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  نَسانِ َعلَىأَتَى  َهل ِ نَ ِحین  اْل  ،ذ ُكوًرامَّ َشی ئًایَُكنلَم  دَّه رِ الم ِ

نَسانَ َخلَق نَاإِنَّا ِ فَة  ِمناْل  َشاج  أَ نُّط  بَِصیًراَسِمیعًانَاهُ فََجعَل  نَّب تَِلیهِ م 

االسَّبِیلَ َهَدی نَاهُ إِنَّا، ااَشاِكرً إِمَّ .َكفُوًراَوإِمَّ
ما،!نبود؟ذکریقابلچیزکهگذشتانسانبرطوالنیزمانیآیا:ترجمه

اراو(جهتبدین)می آزماییم؛رااووآفریدیم،مختلطینطفهازراانسان

و)باشدشاکرخواهدادیم،نشاناوبهراراهما،!دادیمقراربیناوشنوا
!ناسپاسیا(گرددپذیرا



ۚ  َع َوال بََصَر وَ َواَل تَق ُف َما لَی َس لََك بِِه ِعل م ال فَُؤاَد ُكلُّ إِنَّ السَّم 

ئُواًل  ئَِك َكاَن َعن هُ َمس  (36اسراء )أُولَ 

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

.دل، همه مسؤولند

کیرساند،میرستگاریوفالحبهراانسانکهعواملشناختومعرفت

شناسائیمنوالبدینورودمیشماربهانسانزندگیدرضروریامر

مسیرازرااوودهدمیسوقشقاوتوبدبختیبهراانسانکهعوامل
.شودمیتلقیاساسیومهمکاریکسازدمیمنحرفسالم



شیطان و یا ابلیس1.

رفیق و یا دوست بد2.

دانشمندان منحرف3.

رهبران گمراه4.

اکثریت گمراه5.

والدین گمراه6.

پیروی از هوی و هوس7.



بودجنیاتجملهءازشیطان:

  ُجُدواِلل َماَلئَِكةِ قُل نَاَوإِذ ِمنَ َكانَ یسَ إِب لِ إاِلَّ فََسَجُدواَدمَ ِل اس 

رِ َعن  فَفََسقَ ال ِجن ِ  یَّ أَفَتَتَِّخذُونَهُ    َرب ِهِ أَم  ِلیَاءَ تَهُ َوذُر ِ ِمنأَو 

(50کهف)بََدالً لظَّاِلِمینَ لِ بِئ سَ  َۚعُدو  لَُكم  َوُهم  ُدونِي

سجدهآدمبرای»:گفتیمفرشتگانبهکهرازمانیآریدیادبه:ترجمه
ازو-بودجنازکه-ابلیسجزکردندسجدههمگیآنها«!کنید

رافرزندانشواو(حال،اینبا)آیاشدبیرونپروردگارشفرمان
ماشدشمنآنهاکهحالیدرمی کنید،انتخابخوداولیایمنجایبه

(ا،خداطاعتجایبهفرزندانشوشیطانازفرمانبرداری)!هستند؟
!ستمکارانبرایاستبدیجایگزینیچه



داردذریهشیطان:
  ُجُدواِلل َماَلئَِكةِ قُل نَاَوإِذ ِمنَ َكانَ یسَ إِب لِ إاِلَّ فََسَجُدواَدمَ ِل اس 

رِ َعن  فَفََسقَ ال ِجن ِ  یَّ أَفَتَتَِّخذُونَهُ    َرب ِهِ أَم  ِلیَاءَ تَهُ َوذُر ِ ِمنأَو 

(50کهف)بََدالً لظَّاِلِمینَ لِ بِئ سَ  َۚعُدو  لَُكم  َوُهم  ُدونِي

سجدهآدمبرای»:گفتیمفرشتگانبهکهرازمانیآریدیادبه:ترجمه
ازو-بودجنازکه-ابلیسجزکردندسجدههمگیآنها«!کنید

رافرزندانشواو(حال،اینبا)آیاشدبیرونپروردگارشفرمان
ماشدشمنآنهاکهحالیدرمی کنید،انتخابخوداولیایمنجایبه

(ا،خداطاعتجایبهفرزندانشوشیطانازفرمانبرداری)!هستند؟
!ستمکارانبرایاستبدیجایگزینیچه



استقبیلهدارایشیطان:

 ُنَُهم  الَ َحی ثُ ِمن  َوقَبِیلُهُ ُهوَ یََراُكم  إِنَّه (27اعراف)تََرو 

نمی بینیدراآنهاشماکهجاییازمی بینندراشماهمکارانشواو...:ترجمه.



