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  پيشگفتار

 ئاتِ يِّ سَ  نا وَ سِ نفُ أ ورِ ن رشُ مِ   اهللاِبِ  عوذُ نَ  وَ   هديهستَ نَ  وَ   هرُ غفِ ستَ نَ  وَ   هعينُ ستَ نَ  وَ   هُ دُ حمَ نَ   هللا احلمدَ  نَّ إ
ال   هُ حدَ وَ   اهللاُ اال ّ  لهَ إن ال أ دُ شهَ أ وَ   هلَ  یَ ال هادِ فَ  لْ ضلِ ن يُ مَ  وَ   هلَ  لَّ ضِ ال مُ فَ   به  اهللاُ ِ هدِ ن هيَ نا مَ عاملِ أ

َ  نَّ أ دُ شهَ أ وَ   هلَ  يکَ رشَ   :بعد وَ   هولُ سُ رَ  وَ   هُ بدُ عَ  داً مَّ حمُ
تنها از باب تجمالت علمي است و  اين مورددر نوشتن   كه ،ندمعتقد برخي از مردم

اي  جز انديشهبنابراين،  د؛نباش  تهها داش در اين زمينهمروري گذرا  ،دنداربرخي دوست 
ارزش  ،پيرامون اين موضوعها  پژوهش پندارند مي ها آن ند.چيز ديگري نياز ندار  به ،اندك

  .نداردضرر و زياني   گونه هيچ ،آگاهي از آننداشتن دارد و اندكي 
، تنها اين كنمه چيزهايي دور از ذهن اشار  به موضوعاين قصد آن نيست كه پيرامون 

ي تحقيق پيرامون   زمينهرا در هاي بسيار هنگفتي  انسان هزينه  امروزه  كهگويم،  ا مير
 با آنتوان  مي  كههايي  هزينه ،دكن صرف مي ديگرهاي  زندگي در كرهوجود  امكان

فقر و  و براي هميشه ايجاد كردهايي بسيار نيرومند را  شهرهاي بسيار زيبا و دولت
   از بين برد.دستي را  تنگ

هاي  در خانهكنند،  ما زندگي ميبا همراه  آفريدگاني عاقل !ت؟سچيحال ديدگاه شما 
 گاهي فكر و بينش ما را با اشتباهنوشند،  خورند و مي ما ميبا همراه كنند،  ما گذر مي
ي  دهرممكن است ما را ب ،دارند وب برپا ميشميان ما جنگ و آگاهي  ،سازند روبرو مي

خشم ي  شايستهرا از ما ناراحت گردانند و ما را اهللا  كنند، و سركش از دستور اهللاخود 
آتشي سوزان   ممكن است ما را به  كه ،چيستآفريدگان نظر شما در مورد اين  او.
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ها و چيزهاي ديگر در مورد اين موجودات،  ها، كارها، گونه آيا آگاهي از ويژگي بكشانند؟
و  گفتارهاي قرآناز طريق   كهالعاتي چنين، اط ندارد؟ همرا ارزش صرف وقت و هزينه 

با هيچ پول و است،   دست ما رسيده  به در اين مورد ،احاديث معتبر نبوينوشتارهاي 
  شود. ثروتي ارزيابي نمي

 كنند. هستي را براي ما نمايان مي جهاناين گفتارها و نوشتارها، رازهاي چراكه 
دارد،  برمي ها آنزندگي تمامي از   دهپر  كه د،نده ميما  در مورد دنياي جن به اطالعاتي

و  سازي گمراه در ،ها آن درپي پي ها با دنياي بشر و تالش آن از دشمني كه  چنان هم
آياتي   بهاست كافي براي آگاهي از اهميت اين موضوع،  دهند. خبر مي ما نابودكردن
ي اطالعات  گستره  به راهد، تا از اين كن پيرامون جن و شيطان بحث مي  كه نماييد  مراجعه
  .آگاهي پيدا نماييد ،قرآن

با   مبارزهزندگي انسان جز   خواهد برد كه  نمايد، پي  را مطالعه نوشتاراين   كسي كه
و كند انسان را نابود كه  ي آن استهميشه در پزيرا شيطان  شيطان چيز ديگري نيست؛

بر راه مستقيم در پي آن است كه  ،همراه دارد  را بهايمان به اهللا نور   انسان كهدر مقابل، 
الي نفس  زم است انسان در البهپس ال ند و ديگران را بدان رهنمود سازد.الهي باقي بما

رسيدن به در بايد كند،   با اين دشمن مبارزه ،و آرزوهايش هاي دروني انگيزه ،خويش
او خواهد  يم  كه ،و با دشمنش ي خود با پروردگار فاصلهپيوسته  ش،اهداف دور و نزديك

  .بسنجدبگيرد، اختيار را در 
هاي پيشگامان  پژوهشگرد آوردم و اند، را   هآورددنيا مورد  در  ي كهنوشتارهايتمامي 

با ياري تا  ،خرج دادم  را به  تأمالتي ويژه ،را نيز نقل نمودم و در اين راستاو پيشوايان 
  . مدپايان رسان  به بخشبا شش را اين كتاب اهللا، 

، طعام، نوشيدني، ها گونه، نام، آفرينششناخت اصل، در مورد  ،نخست شبخدر 
در   كه ،ياداوري است  الزم به ام. كردهبحث جن، همسر، مسكن، حيوانات و توانايي 

رد  ،ن آن راسخنان منكراو   بيان داشتهنيز را  ها آناليل اثبات وجود د ،بخشالي اين  البه
  ام. دهكر
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هي در بين آنها، الو روش تبليغ تعاليم  ها آنآفرينش دف بيان ه  به ،دوم بخشدر 
براي جن و و رسالت عام  ،صمحمد  ،رسالت پيامبر اسالم  ام كه ام و بيان داشته پرداخته
  باشد. انس مي
  باشد: حاوي چند بحث مي ،اصلي اين كتاب است بخش  كه ،سوم بخشاما 

 ،اهللا متعالو هشدار نيروي او نخست: اسباب دشمني ميان انسان و شيطان، آگاهي از 
  ما.شيطان با دشمني  در مورد
  در راستاي دشمني با انسان. ،اهداف دور و نزديك شيطان :دوم

  انسان.كردن در گمراه  ،هاي شيطان سوم: روش
  براي جنگ و آشوب و سربازان وي در آن نبرد. ،چهارم: رهبري شيطان
  براي فريب انسان. ،پنجم: ترفندهاي شيطان

، شيطان  كههايي  وسوسه .ام پايان رسانده  هاي شيطاني به با بحث وسوسه ،را بخش اين
فساد كشاندن درون انسان و پخش فساد در دل بندگان، از آن   بهبراي  ، همانند يك اسلحه

  كند. مي  استفاده
بندگان را  ها از آن  ادهفشيطان با است  كه ،ام قضايايي را مطرح نموده ،چهارم بخشدر 

  كشاند: گمراهي مي  هب
  .در پي دارد  با برخي بندگان و فسادي كه ها آنظهور شياطين و حرف زدن نخست: 

  آن و ارتباط آن با شياطين.درستي قلمرو  ،دوم: احضار روح
از  جن  كه اين  اعتقاد مردم به آوراز عالم غيب و آثار فساد جنآگاهي ي  گسترهسوم: 

  د.غيب آگاهي دار
  . پرنده قابچهارم: جن و بش

 ،در نبرد با شيطان بايد انسان مسلمان  ام كه اي را معرفي كرده اسلحه ،پنجم بخشدر 
  خود را بدان مسلح نمايد.
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  ام. دهكرشيطان بحث آفرينش حكمت درمورد  ،بخشششم و آخرين  بخشدر 
يد مف آني  ناشر و خواننده،  نويسندهاين نوشتار را براي   كهخواستارم،  اهللا متعالاز 

پناه دهد و با ياري  ،و ما را در برابر شيطانعطا نمايد پاداش  ها آني  همه  و بهگرداند 
و  است.سرپرست، دوست و ياور او بهترين   راستي كهه ما را پشتيباني نمايد؛ ب ،خود

  .أجمعين  و صحبه  محمد و علي آله  و رسوله  و سلم علي عبده  صلي اهللا
  

  عمر سليمان االشقر
  كويت

  .ق هـ1398/ شوال/ 28
  م1978مبر/ ات/ سپ30



  
 

  اول بخش
  جن و شياطين معرفي

  





  
 

  ؟استموجودي  چگونه جننخست:  گفتار

در  ،با انسان نجاشتراك   وجه د.دارانسان و فرشتگان  دنيايجدا از  دنيايي ن،ج
 ،در برخي امور ، جن. البتهاستخوب و بد هاي  راهانتخاب توانايي درك و  ،عقلنيروي 

  د.رادبا انسان تفاوت  ،در اصل و نژاد جملهاز 

  جن گذاري دليل نام
گذاري شده  نام نامرئي، ، يعني، به جنديد مردماز  اين موجود، به دليل پنهان بودنش

. مردم، جن ناميده شده استاز ديد  شبه دليل پنهان بودن نج: گويد . ابن عقيل مياست
 و پنهان استيرا ؛ زنامند مي »جنين«را  داردقرار در شكم مادر  دليل، نوزادي كهبه همين 
از ديد دشمن پنهان جنگجو را  ،نجمچون  ؛گويند مي» نجم«سپر را نيز   ؛شود ديده نمي
  1 .دارد نگاه مي

   در قرآن مجيد آمده است:

 m   rq      p  o  n  m   l  k  jl  ]:27اعراف[  

  .»بينيد ها را نمي شما آن كهحالي بينند، در  شيطان و همدستانش شما را مي«

  است؟   اي آفريده شده مطلب نخست:  جن از چه ماده
  رمايد كه جن، از آتش آفريده شده است: فاهللا متعال مي

 m    ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §l ]:27حجر[  

  .»فريديمآ ور از آتشِ شعله ،و جنّ را پيش از آن«

                                           
  ) 7آكام المرجان في احكام الجان ص(  -1
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  فرمايد:  مي» الرحمن« ي و در سوره

 m  ¨     §  ¦    «  ª  ©l  ]:15رحمن[  

  .»ور آتش خلق نموده است شعله ي و جن را از زبانه«
  اند: به گفته» مارج من نار« ي حسن و ديگران، درباره ،ابن عباس، عكرمه، مجاهد

است. در روايت  كش و لرزان آتش تنوره ي زبانه و شعله لرزان و پيچان آتشمعني: 
امام نووي در شرح  1اند. كردهين نوع آتش معني ترين و زيباتر غش بي  ديگري آن را به

   2، يعني شعله آتشي كه همراه با دود باشد. »مارج«فرمايد:  صحيح مسلم 
  : فرمودند ص كند كه پيامبر عايشه نقل مي المومنين ام از  امام مسلم

ارٍ وَ « نْ نَ جٍ مِ ارِ نْ مَ انُّ مِ لِقَ اجلَْ خُ نْ نُورٍ وَ ةُ مِ لِقَتِ املَْالَئِكَ مْ خُ فَ لَكُ صِ َّا وُ مُ ممِ لِقَ آدَ   ».خُ

(فرشتگان از نور، جن از آتش آميخته به دود و آدم، از چيزي كه براي شما بيان شده 
   3اند).  است، آفريده شده

  زمان آفرينش جنمطلب دوم: 
  آيد:  گمان، جن پيش از انسان آفريده شده است. در قرآن كريم چنين مي بي

 m ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }   ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
l ]:27-26حجر[ 

و جنّ را   فريديمآاي  گنديده ي و ما انسان را از گل خشكيده فراهم آمده از گل تيره«
  .»فريديمآ ور از آتشِ شعله ،پيش از آن

                                           
  ) 1/59و النهايه ( البدايةابن كثير،  - 1
  ) 18/123 شرح نووي بر صحيح مسلم ( - 2
  )2996)، شماره (4/2294صحيح مسلم ( - 3
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تصريح شده است كه جن پيش از انسان آفريده شد.  اين مطلب  باال، به ي در آيه
از انسان آفريده شده  پيشباور بودند كه جن، دو هزار سال  برخي از گذشتگان بر اين

گونه دليلي از قرآن و سنت  اين ادعايي است كه هيچ  يادآوري است كه  است، اما الزم به
  ، به همراه ندارد.صرسول اهللا 

  ساختار جن  ي مطلب سوم: شكل و نحوه
كه اهللا متعال به ما چه  بدن جن، جز آن ، شكل و اعضاي چگونگي أفرينش ي ما درباره

باشد. اهللا متعال  قلب مي دارايدانيم كه جن،  خبر داده است، آگاهي نداريم. البته مي
  فرمايد:  مي

 m  P  O  N  M  L  K   J  I  HG  F  E  D   C  B  A
a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  XW   V  U  T  S  R  Ql 

  ]179اعراف:[
هايى  دلچون  .ايم يان را براى دوزخ آفريدهبسيارى از جنيان و آدم ،و در حقيقت«

بينند و  ها نمى و چشمانى دارند كه با آنيابند  درنمي حقايق را ها دارند كه با آن
، آرى .ترند بلكه گمراه ،آنان همانند چهارپايان .شنوند ها نمى هايى دارند كه با آن گوش

  .» خبران هستند بيها همان  آن
ده تصريح نموده است كه جن قلب، چشم و گوش دارد. يادش ي اهللا متعال، در آيه

  فرمايد:  صدا است؛ زيرا اهللا متعال ميداراي شيطان نيز 

 m  £  ¢     ¡  �  ~l ]:64اسراء[  
  »برانگيز ،داي خودصبا  ،و هركسي از ايشان را كه توانستي«

د. خند آشامد و مي خورد، مي در احاديث آمده است كه شيطان، زبان دارد، جن مي
ها  هاي ديگري نيز دارند كه در اين كتاب به طور مفصل، به آن البته اين دو ويژگي

  پردازيم. مي
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  هاي جن، در زبان عربي مطلب چهارم: نام
، داراي مراتبي گوناگون »جن«ي  شناسان، واژه از ديدگاه واژهگويد:  ابن عبدالبر مي

  باشد: مي
  گويند.  مي» جنّي«، اگر منظورشان جن، بدون قيد و شرط باشد - 1
 نامند.  مي» عمار«و جمعش را » عامر«كند،  جني كه با انسان زندگي مي - 2
 گويند. مي» ارواح«شود،  جني كه مزاحم كودكان مي - 3
 گويند. مي» شيطان«و گناه كند،  كارهاي زشت و ناپسند انجام دهدجني كه  - 4
 گويند.  مي» عفريت«، كارهاي زشت و ناپسند بسياري انجام دهدجني كه  - 5

  هاي جن فرمودند: در مورد گونه صپيامبر 

ِ  نفٌ صِ  , وَ كالبٌ  و حيّاتٌ  نفٌ صِ  , وَ واءِ يف اهلَ  طريُ يَ  : فصنفٌ صنافٌ ة أَ الثَ ثَ  اجلنُّ «  ونَ لّ حيَ
 ».ونَ نُ ظعَ ويَ 

اي ديگر، مارها و  كند. گونه ، در فضا پرواز مي اي از آن گونه است: گونه  (جن سه
  1كنند). جويند و مسافرت مي ها سكونت مي اي ديگر در خانه گونه ها هستند و سگ

  گفتار دوم: اثبات وجود جن

  مطلب نخست: دنياي جن، واقعيتي انكار ناپذير است
و برخي از  اند را انكار كردهتعداد بسيار اندكي از مردم، به طور كلي، وجود جن 

  2ستارگان است.» ارواح«مشركان، بر اين باور بودند كه منظور از جن، 

                                           
  ». 3/85صحيح الجامع: . «اند  روايت كرده  "األسماء والصفات"طبراني ، حاكم و بيهقي بها سندي صحيح، آن را در  - 1
  )24/280مجموع الفتاوي: ( - 2
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هاي بد و  ، همان انگيزه»جن«گروهي از فالسفه، بر اين باور بودند كه: منظور از 
  1باشند. هاي خوب در وجود انسان مي نيروهاي ناپاك و منظور از فرشته، انگيزه

هايي  اند كه منظور از جن همان ميكروب گروهي از دانشمندان معاصر، بر اين عقيده
  ها را كشف كرده است.  آن هستند كه دانش امروزي

گونه تفاوتي  بر اين باور است كه جن و فرشته، يكي هستند و هيچ دكتر محمد البهي، 
  ها وجود ندارد. ميان آن

اند. البته او از ميان  از جمله داليل او، يكي اين است كه فرشتگان نيز از مردم پنهان
دارند، از گروه جن به  ا پنهان ميها كساني را كه ايمان و كفر و نيك و بد خويش ر انسان

  2آورد. شمار مي

  ناآگاهي، دليل نيست
ي وجود جن  ناآگاهي و نداشتن اطالعات درباره  ترين دليل منكران وجود جن، بزرگ

تواند دليل باشد و  كه ناآگاهي نمي اند همگان پذيرفته  يادآوري است كه  ؛ اما الزم بهاست
است كه به خاطر نداشتن علم، منكر وجود چيزي  براي يك انسان خردمند، بسيار زشت

  فرمايد:  كفار مي ي دربارهاهللا متعال نيز شود. 

 m  »  º  ¹  ¸      ¶  µl  ]:39يونس[ 
  ).از آن آگاهي ندارندهيچ كنند كه  مي انكاربلكه آنان چيزي را (

شنويم،  ها را نمي زنند و ما آن آيا صداي امواج صوتي، كه در فضاي گيتي فرياد مي
راديو را اختراع كرديم و توسط آن صداهايي را   كه هاست؟! حال آن دليل بر نبودن آن

  را با گوش بشنويم. ها توانستيم آن نمي  آوري نموديم، كه جمع

                                           
  ) 4/346مجموع الفتاوي: ( - 1
 )8جن، ص: ( ي تفسير سوره - 2
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ها  گروه جني كه اهللا متعال آن ي درباره» في ظالل القرآن«استاد سيد قطب، در تفسير 
  فرمايد:  يد و قرآن را از وي شنيدند، ميمتوجه گردان ،صرسول اهللا را به سوي 

، براي شنيدن صرسول اهللا رفتن چند جن، به نزد  ي بي ترديد، سخن قرآن درباره«
كننده و  كه چه گفتند و چه كردند، براي اثبات وجود جن، دليلي بسيار قانع و اين قرآن

زبان عربي بشنود؛ تواند قرآن را به  كند كه جن مي كافي است. خود اين رويداد، ثابت مي
فرمود. ماجراي آن گروه جن، كه در  آن را تلفظ مي صرسول اهللا طور كه  يعني همان

اي بر اين ادعا است كه جن موجودي است كه  قرآن بيان گرديده است، شاهد زنده
شايستگي ايمان يا كفر و توانايي هدايت و گمراهي را دارد. براي اثبات اين حقيقت، 

يل ديگري نياز نيست. وقتي اهللا متعال واقعيتي را ثابت و بر آن تاكيد (وجود جن) هيچ دل
  تواند بر آن بيفزايد؟  ميچيزي نموده است، پس انسان چه 

گمان، جهان پيرامون ما پر از اسرار، نيروها و آفريدگاني است كه براي ما شناخته  بي
 ي ي بخش مهم و عمده هشناسيم و دربار را مي  شده نيستند، ما بخش بسيار اندكي از آن

كنيم و به وجود  اي از اين اسرار را كشف مي ، آگاهي نداريم. هر روز كه بگذرد، گوشه آن
شويم  ها، آشنا مي آن هاي ها و ويژگي بريم و با برخي از اين واقعيت برخي نيروها پي مي
  يم. ياب ها، كه در پيرامون ما وجود دارد، آگاهي مي هاي آن و گاهي فقط به نشانه

ما همواره در آغاز مسير شناخت جهان هستي قرار داريم؛ جهاني كه، ما در آن زندگي 
اند و آيندگان نيز در آن زندگي خواهند كرد. اين  مان در آن زندگي كرده كنيم، نياكان مي

بسيار كوچكي است در برابر تمامي  ي جهان، كه كم و بيش با آن آشنا هستيم، گوشه
  ن سياره، در برابر تمام جهان هستي، موجودي بسيار ناچيز است!حجم و وزن اي ؛جهان
چه كه امروز، در آغاز راه شناخت جهان، براي ما شناخته شده است، در مقايسه با  آن

آورتر از وجود جن است. اگر  چه كه براي بشر پنج قرن پيش شناخته شده بود، شگفت آن
گفت، او  گوييم، چيزي  مي ز آن سخن ميي اتم، كه ما امروزه ا كسي دربارهپيش پنج قرن 

آورتر از سخناني كه پيرامون وجود جن گفته  پنداشتند يا سخنانش را شگفت را ديوانه مي
  كردند.  شود، تلقي مي مي



 21  ها و شياطين جندنياي 

ساز جانشيني انسان بر روي زمين است،  زمينه  ما بر اساس توان بشري خود، كه
جانشيني فرزندان آدم سبب شده است  .مبري ها پي مي شناسيم و به اسرار آن حقايق را مي
ها، در چارچوب نيرو و تواني كه اهللا متعال به ما عنايت فرموده است، اسرار  كه ما انسان

جهان هستي را كشف كنيم و آن را در اختيار خود بگيريم. بر مبناي حكمت اهللا متعال، 
رسالت جانشيني الزم هاي ما، از حقايق و اسراري كه براي انجام  دايره شناخت و يافته

كند؛ هر چند كه زمان زندگي بشر طوالني گردد و توان و نيروي او،  است، تجاوز نمي
  افزايش يابد.

هاي بيشتري  شود و شگفتي ها افزوده گردد، شناخت ما نيز بيشتر مي در آينده كه يافته
هاي ما،  اختها و شن از اسرار و نيروهاي جهان هستي را مشاهده خواهيم كرد. تمام يافته

كنند، نخواهد  ي جهان هستي، بيش از عروسكي كه كودكان با آن بازي مي در برابر همه
اما خواهي نخواهي، ما در چارچوب شناختي كه اهللا متعال، آن را براي ما ترسيم  ؛بود

  مانيم:  نموده است، باقي مي

 m    Î  Í  Ì  Ë  Ê  Él ]:85اسراء[  
  .»ده نشده استبه شما دا ،اندك يجز دانشو «

هاي پنهان اين جهان پهناور، كه تنها آفريدگار  در مقايسه با اسرار و گوشهدانش ما 
است. علم اهللا متعال نامحدود و ابزار علم  و ناچيزاندك  بسيارداند،  ها را مي اين جهان آن

  فرمايد:  بشر محدود است؛ اهللا متعال مي

 m  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É È  Ç  Æ  Å   Ó  Ò
    Ú   Ù  Ø  ×  ÖÕ       Ôl  ]:27لقمان[  

و  قلم شوند و دريا براي آن مركّب گردد ،اگر همه درختاني كه روي زمين هستند«
شكنند و  ها مي ، قلمآفريدگان اهللا نوشته شودهفت دريا كمك اين دريا شود (و با آن 

و ناپذير  شكست متعال . اهللايابند پايان نميآفريدگان اهللا خشكند، ولي)  ها مي مركّب
  .»استكار  سنجيده
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در چنين وضعيتي، ما نبايد به وجود يا عدم وجود و به تصور يا عدم تصور چيزي از 
كه از دايره عقل و تجربه و  هستي، تنها به خاطر اين ي جهان غيب و اسرار جهان گسترده

ا و نيروهاي جسم ه مشاهده ما خارج است، حكم كنيم. ما هنوز به تمام اسرار، دستگاه
  مان! ايم، تا چه برسد به اسرار عقل و روح خودمان پي نبرده

گيرند و نيز  هاي ما قرار نمي يافته ي اسراري وجود دارند، كه به هيچ وجه در دايره
 .باشد هاي ما نمي برنامه  ها، از جمله آنو جزئيات اسراري وجود دارند، كه رسيدن به كنه 

گردد؛ زيرا دست  ها بر ما آشكار مي آنوجود داشتن ها و  ا، ويژگيه بنابراين، تنها نشانه
جانشيني ما در زمين نيست و تأثير و سودي  ي يافتن به چيزي بيش از اين، جزو وظيفه

  هم ندارد.. 
سخنان  ي ي ما از اسرار جهان هستي را به وسيله ي تعيين شده هرگاه اهللا متعال، بهره

براي ما   سعي و تالش ما است، ي اي كه نتيجه و تجربهشناخت  ي خودش و نه به وسيله
كه هست، پذيرفته و در برابر آن   چنان آشكار نمايد، بر ما الزم است كه اين ارمغان را، آن

اي كه  اهللا را سپاس گوييم و از سوي خويش، آن را كم و بيش نكنيم؛ زيرا تنها سرچشمه
از اين مقدار آگاهي را به ما نداده است و ايم، بيش  اين شناخت را از آن  به دست آورده

  ي ديگري كه بتواند چنين شناختي به ما عنايت كند، وجود ندارد.  سرچشمه
واقعيت اين است كه دنياي جن، دنياي سوم و موجودي جدا از انسان و فرشته است. 

  فراگيرنده و صاحب درك و فهم است.  جن موجودي داراي عقل 
كروب نيست. جن مانند انسان مكلف است؛ به برخي هاي رواني و مي حالتجن 

  كارها دستور داده شده و از برخي كارها باز داشته شده است.

  مطلب دوم: داليل وجود جن 
  وجود جن از بديهيات است:  -1

كه اهللا  وجود جن و اين ي هاي اسالمي، درباره هيچ يك از فرقه«فرمايد:  ابن تيميه مي
ندارند. اهل كتاب نيز نظر جن نيز فرستاده است، اختالف  را به سوي صمتعال، محمد 

اند؛ اما در ميان آنان برخي وجود جن را انكار  مانند مسلمانان وجود جن را پذيرفته
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طور كه اين تعداد اندك، در ميان مسلمانان نيز وجود دارد، مانند: فرقه  كنند. همان مي
   اعتقاد دارند.شان نيز به وجود جن  شوايانها و پي جمهور آن  و معتزله؛ هر چند كه  جهمية

ها، از  آري، وجود جن از سخنان پيامبران به تواتر رسيده است و علم به وجود آن
جمله مسايل حتمي و آشكار دين است و به طور بديهي مسلم است كه جن زنده، عاقل 

از داشته و صاحب اراده مي باشد، به برخي كارها دستور داده شده و از برخي ديگر، ب
  شده است.

طور كه منحرفان و  هاي انساني يا غير انساني نيست، آن ها يا حالت جن، ويژگي
وقتي كه وجود جن به تواتر از سخنان پيامبران ثابت است،  ملحدان عقيده دارند؛ آري، 

براي گروهي كه خود را   مردم و خواص نيز از آن آگاهي دارند، ي تواتري كه عامه
  1دانند، شايسته نيست كه منكر وجود آن شوند. بران ميمنتسب به پيام
هاي مسلمان به وجود جن معترف هستند و جمهور  فرقه ي همه«گويد:  وي مي
ي اهل كتاب، بسياري از مشركان عرب و غير آنان از نسل حام و  چون توده كافراني هم

دارند. بنابراين از نسل يافث، به وجود جن اعتقاد  ها و يوناني ها نيز جمهور كنعاني
   »2ها به وجود جن معترفند. بسياري از گروه

و تابعين، بر وجود جن و شيطان  گويد: علماء در عصر صحابه  امام الحرمين مي
جستند.  اتفاق نظر داشتند و همگي آنان از شرارت جن و شيطان، به اهللا متعال پناه مي

  3فته است.داري، در برابر اين ديدگاه سخني نگ هيچ انسان دين

  نوشتارهاي قرآن و حديث:  -2
  فرمايد:  نوشتارهاي بسياري در اثبات وجود جن نقل شده است. اهللا متعال مي

 m    M   L  K    J  I  H  G       F  E   D     C  B  Al ]:1جن[  
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تالوت   بهجن اي محمد! به امت خود بگو: به من وحي شده است كه گروهي از «
  .»اند: ما قرآن زيبا و شگفتي را شنيديم اند و گفته دهقرآن گوش فرا دا

 m    a  `   _  ~       }  |     {  z  y        x  wl ]:6جن[ 
و سركشي  گمراهي وسيله بر بدين و، آوردند مي  پناه ها  جناز برخي  به ها انسان ازبرخي  و«

  .»افزودند ايشان مي
اند، كه به دليل كثرت و شهرت،  ان شدهآيات و نوشتارهاي بسياري در اين مورد بي

  ها نيست.  نيازي به بيان آن

  مشاهده: -3
ها را  اند. هر چند بسياري از مردم، آن بسياري از مردم امروز و گذشته، جن را ديده

كردند كه   اند، گمان مي اند كه جن بوده اند، اما ندانسته ها را شنيده ديده و صداي آن
  رئي يا فضايي هستند. هاي نام ، انسان»ارواح«

رسول است.  صرسول اهللا باره، مشاهده خود  ترين دليل در اين رايجارزشمندترين و 
ها را تعليم داده و قرآن را براي آنان تالوت  ها سخن گفته، آن جن را ديده، با آن صاهللا 

  كرده است. در اين مورد، در جاي خودش سخن خواهيم گفت.

  سگ و االغ جن را مي بينند 
مانند سگ و   بينند، برخي از موجودات، ها، جن را نمي در حالي كه بسياري از انسان

  فرمودند:  صرسول اهللا بينند. در صحيح بخاري و مسلم آمده است كه  االغ، جن را مي

ا« تُمْ  إِذَ عْ مِ يَاحَ  سَ ةِ  صِ كَ يَ وا الدِّ أَلُ اسْ نْ  اهللاََّ فَ لِهِ  مِ َا فَضْ إِهنَّ أَتْ  فَ ا رَ لَكً إِ  مَ اوَ تُمْ  ذَ عْ مِ ِيقَ  سَ رِ  هنَ امَ  احلِْ
وا ذُ وَّ تَعَ نَ  بِاهللاَِّ فَ يْطَانِ  مِ َا الشَّ إِهنَّ أَتْ  فَ ا رَ يْطَانً  .1»شَ
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؛ زيرا وقتي خروس و بزرگي اهللا را بخواهيدفضل  ،(هرگاه آواز خروس را شنيديد
ان به اهللا آيد و هر گاه صداي االغ را شنيديد، از شر شيط اي را ببيند، به صدا در مي فرشته

  بيند). پناه ببريد؛ زيرا او در اين هنگام، شيطان را مي
  فرمودند:  صرسول اهللا كند كه  ابوداود از جابر بن عبداهللا روايت مي

اإ« تُمْ  ذَ عْ مِ ُ , فَ اهللاِذوا بِ عوّ تَ , فَ امرِ احلِ  يقَ هنَ  وَ  لبِ الكَ  نباحَ  سَ  .1»رونما ال تَ  رونَ يَ  نَّ إهنّ
بينند،  مي يها چيزهاي زيرا آن به اهللا پناه ببريد،  ا شنيديد، (هرگاه صداي سگ و االغ ر

  بينيد).  كه شما نمي
آور نيست؛  ديد ما پنهان است، شگفتاز   چيزهايي را ببيند كهيك حيوان   كه اين

اند كه برخي موجودات زنده، توان ديدن چيزهايي را دارند، كه ما  دانشمندان ثابت كرده
ماوراء بنفش را  ي ها نيستيم. براي نمونه، زنبور عسل اشعه آن ها قادر به ديدن انسان
بيند و جغد نيز در تاريكي شب  بيند و به همين خاطر از پشت ابرها خورشيد را مي مي

  تواند موش را ببيند.  سياه، مي

  پندارند  مطلب سوم: رد ديدگاه كساني كه جن را فرشته مي
  در ضمن آن فرمودند:  ص رسول اهللاپيشتر به حديثي اشاره كرديم كه 

 ».ن نارٍ قوا مِ لِ خُ  نَّ اجلِ  أنَّ  , وَ ن نورٍ قوا مِ لِ خُ  كةَ الئِ املَ  أنَّ «
  اند). (فرشتگان از نور و جن از آتش آفريده شده

با توجه به اين روايت، اصل فرشتگان را جدا از اصل جن بيان ، صرسول اهللا 
ته و جن، دو دنياي مستقل و جدا اين حديث بيانگر اين واقعيت است كه فرش .فرمودند

  از هم هستند. 
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پذيرد كه  هر كس به نوشتارهايي كه پيرامون جن و فرشته آمده است دقت كند، مي
آشكاري وجود دارد. فرشته نيازي به خوردن و آشاميدن  هاي ميان اين دو موجود، تفاوت

جن،  ؛ امادهد ام ميكند و مأموريت خود را انج ندارد، از فرمان اهللا متعال سرپيچي نمي
نوشد و سركشي پروردگار را كرده و خالف دستور او،  خورد، مي مي  گويد، دروغ مي
  كند.  عمل مي
ها را ندارند،  هاي ما توان درك آن ها پنهانند، چشم اين دو موجود از ما انسان  آري،
   ها دو موجود از هم جدا هستند كه در ذات و صفات با هم تفاوت دارند. ولي آن

  :  شيطان و جنسومگفتار 

   شيطانمطلب نخست: تعريف 
ي آن بسيار سخن گفته است، از دنياي  شيطان، كه اهللا متعال در قرآن براي ما درباره

پرستيد و همراه با فرشتگان در آسمان زندگي  جن است. در آغاز، شيطان اهللا را مي
كه آدم را سجده كند، دچار  كرد و وارد بهشت شد. وقتي اهللا متعال به او دستور داد مي

گاه اهللا متعال، او را از درگاه  خودبيني و غرور شد و دستور اهللا متعال را به جا نياورد، آن
  خويش بيرون راند. 

شيطان از آن  ي شود و واژه در زبان عربي، به هر سركش و نافرمان، شيطان گفته مي
سرپيچي  وردگارش نافرماني و جهت بر اين موجود اطالق شده است، كه او از دستور پر

  كرد. به او طاغوت نيز گفته شده است: 

 mi  h  gf  e  d  c  b  a       o  n  m  l  k  j
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اند، در راه  پيشه جنگند و كساني كه كفر كساني كه ايمان آوردند، در راه يزدان مي «
گمان نيرنگ شيطان هميشه ضعيف  ا ياران شيطان بجنگيد. بيجنگند. پس ب شيطان مي

  .»است
شود. عقاد در كتابش به نام  ها، با همين واژه شناخته مي شيطان، در نزد بسياري از امت

نام دارد، كه از حد خويش پا فراتر » طاغوت«كند. به اين دليل  همين را بيان مي» ابليس«
د و خود را به عنوان معبودي كه بايد پرستش نهاد، از دستور پروردگارش سرپيچي كر

به خود » ابليس«شود، معرفي كرد. اين موجود، چون از رحمت الهي نااميد شد، اسم 
شود كه نزد او هيچ خيري نباشد و  در زبان عربي، به كسي گفته مي» بلَس«گرفت. 

»يعني: نااميد و سرگردان شد. » أبلَس  
برد كه شيطان  ي شيطان را مطالعه كند، پي مي ارهكسي كه گفتار قرآن و احاديث درب

طور كه برخي از  كند و... و آن فهمد، حركت مي انديشد، مي  موجودي است كه مي
كه شيطان همان روح زشت و پليدي  پندارند  پندارند، نيست. آنان مي هاي ناآگاه مي انسان

ز روح بزرگ انساني غافل شود و او را ا هاي حيواني انسان نمودار مي است كه در غريزه
  1كند. مي

  مطلب دوم: اصل شيطان 
باشد. برخي از دانشمندان  در مطالب گذشته، بيان شد كه شيطان از نژاد جن مي

  كنند:  زير استدالل مي ي هباره اختالفاتي دارند و به آي گذشته و امروز، در اين

 m     £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  v
l ]34: هبقر[   

مگر  ،كردند. همگي سجده كنيد سجده فرشتگان گفتيم: براي آدم  كه به هنگامي و  «
  .»كافران شد ي ابليس كه سر باز زد و تكبر ورزيد و از زمره
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استثنا كرده است و  در اين آيه و ديگر آيات مانند آن، اهللا متعال، ابليس را از فرشتگان 
  1باشد. ميمستثني از جنس مستثني منه قاعده، طبق 

هاي تفسير و تاريخ، آمده است كه برخي از دانشمندان اعتقاد  در بسياري از كتاب
دار آسمان دنيا و از  دار بهشت يا خزانه داشتند كه شيطان از جنس فرشته است، وي خزانه

  ترين فرشتگان بوده است. بهترين و گرامي
نقل شده است كه بسياري از باره، آثار زيادي از گذشتگان  گويد: در اين كثير مي ابن

مورد بحث و   كهاند  نقل شدهرو  از اينها، از اسرائيليات هستند. روايات اسرائيلي  آن
ها معلوم نيست؛ اما  وضعيت بسياري از آن  يادآوري است كه  . الزم بهبررسي واقع شوند

ريم، اختالف ها دروغ هستند؛ زيرا با حق و حقيقتي كه در دست دا از آن اي پارهگمان،  بي
  دارند. 

نياز است؛ زيرا اين اخبار از كمي،  قرآن، از تمامي اين اخبار و آثار گذشتگان، بي
اند كه  اند و افرادي نبوده فزوني و دگرگوني خالي نيستند، بسيار مورد دستبرد  قرار گرفته

  دارند. آن گفتارها را، از تحريف و دروغ، نگه 
و تمند شراف نيكوكار و نقادان افراد وايان، رهبران، اما امت اسالمي، دانشمندان، پيش

درستي و نادرستي آن را   ، آنان كه علم حديث را تدوين نمودند،داردحافظان بزرگواري 
مكذوب را مشخص كردند، اين  روشن كردند، حسن، ضعيف، منكر، موضوع، متروك، 

را، معرفي كردند. گويان  جعل كنندگان، مجهوالن و ساير دروغ  گذاران حديث، خدمت
و  صرسول اهللا داري از سنت  اين خدمات بسيار ارزنده را، به خاطر نگه ي آنان، همه

چه كه او نفرموده  اند. تا دروغي به ايشان نسبت داده نشود و آن مقام واالي او انجام داده
  است، به عنوان حديث از وي نقل نشود. 
باشد بر  ، دليل قانع كننده و مطمئني نميي باال استثنا كردن ابليس از فرشتگان در آيه

كه شيطان از جنس فرشتگان است؛ ممكن است، اين استثناء، استثناي منقطع باشد؛  اين

                                           
 ا چيز، از جنس آن گروه است.كنيم، آن كس ي يعني وقتي چيزي يا كسي را از گروهي جدا مي -1
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(استثناء منقطع آن است كه مستثني از جنس مستثني منه نباشد) درست نيز همين است، 
  باشد:  اي ديگر، تصريح شده است كه شيطان از نژاد جن مي زيرا در آيه

 m   {z     y  x  w  v  u  t     s    r  q   p   o    n  m  l
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گاه كه ما به فرشتگان گفتيم: براي آدم سجده كنيد. آنان جملگي سجده كردند  آن«
كرد. آيا او و سرپيچي جن بود و از فرمان پروردگارش گروه كه از  ،مگر ابليس

 ، به جاي من سرپرست و مددكار خودهستند با وجود اين كه دشمنان شما ،انش رافرزند
  .»گيريد؟! ستمكاران چه عوض بدي دارند مي

رسول باشد؛  از حديثي صحيح، ثابت است كه جن موجودي جدا از فرشته و انسان مي
  فرمايد:  مي صاهللا 

نْ قوا لِ خُ  نَّ اجلِ  , وأنَّ ن نورٍ قوا مِ لِ خُ  ةَ كَ الئِ املَ  أنَّ « جٍ  مِ ارِ نْ  مَ ارٍ  مِ  .1»ن طنيٍ مِ  قَ لِ خُ  آدمَ  أنَّ  , وَ نَ
  اند).  (فرشتگان از نور، جن از آتش و آدم از گل آفريده شده

گويد: ابليس حتي براي يك چشم به هم زدن، از فرشتگان نبوده  حسن بصري مي
نه  عالمه ابن تيميه اين است كه شيطان از نظر صورت و شكل ظاهري و هشوپژ. 2است

   3از نظر اصل و نژاد، از فرشتگان است.

   ؟ستها آيا شيطان، اصل جن است يا يكي از آن
ها،  كه شيطان اصل جن است يا يكي از آن دليلي قاطع و نوشتاري  صريح، بر اين

  فرمايد:  وجود ندارد. گرچه سخن دوم پذيرفتني است؛ زيرا اهللا متعال مي
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طور كه آدم اصل و  همان  گويد: شيطان، اصل و پدر جن است،  عالمه ابن تيميه مي
  1پدر بشر است.

  زشت شيطان  ي مطلب سوم: چهره
اي زشت و  تصوري كه در مورد شيطان وجود دارد اين است كه وي، داراي چهره

رويد، به سر  عمق دوزخ مي را، كه در» زقّوم«ي درخت  باشد. اهللا متعال، ميوه مي  كريه
  بد و كريه شياطين آگاه است: ي شيطان تشبيه كرده است؛ چون اهللا متعال از چهره

 mr  q  p  o  n  m  l  k  j i  hl ]64:صافات-
65[  

هاي  سر ،آن ي شكوفه و ميوه. گويا رويد زقّوم درختي است كه در ته دوزخ مي«
  .»شياطين است

را مردي سياه رنگ، با ريشي انبوه، ابرواني بلند، دهاني مسيحيان قرون وسطي، شيطان 
  2پنداشتند. ميآيد، همراه با شاخ، سم و دم،  كه از آن شعله بيرون مي

  مطلب چهارم: شيطان دو شاخ دارد
  فرمودند:  صرسول اهللا    است كه  ، روايت شدهعمر  بن در صحيح مسلم، از عبداهللا

ا الَ « وْ رَّ َ مْ  حتَ الَتِكُ سِ  لُوعَ طُ  بِصَ مْ الَ  الشَّ ا وَ َ وهبَ رُ َا غُ إِهنَّ عُ  فَ ىْ  تَطْلُ نَ رْ يْطَانٍ  بِقَ  .3»شَ
(هنگام طلوع و غروب خورشيد، نماز نخوانيد؛ زيرا خورشيد ميان دو شاخ شيطان 

  كند). طلوع مي
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  فرمودند: صرسول اهللا   است كه  وايت شده، ردر حديثي ديگر، از ابن عمر 

ا« عَ  إِذَ لَ بُ  طَ اجِ سِ ال حَ مْ وا شَّ عُ دَ ةَ  فَ الَ تَّى الصَّ زَ  حَ ُ ا تَربْ إِذَ ابَ  وَ بُ  غَ اجِ سِ  حَ مْ وا الشَّ عُ دَ  فَ
ةَ  الَ تَّى الصَّ الَ  تَغِيبَ  حَ يَّنُوا وَ َ مْ  حتَ تِكُ الَ لُوعَ  بِصَ سِ  طُ مْ الَ  الشَّ ا وَ َ وهبَ رُ َا غُ إِهنَّ عُ  فَ َ  تَطْلُ ْ  بَنيْ ينَ رْ  قَ
يْطَانٍ   .1»شَ

كه آفتاب كامالً آشكار  شود، نماز را رها كنيد تا اين يخورشيد نمايان م ي (وقتي گوشه 
كه كامالً  خورشيد غروب كند و پنهان شود، نماز را رها كنيد تا اين ي شود و هرگاه گوشه

غروب شود و نمازتان را هنگام طلوع يا غروب آفتاب نخوانيد، زيرا خورشيد ميان دو 
  كند). شاخ شيطان طلوع مي

پرستيدند و هنگام طلوع و  ، مشركان خورشيد را ميمفهوم حديث اين است كه
كردند، در آن هنگام شيطان خود را در محل غروب و طلوع قرار  غروب، آن را سجده مي

  مشركان، پرستش شود.  ي داد تا پرستش مشركان براي شيطان باشد و به وسيله مي
، در صحيح مسلم، اين مطلب به صراحت آمده است. عمرو بن عبسه سلمي

  فرمودند:  صرسول اهللا سوال كرد؟  صرسول اهللا ي نماز از  درباره

لِّ « الَةَ  صَ بْحِ  صَ مَّ  الصُّ ْ  ثُ نِ  أَقْرصِ الَةِ  عَ تَّى الصَّ عَ  حَ سُ  تَطْلُ مْ تَّى الشَّ عَ  حَ فِ تَ رْ َا تَ إِهنَّ عُ  فَ نيَ  تَطْلُ  حِ
عُ  َ  تَطْلُ ىْ  بَنيْ نَ رْ يْطَانٍ  قَ ينَئِذٍ  شَ حِ دُ  وَ جُ سْ ا يَ فَّ  هلََ مَّ  ارُ الْكُ لِّ  ثُ إِنَّ  صَ الَةَ  فَ ةٌ  الصَّ ودَ هُ شْ ةٌ  مَ ورَ ْضُ  ». حمَ

(نماز صبح را بخوان و بعد از آن تا طلوع كامل خورشيد، از خواندن نماز خودداري 
كند و كفار هنگام طلوع، شيطان را  كن؛ زيرا خورشيد ميان دو شاخ شيطان طلوع مي

نگام فرشتگان حضور در اين هوان؛ زيرا رو، بعد از طلوع نماز بخ كنند. از اين سجده مي
  دارند).

  بازداشت:پس از اداي نماز عصر، او را از خواندن نماز  صرسول اهللا سپس، 
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تَّى« بَ  حَ رُ سُ  تَغْ مْ َا الشَّ إِهنَّ بُ  فَ رُ َ  تَغْ ىْ  بَنيْ نَ رْ يْطَانٍ  قَ ينَئِذٍ  شَ حِ دُ  وَ جُ سْ ا يَ ار هلََ فَّ  .1»الْكُ
كند و  انا خورشيد ميان دو شاخ شيطان غروب ميكه خورشيد غروب كند؛ هم (تا اين

  كنند).  را سجده مي كفار هنگام غروب، آن
هنگام طلوع و غروب خورشيد، خواندن نماز منع شده است. در اين هنگام، اگر نماز 
سببي داشته باشد، مانند تحية المسجد و نماز جنازه، خواندنش جايز است و نمازي كه 

  : سنت مطلق، خواندنش جايز نيست. سببي نداشته باشد، مانند

  نكنيد). زمان مشخصي (قصد و اراده،  .»ال حتينواً «فرمودند:  صرسول اهللا 

 عمر ، سخن از شاخ شيطان به ميان آمده است. ابندر حديث بخاري از ابن عمر 

 فرمود:  مي كرد و را ديدم كه به سوي مشرق اشاره مي صرسول اهللا گويد:  مي  

تْنَةَ الْ  إِنَّ ها « نَا فِ اهُ نْ  هَ يْثُ  مِ عُ  حَ طْلُ نُ  يَ رْ يْطَانِ  قَ  » الشَّ
  جايي است كه شاخ شيطان قرار دارد).همان   فتنهجاست،  (آگاه باشيد، همانا فتنه آن

  گفتار چهارم: غذا، نوشيدني و ازدواج جن

  مطلب اول: خوردني و نوشيدني جن 
نوشد. در صحيح بخاري آمده  يخورد و م مي ،هستند  جن، كه شياطين نيز از جنس آن

به من دستور فرمودند تا براي استنجاء،  صرسول اهللا گويد:  مي است: ابوهريره 
 سنگي را بياورم و فرمودند: استخوان و سرگين حيوان نياوري. وقتي ابوهريره 

  فرمودند:  صرسول اهللا راز عدم استفاده از استخوان و سرگين، پرسيد،  ي درباره
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ا« َ امِ  نْ مِ  مهُ عَ نِّ  طَ ِ هُ  اجلْ إِنَّ اينِ  وَ دُ  أَتَ فْ نِّ  وَ يبِنيَ  جِ مَ  نَصِ نِعْ نُّ  وَ ِ أَلُوينِ  اجلْ سَ ادَ  فَ تُ  الزَّ وْ عَ دَ مْ  اهللاََّ فَ  أَنْ  هلَُ
وا الَ  رُّ مُ ظْمٍ  يَ الَ  بِعَ ةٍ  وَ ثَ وْ وا إِالَّ  بِرَ دُ جَ ا وَ يْهَ لَ عْ  عَ  .1»امً طَ

صيبين نزد من آمدند و چه هاي شهر ن (اين دو غذاي جن هستند و گروهي از جن
ها  هاي خوبي بودند. آنان از من درخواست غذا كردند. من نيز از اهللا خواستم كه آن جن

  بر هر استخوان و يا سرگيني كه بگذرند، بر آن، غذايي بيابند). 
رسول   است كه  روايت شده، در سنن ترمذي، به سند صحيح از عالمه ابن مسعود 

  فرمودند:  صاهللا 

وا ال« تَنْجُ ثِ  تَسْ وْ ال بِالرَّ , وَ هُ  بِالْعِظَامِ إِنَّ ادُ  فَ مْ  زَ انِكُ وَ نَ  إِخْ نِّ  مِ ِ  2».اجلْ
(با استخوان و سرگين حيوانات استنجاء نكنيد؛ همانا آن غذاي برادران جن شما 

  است). 
  فرمودند:  صرسول اهللا   است كه  ، روايت شدهدر صحيح مسلم، از ابن مسعود 

انِى« اعِ  أَتَ نِّ  ىدَ ِ بْتُ  اجلْ هَ ذَ هُ  فَ عَ أْتُ  مَ رَ قَ مُ  فَ يْهِ لَ آنَ  عَ رْ  »الْقُ
  گر جن نزد من آمد، همراه با او رفتم و قرآن را براي آنان تالوت كردم) (دعوت

رسول اهللا ها از  او مرا با خود برد، آثار جن و آثار اتش آنان را به من نشان داد. جن
استخواني كه نام اهللا متعال روي آن گفته  هر  فرمود: صرسول اهللا غذا خواستند و  ص

شود و هر سرگيني از حيوانات براي  شود و در دست شما قرار گيرد، پر از گوشت مي
فرمود: با اين دو چيز (استخوان و سرگين  صرسول اهللا هاي شما علوفه است، سپس  دام

  3ها طعام برادران جني شما است.  حيوان) استنجاء نكنيد. آن
هاي آنان  ز استنجاء با سرگين، تنها طعام بودن آن براي جن يا براي دامعلت نهي ا

                                           
  ) 3860).، شماره: (7/171بخاري: ( -1
  )17) شماره: (1/8ترمذي: ( -2
  )450)، شماره: (1/332مسلم: ( -3



 شياطين ها و جندنياي       34

 صرسول اهللا . اند داليل ديگري را نيز براي آن بيان داشته صرسول اهللا نيست، بلكه 
فرمودند: شيطان با دست  صرسول اهللا تصريح كردند، كه سرگين حيوانات نجس است. 

است كه با او مخالفت كنيم. در صحيح  خورد و به ما دستور داده شده چپ طعام مي
  فرمودند:  صرسول اهللا   است  كه  ، روايت شدهمسلم از ابن عمر 

ا« لَ  إِذَ مْ  أَكَ كُ دُ لْ  أَحَ يَأْكُ لْ ِهِ  فَ ين ا بِيَمِ إِذَ بَ  وَ ِ بْ  رشَ َ يَرشْ لْ ينِهِ  فَ إِنَّ  بِيَمِ يْطَانَ  فَ لُ  الشَّ أْكُ لِهِ  يَ امَ  بِشِ
بُ  َ يَرشْ لِهِ  وَ امَ  ».بِشِ
نوشد، با دست  با دست راست بخورد و هر گاه مي  خورد، كسي از شما طعام مي (هر

  1نوشد).  خورد و مي راست بنوشد، زيرا شيطان با دست چپ مي
  در صحيح مسلم آمده است: 

ا« لَ  إِذَ خَ لُ  دَ جُ يْتَهُ  الرَّ رَ  بَ كَ ذَ نْدَ  اهللاََّ فَ ولِهِ  عِ نْدَ  دُخُ عِ هِ  وَ امِ عَ الَ  طَ يْطَانُ  قَ بِيتَ  الَ  الشَّ مْ  مَ الَ  لَكُ  وَ
اءَ  شَ ا. عَ إِذَ لَ  وَ مْ  دَخَ لَ رِ  فَ كُ ذْ نْدَ  اهللاََّ يَ ولِهِ  عِ الَ  دُخُ يْطَانُ  قَ تُمُ  الشَّ كْ رَ ا. املَْبِيتَ  أَدْ إِذَ ْ  وَ رِ  ملَ كُ ذْ نْدَ  اهللاََّ يَ  عِ

هِ  امِ عَ الَ  طَ تُمُ  قَ كْ رَ اءَ  املَْبِيتَ  أَدْ شَ الْعَ  2 ».وَ
و اهللا را ياد كرد و  بر زبان جاري نمودرا » سم اهللاب«(هرگاه انسان وارد خانه شد و 

گويد:  ، شيطان به لشكريان خود ميبر زبان جاري نمودرا » بسم اهللا«هنگام غذا خوردن 
براي شما در اين خانه نه غذايي وجود دارد و نه جاي خوابي. و هرگاه به هنگام وارد 

جا جاي خواب  گويد: اين ند، شيطان ميرا نگويد و اهللا را ياد نك» بسم اهللا«شدن به خانه، 
  و خوراك  شما است).

