوف تـا آتـش خشـم نفسـانی، کـانون  شوف. ازاین یآن م یموجب فروپاش
 باطراوت خانوافه را نسوزاند و از بین نبرف.

 ستیدادن به اعمال ناشا نتی. ز 5

له آن یه بـه وسـکـرف کـح یفرگاه خدا به آن تصرشدن از  طان هنگام راندهیه شک ییها از روش یکی
طان یه شـکـن اسـت ین اعمال، اییمنظور از تز 1ن اعمال آنهاست.ییفهد، تز یب میها را فر انسان

ارش کـند ک ه او تصور میکفهد  ینت میاو ز یبرا یا ست و نافرست انسان را به گونهیاعمال ناشا
ها را به اشتباه و  ن راه، انسانیفهد و از ا یمباطل را به صورت حق نشان  یعنی 2وست؛کیخوب و ن

 اندازف.  یگمراهی م
ََ ُم َز » َِ فِ  َن حُن اْلَع ِاِد حْ اإل ع ِئ ُُ ن  َِ م َعان ط َعِتاَك َا  َعَا َك حَ ط َن  الُّشكِإ: َفَّلوا أَن الَّشا ی،  ُْ ََتاِدُع

ُم الب ِطَ  ف ُْ َْ َل َُ َصَو ِِ َ  َضَ  َعن َطإ یع ٍص وَلوا أَن َِ ث ِل ال  3؛ ِقَك ض ٌل حَِ
فته یطان نفریان را شیفارف: اگر آفم ین به خداوند عرضه میر چنکش یفر فعا نیالعابد نیامام ز

رف و اگـر باطـل را فر چهـره حـق جلـوه کـ یاری گناه نمکچ گنهیو از طاعت تو باز نداشته بوف، ه
 «رف.ک نمیای راه تو را گم  گشته چ گمیفاف، ه نمی
گفتـار و  یو نافرسـت یه انسـان بـه زشـتکـن اسـت یطان، این اعمال توسط شییج ناگوار تزیاز نتا

ه مطـابق کرا  یعبافت یسکمثاًل اگر  4ند؛ک جه، از رفتار خوف توبه نمییرفارش توجه ندارف و فر نتک

                                                           

 .۱۱. ر.ک: حجر، آیه 1
 .۱7. ر.ک: توبه، آیه 2
 .۳6۴، ص ۱7، فعای الصحیفة السجادية. 3
 .1۴؛ نمل، آیه ۴۱. ر.ک: انعام، آیه 4
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طان بـه او یشـل گرفته، انجام فهد، که بر اساس بدعت شکرا  یعبافت یعنیست، یفرمان خداوند ن
فهد تا گمان نماید عملـش  یچشم م کند و به او حال خوش و اشکند تا بهتر عبافت ک یم کمک

 حق است و این گونه، به آن افامه فهد. 
« َِ ُسوُل الَّل َْ ْن َعِّمَ  فِ َق َل  ََ ُِ الَّش  ی:  ْلَقی َعّلَ  ْ ِاْدَعٍة َخََل

َ
َة َوأ َُ ُّشوَع  ْ َط ُن َواْلِعَب  َُ  1َواْلُبَك َء؛َِ اْل

گذارف  یطان او را با عبافتش تنها میند، شکر بدعت عمل یفر مس یسکفرموف: هر امبر اسالمیپ
 «  ند.ک یه را القا میو به او خشوع و گر

 سته یجاد شبهه در اعمال شای. ا6

فهـد، فر مسـیر  یآنهـا سـوق م یست، انسان را بـه سـوین اعمال ناشاییطان با تزیه شکطور همان
گـر  یف یها از وسوسه یسکند. اگر ک یم یتراش و شبهه، مانع کجاف شیز با ایاعمال صالح ن انجام

ه کـه تـا آنجـا کـند؛ بلک یطان او را رها نمیر حق قدم برفارف، شیطان رها شد و خواست فر مسیش
و  کجـاف شـیماننـد اتا فر انجام عمل نیک، سسـت شـوف؛ نماید  یجاف میل اکاو مش یبتواند برا
ن عمل یا ایآ»ه: کاندازف  یز شبهه میت انسان نی  فر ن یحت 2عات نماز؛کا تعداف ریقراهت و  شبهه فر

 «است؟ یاییا ریخداوند است  یمن برا
اِ »

َ
َِ  یَعْن أ اِ  َا َِ َصْوتِ َجْعَفٍإ  یٍإ َق َل: ُقّْلُت ِْلَ ُت اْلُقْإآَن َفَإَفْعُت ِا

ْ
ا َقَإأ َُ

َِ َط ُن َفَقا َل:  ْ الَّشا یَجا َءنِ  ی: 
َنَّم  ُتَإائِ  ْهَّلَك َوالَن َ . َق َل:  یَِ

َ
َها أ َْ ََ  اَ حَ ِا  ِقَإاَءة  

ْ
َّمٍد اْقَإأ َِ َُ َا  

َ
ْهَّلَك... ؛ ْ َن اْلِقَإاَءتَ  ْ   أ

َ
   3ِن ُتْسِّمُع أ

م را بـدان بلنـد یخـوانم و صـدا رفم: هرگـاه قـرآن مـیکـعرض  د: به امام باقریگو یر میبص ابو
نـی. ک ا مـییـات و مـرفم، ر ار، بـرای خـانوافهکـن یـبا ا 4د:یگو می د ویآ نزفم می  طانینم، شک می

ات  ه خـانوافهکـن آهسـته و بلنـد، چنـان بخـوان یی بـیحضرت فرمـوف: ای ابومحمـد  بـا صـدا
 .«..بشنوند

                                                           

 .۳8، ص النوادر . راوندی کاشانی،1
َفرٍ . »2 ی َجعس  َأب 

؛ َعنس َطان  َن الَشیس َنَما ُهَو م  ُک َأنس َیَدَعَک إ  َنُه ُیوش  َک َفإ  ی َصاَلت  ض  ف  ُو َفامس َک الَسهس َنا َکُثَر َعَلیس اگر  َقاَل: إ 
کنی، ]به شک خوف اعتنا مکن[ و به نمازت افامه بده؛ زیرا با این کار، تو را رها خواهد  فر نمازهایت بسیار شک می

 (8، ح ۱6۱، ص ۱ ، ج الکافیکلینی،  شیخ« )طان است.کرف. شک، از وسوسه شی
 .13، ح 616، ص 2 ج  الکافی،کلینی،  شیخ. 3
 .کند؛ نه اینکه شیطان نزف او بروف و او شیطان را ببیند . منظور این است که شیطان فر قلبش وسوسه می4