استوسوارهپیادهلشکردارايشیطان:

 ۡدِ ٱۡۡلَۡمَوٲلِ فِىَوَشاِرۡكُهمۡ كَ َوَرِجلِ بَِخۡیِلكَ َعلَۡیِہمَوأَۡجِلب ـ  َوٱۡۡلَۡولَ

نُ یَِعُدُهمُ َوَماَوِعۡدُهمۡ ۚ ـ  (64اسراء)ُغُروًراالَّ إِ ٱلشَّۡیَط

وثروتدرو!دارگسیلآنهابرراپیاده اتوسوارهلشکرو:ترجمه

ولی-!کنسرگرموعده هاباراآنانو!جویشرکتفرزندانشان

نمی دهدآنهابهوعده ایدروغ،وفریبجزشیطان،

 َمعُوَن إِب ِلیَس َوُجنُودُ فَُكب ِكبُوا فِیَها ُهم  َوال غَاُووَن (95–94شعراء )أَج 

در آن هنگام همه آن معبودان با عابدان گمراه به دوزخ : ترجمه
!همگی لشکریان ابلیسافکنده می شوند؛ و همچنین 



استمسدودآسمانسويبهشیاطینراه:
  نَاَهاِللنَّاِظِرینَ َزیَّنَّاَهاوَ بُُروًجاالسََّماءِ فِيَجعَل نَاَولَقَد ِمنَوَحِفظ 

ِجیم  َشی َطان  ُكل ِ  (17–16حجر)رَّ

و.یمآراستبینندگانبرایراآنودادیم؛قراربرجهاییآسماندرما:ترجمه

.کردیمحفظشدهایراندهشیطانهرازراآن



مي شوندمحشورانسانهاهمراهشیاطن:

 َُشَرنَُّهم  فََوَرب ِك ِضَرنَُّهم  ثُمَّ َوالشَّیَاِطینَ لَنَح  لَ لَنُح  (68مریم)ِجثِیًّاَهنَّمَ جَ َحو 

قیامتدرشیاطینباهمراهراآنهاهمهکهپروردگارتبهسوگند:ترجمه

مجهنگرداگرد-درآمده اندزانوبهکهحالیدر-راهمهسپس؛می کنیمجمع

.می سازیمحاضر

استکفارجملهازشیطان:

 ٰۡٓٮَِٕكةِ َربُّكَ قَالَ إِذ ـ  ِلُق  إِن ِىِلۡلَملَ ـ  اَخ نبََشًرً۬ ۡیتُهُ فَإَِذاِطین ً۬ م ِ ِمنفِیهِ َونَفَۡختُ ۥَسوَّ

وِحى ِجِدینَ ۥلَهُ فَقَعُوا  رُّ ـ  ٰٓ فََسَجدَ َس ـ  ٰٓ أَۡجَمعُونَ ُڪلُُّهمۡ ٮَِٕكةُ ٱۡلَملَ ٱۡستَۡكبَرَ إِۡبِلیسَ إِالَّ

ِفِرینَ ِمنَ َوَكانَ  ـ  (74–71ص)ٱۡلَك

لگازرابشریمن»:گفتفرشتگانبهپروردگارتکهراهنگامیبیاورخاطربهو:ترجمه:ترجمه

نآدر«!افتیدسجدهبهاوبرایدمیدم،آندرخودروحازوبخشیدمنظامراآنکههنگامی!می آفرینم

!بودکافرانازوورزیدتکبّرکهابلیسجزکردند،سجدهفرشتگانهمههنگام



 َّاعَ فَاتَِّخذُوهُ َعُدو  لَُكم  الشَّی َطانَ إِن ُعوإِنََّما ُۚدوًّ بَهُ یَد  ِمن  یَُكونُوالِ ِحز 

َحابِ  (6فاطر)السَِّعیرِ أَص 

زبشحفقطاوبدانید؛دشمنرااوپس،شماستدشمنشیطانالبت ه:ترجمه

!باشند(جهن م)سوزانآتشاهلکهمی کنددعوتاینبهرا

 َتِكَ قَال (83-82ص)نَ ٱۡلُمۡخلَِصیِمۡنُهمُ ِعبَاَدكَ إِالَّ ینَ أَۡجَمعِ َۡلُۡغِویَنَُّهمۡ فَبِِعزَّ

تتبه»:گفت بندگانمگرکرد،خواهمگمراهراآنانهمه،سوگندعز 

«!آنهامیانازتو،خالص

َذاإِن آَدمُیَافَقُْلنَا (117طه)فَتَْشقَىَٰةِاْلَجن ِمنَیُْخِرَجن ُكَمافَلَكََوِلَزْوجِل كََعُدو َهَٰ

وستتهمسر(دشمن)وتودشمن(ابلیس)این!آدمای»:گفتیمپس:ترجمه!
!افتادخواهیرنجوزحمتبهکهکند؛بیرونبهشتازراشمامبادا