  نوشد.  خورد و مي رساند كه شيطان مي بدون ترديد، اين نوشتارها اين مطلب را مي
طور كه انسان از خوردن گوشتي كه هنگام ذبح، نام اهللا متعال روي آن گفته  همان

واني كه نام اهللا روي آن گفته است، جن مؤمن نيز از استفاده از استخ  شود، منع شده نمي
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برد؛ زيرا شياطين طعامي را كه نام اهللا  مي  است و جن كافر از آن بهره شود، منع شده  نمي
دانند. بنابر همين حديث، برخي  براي آن گفته نشود، براي خود حالل مي» بسم اهللا«و 

بسم  – متعال اند كه گوشت مردار، غذاي شياطين است؛ چون نام اهللا علما بر اين عقيده
  بر آن گفته نشده است.  –اهللا 

  عالمه ابن قيم از آيه: 

 m  L  K  J   I  H  G  F       E  Dl ]90:همائد[  

آزمائي و  ها و اوراقي كه براي بخت خوارگي و قماربازي و بتان و تيرها (و سنگ مي «
  .»باشند شيطان ميكار بريد) پليدند و  ي به كار مييگو غيب

نوشد  رده است كه مسكرات، شراب شيطان است؛ پس شيطان از شرابي ميبرداشت ك
اند و خودش در ساختن آن با دوستانش شريك  كه دوستانش به دستور او، آن را ساخته

كنند، در گناه و عذاب نيز شيطان  است. لذا آنان كه شيطان را در نوشيدن شريك خود مي
  شريك آنان است. 

عبداهللا بن يزيد، بيان كرده است، برداشت ابن قيم را تاييد روايتي كه امام نسائي، از 
  براي ما نوشت:اي  در نامه، گويد: عمر بن خطاب  كند. عبداهللا بن يزيد مي مي

ا« دُ  أَمَّ عْ وا بَ بُخُ اطْ مْ  فَ كُ ابَ َ تَّى رشَ بَ  حَ هَ ذْ نْهُ  يَ يبُ  مِ يْطَانِ  نَصِ إِنَّ  الشَّ ِ  لَهُ  فَ نَنيْ مْ  اثْ لَكُ دٌ  وَ احِ  1».وَ
كه سهم شيطان از آن بيرون رود؛ زيرا در آن  تان را بجوشانيد، تا اين نوشيدني(

  نوشيدني، شيطان دو سهم و شما يك سهم داريد.)

  مطلب دوم: ازدواج و توليد مثل جن 
زير بر ازدواج جن  ي كند. برخي از علما، از آيه آشكار است كه جن ازدواج مي

  فرمايد:  ي همسران اهل بهشت مي اند. اهللا متعال درباره استدالل كرده
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 m    ~  }    |  {  z  yl ]56:رحمن[  
  .»با ايشان نزديكي نكرده است جن،انسان و  ،و پيش از آنان«
، جماعي است »طمث«اند:  ، در زبان عربي، به معناي جماع است. برخي گفته»طمث«

  ريزي همراه باشد.  كه با خون
  كند: اي بحث دارد، به شرح زير بيان ميسفاريني، حديثي را كه به لحاظ سند ج

  1»داً دَ ر عَ م أكثَ هُ  نوآدم, وَ بَ  دُ والَ تَ ام يَ , كَ دونَ والَ تَ يَ  نَّ اجلِ  إنَّ «
  كند و تعداد جن از فرزندان آدم بيشتر است).  (جن مانند انسان زاد و ولد مي

ر ياد شده به صراحت داللت دارد ب ي قطع نظر از درستي يا نادرستي حديث، آيه
  كند و با بودن اين آيه، نياز به دليل ديگري نيست.  كه، جن جماع مي اين

اهللا متعال در نكوهش  .اهللا متعال به ما خبر داده است كه شيطان فرزند و خانواده دارد
  فرمايد:  از كساني كه با شيطان و اوالدش دوستي دارند، مي

 m   ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |l ]50:كهف[  
، به جاي من سرپرست و هستند با وجود اين كه دشمنان شما ،رزندانش راآيا او و ف«

  »گيريد؟! مددكار خود مي
كنند و جمعيت آنان  گويد: فرزندان شيطان مانند فرزندان آدم، زاد و ولد مي قتاده مي

  2از فرزندان آدم بيشتر است.

                                           
   العظمة عن قتادةابن ابي حاتم و ابو شيخ في:  -1
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   كند ازدواج نمي نوشد و خورد، نمي گويند: جن نمي مي برخي مطلب سوم:
كند. داليلي كه  آشامد و ازدواج نمي خورد، نمي اند كه جن نمي گروهي بر اين عقيده

  كند.  در گفتارهاي پيشين، از قرآن و سنت، بيان كرديم، نادرستي اين اعتقاد را اثبات مي
خورند و  هاي مختلفي دارد: برخي مي برخي علما بر اين باورند كه جن، گونه

  گويد:  مي  يستند. وهب بن منبهنوشند و برخي ها چنين ن مي

ا خالصُ اجلنّ أجناسٌ « , وال ونَ وتُ مُ ال يَ  , وَ بونَ رشِ ال يَ  , وَ لونَ أكُ ال يَ  م ريحٌ هُ فَ  اجلنِّ  , فأمّ
يتوالدون, ومنهم أجناس يأكلون, ويرشبون, ويتوالدون, ويتناكحون, ويموتون, قال: وهي 

 .1»هذه السعايل والغول وأشباه ذلك
خورند،  هستند، نمي هاخالص همان باد هايني دارد؛ جن(جن انواع گوناگو

نوشند،  خورند، مي ها، مي ميرند و زاد و ولد ندارند. گروهي ديگر از آن نوشند و نمي نمي
ها  دوم، سعالي، غول و امثال آن ي دسته .ميرند. كنند و مي زاد و ولد دارند، ازدواج مي

  هستند).
گونه دليلي بيان نكرده  به دليل دارد، اما او هيچ البته اين ادعاي وهب بن منية، نياز

  است. 
جود  اند؛ آيا مي هايي بيان كرده خوردن جن، صحبت ي ي نحوه برخي از علما، درباره

صحبت كردن پيرامون اين   يادآوري است كه  كشد. اما الزم به كه بو مي بلعد، يا اين يا مي
آگاهي نداريم و اهللا متعال و رسولش  است؛ زيرا ما از چگونگي خوردناشتباه موضوع، 

  اند. نيز در اين باره سخني نگفته

  مطلب چهارم: ازدواج انسان با جن 
كه فالن انسان با جني ازدواج كرده است، جني به فالن زن پيغام نكاح  ايم بارها شنيده

 داده است. عالمه سيوطي، آثار و اخباري از سلف و علما، دال بر ازدواج جن وانسان، 

                                           
  ) 2/222لوامع االنوار: («است   ابن جرير آن را گزارش كرده - 1
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كنند و اين ازدواج زاد  فرمايد: جن و انسان با هم ازدواج مي نقل كرده است. ابن تيميه مي
  و ولد نيز دارد و اين امري مشهور است. 

به فرض امكان و وقوع ازدواج انسان با جن، گروهي از علما مانند: حسن بصري، 
دليلي بر «فرمايد:  مي -اهللا رحمه-امام مالك  .دانند قتاده، حكم و اسحاق، آن را مكروه مي

پذيرد  البته امام مالك چنين چيزي را نمي» ممنوع بودن ازدواج انسان با جن وجود ندارد.
كند: من ازدواج انسان با جن را  پسندد. ايشان دليل عدم تأييد آن را، چنين بيان مي و نمي
: فالن جن گويد اگر از زن بارداري پرسيده شود: شوهر تو كيست؟ ميزيرا پسندم؛  نمي

توانند هر عمل  حامله ميزنان (زيرا  1شود. است. اين كار باعث گسترش فساد مي
   نامشروعي را به جن نسبت دهند.)

كه اهللا متعال ازدواج  گروهي معتقدند كه ازدواج انسان با جن، ممنوع است؛ چرا 
. اهللا انسان با جنس خودش را به عنوان سنّت و منّتي بر بندگانش معرفي نموده است

  فرمايد: متعال مي

m  e  d  c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y
   gfl ]21:روم[  

اين است كه از جنس خودتان همسراني را اهللا  هاي قدرت و عظمت و يكي از نشانه«
  »قرار داد.مهر و محبت  ،براي شما آفريد تا در كنار آنان بياراميد و در ميان شما و ايشان

ي دهد، به دليل اختالف جنس، مهرباني و انسجام ميان زن و اگر چنين چيزي رو
گردد؛ زيرا دوستي و مهرباني مورد  آيد و حكمت ازدواج نيست مي شوهر به وجود نمي
  يابد.  نظر آيه، تحقق نمي

  و گذشته، واقع شده حال، در  ازدواج انسان با جن نزد برخي ي ، مسألهصورتبه هر 
كند، كمتر  دهد، باز هم نادر است. كسي كه چنين كاري مياي رخ  است. اگر چنين مساله
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بلكه چنين انساني، بسياري از اوقات خود را در چنين  گيرد؛  حكم شرع را در نظر مي
  يابد.  بيند و راه رهايي براي خود نمي ازدواجي غير مختار مي

  زير است:  ي دليل امكان وقوع ازدواج جن با انسان، آيه

 m}    |  {  z  y      ~l ]:56رحمن[  
  .»با ايشان نزديكي نكرده است جني،و پيش از آنان انسان و «

  باشد.  آيه دال بر صالحيت حوران بهشتي براي جن و انس مي

  گفتار پنجم: عمر و مرگ جن

  باشند: زير مي ي موجودات  مشمول آيه ي ميرد؛ زيرا همه گمان، جن مي بي

 m  x  w  v  u   t  s  r  q  p  oy     ~  }  |  {  z
  _l ]:28-26رحمن[  
گردد و تنها ذات پروردگار با  ست، دستخوش فنا مياكه بر روي زمين چه  آنهمه (

دروغ هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام   .ماند و بس عظمت و ارجمند تو مي
    ) ؟!نگاريدا مي

  فرمودند:  صاهللا رسول   است كه  ، روايت شدهدر صحيح بخاري از ابن عباس 

مَّ « هُ وذُ  إِنِّى اللَّ تِكَ  أَعُ زَّ نِى أَنْ  أَنْتَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  بِعِ لَّ ىُّ  أَنْتَ  تُضِ  احلَْ وتُ  الَ  الَّذِ مُ نُّ  يَ اجلِْ  وَ
نْسُ  اإلِ وتُونَ  وَ مُ  ».يَ
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برم كه معبودي جز تو وجود ندارد، تو معبودي هستي كه  (بارالها، به عزت تو پناه مي
  1ميرند). جن و انس مي ميرد و نمي

ي ابليس لعين آمده است كه تا  البته مقدار عمر جن، براي ما معلوم نيست؛ اما درباره
  ماند: روز رستاخيز زنده مي

 m  l  k  j    i  h  g    f  e    d  c  bl ]:15- 14اعراف[  
 عالاهللا مت  .مهلت دهشوند،  كه همگي دوباره زنده ميشيطان گفت: مرا تا روزي «

  .»مهلت يافتگاني ي از زمره توگفت: 
  كند.  تر عمر مي پس تنها عمر شيطان برما معلوم است. البته جن از انسان بيش

به قتل  را 2»شيطانة العزي«از جمله داليل مرگ جن، اين است كه خالد بن وليد 
، جني كه خود را به شكل اژدها در آورده بود، به  رساند. همچنين يكي از صحابه

 اين جريان در مباحث آينده خواهد آمد.)(هالك رساند. 

  گفتار ششم: خانه، مجلس و مكان جن

كنيم. بسياري از  ها در آن زندگي مي روي همان زميني سكونت دارد، كه ما انسانجن 
  كنند. دان، جاهاي نجس و گنديده و گورستان، زندگي مي ها در خرابه، جنگل، زباله آن

بن تيميه، بسياري از درويشاني كه دوست و رفيق شياطين هستند، عالمه ا ي بنابر گفته
  كنند. برند، كه شياطين نيز در آن زندگي مي گونه جاها پناه مي به اين

و ،  در احاديث، از خواندن نماز در حمام، به دليل نجاست و سكونت شياطين در آن
  است.نهي شده  ،كه ممكن است منجر به شرك شود گورستان، به دليل اين
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كنند، كه بتوانند فساد را گسترش دهند؛ مانند:  تر در جاهايي زندگي مي شياطين، بيش
  ي مردم و... . بازارها، مراكز رفت و آمد توده

  فرمود:  ، به يارانش ميسلمان 
شوند و آخر از همه بيرون  توانيد از نخستين كساني نباشيد كه وارد بازار مي تا مي«
يدان نبرد شياطين است و آنان در بازارها، پرچم خود را به اهتزاز در روند؛ زيرا بازار م مي
  »آورند. مي

ذكر اهللا  ، »بسم اهللا«گذرانند. خواندن  هاي مسكوني مردم مي شياطين، شب را در خانه
راند..  ها را از خانه بيرون مي الكرسي، آن آيةبقره و  ي متعال و به ويژه خواندن سوره

است كه هنگام تاريك شدن هوا، كودكان را از بيرون رفتن باز فرموده  صرسول اهللا 
  . 1گردند شوند و زياد مي داريم؛ زيرا شياطين در اين برهه از زمان، در زمين پخش مي

  شوند.  كنند و در ماه مبارك رمضان به زنجير كشيده مي شياطين، از اذان فرار مي
 ،صرسول اهللا جا است كه  اين شياطين، نشستن ميان سايه و آفتاب را دوست دارند؛

  2از نشستن در اين مكان، منع كرده است.

  گفتار هفتم: مركب و سواري جن

، صرسول اهللا ، چنين نقل كرده است: جن از  امام مسلم، از عبداهللا بن مسعود
    فرمود: صرسول اهللا درخواست غذا كرد، 

مْ « لُّ  لَكُ ظْمٍ  كُ كِرَ  عَ مُ  ذُ يْهِ  اهللاَِّ اسْ لَ عُ يَ  عَ مْ  ىفِ  قَ يكُ دِ رَ  أَيْ فَ ا أَوْ ونُ  مَ كُ امً  يَ لُّ  حلَْ كُ ةٍ  وَ رَ عَ لَفٌ  بَ  عَ
مْ  ابِّكُ وَ  .3»لِدَ

                                           
  متفق عليه.  -1
  سنن و غيره. -2
  )450) شماره: (3/332مسلم: ( -3
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(هر استخواني كه هنگام ذبح، نام اهللا متعال بر آن گفته شود، در حالي به دست شما 
دام  ي رسد، كه از هر زمان ديگري بيشتر گوشت دارد و سرگين حيوانات، علوفه مي

  شماست.)
دام او، سرگين  ي فرمايد: جن دام دارد و علوفه در حديث ياد شده مي ،صهللا رسول ا

  دام انسان است.
  تازد.  ها را بر فرزندان آدم مي فرمايد: شيطان اسباني دارد كه آن اهللا متعال مي

m ~   ¡  �    ¤  £  ¢  §  ¦  ¥  l ] :64اسراء[  
 ،ه معصيت و وسوسه) خودبا نداي (دعوت ب ،و هركسي از ايشان را كه توانستي«

  .»بشوران ايشان خود را بر  ي و لشكر سواره و پياده برانگيز

  كنند حيوآناتي كه با شيطان زندگي مي
 صرسول اهللا ها است، شتر است.  همراه آن ناشيطاز جمله حيواناتي كه جن و 

  فرمايند: مي

بِلَ إنَّ « ِ لِقَتْ  اإلْ نْ  خُ يَاطِنيِ  مِ  1».يطاناً شَ  عريٍ بَ  لِّ كُ  راءَ وَ  إنَّ  , وَ الشَّ
  (همانا شتر از شيطان آفريده شده است و پشت سر هر شتر، يك شيطان است.).

از خواندن نماز در خوابگاه شتر منع كرده است. از براء ، صرسول اهللا به همين دليل، 
  فرمودند:  صرسول اهللا   است كه  ، روايت شدهبن عازب 

لُّوا الَ « كِ  يفِ  تُصَ بَارِ ِ  مَ َا بِلِ اإلْ إِهنَّ نْ  فَ يَاطِنيِ  مِ ئِلَ  الشَّ سُ نْ  وَ ةِ  عَ الَ ابِضِ  يفِ  الصَّ رَ نَمِ  مَ الَ  الْغَ قَ  فَ
وا لُّ ا صَ َا فِيهَ إِهنَّ ةٌ  فَ كَ رَ  ٢»بَ
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و در محل زندگي و خوابگاه است   ناشيط(در خوابگاه شتر نماز نخوانيد؛ زيرا شتر از 
  است).   تگوسفند نماز بخوانيد؛ همانا گوسفند موجب خير و برك

  فرمودند: صپيامبر   است كه  از عبداهللا بن مفضل، روايت شده

وا« لُّ ابِضِ  يفِ  صَ رَ نَمِ  مَ الَ  الْغَ وا وَ لُّ طَانِ  يفِ  تُصَ بِلِ  أَعْ ِ َا اإلْ إِهنَّ لِقَتْ  فَ نْ  خُ يَاطِني مِ   1»الشَّ
د؛ در خوابگاه شتر نماز نخواني؛ اما (در محل زندگي و خوابگاه گوسفند نماز بخوانيد

  شده است).  آفريده  انشيطزيرا شتر از 
نجاست و  ديدگاه كساني را كه علت منع نماز در خوابگاه شتر را،  اين احاديث، 

  كند. ها بيان كرده اند، رد مي پيشاب آن
شتر از «   كه اينو » سگ سياه شيطان است: «فرمودند  كه صرسول اهللا در مورد سخن 

دانند كه سگ از سگ  الوفاء بن عقيل سؤال شد: همه مي، از ابو»آفريده شده است ناشيط
و شتر از شتر بوجود آمده است. در پاسخ گفت: اين در واقع نوعي تشبيه سگ و شتر به 
شيطان است؛ زيرا سگ سياه زيانش بسيار زياد و سودش بسيار اندك است و شتر در 

سيار سرسختي و حمله كردن و سرسختي، مانند جن است. براي نمونه، اگر انسان، ب
  2گويند: فالني شيطان است.  شرارت نشان دهد، مي

كند كه موجودات زنده از آب آفريده  درستي سخن ابوالفاء را، اين مطلب تاييد مي
  اند: شده

 m  ts  r       q  p  o   nl ]:30انبياء[  
  .»مرا از آب آفريدي اي و هرچيز زنده«

  .اند شده  آفريده اما جن و شيطان از آتش
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 گفتار هشتم: توانايي و ضعف جن

  مطلب اول: نيروهايي كه اهللا متعال به جن داده است
را   هاي آن اهللا متعال به جن تواني داده كه به انسان نداده است و برخي از توانايي

  براي ما بيان فرموده است. مانند:

  سرعت حركت و انتقال -1
يمن را، در مدتي كمتر  ي ملكه، پيمان بست كه عرش عفريتي از جن، با سليمان 

  كه شخصي از جايش بلند شود و بنشيند، در پيشگاه او حاضر كند: از اين

 m     ~  }  |  {  z  y   x  wv  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k
  r   q  p  o  n  m  l  kj    i  h  g  f    e    d  c  b  a       `  _

   z  yx    w  v     u  t  s              ¦    ¥  ¤  £   ¢  ¡  �~       }  |  {l 
 ]40-39نمل:[

من آن را براي تو حاضر  ،كه تو از جاي برخيزي عفريتي از جن گفت: پيش از اين«
گفت: من تخت  ،كسي كه دانشي از كتاب داشت   .توانا و امين هستم  و بر آنكنم  مي

تو خواهم آورد. هنگامي كه سليمان  كه چشم بر هم زني، نزد (بلقيس) را پيش از آن
تخت را پيش خود آماده ديد، گفت: اين از فضل و لطف پروردگار من است. تا مرا 

 ،هر كس كه سپاسگزاري كند ؟كنم آورم يا ناسپاسي مي بيازمايد كه آيا شكر او را بجا مي
نياز  بيكند و هر كس كه ناسپاسي كند، پروردگار من  تنها به سود خويش سپاسگزاري مي

  »بزرگوار است. )از سپاس او و(
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  فضا ي ها در عرصه ناپيشي گرفتن از انس -2
داد، تا هر  كرد و بدون اجازه، به اخبار گوش فرامي عود ميصها  پيشتر، جن به آسمان

به حراست از ، صرسول اهللا رويداد را پيش از وقوع بداند؛ اما پس از برانگيخته شدن 
  ها افزودند:  آسمان

 m  z  y  x     w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m
  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |{l ]:9-8جن[  

ما پيش از   .يافتيم ما قصد آسمان كرديم و همه جاي آن را پر از نگهبانان نيرومند و شهاب«
ولي اكنون هر كس بخواهد  ؛نشستيم براي استراق سمع مي ،هاي آسمان هها و كنار در گوشه اين
  .»رود يابد كه به سوي او نشانه مي اي را در كمين خود مي وش فرا دهد، شهاب آمادهگ

چگونگي استراق سمع را چنين توضيح داده است: وقتي اهللا متعال  صرسول اهللا 
هاي خود را مانند  به منظور اطاعت از وي، بال فرشتگان گيرد،  انجام كاري خواست مي

گفتند:  با هم مي شد،  هايشان زدوده مي ي اضطراب دلوقت زدند.  اي مي زنجيري بر صخره
  او برتر و بزرگ است.  چه گفت، حق است؛  گويند: هر آن پروردگار چه فرمود؟ مي

به ديگران منتقل آن را شنيدند و  استراق كنندگان، اين گفتگوي فرشتگان را مي
  در پايان، آن پيام به  كه رساندند، تا اين ي ديگري مي دسته  ها نيز آن را به ، آنكردند مي

ساحر يا كاهن،   بسا ممكن است پيش از رساندن آن پيام به  رسيد. چه ساحر يا كاهني مي
بگيرد و كسي از آن آگاه نشود و ممكن است هيچ شهاب   شهاب سنگي آن را نشانه
ي آن يك پيام درست، صد پيام  وسيله  دست كسي بيفتد و به  سنگي آن را نپيمايد و به

درست از   گويند: مگر فالن روز چنين و چنان نگفت كه روغ را بيان كند؛ زيرا مردم ميد
هاي وي  از آسمان شنيده است، تمامي دروغ  پيام درستي كه  به  آب درآمد؟ پس با توجه

  كنند. را باور مي
  خرافات دوران جاهليت

تي كه در آسمان، به خرافاسنگ آگاهي و شناخت درست از علت رها شدن شهاب 
  ، روايت شدهپايان داد. از عبداهللا بن عباس  مردم دوران جاهليت بدان معتقد بودند،



 شياطين ها و جندنياي       46

! شبي نشسته صا رسول خدگفت: اي  صرسول اهللا ، به  يكي از اصحاب  است كه
در  فرمود: اصحاب   رو به صپيامبر رها شد و در پي آن نوري ديدم. اي  هبودم، ستار

ي او  اي داشتيد؟ عرض كردند: اهللا و فرستاده باره چه عقيده دوران جاهليت شما در اين
در پي تولد يا مرگ شخصيتي   دانند. ما بر اين عقيده بوديم كه رها شدن ستاره، بهتر مي

  گيرد.  بزرگ، صورت مي
  فرمودند:  صرسول اهللا 

َا« إِهنَّ ى الَ  فَ مَ رْ ا يُ َ تِ  هبِ دٍ  ملَِوْ الَ  أَحَ يَاتِهِ  وَ لَكِنْ  حلَِ نَارَ  وَ كَ  بُّ بَارَ اىلَ  تَ عَ تَ هُ  وَ مُ ا اسْ ا قَىضَ  إِذَ رً بَّحَ  أَمْ  سَ
ةُ  لَ َ شِ  محَ رْ مَّ  الْعَ بَّحَ  ثُ لُ  سَ ءِ  أَهْ امَ ينَ  السَّ ُمْ  الَّذِ لُوهنَ تَّى يَ غَ  حَ بْلُ بِيحُ  يَ لَ  التَّسْ هِ  أَهْ ذِ ءِ  هَ امَ يَا السَّ نْ مَّ  الدُّ الَ  ثُ  قَ

ينَ  لُونَ  الَّذِ ةَ  يَ لَ َ شِ  محَ رْ مَ  الْعَ ةِ حلَِ شِ  لَ رْ ا الْعَ اذَ الَ  مَ مْ  قَ كُ بُّ ُمْ  رَ وهنَ ُ ربِ يُخْ ا فَ اذَ الَ  مَ الَ  − قَ ُ  − قَ ربِ تَخْ يَسْ  فَ
لِ  بَعْضُ  اتِ  أَهْ وَ مَ ا السَّ تَّى بَعْضً غَ  حَ بْلُ ُ  يَ ربَ هِ  اخلَْ ذِ ءَ  هَ امَ يَا السَّ نْ طَفُ  الدُّ تَخْ نُّ  فَ ِ عَ  اجلْ مْ ونَ  السَّ فُ ذِ يَقْ  فَ

مْ  إِىلَ  لِيَائِهِ رْ  أَوْ يُ نَ وَ وْ امَ  بِهِ  مَ وا فَ اءُ ىلَ  بِهِ  جَ هِ  عَ هِ جْ وَ  وَ هُ قٌّ  فَ مْ  حَ لَكِنَّهُ ونَ  وَ فُ رِ قْ ونَ  فِيهِ  يَ يدُ زِ يَ  .1»وَ
شوند، بلكه واقعيت اين است كه  ها به خاطر مرگ يا تولد هيچ كس رها نمي (ستاره

س گويند. سپ اهللا تبارك و تعالي هرگاه تصميمي بگيرد، فرشتگان حامل عرش تسبيح مي
  نيز بهكه فرشتگان آسمان دنيا  گويند؛ تا اين فرشتگان آسمان نزديك به عرش تسبيح مي

پرسند: چه فرموده  ي تصميم اهللا مي فرشتگان حامل عرش درباره افتند. سپس تسبيح مي
گويند، آنان نيز ماجرا را به اهل  است؟ حامالن عرش، ماجرا را به فرشتگان نزديك مي

. در آسمان رسد مي ماجرا به آسمان دنيادر پايان،   كه ايندهند؛ تا  يآسمان بعدي انتقال م
رساند.  دنيا، جن در كمين است و استراق سمع كرده و اطالعاتي را به دوستان خود مي

چه را كه درست انتقال بدهد، حق است ولي جن و شياطين در آن افزايش و كاهش  آن
  كنند.) ايجاد مي

                                           
  )2229) شماره: (4/1750مسلم: ( -1
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گيرد و آن بدين صورت است كه  تر انجام مي ن، آسانگاه استراق سمع جن و شيطا
كه به شنوند  ي ميكه اهللا متعال در نظر گرفته است از فرشتگان را شياطين، رويدادهايي
  آيند. سوي ابرها فرود مي

  فرمودند: صپيامبر   كند كه روايت مي  عائشه

ةُ « ئِكَ ثُ  املَْالَ دَّ تَحَ نَانِ  يفِ  تَ نَانُ  الْعَ الْعَ امَ  وَ رِ  مُ الْغَ َمْ ونُ  بِاألْ كُ ضِ  يفِ  يَ َرْ عُ  األْ مَ تَسْ يَاطِنيُ  فَ ةَ  الشَّ لِمَ  الْكَ
ا هَ رُّ تَقُ نِ  يفِ  فَ نِ  أُذُ اهِ امَ  الْكَ رُّ  كَ قَ ةُ  تُ ورَ ارُ ونَ  الْقَ يدُ يَزِ ا فَ هَ عَ ةَ  مَ ائَ ةٍ  مِ بَ ذِ  1».كَ

كنند. پس  فرشتگان مأمور ابرها در مورد رويدادهاي روي زمين با هم گفتگو مي(
  رسانند. پس كاهن به كاهني مي  و آن را به  ها گوش فرا داده سخنان آن  ن بهشياطي
 افزايد). ي آن سخن درست، صد سخن دروغ را بر آن مي وسيله

  آگاهي جن از ساخت و ساز و صنعت -3
مسخر گردانيد. آن جن  اهللا متعال به ما خبر داده است كه جني را براي سليمان 

  د، كه به انرژي فراوان و زيركي و مهارت نياز داشت:دا مي انجام كارهايي را

 m  °    ¯  ®   ¬  «    ª  ©  ¨  §¦    ¥    ¤  £     ¢  ¡    �  ~
±   ²   ¿¾    ½  ¼  »    º  ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³l   

   ]13-12سبأ: [
كردند و اگر يكي از  او كار مينزد پروردگارش در ي  ها با اجازه برخي از جنو  «
آنان هر چه سليمان . چشانديم از آتش سوزان بدو مي ،كرد از فرمان ما سرپيچي مي ،ها آن
ها،  ، مجسمهبزرگهاي  گاه از قبيل: پرستش .كردند برايش درست مي ،خواست مي

  »پابرجا.هاي  هاي بزرگ غذاخوريِ همانند حوض و ديگ ظرف

                                           
  ) 3288) شماره: (338بخاري: ( -1
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. اند  هتلويزيون آگاه بود  وهايي مانند راديو  ممكن است جن از قديم به اختراع و يافته
بيان  ) ابن تيميهگويد: برخي افراد كه با جن ارتباط داشتند، براي وي ( عالمه ابن تيميه مي

چيزهاي براق و درخشاني مانند آب و شيشه به وي نشان  ها، برخي از جن  ند كها هكرد
آب به او نشان  روي اي شيشه اي ند و اخباري كه از وي خواسته شده بود، در صفحها هداد
فرمايد: هر كس از  رساند. ايشان در ادامه مي اند و او آن اخبار را به اطالع مردم مي داده

من   رساندند، ها را به من مي خواست، اخبار آن شاگردان و مريدان من كه از من كمك مي
  رساندند.  گفتم و آنان پاسخ مرا به شاگردان و مريدان مي پاسخ را به آنان  مي

  توانايي تغيير شكل -4
ها و حيوانات در آورد. شيطان در ماجراي غزوه  تواند خود را به شكل انسان جن مي

پيروزي و كمك داد. اين  ي بدر، به شكل سراقه بن مالك نزد مشركان آمد و آنان را وعده
  آيه در همين مورد نازل شده است:

 m  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d
  sr  ql ]:48انفال[  

گفت: امروز هيچ  آراست و مي شان مي ديدگانپيش شان را كارهايزماني كه شيطان «
  .»پيمان و ياور شما هستم تواند بر شما پيروز شود و من، هم كس نمي

فرشتگان را ديد  ،اما وقتي سپاه اسالم و لشكر كفر به پيكار همديگر رفتند و شيطان
  فران پشت كرد و پا به فرار گذاشت:آيند، به كا كه از آسمان فرود مي

 m   b  a  `  _    ~  }  |    {  z  y  x   w  v  u  t
  fe  d     cl ]:48انفال[  

هاي خود چرخيد  بر پاشنه، اما هنگامي كه دو گروه (مؤمنان و كافران) رويارو شدند «
بينم كه  را مي من از شما بيزار و گريزانم. من چيزي :و از پيمان خود دست كشيد و گفت

  .»ترسم مياهللا بينيد. من از  شما نمي
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كه بخاري آن را روايت كرده است. آيد  ، پيش مي  براي ابوهريرهداستان عجيبي 
داري زكات رمضان (صدقه فطر)  مرا مأمور نگه صرسول اهللا گويد:  ، ميابوهريره 
رفتم و گفتم: به اهللا هاي پر از گندم برداشت؛ دستش را گ شخصي آمد و مشت  كرده بود.

ي من زياد است و من نيازمندم.  برم. گفت: خانواده مي صسوگند! تو را نزد رسول اهللا 
  گفت: من او را رها كردم.  ابوهريره 

زنداني را چه كردي؟ عرض  ديشباز من پرسيد:  صرسول اهللا صبح روز بعد، 
ش ترحم و او را رها كردم. به حال كردم: نياز شديد و فرزندان بسيارش را عنوان كرد، 

گويد:  مي گردد. ابوهريره  فرمود: دروغ گفته است و دوباره بر مي صرسول اهللا 
رو، در  گردد. از اين گفته بود كه بر مي صرسول اهللا گردد؛ زيرا  مطمئن بودم كه بر مي

و كمين نشستم. بار ديگر آمد و به برداشتن گندم مشغول شد، دستش را گرفته و گفتم: ت
ام سنگين است.  برم. گفت: مرا رها كن. من نيازمندم و مخارج زندگي مي صرا پيش رسول اهللا 
  گردم. پس به حالش ترحم كردم.  بار ديگر بر نمي

ابوهريره! زنداني تو چه كرد؟ عرض كردم: اي ، از من پرسيد: اي صصبح رسول اهللا 
به حالش ترحم نموده و   د،نياز شديد و سنگيني بار زندگي را مطرح كر !صرسول خدا 

  فرمود: به تو دروغ گفته است، دوباره برمي گردد.  صرسول اهللا او را رها كردم.  
هاي دو شب گذشته ميان من و او تكرار شد. گفتم:  بار سوم آمد. همان صحبتبراي 

كني. گفت: مرا رها كن، كلماتي را برايت  دهي و به قولت عمل نمي تو هر بار قول مي
يم، كه برايت مفيد خواهد بود. گفتم: آن كلمات چه هستند؟ گفت: هرگاه به گو مي

آيه الكرسي (اهللا ال اله اال هو الحي القيوم) را تالوت كن. در چنين  روي،  رختخواب مي
شود و تا صبح هيچ شيطان و  حالتي همواره از جانب اهللا متعال نگهباني بر تو گماشته مي

  گاه او را رها كردم. نجني، نزد تو نخواهد آمد. آ
ديشب با زنداني چه كردي؟ عرض كردم: اي رسول   از من پرسيدند: صرسول اهللا 

ها، به تو  آن ي دهم كه اهللا متعال به وسيله ! او گفت: چند كلمه را به تو ياد ميصخدا 
فرمودند: آن كلمات چه هستند؟  صرسول اهللا رساند. پس او را رها كردم.  فايده مي

همواره از   م: به من گفت هرگاه هنگام خواب، آيه الكرسي را تالوت كني،عرض كرد
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شود و تا صبح، هيچ جن و شيطاني نزد تو  جانب اهللا متعال نگهباني بر تو گماشته مي
  نخواهد آمد. 
گو است و فرمود: اي ابوهريره!  فرمود: او راست گفته است؛ ولي دروغ صرسول اهللا 

چه كسي با تو سخن گفته است؟ عرض كردم: خير. فرمود:  داني در اين سه شب آيا مي
  1او شيطان بوده است.

آمده است. گاهي شيطان به    ابوهريرهاين شيطان به صورت يك انسان پيش 
آيد. اغلب به صورت سگ و گربه  صورت شتر، االغ، گاو، سگ و گربه پيش آدمي مي

سگ سياه از جلوي نمازگزار،  فرموده است: رد شدن صرسول اهللا شود.  مي سياه ظاهر
  2كه سگ سياه، شيطان است. علت آن را چنين بيان نموده است و كند  مي نماز را قطع 

ها است و جن در بسياري از اوقات، به  شيطان سگ  فرمايد: سگ سياه، ابن تيميه مي
شود؛ زيرا رنگ سياه  صورت سگ سياه و در برخي موارد به شكل گربه سياه ظاهر مي

  باشد. تري مي شيطاني و حرارت بيشنيروي ي دارا
  جن در منازل

از كشتن  صرسول اهللا د. كن خود را به صورت مار نيز بر انسان نمايان مي ،جن
  است كه  روايت شده مارهاي خانه نهي كردند. در صحيح مسلم، از ابي سعيد خدري 

  فرمودند:  صرسول اهللا 

ينَةِ  إِنَّ « نا بِاملَْدِ دْ  جِ واأَ  قَ مُ لَ ا سْ إِذَ تُمْ  فَ يْ أَ مْ  رَ نْهُ يْئًا مِ وهُ  شَ آذِنُ ةَ  فَ امٍ  ثَالَثَ يَّ إِنْ  أَ ا فَ دَ مْ  بَ دَ  لَكُ عْ لِكَ  بَ  ذَ
تُلُوهُ  اقْ امَ  فَ إِنَّ وَ  فَ يْطَانٌ  هُ  3».شَ

ها را ديديد،  كنند. هرگاه جن (ماري) از آن (در مدينه گروهي جن مسلمان زندگي مي
ي شما بود، آن را  روز اگر باز هم در خانه  س از سه، پاو مهلت دهيد  روز بهسه تا 

                                           
  ) 2311) شماره: (4/482: (قبلي -1
  ) 510) شماره: (1/365مسلم: ( -2
  ) 2236: () شماره4/1756: (قبلي -3
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  بكشيد؛ چرا كه او شيطان است).
اش را كشته بود و همين كار،  ماري از مارهاي خانه صرسول اهللا يكي از اصحاب 

گويد: وارد منزل  آمده است: ابو السائب ميچنين سبب مرگ او شد. در صحيح مسلم 
ماز بود. منتظر شدم تا نمازش را تمام كند. در ابوسعيد خدري شدم. ابوسعيد مشغول ن

ها صداي خش خشي شنيدم. نگاه  از ميان آن هاي خشك خرما بود.  خانه، شاخه ي گوشه
درنگ براي زدن آن رفتم. ابوسعيد با  ها است. بي كردم؛ متوجه شدم كه ماري در ميان آن

  اشاره، مرا از كشتن آن بازداشت و گفت: بنشين. پس نشستم.
كرد و گفت: اين خانه را  ديگر راهنماييقتي نماز را به پايان رساند، مرا به اتاقي و
زندگي   بيني؟ گفتم: آري. فرمود: در اين اطاق، جواني كه به تازگي ازدواج كرده بود، مي
رفتيم. هنگام زوال آفتاب اين جوان از  خندق مي ي به غزوه صرسول اهللا كرد. ما با  مي

  موافقت فرمود.  صرسول اهللا اش برگردد. پس  خانه  تا بهه خواست اجاز صرسول اهللا 
ات را با خودت ببر؛ ممكن است  فرمود: اسلحه صرسول اهللا برگشت.   جوان به خانه

اش را بر دوش گرفت و به خانه  يهود بني قريظه به تو حمله كنند. آن جوان اسلحه
خانه بيرون آمده است. غيرت برگشت. وقتي به خانه رسيد، متوجه شد كه همسرش از 

اش را به طرف همسرش نشانه گرفت تا او را به قتل  جوان به جوش آمد و اسلحه
برساند. همسرش گفت: عجله نكن، دست از اسلحه بكش و به درون خانه برو تا برايت 

  ام.  روشن شود كه چرا من از خانه بيرون آمده
هايي افتاد كه روي فرش خود را در وقتي جوان وارد خانه شد، ناگهان نگاهش به اژد

. نيزه را به سوي او نشانه گرفت و آن را از پاي درآورد و از خانه بيرون  هم پيچيده بود
گونه كه مشخص  آنجان سپرد؛ آن جوان برخود لرزيد و همزمان با اژدها  بيرون درآمد. 

  نشد كدام يك زودتر از ديگري مرده است.
آمديم و جريان را برايش بازگو نموديم و گفتيم:  ص رسول اهللاگويد: نزد  راوي مي

  فرمود:  براي او دعا كنيد تا اهللا متعال او را براي ما زنده گرداند.  رسول خدا!اي 
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وا« رُ فِ تَغْ مْ  اسْ بِكُ احِ ينَةِ  إِنَّ , لِصَ نا بِاملَْدِ دْ  جِ وا قَ مُ لَ ا أَسْ إِذَ تُمْ  فَ يْ أَ مْ  رَ نْهُ يْئًا مِ وهُ  شَ آذِنُ امٍ  ةَ ثَالَثَ  فَ يَّ إِنْ  أَ  فَ
ا دَ مْ  بَ دَ  لَكُ عْ لِكَ  بَ وهُ  ذَ تُلُ اقْ امَ  فَ إِنَّ وَ  فَ يْطَانٌ  هُ  »شَ

(براي دوستتان درخواست آمرزش كنيد. در مدينه گروهي جن مسلمان زندگي 
  . پس از سهآن مهلت دهيد  روز بهسه تا ها را ديديد.  كنند. هرگاه جن (ماري) از آن مي

  1ي شما بود، آن را بكشيد؛ چرا كه او شيطان است). روز اگر باز هم در خانه
  كشتن مار در خانه ي چند تذكر مهم درباره

  حكم نهي از كشتن حيوانات، مخصوص مارها است نه ساير حيوانات.  - 1
ها  ي مارهايي است كه در خانه حكم كشتن شامل تمام مارها نيست، بلكه ويژه - 2

 ها ضروري است.  خانه هستند، كشتن آن كنند و مارهايي كه بيرون از زندگي مي
بيرون   از خانه  دستور دهيم كههرگاه درون خانه ماري را ديديم، الزم است به او  - 3
دهيم كه از اين خانه بيرون  با وي حرف بزنيم: تو را به اهللا سوگند مي  گونه . بايد اينبرود

ها، سه  گر بعد از اين حرفكشيم. ا روي و شر خودت را از ما دور كني و گرنه تو را مي
 روز بعد هم آن مار ديده شد، بايد كشته شود. 

ها بعد از سه روز، اطمينان به اين مطلب است كه آنان مسلمان  دليل كشتن آن - 4
كرد. در غير اين  بود، پس از سه روز منزل را ترك مي نيستند؛ زيرا اگر جن مسلماني مي

صورت مستحق كشتن است. چون آزار  صورت، يا مار است يا جن كافر و در هر
 كند. رساند و اهل منزل را دچار وحشت مي مي

از   شود كهاعالم بدانها   كه ايناي از مارهاي خانه مستثني هستند؛ يعني بدون  گونه - 5
 كشتنشان جايز و بلكه الزم است. در صحيح بخاري از ابولبابه  بيرون روند،  خانه

 مود: فر صپيامبر   كه  روايت شده

تُلُ « اقْ َ فَ بُ الْبَرصَ هِ ذْ يُ لَدَ وَ طُ الْوَ قِ سْ هُ يُ إِنَّ ِ فَ يَتَنيْ فْ َ ذِي طُ لَّ أَبْرتَ نَّانَ إِالَّ كُ ِ وا اجلْ تُلُ قْ  1».وهُ الَ تَ

                                           
  )2236) شماره: (4/1756: (قبلي -1
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اري را كه دمي كوتاه و پشتش دو خط سفيد دارد. م(مارهاي خانه را نكشيد، مگر آن 
شود و بينايي را از بين  ردن جنين ميآن را بدون اعالم بكشيد؛ چون آن مار موجب م 

  برد. پس او را بكشيد). مي
  : فرمود صپيامبر  ها؟ آيا تمام مارها از جن هستند يا برخي از آن

ائِيلَ « َ نْ بني إِرسْ يرُ مِ نَازِ ةُ وَ اخلَْ دَ رَ تِ الْقِ خَ سِ امَ مُ نِّ كَ ِ خُ اجلْ سْ يَّاتُ مَ   .2»احلَْ

دسته از بني اسرائيل  ناز نژاد آ ميمون و گراز طور كه (مارها از نژاد جن هستند؛ همان
  اند).  بودند كه مسخ شده

  شيطان مانند خون در بدن انسان جريان دارد -5
  فرموند:  صرسول اهللا    است كه  روايت شده در صحيح بخاري و مسلم، از انس 

مِ «  الدَّ ْرَ انِ جمَ نْسَ نَ اإلِ  مِ ْرِ يْطَانَ جيَ  ٣».إِنَّ الشَّ
  انند خون در بدن انسان جريان دارد).(شيطان م

: پيامبر  است كه  روايت شده صرسول اهللا در صحيحين، از صفيه بنت حيي همسر 
در حال اعتكاف بود. شب هنگام براي ديدار نزد ايشان آمدم و با ايشان  گفتگو  ص
ند.  چند قدم همراه من آمد تا مرا بدرقه ك صرسول اهللا سپس بلند شده و برگشتم.  .كردم

اسامه بن زيد بود. دو نفر از انصار از كنار ما رد  ي در خانه صرسول اهللا محل سكونت 
ها را  آن صرسول اهللا افتاد، دوان دوان رفتند.  صرسول اهللا شدند. وقتي نگاه آنان به 

اين زن، صفيه بنت حيي،  صدا كرد و فرمود: عجله نكنيد، عجله نكنيد، آرام، آرام برويد، 
 صرسول اهللا است. آن دو مرد انصاري گفتند: سبحان اهللا يا رسول اهللا!! همسر من 

    فرمود:

                                                                                                             
  ) 3311) شماره: (6/351بخاري: ( -1
  )2175)، شماره: (4/1712) و مسلم: (7171 )، شماره: (13/159: (قبلي -2
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يْطَانَ  إِنَّ «  الشَّ ْرِ نَ  جيَ انِ  مِ نْسَ  اإلِ ْرَ مِ  جمَ إِنِّى الدَّ يتُ  وَ شِ فَ  أَنْ  خَ ذِ قْ امَ  ىفِ  يَ لُوبِكُ وءاً   قُ  »سُ
مبادا پندار بدي  (همانا شيطان، مانند خون در بدن انسان جريان دارد و من ترسيدم كه

  تان بيندازد).  در دل

  مطلب دوم: ناتواني جن
دارند؛ از جمله نقاط ضعف جن و  جن و شيطان، مانند انسان نقاط ضعف و قوتي 

  فرمايد: شيطان، اين است كه اهللا متعال مي

 m    v     u  t            s  rl ]:76نساء[  
  ).گمان نيرنگ شيطان هميشه ضعيف بوده است بي(

  برخي از نقاط ضعف شيطان عبارتند از:

  جن و شيطان  بر بندگان صالح تسلط ندارند -1
  مردم را با زور و اجبار، به كفر و گمراهي بكشاند:  آن را ندارد كه  قدرتشيطان 

 m    ¿  ¾   ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µl ]:65اسراء[  
ن كافي است نخواهي داشت و هميچيرگي  من گمان بر بندگان مخلص و مؤمن بي«

  .»است يچنين بندگان و پشتيبان ايننگهبان كه پروردگارت 

 m  º¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨l 
  ]21سبأ:[

گونه قدرتي بر آنان نداشت (تا با آن بتواند ايشان را به پيروي از خود  هيچ ،شيطان(
ي آن  آورد و چه كسي درباره بدانيم چه كسي به آخرت ايمان ميكه  اينمگر  .)وادارد

  شك دارد).
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ندارد. او نه از براي چيرگي بر بندگان معني و مفهوم آيه اين است، كه شيطان راهي 
شيطان، خود نيز متوجه  چنين نيرويي ندارد؛راه حجت و دليل و نه از راه قدرت و زور، 

  اين واقعيت شده است: 

m v  u  t       _   ~  }  |  {  z  y  x  w  a  `
    bl ]:40-39حجر[  

در زمين برايشان گناه را ساختي،  سرگردان كه مرا  گفت: پروردگارا! به سبب اين«
  »را.تو  ي گزيده و پاكيزهبرمگر بندگان   .نمك و جملگي آنان را گمراه ميدهم  زينت مي

 شود، كه به كفر او خشنود  هستند و با خيالي آسوده از شيطان بر بندگاني چيره مي
  كنند: وي پيروي مي

 m    t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  jl ]:42حجر[  
تو را تو هيچ گونه قدرتي بر بندگان من نداري، مگر آن گمراهاني كه  ،گمان بي«

  »پيروي كنند.
در روز رستاخيز، شيطان به پيروان خود، كه آنان را گمراه كرده و به نابودي كشانده 

  گويد:  است، مي

 m   j  i      s  r   q  p    o  n  m  l  k  l]:22إبراهيم[  
و شما هم  كه شما را به گناه دعوت نمودم اينمگر  ،و من بر شما تسلّطي نداشتم«

  .»دعوتم را پذيرفتيد
  فرمايد:  ديگري مي ي در آيه

 m     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢l ]:100نحل[  

او  ي گيرند و به واسطه و را به دوستي ميبلكه تنها تسلّط شيطان بر كساني است كه ا«
  »ورزند شرك مي



 شياطين ها و جندنياي       56

راهه فريب  انسان را به گمراهي و بي  نيرويي كه شيطان در دست دارد، اين است كه
  فرمايد: كند. اهللا متعال مي اي كه آنان را به شرك و كفر تحريك مي دهد، به گونه مي

 m    |  {    z  y  x  w  v  u  tl ]:83مريم[ 
  .»برانگيزندبه گناه  ندانستى كه ما شياطين را به سوي كافران فرستاديم تا آنان را آيا«

كه شيطان آنان را  كنند. به محض اين دوستان شيطان، بدون دليل از او پيروي مي
ها و آرزوهاي پوچ   كه دعوت شيطان، خواسته پذيرند؛ چرا چون و چرا مي دعوت كند، بي

كساني هستند كه از او و به زيان خود، كمك گرفتند؛  آنان است. پس دوستان شيطان،
ند. وقتي آنان خود را در اختيار شيطان قرار ا هچون با وي موافقت و از وي پيروي كرد

دادند و تسليم او شدند، اهللا متعال به عنوان مجازات، شيطان را بر آنان مسلط كرد. اهللا 
شرك با كه خود آن بنده،  د، مگر اينكن مسلط نميخود متعال هرگز شيطان را بر بندگان 

  تسلط شيطان بر خود را، بگشايد. ي و پيروي از شيطان، درِوازه
  شود شيطان در اثر گناهان بر مؤمنان چيره مي

تا وقتي كه قاضي ستم نكرده باشد، اهللا متعال همراه اوست،   است كه  آمدهدر روايات 
  1كند.  ن را بر او چيره ميهرگاه كه قاضي ستم كند، از وي دور شده و شيطا

كند. اين داستان قطع  ابوالفرج ابن جوزي، به نقل از حسن بصري، داستاني را نقل مي
گاه كه  گر نيروي انسان در چيرگي بر شيطان است، آن نظر از درستي يا نادرستي آن، بيان

نگام كه در آن ه  گر چيرگي شيطان بر بنده است، انسان بنده مخلص اهللا است و نيز بيان
  است.   راهه رفته بنده، از راه اهللا كنار و به بي
  داستان از اين قرار است:

مردم درختي را معبود خود قرار داده بودند. مردي به كنار اين درخت آمد و گفت: 
 اهللا متعال،كنم. همين كه خواست براي خشنودي  كن مي حتماً اين درخت را ريشه

                                           
  )2/130حاكم وبيهقي صحيح الجامع ( - 1
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شكل انساني به ديدار او آمد و از آن مرد پرسيد: چه كن كند، شيطان به  درخت را ريشه
خواهي؟ مرد گفت: قصد داشتم اين درخت را از بيخ بركنم. چون اين درخت پرستش  مي
كني، پرستش كردن ديگران چه زياني  شود. شيطان گفت: وقتي تو آن را پرستش نمي مي

  براي تو دارد؟ مرد گفت: درخت بايد از بين برود.
يا براي تو سودي دارد؟ درخت را بگذار و در عوض هر روز كه بيدار شيطان گفت: آ

شوي، دو دينار به تو خواهم داد. مرد گفت: چه ضمانتي هست؟ شيطان گفت: من خودم 
م. آن شخص برگشت و از تصميم خود منصرف شد. وقتي صبح بند اين پيمان را با تو مي

وقتي از خواب بلند شد، هيچ چيزي شد، زير بالشت خود دو دينار ديد. فرداي آن روز، 
كن  را ريشهزير بالشت خود نديد. خشمگين شد، تبر را برداشت و به راه افتاد تا درخت 

  كند.
خواهي؟ گفت:  اين بار، شيطان به شكل اصلي خود نزد او آمد و گفت: چه مي

ي؛ گوي شود، نابود كنم. شيطان گفت: تو دروغ مي خواهم اين درخت را كه پرستش مي مي
شيطان او را بر زمين زد، گلويش  تواني چنين كني. مرد رفت تا درخت را بشكند.  تو نمي

را فشرد و نزديك بود او را بكشد. سپس پرسيد: تو ميداني من چه كسي هستم؟ من 
ي نخست، خشم تو براي خشنودي اهللا متعال بود، پس من نتوانستم تو  شيطانم. در مرحله

ر تو را فريب دادم تا از كندن درخت منصرف شدي و اكنون را شكست دهم. با دو دينا
خشم تو به خاطر محروم شدن از دو دينار است و به همين منظور، آمدي كه درخت را 

  1نابود كني، كه من تو را شكست دادم و بر تو چيره شدم.
كه به او  ،كند براي ما نقل ميداستاني كسي را اهللا متعال، در كتاب ارزشمند خويش، 

  احكام و آيات داده شد. آن شخص احكام را آموخت، اما پس از مدتي همه را رها كرد،
  در نتيجه شيطان او را ربود و گمراه كرد: 

 m  v  u  t  s   r  q  p  o  n   m  l  k
  ¦   ¥  ¤£  ¢  ¡     �  ~  }  |  {   z  y  x  w
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   µ  ´  ³  ²  ±  °¯   ®¬  «  ª  ©  ¨  §
  º   ¹  ¸¶  ½  ¼  »l ]:176-175اعراف[  

مان را به او داديم؛ ولي او از آن جدا  برايشان سرگذشت كسي را بازگو كن كه آيات«
اگر  ترتيب در شمار گمراهان قرار گرفت.شد و شيطان بر او دست يافت و بدين

برديم؛ ولي او به پستي گراييد و از خواهش خواستيم مقامش را با اين آيات باال مي مي
سِ خويش پيروي كرد. مثالش همانند سگي است كه اگر به آن حمله كني، دهانش را نف

-آورد و اگر او را به حالش واگذاري، بازهم زبانش را بيرون ميباز و زبانش را بيرون مي

ها را داستانآورد. اين، مثالِ كساني است كه آياتمان را تكذيب و انكار نمودند. اين
  »نديشند.برايشان بازگو كن تا بي
مانند  اند.  كه حق را شناخته، اما آن را نپذيرفته اين مثالِ كساني است    پرواضح است كه

است، اما منكر رسالت   شده  از جانب پروردگار فرستاده صدانند محمد  يهودياني كه مي
  وي شدند. 