لن اِساُصُدورِفِيیَُوْسِوسُال ِذياْلَخن اِساْلَوْسَواِسَشرِِّمن

(6-4الناس)َوالن اِساْلِجن ةِِمنَ

هوسوسانسانهاسینهدروندرکهپنهانکار،وسوسه گرشر  از:ترجمه

!انسانازیاباشدجن  ازخواهمی کند،

ُِِالْفََوْسَوَسإِلَْیِهالش ْیَطاُنقَاَلیَاآَدم َشجَجَر َهْلأَُدلَُّكَعلَىَٰ ُخْلجِدَوُمْلجك 

 یَْبلَىَٰ (120طه)َّل 

آیها می خهواهی تهو ! ای آدم»: و گفهتوسوسهه کهرد ولی شیطان او را : ترجمه
«!را به درخت زندگی جاوید، و ملکی بی زوال راهنمایی کنم؟



اُكلُواالن اسُأَیَُّهایَا  الش ْیَطانُِخُطَواتِتَت بِعُواَوَّلََطیِّبًاَحَلَّلًاْْلَْرِضفِيِمم 
بِین َعُدو لَُكمْإِن هُ َّلََماّللا ِلَىعَتَقُولُواَوأَنَواْلفَْحَشاءِسُّوءِبِالیَأُْمُرُكمإِن َمامُّ

(169–168بقره)تَْعلَُمونَ

ازو!بخوریدپاکیزهوحاللاست،زمیندرآنچهاز!مردمای:ترجمه
ماشاو!شماستآشکاردشمناو،اینکهچه!نکنیدپیرویشیطان،گامهای

ارآنچه(می دهددستورنیزو)؛می دهدفرمانزشتکاروبدیهابهفقطرا
.دهیدنسبتخدابهنمی دانید،که

ُُْۖحَشاءِبِاْلفََویَأُْمُرُكماْلفَْقرَیَِعُدُكمُالش ْیَطان ْغِفرَیَِعُدُكمَوّللا  ْنهًُِم  َُۗوفَْضلًّمِ َوّللا 
(268بقره)َعِلیم َواِسع 

ومی دهد؛تهیدستیوفقروعده(انفاق،هنگامبه)راشماشیطان،:ترجمه
«فزونی»و«آمرزش»وعدهخداوندولی؛می کندامر(زشتیهاو)فحشابه
همینبه).داناست(چیزهربه)ووسیع،قدرتشخداوند،ومی دهد؛شمابه

(.می کندوفاخود،وعده هایبهدلیل،



َُعوابَأُْسنَاَجاَءُهمإِذْفَلَْوَّل ِكنتََضر  َمالش ْیَطانُالَُهمَُوَزی نَقُلُوبُُهمَْستْقََولََٰ

(43انعام)یَْعَملُونََكانُوا

تسلیم(ونکردندخضوع)رسید،آنانبهمامجازاتکههنگامیچرا

کهراکاریهرشیطان،وکرد؛پیداقساوتآنهادلهایبلکه!نشدند؟

!دادزینتنظرشاندرمی کردند،

َ(39حجر)ِعینَأَْجمََوَْلُْغِویَن ُهمْاْْلَْرِضيفِلَُهمَْْلَُزیِّنَن أَْغَوْیتَنِيبَِماَربِّقَال

(ارماد ینعمتهای)منساختی،گمراهمراچون!پروردگارا»:گفت:ترجمه
.ساختخواهمگمراهراهمگیو،می دهمزینتآنهانظردرزمیندر



أَْعَمالَُهمْانُالش ْیطَلَُهمَُوَزی نَّللا ِنُِدوِمنِللش ْمِسیَْسُجُدونََوقَْوَمَهاَوَجدتَُّها
(24لنم)یَْهتَُدونََّلَفَُهمْالس بِیلَِعنِفََصد ُهمْ

ومی کنند؛سجده-خورشید-خداغیربرایکهدیدمراقومشواو:ترجمه
ازوبازداشته؛راهازراآنهاو،دادهجلوهنظرشاندررااعمالشانشیطان

«!نمی شوندهدایترواین

نلَُكمت بَی نََوقَدَوثَُمودََوَعاًدا َساكِّمِ أَْعَمالَُهمْالش ْیَطانُلَُهمَُوَزی نَۖنِِهمْم 
(38عنکبوت)نَُمْستَْبِصِریَوَكانُواالس بِیلَِعنِفََصد ُهمْ

مساکنو،(کردیمهالک)نیزرا«ثمود»و«عاد»طایفهما:ترجمه
راهازراآنانرواینازاست؛،آشکارشمابرایآنان(شدهویران)
ینابکهحالیدربازداشت(دابودآراستهآنانبرایرااعمالشانشیطانخ)