گويند: اشاره به شخصي به نام  ها، اشاره به چه كسي است؟ برخي مي در اين آيه
باشد. او انسان صالح و نيكي بود و سپس كافر شد. برخي نيز  مي» بلعام بن باعورا«

او در جاهليت از خداگرايان بود، زمان  بود. » امية بن ابي الصلت«اند: شخصي به نام  گفته
ايمان نياورد و توقع داشت كه او به عنوان   را دريافت، ولي به خاطر حسد، صرسول اهللا 

  د. پيامبر مبعوث شو
نوشتار درستي در دست نداريم كه به طور مشخص فردي كه در آيه بدان اشاره شده 

  است، را  براي ما معرفي كند. 
اند،  اين گروه از مردم، كه آيه و احكام به او داده شده و سپس آن را انكار نموده
با  گروهي بسيار خطرناكي هستند و با شيطان مشابهت دارند؛ زيرا شيطان پس از آشنايي

امت خود را از چنين كساني بر حذر داشته است.  صرسول اهللا حق، آن را انكار كرد. 
   فرمودند: صرسول اهللا كند كه  روايت مي حافظ ابويعلي از حذيفه بن يمان 
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ّ  إنَّ « فُ ا ممِ وَّ َ مْ  أَختَ يْكُ لَ ال عَ جُ أَ  رَ رَ آنَ  قَ رْ تَّى الْقُ ا حَ ئِيَ  إِذَ يْهِ  تْ رُ لَ تُهُ عَ ْجَ  اإلسالمَ  هُ رداؤُ  انَ ك وَ  هبَ
اهُ , يفِ السَّ بِ  هِ ىل جارِ عى عَ سَ  وَ  هِ هرِ ظَ  راءَ وَ  هُ ذَ بَ نَ  نه وَ مِ  خَ لَ انسَ  اهللاُ إىل ما شاءَ  اهُ اعرتَ  مَ رَ كِ  وَ ْ  »بِالرشِّ

كنم، مردي است كه  ترسم و احساس خطر مي (آن چيزي كه از آن، در حق شما مي
آشكار شده و رنگ و بوي اسالم را به قرآن را خوانده و تازگي و درخشندگي آن بر وي 
كشد و او را  اش شمشير مي بر همسايه  خود گرفته است، اما قرآن را پشت سر انداخته،

  كند). متهم به شرك مي

  شيطان، از برخي بندگانو فرار هراس  -2
وقتي بنده، به معني درست كلمه، مسلمان شود، ايمان در دل او جاي گيرد و پايبند 

رسول كند.  گاه شيطان از وي هراس داشته و فرار مي ين اهللا متعال باشد، آنحدود و قوان
  ، فرمودند: خطاب به عمر فاروق  صاهللا 

يْطَانَ  إِنَّ « افُ  الشَّ نْكَ  لَيَخَ ا مِ رُ  يَ مَ  ترسد).  شيطان از تو ميعمر! بدون ترديد (اي  1»عُ
  ، چنين نيز فرموده است:ي عمر  درباره

َنْظُرُ  إِينِّ « يَاطِنيِ  إِىلَ  ألَ نْسِ  شَ ِ نِّ  اإلْ ِ اجلْ دْ  وَ وا قَ رُّ نْ  فَ رَ  مِ مَ (من شيطان جن و انس را   2» عُ
 كنند).  بينم كه از عمر فرار مي مي

به   صرسول اهللا روايت شده است:  سعد بن أبي وقاص در صحيح بخاري، از 
  فرمودند: عمر 

» الَّذِ ى وَ سِ فْ هِ  نَ ا بِيَدِ يَكَ  مَ يْطَ  لَقِ طُّ  انُ الشَّ ا قَ الِكً لَكَ  إِالَّ  فَجا سَ َ  فَجا سَ ريْ كَ  غَ   ٣» فَجِّ

                                           
  ) 3/252تفسير ابن كثير: ( -1
  ) 2914) شماره: (3/206صحيح نفي ترمذي: ( -2
  ) 3494) شماره: (6/339بخاري: (صحيح  -3
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جان من در دست اوست، اي عمر! هرگاه شيطان تو را در مسيري   (سوگند به ذاتي كه
  . پيمايد) ميببيند، راهش را تغيير داده و مسير ديگري را 

ايمانش قوي  هر كس كه  نيست؛ بلكه اين ترس و فرار شيطان، تنها در مورد عمر 
كند. در حديثي به روايت احمد، در  شود و او را خوار مي باشد، بر شيطان چيره مي

  باره چنين آمده است: اين

نَ  إِنَّ « مِ يَاطِينَهُ  لَيُنْيضِ  املُْؤْ امَ  شَ نْيضِ  كَ مْ  يُ كُ دُ هُ  أَحَ رِ  يفِ  بَعِريَ فَ  1»السَّ
طور كه انسان شتر  كند؛ همان گيرد و او را مهار مي پيشاني شيطان را مي (مؤمن، موي 

  كند).  مهار ميآن را گيرد و  چموش را مي
اي كه با وي همراه است) تحت تاثير قرار  حتي گاهي مسلمان، قرينش را (فرشته

 صپيامبر   كهروايت شده است   كند. از عبداهللا بن مسعود دهد و تسليم خود مي مي
  فرمودند:

ا« مْ  مَ نْكُ نْ  مِ دٍ  مِ دْ وَ  إِالَّ  أَحَ لَ  قَ كِّ ينُهُ  بِهِ  وُ رِ نَ  قَ نِّ  مِ ِ الُوا. » اجلْ اكَ  قَ إِيَّ ا وَ ولَ  يَ سُ الَ  اهللاَِّ رَ اَ  « قَ إِيَّ  وَ
نِى اهللاََّ أَنَّ  إِالَّ  انَ يْهِ  أَعَ لَ مَ  عَ لَ أَسْ الَ  فَ نِى فَ رُ أْمُ ٍ  إِالَّ  يَ ريْ   2.»بِخَ

است. سؤال (بر هر كدام از شما، همراهي از جن و همراهي از فرشته، گماشته شده 
؟ فرمود: آري. البته اهللا متعال در برابر او، مرا ياري ص بر شما نيز اي رسول خدا شد: 

  كند). كرده و مسلمان شده است و مرا تنها به كارهاي خير امر مي

  بود جن در تسخير سليمان  -3
مسخر كرده بود، جن و شياطين بودند.  چه براي سليمان  آن ي اهللا متعال، از جمله

، هر كدام را كه سركشي كردند و سليمان  كار مي جن و شياطين، براي سليمان 
  نمود: كرد، مجازات و راهي زندان مي مي

                                           
 )8940)، شماره: (14/504مسند احمد: ( -1
  )2816) شماره: (4/2167مسلم: ( -2
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ام خواست، آر پس باد را به فرمان او درآورديم. باد برابر فرمانش به هر كجا كه مي«
به فرمان او درآورديم و گروه ديگري از   بنّا و غواص راشياطين و   كرد حركت مي

  .»زنجير كشيديمبه را شياطين 
  سبأ آمده است: ي در سوره

 m  °    ¯  ®   ¬  «    ª  ©  ¨  §¦    ¥    ¤  £     ¢  ¡    �  ~
 ¿¾    ½               ¼  »    º  ¹  ¸   ¶  µ    ́  ³   ²   ± l 

  ]13- 12سبأ:[
ها  كردند و اگر يكي از آن او كار مينزد در ي پروردگارش،  با اجازهگروهي از جن و «

هر چه سليمان  ،آنان. چشانديم از آتش سوزان بدو مي، كرد از فرمان ما سرپيچي مي
ها،  ، مجسمهبزرگگاههاي  كردند، از قبيل: پرستش برايش درست مي ،خواست مي

  »پابرجا.هاي  و ديگ  وريِ همانند حوضهاي بزرگ غذاخ ظرف
پذيرفتن درخواست وي توسط اهللا ،  با اين شيوه جن و انس براي سليمان تسخير 

  گاه كه فرمود: متعال است، آن

 m  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �l ] :35ص[  
  »سزاوار نباشد.از من كسي را پس و حكومتي به من عطا فرما كه «

را از بستن و اسير كردن  صرسول اهللا تي است كه اين درخواست، همان درخواس
 صرسول اهللا آتشي را به صورت  ي خواست شعله گاه كه يك جن مي جن بازداشت، آن

به نماز  صرسول اهللا   كه: است  روايت شده بيندازد. در صحيح مسلم، از ابو الدرداء 
وذُ «ايستاد. در اثناي نماز، شنيديم كه فرمود: نْ  بِاهللا أَعُ از شر تو به اهللا پناه مي برم.) (» كَ مِ
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نُكَ «سپس سه بار فرمود:  نَةِ  أَلْعَ عْ (لعنت اهللا را بر تو) و دستش را چنان دراز كرد كه  »اهللا بِلَ
  گيرد.  گويي چيزي را مي

! چيزي را از تو شنيديم ص وقتي نمازش پايان يافت، عرض كرديم: اي رسول خدا
رسول كردي.  يم و تو را ديديم كه دستت را دراز ميكه پيش از اين در نماز نشنيده بود

  فرمود: صاهللا 

وَّ  إِنَّ  « دُ لِيسَ  اهللاَّ عَ اءَ  إِبْ ابٍ  جَ هَ نْ  بِشِ ارٍ  مِ هُ  نَ لَ عَ ى ىفِ  لِيَجْ هِ جْ لْتُ  وَ قُ وذُ  فَ نْكَ  هللاّبِا أَعُ  ثَالَثَ . مِ
اتٍ  رَّ مَّ  مَ لْتُ  ثُ نُكَ  قُ نَةِ  أَلْعَ عْ ةِ  اهللاَِّ بِلَ مْ  التَّامَّ لَ رْ  فَ تَأْخِ سْ اتٍ  ثَالَثَ  يَ رَّ مَّ  مَ دْتُ  ثُ هُ  أَرَ ذَ اهللاَِّ أَخْ الَ  وَ ةُ  لَوْ وَ عْ  دَ
ينَا نَ  أَخِ يْامَ لَ بَحَ  سُ ا ألَصْ قً وثَ عَبُ  مُ لْ انُ  بِهِ  يَ لْدَ لِ  وِ ينَةِ  أَهْ  ». املَْدِ
اي از آتش را آورده بود تا آن را به صورت من بياندازد.  شعله (دشمن اهللا، شيطان،  

هللا بر تو. او عقب ابرم. سپس سه بار گفتم: لعنت  از شر تو به اهللا پناه مي گفتم:سه بار 
سپس خواستم او را بگيرم و اسيرش كنم. به اهللا سوگند، اگر دعاي برادرم سليمان   نرفت،
 كردند).  هاي مدينه با او بازي مي كردم، كه بچه گونه اسير ميننبود، او را آ  

  است كه  روايت شده ر رخ داد. در صحيحين، از ابوهريرهاين ماجرا، بيش از يك با
إِنَّ «فرمودند:  صرسول اهللا  الَةَ وَ َّ الصَّ ىلَ طَعَ عَ ةَ لِيَقْ حَ َّ الْبَارِ ىلَ تِكُ عَ فْ لَ يَ عَ نِّ جَ ِ نَ اجلْ يتًا مِ رِ فْ إِنَّ عِ

بِطَهُ إِىلَ  اهللا تُ أَنْ أَرْ مْ َ دْ مهَ قَ لَ تُّهُ فَ عَ ذَ نْهُ فَ نَنِى مِ كَ وا  أَمْ بِحُ تَّى تُصْ دِ حَ جِ  املَْسْ ارِ وَ نْ سَ ةٍ مِ يَ ارِ نْبِ سَ جَ
كً  لْ بْ ىلِ مُ هَ رْ ىلِ وَ فِ بِّ اغْ نَ رَ يْامَ لَ ى سُ لَ أَخِ وْ تُ قَ رْ كَ مَّ ذَ ) ثُ مْ لُّكُ ونَ (أَوْ كُ َعُ ونَ إِلَيْهِ أَمجْ نْظُرُ ا الَ تَ

ئًا اسِ هُ اهللاَُّ خَ دَّ رَ . فَ نْ بَعْدِ دٍ مِ نْبَغِى ألَحَ   »يَ

گير كرده تا نمازم را قطع كند و  خواست مرا غافل شب گذشته، عفريتي از جن ميدر 
خواستم او را به ستوني از  اهللا متعال مرا بر وي پيروز كرد. من گلوي او را فشردم و مي

هاي مسجد ببندم. تا در هنگام صبح، تمام مردم مدينه او را ببينند. سپس سخنان  ستون
  فرمود:  كه آمد ، به يادم برادرم سليمان

 m  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~     }  |l ]:35ص[  
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كسي سزاوار  ،از منپس كه  ،پروردگارا! مرا ببخشاي و حكومتي به من عطا فرما«
  .»باشدن

  گاه اهللا متعال آن جن را ناموفق برگرداند. آن
   سليمان  ي هاي يهوديان، درباره دروغ پردازي

گيرند، مدعي هستند كه  كمك جادو از جن كمك مي شان، كه به يهود و پيروان
  اند: سلف آورده كرد. گروهي از علماي  ، به كمك جادو از جن استفاده ميسليمان 

زير   هاي سحر و كفر را نوشتند و آن را فوت كرد، شياطين كتاب وقتي سليمان 
كرده است و  سحر، جن را رام ي صندلي او گذاشتد و مدعي شدند كه: سليمان به وسيله

گاه اهللا متعال  آن كرد.  سليمان اين كار را هرگز نمي بود،  اگر سحر و جادو جايز و حق نمي
  اين آيه را نازل فرمود: 

 m  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
  Ê   É    È  Ç  Æ  Å  Ä   Ãl ]:101بقره[  

چه با خود  آمد، گرچه با آن به سراغ آنانسوي اهللا اي از  و هنگامي كه فرستاده«
ي يگوو را پشت سر افكندند اهللا از اهل كتاب، كتاب گروهي داشتند، مطابقت داشت، 

  .»دانند چنين پيغمبري) نميهاي  ويژگيآنان (چيزي از 
ايجاد   چه كه شياطين در زمان سليمان سپس آشكار گرديد كه يهود و نصارا از آن

  فرمايد:  از جادو و كفر بركنار بود. قرآن مي  انكرده بودند، پيروي كردند و سليم

 m  L  K   J  I  HG  F  E  D  C  B  A
  N      Ml ] :102بقره[  

خواندند، بافتند و براي مردم) ميي پادشاهي سليمان (به هم ميو از آنچه شياطين، درباره«
طين بودند كه كفر پيروي كردند؛ در حالي كه سليمان هيچگاه كفر نورزيد. بلكه اين شيا

  »ورزيدند.
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  جن از آوردن معجزه عاجز است -4
اند،  اي كه پيامبران براي تأييد نبوت خويش نشان داده جن و شيطان، از آوردن معجزه

  نند.و ناتواعاجز 
اهللا متعال   شيطان است، ي وقتي برخي از كفار مدعي شدند كه قرآن ساخته و پرداخته

  فرمود:

 m    Z  Y  X   W  V  c  b  a   `  _  ^  ]  \  [
  dl ]:212- 210شعراء[  
  ندارند.آن را ي يو توانا آنان نيست ي شايسته اين كار .اند اين قرآن را شياطين نياورده«
  »ند.از گوش دادن (به فرشتگان و دريافت پيام آسماني) محرومها  گمان آن بي

  بيده است: قرآن، جن و انس را به مبارزه طل ي اهللا متعال به وسيله

 m  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L
    ^  ]  \     [l ]:88اسراء[ 

چون اين قرآن را بياورند،  همتا  ،آيند همبگو: اگر جملگي مردمان و پريان گرد«
  .»توانند مانند آن را بياورند، هرچند هم برخي از ايشان پشتيبان برخي ديگر شوند نمي

  درآورند صرسول اهللا شكل  به را خود كسي خواب در توانند ن، نميشيطا و جن -5
ن ناتوادر بياورد،  صرسول اهللا كه در خواب كسي خود را به شكل  شيطان، از اين

  چنين آمده است:  صرسول اهللا از   است. در حديث ترمذي، به روايت ابوهريره 

هُ لَيْسَ لِ « إِنَّ وَ فَ ا هُ نَ إِينِّ أَ آينِ فَ نْ رَ ثَّلَ يبِ مَ تَمَ يْطَانِ أَنْ يَ   ».لشَّ
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تواند خود را  (هر كس مرا در خواب ببيند، او در واقع مرا ديده است، زيرا شيطان نمي
  1به شكل من دربياورد).

  فرمودند:  صرسول اكرم   است كه  روايت شده در صحيحين، از انس 

يْطَ « إِنَّ الشَّ آنِى فَ دْ رَ قَ آنِى ىفِ املَْنَامِ فَ نْ رَ ثَّلُ بِىمَ تَمَ   » انَ الَ يَ

تواند خود را به  (هر كس مرا در خواب ببيند، خود مرا ديده است، زيرا شيطان نمي
  شكل من دربياورد). 

يْطَانُ بِى وَ چنين آمده است: ( در صحيحين، به روايت ابوهريره  ثَّلُ الشَّ تَمَ   ) الَ يَ

  چنين آمده است:  در صحيح مسلم، به روايت جابر 

تِىمَ « ورَ ثَّلَ ىفِ صُ تَمَ يْطَانِ أَنْ يَ نْبَغِى لِلشَّ هُ الَ يَ آنِى إِنَّ دْ رَ قَ مِ فَ آنِى ىفِ النَّوْ   . »نْ رَ

هُ فَ «در روايتي ديگر آمده است:  نْبَغِى إِنَّ بَّهَ  الَ يَ تَشَ يْطَانِ أَنْ يَ     ».يبِ  لِلشَّ

شكل واقعي  تواند به شود كه شيطان نمي از ظاهر اين احاديث، چنين برداشت مي
رسول اهللا تواند به شكلي درآيد و چنان وانمود كند كه گويي  درآيد. اما مي صرسول اهللا 
  2كند. سيرين، آن را از امام بخاري نقل مي اي است كه ابن است. اين نكته ص

را در  صرسول اهللا توان از احاديث يادشده برداشت كرد كه هر كس  بنابراين، نمي
را ديده است؛ خير، مگر در صورتي كه  صرسول اهللا او  گمان خواب ببيند، بي

كه در ، صرسول اهللا هاي  هاي شخصي كه در خواب ديده است، با ويژگي ويژگي
بينند، اما آن  را در خواب مي صرسول اهللا اند، يكي باشند. بسياري از مردم  احاديث آمده

  .تناقض دارد ،اند نقل شده صرسول اهللا هايي كه براي  ها با ويژگي خواب
  

                                           
  ) 2/260سنن ترمذي: ( -1
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  تواند از حدود مشخصي در فضا فراتر رود جن نمي -6
  فرمايد: اهللا متعال مي

 m  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }  |  {
  »  º  ¹   ̧ ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬     «   ª

  ½  ¼l ]:35-33رحمن[   
اما زمين بگذريد، بگذريد،  ها و توانيد از نواحي آسمان ! اگر مي و انسان جناي گروه «
هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدامبزرگ.  يمگر با قدرت ،بگذريد توانيد نمي

گردد و بر سر شما  دود و مس گداخته به سوي شما روانه مي كنيد؟! آتش بي انكار مي
  .»توانيد همديگر را ياري بدهيد شود و شما نمي ريخته مي

توانند از حدود مشخصي  نمي ، دارند  كهيرو و شتابي پس جن و شيطان، با وجود ن
  از بين خواهند رفت. و اگر بخواهند چنين كاري بكنند،  فراتر روند 

  باز كند را تواند آن جن نمي اهللا بسته شود، با ياد كه دري -7
 صرسول اهللا كند كه  روايت مي امام بخاري در صحيح خود، از جابر بن عبداهللا 

  فرمودند: 

يْلِ إِ « نْحُ اللَّ انَ جُ ا كَ يْتُمْ  − ذَ سَ بَ  − أَوْ أَمْ هَ ا ذَ إِذَ ينَئِذٍ فَ ُ حِ نْتَرشِ يْطَانَ يَ إِنَّ الشَّ مْ فَ كُ بْيَانَ وا صِ فُّ كُ فَ
ابً  تَحُ بَ فْ يْطَانَ الَ يَ إِنَّ الشَّ مَ اهللاَِّ فَ وا اسْ رُ كُ اذْ ابَ وَ وا األَبْوَ لِقُ أَغْ مْ وَ لُّوهُ يْلِ فَخَ نَ اللَّ ةٌ مِ اعَ اسَ قً لَ غْ  ». ًا مُ

رسد، كودكانتان را در منازل نگاه داريد؛ زيرا در اين هنگام،  (وقتي تاريكي شب فرا مي
گاه كودكانتان را آزاد بگذاريد و  گذرد، آن شود. وقتي پاسي از شب مي شيطان پخش مي

اي  ستهدرب ب تواند  درها را ببنديد و هنگام بستن درها، نام اهللا را بگوييد؛ زيرا شيطان نمي
  1را باز كند).

                                           
  ) 3304) شماره: (10/88 – 6/350: (قبلي - 1
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  چنين آمده است:  در عبارت مسلم از جابر 

طُّوا« اءَ  غَ نَ وا اإلِ كُ أَوْ اءَ  وَ قَ وا السِّ لِقُ أَغْ ئُوا الْبَابَ  وَ فِ أَطْ اجَ  وَ َ إِنَّ  الرسِّ يْطَانَ  فَ ُلُّ  الَ  الشَّ اءً  حيَ قَ الَ  سِ  وَ
تَحُ  فْ ا يَ ابً الَ  بَ فُ  وَ شِ كْ اءً  يَ  1.»إِنَ

زيرا  چراغ را خاموش كنيد، در را ببنديد؛  را ببنديد،  مشك ي دهانهرا بپوشانيد،   (ظرف
  كند).  درب بسته و ظرف پوشيده را باز نمي شيطان مشك بسته و 

  

                                           
  ) 2012) شماره (3/1594صحيح مسلم: ( - 1
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  گفتار نخست: هدف از آفرينش جن

  آفريده است: براي آن اهللا متعال، جن را براي همان هدفي آفريد، كه انسان را 

 me  d   c       h  g  fl ]:56ذاريات[  
   .»فريدمآبراي پرستش خود تنها و انسان را  جنمن «

بنابراين، جن نيز بايد برخي كارها را انجام دهد و از برخي كارها دوري كند و هر 
شود و او  ها، كه از دستورات اهللا متعال پيروي كنند، اهللا متعال از او خشنود مي كدام از آن

رود. آيات بسياري  ؛ اما هر كدام كه سركشي كند، به دوزخ ميندك را وارد بهشت مي
  كند: وجود دارد كه بر اين نكته داللت مي

كافر، به منظور توبيخ و ساكت كردنشان   در روز رستاخيز، اهللا متعال به جن و انس
  فرمايد: چنين مي

 m  ´  ³  ²  ±  °  ¯    ®   ¬  «  ª  ©
 ¾½  ¼  »  º  ¹¸  ¶        µ            Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

    Çl ]:130انعام[  
گويد: اي جن و انسان! آيا پيغمبراني از خودتان به سوي شما نيامدند و  اهللا متعال مي«

ندادند؟  هشدار رسيدن بدين روز در مورد آيات مرا برايتان بازگو نكردند و شما را 
 امروز به زيانو فريب داد آنان را  دنيا زندگي .دهيم خود گواهي ميبه زيان گويند: ما  مي

  .»اند دهند كه ايشان كافر بوده خود گواهي مي
ي ياد شده، دال بر اين مطلب است كه شريعت و احكام اهللا متعال، به جن نيز  آيه

ابالغ شده است و نزد آنان پيامبراني آمدند، كه دين اهللا را بدانان رساندند و آنان را در 
  و در مورد جهنم هشدار دادند. مورد بهشت بشارت
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  شود: ي زير نيز بر اين مطلب داللت دارد كه جن در روز رساخيز، شكنجه مي آيه

 m  NM  L    K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  Al ]:38اعراف[  
از كافران انس و يي ها گويد: به همراه گروه (در روز قيامت اهللا متعال به كافران) مي« 
  !»وارد آتش دوزخ شويد ،اند شما رفتهكه پيش از  ،جن

  فرمايد: و مي

 m  HG  F  E  D   C  B  Al ]:179اعراف[  
  »ايم. آفريده خبراي دوزرا انس ما بسياري از جن و «

 m     a  `   _   ̂ ]   \l ]:13سجده[  
  .»كنم گنهكار آكنده ميدوزخ را از جملگي جنّ و انس گمان من  بي«

  رود: دارد كه جن مؤمن، به بهشت مين بر ايي زير، داللت  آيه

 m  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _l ]:47-46رحمن[  
نعمت  نپس كدامي  .دارد ييها هر كسي كه از مقام پروردگار خود بترسد، باغ«

   . ) كنيد؟! را انكار مي تانپروردگار
دو گروه مخاطب اين آيه، جن و انسان هستند؛ زيرا در آغاز سوره، روي سخن اين 

پيشين، از سوي اهللا متعال در حق جن اظهار منّت و احسان شده است  ي هستند و در آيه
شد، اهللا متعال اين منّت را به رخ  كه به بهشت خواهد رفت. اگر جن به بهشت نايل نمي

  كشيد. نمي  آن
نويسد: در مجموع، جن مكلّف است. به اجماع علما  ، مي»الفروغ«ابن مفلح، در كتاب 

امام مالك و شافعي، به  ي رود و جن مؤمن، بنابر عقيده مذاهب، جن كافر به دوزخ مي و
رود. پاداش جن مؤمن نزد  شود و از بين نمي رود. مانند چهارپايان خاك نمي بهشت مي
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امام مالك و شافعي، رهايي از دوزخ است؛ بر خالف امام ابوحنيفه، ليثب ابن سعد و 
  شان. پيروان

ي ثواب و  ه آيد كه: جن به انداز ويد: از ظاهر سخن نخست چنين برميگ ابن مفلح مي
كساني (امثال: مجاهد) كه  ي بر خالف عقيده پاداش خود به بهشت خواهد رفت. 

كه جن در پيرامون بهشت خواهد بود (امثال:  آشامد. يا اين خورد و نمي معتقدند، جن نمي
  1» در وظيفه و پرستش، مانند انسان است.جن «گويد:  عمر بن عبدالعزيز). ابن حامد، مي

مطرح كرده  »رِ ظَ النَّ  هلِ أ مجاعِ إبِ  فونَ لَّ كَ مُ  نَّ اجلِ  نَّ أيف  بابُ «عالمه شبلي، بابي را با عنوان 
كند: جن در نزد برخي، به دليل آيه زير  و در آن، از عمر بن عبدالعزيز چنين نقل مي

  مكلف و مخاطب است:

 m     h  g  f  el ]13:رحمن[  
  .كنيد؟!) را انكار مي تاننعمت پروردگار نپس كدامي(

  »مكلّف هستند. ها، همه اتفاق دارند كه تمام جن«گويد: امام رازي، در تفسير خود مي
كند: در اين مساله، كه جن به اعتقاد اهل نظر  شبلي، از قاضي عبدالجبار، چنين نقل مي

حشويه، چنين نقل  ي ندگان، از فرقهبينم و برخي از نويس مكلف است، اختالفي را نمي
  » جن در كارهاي خود مجبور است و مكلف نيست.«اند:  كرده

  دهد:  شبلي، داليل زير را در مورد مكلف بودن جن ارائه مي
اند. اهللا متعال از شرارت و سركشي  در قرآن، شياطين مورد لعن و نفرين قرار گرفته

بيان كرده است. اهللا  ها آماده نموده،  را كه براي آنعذابي   ها، ما را بر حذر داشته است. آن
كند، كه با دستورات او مخالفت كنند و  كساني بيان مي ي ها را درباره متعال، اين خصلت

توانستند آن كارها را  مرتكب گناهان كبيره و هتك حرمت شوند و در عين حال، مي
  شند. انجام ندهند و توان انجام كارهاي خوب را نيز داشته با

                                           
  ) 223 – 2/222لواضع انوار البهيته: ( -1
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دليل ديگر، براي مكلف بودن جن، اين است كه لعن و نفرين شياطين و بيان حال 
ها به سوي گناه و  ها از مسايل مهم دين اسالم بوده است. قرآن فرموده است كه آن آن

ها، بر  ي اين گفته كنند. همه ها ايجاد مي خوانند و گناه را در دل سركشي اهللا متعال، فرامي
  اللت دارد. مكلف بودن جن د

  باشد:  زير نيز دال بر تكليف جن مي ي دو آيه

 m   Q       P  O  N  M   L  K    J  I  H  G       F  E   D     C  B  A
     X     W  V  U  TS  Rl ]:2-1جن[  

  جن به فراخور حالش مكلف است
كلف جن بر حسب توان خود در اصول و فروع، مامور و م«فرمايد:  مي 1ابن تيميه

است. جن در تعريف و حقيقت خود، مانند انسان نيست. پس الزم نيست كه دستوراتي 
. البته، جن در داده شده استشود، مانند دستوراتي باشد كه به انسان  كه به آن داده مي

جنس تكليف به امر و نهي و در حالل و حرام، با انسان برابر است. در اين موارد، بين 
  ».بينم ينممسلمانان اختالفي 

است، چگونه در آتش عذاب   جن كه از آتش آفريده شده: گفتار دوم
  شود؟ داده مي

است و نيز   گوييد جن از آتش آفريده شده گيرند كه: شما مي برخي چنين اشكال مي
شود و جني كه بدون اجازه به گفتگوي اهللا و  گوييد جن كافر در آتش عذاب داده مي مي

شود. آتش  هاي آتشين (شهاب ثاقب) رانده مي شعله ي وسيله كنند، به فرشتگان گوش مي
  است؟  كه خودش از آتش آفريده شده دهد، حال آن چگونه جن را آزار مي

                                           
  )49ص (  الشبلي: غرايب و عجايب الجن، -1
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باشد؛ ولي پس از  اصلي، كه جن از آن آفريده شده است، آتش مي ي پاسخ: آري، ماده
خاك آفريده شد،  گونه كه انسان از آتش باقي نمانده است. همان هاي آفرينش، بر ويژگي

ولي پس از آفرينش به صورت موجودي غير از خاك تبديل شد. اگر شما انساني را با 
شود و اگر او را زير خاك  اذيت مي  ميرد و اگر با خاك هم او را بزنيد، آجري بزنيد، مي
كه از خاك آفريده شده است، خاك او را اذيت  شود؛ پس انسان با اين كنيد، خفه مي

  ن نيز همين حالت را دارد. كند. ج مي
گونه كه انسان، منسوب به خاك، گل و سفال است،  گويد: همان ابوالوفا ابن عقيل مي

جن و شيطان نيز منسوب به آتش هستند و منظور از اين نسبت در حق انسان، اين است 
ي هايي كه اكنون وجود دارند، به معني واقع كه انسان كه اصل انسان از خاك است، نه اين

چنين، جن در اصل آتش بوده است، نه  اند. هم خاك باشند. البته در اصل خاك بوده
  1چنان آتش باشد. كه جن بعد از آفرينش هم اين

  گونه ارتباط نسبي ميان جن و پروردگار وجود ندارد هيچ
بندگان اوست، اهللا متعال از ان اهللا متعال و گاي از آفريد آفريده  پيشتر بيان شد، كه جن

؛ اين گفتارها، به مكلف كرداحكام شرع،   بهرا آفريده تا از وي اطاعت كند و او را  آن
دهد؛ از  جن پايان مي ي ي سخنان دروغين ناشي از كجروي ديدگاه و انديشه، درباره همه
اين سخنان دروغين، يكي آن است كه: نزد يهود و مشركان عرب، مشهور بود،  ي جمله

از اشراف جن خواستگاري و با آنان ازدواج كرده است و  –معاذ اهللا –كه اهللا متعال 
باشند. اهللا متعال اين سخنان دروغين را باطل  فرشتگان ثمره و حاصل اين ازدواج مي

  فرمايد:  نموده و مي

 m   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  YX      W  V  U  T
  i  h  g  f   e  d  cl ]:160-158صافات[  
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و جنّيان هستند. در صورتي كه جنّيان  اله ويشاوندي و نزديكي ميان آنان معتقد به خ«
كه هايي  ويژگياهللا متعال، از   .شوند در ميان دوزخ) آورده مي(دانند كه مشركان  مي

(كه در دوزخ گرد اهللا بندگان مخلص  به جز   .پاك و منزّه است ،كنند ميمشركان بيان 
  »شوند) آورده نمي

  ان اهللا متعال، به سوي جنگفتار سوم: فرستادگ

برسد و بر او   جهت كه جن مكلف است، الزم است كه وحي اهللا متعال به جن از آن
يابد؟ آيا جن از خود  اتمام حجت گردد. اين رساندن  و اتمام حجت، چگونه تحقق مي

كه همان پيامبري كه  طور كه انسان از جنس خود پيامبر دارد؟ يا اين پيامبر دارد، همان
  باشد؟ پيامبر جن نيز مي اي انسان برانگيخته شده است، بر

  فرمايد: اهللا متعال مي

 m  ±  °  ¯    ®   ¬  «  ª  ©l ]:130انعام[  
اني از خودتان به فرستادگ! آيا آدميانگويد:) اي جنّيان و اي  (اهللا متعال بديشان مي«

  .»سوي شما نيامدند
 متعال براي جن پيامبر فرستاده است. البته كند كه اهللا اين آيه، بر اين مطلب داللت مي

  اند يا از جنس انسان؛ از جنس جن بوده جايي تصريح نشده است كه اين پيامبران، هيچ
م«زيرا واژه  نكُ احتمال دارد كه پيامبر هر گروه، از جنس  يعني معني را داراست. ، هر دو»مِ

از يكي از  اين دو  ن و انس، اين معني نيز درست است كه پيامبر ج خود آن گروه باشد.
نيز درست   يعني از انسان باشد، پس اگر پيامبر جن و انس از يك جنس،  جنس باشد. 

  است. در اين باره، دو ديدگاه وجود دارد:

ابن حوزي، اين ديدگاه را تاييد  : جن از جنس خود، پيامبر دارد. ضحاك و نخست
ها،  انسان از ميانگويد:  حزم مي . عالمه ابنرساند كنند و ظاهر عبارت نيز همين را مي مي

  به سوي جن برانگيخته نشده است.  ، هيچ پيامبري صمحمد  پيش از 
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فرمايد: جمهور علماي گذشته و  : پيامبرِ جن، انسان بوده است. عالمه سيوطي ميدوم
، اند، كه هرگز از جن نبي يا رسولي مبعوث نشده است. از ابن عباس ، بر اين عقيدهحال

  1، نيز در همين مفهوم حديث روايت شده است. عبيد  كلبي و ابي  مجاهد،
همان پيامبر انسان بوده است و آيه نيز همين   قول راحج اين است كه پيامبر جن،

  د:كن رابيان مي

 m   ]  \  [  Z  Y  X   Wl ]:30احقاف[  
موسي فرستاده شده از پس اينان گفتند: اي قوم ما! ما به كتابي گوش فرا داديم كه «
  .»است

  اين مساله، مبناي هيچ ديدگاهي نيست و در آن، نوشتار قاطعي نيز وجود ندارد. 

 براي انس و جن است صگفتار چهارم: رسالت محمد 

، براي انس و جن برانگيخته شده است. عالمه ابن صپيامبر ما، محمد مصطفي 
هاي  پيشوايان و ساير فرقه  ابعين،ت فرمايد: اين يك اصل مشترك ميان صحابه،  تيميه مي

  2اسالمي است. 
دهد، دال بر اين مطلب است،  ي مبارزه طلبي، كه جن و انسان را مخاطب قرار مي آيه

  فرمايد: مي اهللا متعال 

 m  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L
    ^  ]  \     [l ]:88اسراء[  

                                           
  ) 224-2/223لوامع انوار البهيته: (  - 1
  )19/9مجموع الفتاوي: ( - 2
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 ،مانند آن را نخواهند آورد ،اين قرآن را بياورندانند مبگو اگر انس و جن گرد آيند تا «
  .»ها پشتيبان برخى ديگر باشند هر چند برخى از آن

  درنگ ايمان آوردند: و گروهي از جن، كه قرآن را شنيده بودند، بي

 m   Q       P  O  N  M   L  K    J  I  H  G       F  E   D     C  B  A
     X     W  V  U  TS  Rl ]:2-1جن[  

راستى به  :گوش فرا داشتند و گفتند ،از جنگروهي بگو به من وحى شده است كه «
پس به آن ايمان  .كند كه به راه راست هدايت مى، شنيديمرا آور  قرآنى شگفت ،ماكه 

  .»آورديم و هرگز كسى را شريك پروردگارمان قرار نخواهيم داد
ايمان آوردند، همان گروهي بودند، كه در  اين گروه از جن، كه قرآن را شنيده و بدان

  احقاف بدان اشاره شده است: ي سوره

 m  O  N  ML  K  J   I  H  G  F  E  D   C  B  A
  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T   S  R  Q  P

    o   n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d   c  b  a  `
 z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p     `  _   ~  }   |  {

  k  j  i  h   g  fe  d  c  b  al ]:32- 29احقاف[  
) زماني را كه گروهي از جن را به سوي تو روانه كرديم تا به ياد آور(اي پيغمبر! «

هنگامي كه حاضر آمدند، به يكديگر گفتند: خاموش باشيد و گوش فرا . . قرآن را بشنوند
به سوي قوم خود  رگ به پايان آمد، به عنوان دعوتكه (تالوت قرآن)  دهيد. هنگامي

از موسي فرستاده شده پس كه  ،گفتند: اي قوم ما! ما به كتابي گوش فرا داديم  .برگشتند
كند و به راه راست  هاي پيش از خود را تصديق و به سوي حق رهنمود مي كتاب و است

وريد، تا خدا آو به او ايمان  اي قوم ما! سخنان فراخوان الهي را بپذيريد .نمايد راه مي
  »قرار دهد.تان را بيامرزد و شما را در پناه خويش  گناهان
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در بخاري و مسلم از ابن   را شنيدند، صرسول اهللا داستان اين گروه جن، كه سخنان 
  به شرح زير نقل شده است: عباس 

د. در تشريف بردن» عكاظ«، به بازار به همراه گروهي از اصحاب  صرسول اهللا 
آتشين  هاي همين زمان بود كه ميان شياطين و خبرهاي آسمان، مانع ايجاد شد و شهاب

ها  هاي خود برگشتند. ساير شياطين از آن ها را دنبال كردند. پس شياطين به خانه آن
ها مانع ايجاد شده  پرسيدند: چه شده است؟ در جواب گفتند: ميان ما و اخبار آسمان

بزرگي رخ داده  ي ها گفتند: حتماً پديده ، ما را دنبال كردند. آنآتشين هاي است و شهاب
  است. شما به مشرق و مغرب برويد و ببينيد، چه چيزي سبب ايجاد مانع شده است؟

  كه در نخله بودند، صرسول اهللا گروهي كه به طرف تهامه رفته بودند، به طرف 
با همراهانش مشغول نماز ، صهللا رسول ابرگشتند و قصد رفتن به بازار عكاظ را داشتند. 

ها رسيد، گوش كردند و گفتند: سوگند به اهللا،  فجر بودند. وقتي صداي قرآن به گوش آن
وقتي به طرف قوم خود  .ها مانع شد، همين است چه كه ميان ما و اخبار آسمان آن

  برگشتند، گفتند: 

 m   c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U
f  e  d       gl ]:2-1جن[   

  زير را بر پيامبرش فرو فرستاد: ي گاه اهللا متعال، آيه آن

 m  H  G       F  E   D     C  B  Al ]:1جن[   

  ياد گرفتند صرسول اهللا گروهي از جن كه قرآن را از 
آنان بدون آگاهي از پيامبر بود.  صرسول اهللا ماجراي ياد شده، آغاز آشنايي جن با 

ها با شنيدن قرآن ايمان آوردند و به  ت قرآن گوش فرا دادند. گروهي از آنقرائ  به ص
  گر و راهنما، به سوي قوم خويش برگشتند.  عنوان دعوت

آمدند.  ص هاي بسياري از جن، براي فراگرفتن علم، نزد رسول اهللا پس از اين، گروه
كه اهللا متعال به  چه ها در نظر گرفت و از آن زماني را براي آموزش آن ،صرسول اهللا 
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ياد داده بود، به جن آموخت. قرآن را براي آنان تالوت فرمود و اخبار  ،صرسول اهللا 
  ها را به آنان رسانيد. اين جريان در مكه و قبل از هجرت رخ داد. آسمان

آيا شبي كه  گويد: از علقمه پرسيدم:  كند كه عامر مي مسلم، در صحيح خود، نقل مي
بود؟ علقمه گفت: من از  صرسول اهللا ه بود، ابن مسعود همراه ماجراي جن پيش آمد
رسول اهللا  آيا شبي كه ماجراي جن پيش آمد، كسي از شما همراه ابن مسعود پرسيدم: 

 ايشانبوديم.  صرسول اهللا البته شبي همراه   بود؟ ابن مسعود در پاسخ گفت: خير، ص
ها را جستجو  رودخانه و درهنبال وي، د  ي طوالني بهاز ميان ما رفتند و بعد از انتظار

گير كرده و به شهادت  كرديم و با خود گفتيم: جن ايشان را برده است يا او را غافل
  رسانده است. 

رسول ابن مسعود گفت: آن شب، براي ما بدترين شب بود. به هنگام صبح ديديم كه 
! پيامبر خدا آورند. خدمت ايشان عرض كرديم: اي از طرف حراء تشريف مي صاهللا 

سو را گشتيم، ولي شما را نيافتيم. شب  سو و آن در جستجوي شما بيرون آمديم، اين
  گذشته بدترين شبي بود كه پشت سر گذاشتيم. 

همراه او رفتم و قرآن را براي آنان  گر جن نزد من آمد؛  فرمود: دعوت صرسول اهللا 
رفتم. آثار جن و آثار آتش ايشان  همراهفرمودند: با من بيا.  صرسول اهللا تالوت كردم. 

رسول اهللا درخواست غذا كرد.  صرسول اهللا جن از   (پخت و پز) جن را به ما نشان داد.
كه غذاي خود را از آن  از كنار هيچ استخوان و سرگيني نگذرند، مگر اين  فرمود: ص

  دريابند). 
ها  جاء نكنيد، آنفرمود: پس با اين دو چيز (استخوان و سرگين) استن صرسول اهللا 

 1طعام برادران جن شما هستند.
 »الرحمن«ي  براي جن قرائت نمود، سوره صپيامبر   هايي كه سوره  و از جمله

سندي   ، حاكم با»العظمة«گويد: ترمذي، ابن منذر، ابوالشيخ در  باشد سيوطي مي مي
: پيامبر  اند كه كرده نقل   از جابر بن عبداهللا» الداليل«و بيهقي، در   صحيح، ابن مردويه

                                           
  ) 450) شماره (1/332 مسلم: (صحيح  - 1
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ها قرائت  را از آغاز تا پايان براي آن »الرحمن«ي  آمدند و سوره نزد اصحاب  ص
  فرمودند: صساكت ماندند. پيامبر   نمودند اصحاب همه

دْ  ا يلِ مَ « ا لَقَ َ أْهتُ رَ ىلَ  قَ نِّ  عَ ِ ةَ  اجلْ نِّ  لَيْلَ ِ وا اجلْ انُ كَ نَ  فَ سَ ا أَحْ ودً دُ رْ مْ  مَ نْكُ نْتُ  مِ لَّ  كُ يْتُ  امَ كُ ىلَ  أَتَ لِهِ  عَ وْ  قَ
بِأَيِّ « ءِ  فَ امَ  آالَ بِّكُ انِ  رَ بَ ذِّ الُوا ,»تُكَ ءٍ  الَ  قَ ْ نْ  بِيشَ كَ  مِ مِ نَا نِعَ بَّ بُ  رَ ذِّ لَكَ  نُكَ دُ  فَ مْ  ».احلَْ

ها  را براي آن  ايد. در ديدار شبانه با جن، همين سوره چرا ساكت ماندهبينم،  (چه مي
  ي: دهند، زيرا هرگاه آيه ها پاسخ مي الت آيهؤاس  كو بهبسيار ني  قرائت كردم، ديدم كه

 m    }  |  {  zl ]:13رحمن [ 

هاي تو را دروغ گفتند: (پروردگارا هيچ يك از نعمت نمودم، در پاسخ مي را قرائت مي
  گوييم). ها تو را سپاس مي پنداريم و در برابر آن نمي

 ي كثير، در تفسير سوره دند. ابنبا جن ديدار نمو صاين تنها شبي نبود كه پيامبر 
آورده است و  اند، را  با جن آمده  صرسول اهللا ديدار  ي احقاف، تمام احاديثي كه درباره

آمده است كه او در ماجراي ديدار جن با  ابن مسعود  ي ها، درباره در برخي از آن
  ها نزديك بود. بسيار به آن ، صرسول اهللا 

  صرسول اهللا ، كه نزد ها ، آمده است: برخي از جنبخارياي از روايات  پارهدر 
  آمدند، ساكن محلي به نام نصيبين در يمن بودند. 

  فرمودند: صپيامبر   كند كه روايت مي بخاري از ابوهريره 

اينِ « دُ  أَتَ فْ نِّ  وَ يبِنيَ  جِ مَ  نَصِ نِعْ نُّ  وَ ِ أَلُوينِ  اجلْ سَ ادَ  فَ تُ  الزَّ وْ عَ دَ مْ  اهللاََّ فَ وا الَ  أَنْ  هلَُ رُّ مُ ظْمٍ  يَ الَ  بِعَ  وَ
ةٍ  ثَ وْ وا إِالَّ  بِرَ دُ جَ ا وَ يْهَ لَ ااطَع عَ  ».مً
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هاي خوبي بودند. آنان از  هاي شهر نصيبين نزد من آمدند و چه جن (گروهي از جن
ها بر هر استخوان و يا سرگيني  من درخواست غذا كردند. من نيز از اهللا خواستم كه آن

  1كه بگذرند، بر آن غذايي بيابند).

 ها گفتار پنجم: گواهي دادن جن در حق مسلمان

اند. در  ها نقش داشته در هدايت انسان ها، در احاديث آمده است كه برخي از جن
، از مردي كه در زمان جاهليت شغل صحيح بخاري آمده است: عمر بن خطاب 

را چيزي   هاي خود با جن چه شگفت آورترين خاطرهدر مورد   پرسيد كه كهانت داشت، 
ياد دارد؟ مرد كاهن گفت: روزي در بازار بودم كه جن من آمد. احساس كردم كه او   به

  گفت:   است.  ترسيده

» ْ رَ  أَملَ نَّ  تَ ِ ا اجلْ هَ سَ إِبْالَ ا وَ هَ أْسَ يَ نْ  وَ دِ  مِ عْ ا بَ هَ اسِ ا إِنْكَ هَ وقَ حلُُ صِ  وَ ا بِالْقِالَ هَ سِ الَ أَحْ  »وَ
شان به شتر ماده جوان  ناتواني و ملحق شدنها را پس از  (آيا تو جن و غم و اندوه آن

  اي؟). و زين او، نديده
فرمود: راست گفته است. در حالي كه من خوابيده بودم، مردي  عمر فاروق 

فريادي شنيدم كه پيش از اين، چنين فريادي به   اي را آورد و آن را ذبح كرد؛ گوساله
  گفت: ، زيرا همراه فرياد ميگوشم نرسيده بود

ا« رٌ  لِيحْ جَ  يَ يحْ  أَمْ لٌ  نَجِ جُ يحْ  رَ ولُ  فَصِ قُ  ».اهللا إِالَّ  إِلَهَ  الَ  يَ
  كه  پيش آمده؛، اكنون مردي فصيح ظهور كرده آور اي جليح! چيزي بسيار شگفت(
  وجود ندارد).  »اهللا«گويد: هيچ معبودي جز  مي

د ي اين صدا و فريا درنگ از جاي خود برخاستم و گفتم: تا درباره گويد: بي مي
  روم. دوباره فرياد كشيد: جا نمي اخباري را به دست نياورم، از اين
                                           

  ) 3860) شماره (7/171بخاري (صحيح  - 1
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ا« لِيحْ  يَ رٌ  جَ يحْ  أَمْ لٌ  نَجِ جُ يحْ  رَ ولُ  فَصِ قُ  ».اهللا إِالَّ  إِلَهَ  الَ  يَ
  است.  گويند: اين همان پيامبر و فرستاده مي  بلند شدم، ديدم كه  كه محض اين  به
گويد: اين گفتار   از بيان اين حديث مي ، بعد»احقاف« ي كثير، در تفسير سوره ابن

گويد: از ظاهر  بخاري بود و بيهقي نيز از ابن وهب همين را روايت كرده است. سپس مي
اين صدا را از زبان گوساله شنيده است. اين  آيد كه خود عمر  حديث چنين بر مي

به صراحت ذكر شده است و ساير  مطلب در يك روايت ضعيف، از خود عمر 
ايات، بر اين داللت دارند كه همان مرد كاهن، اين صدا را از گوساله شنيده است. اهللا رو

  داند.  متعال بهتر مي
بينم كه تو به بيابان و گوسفندان عالقه  ، به ابو صعصعه گفت: ميابوسعيد خدري 

با صداي بسيار   گويي، بسياري داري. هرگاه در بيابان و با گوسفندانت هستي و اذان مي
جا كه صداي مؤذن شنيده شود و هر چيز (انس، جن يا هر  بلند اذان بگو، زيرا هر

موجودي ديگر) كه آن را بشنود، روز قيامت براي مؤذن گواهي خواهد داد. ابوسعيد 
خبر داده است كه در  صرسول اهللا  1شنيدم.  صرسول اهللا گويد: اين مطلب را از  مي

  دهد.   است، گواهي مي  يا صداي اذان او را شنيدهروز رستاخيز، جن براي كسي كه در دن

  تفاوت در مراتب صالح و فساد جن
 ي گويي و ديگر كارهاي خير، كامل هستند و برخي در رده در راست ها، برخي از جن

تر قرار دارند و برخي اَبله و كودن و برخي كافرند و از لحاظ تعداد، از ديگران  پايين
  بيشتر هستند.
  فرمايد: ي كه قرآن را شنيده بودند، ميهاي به نقل از جن اهللا متعال،

 m  ¿  ¾   ½  ¼»  º  ¹   ¸  ¶  µl ]:11جن[  
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هاي گوناگوني  ). ما گروه=گناهكار، (غير آنبرخي از ما پرهيزگارند و برخي «
   . )هستيم

ها  ها مانند انسان در انجام كار خوب كامل هستند و برخي ناقص؛ آن ها، برخي از جن
  هاي گوناگوني دارند.  وهگر

  فرمايد: ي آنان مي اهللا متعال درباره

 m  M  L  K  J   I  H  G  FE  D  C  B  A
   R  Q      P  O   Nl ]:15- 14جن[  

ند، هدايت و خير را هست . آنان كه فرمانبروجود دارد بر و بيدادگر در ميان ما، فرمان(
  ).زم دوزخ هستندو اما آنان كه بيدادگرند، هي .اند برگزيده

كنند. هر  خود ستم مي اند و برخي به دليل كافر بودن، بر از ميان آنان، برخي مسلمان
گمان هدايت يافته است و هر كدام كه بر خود ستم كند،  كس از آنان مسلمان شود، بي

  هيزم دوزخ است. 

است كه شيطان مسلمان  ممكن آيا و طبيعت شيطان گفتار ششم:
  شود؟

اين توانايي را به جن داده است كه بين كفر و ايمان، يكي  را انتحاب كند.  ،اهللا متعال
كرد و سپس  گذار بود و همراه با فرشتگان اهللا را پرستش مي شيطان در نخست عبادت

  كافر شد.
دار شرارت و خواهان دشمني با اهللا گرديد، از  كه شيطان كافر شد و دوست پس از اين

وي آن لذت برد و بر حسب مقتضاي طبيعتش در انجام انجام شرارت و دعوت به س
  هر چند كه شرارت او باعث عذابش گرديد:  كارهاي بد حريص شد،
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 m   ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê   é  èl ]:83- 82ص[  
مگر بندگان مخلص   ،آنان را گمراه خواهم كرد ي سوگند كه همهتو گفت: به عزّت «

   .»تو از ايشان را
ن نيز وجود دارد هرگاه نفس و مزاج انسان فاسد شود، از چيزهاي اين خوي در انسا

شود،  ي گناهان مي شود. حتي چنان شيفته ها مي برد و خواهان آن آور، لذت مي بد و زيان
  كشد. كه عقل، دين، اخالق، بدن و مالش را به تباهي مي

واد مخدر، انديشيدن به وضعيت ناهنجار معتادان به شراب، سيگار و م براي نمونه، 
ها را به نابودي  آموز باشد؛ زيرا اين مواد، معتاد را از بين برده و آن بايد الگويي عبرت 

توانند خود را از چنگال آن رها سازند و يا به سختي بايد  ها هرگز نمي كشاند. اما آن مي
  اين كار را انجام دهند. 

  آيا ممكن است شيطان مسلمان شود؟ 
است، امكان ندارد كه مسلمان شود؛ زيرا اهللا متعال خبر داده ابليس، كه بزرگ شيطان 

است كه او بر كفر خويش باقي خواهد ماند. اما در مورد ديگر شياطين، از ظاهر امر 
رسول اهللا ها، خارج از امكان نيست؛ چون شيطان  آيد كه مسلمان شدن آن چنين برمي

  1به اسالم مشرف شد. ،ص
گويند: شيطان هرگز عوض  پذيرند و مي دگاه را نميالبته برخي از علما، اين دي

گروه، دليل ادعاي خود را چنين   ي آنان است. اين شود. شارح طحاويه از جمله نمي
 "رام و تسليم شد"عني در روايت مورد نظر، به م» مَ سلَ أفَ « ي كلمهكنند:  مطرح مي

مُ . برخي از علما بر اين عقيده اند كه: (باشد مي رفوع و متكلم است. يعني من ) ميم مفاَسلَ
  مانم.  برم و محفوظ مي از شر آن، جان سالم به در مي )ص(رسول اهللا 
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داند. البته  با اين وجود، شارح طحاويه روايت همراه با ميم مرفوع را تحريف لفظي مي
باشند. خطابي روايت ضم  فرمايد: هر دو روايت مشهور مي مي امام نووي در شرح مسلم 

»كند.  را انتخاب نموده است و امام نووي نيز روايت فتح را تأييد مي» اَسلَم  
داند. او در  ابن حبان، از جمله كساني است كه مسلمان شدن شيطان را غير ممكن نمي

مسلمان  صرسول اهللا گويد: اين روايت، دال بر اين است كه شيطان  ي حديث مي حاشيه
رسول اهللا كند. البته اگر شيطان  ي امر نميرا جز به خير و خوب صرسول اهللا شده است و 

  از شرّ او در امان است..  صرسول اهللا باز هم   كافر باشد، ص
بيان داشت: شيطان جز كفر چيز ديگري را دنبال   كهالبته ديدگاه شارح طحاويه، 

  شود، شيطان فقط به جن كافر گفته مي  كند، جاي بحث دارد. زيرا اگر معتقد است كه نمي
او درست است. اگر بر اين اعتقاد است كه اسالم آوردنش غير ممكن است، چنين  سخن

كند. تنها  رسد و حديث ياد شده درستي آن را تأييد نمي چيزي بسيار بعيد به نظر مي
كه شياطين،  شيطان مؤمن بود و سپس كافر شد و ايندر آغاز، همين دليل كافي است كه 

شوند، پس ايمان و كفر دو حالت  كفر، شكنجه ميمكلف به ايمان هستند و در برابر 
  آيند. هستند كه مانند انسان، براي شياطين نيز پيش مي



  
 

  بخش سوم
  دشمني ميان انسان و شيطان

  





  
 

  پيشينه و شدت اين دشمني  گفتار نخست: داليل،

ي اين دشمني، به  ي دور و درازي دارد. پيشينه دشمني ميان انسان و شيطان، پيشينه
گاه  گردد كه اهللا متعال پيش از دميدن روح، صورت آدم را ساخته بود،. آن بر مي روزگاري

شيطان جسد خاكي آدم را، كه هنوز روح در آن دميده نشده بود، طواف كرد. در صحيح 
  فرمودند: صپيامبر   كهمسلم آمده است 

رَ  ملََّا« وَّ مَ  اهللا صَ نَّةِ  ىفِ  آدَ هُ  اجلَْ كَ رَ ا تَ اءَ  مَ هُ  أَنْ  اهللا شَ كَ ُ رتْ لَ  يَ عَ لِيسُ  فَجَ طِيفُ  إِبْ نْظُرُ  بِهِ  يُ ا يَ وَ  مَ امَّ  هُ لَ  فَ
آهُ  فَ  رَ وَ فَ  أَجْ رَ هُ  عَ نَّ لِقَ  أَ ا خُ قً لْ لَكُ  الَ  خَ تَامَ  ».يَ

(روزي كه اهللا متعال در بهشت، كالبد آدم را ساخت و او را تا مدتي به همين حالت 
ي است. وقتي شيطان آدم را به شيطان او را طواف كرد تا ببيند چه موجود گذاشت، 

صورت جسدي خالي يافت، برايش روشن شد كه اهللا متعال موجودي را آفريده است كه 
  1تواند خود را كنترل كند). نمي

وقتي اهللا متعال، روح را در آدم دميد و به فرشتگان دستوز داد تا وي را سجده كنند، 
كرد، حكم سجده شامل حال او نيز  بادت ميشيطان در كنار فرشتگان، اهللا را ع  كه جا  از آن

  شد، اما شيطان دچار خودبيني گرديد و از سجده كردن سرباز زد و گفت: 

 m    R  Q  P   O  N  M  L  K  Jl ]:12اعراف[  
  .»اي و او را از خاك من از او بهترم. چرا كه مرا از آتش آفريده«

شد.  د كه بسيار از او تجليل ميوقتي آدم چشمانش را باز كرد، خود را در حالتي دي
كنند و نيز خود را در كنار دشمني ديد كه او و  فرشتگان را ديد كه او را سجده مي

  كند.  فرزندانش را به نابودي و گمراهي تهديد مي
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اهللا متعال، شيطان را به خاطر سركشي و غرورش، از بهشت بيرون راند و شيطان 
  نده ماندن تا روز رستاخيز، حاصل كند.ي اهللا را، مبني بر ز موفق شد وعده

  m  l  k  j    i  h  g    f  e    d  c  bl ]:15-14اعراف[  
برانگيخته دوباره) (شيطان) گفت: مرا تا روزي مهلت ده و زنده بدار كه (مردمان «
  .»مهلت يافتگاني ي از زمره تو: فرمود(اهللا متعال)   .شوند مي

  عي گرفت تا فرزندان آدم را به گمراهي بكشد.گاه شيطان ملعون، تصميم قط آن

 m   {  z  y  x  w   v  u  t  s  r   q  p  o  n  m
  e  d   c  b  a  `_  ~  }  |l ]:17 - 16اعراف [  

، من بر سر راه مستقيم تو در كمين بيرون راندي(شيطان) گفت: بدان سبب كه مرا «
به  ،چپسمت راست و از سمت از  رو و از پشت سر و سپس از پيش. نشينم آنان مي

  .»سازم) بيشتر آنان را سپاسگزار نخواهي يافت شان مي روم و (گمراه سراغ ايشان مي
ي شيطان حكايت از نهايت سعي و تالش او در گمراه كردن فرزندان آدم  اين گفته

شود. زمخشري در تفسير اين آيه  ور مي دارد. آري، شيطان از هر سو به انسان حمله
  فرمايد: مي

، كند شيطان گفت: من از چهار طرف، كه بسياري از اوقات دشمن به انسان حمله مي
  آيم. ميها  سوي آن  به

  ي شيطان: اين در واقع تشبيه و تمثيلي است در مورد وسوسه

 m  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~l ]:64اسراء[  
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  هشدار اهللا متعال براي انسان، در برابر شيطان
هاي بزرگش، به ما هشدار  در آيات بسياري، در مورد شيطان و فتنه قرآن كريم،

هاي  دهد؛ زيرا شيطان در گمراه كردن انسان مهارت خاص خودش را دارد و از شيوه مي
  فرمايد: اهللا متعال مي كند و عالقه وافري به اين كار دارد. مي  بسيار موثري استفاده

 m  ~   }  |  {  zl ]:27اعراف[  
  .»يان! شيطان شما را نفريبداي آدم«

  ]6فاطر:[ m  ed   c  b    a  `  _l فرمايد:  و مي
  .»دشمن شماست، پس شما هم او را دشمن بدانيد شيطانگمان  بي«

  فرمايد: و مي

  m   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±     °   ̄  ®  ¬l   
  ]119نساء:[

زيان آشكاري ن گما بيسرپرست و ياور خود كند، اهللا را به جاي شيطان  سهر ك«
  .»كرده است

دشمني شيطان هميشگي است؛ زيرا او بر اين باور است كه راندن او از بهشت و 
ها، بوده  پدر انسان  ،ملعون شدن و محروم شدنش از رحمت اهللا متعال، به خاطر آدم 

باره  داند كه از آدم و فرزندانش انتقام بگيرد. قران در اين است. پس بر خود الزم مي
  فرمايد: مي

m f  e  d  c      o   n  m  l   k  j  i  h  g
    q     pl   ]:62اسراء[  
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؟!  شيطان گفت: به من بگو كه آيا اين همان كسي است كه او را بر من گرامي داشتي«
(با گمراهي) نابود را اندكي مگر  ،زنده بداري، همگي فرزندان اورستاخيز اگر مرا تا روز 

  .»گردانم مي
ي شناختن و  وك، به ذكر عيوب و آفات نفس توجه كردند، اما دربارهاهل سل

  اند.  نداشته بدانشناساندن اين دشمن سر سخت، كوتاهي كرده و عنايت چنداني 

  گفتار دوم: اهداف شيطان

  مطلب اول: هدف دوردست
شيطان، يگانه هدفي دارد كه براي تحقق بخشيدن به آن، نهايت سعي و تالش خود را 

كه انسان را از بهشت محروم ساخته و در دورخ  كند و آن هدف، اين است  صرف مي
  بيندازد.

 m      l  k  j    i  h  g  fl ]:6فاطر[  
  .»تا از ساكنان آتش سوزان جهنّم شوندكند  دعوت مياو پيروان خود را «

  كهاي نزدي مطلب دوم: هدف
نهايي دوردست و دوزخ، هدف ها به  يعني كشاندن انسان چه در باال بيان گرديد،  آن

  اما اهداف نزديكش زياد و به شرح زير هستند. شيطان بود؛ 

  ها در كفر و شرك  ناانداختن انس -1
و انكار اهللا متعال و شريعت » اهللا«ي دعوت دادن انسان به سوي غير  شيطان، به وسيله

  دارد: به شرك و كفر وا ميانسان را او، 
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 mÈ  Ç    Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
     Ñ  Ðl ]:16حشر[  

گويد: كافر  كه به انسان مي ،استشيطان چون داستان  (داستان منافقان با يهوديان) هم«
گويد: من از تو بيزار و گريزانم! چراكه من از  گردد شيطان مي شو. هنگامي كه كافر مي

   .»ترسم مي ،، پروردگار جهانياناهللا
روزي   صرسول اهللا ، روايت شده است كه عياض بن حماردر صحيح مسلم، از 

  به بيان خطبه پرداخت و فرمود: 

تَهُ « لْ الٍ نَحَ لَّ مَ ا , أَال إِنَّ كُ ذَ مِي هَ وْ نِي يَ مَ لَّ َّا عَ تُمْ ممِ لْ هِ ا جَ مْ مَ كُ لِّمَ ينِ أَنْ أُعَ رَ بَادِي  إِنَّ اهللاََّ أَمَ عِ
نَ  بَادِي حُ قْتُ عِ لَ إِينِّ خَ , وَ الالً تْ حَ مَ رَّ حَ مْ , وَ نْ دِينِهِ مْ عَ تَالَتْهُ اجْ مْ فَ تْهُ يَاطِنيَ أَتَ إِنَّ الشَّ , وَ مْ هُ لَّ اءَ كُ فَ

ا طَانً لْ لْ بِهِ سُ زِ ْ أُنْ ا ملَ وا يبِ مَ كُ ِ مْ أَنْ يُرشْ ُ هتْ رَ أَمَ مْ , وَ لْتُ هلَُ لَ ا أَحْ مْ مَ يْهِ لَ   ».عَ

دانيد، به شما بياموزم.  نمي چه را كه شما (اي مردم! اهللا به من امر فرموده است تا آن
ام، حالل است. تمام بندگانم را پاك و  فرمايد: هر مالي كه به بندگانم داده اهللا متعال مي 

شان بيگانه  گمان شياطين نزد آنان خواهند آمد و آنان را از دين ام. بي آاليش آفريده بي
ند و به آنان دستور كن م، حرام ميا هچه را كه براي آنان حالل كرد خواهند كرد و آن

  1با من شريك بگيرند). دهند تا بدون دليل،  مي

  ها به گناه و نافرماني مبتال ساختن انسĤن -2
شود؛  ها را به شرك و كفر دچار كند، نااميد نمي در صورتي كه شيطان نتواند انسان

ر نيز پردازد و و از اين كا بلكه به كمتر از كفر و شرك، كه گناه و نافرماني است، مي
شود و اگر توفيقي بدست نياورد، به كمتر از آن، يعني ايجاد كينه و دشمني در  خشنود مي

  پردازد. در سنن ترمذي آمده است:  ميان مؤمنان، مي
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إِنَّ  أَالَ « يْطَانَ  وَ دْ  الشَّ نْ  أَيِسَ  قَ بَدَ  أَنْ  مِ عْ مْ  يفِ  يُ دِكُ هِ  بِالَ ذِ ا هَ دً لَكِنْ  أَبَ ونُ  وَ تَكُ ةٌ  لَهُ  سَ اعَ  فِيامَ  طَ
ونَ  رُ تَقِ ْ نْ  حتَ مْ  مِ لِكُ امَ ىضَ  أَعْ ْ ريَ   ». بِهِ  فَسَ

كه در شهر و كشور شما پرستش شود، نااميد شده است؛ اما  (آگاه باشيد، شيطان از اين
شود و بدان خشنود  شمريد، از او پيروي مي ها را كوچك مي در چيزهايي كه شما آن

  گردد).  مي
  فرمودند: صرسول اهللا   است كه  دهروايت ش در صحيح مسلم، از جابر 

يْطَانَ  إِنَّ « دْ  الشَّ هُ  أَنْ  أَيِسَ  قَ بُدَ عْ لُّونَ  يَ ةِ  ىفِ  املُْصَ يرَ زِ بِ  جَ رَ لَكِنْ  الْعَ يشِ  ىفِ  وَ رِ مْ  التَّحْ يْنَهُ  »بَ
كه، نمازگزاران در شبه جزيره عربستان، او را پرستش كنند،  گمان شيطان از اين (بي

نااميد ايجاد كينه و دشمني و برانگيختن برخي بر برخي ديگر،  نااميد شده است. اما از
  است).  نگشته

  فرمايد: اهللا متعال مي

 m  _   ^  ]  \   [   Z  Y  X  W  V  U  T  S    R  Q
    e   d  c  ba  `l ]:91مائده[  

توزي  خوارگي و قماربازي در ميان شما دشمني و كينه ميراه خواهد از  شيطان مي«
و خواندن نماز باز دارد. پس آيا (از اين دو) دست اهللا كند و شما را از ياد  ايجاد
  »كشيد؟! مي

  كند: ها وسوسه مي شيطان به تمام بدي

 m     Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ël ]:169بقره[  
 اهللابه  ،دانيد چه را نمي اين كه آنو كاري  كاري و گناه او تنها شما را به سوي زشت«

  .»دهد فرمان مي، نسبت دهيد
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باشد، در نزد شيطان ناپسند و  كه، هر عبادتي كه مورد پسند اهللا متعال مي خالصه اين
مكروه است و هر سركشي و گناهي كه مورد پسند شيطان است، نزد اهللا متعال مكروه و 

  باشد.  ناپسند مي

  واداشتن به انجام بدعت  -3
تر است؛ زيرا زيان  ز سركشي و گناه پسنديدهبراي شيطان، دچار كردن به بدعت ا

فرمايد: (بدعت در نزد شيطان، از معصيت  شود. سفيان ثوري مي بدعت، متوجه دين مي
  1توان.) توان توبه كرد، ولي از بدعت نمي تر است؛ زيرا از معصيت مي پسنديده

  براي بندگان، در امجام فرامين الهي ايجاد ممانعت -4
بلكه مردم  كند،  ت كردن مردم به كفر، گناه و نافرماني بسنده نميشيطان، تنها به دعو

گذارد، مگر  هاي خير را نمي دارد. هيچ راهي از راه مي را از انجام كارهاي نيك نيز باز
آن كار و آنان را از پيگيري  كند و براي بندگان مانع ايجاد مينشيند  جا مي در آن  كه اين

  شنيدم كه فرمودند:   صرسول اهللا گويد: از  مي و فاكه . سبره بن ابدارد خير باز مي

رُ دِينَكَ وَ « تَذَ لِمُ وَ الَ تُسْ قَ مِ فَ الَ سْ ِ يقِ اإلْ دَ لَهُ بِطَرِ عَ قَ قِهِ فَ رُ مَ بِأَطْ نِ آدَ بْ دَ الِ عَ يْطَانَ قَ دِينَ إِنَّ الشَّ
دَ لَهُ بِطَرِ  عَ مَّ قَ مَ ثُ لَ أَسْ اهُ فَ عَصَ اءِ أَبِيكَ فَ آبَ ائِكَ وَ كَ آبَ ءَ امَ سَ كَ وَ ضَ عُ أَرْ دَ تَ رُ وَ اجِ َ الَ هتُ قَ ةِ فَ رَ جْ ِ يقِ اهلْ

لِ  سِ يفِ الطِّوَ رَ ثَلِ الْفَ مَ رِ كَ اجِ ثَلُ املُْهَ امَ مَ إِنَّ الَ  )٥(وَ قَ ادِ فَ هَ ِ يقِ اجلْ دَ لَهُ بِطَرِ عَ مَّ قَ رَ ثُ اجَ هَ اهُ فَ عَصَ فَ
اتِلُ  تُقَ املَْالِ فَ سِ وَ دُ النَّفْ هْ وَ جَ هُ دُ فَ اهِ َ الَ  جتُ قَ دَ فَ اهَ اهُ فَجَ مُ املَْالُ فَعَصَ سَ قْ يُ ةُ وَ أَ حُ املَْرْ تُنْكَ تَلُ فَ تُقْ فَ

لَ  خِ دْ لَّ أَنْ يُ جَ زَّ وَ ىلَ اهللاَِّ عَ قا عَ انَ حَ لِكَ كَ لَ ذَ عَ نْ فَ مَ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ نْ رَ مَ نَّةَ وَ هُ اجلَْ
ىلَ ا قا عَ انَ حَ تِلَ كَ نَّةَ أَوْ قُ هُ اجلَْ لَ خِ دْ ىلَ اهللاَِّ أَنْ يُ قا عَ انَ حَ قَ كَ رِ إِنْ غَ نَّةَ وَ هُ اجلَْ لَ خِ دْ لَّ أَنْ يُ جَ زَّ وَ هللاَِّ عَ

نَّةَ  هُ اجلَْ لَ خِ دْ ىلَ اهللاَِّ أَنْ يُ قا عَ انَ حَ تُهُ كَ ابَّ تْهُ دَ صَ قَ   .»وَ
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نشست و به انسان گفت:  نشيند. بر سر راه اسالم هاي انسان مي (شيطان بر سر تمام راه
دين خود و پدران و اجدادت را رها كن و تسليم من باش. اما شيطان را نافرماني كرد و 

  راه اسالم را در پيش گرفت. 
كني و زمين  سپس شيطان بر سر راه هجرت انسان نشست و به وي گفت: هجرت مي

با طنابي دراز بسته  گمان مهاجر، مانند اسبي است كه ؟ بيسازي ميو آسمان خود را رها 
تا   باشد، شده است كه يك طرف آن در حلقه ميخ و طرف ديگر آن در دست اسب مي

  بچرد و از محل خود دورتر نرود. اما انسان هجرت كرد و حرف شيطان را گوش نداد.
كني، مال و جانت را فدا  سپس بر سر راه جهاد او نشست و به او گفت: جهاد مي

دهي، تا دارايي تو تقسيم شود و همسرت را ديگران  كشتن ميكني و خودت را به  مي
  نمايد. نكاح كنند؟! آدم با رفتن به جهاد، از وسوسه شيطان سركشي مي

و  پس هر كس چنين كند، اهللا متعال بر خود واجب كرده است تا او را به بهشت ببرد
و  به بهشت ببرداهللا متعال بر خود واجب كرده است تا او را  شهادت برسد،  هر كس به

اهللا متعال او را وارد بهشت  اگر كسي غرق شود يا توسط اسب، سر و گردنش بشكند، 
  1كند). مي

  به نقل از شيطان آوردهاهللا متعال   اي است كه همان آيه در قرآن، مصداق اين حديث 
  است: 

 m  |   {  z  y  x  w   v  u  t  s  r   q  p  o  n
d   c  b  a  `_  ~  }    el ]:17-16اعراف[  

، من بر سر راه مستقيم تو در كمين بيرون راندي(شيطان) گفت: بدان سبب كه مرا «
به  ،چپسمت راست و از سمت رو و از پشت سر و از  سپس از پيش. نشينم آنان مي

  .»سازم) بيشتر آنان را سپاسگزار نخواهي يافت شان مي روم و (گمراه سراغ ايشان مي

                                           
  ) 2/657صحيح سنن نسائي ( -1
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آن را به دين واضح،  ، شبيه هم است. ابن عباس »صراط«تفسير  سخنان سلف، در
  اند.  مجاهد به حق، تفسير كرده و به اسالم به كتاب اهللا، جابر  ابن مسعود  

نشيند و مانع ايجاد  كه در آن مي بيند، مگر اين پس شيطان هيچ راه حق و خيري را نمي
  كند.  مي

  عباداتفاسد كردن  -5
براي فاسد گرداندن ن جلوگيري از اطاعت را از دست بدهد، هرگاه شيطان توا

، تا انسان را از اجر و ثواب عبادت محروم كند. در همين ارتباط، دارد عبادات قدم برمي
آمد و گفت: شيطان ميان من و نماز و قرائت  صرسول اهللا ، نزد  عثمان بي ابو العاص

  . است  يختهبا شبهه آممن مانع ايجاد كرده است و نمازم را 
  فرمود:  صرسول اهللا 

ا« كَ ثَالَثً ارِ سَ ىلَ يَ لْ عَ فِ اتْ نْهُ وَ ذْ بِاهللاَِّ مِ وَّ تَعَ تَهُ فَ سْ سَ ا أَحْ إِذَ بٌ فَ نْزِ الُ لَهُ خِ قَ يْطَانٌ يُ اكَ شَ  »ذَ
(آري، اين شيطاني است كه خنزب نام دارد. پس هرگاه احساس كردي كه آمده 

  ببر (أعوذُ باهللاِ بگو) و سه بار به سمت چپ، فوت كن). است، از شر او به اهللا متعال پناه
  1گويد: همين كار را كردم، اهللا متعال آن را از من راند. مي عثمان بن ابو العاص 

شود و او را دچار وسوسه  ور مي وي حمله  هرگاه انسان به نماز بپردازد، شيطان به
  آورد.  دنيا را به ياد او ميسازد و كارهاي  كند، از اطاعت اهللا متعال دور مي مي

  فرمودند:  صرسول اهللا   است كه  روايت شده در صحيح بخاري، از ابوهريره 

بَلَ « اءُ أَقْ َ النِّدَ ا قُيضِ إِذَ اءَ فَ عَ النِّدَ مَ تَّى الَ يَسْ اطٌ حَ َ يْطَانُ لَهُ رضُ رَ الشَّ بَ ةِ أَدْ الَ ا نُودِيَ لِلصَّ تَّى إِذَ  حَ
الَ  بَ بِالصَّ ا ثُوِّ ا إِذَ ذَ رْ كَ كُ ولُ اذْ قُ هِ يَ سِ فْ نَ ءِ وَ َ املَْرْ ْطِرَ بَنيْ تَّى خيَ بَلَ حَ يبُ أَقْ َ التَّثْوِ ا قُيضِ تَّى إِذَ رَ حَ بَ ةِ أَدْ

ىلَّ  مْ صَ ي كَ رِ دْ لُ إِنْ يَ جُ ظَلَّ الرَّ تَّى يَ رُ حَ كُ ذْ نْ يَ كُ ْ يَ ا ملَِا ملَ ذَ رْ كَ كُ  ».اذْ
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دود تا اذان را  مي  كند، اد خارج ميشود، شيطان در حالي كه ب (وقتي اذان گفته مي
شود،  داده مي  كه براي نماز اقامه هنگاميگردد و   شود، بازمي نشنود. هرگاه اذان تمام مي

گردد تا ميان انسان و نفس  دود تا وقتي كه اقامه تمام شود. سپس بازمي پشت كرده و مي
شود، انسان را  يادآور مياو مانع شود. چيزهايي را كه انسان فراموش كرده است، به او 

  داند چقدر از نمازش را خوانده است).  اندازد، كه نمي چنان به اشتباه مي
  كند  شيطان، انسان را وادار به گذشتن از جلوي نمازگزار مي

را ديدم، كه روز  گويد: (ابوسعيد خدري  مي   كه  روايت شدهالسمان، از ابو صالح 
ي ابو  را در جلوي خود قرار داده بود. جواني از طايفهاي  خواند و ستره جمعه نماز مي

سو و  خواست از جلوي او رد شود، اما ابوسعيد به سينه او زد. جوان به اين معيط، مي
خواست رد  كه از جلوي ابوسعيد رد شود. باز مي سو نگاه كرد و راهي نيافت جز اين آن

  ن، ابوسعيد را دشنام گفت. ي او زد. آن جوا شود، ابوسعيد ضربه شديدتري به سينه
ابوسعيد نيز، پس از  سپس مروان آمد و آن جوان، از ابوسعيد به نزد او شكايت كرد. 

پايان نماز، نزد مروان رفت. مروان به او گفت: چرا با اين پسر جوان چنين كردي؟ 
 اي گرفتيد تا در پناه آن شنيدم كه فرمود: هرگاه ستره صرسول اهللا ابوسعيد گفت: ار 

او را باز داريد. اگر دوباره سعي  خواست از جلوي آن رد شود،  نماز بخوانيد و كسي مي
كرد كه از جلوي نمازگزار بگذرد، با او پيكار كنيد، فقط او شيطان است.) يعني اين كار 

  او شيطاني است.
حجر عسقالني نيز چنين گفته است. البته او احتمال ديگري را كه از احتمال  ابن

اين » انه شيطان«معني  گويد: ممكن است  كند و مي حيح تر است، نيز بيان مينخست ص
دارد. در روايت اسماعيلي  باشد كه اين شيطان است كه انسان را به چنين عملي وامي

 هُ عَ مَ  نَّ إفَ « و در روايت مسلم شبيه آن آمده است: »يطانُ شَ  هُ عَ مَ  نَّ إفَ «چنين آمده است: 
  .»رينُ قَ ال

  ماني از اهللا متعال، پيروي از شيطان استهرگونه نافر
  فرمايد: اهللا متعال مي
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و هر گناهي جز شرك را براي هر كس كه بخواهد،  بخشد اهللا، گناه شرك را نمي«
مشركان، بخشد. و هر كس به اهللا شرك ورزد، در گمراهي دور و درازي افتاده است.  مي

اند و جز  خوانند كه نام دختران را برآنها نهاده هايي را به فرياد مي به جاي اهللا تنها بت
از رحمتش دور كرد. (شيطان) گفت: خوانند. اهللا شيطان را  شيطان سركش را به فرياد نمي

  »از بندگانت سهم معيني خواهم گرفت.
او در  هر كس غير از اهللا، اعم از بت، آفتاب، ماه، هواي نفس يا انساني را عبادت كند، 

آن را ناپسند شمارد؛ زيرا   كه كند؛ بدان راضي باشد يا اين واقع براي شيطان عبادت مي
  كند. گونه كارها تشويق مي ست كه انسان را به انجام ايندهد و او شيطان چنين دستور مي

  كند:  گر فرشتگان، در واقع شيطان را پرستش مي جاست كه پرستش اين

 m  L  K  J     I  H  G  F  E  D  C  B  A
  [  Z  Y  X  WV  U         T    S  RQ  P  O  N  Ml 

  ]41- 40سبأ:[
گويد: آيا  آورد و سپس به فرشتگان مي د ميروزي كه اهللا متعال جملگي آنان را گر«

ي كه به يهاي ناروا گويند: تو منزّهي (از اين نسبت اند؟! مي كرده اينان شما را پرستش مي
ايم) و تنها تو يار و  اند، ما به هيچ وجه با اين گروه ارتباط نداشته داده وت ساحت مقدس
آنان بديشان ايمان تر  بيشستيدند و پر اي نه آنان. بلكه ايشان جن را مي ياور ما بوده

  .»داشتند
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اند، بلكه جن و  كه فرشتگان، آنان را به پرستش خويش دستور نداده منظور اين است 
ي جن  گران شياطين باشند، شياطيني كه نماينده اند تا از پرستش شيطان آنان را وادار كرده

  هستند.
  حاصل كالم
كنند و  ر بدي انسان را وسوسه و تشويق ميكه، شياطين براي انجام هر كا حاصل اين

ترسانند؛ تا كارهاي بد انجام شوند و كارهاي نيك و  دارند و مي از هر كار نيكي باز مي
  فرمايد: مي اهللا متعالمعروف، رها گردند. 

m  °¯  ®  ¬  «  ª   ©¨  §    ¦    ¥  ¤
     ³  ²  ±l ]:268بقره[  

اهللا  دارد و دهد و به زشتى وامى تهيدستى بيم مى شيطان شما را ازدر هنگام انفاق) «(
(فضل و رحمتش)  اهللا متعال  و دهد آمرزش مى ي به شما وعده ،خودسوي از متعال 

  .»آگاه استگسترده و 
تان را انفاق كنيد، نيازمند  ترساند: اگر اموال شيطان، با اين سخنان ما را از فقر مي  
  كند. مانند: بخل، زنا و...، وسوسه مي شويد. سپس ما را به كارهاي زشت، مي

  آزار جسمي و روحي  -6
آزار جسمي و روحي، همانند كفر و گمراه كردن، از جمله اهداف شيطان است. 

حهت آگاهي تقديم  ها را كه براي ما قطعي و آشكار هستند،  اي چند از اين شرارت نمونه
  داريم: مي

   صي شيطان به رسول اهللا  (أ) حمله
حديث ، بيان كرديم. در آن صي شيطان به پيامبر  ديثي را در مورد حملهپيشتر ح

  بيندازد.  صرسول اهللا ي را برداشت تا بر صورت  آمده بود كه شيطان، شعله
  



 101  ها و شياطين جندنياي 

  هاي شيطاني (ب) خواب
هايي را در خواب به انسان نشان دهد، كه موجب ناراحتي و  تواند، صحنه شيطان مي

  خواهد انسان را اندوهگين و دردمند كند.  اين كار، مي آشفتگي انسان گردد. شيطان با
  فرمود:  صرسول اهللا   است كه  روايت شده از ابو هريره 

يْطَانِ « نْ الشَّ يفٌ مِ وِ ْ ختَ سِ وَ يثُ النَّفْ دِ حَ محنِ وَ نْ الرَ  مِ َ بُرشْ ثٌ فَ ا ثَالَ يَ ؤْ  ».الرُّ
ساس قلبي، ترساندن از سوي هايي از سوي اهللا متعال، اح  اند: مژده ها سه گونه (خواب

  شيطان).
از   سه گونه است: يك گونهخواب است:  آمده در روايت عوف از مالك، چنين

  انسان را اندوهگين كند.   است تا بدين وسيله ، ترساندن از سوي شياطين خوابها
رسول اهللا گويد: از  روايت شده است كه مي در صحيح بخاري، از ابو سعيد خدري 

ا «ه فرمود: شنيدم ك ص يْهَ لَ دْ اهللاََّ عَ مَ يَحْ لْ نْ اهللاَِّ فَ يَ مِ امَ هِ إِنَّ ا فَ ِبُّهَ ا حيُ يَ ؤْ مْ رُ كُ دُ أَ أَحَ ا رَ إِذَ
هَ  ِّ نْ رشَ تَعِذْ مِ يَسْ لْ يْطَانِ فَ نْ الشَّ يَ مِ امَ هِ إِنَّ هُ فَ رَ كْ َّا يَ لِكَ ممِ َ ذَ ريْ أَ غَ ا رَ إِذَ ا وَ َ ثْ هبِ دِّ لْيُحَ اوَ هَ رْ كُ ذْ الَ يَ  ا وَ

هُ  ُّ َا الَ تَرضُ إِهنَّ دٍ فَ َحَ  »ألِ
پس  ترديد از سوي اهللا است.  بي پسنديد،  (هرگاه كسي از شما خوابي ديد كه آن را مي

اما اگر خوابي ناراحت   بايد اهللا را سپاس گويد و آن خواب را براي ديگران بيان كند.
اهد و آن خواب را پس از شر شيطان پناه بخو  گمان از سوي شيطان است. كننده ديد، بي

  1رساند.) گاه آن خواب به او زيان نمي آن براي ديگران بازگو نكند؛ 
  ها (ج) به آتش كشاندن خانه

كشد. در سنن ابو داود، با  ها را به آتش مي برخي حيوانات، خانه ي شيطان به وسيله
  فرمودند:  صرسول اهللا سند صحيح روايت شده است كه 

                                           
  ) 6985) شماره (12/369بخاري (صحيح  - 1
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فِ « أَطْ تُمْ فَ ا نِمْ هِ إِذَ ذِ ثْلَ هَ لُّ مِ دُ يْطَانَ يَ إِنَّ الشَّ مْ فَ كُ جَ ُ ة) ئُوا رسُ أرَ ا (الفَ ذَ ىلَ هَ (الرساج) عَ
مْ  كُ قَ رِ تُحْ  .1»فَ

هايتان را خاموش كنيد؛ زيرا شيطان حيواناتي مانند: اين  خوابيد، چراغ (هرگاه مي
  سوزاند).  كند و در نتيجه شما را مي موش را به سوي آتش چراغ هدايت مي

  لغزاندن انسان، به هنگام مرگ(د) 
ُهمَّ « فرمودند:  بردند و مي كه شيطان ايشان را بلغزاند، به اهللا پناه مي از اين صرسول اهللا  اللَّ

ْيَطاُن ِعنْ  ِريِق َوَأُعوُذ بَِك َأْن َيَتَخبََّطنِي الشَّ دِّي َواْلَغَرِق َواْحلَ َ ْدِم َوالرتَّ ْوِت َد املَْ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْهلَ
 ».َوَأُعوُذ بَِك َأْن َأُموَت ِيف َسبِيلَِك ُمْدبًِرا َوَأُعوُذ بَِك َأْن َأُموَت َلِديًغا

غرق شدن در آب   (پروردگارا! من از مرگي كه در اثر افتادن از ارتفاع، ريختن ديوار،
از كه شيطان هنگام مرگ مرا بلغزاند و  برم و از اين و سوختن در آتش باشد به تو پناه مي

بخت بميرم و از مرگي كه در اثر نيش زدن مار و كژدم باشد، به تو پناه  كه نگون اين
  برم).  مي

  (هـ) آزار رساندن به نوزاد، به هنگام تولد
  فرمودند:  صرسول اهللا   است كه  روايت شده در صحيح مسلم، از ابوهريره 

لَدَ « مَ وَ وْ يْطَانُ يَ هُ الشَّ سُّ مَ مَ يَ نِى آدَ لُّ بَ اكُ نَهَ ابْ مَ وَ يَ رْ هُ إِالَّ مَ هُ أُمُّ  ».تْ
   2گيرد، مگر مريم و فرزندش). شيطان قرار مي ي (هر انسان هنگام تولد، مورد حمله

  فرمودند:  صرسول اهللا   است كه  روايت شده در صحيح بخاري، از ابوهريره 

هِ « بَعِ نْبَيْهِ بِإِصْ يْطَانُ يفِ جَ نُ الشَّ طْعُ مَ يَ نِي آدَ لُّ بَ نُ  كُ طْعُ بَ يَ هَ مَ ذَ يَ رْ نِ مَ ى ابْ يسَ َ عِ ريْ ولَدُ غَ نيَ يُ حِ
ابِ  جَ نَ يفِ احلِْ طَعَ  ».فَ

                                           
  ) 4369) شماره (3/985صحيح سنن ابي داود ( - 1
  ) 3266) شماره (4/1838مسلم (صحيح  - 2
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زند؛ مگر عيسي  شيطان با انگشتان خود به پهلوي او ضربه مي ،(هنگام تولد هر انسان
بن مريم كه هنگام تولد او، شيطان رفت تا با انگشتانش به پهلويش ضربه بزند، (اما وي 

  1شيطان بر آن پوشش ضربه زد). پوشانده شد) و
  فرمودند:  صرسول اهللا   است كه  روايت شده در صحيح بخاري، از ابوهريره 

» َ ريْ يْطَانِ غَ سِّ الشَّ نْ مَ ا مِ خً ارِ لُّ صَ تَهِ يَسْ ولَدُ فَ نيَ يُ يْطَانُ حِ هُ الشَّ سُّ مَ لُودٌ إِالَّ يَ وْ مَ مَ نِي آدَ نْ بَ ا مِ  مَ
ا نِهَ ابْ مَ وَ يَ رْ  ».مَ
كند و نوزاد در اثر  ن هر نوزاد انساني را در هنگام تولد، با دست خود لمس مي(شيطا

ها را لمس  كشد؛ مگر مريم و فرزندش (كه شيطان نتوانست آن دست زدن شيطان جيغ مي
  2كند)).

درخواست مادر مريم،   داري از مريم و فرزندش از لمس شيطان، علت پشتيباني و نگه
  است. هنگام تولد فرزندش عيسي 

  خواند: پس از نقل روايت گذشته، اين آيه را مي ابوهريره 

 m    À  ¿  ¾  ½      ¼  »  ºl ]:36آل عمران[  
در پناه تو رانده شده، دم و او و فرزندانش را از شيطان نهامن او را مريم نام «
  .»دارم مي

مريم  ذيرفت. پس ي او را پ اهللا متعال نيز خواسته مادر مريم خالصانه از اهللا خواست و 
  و فرزندش را از شيطان لعين، پناه داد. 

از جمله كساني كه اهللا متعال، او را پناه داده است، عمار بن ياسر است. در صحيح 
بخاري آمده است: ابو الدرداء از علقمه، كه اهل كوفه بود، پرسيد: آيا ميان شما كسي 

                                           
  ) 3286) شماره (6/337بخاري (صحيح  -1
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رسول اهللا  ي ؟ مغيره گفت: بنا به گفتههست كه اهللا متعال او را از شيطان پناه داده باشد
  1اهللا متعال عمار را از شيطان پناه داده است.  ،،ص

  (و) بيماري طاعون از جن است
نَا «فرمود:  صرسول اكرم  فْ رَ دْ عَ ولَ اهللاِ , قَ سُ ا رَ الُوا : يَ ونِ , قَ الطَّاعُ نِ وَ تِي بِالطَّعْ نَاءُ أُمَّ فَ

ونُ ?  امَ الطَّاعُ نَ , فَ ةٌ الطَّعْ ادَ هَ لٍّ شَ يفِ كُ نِّ , وَ ِ نَ اجلْ مْ مِ ائِكُ دَ زُ أَعْ خْ الَ : وَ   2». قَ

رود. گفتند: طعن  ي نيزه و شمشير) و طاعون از بين مي (امت من بر اثر طعن (ضربه
هر كدام از شناسيم، طاعون چيست؟ فرمود: و اين گزش دشمنان جني است و  را مي
  ). رود ها، شهادت به شمار مي اين

  رك حاكم چنين آمده است:در مستد

زُ  اعونُ الطّ « خْ مْ  وَ ائِكُ دَ  ».ةٌ هادَ م شَ كُ لَ  وَ هُ , وَ نِّ اجلِ  نَ مِ  أَعْ
  (طاعون گزش دشمنان جني است و اين براي شما درجه شهادت را دارد). 

  فرمايد: جن بود. اهللا متعال مي ي آمد، از ناحيه پيش كه براي ايوب  مشكلي

m   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ        Û  Úl ]:41ص[  
گاه كه پروردگار خود را به فرياد خواند  نآ، به ياد آور ما ايوب را ي (اي محمد!) بنده«

  .»و گفت: شيطان مرا دچار رنج و درد كرده است
  هاي ديگر (ز) برخي بيماري

  حمنه بنت جحش، كه مستحاضه بود، فرمود:   خطاب به ،صرسول اهللا 

امَ « هِ  إِنَّ ذِ ضَ  هَ كْ نْ  ةٌ رَ اتِ  مِ كَضَ يْطَانِ  رَ  » .الشَّ

                                           
  ) 387) شماره (6/337( قبلي: -1
 )1367)، شماره (6/70) و ن.ك: إرواء الغليل (4/90لجامع الصغير (صحيح ا -2
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   1هاي شيطان است). اي از ضربه (اين ضربه
  (ج) مشاركت با انسان، در خوردن و نوشيدن

آورد، اين است كه در خوردن،  وجود مي  هايي كه شيطان براي انسان به از جمله زيان
دهد، كه  د. مشاركت شيطان زماني روي ميشو  خوابگاه، با انسان شريك ميو نوشيدن 

انسان با رهنمودهاي اهللا متعال مخالفت كند يا از اهللا متعال غافل شود؛ اما اگر انسان به 
رهنمودهاي الهي پايبند باشد و از ياد او غافل نشود، شيطان هرگز به سوي خانه و اموال 

  يابد. او راه نمي
ن بر سر سفره تواند از خوراك انسان استفاده كند، مگر در صورتي كه انسا شيطان نمي

  خوردن و نوشيذن آغاز كند و هرگاه نام اهللا به ميان آيد،» بسم اهللا«بنشيند و بدون گفتن 
كند: هرگاه همراه  روايت مي شود. امام مسلم، از حذيفه  شيطان از آن طعام محروم مي

شروع به  صرسول اهللا تا   ،شديم ميطعام حاضر  ي بر سر سفره صبا رسول اهللا 
بر سر سفره  صرسول اهللا برديم. روزي با  كرد، دست به سوي طعام نمي يخوردن نم

اي دوان دوان به سوي سفره آمد، چنان كه گويي كسي او را هل  نشسته بوديم، دختر بچه
دستش  صرسول اهللا  درنگ  خواست دستش را به سوي غذا دراز كند، بي دهد؛ او مي مي

  آمد، به سوي غذا آمد، كه دختربچه مي را گرفت. سپس يك مرد روستايي با وضعيتي
  فرمود:  صپيامبر دست او را نيز گرفت. سپس  صرسول اهللا 

ةِ لِيَ »  يَ ارِ هِ اجلَْ ذِ َ اءَ هبِ هُ جَ إِنَّ يْهِ وَ لَ مُ اهللاَِّ عَ رَ اسْ كَ ذْ امَ أَنْ الَ يُ لُّ الطَّعَ تَحِ سْ يْطَانَ يَ ا إِنَّ الشَّ َ لَّ هبِ تَحِ سْ
ا فَ  هَ تُ بِيَدِ ذْ أَخَ  فَ هُ ىفِ يَدِ دَ هِ إِنَّ يَ ى بِيَدِ سِ فْ  نَ الَّذِ هِ وَ تُ بِيَدِ ذْ أَخَ لَّ بِهِ فَ تَحِ ابِىِّ لِيَسْ رَ ا األَعْ ذَ َ اءَ هبِ جَ

ا هَ دِ عَ يَ   ». مَ

گفته نشود، شيطان غذا را براي خود حالل » بسم اهللا«غذا  در ابتداي خوردن(اگر 
عام را براي خود حالل كند، من به شكل اين دختربچه آمد، تا ط  كند. او (شيطان) مي

دست او را گرفتم؛ سپس به شكل آن مرد روستايي آمد، تا غذا را براي خودش حالل 

                                           
  ) 267) شماره (1/56سنن ابي داود ( -1
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كند، من دست او را گرفتم. سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، دست شيطان 
  1همراه با دست دختر بچه، در دست من است).

د را از دسترس شيطان دور نگاه فرموده است تا اموال خو امربه ما  صرسول اهللا 
ها را باز نگذاريم، بلكه با  ظرف داريم، به اين صورت كه درب اطاق و منازل را ببنديم، 

كند. در  ها را بپوشانيم. اين كار اموال ما را از شيطان محافظت مي آوردن نام اهللا، آن
  رمودند: ف صرسول اهللا   است كه  روايت شده صحيح مسلم از جابر بن عبداهللا 

ا« مْ وَ بَكُ وا قِرَ كُ أَوْ ا وَ قً لَ غْ ا مُ ابً تَحُ بَ فْ يْطَانَ الَ يَ إِنَّ الشَّ مَ اهللاَِّ فَ وا اسْ رُ كُ اذْ ابَ وَ وَ وا األَبْ لِقُ وا أَغْ رُ كُ ذْ
فِ  أَطْ يْئًا وَ ا شَ يْهَ لَ وا عَ ضُ رُ لَوْ أَنْ تَعْ مَ اهللاَِّ وَ وا اسْ رُ كُ اذْ مْ وَ وا آنِيَتَكُ رُ ِّ مخَ مَ اهللاَِّ وَ مْ اسْ كُ ابِيحَ صَ  ». ئُوا مَ

. با كند (درها را ببنديد و نام اهللا را بر زبان بياوريد؛ زيرا شيطان درهاي بسته را باز نمي
ي براي پوشاندن زها را بپوشانيد، حتي اگر چي ظرف  مشك آب را ببنديد و ي دهانهنام اهللا 
هايتان را خاموش  غچوبي را روي آن بگذاريد و هنگام خواب، چرا  ها پيدا نكرديد، ظرف

  2كنيد). 
روايت  شود. از ابوهريره  شيطان با او شريك مي هرگاه انسان ايستاده آب بنوشد، 

رسول اهللا ؛  نوشيد شخصي را ديد كه در حالت ايستاده آب مي ص : پيامبر است كه  شده
فرمود: آيا تو  صرسول اهللا آن شخص گفت: چرا؟  استفراغ كن.   به او فرمود: ص
ترديد  فرمود: بي صرسول اهللا ت داري كه گربه همراه با تو بنوشد؟ گفت: خير. دوس

  3شيطان كه بدتر از گربه است، همراه با تو آب را نوشيد.
را از » بسم اهللا«، گفتن  خانه  تان برانيد، هنگام ورود به خواهيد شيطان را از منزل اگر مي
  :  اند ارشاد كرده و فرمودهما را به اين كار نيز  صرسول اهللا ياد نبريد. 

                                           
  ) 217) شماره (3/1597مسلم (صحيح  - 1
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مْ وَ « بِيتَ لَكُ يْطَانُ الَ مَ الَ الشَّ هِ قَ امِ عَ نْدَ طَ عِ ولِهِ وَ خُ نْدَ دُ رَ اهللاََّ عِ كَ ذَ يْتَهُ فَ لُ بَ جُ لَ الرَّ ا دَخَ الَ إِذَ
تُمُ املَْ  كْ رَ يْطَانُ أَدْ الَ الشَّ ولِهِ قَ نْدَ دُخُ رِ اهللاََّ عِ كُ ذْ مْ يَ لَ لَ فَ ا دَخَ إِذَ . وَ اءَ شَ نْدَ عَ رِ اهللاََّ عِ كُ ذْ ْ يَ ا ملَ إِذَ . وَ بِيتَ

اءَ  شَ الْعَ تُمُ املَْبِيتَ وَ كْ رَ الَ أَدْ هِ قَ امِ عَ  ».طَ
را بگويد، شيطان به » بسم اهللا«(اگر انسان هنگام ورود به خانه و خوردن طعام 

جا  و از طعام اين  توانيد در اين خانه شب را بگذرانيد گويد: شما نمي همراهان خود مي
شيطان  را  نگويد، » بسم اهللا«تغذيه كنيد. اگر هنگام ورود به خانه و خوردن طعام، 

  بگذرانيد و طعامي به شما برسد، پيدا شد). را جا شب گويد: جايي كه در آن مي
  داخل شدن شيطان به بدن انسان -ط

اهللا  فرمايد: داخل شدن جن به بدن انسان، به اتفاق ائمه، ثابت شده است. ابن تيميه مي
  فرمايد: متعال مي

  m  L  K  J    I  H   G  F  E  D  C   B  A
NMl    ]:275بقره[  

او را به  كه شيطان ،خيزندخورند، همانند كسي (از قبرشان) بر ميآنان كه ربا مي«
  كرده است.ديوانه شدت 

  در صحيح بخاري و مسلم آمده است: 

يْطَانَ  إِنَّ «  الشَّ ْرِ نَ  جيَ ا مِ نْسَ  نِ اإلِ ْرَ مِ  جمَ  ١.» الدَّ
گويند: جن  برخي مي از پدرم پرسيدم:  گويد:  عبداهللا، فرزند امام احمد بن حنبل، مي

زيرا شود؟ امام فرمود: فرزندم! اين حرف درست نيست؛  وارد بدن فرد مبتال به صرع نمي
  گويد.  دچار صرع است، به زبان جن سخن مي  كسي كه
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ه امام احمد فرموده است، درست و مشهور است؛ زيرا چه ك فرمايد: آن ابن تيميه مي
زند كه معني آن را  گاه به زباني حرف مي آن  شود، انسان به بيماري صرع دچار مي

اگر   كند؛ در حالي كه بخورد، احساس نمي ي سنگيني داند. اگر بيمار صرعي، ضربه نمي
  كند. ناراحت مي گذارد و وي را روي آن تأثير ميبه شتري وارد شود،   ضربهآن 

فرمايد: هيچ كس از امت اسالمي، ورود جن به بدن انسان صرعي را رد  ابن تيميه مي
نكرده است و هر كس منكر اين شود و بگويد كه شريعت دروغ گفته است، شرع را 

دليلي وجود ندارد كه ورود جن به بدن انسان را نفي كند؛  دروغ انگاشته است. در شرع، 
كنند. مانند جبائي و  معتزله، ورود جن به بدن انسان صرعي را، انكار ميالبته گروهي از 

  1ابوبكر رازي.
در نظر داريم تا در بخش پنجم، پيرامون اين موضوع توضيحات بيشتري را ارائه 

  بدهيم. 