.بودند



ِلُكمُإِن َما
َٰ
ْؤِمنِینَُكنتُمإِنَوَخافُونِتََخافُوُهمْفَلَأَْوِلیَاَءهُیَُخّوِفُالش ْیَطانَُذ مُّ

(175عمرانآل)

شایعاتوسخنانبا)راخودپیروانکهاستشیطانفقطاین:ترجمه

!داریدنایمااگربترسیدمنازتنهاو!نترسیدآنهااز.می ترساند(بی اساس،

(268بقره)الش ْیَطاُنیَِعُدُكُماْلفَْقَر

می دهد؛وعده فقر و تهیدستی ( به هنگام انفاق،)شیطان، شما را :ترجمه



َْفرُنَِصیبًاِعبَاِدكَِمنَْْلَت ِخَذن َوقَال َوََلُمَرن ُهمْن ُهمَْوَْلَُمنِّیََوَْلُِضل ن ُهمْوًضام 

ُِّكن  نَوِلیًّاالش ْیَطانَت ِخذِیََوَمن ّللا َِخْلقَلَیُغَیُِّرن فََوََلُمَرن ُهمْاْْلَْنعَامِآَذانَفَلَیُبَت ّمِ

بِینًاُخْسَرانًاَخِسرَفَقَدّْللا ُِدونِ إَِّل لش ْیَطانُایَِعُدُهمَُوَماَۖۖویَُمنِّیِهمُْهمْیَِعدُمُّ

(120–118النساء)ُغُروًرا

راآنهاو!گرفتخواهممعی نیسهمتو،بندگاناز»:استگفتهاوو:ترجمه

کهمی دهمدستورآنانبهو!می سازمسرگرمآرزوهابهو!می کنمگمراه

پاکآفرینِش وبشکافند،راچهارپایانگوش(ودهند،انجامخرافیاعمال)

س،کهرو«!(بیاالیندشرکبهراتوحیدفطرتو)!دهندتغییرراخدایی

شیطان.استکردهآشکاریزیانِ برگزیند،خودول یِ خداجایبهراشیطان

درمی سازد؛سرگرمآرزوها،بهو؛می دهد(دروغینی)وعده هاآنهابه
.نمی دهدوعدهآنهابهنیرنگ،وفریبجزکهحالی



ا ْیِرهِغََحِدیث فِيیَُخوُضواَحت ىََٰعْنُهمْفَأَْعِرضْآیَاتِنَاِفيیَُخوُضونَال ِذینََرأَْیتََوإَِذا َوإِم 
ْكَرىَٰبَْعدَتَْقعُدْفَلَالش ْیَطانُیُنِسیَن كَ (68انعام)الظ اِلِمینَاْلقَْومِعَمَالذِّ

بهاتبگردانرویآنهاازمی کنند،استهزاراماآیاتکهدیدیراکسانیهرگاه:ترجمه
جمعی تنایبایادآمدنازپسهرگز،ببردتویادازشیطاناگرو!بپردازنددیگریسخن

!منشینستمگر

َْنُهَمانَاج أَن هَُظن ِلل ِذيَوقَال ْجنِفِيفَلَبِثَهَِربِِّذْكرَالش ْیَطانُفَأَنَساهُبِّكَرَِعندَاْذُكْرنِيّمِ الّسِ
(42یوسف)ِسنِینَبِْضعَ

صاحبتنزدمرا»:گفتمی یابد،رهاییمی دانستکهنفر،دوآنازیکیآنبهو[=
ویخاطرازصاحبشنزدرااویادآوریشیطانولی«!کنیادآوری[مصرسلطان

.ماندباقیزنداندرسالچند(یوسف)آن،بدنبالو؛برد

َِِإِلَىأََوْینَاإِذْأََرأَْیتَقَال ْخَر  أَْذُكَرهُأَنْانُالش ْیطَإَِّل أَنَساِنیهَُوَمااْلُحوتَتُنَِسیفَِإنِّيالص 
(63کـهف)َعَجبًااْلبَْحرِفِيَسبِیلَهَُوات َخذَ

ناهپصخرهآنکناربه(استراحتبرای)ماکههنگامیداریخاطربه»:گفت:ترجمه
هکبودشیطانفقطو-کنمبازگوراماهیجریانکردمفراموش(جاآندر)منبردیم،

«!گرفتپیشدریادرراخودراهشگفت آوریبطرزماهیو-بردمنخاطرازراآن



ِذْكرَِعنیَُصد ُكمْوََواْلَمْیِسرِاْلَخْمرِفِيَواْلبَْغَضاءَاْلعََداَوَِبَْینَُكمُیُوقِعَأَنالش ْیَطانُیُِریدُإِن َما
َلَِِوَعنِّللا ِ نتَُهونَأَنتُمفََهلْۖالص  (91المائده)مُّ

ند،کایجادکینهوعداوتشمامیاندرقمار،وشرابوسیلهبهمی خواهدشیطان:ترجمه

(د،اکینهیاینباوفساد،وزیانهمهاینبا)آیا.بازداردنمازازوخدایادازراشماو

!کرد؟خواهیدخودداری

َِئكَ ّللا ِِذْكرَفَأَنَساُهمْالش ْیَطانَُعلَْیِهمُاْستَْحَوذ ُهمُالش ْیَطانِِحْزبَإِن أََّلَ الش ْیَطانِِحْزبُأُولََٰ
(19مجادله)اْلَخاِسُرونَ

ندشیطانحزبآنان؛بردهآنهاخاطرازراخدایادوشدهمسل طآنانبرشیطان:ترجمه!
!زیانکارانندشیطانحزببدانید



.(شیاطین انسی)دشمن انسی1.

(.شیاطین جنی)دشمن جنی2.



1.،جاهالنازاعراضودعوتگذشت:

 ِِهِلینَ َعنِ ۡض َوأَۡعرِ بِٱۡلعُۡرفِ َوۡأُمرۡ ٱۡلعَۡفوَ ُخذ ـ  (١٩٩اعراف)ٱۡلَج

نیکی هابهوبپذیر،راعذرشانوکنمداراآنهابا(حالهربه):ترجمه
(!مکنستیزهآنانباو)بگردانرویجاهالنازونما،دعوت

2.نیکیبهبدیدفع:

 ۡ(٩٦مؤمنون)فُونَ یَِص بَِماأَۡعلَمُ نَۡحنُ ةَ ۚٱلسَّی ِئَ أَۡحَسنُ ِهىَ بِٱلَّتِىٱۡدفَع

کینیبهرابدیپاسخو)کندفعروشوراهبهترینبهرابدی:ترجمه
!آگاهتریممی کنندتوصیفآنچهبهما(!ده



3.استقامتوصبر:

 َٱلَِّذىفَإِذَاأَۡحَسنُ ِهىَ بِٱلَّتِىٱۡدفَعۡ ئَةُ ۚٱلسَّی ِ َوالَ ٱۡلَحَسنَةُ تَۡستَِوىَوال

َهآٰ یُلَقَّ َوَما(َحِمیم ً۬ َوِلى  ۥَكأَنَّهُ َعَدٲَوة ً۬ ۥَوبَۡینَهُ بَۡینَكَ  ٱلَِّذینَ إاِلَّ ٮ 

َهآٰ َوَماَصبَُروا   (فُّصلَت٣٥–٣٤)َعِظیم ً۬ َحظ   ذُوإاِلَّ یُلَقَّٮ 

ناگاه،کندفعنیکیبارابدینیست؛یکسانبدیونیکیهرگز:ترجمه

وگرمدوستیگوییاست،دشمنیاووتومیانکهکسهمان(دیدخواهی)

ا!استصمیمی اممقاینبهاستقامتندوصبردارایکهکسانیجزام 

ایلنآنبهدارند(تقواوایماناز)عظیمیبهرهکهکسانیجزونمی رسند،
!نمی گردند



4.هللاسبیلفیجهاد:

 َفِيقَاتِلُونَ یُ َكفَُروا  َوالَِّذینَ للا ِ َسبِیلِ فِيیُقَاتِلُونَ آَمنُوا  الَِّذین

ِلیَ فَقَاتِلُوا  الطَّاُغوتِ َسبِیلِ  َكانَ ی َطانِ الشَّ َكی دَ إِنَّ الشَّی َطانِ اءأَو 

(76آیهالنساء)َضِعیفًا

هاآنومی کنند؛پیکارخداراهدردارند،ایمانکهکسانی:ترجمه

باشماپس.[طغیانگرافرادوبت]=طاغوتراهدرکافرند،که

شهنقکهزیرا!(نهراسیدآنهاازو)!کنیدپیکارشیطان،یاران
.استضعیف(قدرتشهمانند)شیطان،



1.کردنتلقیدشمنراشیطان.

 أَْصَحابِِمنِْلیَُكونُواِحْزبَهُیَْدُعوإِن َما اَعُدوًّفَات ِخذُوهَُعُدو لَُكمْالش ْیَطانَإِن

(6فاطر)الس ِعیرِ

حزبشفقطاو؛بدانیددشمنرااوپسشماست،دشمنشیطانالبت ه:ترجمه

!باشند(جهن م)سوزانآتشاهلکهمی کنددعوتاینبهرا

َذاإِن آَدمُیَافَقُْلنَا (117طه)فَتَْشقَىَٰةِاْلَجن ِمنَیُْخِرَجن ُكَمافَلَكََوِلَزْوجِل كََعُدو َهَٰ