  رهبر نبرد، ميان دنياي شيطان و دنياي انسان گفتار سوم:

و رهبري اين جنگ را بر عهده  كند ابليس است كه جنگ ميان انسان را طراحي مي
ها و جهات  هاي شيطان اين است كه لشكريان خود را به مكان گيرد. از جمله شيوه مي

دهد و به  فرستد و براي شنيدن گزارش كار لشكر خود، تشكيل جلسه مي مختلفي مي
  دهد. ، جايزه مياند كساني كه در ايجاد آشوب و فتنه تأثير داشته

  فرمودند:  صرسول اهللا كند كه  روايت مي خود از جابر امام مسلم، در صحيح 

مْ فِتْنَةً « هُ ظَمُ لَةً أَعْ نْزِ نْهُ مَ مْ مِ اهُ نَ أَدْ اهُ فَ ايَ َ بْعَثُ رسَ مَّ يَ ىلَ املَْاءِ ثُ هُ عَ شَ رْ عُ عَ لِيسَ يَضَ ِىءُ إِنَّ إِبْ  جيَ
نَعْتَ شَ  ا صَ ولُ مَ يَقُ ا فَ ذَ كَ ا وَ ذَ لْتُ كَ عَ ولُ فَ يَقُ مْ فَ هُ دُ تُهُ أَحَ كْ رَ ا تَ ولُ مَ يَقُ مْ فَ هُ دُ ِىءُ أَحَ مَّ جيَ الَ ثُ يْئًا قَ

تِهِ  أَ رَ َ امْ بَنيْ يْنَهُ وَ قْتُ بَ رَّ تَّى فَ الَ  − حَ مَ أَنْتَ  − قَ ولُ نِعْ قُ يَ نْهُ وَ نِيهِ مِ يُدْ  ».فَ
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 .كند گذارد و سپس لشكر خود را اعزام مي (ابليس، تخت خود را بر روي آب مي
ترين  د شيطان، كساني هستند كه در ايجاد فتنه و آشوب، بزرگترين سپاهيان نز نزديك

گويد: چنين و چنان كردم. شيطان  آيد و مي يكي از لشكريان مي .نقش را ايفا كرده باشند
كه ميان او  گويد: فالني را رها نكردم، تا اين آيد و مي اي. ديگري مي گويد: كاري نكرده مي

ا به او نزديك كرده و به رفرمود: شيطان خود  صرسول اهللا و همسرش جدايي انداختم. 
  1گويد: تو چقدر خوب هستي). او مي

خطاب به ابن صائد، كه  صرسول اهللا   كه  نقل شده در حديثي ديگر از ابو سعيد 
بيني؟  فرمود: چه مي  هاي مدينه ديد و گمان كرد كه او دجال است، او را در يكي از كوچه

فرمود: تو تخت ابليس را روي  صرسول اهللا بينم.  ي آب ميابن صائد گفت: تختي را رو
  بيني.  دريا مي

مهارت ديرينه و كاملي دارد. به همين دليل، در ترسيم انسان، شيطان در گمراه كردن 
كند.  بهترين نقش را بازي مي  ها، انداختن در دام و طراحي دسيسه ، سازي گمراه ي نقشه

ز روزي كه انسان به وجود آمد، تا به امروز و تا برپايي لذا او همواره زنده بوده است؛ ا
  كشاند.  رستاخيز، مردم را به گمراهي مي

 m  q  p  o  n  m  l   k  j  i  h    g     f  e  d  c
  s   rl ]:38-36حجر[  

(مردمان بعد  ده كه در آنبروزي مهلت   مرا تا ،كه چنين است اكنون !پروردگارا گفت:(
تا روزي كه زمان   .يافتگاني فرمود: اينك تو از مهلت   .گردند زنده مي )وبارهدشان  از مرگ

  .») معلوم استنزد اهللا(در  ،آن
هايي كه بر خود الزم دانسته است، قدم  انجام بديپيوسته در راستاي شيطان، 

  شود. در حديث آمده است:  دارد و از انجام شرارت خسته نمي برمي
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يْطَانَ قَ « الَ إِنَّ الشَّ مْ قَ ادِهِ سَ مْ يفِ أَجْ هُ احُ وَ تْ أَرْ امَ ا دَ كَ مَ بَادَ ي عِ وِ حُ أُغْ رَ بِّ الَ أَبْ ا رَ تِكَ يَ زَّ عِ الَ وَ
وينِ  رُ فَ تَغْ ا اسْ مْ مَ رُ هلَُ فِ الُ أَغْ يلِ الَ أَزَ الَ جَ يتِ وَ زَّ عِ بُّ وَ   ».الرَّ

راهه  بيبه عزت و جالل تو، همواره بندگانت را به وگند (شيطان گفت: پروردگارا! س
كنم، هرگاه  برم. پروردگار فرمود: من نيز به عظمت و بزرگي خويش، سوگند ياد مي مي

  1ها را خواهم بخشيد). آن بندگانم از من درخواست آمرزش كنند، 

  سپاهيان شيطان، از ميان جن و انسان هستند
جن ديگر از  ي اي از انسان و دسته دسته  ؛شود سپاه شيطان، به دو دسته تقسيم مي

  باشد.  مي
پيشتر در حديتي بيان شد، كه شيطان لشكريان جني خود را براي گمراه كردن انسان 

  فرستاد. در قرآن چنين آمده است:

m§  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~l ]: 64اسراء[  

سپاهياني دارد كه سواره و پياده به انسان حمله شيطان، آيه حكايت از آن دارد كه  
  فرمايد:  انگيزد. قرآن مي م كارهاي بد برميبرند و او را به انجا مي

 m    |  {    z  y  x  w  v  u  tl ]:83مريم[  
ايم تا آنان را (در انجام گناهان)  داني كه ما شياطين را به سوي كافران فرستاده نميآيا «

   .»سخت برانگيزند

  هر انساني همنشيني دارد
شود. در حديثي از ام المؤمنين  همراه هر انسان، شيطاني است كه از وي جدا نمي

. جوش آمد  به هنگام شب از خانه بيرون رفت. غيرتم صرسول اهللا عايشه آمده است: 
كنم. سؤال فرمود: اي عايشه! چه شده است؟ آيا  پس وقتي برگشت و ديد كه دارم چه مي
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غيرتت تو را وادار به چنين كاري كرد؟ گفتم: چرا همسري مانند من در حق شوهري 
فرمود: آيا شيطان نزد تو آمده است؟ عايشه  صرسول اهللا نند تو وادار به غيرت نشود؟ ما

مگر با من شيطاني است؟ فرمود: آري. عرض كردم: آيا  !صرسول خدا فرمود: اي 
شيطان همراه هر انساني است؟ فرمود: آري. عرض كردم: حتي با تو اي پيامبر خدا 

ر برابر او از من حمايت كرده است و مسلمان شده البته پروردگار، د !؟ فرمود: آري، ص
  1كه من از شر وي در امانم). است (يا اين

  فرمودند:  صرسول اهللا كند كه  ، نقل ميامام مسلم، به روايت عبداهللا بن مسعود 

نَ املَْ « ينُهُ مِ رِ قَ نِّ وَ ِ نَ اجلْ ينُهُ مِ رِ لَ بِهِ قَ كِّ دْ وُ قَ دٍ إِالَّ وَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ ةِ مَ  ».الَئِكَ
(بر هر كدام از شما، همراهي از جن و همراهي از فرشته گماشته شده است). سؤال 

  ؟ فرمود: !صرسول خدا شد بر شما نيز اي 

» اىإِينِي اهللاََّ أَنَّ  إِالَّ , و انَ يْهِ  أَعَ لَ مَ  عَ لَ أَسْ الَ  فَ نِى فَ رُ أْمُ ٍ  إِالَّ  يَ ريْ  ». بِخَ
البته اهللا متعال در برابر او مرا ياري نمود. او مسلمان  ، است  شده  گماشته(بر من نيز 

  2كند). شد و فقط به كار خير مرا امر مي
  در قرآن آمده است:

  m    `  _   ^   ]     \  [  Z  Y  X     W  Vl ]:36زخرف[   
سازيم و چنين  غافل و روگردان شود، شيطاني را مأمور او مياهللا هر كس از ياد «

  .»گردد اره همدم وي ميشيطاني همو
  اي ديگر آمده است: در آيه

m    k  j  i  h  g  f  e  d     c  bl ]:25فصلت[   
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ايم كه كار دنيا و  داده قرار سيرتي از جنّ و انس)  ما براي آنان همنشينان (زشت«
  .»آرايند آخرت را در نظرشان مي

اند و به دنبال او  خود برگزيدهدوست عنوان   بهشيطان، پيرواني از انسان دارد كه او را 
كه او نخستين دشمني است  پندارند؛ با وجود اين دارند و فكر او را درست مي گام برمي

ها سوگند خورده است. براي انسان هوشيار، بسيار زشت و  كه براي نابود ساختن آن
  ناپسند است كه دشمنش را به عنوان دوست برگزيند:

 m  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  ̈ §  ¦l ]:50كهف[  
  انسان، با برگزيدن شيطان به عنوان دوست، در خسارتي آشكار افتاده است:

 m  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬l 
  ]119نساء: [

هاي اهللا متعال، محروم  كند و از نعمت ها را شكست داده، فاسد مي زيرا كه شيطان آن
  فرمايد:  . قرآن مياندازد ها و شبهات مي سازد و در گمراهي مي

 m  U  TS  R  Q   P  O  N  M  L  K
 [   Z  Y  XW  Vl ] :257بقره[  

ايشانند. آنان را و دوست سرپرست  )شياطين=اند، طاغوت ( و كساني كه كفر ورزيده«
كشانند.  هاي (كفر و فساد) مي از نور (ايمان و فطرت پاك) بيرون آورده به سوي تاريكي

  .»مانند جا جاودانه مي در آناينان اهل آتشند و 
ها را به سوي دوزخ سوق  دوستان شيطان، به اين دليل در خسارتند، كه شيطان آن

  دهد:  مي

 m      l  k  j    i  h  g  fl ]:6فاطر [  
ها را سواري و ابزار خود قرار داده است تا  ها دوستان شيطان هستند. شيطان آن اين
  آنان به اجرا درآورد. ها و اهداف خود را، توسط سياست
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  كند دهد و رسوا مي شيطان، دوستانش را فريب مي
كنند؛ اما شيطان به زيان آنان  بسياري از مردم، با انجام گناه به شيطان اظهار دوستي مي

كشاند و در مواردي كه دوستانش به كمك او نياز  ها را به نابودي مي ند و آنك دسيسه مي
گذارد و حتي از ناراحتي دوستان خود، خوشحال شده  تنها ميها را بدون كمك  آن دارند، 

كند و  گيرد. آنان را به كشتن، دزديدن و زنا كردن، دستور مي و آنان را به باد تمسخر مي
ها را به رسوايي سوق  كند و در نتيجه، آن گونه كارها، آنان را راهنمايي مي براي انجام اين

شكل شخصي به نام سراقه بن مالك، نزد مشركان آمد شيطان به   بدر، ي دهد. در غزوه مي
  همكاري داد؛ اما همين كه جنگ شروع شد، پا به فرار گذاشت.  ي و به آنان وعده

 mr  q  p  o   n  m  l  k  j  i  l]:48انفال[  
پيمان و ياور شما  تواند بر شما پيروز شود و من هم كس نمي گفت: امروز هيچ مي و«
  .»هستم

ي نبرد فرار  اند، از صحنه ن، فرشتگان را ديد كه براي كمك به مؤمنان آمدهوقتي شيطا
  سرايد:  چنين مي پيمانانش را تنها گذاشت. حسان بن ثابت  كرد و هم

ملّاهبِغُرُورِ د ثُم مهلَمنْ الْخَبِيثَ إنّ...  أَسمل الَاهو غَرّار  

ها را رها  و سپس بدون همكاري، آن ها را فريب داد هاي خود، آن (شيطان با حيله
  دهد).  ها را فريب مي ساخت. هر كس با شيطان خبيث دوستي كند، آن

شيطان ملعون، راهبي را فريب داد تا زن و فرزندش را بكشد. او نخست راهب را 
او را بكشد، سپس وارثان زن   وسوسه كرد تا با آن زن زنا كند، سپس دستور داد كه

كه حقيقت را فهميدند. سپس به راهب دستور داد تا او را  يي كرد تا اينمقتول را، راهنما
شيطان فرار كرد و راهب  اين كارها را انجام داد،  ي (شيطان) سجده كند. وقتي راهب همه

  را تنها گذاشت، در ادامه، شرح كامل ماجرا، خواهد آمد.
  گويد: در روز رستاخيز، شيطان در دوزخ به دوستان خود چنين مي

 m  ¨§  ¦  ¥   ¤  £    ¢l ]:22إبراهيم[  
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جويم (و آن را انكار  ميدوري ، ديدپيش از اين شريك اهللا قرار داكه مرا  از اين«
  )»كنم مي

شيطان، دوستان خود را به بدترين موارد هالكت وارد ساخته و سپس با تمام وجود، 
  كند. ها را انكار مي دوستي با آن

  كند مت به خود و جنگ با مؤمنان بسيج ميشيطان، دوستانش را براي خد
  اند: دوستان اهللا متعال و دوستان شيطان.  مردم دو گروه

دوستان شيطان، هر چند كه با هم اختالف دين و آيين داشته باشند، اما در دوستي با 
  شيطان و كفر، مشترك هستند. 

 m y  x  w  v  u  t  sl ]:27اعراف[  
  .»آورند ساختيم كه ايمان نمي ما شياطين را دوستان كساني«

  گيرد..  شيطان، دوستانش را به منظور گمراه كردن مؤمنان در اختيار مي

 me  d  c  b  a`  _   ~  }  |  {l 
  ]121انعام:[

جدال تا با شما  ،كنند به دوستان خود القا مي هايي وسوسهپنهاني گمان شياطين،  بي «
   .»ن شما مشرك خواهيد بودگما بي ،اگر از آنان اطاعت كنيد. كنند

كنند، در  دين، مطرح مي هاي بي ها، يهوديان و گروه شبهاتي كه خاورشناسان، صليبي
  هاي شيطان است.  واقع همگي از وسوسه

  دارد:  شيطان، دوستان خود را به آزار مؤمنان وامي

 m  »  º  ¹  ¸  ¶     µ  ´l ]10:همجادل[  
  »د!كنخواهد مؤمنان را غمگين و اندوهناك  و ميشيطان است  ي نجوا تنها از ناحيه«
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داشت. زماني كه مشركان نزديك مؤمنان  شيطان، مشركان را به گفتگوي پنهاني وامي
  گويند.  شدند كه شايد مشركان به زيان آنان سخن مي بودند، مؤمنان مشكوك مي

  داشت:  شيطان حتي مشركان را به جنگ با مؤمنان و كشتار آنان وامي

 m  a  o  n  m  l  k  j     i  h  gf  e  d  c  b
    v     u  t            s  r  qpl ]:76نساء[  

اند، در راه  پيشه جنگند و كساني كه كفر اند، در راه يزدان مي كساني كه ايمان آورده«
گمان نيرنگ شيطان هميشه ضعيف  جنگند. پس با ياران شيطان بجنگيد. بي شيطان مي

    .»است
  ترساند:  همواره مؤمنان را از دوستانش مي شيطان

 mV  U    T  S  R    [  Z  Y  X  W        \l ]:175آل عمران [  
پس از آنان مترسيد و از  ؛ترساند اين تنها شيطان است كه شما را از دوستان خود مي«

    .»من بترسيد اگر مؤمنان (راستين) هستيد
  دوستان شيطان گروه فراواني هستند:

m |  £  ¢  ¡  �  ~  }         ¦   ¥  ¤l ]:20سبأ[  
گروه اندكي به جز چرا كه ه است. آنان راست گرداند ي پندار خود را درباره ،ابليس«

    .»همگي از او پيروي كردند ،از مؤمنان

   سازي انسĤن هاي شيطان در گمراه روش: گفتار چهارم

اين كارهاي خوب را رها كن و  گونه نيست كه شيطان، نزد انسان آمده و بگويد: اين
بخت شوي. زيرا شيطان اگر با اين  آن كارهاي بد را انجام بده تا در دنيا و آخرت نگون
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هاي زيادي متوسل ترفندشيطان به   كند. كس از وي پيروي نمي هيچ  شيوه وارد شود،
  جمله: شود تا بندگان اهللا را به گمراهي بكشاند. از آن مي

 باطل زيبا جلوه دادن  -1

شود و بندگان را گمراه  اي است كه شيطان بدان متوسل مي اين موثرترين شيوه
او همواره   دهد. كند. شيطان، باطل را در قالب حق و حق را در قالب باطل، جلوه مي مي

كه انسان را به انجام  دهد، تا اين باطل را براي انسان، زيبا و حق را زشت نشان مي
برانگيزد. اهللا متعال گرداني از كارهاي درست و حق،  يكارهاي زشت و باطل و رو

  فرمايد: مي

 m  a  `    _   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
    bl ]:40-39حجر[   

گويد: از جمله ترفندهاي شيطان، اين است كه عقل را جادو  ابن قيم در اين مورد مي
جادوي شيطان، جان سالم به در تواند از  هاي او شوند. كسي نمي كند تا شكار دسيسه مي
دهد  بار را زيبا جلوه مي كه اهللا متعال خواسته باشد. شيطان، كار زيان را هايي مگر آن  برد،

پندارد و كاري را  و كسي كه فريب او را بخورد، آن كار را، مفيدترين كار براي خود مي
بار  آن را زيان  و شود،دهد و كسي كه شكار فريب ا بار جلوه مي كه بسيار مفيد است، زيان

  كند.  از انجام آن پرهيز مي پنداشته و 
ها را دچار گناه و فتنه  داند كه شيطان با جادوي خود، چه بسيار از انسان اهللا متعال مي

ها و ايمان، اسالم و احسان، مانع ايجاد كرده و فاصله  كند و چه بسيار ميان دل مي
جلوه داده است و چه بسيار، حق را زشت و ناپسند اندازد و چه بسيار، باطل را زيبا  مي

زنندگان، خالص و  ارزش را، بر نقدكنندگان و محك و چه بسيار، اجناس بي دده نشان مي
  دهد.  كند و چه بسيار، اجناس فاسد را، در ميان عارفان، گسترش مي باارزش ترسيم مي

هاي  ها و ديدگاه هوسها را جادو كرده تا صاحبان آن به شيطان است كه عقل  آري،
كشد، در هالكتي پس از هالكت ديگر  ها را به گمراهي مي گوناگون گرفتار شوند، آن

پرستي، قطع رحم، زنده به گور كردن دختران و نكاح با مادران را زيبا  اندازد، بت مي
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دهد. شيطان است كه همواره با كفر و نفي  ي رستگاري مي دهد و به آنان وعده جلوه مي
  دهد.  پيروزي و رستگاري در جهان آخرت مي ي پروردگار، مشركان را وعده صفات

  ي: آيه  عمل بهشيطان است كه در قالب دوستي با مردم و اخالق نيكو و به بهانه 
  m_  ^ l]:و  دهد رواج مي ترك امر به معروف و نهي از منكر را ]105مائده

كه از شما داناترند، روگرداني از سنت كساني  ي تقليد و اكتفا كردن به گفته ي به بهانه
عقل معيشتي، نفاق و نرمي در دين را در  ي و به بهانهدهد  ترويج ميرا  صرسول اهللا 

  1دهد. گسترش مي آنان ميان
، دست به نيرنگ زد؛ خوردن از درختي ابليس ملعون با همين روش در برابر آدم 

گفت: اگر از  ا جلوه داد و همواره به آدم ميرا زيب  كه اهللا متعال براي آدم حرام كرده بود،
كه از فرشتگان  براي هميشه در بهشت خواهي ماند و يا اين اين درخت بخوري، 

كه از وي اطاعت نمود و از  كرد تا اين ها، به آدم سفارش مي شيطان با اين شيوه شوي.  مي
  بهشت بيرون رانده شد.

هاي شيطاني،  زه با استفاده از اين روشبه دوستان شيطان نگاه كنيد، كه چگونه امرو
  اندازند. ها را به دام گناه مي دهند و آن را فريب مي هاانسان

دهنده  كنند كه نظام رهايي ي، ادعا ميتگران به نظام كمونيستي و سوسياليس دعوت
  ها هستند و بس.  پريشاني، از هم پاشيدگي، گرسنگي و... همين بشريت از سرگرداني، 

در واقع   دهند، آزادي زنان، آنان را به برهنگي دعوت مي ي ن، كه به بهانهگرا دعوت
هاي شيطاني است و در قالب هنر، انسان را به  ها، شيوه هاي آن شياطين هستند و شيوه

، كه موجب از بين رفتن شرف، كرامت و اخالق و كنندهسوي حركتي ناپسند و نابود
سود و فايده و به نام  ي رآگين، كه به بهانهكنند. اين افكار زه حرمت است، دعوت مي

خواند، از جمله  ها فرامي گذاشتن دارايي در بانك اري، مردم را به امانتذگ سرمايه
  باشد.  هاي شيطاني مي شيوه

                                           
  )1/130اللهفان ( إغاثة - 1
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به معناي بنيادگرايي، ارتجاعي و  داري كنند دين ، كه اظهار ميها گونه دعوت اين
، ديوانه و جاسوس حكام شرق و غرب هستندگران اسالمي،  افتادگي است و دعوت عقب

ي راه شيطان است؛ همان راهي كه از روزگاران نخست، آدم را با استفاده از  ادامههمگي 
بد جلوه دادن حق و واداشتن مردم به   ها، آن فريب داد. يعني زيبا جلوه دادن زشتي

   كارهاي زشت:

 m  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  Àl ]:63نحل[  
هاي پيش از تو فرستاديم و شيطان كارهاي  به سوي ملّت ! ما پيغمبرانيه اهللا سوگندب«
  .»ايشان را در نظرشان آراست زشت
باطل براي انسان زيبا   گاه كه زيرا آنبه اهللا سوگند! اين راه، بسيار خطرناك است؛ «
را كه زيبا و حق چه  شتابد، تا آن با تمام وجود به سوي آن ميشود، انسان  مي  داده  جلوه
  پندارند، تحقق بخشد؛ هر چند كه اين امر منجر به نابودي او گردد.  مي

 m  r    q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c
  t  sl ]:104-103كهف[  

 ؟ آنان كساني كارترين مردم آگاه سازم (اي پيغمبر! به كافران) بگو: آيا شما را از زيان«
هدر  ،و تكاپويشان (به سبب تباهي عقيده و باورشان) در زندگي دنياند كه تالش هست
      .»كنند برند كه به بهترين وجه كار نيك مي رود و خود گمان مي مي

دارند و  ها براي دور كردن مردم از دين اهللا و جنگ با دوستان اهللا، گام برمي آري، آن
  ارند. پند يافته مي حق و هدايتصاحب با اين وجود، خود را 

 m    h  g   f  e  d  c  bl ]:37زخرف[  
 هيافت هدايتكه كنند  دارند و گمان مي بازمياهللا راه آنان را از شياطين گمان  بي«

   .»هستند
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اند. اهللا متعال  گردان شده به همين دليل، كفار دنيا را ترجيح داده و از آخرت رو
  ]25فصلت:[ m    k  j  i  h  g  f  e  d     c  blفرمايد: مي

شياطين هستند. شياطيني كه امكانات دنيوي را براي كافران زيبا » قرناء«منظور از 
كه آنان وادار به انكار  كنند؛ تا اين دهند و آنان را به انكار آخرت دعوت مي جلوه مي

  شوند. زندگي دوباره، حساب، بهشت و دوزخ مي

  چيزهاي حرام  هاي محبوب به نامدادن 
هايي محبوب و  ناماين است كه  ،دهاي شيطان در زيبا جلوه دادن باطلاز جمله ترفن

خواهد انسان را  با اين روش مي او. برد كار مي  بهچيزهاي حرام داشتني را براي  دوست
بهشت را، درخت   درخت حرام شده او  براي نمونه، فريب دهد و حقايق را پنهان كند،

  زيبا جلوه دهد.  جاويدان ناميد تا خوردن آن را براي آدم

 m    s  r   q  p  o  n  m  l  k  jl ]:120طه[  
آدم را وسوسه كرد و بدو) گفت: آيا تو  سپس شيطان (به نيرنگ و حيله نشست و«(

؟  (اگر از اين درخت ممنوع  فناناپذير رهنمود كنم پادشاهيرا به درخت جاودانگي و 
    ).»شويد ميريد و سرمدي مي بخوريد، ديگر نمي

اند كه چيزهاي حرام  فرمايد: وارثان و فرزندان شيطان، از شيطان آموخته ابن قيم مي
كه شراب را مادر شادي  مانند اين نام گذارند؛  است،   هايي كه نزد مردم محبوب را، با نام

اند و امثال شراب را، لقمه راحت و سود و نزول را، معامله و تجارت نام  نام گذاشته
  اند.  نهاده

سازي را، تئاتر و هنر  وزه نيز ربا را فايده، رقص، موزيك و بازيگري و مجسمهامر
  نامند. مي
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  افراط و تفريط -2
فرمايد: اهللا متعال، به هيچ چيزي دستور نفرموده است مگر  باره مي قيم در اين ابن

كدام  روي. با هر آورد: يا كوتاهي  يا زياده وجود مي  كه شيطان، در آن دو گرايش را به اين
شيطان خود را به قلب  داند.  خود را موفق مي  از اين دو راه كه بر بندگان پيروز شود،

  سستي را در آن احساس كرد، شود، اگر تنبلي و  كند و در آن دقيق مي نزديك ميبندگان 
دهد،  دارد و تنبلي را برايش زيبا جلوه مي كند. او را از كار باز مي همين راه را دنبال مي

گاهي كار به جايي   برد، گشايد، توقعات وي را باال مي ازه توجيه را برايش ميدرو
  كند.  رسد، كه انسان كاري را به طور كلي رها مي مي

كه از راه تنبلي او را شكار كند،  آمادگي و پويايي را ببيند، از اين اگر در انسان پشتكار، 
كند كه: اين اندازه از  چار وسوسه ميدارد و د روي وامي شود، او را به زياده نااميد مي

را داري، براي تو شايسته است كه كند، تو توان بيش از اين  عبادت براي تو كفايت نمي
خوابند، تو نبايد بخوابي،  گزاران بيشتر عبادت كني، آن گاه كه آنان مي از ساير عبادت

  ن دست از كار مي كشند،گاه كه آنا گاه كه آنان روزه نيستند، تو بايد روزه بگيري، آن آن
تو   شويند، تو بايد مشغول كار باشي، هر گاه ديگران سه بار دست و روي خود را مي

گيرند، تو بايد غسل كني. او  گاه كه ديگران براي نماز وضو مي هفت بار بايد بشويي و آن
روي  زياده ها را به كند و بدين روش آن ها را به انسان تلقين مي روي گونه زياده امثال اين

طور كه گروه نخست را به تنبلي و كوتاهي  كند؛ همان و تجاوز از راه راست، تشويق مي
  داشت. وامي

ها از راه راست است؛ يكي  ي اين دو گروه، بيرون راندن آن هدف شيطان از وسوسه
صورت كه او را وادار  آنرا به اين صورت كه به راه راست نزديك نشود و ديگري را به 

اوز و تخطّي از آن راه كند. شيطان، با اين شيوه بسياري از مردم را به گناه و به تج
معصيت دچار كرده است و تنها با آگاهي پيوسته، ايمانِ نيرومند و توان رزميدن باال در 

  هاي شيطان رهايي يابد.  تواند از حمله برابر وي، انسان مي
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  جلوگيري از انجام عبادت با تأخير انداختن آن -3
شود. در صحيح  هاي بسياري متوسل مي شيطان، براي رسيدن به اين هدف، به راه

  فرمودند:  صپيامبر   است كه  روايت شده بخاري از ابوهريره 

يْكَ لَيْالً « لَ بُ عَ ِ ةٍ يَرضْ دَ قْ لِّ عُ امَ بِكُ ا نَ دٍ إِذَ قَ مْ ثَالَثَ عُ كُ دِ أْسِ أَحَ افِيَةِ رَ ىلَ قَ يْطَانُ عَ دُ الشَّ قِ عْ  يَ
ىلَّ انْ  ا صَ إِذَ انِ فَ تَ دَ قْ لَّتْ عُ أَ انْحَ ضَّ ا تَوَ إِذَ ةٌ وَ دَ قْ لَّتْ عُ رَ اهللاََّ انْحَ كَ ذَ ظَ فَ تَيْقَ ا اسْ إِذَ يالً فَ وِ دُ طَ قَ لَّتِ الْعُ حَ

الَنَ  سْ سِ كَ بِيثَ النَّفْ بَحَ خَ إِالَّ أَصْ سِ وَ يِّبَ النَّفْ يطًا طَ بَحَ نَشِ أَصْ   ».فَ

 زند و  مي سه گره  ،هاي شما پشت سر شيطان بر خوابيد، كه شما ميشب هنگام (
 از خواب  )به حرف او گوش نكرد و(كسي گويد: شب طوالني است، بخواب. اگر  مي

شود و اگر وضو  باز مي ،هاي شيطان يكي از گرهبيدار شد و ذكر اهللا را بر زبان آورد، 
 شود. در اين حال، شد، گره سوم باز مي  مشغول نمازاگر  شود و ، گره دوم باز ميگرفت

صورت،  صبح را با تنبلي و افسردگي  او صبح، خوشحال و با نشاط است، در غير اين
  1كند. آغاز مي

شود و وضو  در بخاري و مسلم آمده است: هر گاه كسي از شما، از خواب بيدار مي
  2ند.گذرا هاي بيني مي زيرا شيطان شب را در حفره ؛داخل بيني را سه بار بشويد گيرد،  مي

صحبت به ميان آمد و  صرسول اهللا در صحيح بخاري آمده است: در مجلس 
فرمود: او  صرسول اهللا خوابد.  از آغاز شب تا صبح مي  ال شد كهي كسي سؤ درباره

  هاي او ادرار كرده است.  كسي است كه شيطان در گوش
از انجام كارهاي  چه كه بيان گرديد، اين بود كه شيطان انسان را به تنبلي واداشته و آن

دهد؛ به  نيك باز مي دارد و شيطان با ايجاد وسوسه در دل انسان، اين كار را انجام مي
  نيك، بهدهد و او را در انجام كار  اي كه تنبلي را براي انسان امري پسنديده جلوه مي گونه
  سپارد.  اندازد و انجام كار را به اميدهاي بسيار طوالني مي مي تأخير
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دين اسالم   بسياري از يهود و نصارا، بهگويد:  بن جوزي، در اين مورد ميعالمه ا
ها  داشت و به آن عشق و عالقه داشتند؛ اما شيطان هميشه آنان را از مسلمان شدن باز مي

با اين شيوه، انسان را از مسلمان شدن به » شتاب نكن، به خودت مهلت بده«گفت:  مي
كار را نيز به همين ترتيب از توبه كردن  رسد. گناه را ميش فگكه مر اندازد، تا اين عقب مي
  رساند.  اش مي هاي نفساني گذرد، كه او را به خواهش دارد و ديري نمي باز مي

اما شيطان  ي جدي دارند،  ها هستند كه براي انجام دادن كار اراده بسياري از انسان
ها براي رسيدن به فضيلت و  كند و بسياري از انسان ها را وادار به عقب نشيني مي آن

  كند. كنند، ولي شيطان در كارشان مانع ايجاد مي بزرگي تالش مي
گويد: چند لحظه  كند، شيطان مي كه مفتي و فقيه، براي تدريس اراده مي  بسا اوقاتي

گويد: شب  شود تا شب هنگام عبادت كند، شيطان مي عابد بيدار مي استراحت كن. 
ب. شيطان با ايجاد وسوسه، همواره تنبلي و سستي را زيبا طوالني است، اندكي بخوا

دارد و انجام كار را به اميدهاي طوالني در  دهد و انسان را از عمل باز مي جلوه مي
  سپارد. ي بسيار دور، مي آينده

بنابراين، الزم است انسان، آگاهانه و با دورانديشي حركت كند. آگاهانه عمل كردن 
  يعني:

چه  كه، آن هاي دور، توجه به اين گرداني از آرزوي ، عدم تأخير، روياستفاده از وقت
آيد. ريشه هر كوتاهي و  از دست رفته است باز نميچه  آندهد،  آور است امنيت نمي بيم

است. به طور قطع، انسان همواره   گرايش به بدي، در اميدهاي دور و دراز نهفته
ها متوجه شود، اما او براي  و به سوي خوبيها كنار بكشد  انديشد كه خود را از بدي مي

  دهد. بدون ترديد، كسي كه اميد رفتن در روز را دارد، خود وعده مي  اين كار، تنها به
كند  دهد، در شب ضعيف عمل مي ي صبح را به خود مي رود و كسي كه وعده آهسته مي

  دهد.  با جديت انجام ميسريع و كارها را  مرگ را تصور نمايد،   كسي كهو 
  از برخي سلف چنين آمده است:
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بر حذر باشيد؛ چراكه اين جمله، از بزرگترين » دهم بعداً انجام مي«گفتن عبارت از 
  لشكرهاي شيطان است. 

كند و  دهد و مثال كسي كه تنبلي مي مثال كسي كه با پشتكار، كارش را انجام مي
ال مسافرت هستند و وارد اندازد، همانند گروهي است كه در ح كارش را به تأخيز مي

پس از ورود   كند، شوند، شخص هوشيار، كه كارهايش را با پشتكار دنبال مي شهري مي
كند و خود را براي حركت  ي وسايل ادامه سفر اقدام مي درنگ براي تهيه به شهر، بي

اندازد، چنين تصور  سازد؛ اما شخص تنبل، كه همواره كارهايش را به عقب مي آماده مي
مانيم. در همين  مدت يك ماه در اين شهر مي براي  هنوز وقت زياد است،  كند كه مي

رسد؛ آن شخصي كه كارش را انجام داده است، با شنيدن  حال، آهنگ كوچ به گوش مي
شود و آن كه تنبلي كرده است، سرگردان  و  صداي كوچ كاروان، بسيار خوشحال مي

  ماند.  حيران مي
ي مرگ براي  برخي آماده و هشيارند، هرگاه فرشته ؛چنين است مثال انسان در دنيا نيز

ه و غافلند و دخور شوند و برخي فريب ها بيايد، با پشيماني روبرو نمي قبض روح آن
ها هنگام كوچ كردن از اين دنيا،  اندازند، آن آمادگي براي مرگ را به آينده دور و دراز مي

  بايد طعم تلخ پشيماني را بچشند. 
  وجود داشته  ر مزاج و سرشت انسان، محبت تنبلي و سپردن كارها به آيندههرگاه د

دارد.  ي طبيعت و مزاجش، او را به عمل وامي شيطان نزد او آمده و به اندازه باشد،  
مجاهدت در برابر شيطان مشكل است، مگر براي كساني كه هوشيارند و خود را در برابر 

من ضعيف نيست، هر چند در ظاهر خود را ضعيف بينند و باور دارند كه دش دشمن مي
كند و  اي را به زيان رقيبش طراحي مي چون او در پناه اين ضعف، نقشه  نشان بدهد،

  1كند. خودش را در كمين تقويت مي
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  وعده و آرزو -4
دهد و با نشان دادن چراغ سبز، انسان را در گرداب  هاي دروغين مي شيطان، وعده

  . كند گمراهي گرفتار مي

 m     Á       À  ¿  ¾  ½  ¼»  ºl ]:120نساء[  
هاي  كند و شيطان جز وعده دهد و به آرزوها سرگرم مي ها مي نان وعدهه آشيطان ب«

    .»دهد فريبكارانه بديشان نمي
كند، اما را كمك و ياري   ها آن دهد كه در جنگ با مؤمنان، شيطان، به كافران وعده مي

  كند: كشد و از عرصه نبرد فرار مي ، خود را كنار ميشود همين كه جنگ شروع مي

 m  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d
  }  |    {  z  y  x   w  v  u  t  srl ]:48انفال[  

آراست و  ديدگانشان مي يشان را در جلو كارهاي ،(به ياد آور) زماني را كه شيطان«
پيمان و ياور شما هستم.  ما پيروز شود و من، همتواند بر ش گفت: امروز هيچ كس نمي مي

هاي خود چرخيد (و از  بر پاشنه، اما هنگامي كه دو گروه (مؤمنان و كافران) رويارو شدند
  .»عهد و پيمان خود دست كشيد) و گفت من از شما بيزار و گريزانم

ست كه جا دهد؛ اين ي مال و ثروت در آخرت را به كافران ثروتمند مي شيطان، وعده
  گفتند: برخي كفار مي

 m    Y  X  W  V   U   T  S  Rl ]:36كهف[  
جايگاه بهتري از اين گمان  بي ،اگر هم من به سوي پروردگارم برگردانده شوم «

    .»خواهم يافت
هايي كه در جهان  دارد؛ وعده شيطان، با وعده و آرزوهاي زيبا، انسان را مشغول مي

د. با اين شيوه، انسان را از كارهاي مفيد و سودمند باز گونه واقعيتي ندار خارج هيچ
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ترين  كند و در ميدان عمل، كوچك دارد و فقط با تخيل و گمان، او را خرسند مي مي
  دهد. كاري براي او انجام نمي

  اظهار خيرخواهي -5
كند و مدعي است كه در صدد خير و صالح  شيطان، انسان را به نافرماني دعوت مي

) از اين نيز، شيطان سوگند ياد كرده بود كه خيرخواه پدر انسان (آدم اوست. پيش 
  است، اما نتيجه چه شد؟

 m       Æ  Å  Ä     Ã  Âl ]:21اعراف[  
  .»و براي آنان بارها سوگند خورد كه من خيرخواه شما هستم«

و اهل كتاب نقل كرده است. جهت آگاهي از ترفندها  از  را وهب بن منبة، داستان زير
  گردد: داستان تقديم خوانندگان محترم مي هاي شيطان، در گمراه كردن انسان، اين  دسيسه

اسرائيل بود كه از تمام مردم دوران  بني ميانگذار و راهبي در  گويد: عبادت وهب مي
كردند.  كرد. در زمان او، سه برادر و يك خواهر، زندگي مي خويش، بيشتر عبادت مي

از وشيزه بود. اين سه برادر، مورد تهاجم دشمن قرار گرفتند. دها، دختري  آنخواهر 
دانستند كه چه  و نمي در فكر آن بودند كه خواهرشان را نزد چه كسي بگذارند؟ رو،  اين

امانت، به عنوان كند. در پايان، قرار شد خواهرشان را به  كسي اين امانت را پاسداري مي
پنداشتند. پس  گذاري قابل اطمينان مي ا عبادتاو ر زيرااسرائيل بسپارند.  بني» عابد«

اما عابد   خواهرشان را نزد او آوردند و به او سپردند، تا در مدت جنگ، در امنيت باشد.
نپذيرفت و از سه برادر و خواهرشان پناه خدا را جست. برادران همواره اصرار كردند، تا 

گاه من است،  وبروي عبادتكه پذيرفت و گفت: خواهرتان را در فالن اطاق كه ر اين
  اسكان دهيد. برادران او را در همان خانه اسكان دادند و به جنگ رفتند. 

گاه عابد گذراند. عابد از معبد خود براي او غذا  اين دوشيزه، مدتي را در كنار عبادت
پرداخت و  بست، به عبادت خدا مي گذاشت، درِ معبدش را مي برد، كنار دروازه مي مي

كرد تا از خانه بيرون آمده و غذايش را بردارد. شيطان در كمين بود و  ا صدا ميدوشيزه ر
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گفت: بيرون آمدن   در صدد برآمد تا عابد را گرفتار دام گناه كند. خطاب به او (عابد)
بينند  آيد، مردان بيگانه او را مي زيرا وقتي از خانه بيرون مي  دوشيزه بسيار خطرناك است؛

تنه خواهد شد؛ لذا بهتر اين است كه غذاي دوشيزه را، خودت به و اين امر موجب ف
بيشتر است. عابد، تا مدتي غذاي دوشيزه را  نيزدرب منزل او برساني،؛ اجر و ثوابش 

گشت. مدتي به  كه با وي حرفي بزند، برمي رساند و بدون اين ي او مي خود به درِب خانه
  همين حالت سپري شد. 

و او   بعدي شد و به عابد گفت: اگر  تو با وي حرف بزنيسپس شيطان وارد مرحله 
دارد؛ زيرا او نيز برايت بهتر است و ثواب  نشيني و وحشت بيرون آيد،  از حالت گوشه
زده است. عابد به اين توصيه شيطان، كه ظاهراً خيرخواهي بود، عمل كرد  تنها و وحشت

  دتي به همين حالت سپري شد. گفت. م گاه خود با دوشيزه سخن مي و از باالي عبادت
گاه خود  سپس شيطان وارد مرحله سوم شد و گفت: چه زيبا است اگر تو از عبادت

اش  گاه خود نشسته، با دوشيزه، كه كنار درب خانه پايين آمده و جلوي درب عبادت
ي اطمينان خاطر و خوشحالي  گونه سخن گفتن، بيشتر مايه اين نشسته است، حرف بزني 

اسرائيل را از باالي  كه عابد بني كرد، تا اين دد. شيطان همواره چنين توصيه ميگر او مي
صومعه پايين آورد و در كنار درب نشاند و او را به صحبت با دوشيزه واداشت. از 
  طرفي، دوشيزه نيز از خانه بيرون آمد و در كنار درب منزل خود نشست. مدتي نيز به

  زدند.  ي نزديك با هم حرف مي وشيزه از فاصلههمين حالت سپري شد، كه عابد و د
ي اجر و پاداش بسياري داد، مبني بر  شيطان وارد مرحله چهارم شد و عابد را وعده

ي خود، به درب منزل دوشيزه برود  تر شود و از درب صومعه كه او به دوشيزه نزديك اين
  مستحق ثواب بيشتر  ؛ چونو در كنار او نشسته، با وي حرف بزند

شيطان همواره   كاهد. زيرا حرف زدن و همراه بودن، غم و اندوه دوشيزه را مي  گردد، يم
كه عابد، از وي اطاعت كرد و مدت زماني را به همين حالت  كرد تا اين چنين توصيه مي

  سپري نمود. 
رفتي  شيطان وارد مرحله پنجم شد و به عابد گفت: چقدر زيبا بود اگر داخل خانه مي

گذاشتي كه بيرون بيايد و بيگانگان صورتش را تماشا كنند.  زدي و نمي ف ميو با وي حر
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ي شيطان عمل  كه عابد پذيرفت و به توصيه گونه وسوسه كرد، تا اين شيطان همواره اين
زد. وقتي شب فرا  ميرفت و در طول روز با وي حرف  مي يعني داخل خانه   كرد؛

  . گشت ي خويش برمي رسيد، عابد به صومعه يم
نزديك عابد آمد و دوشيزه را براي او  سپس شيطان وارد مرحله ششم شد، 

كه عابد از روي شهوت، دستش را به دختر زد.  صورت و زيبا جلوه داد، تا اين خوب
همواره دختر را در چشمان عابد زيبا جلوه داد و در دل او وسوسه انداخت، تا  شيطان

وشيزه حامله شد و پسري به دنيا آورد. شيطان كه با وي آميزش جنسي انجام داد و د اين
كني؟ من  نزد عابد آمد و به او گفت: او از تو صاحب فرزند شده است، تو چه كار مي

پس بهتر اين است كه  كه آنان تو را رسوا كنند؛  دهم كه تو رسوا شوي، يا اين احتمال مي
كند تا از  رادرانش كتمان مينوزاد را بكشي و او را دفن كني. مادرش اين امر را از ترس ب

  عمل بدي كه تو با او انجام داده بودي، آگاه نشوند. عابد همين كار را كرد. 
شيطان وارد مرحله هفتم شد و نزد عابد آمد و گفت: با وي عمل بد انجام دادي و 

كند؟ هرگز! بهتر است  كني او ماجرا را از برادرانش كتمان مي فرزندش را كشتي، فكر مي
سرانجام عابد مادر را نيز   ا نيز مانند نوزادش بكشي و همراه با فرزندش دفن كني.او ر

در يك حفره انداخت و سنگ بزرگي روي آن گذاشت و   كشت و او را همراه نوزادش،
گاه خود، مشغول عبادت شد. مدتي سپري شد و  باالي آن را هموار كرد و در عبادت

ب  آمدند و جوياي احوال خواهرشان شدند. برادرانش از جنگ برگشتند و نزد راه 
  راهب خبر مرگ او را به برادرانش داد و اظهار ترحم نمود، گريه كرد  و گفت: آري،

برويد و زيارتش كنيد. برادرانش به آن  اين مرقد او است،   مرحومه از بهترين زنان بود،
ماندند و سپس به قبر آمدند و براي خواهرشان گريه كردند. چند روز باالي قبر او 

  ي خود برگشتند.  خانه
شيطان به شكل مرد مسافري به خواب آن سه  وقتي شب فرا رسيد و همه خوابيدند، 

ي خواهرشان سؤال كرد. برادر  تر آمد و درباره برادر آمد، نخست نزد برادر بزرگ
را ماجرايي را كه از راهب شنيده بود، برايش تعريف كرد،. شيطان تمام سخنان عابد 

از راه  را ي خواهرتان دروغ گفته است؛ او خواهر شما انكار كرد و گفت: راهب درباره
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نامشروع، حامله كرده و پسري از او به دنيا آورده است. سپس خواهرتان و فرزند 
دو را، در چاهي در كنار  نامشروعش را، از ترس شما به قتل رسانده و جسد آن

را حفر كنيد، خواهرتان را با نوزادش خواهيد ديد. جا  اش انداخته است. اگر آن صومعه
ها در ميان  رفت و همين داستان را با آننيز تر  شيطان، به خواب برادر ميانه و كوچك

  گذاشت. 
زده بودند؛ چرا كه هر سه،  بسيار شگفت وقتي اين سه برادر از خواب بيدار شدند، 

  ي شيطان است، ر گفت: اين وسوسهت اند. برادر بزرگ ماجراي مشابهي را در خواب ديده
تر گفت: به خدا سوگند، تا قبر را باز  برادر كوچك . نكنيددرست نيست و آن را دنبال 

دارم. هر سه برادر  دست برنمي  نكرده و درستي يا نادرستي ماجرا را به اثبات نرسانم،
دند، باز كردند و جا اسكان داده بو رفتند و درِ اطاقي را كه روز اول خواهرشان را در آن

ها نشان داده بود، پرداختند. پس خواهر و  به جستجوي جايي كه شيطان در خواب به آن
گونه كه در خواب ديده بودند. از عابد سؤال كردند،  نوزادش را در آن  پيدا كردند، همان

  عابد اعتراف كرد و محاكمه و به اعدام محكوم شد.  
داني من همان رفيق تو  نزد او آمد و گفت: تو مي وقتي او را به دار آويختند، شيطان

كه تو با وي زنا كردي و سپس او و  ي آن زن، تو را فريب دادم، تا اين هستم كه درباره
اگر امروز از من اطاعت كني و خدايي كه او را آفريده و صورت زيبا  نوزادش را كشتي. 

يي خواهم داد. راهب منكر خدا و به او داده است، را منكر شوي، از اين مهلكه تو را رها
كافر شد، اما شيطان، كه به هدفش رسيده بود، او را تنها گذاشت تا مردم او را به دار 

   1آويختند.
  كنند: مفسران، اين داستان را در تفسير آيه زير نقل مي

 mÈ  Ç    Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á                    Ì  Ë  Ê  Él ]:16حشر[  

                                           
  )39قبلي، ص ( - 1
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  هيدريج در گمرات -6
هاي شيطان، در گمراه كردن انسان، به دست  اي از شيوه از داستان ياد شده، شيوه

ين ادهد و از  كه، شيطان گام به گام انسان را به سوي گمراهي سوق مي آيد و آن اين مي
تر او  به معصيتي بزرگ شود. هر زمان كه انسان را به معصيتي گرفتار كند،  كار خسته نمي

دارد و بدين ترتيب،  ترين معصيت، وامي كه او را به ارتكاب بزرگ اين دهد، تا را سوق مي
رساند و اين قانون اهللا متعال اليزال است كه هرگاه انسان راه كج  او را به نابودي كامل مي

فكري سوق  انديشي و كج شود و دلش را به كج شيطاني بر او گماشته مي  را اختيار كند،
  دهد:  مي

 m¿  ¾  ½  ¼   » l ]:5صف[  
 .»هايشان را بيشتر از حق دور داشت چون از حق منحرف شدند، اهللا متعال دل ،آنان«

  ي خير و صالح است چه مايه فراموش سازي آن -7 
همواره  شيطان نيز انجام داد؛ هاي شيطان، همان است كه با آدم از جمله دسيسه

  اد آدم برد.كه دستور پروردگار را از ي وسوسه كرد تا اين او را دچار

 m    _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  Ul ]:115طه[  
درست و  يو از او تصميمفراموش كرد اما او  ؛در آغاز كار، ما به آدم فرمان داديم«
  .»مشاهده نكرديم ،استوار اي اراده

  خطاب به موسي فرمود:  يار موسي 

 m  ]\  [  Z  Y  X  W  V   U  Tl ]:63كهف[  

  .»نبرده استيادآوري آن را از ذهنم جز شيطان و ز ياد بردم ماهي را ا«
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را از نشستن در مجلسي كه در آن آيات و  و اصحابش  ص اهللا متعال، پيامبر
شود كه  شود، باز داشته است؛ اما شيطان، موجب مي احكام اهللا متعال، به استهزا گرفته مي

  جالسي شركت كند:انسان، اين دستور اهللا را فراموش كرده و در چنين م

 m   Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É
     à   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ùl ]:68انعام[  

گاه كه  تا آن ،پردازند، از آنان روي بگردان هرگاه ديدي كساني به تمسخر آيات ما مي«
پس از به خاطر پردازند. اگر شيطان (چنين فرماني را) از ياد تو برد،  به سخن ديگري مي

  .»كار منشين با قوم ستم ،آوردن
ي نزديك رهايي   ، در زندان به آن فرد زنداني، كه گمان كرد در آيندهيوسف 

شيطان آن را از » گناهي من سخني بگو ي رهايي و بي نزد پادشاه، درباره« يابد، فرمود:  مي
  ، چندين سال در زندان ماند:ياد او برد، در نتيجه يوسف 

 m£    ¯  ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤
   µ  ´  ³  ²  ±  °l ]:42يوسف[  

گفت: مرا در پيش  ،گردد دانست آزاد مي (يوسف خطاب) به يكي از آن دو كه مي«
اما شيطان آن را از يادش ببرد كه در پيش سرورش بازگو كند. . سرور خود يادآور شو

  .»يوسف چند سالي در زندان بماندپس 
  گرداند: شيطان، بر انسان سلطه يابد، اهللا را كامالً فراموش مي هرگاه

 m  Ù  Ø  ×     Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  ÐÏ      Î  Í     Ì  Ë  Ê
     Úl ]:19مجادلة[  

را از خاطرشان برد. اينان حزب شيطان هستند.  اهللاو ياد  شيطان بر آنان چيره گشت«
  »هستند.كار  هان! قطعاً حزب شيطان زيان
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ياد باشند و يادآوري،  مي  ر از كساني كه شيطان بر آنان چيره شده است، منافقانمنظو
  راند  ميبيرون شيطان را » اهللا«است، زيرا ياد » اهللا«

 m  z  y   x  wl ]:24كهف[  
  »ياد كن.و چون دچار فراموشي شدي، پروردگارت را «

  ترساند ي دوستانش، مؤمنان را مي شيطان، به وسيله -8
ه آرزوهاي شيطان، اين است كه مؤمنان را توسط لشكريان و دوستان خود از جمل

راهنمايي ها را به كار خوب  آن بترساند، تا مؤمنان عليه شيطان و دوستانش جهاد نكنند و 
ترين ترفندهاي شيطان، در مورد اهل ايمان  و از كار زشت بازندارند. اين يكي از بزرگ

  نيرنگ شيطان آگاه ساخته است:است. اهللا سبحان، ما را از اين 

 m \   [  Z  Y  X  W    V  U    T  S  Rl ]:175آل عمران[  
ايمان داريد، پس اگر  ،ترساند دوستانش مى(شما را از) در واقع اين شيطان است كه «

  ».از آنان مترسيد و از من بترسيد
انش را در نظر كه دوست يعني اين ي دوستان خود،  گويد: ترساندن به وسيله فتاده مي

m  Z  Y  X  W دهد. اين است كه اهللا متعال فرمود:  شما بزرگ و مبهم جلوه مي
  \        [l   

شود؛  پس هرگاه ايمان انسان قوي باشد، ترس از دوستان شيطان از دل او  زدوده مي
  شود. تر مي اما اگر ايمان ضعيف باشد، ترس از دوستان شيطان و شيطان، بيش

  انسان خواهان آن است  شود، كه راهي وارد مي شيطان از -9
فرمايد: شيطان، همانند خون در رگ انسان جريان دارد؛  باره مي عالمه ابن قيم در اين

باشد را پيدا  شود. چيزهايي كه مورد پسند نفس مي كه با نفس انسان همراه مي تا اين
و از همين راه وارد دهد تا آن چيزها را بدست آورد  كند. سپس نفس را ياري مي مي
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خواهند به اهداف  هرگاه دوستان شيطان مي كند.  شود و اهداف خود را دنبال مي مي
كنند؛  كمك مي  ديگر را از همين راه (راهي كه مورد پسند نفس است) پليدشان برسند، هم

رسد و هر كس  به هدف خود مي  زيرا هر كس براي رفع نيازش از اين دروازه وارد شود،
  1.يابد مي  را بسته  دروازهر اين دروازه داخل شود، از غي

  فرمايد: شيطان از همين راه بود كه بر آدم و حوا وارد شد. اهللا متعال مي

 m    À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º     ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³  ²   ±l ]:20اعراف[  
و بستگي آدم و حوا جستجو كرد  فرمايد: شيطان در مورد گرايش و دل ابن قيم مي
گرايش و   هاي جاويدان اهللا متعال، ها، به ماندن در بهشت و نعمت دريافت كه آن

ها را  تواند آن بستگي عميق و فراواني دارند و اطمينان يافت كه تنها از اين راه مي دل
  فريب دهد. پس براي آنان سوگند ياد كرد كه خيرخواه آنان است و گفت:

 m ¼  »  º     ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³  ²   À  ¿   ¾  ½l ]:20اعراف[  

  القاي شبهات - 10
ايجاد  كشاند،  از جمله ابزارهايي كه شيطان توسط آن فرزندان آدم را به گمراهي مي

گونه  در مورد  برخي از اين صرسول اهللا تزلزل در عقيده، با ايجاد شك و شبهه است. 
است   روايت شده شبهات، به ما هشدار داده است. در بخاري و مسلم، از ابوهريره 

  فرمودند:  صرسول اهللا    كه

أْيتِ « يْطَانُ  يَ مْ  الشَّ كُ دَ ولُ  أَحَ يَقُ نْ  :فَ قَ  مَ لَ ا خَ ذَ نْ  ?كَ قَ  مَ لَ ا خَ ذَ تَّى ؟كَ ولَ  حَ قُ نْ  :يَ قَ  مَ لَ بَّكَ  خَ  ?رَ
ا إِذَ هُ  فَ غَ لَ ذْ  بَ تَعِ يَسْ لْ لْيَنْتَهِ  بِاهللاَِّ فَ  ».وَ

                                           
  ) 1/132اللهفان (  اغاثة - 1
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ن چيز را چه كسي آفريده است؟ فالن چيز گويد: فال آيد و مي (شيطان پيش شما مي
گويد: پروردگارت را چه كسي آفريده است؟  را چه كسي آفريده است؟ تا جايي كه مي

  1جا رسيد، از شر او به اهللا پناه ببرد و باز آيد). هرگاه، به اين

 هاي شيطان در امان نبودند. برخي از اصحاب  از شك و شبهه حتي صحابه 
كردند. در صحيح  ميهاي شيطاني شكايت  آمدند و از وسوسه مي صرسول اهللا نزد 

رسول اهللا گويد: گروهي از اصحاب نزد  مي  است كه  روايت شده مسلم، از ابوهريره 
شويم كه  اي مي ! گاهي دچار وسوسهص آمدند و پرسيدند: اي رسول خدا ص
  صرسول اهللا پنداريم؟  گناهي بزرگ ميرا توانيم آن را بر زبان بياوريم و گفتن آن  نمي

  2».همان ايمان است  كنيد، چه شما حس مي آن«فرمود: 

كرد و آن  ي شيطان دور مي را از وسوسه اين همان ايمان بود كه صحابه 
از رسول دانستند.  و گفتن آن را گناهي بزرگ مي ندديپسند بزرگواران، آن وسوسه را نمي

نِ « فرمود: ي وسوسه سؤال شد؟  درباره ص اهللا يامَ ْضُ اإلِ گونه وسوسه،  (اين» تِلْكَ حمَ
  نشانگر ايماني خالص است.)

هاي شيطان، چه  رنجي را  ي دوري از وسوسه درباره صحابه  بينيم كه  آري، مي
  كند: چنين روايت مي عباس  امام ابوداود در سنن خود، از ابن كردند. تحمل مي

! گاهي دچار وسوسه و ص ر خداآمد و گفت: اي پيامب صرسول اهللا شخصي نزد 
شوم كه سوختن در آتش و تبديل شدن به زغال را، بر گفتن آن ترجيح  حالتي مي

هُ إِىلَ «  فرمود: صرسول اهللا  دهم.  مي يَدَ دَّ كَ ي رَ دُ هللاَِِّ الَّذِ مْ ُ احلَْ ربَ ُ اهللاَُّ أَكْ ربَ ُ اهللاَُّ أَكْ ربَ اهللاَُّ أَكْ
ةِ  سَ وَ سْ اكبر، اهللا اكبر، اهللا را سپاس كه نيرنگ شيطان را به وسوسه تبديل  اهللا اكبر، اهللا» (الْوَ

  3كرده است.