وستتهمسر(دشمن)وتودشمن(ابلیس)این!آدمای»:گفتیمپس:ترجمه!
!افتادخواهیرنجوزحمتبهکهکند؛بیرونبهشتازراشمامبادا



2.شیطانهایبرنامهتمامازبردنپناهخداوندبه:

ا (36فصلت)اْلعَِلیمُعُالس ِمیُهوَإِن هُۖبِاّلل ِِعذْفَاْستَنَْزغ الش ْیَطانِِمنَیَنَزَغن كََوإِم 

هشیطانازوسوسه هاییهرگاهو:ترجمه واهبخپناهخداازگردد،تومتوج 

!داناستوشنودهاوکه

 نََطائِف َمس ُهمْإَِذاات قَْواال ِذینَإِن اعراف)ْبِصُرونَمُُّهمفَِإَذاتََذك ُرواش ْیَطانِالّمِ

201)

ادیبهشوند،شیطانوسوسه هایگرفتارکههنگامیپرهیزگاران:ترجمه

(ونندمی بیراحقراهاو،یادپرتودر)و؛می افتند(اوکیفروپاداشوخدا)
.می گردندبیناناگهان



بَِّوقُل مومنون)یَْحُضُرونِأَنَربِّبِكَأَُعوذُوَالش یَاِطینَِهَمَزاتِِمنْبِكَأَُعوذُر 

97–98)

ازو!می برمپناهتوبهشیاطینوسوسه هایاز!پروردگارا»:بگوو:ترجمه

پناهتوبه-منپروردگارای-(نیز)شوندحاضرمننزدآناناینکه

«!می برم

ْهِالن اِسَمِلكِالن اِسبَِربِّأَُعوذُقُل ال ِذياِساْلَخن اْلَوْسَواِسَشرِِّمناِسالن إِلََٰ
(6-1الناس)اِسَوالن اْلِجن ةِِمنَالن اِسُصُدورِفِيیَُوْسِوسُ

بهمردم،حاکمومالکبه،مردمپروردگاربهمی برمپناه:بگو:ترجمه

انهاانسسینهدروندرکه،پنهانکاروسوسه گرشر  ازمردم،معبود(وخدا)
!انسانازیاباشدجن  ازخواهمی کند،وسوسه



برعقببهآنمعنایکهاستمشتقخنساز:الخناس

ودشمیگفتهخناسجهتاینازشیطانبهواست،گشتن

بیاوردزبانبهراخدانامانسانگاههردارد،عادتاوکه

میربنمایدغفلتاندکیاگرسپسگریزد،میعقببهاو

میعقببهکندیادراخداناماواگرباز،آیدمیوگردد

اینوآید،میوگرددمیبرنمایدغفلتکههمینوگریزد

.داردمیجاریمسلسلراخودعمل
( 704ص 14معارف القران ج)



3.متعالخداوندبهتوکل:

آنَ قََرأ تَ فَإِذَا تَِعذ  ال قُر  جِ الشَّی َطانِ ِمنَ اّللَِّ بِ فَاس  لَهُ لَی سَ إِنَّهُ یمِ الرَّ

(99–98نحل)یَتََوكَّلُونَ ب ِِهم  رَ َوَعلَى  آَمنُواالَِّذینَ َعلَىُسل َطان  

بهمطرود،شیطانشر  ازمی خوانی،قرآنکههنگامی:ترجمه

برودارندایمانکهکسانیبراو،کهچرا!برپناهخدا
.نداردتسل طیمی کنند،توک لپروردگارشان



نِِذْكرَِعنیَْعشَُوَمن ْحَمَٰ لَهُفَُهوََشْیَطانًالَهُضْنُقَیِّالر 
ْهتَُدونَُهمأَن َویَْحَسبُونَبِیلِالس َعنِلَیَُصدُّونَُهمَْوإِن ُهمْقَِرین  مُّ

فَبِئْسَِرقَْینِاْلَمشْبُْعدََوبَْینَكَنِيبَیْلَْیتَیَاقَالََجاَءنَاإِذَاَحت ىَٰ

(38-36زخرف)اْلقَِرینُ

بهراشیطانشودگردانروی خدایادازکسهرو:ترجمه

[ن شیاطی]=آنهاو!اوستقرینهموارهپسمیفرستیماوسراغ

می کنندگمانکهحالیدربازمی دارند،خداراهازراگروهاین

مازدن(قیامتدر)کهزمانیتا!هستندآنهاحقیقیهدایت یافتگان

ومشرقفاصلهتوومنمیانکاشای:می گویدشودحاضر
!بودیهمنشینیبدچهبود؛مغرب



استفرموده(ص)خدارسول:
ایفرشتهیکیدردارد،وجودخانهدوانسانیهردلدر

ارکبهرااوفرشته)،شیطانیدیگریدروداردسکونت

پس(بدهایکاربهشیطانودهد،میترغیبنیکهای

عقببهشیطانگردد،مشغولخداذکربهانسانگاههر

برراخودمنقارکندغفلتهللاذکرازکههمینو،رودمی

میآندرراهابدییوسوسهوگذاردمیانسانقلب

.اندازد
( 704ص 14معارف القران ج)



 َاالشَّی َطانُ َوقَال رُ قُِضيَ لَمَّ َم  َ إِنَّ اۡل  دَ َوَعَدُكم  للاَّ لَف تُُكم  ُكم  َوَوَعدتُّ ال َحق ِ َوع     فَأَخ 

نَعلَی ُكمِليَ َكانَ َوَما تُُكم  َدعَ أَنإِالَّ ُسل َطان  م ِ تََجب تُم  و  تَلُوُموِنياَل فَ   ِليفَاس 

ا  أَنفَُسُكمَولُوُموا ِرِخُكم  أَنَامَّ ِرِخيَّ نتُمأَ َوَمابُِمص  بَِماتُ َكفَر  إِن ِي  بُِمص 

تُُمونِ  َرك  (22ابراهیم)أَِلیم  َعَذاب  لَُهم  الظَّاِلِمینَ إِنَّ   قَب لُ ِمنأَش 

قحوعدهشمابهخداوند»:می گویدمی شود،تمامکارکههنگامیشیطان،و

تسل طیشمابرمن!کردمتخل فودادم،(باطل)وعدهشمابهمنوداد؛

مرااین،بنابر!پذیرفتیدمرادعوتشماوکردمدعوتتاناینکهجزنداشتم،

شماهنوهستم،شمافریادرسمننه!کنیدسرزنشراخودنکنید؛سرزنش

و)داشتید،قبلازکهخود،دربارهشماشرکبهنسبتمن!منفریادرس

ً «!کافرموبیزار(دادیدقرارخدااطاعتهمردیفمرااطاعت مسل ما

!دارنددردناکیعذابستمکاران





:كسانيكهازشیطانتبعیتميكنند.1

(42حجر )اِوینَ  إاِلَّ َمِن اتَّبَعََك ِمَن ال غَ إِنَّ ِعبَاِدي لَی َس لََك َعلَی ِهم  ُسل َطان  

و پیروی که بر بندگانم تسل ط نخواهی یافت؛ مگر گمراهانی که از ت: ترجمه

می کنند؛

:كسانيكهبهوَّلیتشیطانتندرميدهند.2

ِرُكونَ إِنََّما ُسل َطانُهُ َعلَى الَِّذیَن یَتََولَّو   (100نحل )نَهُ َوالَِّذیَن ُهم بِِه ُمش 

رگزیده اند، تسل ط او تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی خود ب: ترجمه

و فرمان شیطان را به جای)شرک می ورزند [ خدا]= و آنها که نسبت به او 

(فرمان خدا، گردن می نهند



:كسانيكهازیادخدارويميگردانند.3

نِِذْكرَِعنیَْعشَُوَمن ْحَمَٰ َوِإن ُهمِْرین قَلَهُفَُهوََشْیَطانًالَهُنُقَیِّضْالر 

ْهتَُدونَأَن ُهمونََویَْحَسبُالس بِیلَِعنِلَیَُصدُّونَُهمْ (36زخرف)مُّ

اوسراغبهراشیطانشودروی گردانخدایادازکسهرو:ترجمه

راهازراگروهاین[شیاطین ]=آنهاو!اوستقرینهموارهپسمیفرستیم

!هستندآنهاحقیقیهدایت یافتگانمی کنندگمانکهحالیدربازمی دارند،خدا

:وَّلیتشیطانبركسانياستكهایمانندارند4.

ِلیَاَء ِللَّذِ  ِمنُونَ إِنَّا َجعَل نَا الشَّیَاِطیَن أَو  (27اعراف )یَن اَل یُؤ 

ا بدانید: )ترجمه ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان( ام 
!نمی آورند



:شیاطینبرسردروغگویانگناهكارفرودميآیند.5

لُ َمنَعلَى  أُنَب ِئُُكم  َهل   لُ اِطینُ الشَّیَ تَنَزَّ یُل قُونَ أَِثیم  اك  أَفَّ ُكل ِ َعلَى  تَنَزَّ

عَ  ثَُرُهم  السَّم  (222–221شعراء)َكاِذبُونَ َوأَك 

برهاآن!می شوند؟نازلکسیچهبرشیاطینکهدهمخبرشمابهآیا:ترجمه

االق(دیگرانبه)می شنوندراآنچهمی گردند؛نازلگنهکاردروغگویهر
!هستنددروغگوبیشترشانومی کنند؛