                                           
  )32770) شماره (6/336بخاري ( -1
  ) 136) شماره (1/119مسلم (  -2
  ) 4271)  شماره (3/964صحيح سنن ابي داود ( -3
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افكند، آن است كه اهللا متعال آن را  از جمله شبهاتي كه شيطان در عقل و دل انسان مي
  براي ما بيان فرموده است:

 m  f  e  d  c   b      a       `  _     ~  }  |  {  z  y  x
l   k  j  i  h  g     v   u  t  s  r  q  po  n  m

  ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |  {  z  y  x  w
   ́  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦

À  ¿   ¾     ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µl ]:54-52حج[   
و پيش از تو هيچ فرستاده و پيامبري نفرستاديم مگر آنكه چون (كتاب الهي را) «

افكني شيطان را از  نمود؛ پس اهللا، شبهه چيزي در قرائتش القا مي كرد، شيطان تالوت مي
گرداند. و اهللا داناي حكيم است. تا  گاه آياتش را محكم و استوار مي برد و آن ميان مي

راستي ستمكاران  افكني شيطان را آزموني براي بيماردالن و سنگدالن قرار دهد. و به شبهه
برند كه از حق دور است. و (نيز) كساني كه از  يسر م در دشمني و اختالف شديدي به

اند، بدانند كه آيات الهي، حق و راستين و از سوي پروردگار  علم و دانش برخوردار شده
هايشان برايش نرم و خاشع شود. و  ترتيب به آن ايمان بياورند و دل  توست و بدين

  »كند. گمان اهللا، مؤمنان را به راه راست هدايت مي بي
باشد و آيه بدين معناست است  ي ياد شده، احساس قلبي مي ، در آيه»تمني«از  منظور

شيطان با نيرنگ در  انديشيد،  گفت و مي با خود سخن مي صرسول اهللا كه وقتي 
دارايي تو   به  خواستي كه كاش از اهللا ميگفت:  افكند و مي او شبهه مي احساس قلبي

  ي مردم ايمان بياورند. همه  خواستي كه بيافزايد! كاش از اهللا مي
اهللا متعال   افكند، مي ،صرسول اهللا چه را كه شيطان به وسيله وسوسه در تفكّر  پس آن

كرد كه پيامبرش را به خود (اهللا) آگاه و به سوي حق  آن را به اين صورت منسوخ مي
از  كرد. اگر پنداشته شود كه منظور آيه چنين است كه شيطان گفتاري غير راهنمايي مي

  كرد، بسيار دور از ذهن است و پذيرفتني نيست و عالوه بر آن، قرآن را در قرآن وارده مي
  در امر تبليغ، با اين معني مطابقت ندارد.  صرسول اهللا معصوم بودن 
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گويد: هر روز  مي  افكند، ها را در دل انسان مي شقيق، در مورد شبهاتي كه شيطان آن
چپ) براي ايجاد شك و وسوسه  راست و   عقب،  جلو،صبح، شيطان در چهار سوي من (

ترديد اهللا متعال بخشنده  بي ترسي؟  گويد: چرا از نافرماني اهللا متعال مي كند و مي كمين مي
  خوانم: ميي را  گاه من اين آيه آن و مهربان است. 

 m    m  l  k  j  i   h   g  f  el ]:82طه[  
و انجام دهد ايمان بياورد و كارهاي شايسته  برگردد و كه ،آمرزم ميكسي را من «

  »هدايت شود.
و مرا از نابودي فرزندانم، بعد از مرگم آيد  نزد من ميشيطان از پشت سر سپس 

 mJ  I  H GF EDC  Blخوانم:  گاه من اين آيه را مي آن ترساند.  مي
  ] 6هود:[

  .»است اهللا ي بر عهده كه روزيِ آن مگر اين ،اي در زمين نيست هيچ جنبنده«
گاه من اين  آن ترساند.  و مرا در مورد زنانم مي آيد نزد من ميسپس از سمت راست 

  خوانم: آيه را مي

 m  ª  ©l ]:و سرانجام نيك از آن پرهيزگاران است« ]128اعراف«.  
هاي نفساني وارد  خواهد از راه خواهش و ميآيد  نزد من ميسپس از سمت چپ 

  م:خوان گاه من مي آن  شود.

 m   b  a  `  _  ~l ]:چه آرزو دارند (كه  ميان ايشان و آن« ]54سبأ
  »افتد. ميي يپذيرش ايمان ايشان و رهايي از عذاب است) جدا

  شراب، قمار، انصاب و ازالم -14- 11
  فرمايد:  اهللا متعال مي



 شياطين ها و جندنياي       136

 mB  A  E  D  C         M  L  K  J   I  H  G  F
 W  V  U  T  S    R  Q  P  O  N    [   Z  Y  X

  f  e   d  c  ba  `  _   ^  ]  \l ]:91-90مائده[  
ي معبودان باطل) و تيرهاي قرعه، پليدند و ها (و همهاي مؤمنان! شراب، و قمار، و بت«

خواهد با از اعمال شيطان؛ پس از آنها دوري كنيد تا رستگار شويد. به راستي شيطان مي
كينه بيندازد و شما را از ياد اهللا و نماز باز دارد؛ پس شراب و قمار در ميانتان دشمني و 

  »آييد؟نوشي و قماربازي) باز ميآيا (از باده
هر آن چيزي كه نصب »: انصاب«قمار؛ »: ميسر«تمام مواد سكرآور و مخدر؛ »: خمر«

»: ازالم«بتي باشد يا قبري؛  خواه سنگي باشد يا درختي،   شود تا آن را پرستش كنند،
  كردند. ها شانس و بخت خود را مشخص مي ي آن يي بودند كه به وسيلهها جام

يبّ « نوشتند:  ها مي ها، تيرها يا سنگ جامبرخي از براي نمونه، روي  ين رَ رَ پروردگار » أمَ
پروردگار مرا باز داشته » نَهاني ربي« نوشتند: روي برخي ديگر ميمرا امر كرده است. 

سافرت برود، يا ازدواج كند، دستش را در ظرفي كه خواست به م است. هرگاه كسي مي
آمد كه بر آن  اگر سنگي بيرون مي كرد؛  داخل مي  آن بودند، ها در  ها يا جام اين سنگ

كرد يا به  ، آن شخص براي ازدواج اقدام مي»خدا امر كرده است«نوشته شده بود: 
خدا باز داشته « ه بود: آمد، كه بر آن نوشته شد رفت و اگر سنگي بيرون مي مسافرت مي

  كرد. ، آن شخص كارش را رها مي»است
كارها گمراه   زيرا اين كرد؛  مي اين چهار عمل تشويقانجام براي انسان را شيطان، 

شراب عقل و هوشياري را از بين  شدند؛  كننده بودند و به نتايج بسيار خطرناكي منجر مي
فرامين الهي گاه كه عقل از دست برود، انسان مرتكب كارهاي زشت شده و  برد و آن مي

  كند و ممكن است به هر كاري دست بزند. را ترك مي

فرمود: از شراب   نقل كرده است كه ود از عثمان بن عفان ابن كثير، در تفسير خ
  ها است.  ي تمام بدي بپرهيزيد؛ زيرا شراب سرچشمه
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گزيد  هاي گذشته، مردي بود كه از مردم دوري مي گويد: در امت ابن كثير در ادامه مي
پرداخت. زن بدكاري با وي آشنا شد و كنيز خود را نزد آن مرد عابد  و به عبادت مي

رستاد، تا او را در ماجرايي گواه قرار دهد. مرد عابد همراه با كنيز وارد منزل شد. هر ف
كرد. در پايان، به  كرد، دوباره آن را قفل مي دري را كه كنيز براي وارد شدن عابد باز مي

جا نشسته بود و در كنار او، يك پسر و  صورتي در آن اطاقي رسيدند كه زن بسيار خوب
  ب، نيز گذاشته بود. ي شرا يك شيشه

با من زنا  تا ام؛ خواستم زن زيبا گفت: به خدا سوگند، من تو را براي شهادت نخواسته
كني و يا اين پسر را بكشي و يا از اين شراب بنوشي. در پايان، زن يك جام شراب را به 

را با  كه عمل بد نوشيد، تا اين نوشيد و مي او نوشانيد و گفت: بيشتر بياوريد، همواره مي
جا جمع  شراب و ايمان، هرگز يك اين زن انجام داد و غالم را نيز كشت. آري، 

  1راند. كه يكي آن ديگري را از خود مي مگر اين  شوند، نمي
ابن ابي حاتم، ابوالشيخ و ابن مردويه، از ابن سعد روايت   ن منذر،با ابن جرير، 

دعوت ناهاري را  صرسول اهللا مردي از انصار مدينه، براي برخي اصحاب  كنند:  مي
ي ناهار، شراب نيز بود.  بر سر سفره  تدارك ديد. هنوز حرمت شراب نازل نشده بود.

غذا، شراب نوشيدند. وقتي بيهوش شدند، در حالت مستي، در خوردن مهمانان پس از 
، در كردند و به جنگ پرداختند. سعد بن ابي وقاص ديگر فخر و مباهات مي برابر هم

اش چنان زخمي شد كه تا هنگام  بيني جنگ مورد اصابت استخواني قرار گرفت و اين 
  اش باقي بود. وفات، اثر آن زخم روي بيني

را  نوشيده و  نيكي ديگر از اصحاب، كه پيش از نازل شدن دستور حرمت شراب، آ
كافرون قل يا ايها ال«كرده بود، در قرائت اشتباه كرد:  مردم امامت براي در حالت مستي، 
  پرستيد.  چه را كه شما مي پرستم، آن يعني: اي كافران، مي» اعبد ما تعبدون

  ي زير را نازل فرمود: گاه، اهللا متعال آيه آن

                                           
  بيهقي و ابن كثير آن را صحيح قرار داده است.  -1
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  m  ~  }  |  {  z  y    x  w  vl ]:43نساء[  
گاه كه  به نماز نايستيد تا آن ،ايد! در حالي كه مست هستيد اي كساني كه ايمان آورده«
  .»گوئيد چه ميدانيد  مي

نوشند،  هاي مغرور و سركش، شراب را مي مشاهده شده است زماني كه انسان
ها را مورد  بزرگ و كوچك، آن  . طوري كهدهند كارهايي مانند كارهاي ديوانگان انجام مي

  كنند.  ها را لگدمال مي افتند و رهگذران آن روها به زمين مي در پياده  دهد، تمسخر قرار مي
مانند شراب، بيماري نابودگر و خطرناكي است. اگر در روح و روان انسان  قمار نيز

ريشه دواند، رهايي و بهبودي از آن بسيار دشوار است. قمار، بهترين روش براي 
آدمي را به كارهاي انگيزد و  ها را بر مي ها و دشمني نابودكردن زمان و دارايي است، كينه

  دارد.  مي حرام وا
كند، تا به عنوان  دعوت ميغير از اهللا،  به نصب و بناي معبودي شيطان، انسان را
و   در عصرهاي گذشتهها،  پرستش بت  يادآوري است، كه  الزم به معبود، پرستش شود.

شوند و گاهي اوقات،  ها جدا نمي باشد. شياطين، از اين بت و مي  رايج بوده امروز،
دهند، كه  ايي را به آنان نشان ميدهند و چيزه مورد خطاب قرار مي پرستان را  بت
ها  ها، از آن ها بخواهند، در بال ها اعتماد كنند، نيازهاي خود را از آن به بت پرستان  بت

ها كمك بگيرند، به نام آنان ذبح كنند، هديه بدهند، به  ها از آن ياري جويند و در جنگ
د بگيرند. شيطان، برگزار كنند و چشن ميالكوبي كنند، جشن  ها رقص و پاي دور آن

درخواست خويش از اهللا متعال  در بسياري را با اين روش گمراه كرده است. ابراهيم 
  گفت: ميچنين 

 m gf  e d  c   b  a  `  _  ^  ]   \  [l 
  ]36-35إبراهيم:[

بسياري از  ،ها پروردگارا! اين بت .ها دور نگاهدار و فرزندانم را از پرستش بت نو م«
  .»اند ه ساختهمردم را گمرا
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اند. اين گروه، در دعاهاي خود  همواره در ميان مسلمانان، قبرپرستاني وجود داشته
ها حيوانات  خواهند، به نام آن دهند، نيازهاي خود را از آنان مي ها را محور قرار مي مرده

كنند و امروزه، بدعت جديدي، كه شيطان به خاطر آن انسان را به تمسخر  را ذبح مي
باشد. آنان، اين  مي» سرباز گمنام«ي  رواج پيدا كرده است؛ آن بدعت، مجسمه  گرفته،

گل و هديه، او را بزرگ  دانند، با دادن دسته مجسمه را نماد سرباز جنگجو و جهادگر مي
جا هست، به كنار  دارند و هرگاه كسي بخواهد به كشوري برود كه اين مجسمه در آن مي

كند.  و هدايايي را به عنوان ياد بود و تجليل، تقديم ميرود  آن بت (سرباز گمنام) مي
  پرستي و كاري شيطاني مي باشد. اي از بت ها، گونه ي اين حركت همه

  گيري: فال
آگاهي از كارهاي آينده، جزو علم غيب است، كه سواي اهللا متعال كسي اين علم را 

هر كاري كه جوانب  ازدواج و ي مسافرت،  درباره صرسول اهللا جاست كه  ندارد. اين
مفيد و مضر آن، براي ما روشن نيستند، استخاره را مشروع قرار داده است. از اهللا متعال 

  خواهانيم، كه بهترين امور را براي ما برگزيند.
 ها، و خدنگزيرا تير  ، معلوم كردن امور پنهان توسط فال را، باطل گرداند؛ صپيامبر 

ها، حكايت  وري است. بنابراين، مشورت كردن با آندانند كه خير و صالح در چه ام نمي
  باشد.  از نقصان عقل دارد و نشاني از فقدان علم مي

ي خود  گيري است؛ كسي كه قصد سفر داشت و از خانه مانند فالنيز راندن پرنده 
آورد؛ اگر آن پرنده  شد، پرنده را به پرواز در مي رفت، اگر از كنار پرنده رد مي بيرون مي

گونه  ي اين پنداشت. همه كرد، آن سفر را ميمون و مبارك مي مت چپ پرواز ميبه س
  كارها، نشاني از گمراهي هستند. 

  جادو - 15
جادو از جمله ابزارهايي است كه شيطان توسط آن، فرزندان آدم را به گمراهي سوق 

دي نه سوگو هيچ زيان دارد وآموزند. جادو، فقط  دهد. شياطين، جادو را به انسان مي مي
تواند موجب جدايي ميان زن و شوهر شود و اين جدايي، از  . اين علم، ميدر آن نيست
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ترين كارهايي است كه شيطان، لشكريان خود را براي انجام آن اعزام  ترين و مهم بزرگ
  كند. مي

m  O  N      M  L  K   J  I فرمايد:  اهللا متعال مي
  [  Z   YX  W  V  U  T  S  R  Q   P  ^  ]  \

   nm  l  k  j  i  h  g  f   ed  c  b  a  `  _
  _  ~}  |  {  z   y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o
  p  on   m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c   b  a  `

  s  r  ql ]:102بقره[  
گاه كفر نورزيد. بلكه اين شياطين بودند كه كفر ورزيدند و  در حالي كه سليمان هيچ«
هاي) ي بابل (به نامدادند و نيز آنچه را كه بر دو فرشتهرا به مردم آموزش مي جادو

هاروت و ماروت نازل شد. (آن دو فرشته، طرز باطل كردن جادو را به مردم آموزش 
-گفتند: ما وسيلهكه (ابتدا) به او مي دادند، مگر اينكس چيزي ياد نمي دادند) و به هيچمي

آموختند، كه بتوانند به دو مطالبي مي ها از آن كافر شوي. ولي آن ي آزمايش هستيم؛ مبادا
- ي آن، ميان مرد و همسرش جدايي بيندازند. ولي جز به اجازه و خواست اهللا نميوسيله

شان زيان داشت، نه  آموختند كه براي ها، چيزهايي مي توانند به كسي زياني برسانند. آن
اي در آخرت ، خريدار چنين كااليي باشد، هيچ بهرهدانستند كه هر كسفايده؛ و قطعاً مي

- چه خود را به آن فروختند، خيلي زشت و ناپسند است؛ اگر مي نخواهد داشت. و آن

  »دانستند.

  آيا جادو حقيقت دارد؟
باره اختالف نظر دارند؛ برخي بر اين باورند كه جادو تخيل محض است  علما در اين

  و واقعيت ندارد. 

 m T  S  R  Q  Y  X  W  V  Ul ]:66طه[  
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 شان ها و عصاهاي طنابدر اين هنگام، جادوي آنان، او را به خيال انداخت كه «
  »كنند. حركت مي

  كه  گونه همان اند كه جادو، تخيل نيست و واقعيت دارد؛ برخي ديگر بر اين عقيده
اين است كه  نمايد. درست طور واضح آن را تأييد مي  ي بقره، به )، از سوره102ي ( آيه

  جادو بر دو گونه است:
 هاي پنهاني ي نخست: تخيل است و اساسش ترفندهاي علمي و حركت گونه

  باشد. مي
  اندازد. آن است كه واقعيت دارد و ميان زن و شوهر جدايي مي  ي دوم: گونه

  ناتواني انسان - 16
شيطان اين در واقع، بيماري هستند و   در انسان، نقاط ضعف بسياري وجود دارد كه

  ها: بزدلي، ي اين بيماري كند. از جمله ها را در نفس و روان انسان تشديد مي بيماري
عقلي،   شتاب زدگي، خشم، سبك  خود محوري، انكار،  خوشي بسيار،  نااميدي، خودبيني،

بخل، حرص، جدال، شك، ناداني، غفلت، لجاجت در خصومت، ادعاي دروغين، 
خير، سركشي، تجاوز از حدود، عشق به مال، عشق به دنيا و... تابي، جلوگيري از كار  بي

  هستند. 
خواند و اين كار نياز  مي هاي آن فرا اسالم، انسان را به اصالح نفس و رهايي از بيماري

طور كه در برابر رنج و دردها، نياز به صبر  به تالش پيوسته و گسترده دارد؛ همان
  باشد.  مي

اي نفس اماره، بسيار آسان است. كسي كه به دنبال درمان ه اما، پيروي كردن از هوس
ي كوهي صعود كند و كسي كه از  هاي نفس است، مانند كسي است كه به قله بيماري
ي كوه پايين  خواهد از قله كند، مانند كسي است كه مي هاي نفساني پيروي مي خواهش
گران به حق،  گيرد و دعوت يوفور انجام م  جاست كه پيروي كردن از شيطان، به بيايد. اين

هايي كه در راه دعوت به سوي  سختيبسيار   و چهشوند  هايي روبرو مي همواره با سختي
  حق وجود دارد.
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اند،  برداري شيطان، از نقاط ضعف انسان، سخناني گفته سلف، درمورد چگونگي بهره
  جمله: از آن

  كند: معتمر بن سليمان، از پدرش چنين نقل مي
اگر  ، پسشود اندوه و هنگام شادي، در دل انسان داخل ميهنگام  ،ن شيطا وسواس

  1كند. نشيني مي شيطان عقب  اهللا را ياد كند،  انسان در چنين مواردي،
گويد: يكي از راهبان، خطاب به شيطان، كه خود را در جلوي او  وهب بن منبه، مي

به خودشان، براي تو آدم، در زيان رسانيدن  ظاهر كرده بود، گفت: كدام خصلت بني
  انسان به  گاه كه آنگويد:  پذيري. شيطان مي هيجانخشونت و مفيدتر است؟ شيطان گفت: 

ها است، به راحتي تمام  او را همانند توپي كه در دست بچهرسد،  هيجان و خشونت مي
  2گردانم. مي

ن انساهايي كه  ي خصلت درباره نوح   كند: چنين نقل مي ابن جوزي، از عمر 
  سؤال كرد؟ شيطان در جواب گفت: حسادت و آز. از شيطان  كشاند، را به نابودي مي

و بردرانش انجام داد، بر ما پنهان نيست،  چه را كه شيطان، در ماجراي يوسف  آن
فرمود:  يوسف  ي يوسف چگونه مملو از كينه كرد.  بوسف را دربارههاي برادران  دل
 mv  u  t  s  r   q   p  o  n      ~  }  |  {  z  y  x  w

  ¢¡  �l ]:100يوسف[  
شما را از  از زندان رها نمود ومرا  ؛ها كرده است در حق من نيكيكه اهللا به راستي  «

  .»ي انداختيكه شيطان ميان من و برادرانم جدا از آنپس  باز آورد )به مصر(بيابان 

                                           
  ) 7/433تفسير ابن كثير ( -1
  ) 42ليس (تلبيس اب -2
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  زنان و محبت دنيا - 17
تر از  ز ايشان، براي مردان فتنه و آزمايشي سختفرموده است كه پس ا صرسول اهللا 

شان، تمام  ها و صورت رو، به زنان دستور داده شده كه به جز دست زنان نيست. از اين
شان را پايين اندازند.  بدن خود را بپوشانند و به مردان نيز دستور داده شده است تا نگاه

فرموده است: هرگاه زني با مرد و   از خلوت با زنان نهي كردهمردان را  صرسول اهللا 
ها، شيطان است. در ترمذي به سند صحيح چنين آمده  اي تنها باشد، نفر سوم آن بيگانه
  است: 

أَةَ  إِنَّ « ةٌ  املَْرْ رَ وْ ا , عَ إِذَ تِ  فَ جَ رَ ا خَ هَ فَ َ تَرشْ يْطَانُ  اسْ  »الشَّ
  1شيطان در انتظار اوست). هرگاه بيرون رود،  (زن عورت است؛ 

،  صكه رسول اهللا بينيم  اي مي ي بيرون رفتن زنان را به گونه امروز، فاجعه  متأسفانه
رسد كه زنان پوشيده و  زماني فرا مي فرمود:  صرسول اهللا . فرموده بود  بدان اشارهپيشتر 

هايي وجود دارند، كه به صورت  ها و مؤسسه لخت خواهند بود. در سرتاسر دنيا، انجمن
  گيرند.  راي گسترانيدن فحشا به كار ميآشكار، زنان و مردان را ب

ها،  آبروريزي ها،  ي خونريزي ي تمامي گناهان است. همه اما محبت دنيا، سرچشمه
قطع رحم و...، تنها به خاطر محبت دنيا، رقابت در دستيابي بدان و حرص   چاپيدن اموال،
  دهد. پذير آن، روي مي بر كاالي زوال

  ترانه و موسيقي - 18
ها را فاسد و  ها، قلب ي آن سيقي، دو ابزاري هستند كه شيطان، به وسيلهترانه و مو

هاي شيطان، كه به  فرمايد: از جمله نيرنگ قيم مي كند. ابن روح و روان را نابود مي
هاي  فريبد و دل ي زيادي از عقل، علم و دين ندارند، را مي ي آن كساني كه بهره وسيله
كند، گوش دادن به موسيقي، كف زدن و ترانه  ار ميگو را شك هاي نادان و دروغ انسان

دارد  ها را از قرآن باز مي ها، دل ي آن ها، ابزارهايي هستند كه شيطان به وسيله اين هستند. 
                                           

  ) 936) شماره (1/343ترمذي ( - 1
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  كند.  و فقط متوجه فسق و عصيان مي
اهللا دو، در واقع قرآنِ شيطان هستند و موانعي بزرگ براي رسيدن به جوار  اين

 گرايان را شكار ها، درون باطل از لواط و زنا هستند. شيطان با كمك آنباشند، زمينه س مي
ها،  دهد و براي زيبا جلوه دادن آن هاي كج، زيبا جلوه مي ها را براي عقل كند و آن مي

شود و با  هاي شيطاني پذيرفته مي كند. سپس وسوسه ايجاد مي را اساسي بي هاي شبه و شك
  1شود. ه ميها، قرآن ناديده گرفت پذيرش آن
كه، برخي از مدعيان عبادت و بندگي، موسيقي، رقص و سرود را به  آور اين شگفت

را كنار گذاشته و به سماع اهللا  سماعها  آنكنند.  اي براي عبادت انتخاب مي عنوان وسيله
. عالمه ابن قيم، براي اين سماع بيش از ده اسم بيان كرده است: اند هشيطان روي آورد

محل رشد روي زنا، قرآن شياطين،  ، دنبالهزدن كف، كشيدن سوتباطل، دروغ، لغو،   لهو،
صداي شيطان، سرود شيطان و  ،  صداي فاجرانه،  صداي احمقانه، نفاق در دل و درون

  . غرور
به درازا   ي حرام بودن و دروغ و بهتاني كه اين كارها در بردارند، چنين، درباره وي هم

مراجعه » اللهفان إغاثة«توانيد به كتاب  تمايل، ميسخن گفته است كه در صورت 
  فرماييد. 

  زنگوله، موسيقي شيطان است
  فرمودند:  صرسول اهللا 

يْطَانِ « ريُ الشَّ امِ زَ سُ مَ رَ   (زنگوله، آلت موسيقي شيطان است).  ».اجلَْ

به همين دليل، فرشتگان، با كارواني كه همراه آن، سگ يا زنگوله باشد، همراه 
  2شوند. نمي

                                           
  ) 1/242اللمفان ( إغاثة -1
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  سستي نشان دادن مسلمان در انجام اعمال -19
يابد و  شيطان براي گمراه كردن او راهي نمي بند دين خود باشد،  هرگاه مسلمان، پاي

هرگاه در انجام برخي اعمال، سستي و  ي خود قرار دهد. پس  تواند او را بازيچه نمي
  فراهم مي بيند. شيطان زمينه را براي گمراه كردن  او  وي دست داد،   تنبلي به

  فرمايد: اهللا متعال مي

 m   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }
    ®  ¬  «    ªl ]:208بقره[  

هاي شيطان پيروي  يد و از گاميدرآاسالم ايد! همگي به  اي كساني كه ايمان آورده«
    .»گمان او دشمن آشكار شماست بي ،نكنيد

ي اركان اسالمي، تنها چيزي است كه  جام همهي اسالم و ان بنابراين، ورود به دايره
هاي نمازگزاران فشرده و  دهد. براي نمونه، زماني كه صف مسلمان را از شيطان رهايي مي
ها جايي  ها نفوذ كند و هرگاه در ميان صف تواند به ميان آن دركنار هم باشند، شيطان نمي
  : شود. در حديث آمده است ها مي خالي باشد، شيطان وارد آن

وا« مْ  أَقِيمُ كُ وفَ فُ مْ تَ  الَ  صُ كُ لُ لَّ دِ ا هنَّ أَ كَ  نيُ ياطِ الشَّ  تَخَ الَ فِ  أَوْ ذَ  »احلَْ
ها  هايتان را راست كنيد، تا شياطين كه مانند فرزندان حذَف هستند، وارد صف (صف 

دٌ فرزندان حذَف يعني چه؟ فرمود:  !صرسول خدا نشوند). سؤال شد: اي  رْ ودٌ جُ سُ
ضِ الْيَ  نِ بِأَرْ   هايي سياهي در سرزمين يمن هستند). (ملخ مَ

  در حديثي ديگر آمده است:

مْ « وفَكُ فُ وا صُ وا, أَقِيمُ اصُّ رَ تَ َ , إينّ هِ دِ يَ فيس بِ ذي نَ الَّ وَ , فَ وَ ا هنَّ أَ م كَ كُ وفِ فُ صُ  نيَ بَ  يطانَ ر الشَّ  ألَ
ر مُ نَ غَ  فْ  .1»عُ

                                           
  )1/384صحيح الجامع (است.   سندي صحيح روايت كرده  ابوداود، طيالسي آن را با -1
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جان من در   تي كهذا  هايتان را راست كنيد و در كنار هم بايستيد، سوگند به (صف
  است).  ميان شما راه يافته  همانند گوسفندان عفر، به  بينم كه دست اوست، شيطان را مي

هاي خود ،به درون انسان راه  چگونه شيطان با وسوسه گفتار پنجم:
  يابد؟ مي

  مطلب نخست: وسوسه 
رك و فهم هايي وارد قلب و روح انسان شود، كه براي ما قابل د تواند از راه شيطان مي

كمك   ها، از فطرتي كه براساس آن آفريده شده است، نيستند. او براي استفاده از اين راه
ي زير، ما را از اين وسوسه  باشد. اهللا متعال در آيه مي» وسوسه«گيرد و آن فطرت،  مي

  نمايد:  آگاه مي

 m  d  c  b  a   ̀   _  ~  }l ]:5-4الناس[  
هاي مردمان به وسوسه  گري است كه در سينه سوسهو، رود گري كه واپس مي وسوسه«
  .»پردازد مي

گويد: شيطان در قلب انسان كمين  مي» الوسواس الخناس«ي  كثير، در تفسير كلمه ابن
  كند و هرگاه اهللا را ياد كند، وسوسه مي  است، هرگاه فراموشي به انسان دست دهد،  گرفته

  كند.  نشيني مي شيطان عقب
  فرمودند: صرسول اهللا نس روايت شده است كه در صحيحين، از ا

يْطَانَ  إِنَّ « ي الشَّ ْرِ نِ  جيَ نِ  مِ مَ  ابْ  آدَ ْرَ مِ  جمَ  ».الدَّ
  (شيطان مانند خون، در بدن انسان جريان دارد).

راهه برد و از  ي همين وسوسه، آدم را گمراه كرد و او را به بي شيطان، به وسيله
  به او چشانيد: درخت ممنوعه
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m i h gs r q  p  o  nm lk jl 
  ]120طه:[

پادشاهي گفت: آيا تو را به درخت جاودانگي و و سپس شيطان آدم را وسوسه كرد «
  »؟ فناناپذير رهنمود كنم

زنند و. تنها  شوند، گاهي با انسان حرف مي شياطين، گاهي به صورت انسان ظاهر مي
دهند و از  دستور مي انسان را به كارهايي  رسانند و صداي خود را به گوش او مي

  دارند. شرح مفصل اين مطالب، در مباحث آينده خواهد آمد. كارهايي باز مي

  مطلب دوم: ظاهر شدن شياطين 
ها خود را به صورت  آيند. آن گاهي شياطين از راهي غير از وسوسه نزد انسان مي

ي خود را كنند و گاهي فقط صدايشان را به گوش انسان مي رسانند. گاه انسان ظاهر مي
آيند و وانمود  كنند. گاهي نزد انسان مي آوري ظاهر مي چيزهاي شگفت  به صورت

كنند. گاهي خود  كنند كه جن هستند. برخي اوقات، به دروغ خود را فرشته معرفي مي مي
  اند. شوند كه از عالم ارواح آمده نامند و مدعي مي را داناي غيب مي

زند و گاهي به آنان خبري  ي مردم حرف ميشيطان، در تمامي اين احوال، با برخ
شيطان خود را شبيه او كرده و به   گويند، مي» وسيط«هايي كه او را  رساند يا با واسطه مي

  دهد.  كند و گاه به صورت نامه و نوشتار پاسخ مي زبان او صحبت مي
ند و او را از كن ربايند و به فضا پرواز مي گاه نيز شياطين گام فراتر نهاده و انسان را مي

كنند، اما  چه را كه بخواهند، روي انسان آزمايش مي برند و گاه آن جايي به جاي ديگر مي
دهند؛ آنان كه  شياطين، اين كارها را تنها با گمراهان انجام مي  يادآوري است كه  الزم به

  شوند.  ي زمين و آسمان، را باور ندارند و يا مرتكب گناه مي اهللا، آفريننده
كنند، اما در  گروه از گمراهان و دوستان شياطين، تظاهر به صالح و تقوي مي اين

ترند. پيشينيان و ساير محدثان، در  ي مردم گمراه واقع، از مرز دين خارج شده و از همه
اند كه به دليل شهرت و تواتر، احتمال انكار و رد  اين خصوص مواردي را يادآور شده

  رسد.  مي ها، غيرممكن به نظر درستي آن
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گويد:  باشد. وي مي ي اين موارد، سخن شيخ ابن تيميه در مورد حالج مي از جمله
تر اوقات شياطين در خدمت او بودند. باري  بود و بيش و جادوحالّج، صاحب سيميا 

همراه با برخي از پيروانش بر باالي كوه أبو قبيس بود. دوستانش از او حلوا و شيريني 
و سپس با ظرف بزرگي از حلوا برگشت. بعد از تحقيق معلوم  خواستند، كمي دور شد

شد، كه ديك حلوا از مغازه يك حلوافروش در يمن، دزديده شده است و شيطان آن را 
  برايش آورده است. 

فرمايد: چنين ماجراهايي، براي كساني غير از حالج نيز پيش آمده  شيخ ابن تيميه مي
هاي  شيطاني دارند و ما در زمان حاضر و در زماناست، كساني كه مانند حالّج، حاالت 

گونه ماجراها را سراغ داريم. براي نمونه: شخصي در زمان حاضر  گذشته، بسياري از اين
زيست. شيطان او را از كوه صالحه به روستايي در  (زمان شيخ ابن تيميه) در دمشق مي

ديدند كه  مردم او را مي  شد. پيرامون دمشق برد، اين شخص از فضا داخل پنجره اطاق مي
هاي  ترين دروازه از دروازه شود و هنگام شب، به كوچك از هوا وارد پنجره مي

گذشتند. او در واقع از  آمد. او و همراهانش از اين دروازه مي ي شهر دمشق مي گانه شش
  بدكارترين مردم بود. 

ي كوه،  ، تا قله، در مناطق شام (سوريه) اي از روستاي شاهده شخص ديگري در قلعه
  برد. او راهزن بود.  ديدند. در واقع شيطان او را مي كرد و مردم او را مي در هوا پرواز مي

آمدند. يكي از  كردند و سران شر به شمار مي شرارت مي كاران،  بسياري از اين فريب
و كردند  را براي او نصب مي 1ها به نام (بوشي ابي المجيب)، در تاريكي شب خركاهي آن
و كتابي هم نداشتند كه نام اهللا  كردند يادي نميپختند و از اهللا  چون مشك مي هايي هم نان

ديدند و گفتگويش با شيطان را  كرد و مردم او را مي در آن باشد. بوشي به هوا پرواز مي
  كه ، بدون اينآمد دزديد، دف به صدا در مي خنديد يا ناني مي شنيدند. هر كس مي مي

خواستند، خبر  چه كه از وي مي ي آن . شيطان، آنان را دربارهصدا درآورد  به را كسي آن
بدين صورت كه گلوي آن   داد تا براي او گاو يا اسبي را قرباني كنند، داد و دستور مي مي

                                           
  براي معني خركاه به لغا مراجعه شود. -1
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را بفشارند تا جان دهد و در اين هنگام، نام اهللا را نياورند. (يعني با نام اهللا آن را ذبح 
  شد. كردند، نياز آنان برآورده مي ن كار را مينكنند) وقتي اي

كند:  كرده است، نقل مي گفت كه زنا و لواط مي ابن تيميه، از شخص پيري كه خود مي
آمد  نزد من مي ي سفيد بود،  گفت: سگ سياه رنگي، كه در پيشاني آن، دو لكه آن شيخ مي
را براي تو  1فردا آن نذر گفت: فالني فرزند فالن، براي تو نذر كرده است و و به من مي

آمد و  ، نزد شيخ مي همراه با حيوان نذر شده مورد نظرشخص  صبح آن روز،آوريم.  مي
  داد. شيخ نيز پيشتر در مورد آن خبر مي

ها را  آن كند: او شياطيني داشت.  ابن تيميه از شخصي ديگري چنين حكايت مي
گي كنند. سپس نزديكان و بستگان ها را دچار بيماري ديوان فرستاد تا برخي انسان مي

خواستند تا بيمارشان را درمان كند.  آمدند و از وي مي شخص ديوانه، نزد آن شخص مي
داد تا از بيمار دور شوند و بيمار را به حال  وي نيز به پيروان (شياطين) خود دستور مي

   دادند. گاه، بستگان بيمار مبلغ بسياري به اين شخص مي آن خود بگذارند. 
آوردند. وقتي كسي انجير  شد، كه جن پول و طعام دزدي براي او مي گاهي چنين مي

خواست، پس  داشت، شيخ (آن شخص شيطاني) از پيروان خود (شياطين) انجير مي
  آوردند. كسي كه براي خود انجير كنار گذاشته بود، درنگ براي او انجير مي شياطين بي 

ديد و اذعان  ها را نمي ده كند، حتي يك دانه از آنخواست از انجيرهايش استفا وقتي مي
  اند. كرد كه انجيرها به سرقت برده شده مي

كند كه او مشغول تحصيل علم بود،. شياطين نزد او  از شخص ديگري چنين نقل مي
كنيم و هر  ي تو ساقط مي نماز را از عهده  آمده و او را به گمراهي كشاندند و به او گفتند:

  آوريم. ه باشي، برايت ميچه را خواست
ها  هايي كه شياطين، براي گمراه كردن انسان شيخ االسالم ابن تيميه، برخي از روش

شناسم، كه گياهان، فوايدشان را  فرمايد: كساني را مي برند، را بيان كرده و مي به كار مي

                                           
  يعني چيزي را كه نذر كرده است. - 1
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خطاب قرار  جا مردم را مورد از آن يعني شيطان داخل گياهان شده و  .اند ها گفته براي آن
اي دوست اند:  ها چنين گفته ها و درختان به آن شناسم كه سنگ اند. كساني را مي دهدا

گوييم. سپس آن شخص آيه الكرسي را خوانده و آن حالت از وي  تبريك ميتو   خدا، به
گنجشكان و ديگر   اند، شناسم كه به شكار پرنده رفته برطرف شده است. كساني را مي

طور كه  اند: مرا شكار كن تا طعمه فقيران شوم. شيطان همان ارچي گفتهپرندگان، به شك
ها نيز  ها شده و به زبان آن زند، وارد پرنده شود و به زبان او حرف مي وارد انسان مي

درب خانه نيز قفل بوده است، ولي  اند و  ها كه در داخل خانه بوده زند. برخي حرف مي
اند كه بيرون خانه هستند، حال  يعني چنان حس كرده . يابند خود را در خارج از خانه مي

  اند.  كه درب خانه را اصالً باز نكرده آن
  كنند: كنند، با گناه خود را به شياطين نزديك مي كساني كه شياطين به آنان خدمت مي

كنند، بايد با  پندارند و در واقع شياطين به آنان خدمت مي آنان كه خود را، ولي مي
آميز، خود را به شياطين نزديك كنند و برخي از اهداف  اي كفرآميز  و شركانجام كاره

فرمايد: بسياري از اين دوستان شيطان، قرآن  شياطين را تحقق بخشند. شيخ ابن تيميه مي
ي فاتحه  خواه سوره خوانند،  نويسند و حروف قرآن را وارونه مي مجيد را با نجاست مي

  كند. ها فرق نمي هاي قرآن، براي آن سورهي اخالص يا ساير  باشد يا سوره
نويسند؛ يعني  دهد: آنان قرآن مجيد را با خون يا ساير چيزهاي ناپاك مي وي ادامه مي

  كه مورد رضايت شيطان است.كنند،  مي  را براي نوشتن استفادهاز چيزهايي 
ويسند، چه را كه مورد پسند شياطين است بگويند يا بن ها، آن گونه انسان هرگاه اين

: خشكاندن آب،  رفتن به هوا و پرواز از جايي به ، امثالشياطين برخي از نيازهاي آنان
آورند. عيناً  ها مي كه اموال برخي مردم را نزد آن كنند. يا آن جاي ديگر، را تامين مي

آوردند، به سرقت  طور كه شياطين اموال خائنان يا كساني كه نام اهللا را بر زبان نمي همان
  برند. مي
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  مردان غيبي
مردان «ها را  آنهايي هستند كه مردم  فرمايد: برخي شياطين، آن شارح طحاويه مي

ها كارهاي غيرطبيعي،  گويند و گاهي از دست آن ها سخن مي گويند و با آن مي» غيبي
ها، مشركان را  پندارند. برخي از آن گيرد و با انجام اين كارها، خود را ولي مي انجام مي

  .كارهايي بزنند  دست به در برابر مسلمانان،تا كنند  ي مييار
گويد:  او مي ها در واقع، برادران مشركان هستند.  گويد: اين شارح طحاويه در ادامه مي

  شوند: ي مردان غيبي به سه دسته تقسيم مي علما درباره
اند  ا ديدهها ر كنند؛ اما مردم آن را انكار مي» مردان غيبي«هايي هستند كه وجود  آن - 1

اند.  سخن گفته ها  ي آن هاي معتبر، درباره كه انسان ها ثابت شده است. يا اين و وجود آن
  كنند. ها اذعان مي را ببينند، به وجود آن» مردان غيبي«ها هرگاه خود  اين 

گردند و معتقدند كه  شناسند و به تقدير بازمي را مي» مردان غيبي«كساني كه  - 2
 وجود دارد. » اهللا«راه پيامبران، براي رسيدن به  هاي ديگري به جز راه

را قبول ندارند و  صكساني كه، دوست و سرپرستي غير از رسول اهللا  - 3
را بسيار است. اين گروه، رسول  صبراي هر دو گروه محمد ي اهللا  گويند: فرستاده مي

  ولي از دين و شريعتش آگاهي ندارند.دارند،  گرامي مي
ها  واقعيت اين است كه اين«گويد:  اين گروه و پيروانش ميسپس، در مورد حقيقت 

ها رجال نيز  ها هستند. به آن همان جن» مردان غيبي«در واقع پيروان شياطين هستند و 
 فرمايد: طور كه خود قرآن مي شود. همان گفته مي

 m    a  `   _  ~       }  |     {  z  y        x  wl ]:6جن[  
  ».افزودند ها مى بردند و بر سركشى آن به مردانى از جن پناه مى ،انو مردانى از آدمي«

چون شدند.  ها با همديگر مأنوس مي بودند، انسان ها مي اگر مردان غيبي از انسان
ها در برخي اوقات ممكن است پنهان  انسان  بيند، شوند و همديگر را مي ظاهر مي ها  انسان
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را » مردان غيبي«شوند و هر كس  ها پنهان نمي انسانباشند، اما براي هميشه از ديد ساير 
  »نادان و اين پندار او اشتباه است.  ها بداند، از انسان

شارح طحاويه در ادامه سخنانش، دليل اختالف اين سه گروه را ناآگاهي از تفاوتي 
رها، ي كا گويد: مقايسه داند، كه ميان اولياء رحمان و اولياء شيطان، وجود دارد. وي مي مي

ضروري است. هر كس كارها،  صرسول اهللا سخنان و احوال مردم، با قرآن و سنت 
اي است؛ در غير اين  سخنان و احوالش، با كتاب و سنت هماهنگ باشد، او انسان شايسته

صورت، او انساني نادرست و كارها و سخنانش اشتباه است. هر چند كه مانند پرندگان 
بند كتاب و سنت رسول اهللا  كه پاي دريا راه رود. تا وقتيهم در هوا پرواز كند يا روي 

  1نباشد، مورد پذيرش نيست. ص
رسول بايد كتاب اهللا و سنت   پس مقياس تشخيص دوستان رحمان، از دوستان شيطان،

شخص بد و كار، از  و درست  شايسته دو، شخص از آن  با استفاده  كه تا اينباشد؛  صاهللا 
گردد و ممكن است دشمنان  رفتاري و گمراهي شايع مي رنه كججدا شود و گ ناشايست،

بسيار عزيز و   بند اين دو باشد، اگر انساني پاي عنوان دوستان اهللا پنداشته شوند.   اهللا، به
ها را  ، هر چند كه مردهآيد كسي به حساب نميگرامي است و در غير اين صورت، او 

  ي ارزشمند تبديل كند.ها ارزش را به سنگ هاي بي زنده كند و سنگ
فرمايد: هر كس تفاوت ميان احوال رحماني و احوال شيطاني را  امام ابن تيميه مي

حق را از باطل تشخيص دهد و هر كس كه اهللا متعال، قلب او را به نور تواند  ، نمينداند
 شناسد و حقايق براي راه حق را از باطل نمي ، باشدايمان و پيروي از قرآن روشن نكرده 

طور كه حال مسيلمه، صاحب يمامه و ساير كساني كه به  همان وي مبهم خواهد بود، 
  براي مردم مبهم بود.  دروغ مدعي نبوت بودند،

رحمان و دوستان  ابن تيميه در كتابي بسيار ارزشمند، در مورد تفاوت ميان دوستان 
ستان رحمان و دو نماييد، تفاوت ميان  بدان مراجعهشيطان، بحث كرده است، كه اگر 

ديگر دوستان شيطان هرگز از   كه شود مياي روشن  به گونهبراي شما دوستان شيطاني 

                                           
  ) 572- 571يده الطحاويه (شرح عق - 1
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» الرحمن و اولياء الشيطان  الفرقان بين اولياء«، ايشان كتاب خود را مانند شما پنهان نمي
  است.  نام داده

  شود كس مسخر نمي ، جن براي هيچپس از سليمان 
را پذيرفت و حكومتي به او عنايت فرمود، كه پس  مان اهللا متعال، درخواست سلي

با توجه به اين نكته، هرگاه جني از يك انسان  كس ديگري نيست.  هيچ ي از وي شايسته
برداري، به معناي تسخير نيست؛ بلكه به معناي خشنودي  اين فرمان  برداري كند، فرمان

  و ممكن است؟ آيا چنين چيزي جايز  اما جن، از انجام آن كار است. 
برخي از  فرمايد: جن در ارتباط با انسان روابط و احوال متفاوتي دارد:  ابن تيميه مي

ها را به ايمان به  يعني آن دهند؛  اش، به جن دستور مي ها، مطابق حكم اهللا و فرستاده انسان
ها را  انسان  كه همچنان  كنند، امر مي صرسول اهللا يگانگي اهللا و پرستش او و پيروي از 

ها، از بهترين دوستان اهللا هستند و در  گونه انسان اين كنند.  نيز به چنين كارهايي امر مي
 صرسول اهللا ها در امر به معروف و نهي از منكر، از جانشينان و خلفاي  واقع آن

  باشند.  مي
، مانند كسي را برگزينداز جن كاراني  اگر كسي براي كارهاي مباح و جايز، خدمت

باشد. در   كاري گرفته ها خدمت ه براي انجام كارهاي مباح و جايز، از ميان انساناست ك
كند. مثال  اين شخص جن را به انجام واجبات و دوري از منكر و حرام، حكم مي واقع، 

ها،  كنند. اين دسته از انسان گونه به مردم امر و نهي مي او، مانند پادشاهاني است كه اين
گيرند، مانند نبي  در رديف دوم دوستان اهللا قرار مي  تان اهللا هستند،اگر فرض شود كه دوس
مانند: سليمان و يوسف در تر بگويم،  واضحاست.   شده  ي فرستاده پادشاه در مقابل بنده

  .باشد ميو محمد صلوات اهللا و سالمه عليهم اجمعين،  عيسي  موسي،  ابراهيم،  برابر 
اند،  كند، كه اهللا و رسولش، از آن كارها بازداشته هر كس در كارهايي از جن استفاده
مانند بيمار   گناه يا در آزار رساندن به مردم، هاي بي خواه در شرك باشد يا در كشتن انسان

فراموش گرداندن علم، يا در كارهاي زشت باشد، مثل جلب توجه كسي كه قصد   كردن،
و ياري جستن از جن، گناه و تجاوز  اين گونه كمك گرفتن انجام عمل بد را با وي دارد. 
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حدود الهي است؛ هر كس براي انجام كفر از جن استفاده كند، كافر است و اگر در   به
  شود.  انجام هر گناهي از جن استفاده كند، او مرتكب همان گناه مي

اگر انساني، در مورد شريعت آگاهي كاملي نداشت و در كارهايي از جن استفاده 
مثالً در رفتن به حج يا به پرواز بردن او   باشند، گمان خودش كرامت مي  بهكه  كرد مي

كه او را به عرفات يا از شهري به شهري  يا اين هنگام شنيدن سماعي كه بدعت است، 
و  اند برد و او حج انجام دهد، اما نه آن حج شرعي كه اهللا و رسولش امر كرده ديگر مي

  هاي جن را  خورده است. امثال آن، در واقع او  فريب نيرنگ

  مطلب سوم: احضار روح
در زمان حاضر، اعتقاد به احضار ارواح بسيار گسترش پيدا كرده است و بسياري از 

اساس، ايمان دارند.  به اين عمل دروغين و بي دانند،  ها را عاقل و عالم مي مردمي كه آن
اي  يك صورت نيست؛ گونهاعتقاد احضار ارواح، كه در واقع پنداري بيش نيست، تنها به 

هاي علمي، انجام  از آن، دروغ محض است و با تلقين رواني، حاالتي مصنوعي و نيرنگ
ست كه جن و شياطين در آن نقش دارند. استاد محمد ا  اي ديگر، آن شود. گونه مي

ها، پرده  ها و نيرنگ كاري حسين، در كتابش (الروحيه الحديثه)، از بسياري از اين فريب
  شته است. بردا

ها كارهاي خود را در نور قرمز تندي، كه شبيه تاريكي است، در ظاهر اجساد،  آن
تواند جاي   گونه كه بيننده نمي دهند. آن جا كردن اجسام و صدايي بلند، انجام مي جابه

  نشستن حاضران، منبع صدا، جزئيات مكان، مانند: ديوار، درب و پنجره، را ببيند.
هايي  گويد: از همين مكان، كه توسط پرده چنين مي 1»خباء« ي دكتر محمد، درباره

آيند و اندك زماني پس از  پوشانده شده است، ارواح خيالي، در قالب اجسام بيرون مي
 پيدا را ها اي كه حاضران فرصت دست زدن به آن گردند؛ بگونه آن، به همان محل برمي

  كنند. نمي
                                           

كلفت جدا شده  ي اي از همان اطاق مسكوني، كه با يك پرده اطاقكي است كه از ديد حاضران پنهان است و يا در گوشه -1
 گيرد. كه كار تجسيد به دست وي صورت مي اي است هاست و محل نشستن واسط
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آن، بندگان  ي صفت به وسيله هاي شيطان ، روشي كهنه و معروف است. انسان1تدليس
كنند و در صدد به دست آوردن جايگاه و شرف در نزد مردم هستند.  اهللا را گمراه مي

  باشند.  ها نيز مي طور كه در صدد چاپيدن اموال آن همان
گويد:  چنين مي  زيستند، ، كه در زمان او مي»بطائحيه«ابن تيميه در مورد گروهي به نام 

را به مردم نشان » مردان غيبي«كردند كه  عي علم غيب و مكاشفه بودند و ادعا ميها مد آن
گويد: برخي از زنان را براي  هاي آنان را بيان نموده و مي  نيرنگ اي از پارهدهند. سپس  مي

سپس اطالعات فرستادند.  هاي مردم مي ها، به خانه كسب اطالعات از احوال داخل خانه
كردند كه اين اخبار و اطالعات، از جمله  گفتند و ادعا مي مي  هخان خود را به  صاحب

  باشد.. ها مي ي آن اموري هستند كه ويژه

  اي در عصر حاضر تجربه
 ي معروف، احمد عزالدين بيانوي است. او اين تجربه ي صاحب اين تجربه، نويسنده

ز همان كتاب براي آورده است. ما نيز آن را ا » االيمان بالمالئكه «شخصي را در كتابش 
  شما بازگو مي كنيم.

افكار مردم را در شرق و غرب به خود » احضار ارواح«گويند:  نويسنده چنين مي
باره به نگارش درآمده  هاي مختلف، در اين مشغول كرده است. چندين مقاله به زبان

ام است، چندين مجله به زبان عربي و غربي، چاپ و پخش شده و تاليفات زيادي نيز انج
اند و  را آزموده و افراد باتجربه، آن  اند باره تحقيق كرده پژوهشگران، در اين  گرفته است.

دروغ محض و » حاضر كردن ارواح«خردمندان نيز به اين نتيجه رسيدند، كه اعتقاد 
  دعوت به كفر و گناه است.

ض دروغ و فريبي مح  ترديد، اعتقاد احضار ارواح، كه برخي مدعي آن هستند، بي
و او را فريب  چه قرار دادهاست. اين ارواح، در واقع شياطيني هستند كه انسان را بازي

  دهند.  مي

                                           
 اي ديگر به گونهجلوه دادن اشياء  -1
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پس از جدا » روح«زيرا  هيچ كس اين توانايي را ندارد كه روح كسي را احضار كند؛ 
رود. سپس، يا در نعمت و يا در عذاب باقي خواهد ماند  به عالم برزخ مي  شدن از جسم،
  دهند، را ندارد.  ام كارهايي كه مدعيان احضار روح، به او نسبت ميو فرصت انج

را » احضار ارواح«گويد: من براي انجام اين كار دعوت شدم و مسأله  نويسنده مي
و در پايان بر من روشن شد، كه اعتقاد به احضار آزمايش كردم براي مدتي طوالني 

رد و هدف شياطين از انجام اين گي ارواح، دروغ محض است كه توسط شياطين انجام مي
  كار، فريب دادن و گمراه كردن انسان و جلب دوستي اوست.