:مخلصبندگانبر.1

 ََوی تَنِيبَِماَرب ِ قَال ِض يفِ لَُهم  َۡلَُزی ِنَنَّ أَغ  َر  ِویَنَُّهم  اۡل  مَ َوَۡلُغ  ِعبَاَدكَ إِالَّ ِعینَ أَج 

لَِصینَ ِمن ُهمُ  (40–39حجر)ال ُمخ 

(ارماد ینعمتهای)منساختی،گمراهمراچون!پروردگارا»:گفت:ترجمه

مگرساخت،خواهمگمراهراهمگیومی دهم،زینتآنهانظردرزمیندر

«.رامخلصتبندگان

:باشندخدابرمتوكلومؤمنكهكسانيبر.2

 ُ(99نحل)یَتََوكَّلُونَ َرب ِِهم  َعلَى  وَ آَمنُواالَِّذینَ َعلَىُسل َطان  لَهُ لَی سَ إِنَّه

لتوک  پروردگارشانبرودارندایمانکهکسانیبراو،کهچرا:ترجمه
.نداردتسل طیمی کنند،



:بیماردَّلنبرايفتنهوآزمایشزمینهایجاد1.

َسل نَاَوَما ُسول  ِمنقَب ِلكَ ِمنأَر  نِیَِّتهِ فِيَطانُ الشَّی  أَل قَىتََمنَّى  إَِذاإِالَّ نَبِي   َوالَ رَّ أُم 

ُ فَیَنَسخُ  ِكمُ یُ ثُمَّ الشَّی َطانُ یُل ِقيَماللاَّ ُ ح  ُ   آیَاتِهِ للاَّ عَلَ َحِكیم  م  َعِلیَوللاَّ یَج  َمال ِ

لَِّذینَ فِت نَةً الشَّی َطانُ یُل ِقي َرض  وبِِهمقُلُ فِيل ِ َوإِنَّ ۗ  ُهم  قُلُوبُ َوال قَاِسیَةِ مَّ

(53–52حج)بَِعید  ِشقَاق  لَِفيالظَّاِلِمینَ 

و)می کردآرزوهرگاهاینکهمگرنفرستادیمتوازپیشراپیامبریهیچ

آنردالقائاتیشیطان،(می ریختخودالهیاهدافپیشبردبرایطرحی

امی کرد؛ ودخآیاتسپسمی برد،میانازراشیطانالقائاتخداوندام 

.استحکیموعلیمخداوندومی بخشید؛استحکامرا

درکهآنهابرایدهدقرارآزمونیراشیطانالقایخداوندکهبوداینهدف

دشدیعداوتدرظالمانو؛سنگدلندکهآنهاو،استبیماریدلهایشان
!گرفته اندقرارحق  ازدور



:انآنقلبخضوعجهتومؤمنینایمانتثبیتوتكمیلبراي.2

ب ِكَ ِمنَحقُّ ال  أَنَّهُ ال ِعل مَ أُوتُواالَِّذینَ َوِلیَع لَمَ  ِمنُوارَّ بِتَ ِبهِ فَیُؤ  لَهُ فَتُخ 

َ َوإِنَّ   قُلُوبُُهم   تَِقیم  ِصَراط  إِلَى  واآَمنُ الَِّذینَ لََهادِ للاَّ س  (54حج)مُّ

ازاستحق یاینبدانندآگاهانکه:بوداینهدف(نیز)و:ترجمه

اندلهایشوبیاورند،ایمانآنبهنتیجهدروپروردگارت،سوی

آوردند،ایمانکهراکسانیخداوندوگردد؛خاضعآنبرابردر
.می کندهدایتمستقیمصراطبسوی



.شیطان و نسل او، دشمن انسانند1.

.دى طوالنى عبادت، فاسق شابلیس با سابقه. ى خود مغرور شدنباید به سابقه2.

.اندابلیسو راه در خط نمی کنند آنان كه سجده3.

.کید شیطان ضعیف است4.

ایمان، توکل به خداوند، ذکر و پناه جستن راه نجات از وسوسه ها وبرنامه های 5.

.شیطان است

ت خطر انحراف فكرى و تأثیر آن در روح به مراتب بیشتر از خطرات خارجى اس6.

و دشمنان فرهنگى و فكرى، از دشمنان نظامى و اقتصادى مرموزتر و 
.خطرناكترند

.دشمن پنهانی خطرناکتر از دشمن آشکارا است7.

.برد، وظیفه ما روشن استپیامبر، به خدا پناه مى8.

مردان برد، ولىایمان، به قدرت و جمعی ت و قومی ت و ثروت خود پناه مىانسان بى9.
.شوندخدا به پروردگار و پادشاه و معبود هستى پناهنده مى



زندگیازبهرذکروبنـدگیاست

بیعبادتزندگیشرمندگیاست

تشکرازتوجهشما

محفوظبداردشرشیطانخداوندهمهمارااز