  آغاز تجربه
  گويد: سخنانش مي ي آقاي احمد عزالدين، در ادامه
از جن در  گمان خودش  بهبا شخصي آشنايي دارم، كه  تقريباً مدت ده سال است 

 1»وسيطي«گيرد و او اين كار را توسط  مي  انجام كارهاي مفيد و در خدمت به انسان، بهره
  دهد.  از انسان انجام مي

تالوت قرآن و اذكار طوالني، به اين جايگاه  ي اين شخص، مدعي است كه به وسيله
رسيده و مدت زمان زيادي را در اين جايگاه گذرانده است و كساني كه مدعي مهارت 

  اند.  اح) راهنمايي كردهكامل در اين علم هستند، او را در اين كار (احضار ارو
بسيار مهم،  ي روزي، اين وسيط نزد من آمد و دعوت فالن جن را پيرامون يك مساله

اهللا متعال، در زمان تعيين   كه براي من بسيار اهميت داشت، به من رسانيد. من با توكل به
جديدي دست  ي كردم به تجربه شده، حاضر شدم. بسيار خوشحال بودم و فكر مي

  يافت.خواهم 
  
  

                                           
  دهد.  ارواح را در قالب اجساد نشان مي وسيط، همان كسي است كه -1
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  فريب چگونه آغاز شد؟
از راه » احضار ارواح«اين بود كه  فريب، كه من با آن روبرو شدم،  ي نخستين شيوه

و اذكار انجام گرفت و اين كارها، در ابتدا انسان را با اين تصور مواجه  1تهليل   استغفار،
  كند.  مي گفتگو باز،  گو و پاك سازد، كه با روح علوي (موجود در آسمان) راست مي

وسيط شدم. من و او در يك اطاق تنها  ي گويد: به هرحال، وارد خانه نويسنده مي
شديم. او روي فرشي نشست و با راهنمايي وي، شروع به استغفار و تهليل كرديم. 

  من او را روي فرش خواباندم و طبق دستورش،  لحظاتي بعد، شروع به چرت زدن كرد.
درنگ صدايي به گوشم رسيد كه صاحب آن به من سالم  يچادري را روي او انداختم. ب

عالقه و محبت خود را به من نشان داد و خود را چنان معرفي كرد، كه نه از  كرد و 
ي ديگري است كه در اثر فرمان اهللا متعال، (كُن)  فرشتگان است و نه از جن، بلكه آفريده

تعال، براي دريافت دستورات، فقط كرد كه ميان او و اهللا م به وجود آمده است و ادعا مي
  است. ها، جبرئيل  پنج واسطه وجود دارد، كه پنجمين آن

ها قطع  مان را با ديگر انسان تمام ارتباط شروع به تعريف من كرد و گفت: جز با تو، 
هاي خوبي  ها، در اين دوران انسان ممتازي هستم و ويژگي ايم. زيرا من به گمان آن كرده

  وجه اهللا متعال هستم و اهللا متعال مرا براي اين ويژگي، برگزيده است.دارم و مورد ت
داد. من براي اين تجربه  آوري به من مي هاي بسيار شگفت او (صاحب صدا) وعده

آماده شدم و از اهللا خواستم كه مرا از   دهنده، با توكل بر اهللا عزوجل، نوين و دعوت فريب
مايي نمايد. در حالي كه از نور و روشنايي علم ها رهايي دهد و به سوي حق راهن لغزش

  پيمودم. كردم و به لطف و عنايت اهللا متعال، راه مستقيم را مي استفاده مي
پس از پايان ديدار نخست، براي ديداري ديگر در زماني ديگر، مرا دعوت كرد. سپس 

كار انجام  اي، براي بيدار كردن وسيط، مرا راهنمايي كرد. اين هاي ويژه در مورد آيه
كرد كه گويي از خواب  وسيط نشست و چشمانش را ماليد و چنان وانمود مي گرفت، 

  گونه اطالعي ندارد. هيچ چه كه انجام گرفته است،  آن ي بسيار عميقي بيدار شده و درباره
                                           

  گفتن زياد: الاله االاهللا.  -1
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گاه برگشتم و پس از چند ديدار ميان ما، مدتي طوالني سپري شد. در هر  من به وعده
بسيار خوبي در  ي شد: آينده شد و به من گفته مي ي زيبايي به من داده ميها ديدار، وعده

  يابد. به موفقيت بسيار بزرگي دست مي تو،  ي است و امت به وسيله انتظار تو 

  تغيير موضوع
در هر ديدار، گروهي از ارواح با گفتن اذكار و يا بدون گفتن آن  جريان دگرگون شد؛ 
او  نوشيدم.  خوردم يا چاي مي . من همراه با وسيط، غذا ميآمدند اذكار، به ديدن من مي

شود، سرش  مواجه مي همواره با همان حالت خواب و چرت، كه پيشتر بدان اشاره شد، 
خورد. شخصي كه خود را فرشته يا جن  اش مي رود و صورتش به سينه به طرف جلو مي

سخني كه همراه با احترام، گويد؛  با من سخن مي كند، معرفي ميصحابي و يا ولي،  يا 
گشت  روشن بود، سپس برمي اي همن و بشارت آيندبه ديدار داشت و تبرك جستن  بزرگ

  آمدند. و پس از وي ديگري و ديگري مي

  زائران چه كساني هستند؟
خود زائران، افرادي از فرشتگان، جن، ابوهريره و گروهي از اولياء، به  ي بنا به گفته
و گروهي از اهل علم و فضل، كه  ابي الحسن شاذلي  از ميان اولياء: اند.  ديدار من آمده

شيخ احمد ترمانيني بودند، پدرم نيز از   شهرت رسيده بود، مانند: ي ها به درجه واليت آن
  جمله كساني بود كه به ديدار من آمد. 

م. وقتي بشارت دادند و من با شوق فراوان، منتظر آن لحظه بود  آنان مرا به ديدار پدرم
مرا به خواندن  مرا بشارت دادند كه زمان ديدار نزديك است.   زمان ديدار نزديك شد،

واقعه با صداي بلند امر كردند. سوره را خواندم. وقتي از قرائت سوره واقعه  ي سوره
چه را كه  و آن  فارغ شدم، به من گفته شد: بعد از چند لحظه پدرت نزد تو خواهد آمد

  گونه سؤالي را نداري!!! ن ولي حق هيچگويد، گوش ك مي
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  آغاز بيداري من
واردي آمد و مدعي شد كه پدر من است. بر من سالم كرد و   پس از چند دقيقه، تازه

هاي ياد  كرد و از پيوند من با روح كه به ديدار من آمده است، اظهار خوشحالي مي از اين
و رعايت ادب و احترام او، توصيه وسيط و اهلش  ي شده نيز خوشحال بود و مرا درباره

وارد، كه  گونه درآمدي جز از اين راه نداشت. اين تازه كرد،؛ زيرا آن وسيط، هيچ مي
كرد، سخنانش را با درود ابراهيمي به پايان رسانيد و من  خودش را پدر من معرفي مي

عالقه  به ويژه به درود ابراهيمي، صرسول اهللا دانستم كه مرحوم پدرم، درود به  مي
  فراوان داشت. 

لحن پدرم شبيه بود. سپس سالم  گوينده بسيار به  كه، لحن اين اين  آور شگفت بسيار
  گفت و بيرون رفت. 

كردند كه از پدرم سوال  انديشيدم: چرا زائران مرا توصيه مي مي  من همواره با خود
  نكنم؟! قطعاً در اين توصيه رمز و رازي وجود دارد!

وارد در  هاني، كه در آن لحظه برايم كشف شد، اين بود كه آن تازهيك راز بسيار پن
واقع پدرم نبود، بلكه قرين و همراه جني او بود. جني كه نزد من آمد، همان بود كه در 

  در آورد و مانند او شده بود.  كرد، صدايش را مانند صداي پدرم زندگي او را همراهي مي
هر چند كه   سوال نكنم؛ زيرا همراه جني،به من سفارش شده بود كه اصال از وي 

و هر چند كه احوال او را حفظ كرده بود، ولي آگاه به تمام   آشنا به زندگي پدرم بود
ها (زائران) مي ترسيدند كه اگر من از وي  جزئيات فرزند پدر نبود و نيست. بنابراين، آن
  آورد. ايي به بار ميگاه براي آنان رسو سوالي بپرسم، كه جوابش را به من ندهد، آن
مگر  ها را براي من معرفي نكنند،  كردند نام آن سپس، در ديدار من با ديگران، سعي مي

با گفتن  هر كس كه خواست برود،   هنگام خداحافظي. وقتي زمان خداحافظي فرا رسيد،
  رفت. شد و مي درنگ از من جدا مي گفت و بي اسمش را به من مي سالم، 
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كردن اسم، همان بود كه پيشتر بدان اشاره نمودم؛ اگر من با نام آنان رمز و راز پنهان 
كردم،  شدم و اگر او، معروف به علم فراوان بود و من اشكالي علمي را مطرح مي آشنا مي

  شد.  حقيقت روشن مي در صورت ناتواني از جواب، 
حث زن، با من ب ي عورت بودن صورت و چهره ي روزي كسي نزد من آمد و درباره

گفت: صورت زن عورت نيست. من داليلم را بيان نمودم و او نيز داليلش را  كرد. او مي
كرد، داليلش علمي نبود و نزاع ميان ما ادامه  مبني بر عورت نبودن صورت زن، مطرح مي

  پيدا كرد.
و پوشيدن  گويند: صورت زن عورت است  من به او گفتم: تو در جواب فقها كه مي

چه جوابي داري؟ بحث و مناقشه ما بدون نتيجه   از فتنه واجب است، آن، به خاطر ترس
به پايان رسيد. سپس زمان رفتن و خداحافظي او گفت: من شيخ احمد ترمانيني هستم و 

  رفت.
ها دروغ است؛ زيرا شيخ احمد  اين ي سپس براي من روشن شد، كه به طور قطع همه

اند كه تمام بدن زن، از فرق  ن شافعي بودهترمانيني، از فقهاي بزرگ شافعي است و بزرگا
  اند؛ حتي اگر زن، پير باشد. سر تا مچ پا، را عورت دانسته

بود و در عالم برزخ، آگاهي جديدي به دست آورده بود،  ترمانيني مي احمد شيخ اگر او 
  گفت. مي ار كرد و دليل آن مرا نيز آگاه مي 

  ي بود و لطف اهللا متعال جز هدايت من،ها دروغ، فريب و گمراه اين ي گمان، همه بي
  همه چيز را از بين برد و مرا در حق و هدايت، ثابت قدم نمود.

بيمار، از جمله  ي آشكار كردن صورت زن، به ويژه در اين دوران، پر فتنه و جامعه
  داند. آن را درست نمي داري، مسايلي است كه هيچ خردمند دين
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  كشف حقيقت!
ي پس از تجربه يا هبشد و تجر ي پس از ديگري بر من روشن ميحقيقت، همواره يك

هستند. و همگي  فريبنيرنگ، و   بهتان،  ها دروغ، اين ي ديگر، براي من ثابت كرد كه همه
  باشند.  ديني مي تقوايي و بي براساس بي

شود و رعايت ادب و بزرگداشت او، مورد تاكيد  وسيط، كه در مورد او توصيه مي
كند،  رعايت نماز، او را امر نمي ي كس درباره نماز است و هيچ يرد، در واقع بيگ قرار مي
  كند.  زند و كسي او را به رعايت سنت ريش امر نمي هايش را تيغ مي او ريش

برد و  هاي دروغين، اموال مردم را به غارت مي عالوه بر اين، او از راه باطل و وعده
  شروع ندارد.گونه درآمدي، به جز اين راه نام هيچ

شخصي بعد از آگاهي ارتباط من با اين وسيط، نزد من آمد و از دست من شكايت 
كرد و گفت: او سيصد ليره سوري از من گرفت، در حالي كه خود من آدم محتاج و 

  ها بيش از ديگران نياز دارم. مستمندي هستم و به اين پول
ير فشار قرار دادم، او به من وسيط را براي برگرداندن وجه ياد شده به صاحبش، ز

  پذيرفت.   من با وي و حريص بودن بر كارهاي شيطاني، ي خاطر رابطه
خانواده و فاميل او، در بسياري از امور زندگي، به دروغ و فريب متكي   زندگي وسيط،

  است.

  پايان
دهد: پس از كشف  شيخ احمد عزالدين احمد، اين تجربه را با اين سخنان پايان مي

ارواح خواستند با من از در پيمان وارد شوند، ولي به فضل اهللا متعال، اين حقيقت، 
  من ايجاد كند.  ي تهديدها نتوانست اندك تزلزلي در اراده

دو كتاب قطور نوشتم و از  ي در اين مدت طوالني، از سخنان ارواح، به اندازه
بودند، در اين دو كتاب ها با من در ميان گذاشته  چه كه آن گونه تجربيات، بيش از آن اين

  جمع آوري نمودم. 
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گونه توجيه و تاويلي  زماني كه بطالن اين كارها، چنان آشكار گرديد كه جاي هيچ
ها حكم خودم را صادر كردم و  پيوندم را با ارواح قطع نمودم و در مورد آن باقي نبود، 

  دو دفتر را كه پر از سخنان دروغ و فريب بود، به آتش كشيدم.
شود: ارواح مرداني از صحابه، اولياء و نيكان هستند،  اين ارواحي كه گفته مي  آري،

ها شود و فريب  همگي شياطين هستند. براي هيچ مومني شايسته نيست كه تسليم آن
  ها را بخورد. آن

دهند،  ها را در قالب اجساد جلوه مي آن  هايي كه مدعيان احضار ارواح، تمامي چهره
  دروغ محض است.  

شخصي، چند كتاب پيرامون اين موضوع را  ي كه، پس از اين تجربه آور اين گفتش
هاي  ها، برايم ثابت شد كه چند نفر از انسان آن ي مطالعه نمودم و در جريان مطالعه
اي رسيدند كه من رسيده بودم و  اند، به همان نتيجه انديشمند كه همين تجربه را داشته

ها  واقع همان قرين جني هستند كه هر انساني يكي از آن معتقد بودند كه اين ارواح، در
  اي است كه به لطف حق، بنده پيشتر بدان دست يافته بودم. را به همراه دارد. اين نتيجه

انجام  به فضل اهللا متعال،  من بود،  ي اميد است با اين سخنان، مسئوليتي را كه بر عهده
  داده باشم.

  ها خطرات اين دعوت
توانيم ارواح را احضار كنيم، اين سخن ابزاري است كه  ند: ما ميگوي برخي مي

شوند،  برند. ارواح كه احضار مي شياطين جن و انس، براي گمراه كردن انسان، به كار مي
خواهند با سخنانشان دين را شكست دهند و اصول و  در واقع شياطيني هستند كه مي

در  معني، با حق و حقانيت در تضاد است. قواعدي را مورد تاكيد قرار دهند، كه به تمام 
يكي از اين ديدارها، روح (شيطان) به زبان آن وسيط مدعي شد كه جبريل در اين جمع 

روح گفت: آيا جبرئيل را كه   ناختند،ش حضور دارد، اما چون حاضران، جبرئيل را نمي
  خواهد كرد.شناسيد؟! او اين مجلس را منور  كرد، نمي نازل مي صقرآن را بر محمد 
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، به نقل از يك مقاله منسوب به »عالم الروح« ي دكتر محمد محمد حسين، در مجله
گويد: بر ما الزم است كه براي پيشبرد اين  ، چنين مي»حديث الروح الكبير«ارواح، با نام 

الزم  پارچه شويم، براي پيشبرد اين دين جديد  حركت (احضار ارواح و تجسيد آن) يك
  ا محبت حاكم شود و قدرت تحمل و تفكر داشته باشيم.است كه ميان م
خوار محرومان  گويد: رسالت من اين است كه غم هاي شيطاني چنين مي يكي از روح
كمك كنم.   هاي قانون اهللا  ها را در تالش براي آزاد شدن از محدوديت باشم و انسان

است كه انسان را گو است؛ زيرا رسالتش اين  روح شيطان راست گفته است، اما دروغ
  منكر و نافرمان اهللا بار آورد. 

اي ديگر جلوه مي دهند تا  گونه است كه ارواح (شياطين) حقايق را به گونه اين  آري،
  انسان را گمراه كنند.

انجمني كه براي احضار   دكنر محمد محمد حسين به نقل از همين مقاله، در مورد 
  كند: مي ارواح و تجسيد تاسيس شده است، چنين نقل

ها است. ساكنان عالم ارواح از طريق همين سازمان  انسان ي اين سازمان براي همه
كنند و تصور جديدي از اهللا و خواست  جديدي براي زندگي را به ما معرفي مي ي شيوه

ترديد ساكنان عالم ارواح، سالمت، اطمينان روحي و سعادت  دهند. بي او را به ما ارائه مي
ها موانع ميان اجتماع و فرد و عقايد و اديان  به ارمغان خواهند آورد. آن نفس را براي ما

رنگ، دين،   وطن، دور از در نظر گرفتنرا خواهند زدود. عضويت در اين سازمان به 
  شود. مذهب و گرايش سياسي پذيرفته مي

اند. دكتر  شوند كه از سوي خدا فرستاده شده شياطين) مدعي مي گاهي اين ارواح (
  كند: مد محمد حسين، از فريد وجدي سخن اين ارواح (شياطين) را چنين نقل ميمح

اند؛  طور كه پيش از ما، پيامبران فرستاده شده ايم، همان ما از سوي خدا فرستاده شده
البته آموزش و هدايت ما، بهتر و برتر از پيامبران است. معبود ما همان معبود پيامبران  

صفات بشري در معبود ما كمتر و   هاست. ارتر از معبود آناست؛ البته معبود ما آشك
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بند هيچ عقيده و مذهبي نيستند. تا وقتي  صفات الهي او بيشتر است. اين ارواح، پاي
  هاي آنان عقالني نيست. پذيرند و آموزش چيزي را نبينند، آن را نمي
در سطح باال هستند هايي  گويند: پيامبران و فرستادگان اهللا، واسطه ارواح (شياطين) مي

هاي روحي هستند، همانند  شود، همان پديده ها ظاهر مي هايي كه از آن و معجزه
توانند  كنند كه مي ها ادعا مي شوند. آن ظاهر مي» احضار ارواح«هايي كه در اطاق  پديده

  هستد، را از طريق ارواح برگردانند. رخدادهايي كه منسوب به عيسي مسيح 
احضار ارواح چنين اظهار نظر شده است:  ي اي آمريكايي، دربارهه در يكي از مجله

تواند مانند عيسي مسيح معجزه  يكي از احضاركنندگان ارواح، مدعي شده است كه مي
گنگ را گويا كند و عضو فلج را به حركت درآورد.  نابينا را بينا و   تواند يعني مي  بياورد؛

  اي به نام (ميشل) است. هرگاه زخمي شود، لهشود كه اين مدعي، طفل ده سا يادآوري مي
كند، سپس معجزه رخ  گذارد و دعاها و كلماتي را زمزمه مي انگشتش را روي آن مي

اين كودك اين موهبت روحاني را از پدرش به ارث برده  دهد. مردم بر اين باورند كه  مي
  1خواهد. دهد چيزي نمي است و در برابر كارهايي كه انجام مي

فلسطين را  ي داستاني از منطقهبرد،  ميكارهايي را از پدرش به ارث  اين كودك  هك اين
اند كه: فردي در ظاهر شايسته و باتقوا، كارهاي بسيار  شود. چنين گفته آور مي ياد

اين داستان مربوط به زماني است كه وسايل نقليه تندرو  داد. ( انگيزي را انجام مي شگفت
ي خدا  ا و غيره ساخته نشده بود) وي در شب عرفه به زيارت خانهمانند: اتومبيل، هواپيم

شد و از طرف خويشاوندان حجاج،  رفت و روز عرفه در جمع حجاج حاضر مي مي
ها را از حجاج به خويشاوندان  و پيغام ها برد. سپس جواب نامه برايشان پيام و نامه مي

از مردم او را فردي باتقوا و گشت. بسياري  رساند و شب بعد دوباره به مكه برمي يم
زد و نه  نه شيطاني را سنگ مي رفت، اما  دانستند و با وجود اين كه به حج مي شايسته مي

  كرد.  جا حضور پيدا مي در آن  هايي كه بايد در مني باشد، در شب

                                           
  ) 17/10/1977كويت ( –ملحق مجله القيس  - 1
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هاي او پرده برداشته و حقيقت امر را براي  سپس، اهللا متعال خواست كه از نيرنگ
فرزند بزرگش را خواست و به   ازد. وقتي كه لحظات مرگ او فرا رسيد،مردم روشن س

جا خواهد برد.  وي گفت: هر سال در شب عرفه، شتري نزد تو خواهد آمد و تو را به آن
شتر از رفتن   وقتي شتر آمد و فرزند بزرگش سوار آن شد، پس از پيمودن مسافتي چند،

نه شتر و پدر تو مرا پرستش و سجده  خودداري كرد و به او گفت: من شيطان هستم،
  دادم.  را برايش انجام مي 1كرد و من نيز در برابر آن، كارهايي  مي

شتر را در اهللا متعال پناه برد،   بردن براي شتر سر باز زد و به  از سجدهوقتي آن فرزند 
ده و گونه بود كه اهللا متعال بازگشت به اسالم را برايش مقدر كر صحرا رها ساخت. اين

  پدر كافر او برداشت. ي پرده از چهره
چه كه بيان  تر از آن ، اين داستان را با عباراتي كوتاه»المالئكه«آقاي بينانوني، در كتابش 

  شد، آورده است. 

  آيا احضار روح ممكن است؟
جوايز مالي بسيار هنگفتي را براي كساني كه درستي » ساينتفيك«ي آمريكايي  مجله
هاي طوالني اين جايزه برقراز  ت كنند، گذاشته بود. مدتثابرا با دليل هاي روحي  پديده

كس  بود، ولي با وجود تعداد زياد، نفوذ و مهارت احضاركنندگان روح در آمريكا، هيچ
ديگري از طرف جادوگر  ي جايزه  موفق به دريافت اين جايزه نشد. در برابر اين جايزه،

نيز اعالم گرديد، اما باز هم كسي موفق به ، براي همين موضوع »دننجر«آمريكايي 
  دريافت آن نشد. 
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  احضار روح ي ديدگاه دين، درباره
  احضار روح شخص مرده چيست؟ ي ديدگاه اسالم درباره

هر پژوهشگري به طور قطع و   اگر به نوشتارهاي وارد شده در اين مورد دقت شود،
؛ زيرا اهللا متعال به ما خبر داده رسد كه چنين چيزي محال است يقين به اين نتيجه مي

گونه راهي براي ادراك آن عالم وجود  است كه روح، از امور عالم غيب است و هيچ
  ندارد. 

 mÀ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á l ]:85اسراء[  

بگو: روح چيزي است كه تنها . پرسند روح مي ي (اي محمد!) از تو درباره«
    .»دانش اندكي به شما داده شده استتنها  و آگاه استپروردگارم از آن 
ها را هنگام مرگ  صراحت اعالم فرموده است كه او ارواح را گرفته و آن اهللا متعال با 
  دارد: نزد خود نگاه مي

 m  d  c  b  a`  _  ^  ]   \  [  Z     Y   X  W
k  j    i  h  g   f  e  l]:42زمر[  

گيرد. ارواح  مي شان  خوابزمان ها و در  به هنگام مرگ انسان ارواح را ،اهللا متعال«
دارد و ارواح ديگري را (كه  نگاه مي ،كساني كه فرمان مرگ آنان را صادر كرده است

  .»گرداند باز ميزمان مشخصي ) تا استشان فرا نرسيده  صاحبانمرگ هنوز 
ارواح را قبض  مرگ، چگونه ي براي ما بيان فرموده است كه فرشته صرسول اهللا 

  شود. ها چگونه رفتار مي كند و بعد از مردن با آن مي
را بر  منداهللا متعال نگهباناني بسيار نيرو  كه نزد پروردگار رفتند، ارواح، پس از اين

ها فرار كنند  و نزد كساني بيايند كه  گمارد، كه امكان ندارد ارواح از دست آن ها مي آن
  اند. داده قرار   عقل بندگان را بازيچه
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برخي از احضاركنندگان ارواح، مدعي هستند كه ارواح بندگان پاك و صالحي مانند: 
اند. اكنون پرسش اين است كه اين ارواح پاك چگونه  پيامبران و شهيدان را احضار كرده

كه اهللا  اند؟! حال آن آمده» احضار روح«بهشت جاودان را ترك نموده و به اطاقك تاريك 
  رموده است كه شهيدان نزد اهللا متعال زنده هستند:متعال بيان ف

 m  q  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  dl ]:169آل عمران[  
اند و نزد  بلكه آنان زندهندانيد؛ شوند، مرده  كشته مياهللا و كساني را كه در راه «

  .»شود پروردگارشان روزي داده مي

  فرموده است: صرسول اهللا 

احَ أنَّ « وَ ٍ  أَرْ رضْ ٍ خُ افِ طَريْ وَ اءِ يفِ أَجْ دَ هَ ,  الشُّ رشِ ةٌ بِالعَ قَ لَّ عَ ناديلُ مُ ا قَ يْثُ , هلَ نَّةِ حَ حُ يفِ اجلَْ َ تَرسْ
نَادِيلَ  ي إِىلَ قَ أْوِ مَّ تَ , ثُ تْ اءَ  .1»شَ

هايي  (ارواح شهيدان در شكم پرندگان سبز رنگي قرار دارند. براي اين ارواح، آويزه
كه در عرش الهي آويزان هستند. اين پرندگان حامل ارواح شهيدان،  وجود دارد، زيبا بسيار 

  گردند). ها برمي روند. سپس به اين آويزه مي  به هر جايي از بهشت كه بخواهند،
پردازان اين عصر چگونه مدعي احضار  با توجه به آيات و روايات ياد شده، دروغ

  ارواح پيامبران و شهيدان هستند؟! چگونه؟ 

 m       I      R  Q  P  O  NM   L  K  Jl ] :5كهف[  

  .»گويند نميسخني آيد!! آنان جز دروغ  هايشان بيرون مي چه سخن بزرگي از دهان«

  طرح شبهه و پاسخ آن
كنند، را چگونه  گويند: آشنايي ارواح از اعمال و اخالق انساني كه با او زندگي مي مي

  كنيد؟  توجيه مي
                                           

  )3804) شماره (2/351المصابيح ( مشكاة –صحيح مسلم  -1
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شايد اين شيطان، همان نامد، در واقع شيطان است.  مي خود را روح  چه كه پاسخ: آن
باشد كه همواره همراه انسان است و ما پيشتر در اين مورد  اي همنشين و گماشته

از نژاد شيطان و همواره  احاديث و رواياتي را بيان كرديم. اين همنشين و گماشته كه
اوندان و دوستان انسان را ها، عادات، خويش همراه انسان است، بسياري از اخالق، ويژگي

  شناسد. مي
زيرا چيزهاي بسياري در   دهد؛ پس هرگاه كه از او چيزي بپرسند، به راحتي پاسخ مي

  داند.  مورد همنشين خود مي
  كنيد؟ چگونه توجيه مي  كنيم، هاي علمي را كه از ارواح دريافت مي سؤال: پاسخ

مند هستند  اي توان علمي بهره ونهپاسخ: درگذشته بيان داشتيم كه جن و شياطين، از گ
  توانند به برخي مسايل پاسخ دهند. كه مي

ها مقدار اندكي اطالعات به  گمراهي بسياري دربردارد. آندهند،  آنان مي  خي كهاما پاس
دهند؛  ها اعتماد كنيم؛ سپس ما را به گمراهي و سرسپردگي سوق مي دهند تا به آن ما مي

  شود. ت دين و دنياي ما ميهايي كه باعث هالك سردرگمي

  سازند شياطين پيروان خود را رها نمي
و به گمان خود ارواح مردگان را   هايي كه مدعي ارتباط با عالم ارواح هستند آن

اين ارواح   ؛ زيراندتپردازاني بيش نيس كنند، دروغ ها بيمار را معالجه مي احضار و توسط آن
شوند و  افراد (مدعيان احضار روح) جدا ميدر واقع شياطين هستند كه گاهي از اين 

در   اي را منتشر كرد كه مقاله 1ي القبس كويت، گردند. مجله ها مي موجب رسوايي آن
كه گويد،  سخن مي 2دانشمندي ي بريتانيا درباره  بود: مدتي است كه  ضمن آن چنين آمده

ي روحي و غيرمعمولي ها با ارواح ارتباط دارد. مشهور است كه اين دانشمند از توانايي

                                           
 )م12/6/1978، تاريخ (»جريدة القبس«ي  ضميمه -1
  بنام (بيتر غودوئين).  -2
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ها بيماران روحي را درمان كند، چيزهاي گم شده  تواند با اين توانايي مي مند است. او  بهره
  را پيدا كند و ارواح مردگان را براي خدمت به انسان تسخير كند.

فردي دارد و با  ، نيروي منحصر به  ، (پيترگودين)»القبس« ي بنا به اظهارات مجله
تواند در يك زمان، در بيش از يك مكان حاضر باشد. دوستانش، در  ياستفاده از آن م

ديگري   كه گروه اند؛ حال آن يك زمان او را در لندن و ليورپول و منچستر مشاهده كرده
مدعي هستند كه او در همان لحظاتي كه در لندن، ليورپول و منچستر ديده شده است، در 

  وده است.خود و همراه با زن و فرزندانش ب ي خانه
شوند. براي مثال، او در ميان دوستان  ها، در يك مكان جمع مي گاهي تمامي آن كالبد

خود نشسته است و ناگهان شخصيت ديگر او وارد همان جلسه شده و همنشين آنان 
پنجم و بدين   گردد. چند لحظه پس از آن، شخصيت سوم او آمده، سپس چهارم، مي

شود و با دوستانش در يك  در پنج شخصيت ظاهر مي ترتيب (پيترگودين) در يك زمان،
گانه با هم سخن  هاي پنج گويد، يا اين شخصيت نشيند و با آنان سخن مي محفل مي

گويند. اما ناگهان (پيترگودين ) همه چيزش را از دست داد، به يك انسان عادي تبديل  مي
بار آينده و تسخير شده، گفتن اخ پيدا كردن چيزهاي گم  شد و قدرت شفاي بيماران،

  ارواح براي خدمت به انسان را از دست داد.
هاي روحي  خواست از توانايي در اين فاجعه، كه در سال گذشته رخ داد، گودين مي

هاي مادي استفاده كند. گودوين اكنون به گذشته خود  خواهش  يابي به خود براي دست
در واقع من غير قابل تصور بود. چه كه براي من پيش آمد،  گويد: آن كند و مي نگاه مي

  ا از من گرفتند.شان ر ها بركت مورد خشم ارواح (شياطين) قرار گرفتم و آن

  مطلب چهارم: جن و علم غيب
سركش  هاي اند كه جن، علم غيب دارد و جن بسياري از مردم بر اين عقيده

واج دهند. اهللا رو خواهند اين عقيده اشتباه و حاكم بر اذهان مردم را، تشديد كرده  مي
اساس بودن اين ادعا را كامالً براي مردم  دروغ و بي متعال هنگام قبض روح سليمان 

قرار داده بود. جن در حضور  روشن ساخت. اهللا متعال، جن را فرمانبر سليمان 
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را در حالت  روح سليمان  كرد. اهللا متعال جسد بي و به دستور او كار مي سليمان 
كرد و از مرگ سليمان  رض ديد جن باقي گذاشت. جن همواره كار ميايستاده، در مع

  كه، عصايي كه سليمان  تا اين خبر نداشت ،را موريانه خورد.   بدان تكيه زده بود
براي جن بودند، » علم غيب«بر زمين افتاد و دروغ كساني كه مدعي  گاه سليمان  آن

  آشكار گرديد: 

m    Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó   Ò
Ý  Ü    Û    Ú   å  ä  ã   â  á   à  ß      Þ     l ]:14سبأ[  

مگر آگااه نكرديم، زماني كه بر سليمان مرگ مقرّر داشتيم، جنّيان را از مرگ او «
فهميدند كه اگر  ،كه سليمان فرو افتاد، خوردند. هنگامي عصاي وي را مي ي كهيها موريانه

  .»ماندند (اسارت) باقي نمي ي بودند، در عذاب خواركننده مياه آگآنان از غيب 
ها را بدون اجازه گوش  جن در گذشته اخبار آسمان  چگونه  پيشتر بيان داشتيم كه

تر  ها را بيش ، چگونه اهللا متعال محافظت از آسمانصداد و پس از بعثت رسول اهللا  مي
  بسيار اندك است.  ر بر استراق سمع باشد،كه جن دوباره قاد بنابراين، احتمال اين  نمود.

  گير رمال و فال
پندارند برخي از  اشتباه بزرگ مردم، كه مي با توجه به ناآگاهي جن از علم غيب، 

  گردد.  روشن مي  علم غيب دارند، ها انسان
نادرست موجب شده است كه بسياري از مردم نزد مدعيان دروغين علم  ي اين عقيده

 ي ها سوال كنند و درباره مورد كارهايي مانند دزدي، و قتل، از آن غيب بروند و در
ها و  آن ي كارهايي كه هنوز روي نداده و چيزهايي كه به وجود نيامده است و به آينده

ها  كنندگان و كساني كه از آن گمان، سؤال شود، سؤال كنند. بي شان مربوط مي فرزندان
زيرا غيب را تنها اهللا متعال  خواهند بود؛  ديده خورده و زيان شود، شكست سوال مي

  كند: بر كس ديگري آشكار نمي  داند و آن را جز براي پيامبراني، كه او خواسته باشد، مي
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 m  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç
           ç  æ  å  ä  ã  â  á   à  ß  Þ      Ý  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö

  è   ê  él ]:26-28جن[  

مگر پيغمبري كه    ،سازد است و هيچ كسي را بر غيب خود آگاه نمياهللا غيب آگاه به «
بداند كه اهللا تا . دارد نگهباناني در پيش و پس او روان مياهللا از او خوشنود باشد.  اهللا

ي كه ياچيزه ي از همهاهللا اند، هر چند كه  هاي پروردگارشان را رسانده پيغمبران پيام
دانه  ها احاطه دارد و هر چيزي را دانه كامالً آگاه بوده و بدان ،نزديك ايشان است

  .»داند سرشماري كرده است و دقيق مي
اعتقادي همراه با گناه و گمراهي است و با  داند،  كه فالني غيب مي اعتقاد به اين

اد است و هرگاه اين داند، در تض اسالمي، كه علم غيب را مختص اهللا متعال مي ي عقيده
گير) درخواست كمك شود، گناه  عقيده به جايي برسد كه از مدعيان غيب (رمال و فال

  شود. تر مي آن، بسيار بزرگ
  صرسول اهللا آمده است كه  صرسول اهللا در صحيح مسلم از برخي همسران پاك 

  فرمودند: 

بَ « قْ ْ تُ ءٍ ملَ ىْ نْ شَ أَلَهُ عَ سَ ا فَ افً رَّ نْ أَتَى عَ ةً مَ بَعِنيَ لَيْلَ الَةٌ أَرْ   1»لْ لَهُ صَ

ي چيزي از وي سوال كند، نماز چهل شب او  گير آمده و درباره (هر كس نزد فال
  شود).  پذيرفته نمي

با   گير و رمال، كفر است. در سنن و مسند احمد، از ابوهريره باور كردن گفتار فال
  : است كه  سندي مرفوع روايت شده

نْ « اهِ  أَتَى مَ هُ  نًاكَ قَ دَّ ولُ  بِامَ  فَصَ قُ دْ  يَ قَ رَ  فَ فَ لَ  بِامَ  كَ زِ ىلَ  أُنْ دٍ  عَ َمَّ  2».حمُ

                                           
  ) 2330) شماره (4/1751مسلم ( - 1
  ) 4599) شماره (2/525المصابيح ( مشكاة - 2
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نازل  صچه كه بر محمد  (هر كس نزد رمالي برود و سخنانش را باور كند، به  آن
  شده است، كفر ورزيده است)

شناس نيز در رديف كاهن   گويد: از ديدگاه برخي از علما، ستاره مي  شارح طحاويه
شود، پس  كننده تا چهل روز پذيرفته نمي اگر نماز سؤالگويد:  گيرد. سپس مي ميقرار 

  شود چه خواهد شد؟ حالِ كسي كه از وي سؤال مي
منظور اين است كه اگر تا چهل روز نماز سؤال كننده پذيرفته نشود و كسي كه گفتار 

گير چه  مال و فالگاه حكم خود ر گير را باور كند، مرتكب كفر شده است، آن رمال و فال
  خواهد شد؟

  گير براي امتحان جايز است سؤال از فال
گير، به منظور امتحان باطن و آزمايش  ابن تيميه بر اين عقيده است كه سؤال از فال

احوال او و تشخيص سخنان راست و دروغ وي، جايز است. ابن تيميه در اين خصوص، 
  :نمايد ميبه روايت صحيحين استدالل  

و گو  پرسيدند: چه مي بيني؟ ابن صياد گفت: فردي دروغ 1از ابن صياد صهللا رسول ا 
در دل تو   را نسبت بهفرمودند: من چيزي  صرسول اهللا آيد.  نزد من ميگويي  راست

اهللا فرمودند:   صرسول اهللا  آن چيست؟ ابن صياد گفت: آن دخان است.  ام،  پنهان كرده
  . تجاوز كني خود دتواني از ح ، تو نميكندخوارتو را 

گير مدينه بود،  از ابن صياد، كه فال صرسول اهللا آري، مشاهده كرديد كه 
هايي براي امتحان و تعيين ميزان درستي او پرسيدند، تا حقيقت امر براي مردم  پرسش

  روشن شود.
  
  

                                           
  داد. گيران انجام مي درمدينه منوره مي زيست و كارهايي بسان كارهاي رماالن و فالرسول اهللا ص ابن صياد در زمان  -1
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  شناس  ستاره
دادهاي  روي  يعني استدالل به- مضمون آن احكام و تأثير است،   ، كه1شناسي  ستاره

عملي كامالً  - ي ميان نيروي فلكي با زميني ادادهاي زميني و يا آميزه فلكي در مورد روي
اند. حتي ساير پيامبران، حرام بودن آن را  حرام است و قرآن و سنت آن را مردود دانسته

  فرمايد: اند. اهللا متعال مي بيان نموده

 m     y  x           w  v   ul ]:69طه[  
  .»شود پيروز نمي ،گر هر كجا برودو جادو«

 m  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Çl ]:51نساء[  
ا و ه به بت ،اي از كتاب بديشان رسيده است از كساني كه بهره آيا در شگفت نيستي«

  .»آورند شيطان ايمان مي

  ها گير، در برخي گفته شناس و فال  دليل راست بودن ستاره
  ؟ گويند شناس درست مي گير و ستاره رخي اوقات، فالگويند: چرا در ب برخي مي

در بسياري از موارد، از راه به اشتباه انداختن مردم ها  پاسخ: درست بودن گفتار آن
كنند؛ به  گويي مي ها كلي گويند و به تعبير ديگر، آن ها سخناني كلي مي است. يعني آن
گاه ماجرايي روي دهد، آن را به ها چندين توجيه و تفسير دارد و هر آن ي نحوي كه گفته

  كنند كه با گفتار خودشان مطابق باشد. اي براي مردم تفسير و توجيه مي گونه
  ها در امور جزئي، از دو حال خارج نيست:  راست گفتن آن

  از روي زيركي و تجربه است.  - 1
 است.   باشد كه جن از اخبار آسمان سرقت كرده از سخناني مي - 2

                                           
شناسي  ) ستاره542صديق حسن القنوجي (ص»: أبجد العلوم«شناسي ر.ك:   ) و در علم ستاره568( الطحاوية العقيدةشرح  -1

 ي علمي مورد مطالعه دانشمندان نيست. بيني است و منظور رشته با تعريف بيان شده، به مفهوم طالع
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از رسول ي كاهنان  درباره  است كه  بخاري، از عايشه روايت شده در صحيح مسلم و
ي نيستند. عرض شد: اي پيامبر  فرمودند: چيز قابل توجه صپيامبر سؤال شد؛  صاهللا 
فرمود: اين سخن  صرسول اهللا دهد!  گويند كه روي مي ها سخناني مي ! آنص خدا

ن را در گوش دوستش باشد كه جني آن را ربوده است و سپس آ درست، همان مي
  1آميزند. گاه دوستان جن، آن را با صدها دروغ مي انداخته، آن

گويد، اگر مربوط به حوادث  شناس مي  گير يا ستاره سخن يا ماجراي درستي كه فال
كه و فرزندانش   همراه با خانوادهمانند: شناختن دزد يا دانستن نام كسي جديد باشد، 

. ممكن است ترديد در آن نيرنگي وجود دارد بدوناست،   نخستين بار با وي ديدار كرده
يا اين   شخصي را براي پرسش از مردم مامور كند و خودش ابزار شنودي داشته باشد،

  .اند كار شياطين و آگاهي آنان در مورد اموري است كه انجام شده

  گيران، سفيران شيطان هستند فال
شياطين هستند؛ زيرا مشركان در كارهاي گيران، نمايندگان  فرمايد: فال ابن قيم مي

كنند و براي  شان را باور مي برند، سخنان ها پناه مي ها مي شتابند و به آن بزرگ به سوي آن
كه   گونه دهند. آن ها تن در مي ها مراجعه نموده و به قضاوت آن حل مشكالت خود به آن

  گيران به ن بر اين باورند كه فالكنند؛ زيرا مشركا پيروان پيامبران، از پيامبران اطاعت مي
گيران در نزد مشركان،  دانند. جايگاه فال اموري پنهاني آگاهند، كه ديگران آن را نمي

گيران در واقع نمايندگان  شان است. پس فال همانند جايگاه پيامبران در نزد پيروان
نامند،  ستين ميفرستند و پيامبران را شياطين هستند. شياطين آنان را به سوي مشركان مي

تا مشركان آنان را بپذيرتد. شياطين، نمايندگان خود را به عنوان سفيراني راستگو و داناي 
غيب، تضاد   گو و آگاه به كنند و از آن جهت كه ميان سفيران راست غيب، معرفي مي
  فرمودند:  صرسول اهللا  كامل وجود دارد، 

نُ « مِ ؤْ نًا يُ اهِ ا أَوْ كَ افً رَّ نْ أَتَى عَ دٍ  مَ َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ زِ رَ بِامَ أُنْ فَ دْ كَ قَ ولُ فَ قُ  .2 »ص بِامَ يَ
                                           

  ) 5/63االثير (البن جامع االصول  - 1
  اجه و ترمذي.ابن م سنن ابي داود،   -2
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چه كه بر  آن  ترديد نسبت به گير آمده و گفتارش را باور كند، بي (هر كس نزد فال
  يعني منكر آن شده است. است)،   كفر ورزيده  نازل شده، صمحمد 

  شوند: مردم به دو دسته تقسيم مي
  گيران پيروان فال - 1
  پيروان پيامبران - 2

گير؛ بلكه به ميزان  تواند هم پيرو پيامبر باشد و هم پيرو فال انسان در يك زمان نمي
پيامبر را انكار  گير،  شود و به ميزان باور و تصديق فال گير، از پيامبر دور مي نزديكي با فال

  كند. مي
گيران  همد كه فالف گمان مي هاي گذشته را بخواند، بي هر كس تاريخ امت  ،1به نظر من
آوران و نمايندگان شياطين بودند  ها پيام اند؛ اما آن آوران را داشته جايگاه پيام و جادوگران 
ها حالل و  شد، آن شنيده مي شان گيران و جادوگران در ميان اقوام سخنان فال ؛نه اهللا متعال

ان را به انواع عبادات گرفتند و آن از مردم باج مي و در برابر آن كردند حرام را تعيين مي
كردند و مردم را به قطع رحم و  كردند، شياطين را خشنود و اهللا را ناخشنود مي امر مي

، مواردي از اين گونه را يادآور شده »ابليس«داشتند. عقاد در كتابش به نام  آبروريزي وامي
  است.

  2وظيفه امت در برابر اين ها 
و  بزرگي است كنند، گمراهي گيران ادعا مي فال  جادوگران و  شناسان،  چه كه ستاره آن

انگاري شود. بر كساني كه اهللا متعال، دين، كتاب و سنت رسولش  نبايد نسبت بدان سهل
اين گمراهي را از راه استدالل رد نموده و باشد كه  الزم ميرا به آنان عطا نموده است، 

يي دارند، بايد جلوي بطالن آن را آشكار سازند و كساني كه قدرت اجرايي و قضا
ها  گيران و جادوگران را بگيرند. آناني كه تقدير  را در كف دست خود يا در فنجان فال

                                           
  مؤلف محترم.  -1
  دوستان شيطان.  - 2
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ند. بر صاحبان قدرت الزم است كه از گسترش سخنان دروغين ا دانند، از همين دسته مي
در  كننده را ها جلوگيري كنند و كساني را كه اين ابزار گمراه ها در مجالت و روزنامه آن

اسرائيل را به خاطر  گذارند، مجازات كنند. اهللا متعال بني ها به نمايش مي گذرگاه
  ها، مورد نكوهش قرار داده است: توجهي به منكرات و عدم جلوگيري از آن بي

 m  v  u  t   s  rq  p  o  n  m  ll ]:79مائده[  

ديگر را از  كشيدند و هم دست نمي ،دادند زشتي كه انجام ميكارهاي آنان از «
  »كردند! دادند و چه كار بدي مي كردند و پند نمي ها نهي نمي زشتكاري

  : فرمودند صپيامبر   كهمنقول است  در سنن، به روايت ابوبكر صديق 

مُ «  هُ مَّ عُ كُ أَنْ يَ وهُ يُوشِ ُ ريِّ غَ لَم يُ راً فَ ا املُْنْكَ أَوْ ا رَ ابِهِ  إِنَّ النَّاسَ إِذَ قَ      ».اهللاَُّ بِعِ

گذرد كه اهللا متعال،  رگاه مردم كار زشتي را ديدند و آن را تغيير ندادند، ديري نمي(ه
  عذاب فراگيري را بر آنان بفرستد).

  پرنده  مطلب پنجم: جن و بشقاب
اي نيست كه نشنويم،  هاي داغي مطرح است. هفته پرنده بحث  بشقاب ي امروزه درباره

ها، در فضا به صورت  اند. اين بشقاب پرنده را ديده ي يا اشخاصي چند بشقابصشخ
گويند: موجوداتي با  كه مي اند و يا اين حلقه، يا روي زمين به صورت واژگون ديده شده

گويند: برخي از اين موجودات،  اند. حتي مي شكل و صورتي متفاوت با انسان، ديده شده
  زندگي كنند. اند تا در گروه آنان شركت نموده و با آنان ها خواسته از برخي انسان

بلكه  د، نهاي عادي و گمنام چنين ادعايي ندار تنها انسان  ري است كهوآ ياد  الزم به
هاي نامي و شناخته شده مانند: رئيس جمهور آمريكا نيز بر اين باور است. او  انسان

مدعي است كه موجودي ناشناخته را در حال پرواز در آسمان ايالت جورجيا، در سال 
  ه كرده است. م مشاهد 1973

با يكي از وي اي به موجودات ديگر دارد.  رئيس جمهور آمريكا، توجه ويژه 
ي اين جهان هستي نيست، به  كه انسان تنها موجود و آفريده دانشمندان، پيرامون اين
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، مشاور علمي او نيز رئيس جمهور كارتر را »فرانك برس «بحث و مناقشه پرداخته است. 
ملي مشاهده كرد كه حكايت از  ي  هايي را در داخل رصدخانه ر فيلمكارت كرد.  همراهي مي

ها توسط  زمين، داشت. اين فيلم ي موجودات ديگري (غير از انسان) در بيرون از محدوده
در دانشگاه (كورنل)، به نمايش  شناسي، تحقيقات هستي ي (كارل ساجان)، مدير موسسه

ايندگي و فضايي آمريكا در امور مربوط گذاشته شدند. اين دانشگاه، مركز هميشگي نم
  1سياره زمين، را بر عهده دارد.  ي به موجودات خارج از محدوده

، مطلبي را كه حاكي از وجود 23/3/78كويت، در تاريخ » الهدف«ي  روزنامه
ماوزي «به رئيس جمهور پيشين چين،  زمين است،  ي ها در كره موجوداتي غير از انسان

  ن را از جمله عقايد وي برشمرد. نسبت داد و آ» تنگ
% از مردم آمريكا بر همين باورند و يك 61گويد: حدود  مي ي ي اين مقاله نويسنده

ها  پرنده  روزنامه آمريكايي مدعي شده است كه نزديك به پانصد ميليون نفر، اين بشقاب
ها تماس  ا آناند به طور مستقيم ب اند و حتي برخي از اين افراد توانسته را مشاهده كرده

  بگيرند. 
فيلمي سينمايي با عنوان (مقابله با نوع سوم)  »استفان اسپيل برگ «ساز آمريكايي،  فيلم

  ميليون دالر بود، به نمايش گذاشت.  22ساخت آن بيش از  ي را كه هزينه
ها را ديده يا با  آوري اطالعات از كساني كه اين بشقاب پرنده اين فيلم، پس از گرد

ساخته و تدوين شد. اين فيلم، براي نخستين بار در كاخ   ند،ا هاس برقرار كردها تم آن
  سفيد به نمايش گذاشته شد و رئيس جمهور آمريكا از نخستين بينندگان آن بود.

پس از نمايش اين فيلم، مركز فضايي آمريكا، پيرامون لزوم تحقيقات و پژوهش در 
م، به اين امر  1979ي پژوهش، در سال اين خصوص، متقاعد شد و يك ميليون دالر برا

ارسال  ي گذاشتند. اين پروژه، ويژه» سيتي«اختصاص داد. نام اين پروژه مخفي را، 
  باشد. ها مي سيم با ساير كره هايي مخصوص براي ايجاد ارتباط بي دستگاه

                                           
  )5/12/77 – 3399جريده سياسي كويت، شماره ( - 1
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  رسيم كه: پس از اين گفتار، به اين نتيجه مي
ها يا هزاران نفر و بلكه  كرد؛ زيرا توسط ده توان رد وجود موجودات بيگانه را نمي - 1

ودم و بصدها هزار نفر ديده شده است و من مدت زيادي در صدد پژوهش اين موضوع 
  1ام. گونه موجودات خوانده تقريباً در هر هفته، يك مقاله يا بيشتر، پيرامون ديدن اين

ين مردم در تفسير واقعيت اين موجودات و آفريدگاني كه در خدمت ا - 2
اند و سرعت خيالي اين موجودات، كه  زده و سرگردان شده ها هستند، بهت پرنده بشقاب
باشد،  اند، مي ها اختراع كرده ي ديگري كه تاكنون انسان تر از سرعت هرگونه وسيله بيش

 بر حيرت آنان افزوده است. 
ي هستند كه در زمين ما زندگي هاي من ترديدي ندارم كه اين موجودات جن - 3

كنند و در گفتارهاي گذشته توضيح داديم كه جن، از توان و امكاناتي بيشتر از بشر  يم
چنين، سرعتي بيشتر از سرعت صدا و نور دارد. عالوه بر اين، جن  مند است. هم بهره
هاي گوناگوني خود را در معرض  تواند خود را به اشكال مختلف درآورد و با چهره مي

 ديد انسان قرار دهد. 
اين حقايق، از الطاف الهي است كه به ما عنايت شده است؛ به ويژه در  شناخت

شرايطي كه به خوبي از حيرت و پريشان كساني كه اين شناخت را ندارند، آگاه هستيم. 
توانيم نيروي عقلي، علمي و مالي خود را متوجه چيزهاي  ما با استفاده از اين شناخت مي

  مفيد بكنيم. 
ها  در عصر حاضر و عدم ظهور آن ها پرنده  هور اين بشقابحكمت ظ ي برخي درباره

  پرسند.  مي  در عصرهاي گذشته
عصر پيشرفت و   امروزپوشد و  اي مي پاسخ: جن براي هر عصر و زماني، لباس ويژه

ها  عقل آن  كشاند كه گمراهي مي  بهانسان را هايي ويژه،  با مهارترشد دانش است و جن 
و   را تسخير كند و مردم امروز، در پي آگاهي از فضاي گسترده را برانگيزد و درونشان

                                           
  اند.  هاي پرنده را ديده ها بشقاب اند كه آن باره در كويت گفته شد. بيش از يك نفر اعتراف كرده آخرين سخن در اين - 1
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  كنند. امكان وجود آفريدگاني غير از انسان تالش مي
در مورد فرود فرشتگان براي  ،»عالم المالئكة«ما در كتاب   يادآوري است كه  الزم به

كردند   هاي را مشاهد گروهي از اصحاب، سايه  قرائت قرآن بحث كرديم و بيان داشتيم كه
اين صورت،   شد و فرود فرشتگان به مي  چراغ ديده  به  در البالي آن چيزهايي شبيه  كه

   باشد. نمي صي عصر پيامبر  تنها ويژه
  





  
 

  بخش چهارم
سالح مؤمن، در رويارويي با 

  شيطان
  





  
 

  نخست: احتياط و هوشياري

گر  و تالش آدم بسيار حريص كار، براي گمراه كردن بني اين دشمن ملعون و فريب
هر   آوري است كه ياد  سازي او را شناختيم. الزم به است. ما اهداف و ابزارهاي گمراه

  باشيم، به  تر آگاهي داشته كاري شيطان، بيش هاي فريب از اهداف، ابزارها و راه  اندازه
ا اگر تر خود را در برابر ترفندهاي او رهايي بخشيم؛ ام توانيم بهتر و سريع مي  همان اندازه

  ها ناآگاه باشد، شيطان او را اسير خواهد كرد و به هر جا كه انسان از اين ابزارها و راه
  كشاند. بخواهد مي

  گويد: ارد و ميذگ نمايش مي  ي شيطان با انسان را براي ما به اينك؛ ابن جوزي، مبارزه

احاطه  دارد كه آن را بدان كه دل انسان، همانند دژي است و اين دژ، ديوارهايي 
ساكن است،  چه در دژ  هايي دارند. آن درهايي و آن درها، روزنه  اند. اين ديوارها، كرده
كنند. در گوشه و كنار آن مكاني است كه  . فرشتگان بر اين دژ گذر ميل نام داردعق

كنند و جنگ ميان اهل دژ و  هوس جاي دارد و شياطين بدون مانع از اين مكان گذر مي
همواره داغ است و شياطين همواره در پيرامون دژ، براي اغفال نگهبان و اهل اين مكان، 
  ها به درون دژ، در تكاپو هستند.  عبور از روزنه

ها را بشناسد؛ چراكه او مأمور  هاي آن پس هر نگهبان بايد تمام درهاي بسته و روزنه
  كند.  من غفلت نميزيرا دش ها غافل باشد؛  اي از آن لحظهنبايد هاست و  به نگهباني از آن

خوابيد، ما  خوابد؟ فرمود: اگر او مي شخصي از حسن بصري پرسيد: آيا ابليس مي
  كرديم. احساس آرامش مي

هاي صاف و  شود و در آن آينه اين دژ، با ياد اهللا و ايمان به او روشن و نوراني مي
شود.  ده مياش به وضوح دي چهره  رد،ذابگ ها شفافي وجود دارد كه هر كس از كنار آن

كند؛ در  ها را پر از دود مي اين است كه روزنه دهد،  نخستين كاري كه شيطان انجام مي
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زدايد و  بندد. عقل، دود را مي مي  شوند و آينه زنگار نتيجه، ديوارها سياه و دودآلود مي
  بخشد.  ذكر، آينه را جال مي

  او حمله  بان نيز بهشود و نگه كنان وارد دژ مي  گاهي حمله دشمن، آماده است. 
استفاده از غفلت نگهبان، وارد شده و  اراند و گاهي ب نمايد و دشمن را از دژ بيرون مي مي

  شوند، ايستد و ديوارهاي دژ سياه مي زدود، مي ماند. گاه بادي كه دودها را مي جا مي در آن
گردد. گاهي  يشود، كه كسي متوجه نم شود و شيطان طوري وارد دژ مي آلود مي آينه زنگ

آيد و شيطان او را به  شود، به اسارت شيطان در مي كه نگهبان در اثر غفلت زخمي مي
  كند.  گيرد و هواي نفس به شيطان كمك مي كار مي

  دوم: پايبندي به كتاب و سنت

پايبندي علمي و عملي به كتاب اهللا و   بهترين و مؤثرترين راه براي رهايي از شيطان،
راه هدايت و مستقيم را ، صرسول اهللا است. كتاب اهللا و سنت  صرسول اهللا سنت 

كند تا ما را از اين مسير منحرف كند. اهللا متعال  اند و شيطان سعي مي براي ما آورده
  فرمايد: مي

 m  wv  u  t  s   r  q  p  on  m  l  k  j
  |   {  z  y  xl ]:153انعام[  

پراكنده  اهللاكه شما را از راه  يهاي نيد و از راهاز آن پيروي ك ؛اين راه مستقيم من است«
 شايد تا ،كند مي سفارشي است كه اهللا متعال شما را بدان يها چيزها اين .پيروي نكنيد، سازد مي

   .»پرهيزگار شويد

بن مسعود   است. عبداهللا  را در حديثي براي ما توضيح داده  آيه، اين صرسول اهللا 
 تقيمي را براي ما كشيد و فرمود: اين راه اهللا متعال است. خط مس صگويد: پيامبر  مي

هاي  راه ها  سپس در سمت چپ و راست آن، خطوطي را ترسيم كرد و فرمود: اين
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به سوي آن مردم را ها شيطاني نشسته است و  . بر سر هر كدام از اين راهاست  شياطين
  خواند. سپس اين آيه را تالوت فرمود: فرامي

 m m  l  k  j  nl ]:153انعام[  

  1».از آن پيروي كنيد ،اين راه مستقيم من است«
  ، عقايد، عبادات،اعمالچه از سوي اهللا متعال به ما رسيده است، اعم از  پيروي از آن

  دارد. گفتارها و احكام، انسان را از شر شيطان نگاه مي
  فرمايد: به همين منظور، اهللا متعال مي

 m  ¤    £  ¢   ¡  �  ~  }  §  ¦  ¥
    ®  ¬  «    ª   ©¨l ]:208بقره[  

هاي شيطان پيروي ايد! همگي وارد اسالم شويد و از گاماي كساني كه ايمان آورده«
  »گمان شيطان براي شما دشمني آشكار است.نكنيد. بي

اهللا متعال، تفسير  برداري از فرمانبرخي آن را به  همان اسالم است، كه » السلم«
به معناي انجام كارهاي شرعي و خير است. به همين » السلم«فرمايد:  قاتل مياند. م كرده

هاي ايمان و احكام اسالم،  به انجام شاخه شان ي توان به اندازه  دليل، اهللا متعال مؤمنان را
  هاي شياطين، باز داشته است.  از پيروي راهو   امر كرده

اي از  ماند و هر كس گوشه ور ميهاي او د هر كس وارد اسالم شود، از شيطان و راه
جاست كه  از شيطان پيروي كرده است؛ اين  اش اسالم را رها كند، در بخشي از زندگي

رود و ما از  هاي شيطان به شمار مي حالل كردن حرام اهللا و حرام كردن حالل اهللا، از راه
  ايم. گام نهادن در آن منع شده

                                           
  )166) شماره (1/58المصابيح ( شكاةماند.  امام احمد، نسائي و دارمي آن را روايت كرده -1
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هاي شيطان پيروي ي زمين بخوريد و از گامهاي حالل و پاكيزهاي مردم! از نعمت «
  »نكنيد؛ همانا او دشمن آشكارِ شماست.

در گفتار و كردار، شيطان را ، صرسول اهللا  و سنت ترديد، پايبندي به كتاب اهللا بي
روايت  كند. امام مسلم از ابوهريره  راند و او را به بدترين وجه خشمگين مي مي
  فرمودند:  صرسول اهللا كند كه  مي

هُ « لَ يْ ا وَ ولُ يَ قُ بْكِى يَ يْطَانُ يَ لَ الشَّ تَزَ دَ اعْ جَ سَ ةَ فَ دَ جْ مَ السَّ نُ آدَ أَ ابْ رَ ا قَ يْبٍ  −إِذَ رَ ةِ أَبِى كُ ايَ وَ ىفِ رِ وَ
ىلِ  يْ ا وَ َ النَّارُ  −يَ ىلِ يْتُ فَ أَبَ ودِ فَ جُ تُ بِالسُّ رْ أُمِ نَّةُ وَ هُ اجلَْ لَ دَ فَ جَ ودِ فَسَ جُ مَ بِالسُّ نُ آدَ رَ ابْ  .»أُمِ

شيطان از وي دور شده و شروع   سجده را بخواند و سجده برد، ي هرگاه انسان، آيه(
: خاك بر سر من؛ فرزندان آدم امر به سجده شدند و سجده گويد كند و مي به گريه مي

شان بهشت است و من امر به سجده شدم و سر باز زدم، پس جايگاه من  كردند و جايگاه
  دوزخ است). 

  سوم: پناه بردن به اهللا متعال و جلب حمايت او 

ت او و جلب حماياهللا بهترين راه براي رهايي از شيطان و سربازانش، پناه بردن به 
اش را پناه دهد، شيطان چگونه به  است؛ زيرا اهللا متعال بر اين كار تواناست و اگر اهللا بنده

  فرمايد:  كند؟ اهللا متعال مي سوي او راه پيدا مي

 m  q  p    o  n  m  l  k  j  i  h   g    f  e
  x  w  v  u  ts  rl ]:200-199اعراف[  
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و اگر از وي بگردان ده و از نادانان ربرمان پسنديده ف )كار(گذشت پيشه كن و به «
  . »زيرا كه او شنواى داناست ؛ربپناه باهللا به  ،اى به تو رسد شيطان وسوسه

  شياطين، به اهللا متعال پناهنده شود: 1اش را امر فرموده كه از همزات اهللا متعال، فرستاده

 mv  u  t    s  r  q  p  o  n  m  l  k  jl 
  ]98-97مؤمنون:[

و خويشتن را   دارم ن در پناه تو مييطاهاي شي را از وسوسه دو بگو: پروردگارا! خو«
  »همراه شوند.دارم از اين كه با من  در پناه تو مي

  شيطاني.هاي  و وسوسه ايجاد گرايشاتيعني »: همزات الشياطين«
ا شياطين فرمايد كه از دشمني شياطين به او پناهنده شويم؛ زير اهللا متعال به ما امر مي

دارند و غير از نابودي فرزندان آدم،  و احساني را براي ما روا نمينيك گونه كار  هيچ
  ها، دشمني ديرينه و آشكاري دارند.  ، پدر انسانخواهند؛ زيرا با آدم  چيزي نمي

يعني پناه خواستن از اهللا متعال و پيوستن » استعاذة«فرمايد:  ابن كثير در تفسير آيه مي
يعني: از » اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«بدكار و   ه منظور رهايي از بدي هرگونهب حق،به 

برم، تا شيطان در كارهاي دنيا و دين، گزندي به  شيطان رانده شده، به اهللا متعال پناه مي
من نرساند و مانع انجام كارهاي خوب من نشود و مرا وادار به انجام كارهاي زشت 

  تواند جلوي شيطان را بگيرد. كس نمي متعال، هيچ نكند؛ زيرا به جز اهللا
هاي  انسانمدارا با از راه   ما دستور فرموده است كهبر همين اساس، اهللا متعال به 

 ي ها گرفته شود و درباره برخورد نماييم؛ تا بدين صورت جلوي آزار آن صفت،شيطان 
يم؛ زيرا جن شيطاني، نه شيطاني، سفارش فرموده است كه از شر او به اهللا پناه ببرجن 

گذارد؛ چراكه بد بودن در سرشت اوست  پذيرد و نه خوبي در حق او تأثير مي رشوه مي
  2تواند جلوي او را بگيرد.  كس نمي و به جز اهللا متعال، كه آفريدگار اوست، هيچ

                                           
  هاي شيطان همزات: وسوسه - 1
  ) 1/28ابن كثير ( -2
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هاي شيطان، به اهللا متعال  بارها و بارها با گفتارهاي گوناگون، از بدي صرسول اهللا 
  : فرمود در نماز، اين كلمات را مي 1برد. بعد از دعاي استفتاح  ه ميپنا

ثِهِ « فْ نَ هِ وَ خِ فْ نَ هِ وَ زِ ْ نْ مهَ يمِ مِ جِ يْطَانِ الرَّ نْ الشَّ لِيمِ مِ يعِ الْعَ مِ وذُ بِاهللاَِّ السَّ  ». أَعُ

  »موارد پناه جستن«
 پناه جستن هنگام رفتن به دستشويي -1

از شر شياطين نر و   شد، براي قضاي حاجت ميوقتي وارد مكاني  ،صرسول اهللا 
  صرسول اهللا   كه  روايت شده برد. در بخاري و مسلم از انس  ماده،به اهللا پناه مي

  فرمود:  شد، مي هرگاه وارد مكاني براي قضاي حاجت مي

بَائِثِ « اخلَْ بْثِ وَ نَ اخلُْ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّى أَعُ هُ   ».اللَّ

  خواهم). اطين نر و ماده پناه تو را مي(پروردگارا من از شر شي
  فرمود:  صرسول اهللا   كه  در سنن ابوداود، از زيد بن ارقم، روايت شده

بْثِ « نْ اخلُْ وذُ بِكَ مِ مَّ إِينِّ أَعُ هُ لْ اللَّ يَقُ لْ الءَ فَ مْ اخلَ كُ دُ ا أَتی أَحَ إِذَ ةٌ فَ َ ْتَرضَ وشَ حمُ شُ هِ احلُْ ذِ  إِنَّ هَ
بَائِثِ  اخلَْ  ». وَ
ديد جاي قضاي حاجت، محل حضور شياطين است. هرگاه كسي از شما وارد تر (بي

  برم). دستشويي شد ، چنين بگويد: از شر شياطين نر و ماده به اهللا متعال پناه مي
  پناه جستن هنگام خشم و غضب  -2

 صرسول اهللا گويد: دو نفر در محضر  مي  كه  ، روايت شدهاز سليمان بن صرد 
نشسته بوديم، يكي از آن دو، ديگري  صرسول اهللا دادند و ما نزد  يهمديگر را دشنام م

رسول اهللا گفت و صورتش سرخ شده بود.  داد و ناسزا مي را در حالت خشم دشنام مي

                                           
  خواندن سبحانك اللهم... -1
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اگر كسي خشمگين باشد و آن را بگويد، خشم او  دانم كه  اي را مي فرمود: من كلمه ص
نَ الشَّ «فروكش خواهد كرد:  جيمِ اَعوذُ بِاهللاِ مِ   1».يطانِ الرَّ

  آموختند، كه صبح و شام كلمات زير را بگويد:  به ابوبكر  صرسول اهللا 

دُ أَنْ الَ « هَ هُ أَشْ لِيكَ مَ ءٍ وَ ْ لِّ يشَ بَّ كُ ةِ رَ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ َ الْغَ املِ ضِ عَ َرْ األْ اتِ وَ وَ مَ اطِرَ السَّ مَّ فَ هُ إِلَهَ  اللَّ
 ِّ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ كِهِ  إِالَّ أَنْتَ أَعُ ْ رشِ يْطَانِ وَ ِّ الشَّ رشَ يسِ وَ ىلَ , وَ نَفْ هُ عَ رَّ امً أَوْ أَجُ يسِ إِثْ فْ ىلَ نَ فَ عَ ِ رتَ أَنْ أَقْ

لِمٍ  سْ   ».مُ

(پروردگارا! تو آفريدگار زمين و آسمان هستي، داناي نهان و آشكار هستي، جز تو 
و از بدي  معبودي وجود ندارد. تو مالك و پروردگار هر چيز هستي. از بدي نفس خودم

كه مسلماني را به كار زشتي  كه مرتكب كار زشتي شوم يا اين شيطان و شرك او و از اين
  آورم). وادارم،به تو پناه مي

 2پناه جستن هنگام جماع -3
است. از ابن   هنگام آميزش، پناه جستن را بسيار تاكيد و تشويق نموده صرسول اهللا 

  ود: فرم صرسول اهللا   كه  روايت شده عباس 

نِّ « جَ يْطَانَ وَ نِّبْنَا الشَّ مَّ جَ هُ مِ اهللاَِّ اللَّ الَ بِاسْ قَ هُ فَ لَ َ أَهْ أْيتِ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ مْ إِذَ كُ دَ ا لَوْ أَنَّ أَحَ يْطَانَ مَ بْ الشَّ
ا يْطَانٌ أَبَدً هُ شَ ُّ ْ يَرضُ لِكَ ملَ لَدٌ يفِ ذَ امَ وَ يْنَهُ رْ بَ دَّ قَ هُ إِنْ يُ إِنَّ تَنَا فَ قْ زَ  ».رَ

بسم اهللا،  خواست با همسرش آميزش كند، پس بگويد: ر كسي از شما مياگ(
كني،  پروردگارا! ما را از شيطان دور نگاه دار و شيطان را از فرزندي كه به ما عنايت مي

شيطان هرگز به او  دور بدار. اگر در اين آميزش، براي زن و شوهر فرزندي مقدر باشد، 
  گزندي نخواهد رساند).

  

                                           
  بخاري و مسلم.  - 1
  آميزش جنسي  - 2
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  تن هنگام ورود به سرزمين يا منزليپناه جس -4
تر و  خواهد براي چند ساعت يا كم شود، يا مي هرگاه انسان وارد سرزمين يا منزلي مي

تر، در يك محل بماند، الزم است كه به اهللا پناه آورد؛ البته نه به صورتي كه در زمان  بيش
جستند و  ن پناه ميجاهليت رايج بود؛ در آن زمان، مردم در چنين موردي از جن و شيطا

  گفتند: چنين مي
ي اين عمل  جويم. در نتيجه ها را مي از بدي ساكنان ابله اين سرزمين، پناه بزرگ آن

. كرد پيدا مي بر غرور جن افزوده شد و جن براي آزار مردم بيشتر جرأت ، انسان 
  طور كه قرآن نيز به اين مطلب اشاره كرده است: همان

 m {  z  y        x  w        a  `   _  ~       }  |l ]:6جن[  

به ما آموخته است كه هنگام سكونت و ماندن در يك محل، چگونه  صرسول اهللا و 
 به اهللا پناه ببريم. 

 : صكه رسول اهللا فرمود   روايت شده ،دختر حكيم خوله از

تِ « لِامَ وذُ بِكَ : أَعُ الَ ال, قَ نْزِ لَ مَ زَ ا نَ مْ إِذَ كُ دَ نْ  لَوْ أَنَّ أَحَ هُ مِ َّ ْ يَرضُ لَقَ ملَ ا خَ ِّ مَ نْ رشَ اتِ مِ اهللاَِّ التَّامَّ
لِكَ  نهُ  ذَ ِلَ مِ حتَ رْ تَّى يَ ءٌ حَ ْ لِ يشَ  ».املَْنْزِ
بدي ، از اهللا متعالتمام صفات كامل با د: يبگو ي شدوارد محلكسي از شما، اگر (
ست، هيچ چيزي كه در آن محل ساكن ا. تا وقتي جويم مي رااهللا پناه  ،ي چيزهاي بد همه

  .)او اندك گزندي نخواهد رسانده ب
  شنيدن صداي االغ هنگام پناه جستن  -5

ا«: فرمايد مي ص اهللا رسول ِقَ  إِذَ , هنَ رُ امَ وا احلِْ ذُ وَّ تَعَ نَ  بِاهللاَِّ فَ يْطَانِ  مِ يمِ  الشَّ جِ   .1»الرَّ

  د).بخواهيرا اهللا  پناه ،شيطان رانده شده بدياز  هرگاه االغ به صدا در آيد،(

                                           
 است  جم كبير خود آن را با سندي صحيح ذكر كردهدرمع طبراني - 1
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دليلش اين است كه شيطان را  : هرگاه االغ به صدا درآيد،فرمود صرسول اكرم 
        1بيند. مي

  قرائت قرآن هنگام پناه جستن  -6
  فرمايد: مي اهللا متعال

  m  z   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n  m
    �  ~  }  |  {l ]:99-98نحل[  

(از رحمت رانده شده هاي شيطان  سوسهقرآن بخواني، از وبخواهي هنگامي كه «
گمان  بي  .پناه ببر (تا شيطان تو را از فهم معني قرآن و عمل بدان باز ندارد)اهللا يزدان) به 

. نمايند ميتوكل گونه تسلّطي بر كساني كه ايمان دارند و بر پروردگارشان  شيطان هيچ
  .»ندارد
  :گويد مي ،خواندن قرآن مورد حكمت پناه بردن به اهللا، هنگامدر  ،قيم ابن
  ها، وسوسه ي هي و روحي است، قرآن همهاي قلب بيماريي قرآن شفا ،ترديد بي
  برد. اندازد، از بين مي ي فاسد را، كه شيطان در دل انسان ميها هو اراد ها هوس

پس قرآن، براي القائات شيطان داروي شفابخش است، لذا اهللا متعال امر فرموده است 
 ي ريشه شود كه  شيطان به من پناه آوريد چرا كه اين عمل باعث مي هاي كه ازبدي

هاي شيطاني، پااليش شود، تا داروي قرآن به  بيماري خشكانده شود و دل از بيماري
جا جاي گيرد و تأثير  اي برسد كه از هر آلودگي ديگري پاك و صاف گردد و در آن نقطه

  بگذارد.
  گويد:  شاعر مي

ا  اهَ وَ اينِ هَ نَاأَتَ كَّ تَمَ الِيًا فَ بًا خَ لْ ادَفَ قَ  *** فَصَ وَ فَ اهلَْ رِ بْلَ أَنْ أَعْ  قَ

                                           
   )7 1/34(المصابيح  مشكاة - 1
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من شد و قلب  ي محبت آن وارد سينه  ها آشنا شوم، كه من با هوا و هوس (پيش از اين
  مرا خالي يافت و در اعماق آن جاي گرفت).

زاحمي پس داروي شفابخش قرآن، در حالي بايد وارد قلب شود كه قلب از هرگونه م
گاه قرآن (داروي شفابخش) در دل جاي  خالي باشد و مخالفي براي آن ديده نشود، آن

  گيرد. مي
هاي پناه بردن به اهللا، هنگام تالوت قرآن، اين است كه قرآن  از جمله حكمت - 1

طور كه آب  سبب زندگي گياهان  ي هدايت، علم و خير در قلب است، همان سرچشمه
برد. پس هرگاه شيطان به وجود  تش، گياهان را از بين مياست. شيطان آتش است و آ

  رو اهللا متعال به كند. از اين پي ببرد ؛ براي از بين بردن آن، تالش مي گياه خوبي در قلب، 
  تالوت قرآن را، از بين ببرد. ي تا شيطان نتواند ثمرهپناه جوييم، ما امر فرموده كه به او 

يشتر بيان گرديد، اين است كه پناه بردن به اهللا، فرق ميان اين حكمت و حكمتي كه پ
به  ي جا براي حفظ فايده قرآن و در اين ي در مورد پيشين، به خاطر به دست آوردن فايده

  دست آمده از تالوت قرآن است.
  بهكنند و  حكمت سوم، اين است كه فرشتگان خود را به قاري قرآن نزديك مي - 2

طور كه در حديث اُسيد بن حضير آمده است كه او  اندهند. هم گوش فرا ميقرائت او 
رسول  ، پسهايي آويزان بود كرد كه در آن چراغ را مشاهده مي خواند و چتري  قرآن مي

ها فرشتگان بودند و براي  فرمودند: آن صرسول اهللا را در جريان گذاشت.  صاهللا 
 متعال، به قاري شنيدن قرآن گرد آمده بودند و شيطان دشمن فرشتگان است. پس اهللا

قرآن امر كرده تا از دشمن فرشتگان دوري جويد، تا فرشتگان نزد او (قاري قرآن) 
حضور پيدا كنند؛ زيرا زمان و مكان قرائت قرآن، زمان و مكاني است كه فرشتگان و 

  شوند. شياطين با هم جمع نمي
است كه شيطان  هاي پناه جستن از اهللا در هنگام قرائت قرآن، اين از ديگر حكمت - 3

تدبر و فهم او را از هدف تالوت قرآن و   كه برد، تا اين با تمام وجود، به قاري حمله مي
گيرد، تا ميان قلب  باز دارد. شيطان تمام سعي و تالشش را به كار مي مراد اهللا متعال،
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ين، اهللا قاري و هدف قرآن، مانع ايجاد كند و او را از بهره گرفتن از قرآن باز دارد. بنابرا
 هاي شيطان، به او پناه ببريم. گونه بدي متعال به ما امر كرده است تا در آغاز قرائت، از اين

كند و اهللا متعال به صداي  قاري قرآن، با تالوت خود، با اهللا متعال مناجات مي - 4
كند. قرائت شيطان، ترانه و موسيقي است، پس به قاري  قاري خوش آواز بيشتر توجه مي

امر شده است كه هنگام قرائت، با پناه بردن به اهللا، شيطان را از خود براند؛ زيرا اهللا قرآن 
 كند. متعال در اين لحظه، صداي قاري را گوش مي

اي روانه نكرده است، مگر  اهللا متعال خبر داده است كه هيچ پيامبر يا فرستاده - 5
 است.  يافته ها دست آن  هنگام درخواست آرزوهايشان، شيطان به  كه اين

اي  تمام سلف بر اين عقيده هستند كه منظور اين است: هرگاه پيامبر يا فرستاده
  كند، كند. وقتي شيطان با پيامبران چنين مي شيطان در تالوت او دخالت مي  تالوت كند،

پس چرا با ديگران نكند؟ بنابراين شيطان، قاري را در قرائت قرآن به اشتباه انداخته و 
كند و هرگاه  لرزاند، توجه و ذهنش را پريشان مي زبانش را مي كند،  يش ميدچار تشو

ها،  قاري را با يكي از اين مشكالت، يا با همه آن شود،  شيطان هنگام قرائت حاضر مي
  سازد. مواجه مي

هنگامي كه انسان، قصد انجام كار خيري را دارد يا در حال انجام كار خيري  - 6
خواهد مانع شود و او را از آن كار خير باز  با تالش بسيار، مي به شدت و است، شيطان 
رو، هنگام تالوت قرآن، كه از بهترين كارهاي خير است، انسان بايد با پناه  دارد. از اين

  . 1بردن به اهللا متعال، شيطان را از خود دور كند
 پناه دادن فرزندان و خانواده -7

را با خواندن  حسن و حسين  ،صهللا رسول ا  كه  روايت شده از ابن عباس 
  داد:  دعاي زير پناه مي

                                           
 )1/109اللهفان ( إغاثة -1
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ةٍ « ٍ المَّ نيْ لِّ عَ نْ كُ مِ ةٍ , وَ امَّ هَ يْطَانٍ وَ لِّ شَ نْ كُ ةِ مِ تِ اهللاِ التَّامَّ لِامَ امَ بِكَ كُ يذُ ذُ ; إِنَّ  أُعِ وِّ عَ انَ يُ مْ كَ اكُ أَبَ
قَ  حَ إِسْ يلَ وَ عِ امَ ِامَ إِسْ  »هبِ

اي و از هر چشم  ما را از بدي هر شيطان و از هر حشره(با صفات كامل اهللا متعال، ش
، دو فرزندش، اسماعيل و اسحاق را، با دهم. پدر شما، ابراهيم  مي 1گري پناه مالمت

  . 2 همين كلمات پناه داده است)

  شود بهترين چيزي كه با آن پناه برده مي
پيامبر است. » الناس«و » الفلق« ي برند، سوره جويان، با آن پناه مي بهترين چيزي كه پناه

هاي توحيد، و  به عبيد اهللا ابن خبيب سفارش فرمود كه هنگام صبح و شام، سوره، ص
معوذتين (فلق و ناس) را سه بار بخواند و سپس فرمود: (قل هو اهللا و معوذتين) تو را از 

ن او را به خواند صرسول اهللا بخشد. در روايتي ديگر آمده است كه  هر بدي رهايي مي
امَ «معوذتين سفارش كرد و فرمود:  نْهُ لَ مِ ذَ النَّاسُ بِأَفْضَ وَّ عَ ا تَ  ».مَ

  بهتر از اين دو، هيچ چيز ديگري براي پناه جستن مردم وجود ندارد).(

  كند، با وي چه بايد كرد؟ وقتي شيطان به گناه وسوسه مي
در تو است كه يكي از علماي سلف، به شاگردش فرمود: وقتي شيطان   روايت شده

كنم. استاد  كني؟ شاگرد گفت: با او مبارزه مي كند، با وي چگونه رفتار مي وسوسه مي
كني؟ شاگرد گفت: با وي مبارزه  چه مي  اش را تكرار كرد، گفت: اگر شيطان وسوسه

اي رد  اگر تو از كنار گله  شود، كنم. استاد فرمود: بدين ترتيب مبارزه بسيار طوالني مي مي
گاه تو چه  تو حمله كرد و تو را از ادامه مسير باز داشت، آن  ، به اه گلهشوي و سگ همر

دهم. استاد فرمود: اين  كني؟ شاگرد گفت: تمام تالشم را براي راندن آن به خرج مي مي

                                           
  براي معني هاته و التر به لغت مراجعه شود. - 1
  تلبيس ابليس. - 2
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كشد. بهتر اين است كه از چوپان كمك بگيري تا جلوي سگش را  كار بسيار به درازا مي
  1بگيرد.

بينش بسيار عميق اين استاد دارد؛ زيرا پناه جستن به خدا و  اين راهنمايي، حكايت از
اي  جلب حمايت وي، تنها راه مؤثر براي دور نگاه داشتن شيطان است و اين همان شيوه

  است كه مادر مريم آن را در پيش گرفت:

 m    À  ¿  ¾  ½      ¼  »  ºl ]:36آل عمران[  

در پناه تو  ،رانده شدهرا از شيطان  ن او را مريم نام گذاردم و او و فرزندانشم«
  .»دارم مي

  رود؟ برد، چرا شيطان نمي وقتي انسان از بدي شيطان به اهللا پناه مي
شيطاني را  هاي بريم، باز هم وسوسه كه ما به اهللا پناه مي گويند: با وجود اين برخي مي

  رد.دا انگيزد و از نماز باز مي ها برمي كنيم، ما را به انجام بدي حس مي
چون شمشيري در دست يك مبارز  جواب: توجه داشته باشيم، كه پناه بردن به اهللا، هم

آورد و گرنه شمشير تاثيري  است. اگر دست مبارز قوي باشد، دشمنش را از پا در مي
  ندارد، هر چند كه شمشير بسيار محكم و برنده باشد.

خداترس به اهللا پناه ببرد،  پناه بردن به اهللا، همين حالت را دارد، اگر شخصي متقي و
كند و اگر انسان غيرمتعهد وسست ايمان باشد،  بسان آتش، شيطان را طعمه حريق مي

  گذارد. تاثير چنداني در دشمن نمي
فرمايد: توجه داشته باشيم كه مثال ابليس، با متقي و غير  مي ابوالفرج ابن جوزي 

آيد، او  م قرار دارد؛ سگي نزد او ميمانند كسي است كه نشسته و در جلوي او طعا  متقي،
رود و از كنار كسي ديگر كه طعام در جلوي او  گويد: دور شو!. سگ مي به سگ مي

تواند آن سگ را  كند، نمي گذرد، شخص دوم هر چه تالش مي گذاشته شده است، مي
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براند. متقي، مانند شخص نخست است و غيرمتقي، مانند شخص دوم. شيطان از كنار 
كند، ولي از كنار انسان غيرمتقي، به دليل  ا يك سخن و اندك تهديدي فرار ميمتقي ب
  1شود. نعوذ باهللا من الشيطان. رود و از وي جدا نمي اش با گناهان نمي آلودگي

خواهد، بايد خود را به  بنابراين، مسلمان اگر رهايي از شياطين و همراهانش را مي
شغول كند و به او پناه ببرد. و ال حول و ال قوه تقويت ايمان و جلب حمايت اهللا متعال م

  اال باهللا.

  چهارم:  مشغول شدن به ياد اهللا متعال

هاي رهايي انسان، از شيطان است. در حديث آمده است:  ياد اهللا متعال، از بهترين راه
اسرائيل را به انجام پنج خصلت دستور دهد؛  اهللا متعال به پيامبرش (يحيي) امر كرد تا بني

كنم، زيرا  كسي كه به اهللا  ها اين بود: شما را به ياد اهللا متعال امر مي يكي از اين خصلت
كه آن شخص،  آيد، تا اين برد مانند شخصي است كه دشمن در پي او مي متعال پناه مي

يابد. آري، بنده  رساند و بدين ترتيب از شر دشمن رهايي مي خود را به دژي محكم مي
  ه ياد اهللا متعال، خود را از شر شيطان رهايي بخشد. تواند جز ب هم نمي

شايسته بود كه   داشت، : اگر ياد اهللا متعال، تنها همين فايده را مي2فرمايد ابن قيم مي
انسان، حتي براي يك لحظه هم كه شده، از آن غافل نماند و همواره به ياد او باشد؛ زيرا 

هاي شيطان مصون نگاه دارد.  د خود را از بديتوان انسان، جز از راه ياد اهللا متعال، نمي
توجهي به ياد اهللا متعال است كه انسان را مورد حمله قرار  دشمن، تنها از راه غفلت و بي

شتابد و او  كه انسان را غافل ببيند، به سوي او مي دهد. شيطان در كمين است و همين  مي
شيطان احساس كوچكي و خواري   ،كند. هرگاه انسان به ياد اهللا مشغول شود را شكار مي
آيد، يا  تر از گنجشك در مي كوچك اي هگريزد، ناتوان شده و مانند پرند جا مي كرده، از آن

پندارد؛ بر همين اساس، به (وسواس الخناس)  ارزش و حقير مي بي اي خود را مانند پشه
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ن به ياد اهللا مشغول كه انسا كند و همين  ها وسوسه ايجاد مي شده است؛ زيرا در دل  ناميده
  شود.  ايستد و خشمگين مي شد، از بدي و وسوسه باز مي

فرمايد: شيطان در دل انسان لنگر انداخته  مي   است كه  روايت شده از ابن عباس 
كند و  است، اگر انسان غفلت ورزيد و ياد اهللا را فراموش كرد، او را دچار وسوسه مي

  كند.  شيني مياگر به ياد اهللا مشغول شود، عقب ن
پس تو در مورد انساني كه در  فرمايد: شياطين، دشمن انسان ها هستند،  ابن قيم مي

خواهد، تكّه تكّه شود.  پنداري؟ دشمني كه از روي كينه مي احاطه دشمنان است، چه مي
كند و هيچ راهي  ي توان خود، او را با مشكل مواجه مي هر كدام از اين دشمنان، به اندازه

  انسان، جز ياد اهللا وجود ندارد.  فرار آنبراي 
حديث عبدالرحمن بن سمره را آورده است.   عالمه ابن قيم در ادامه سخنانش،

نزد ما تشريف آورد و  صرسول اهللا  ي مدينه بوديم.  در صفّه گويد: ما  عبدالرحمن مي
امت  بودم؛ فردي از آوري خطاب به ما فرمود: شب گذشته شاهد ماجراي بسيار شگفت

مرگ نزد او آمد، تا روحش را بگيرد، نيكي و احساني كه در  ي خود را ديدم كه فرشته
  مرگ را از او منصرف كرد.  ي حق پدر و مادرش كرده بود، برايش مجسم شد و فرشته

سپس مردي را ديدم، كه عذاب قبر او را در برگرفته بود، وضو براي او مجسم شد و 
  او را از عذاب قبر رهانيد.

ياد اهللا  به سپس مردي از امتم را ديدم، كه شياطين او را در برگرفته بودند، آن مرد كه
  متعال بود همين برايش مجسم شد و شياطين را از وي دور كرد.

سپس مردي از امتم را ديدم، كه فرشتگان عذاب او را در برگرفته بودند، نماز او 
  رهايي بخشيد. برايش مجسم شد و او را از چنگال فرشتگان عذاب 

(در برخي روايات آمده است، سوخت  ميسپس مردي از امتم را ديدم، كه از تشنگي 
رمضانش آمد و  ي كرد)، روزه و مانند سگ پارس مي بود  دهانش را كشيدهكه از تشنگي 

  او را سيراب كرد و از تشنگي رهانيد.
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ه بودند. اين مرد، سپس مردي از امتم و پيامبراني را ديدم، كه به صورت حلقه نشست
شد و كسي او را نزد  پيامبران بنشيند، رانده مي ي اي از حلقه خواست در حلقه هرگاه مي

  داد، غسل جنابت او آمد، دستش را گرفت و او را در كنار من نشاند. خود راه نمي
پشت سر و  چپ، باال، پايين،   سپس مردي از امتم را ديدم، كه تاريكي او را از راست،

و،  در برگرفته بود و او در آن تاريكي سرگردان بود، حج و عمره آمدند و او را از روبر
  آن تاريكي رهانيده و به نور و روشني داخل كردند. 

خواست  سپس مردي از امتم را ديدم، كه از حرارت و تپش آتش، ناراحت بود و مي
نع شد و بر سر او او آمد، ميان او و آتش ما ي صدقه  با دستش، خودش را رهايي دهد،

  سايه افكند.
خواست با مؤمنان سخن بگويد، اما كسي با وي  سپس مردي از امتم را ديدم، كه مي

رحم آمد و خطاب به مؤمنان فرمود: اي مسلمانان! او در دنيا  ي صله  زد، حرف نمي
گاه مؤمنان با وي حرف زدند، دست  شما نيز با وي حرف بزنيد، آن  كرد، رحم مي ي صله

  ادند و او نيز با آنان دست داد.د
بود، امر به در برگرفته او را  سپس مردي از امتم را ديدم، كه آتش دوزخ (زبانية)

 انيةباو را از دست ز آمد و  ،كه او در زندگي خود انجام داده بود ،معروف و نهي از منكر
  بخشيد و به  دست فرشتگان رحمت سپرد. ييرها

كه روي زانوهايش بر زمين افتاده بود، ميان او و  سپس مردي از امتم را ديدم،
پروردگار حجابي مانع بود، حسن خلق او آمد، دستش را گرفت و او را به نزد اهللا متعال 

  رسانيد.
اعمالش در دست چپ او قرار گرفته بود،  ي سپس مردي از امتم را ديدم، كه نامه

از دست چپ گرفت و در دست خوف و خشيت او از اهللا متعال آمد و نامه اعمالش را 
  راست او قرار داد.
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او آمدند و  1سپس مردي از امتم را ديدم، كه ترزاوي اعمال صالحش باال بود، افراط
  ي اعمال صالحش را سنگين كردند.  كفه

پرتگاه دوزخ ايستاده بود، اميد او به اهللا  ي سپس مردي از امتم را ديدم، كه بر لبه
  ط در دوزخ رهانيد.متعال آمد و او را از سقو

سپس مردي از امتم را ديدم، كه در حال افتادن در دوزخ بود، اشك او كه از ترس و 
  خوف اهللا ريخته بود، آمد و او را از سقوط در دوزخ رهانيد.
، لرزيد ي خرما مي انند شاخهسپس مردي از امتم را ديدم، كه روي پل صراط است و م

  آمد و لرزه اش را برطرف كرد و از آن گذشت.اهللا متعال  ي گمان نيك او درباره
رود، نمازش  سپس مردي از امتم را ديدم، كه افتان و خيزان، روي پل صراط راه مي

  آمد و او را روي پاهايش بلند كرد و رهايي بخشيد.
بهشت رسانده بود، ولي درهاي  ي سپس مردي از امتم را ديدم، كه خود را به دروازه

آمد و درهاي بهشت را بر » ال اله اال اهللا « شهادت  ي د، كلمهبهشت بر وي بسته شدن
  روي او گشود و او را به درون بهشت فرستاد.

الترغيب في الخصال المنجيه والترهيب من الخالل «حافظ ابوموسي مدني، در كتاب 
ايشان حديث باال را  ، حديث ياد شده را آورده و درستي آن را تاييد كرده است.»المرديه

گويد: اين  است. وي در مورد آن مي  شرح آن پرداخته  و به  ور كتاب خود قرار دادهمح
حديث، حعمرو بن آزر، علي بن زيد بن جدعان و هالل أبو جبلةباشد؛  ن ميس،  آن را

، آن حديث را بزرگ  اند. شيخ االسالم ابن تيميه ، روايت كردهاز سعيد بن مسيب 
  ام، شواهدي براي درستي آن ذكر نموده است. دهآگاه ش  كه شمارد و چنان مي

انسان جز از طريق ياد اهللا متعال،  همين صورت هستند، يعني  اطين نيز بهشي
  ها رهايي بخشد.  توانند خود را از بدي آن نمي

  فرمودند:  صرسول اهللا   كه   انس بن مالك روايت كرده
                                           

  افراط: جمع فرط. منظور فرزنداني كه در كودكي فوت كرده اند. - 1
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الَ بِ « قَ يْتِهِ فَ نْ بَ لُ مِ جُ جَ الرَّ رَ ا خَ الُ إِذَ قَ الَ يُ ةَ إِالَّ بِاهللاَِّ قَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ ىلَ اهللاَِّ الَ حَ لْتُ عَ كَّ مِ اهللاَِّ تَوَ سْ
لٍ قَ  جُ يْفَ لَكَ بِرَ رُ كَ يْطَانٌ آخَ ولُ لَهُ شَ يَقُ يَاطِنيُ فَ ى لَهُ الشَّ تَتَنَحَّ قِيتَ فَ وُ يتَ وَ فِ كُ يتَ وَ دِ : هُ ينَئِذٍ دْ حِ

قِيَ  وُ يَ وَ فِ كُ يَ وَ دِ  ».? هُ
بسم اهللا توكلت علي اهللا و ال «رود، بگويد:  اش بيرون مي اي كه مردي از خانه(هنگ

دهند: هدايت  فرشتگان اهللا متعال او را چنين مخاطب قرار مي» حول و ال قوه اال باهللا
اهللا متعال براي تو كافي است و تو خود را از شر شياطين در امان قرار دادي.   شدي،

گويد: مردي كه  شود و شيطان ديگري خطاب به او مي گاه شيطان از وي دور مي آن
كند و خود را در امنيت قرار داده است، تو با وي  هدايت شده و اهللا متعال از وي دفاع مي

  1تواني بكني؟) چه مي
  فرمود:  صرسول اهللا   كه  روايت شده به روايت صحيح، از ابو هريره 

نْ « الَ  مَ هُ وَ  اهللاَُّ إِالَّ  إِلَهَ  الَ  :قَ دَ يكَ  الَ  حْ ِ لَهُ  املُْلْكُ  لَهُ  لَهُ  رشَ دُ  وَ مْ وَ  احلَْ هُ ىلَ  وَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ىْ يرٌ  شَ دِ  ىفِ . قَ
مٍ  وْ ةَ  يَ ائَ ةٍ  مِ رَّ انَتْ . مَ لَ  لَهُ  كَ دْ ِ  عَ رشْ ابٍ  عَ قَ تِبَتْ  رِ كُ ةُ  لَهُ  وَ ائَ نَةٍ  مِ سَ يَتْ  حَ ِ حمُ نْهُ  وَ ةُ  عَ ائَ يِّئَةٍ  مِ انَتْ  سَ كَ  لَهُ  وَ

ا زً رْ نَ  حِ هُ  يْطَانِ الشَّ  مِ مَ وْ لِكَ  يَ تَّى ذَ ىَ  حَ سِ مْ  ».يُ
هُ  اهللاَُّ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ « (هر كس روزي صد بار بگويد:  دَ حْ يكَ  الَ  وَ ِ لَهُ  املُْلْكُ  لَهُ  لَهُ  رشَ دُ  وَ مْ  احلَْ

وَ  هُ ىلَ  وَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ىْ يرٌ  شَ دِ رسد و صد نيكي  آزاد كردن ده غالم، به او پاداش مي ي به اندازه» قَ
گردد و در اثر اين كلمات،  شود و صد بدي از نامه اعمال او پاك مي نوشته مي براي وي

  2آن شخص از شر شياطين تا هنگام شب در امان خواهد بود). 
و هر كس   گويد: هر كس وارد اسالم شود، وارد يك دژ گشته ابو خالد مصري مي

كت كند، وارد سه و هر كس در مجلس ياد اهللا شر  وارد دو دژ گشته  وارد مسجد شود،
  است.   دژ گشته

                                           
  ). 1442) (1/749المصابيح ( مشكاةاند.  ابو داود و ترمذي آن را روايت كرده - 1
  ) 2302) شماره (1/708لمصابيح (ا مشكاة - 2
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  كه  روايت كرده از ابوهريره محمد ابن سيرين،   است كه  آمدهدر صحيح بخاري 
كسي  ي فطر و زكات رمضان كرد.   داري صدقه ، مرا مأمور نگهصرسول اهللا گويد:  مي 

بار   كن،گفت: مرا آزاد  هاي صدقه را بردارد. او را دستگير كردم،  خواست گندم آمد و مي
گردم. سه بار دستگير شد و همان سخن را تكرار كرد. در بار سوم گفت:  ديگر برنمي

ها را بگويي به سود تو  گويم كه اگر هنگام خوابيدن، آن تو مي  چند كلمه و دعا را به
گاه همواره از سوي اهللا متعال  هستند. گفت: آيه الكرسي را از اول تا پايان بخوان. آن

شود و تا صبح هيچ شيطاني نزد تو نخواهد آمد. اين را گفت و  تو گماشته مينگهباني بر 
در ميان گذاشت.  صرسول اهللا جريان را با  آزادش كردم. صبح روز بعد، ابوهريره 

  گو است، ولي اين سخنش راست است. فرمود: هر چند كه او دروغ صرسول اهللا 
  فرمود:  صرسول اهللا    كه  هروايت كرد ابو زبير از جابر حافظ ابوموسي از 

ولُ « قُ , وَ يَ ريٍ : إختِم بِخَ يَقُول املَلِكُ , فَ يطَانٌ لِكٌ وَ شَ رهُ مَ , ابتَدَ هِ  اإلنسانُ إىل فراشِ إذا أَوَ
الَ املَلِكُ  , قَ ا إستَيقَظَ هُ وَ إِذَ ؤُ , بَاتَ املَلِكُ يَكلَ امَ مَّ نَ , ثُ رَ اهللاَ كَ إذا ذَ , فَ ٍّ : إختِم بِرشَ يطَانُ : إفتَح الشَّ

ها نامِ ا يفِ مَ تهَ مُ , وَ ملَ يَ يلَ نَفيسِ دَّ عَ : احلمدُ هللاِ الَّذي رَ الَ ٍّ , فَإن قَ : إفتَح بِرشَ يطَانُ الَ الشَّ قَ , وَ ريٍ , بِخَ
ام من أحد مِن  هُ كَ وال, وَ لَئِن زالَتا إن أمسَ األَرضَ أَن تَزُ اتِ وَ وَ امَ كُ السَّ احلمدُ هللاِ الَّذي يُمسِ

, احلمدُ  هِ هِ فَامتَ بَعدِ يرِ ن رسَ عَ عَ قَ إِن وَ , فَ ىلَ األرضِ إِالّ بِإِذنِهِ عَ عَ قَ امءَ أَن تَ كُ السَّ هللاِ الَّذي يُمسِ
نَّةَ  لَ اجلَ خَ   .»دَ

يك شيطان، به سوي او  (هر گاه انساني به رختخواب خود رفت، يك فرشته و 
شر و بدي به گويد:  و شيطان مي ختم كنيدو نيكي گويد: به خير  شتابند. فرشته مي مي

  كند.  فرشته او را محافظت مي . پس اگر با ياد اهللا بخوابد، ختم كنيد
گويد: روزت را با عمل خير و صالح آغاز كن و  فرشته مي شود،  وقتي انسان بيدار مي

روزت را با عمل بد آغاز كن. اگر او پس از بيدار شدن بگويد: اهللا را  گويد:  شيطان مي
ها را از نابود شدن بازداشته  داند، اهللا را سپاس كه زمين و آسمانسپاس كه روح مرا برگر

ها را نگه  تواند آن اگر آن دو از جاي خود تكان بخورد، جز اهللا متعال كسي نمي است، 
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اين شخص اگر  دارد، اهللا را سپاس كه آسمان را از افتادن بر روي زمين نگاه داشته است. 
  1شود). و بميرد، داخل بهشت مي از باالي تختخوابش بر زمين بيفتد

   فرمود:  صپيامبر   كه  روايت شده در بخاري و مسلم از ابن عباس 

نِّ « جَ يْطَانَ وَ نِّبْنَا الشَّ مَّ جَ هُ مِ اهللاَِّ اللَّ الَ بِاسْ قَ هُ فَ لَ َ أَهْ أْيتِ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ مْ إِذَ كُ دَ ا لَوْ أَنَّ أَحَ يْطَانَ مَ بْ الشَّ
إِنَّ  تَنَا فَ قْ زَ ارَ دً يْطَانٌ أَبَ هُ شَ ُّ ْ يَرضُ لِكَ ملَ لَدٌ يفِ ذَ امَ وَ يْنَهُ رْ بَ دَّ قَ  ».هُ إِنْ يُ

بسم اهللا،  خواست با همسرش آميزش كند، پس بگويد: اگر كسي از شما مي(
كني،  پروردگارا! ما را از شيطان دور نگاه دار و شيطان را از فرزندي كه به ما عنايت مي

شيطان هرگز به او  يزش، براي زن و شوهر فرزندي مقدر باشد، دور بدار. اگر در اين آم
شيطان با شنيدن صداي اذان   كه  ثبت رسيده  در روايات صحيح بهگزندي نخواهد رساند).

  .گذاردميفرار   پا به
حارث فرستاد،  سوي بني  همراه غالمي به  گويد: پدرم مرا به سهيل بن ابوصالح مي

خواند؛  مرا مي  كرديم، از پشت ديواري، صدايي را شنيديم كهجا حركت  آن  به  وقتي كه
پشت آن ديوار فرستادم، اما كسي را نديد؛ وقتي برگشتم و ماجرا را   به  پس آن غالم را

شود، هرگز شما را  چنين مي  دانستم كه براي پدرم تعريف كردم، گفت: اگر مي
دايي را شنيدي، اذان بگو؛ زيرا از بعد، چنين ص  به  فرستادم، اما اگر از اين لحظه نمي

گذارد و باد  فرار مي  گفت: شيطان با شنيدن صداي اذان پا به مي  شنيدم كه   ابوهريره
  كند. شكم خالي مي
  فرمود:  صرسول اهللا    كه  روايت شده از ابوهريره 

ا« الَةِ  نُودَِ  إِذَ رَ  لِلصَّ بَ يْطَانُ  أَدْ اطٌ  لَهُ  الشَّ َ تَّى رضُ عَ يَ  الَ  حَ مَ ا التَّأْذِينَ  سْ إِذَ َ  فَ بَلَ  التَّأْذِينُ  قُىضِ  أَقْ
تَّى ا حَ َ  إِذَ يبُ  قُىضِ بَلَ  التَّثْوِ تَّى أَقْ ْطِرَ  حَ َ  خيَ ءِ  بَنيْ هِ  املَْرْ سِ فْ نَ  ».... وَ
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دود، تا به  كند، مي (وقتي اذان گفته شود، شيطان در حالي كه باد از شكم خارج مي
برمي گردد و  شود،  ن را نشنود، وقتي اذان تمام ميرود كه ديگر صداي اذا جاي دوري 

  شود). ميان انسان و نفس او مانع مي
كه ابوتميمه از يكي از اصحاب چنين نقل كرده كه   از امام احمد، روايت شده

درنگ  بر االغي سوار بودم، االغ سر خورد، من بي صرسول اهللا گويد: پشت سر  مي
فرمود: مگو شيطان هالك شود، زيرا تو اگر  ص رسول اهللاگفتم: شيطان هالك شود. 

را  صكند، االغ پيامبر  و فكر مي شمارد  چنين بگويي، شيطان خود را مهم و بزرگ مي
» بسم اهللا«زيرا كه وقتي   ،»بسم اهللا«با قدرت خودش سر داده است. بايد بگويي: 

گويد: اين  كثير ميشمارد. ابن  يك پشه حقير مي ي گويي، شيطان خود را به اندازه مي
  باشد. حديث از مفردات امام احمد است و سند حديث جيد مي

  پيوستن به جماعت مسلمانانپنجم: 

اين است كه مسلمان در  دهد،  از جمله عواملي كه انسان را از دام شيطان رهايي مي
سرزمين اسالمي زندگي كند و به گروه شايسته و صالحي بپيوندد، كه در كارهاي حق به 

هاي  و ياري رسانند و در انجام معروف او را تشويق كنند، گروهي كه يادآور خصلتا
  بستگي نيرويي ارزشمند وجود دارد.  د؛ زيرا در همنزيبا باش

، در جابيه به فرمايد: عمر بن خطاب  مي  روايت است كه از عبداهللا بن عمر  
در ميان شما هستم و ، ص رسول اهللايراد سخن پرداخت و فرمود: اي مردم، من همانند 

ام. او در ادامه سخنانش فرمود: به  را بر دوش گرفته صرسول اهللا مسئوليت خالفت 
جماعت بپيونديد و از دو دوستگي دوري كنيد، زيرا شيطان با كسي است كه تنها باشد و 

  1كشد. از دو نفريا بيشتر، كه متحد شوند، خود را كنار مي

                                           
  ) 1758) شماره (2/232سنن ترمذي ( -1



 شياطين ها و جندنياي       204

مانان و امام مسلمانان است و جماعت از ديدگاه منظور از جماعت، جماعت مسل
  تبعيت نكند، فاقد ارزش و اعتبار است. 1اسالم، اگر از حق 
  فرمودند:  شنيدم كه  صرسول اهللا گويد: از  مروي است كه مي از ابي الدرداء 

قَ « الةُ إِالَّ وَ مُ الصَّ امُ فِيهِ قَ ال تُ و وَ ال بَدْ ةٍ وَ يَ رْ ةٍ يفِ قَ نْ ثَالثَ ا مِ يْطَانُ , مَ مُ الشَّ يْهِ لَ ذَ عَ وَ تَحْ دِ اسْ
يَةَ  اصِ ئْبُ الْقَ لُ الذِّ أْكُ امَ يَ إِنَّ ةِ , فَ عَ امَ يْكَ بِاجلَْ لَ عَ  ».فَ

ها برگزار  نفر با هم باشند، اگر نماز جماعت ميان آن  سه  (در هر صحرا و روستايي كه
ا گرگ، گوسفندي را شود، بايد به جماعت بپيونديد، زير ها چيره مي نشود، شيطان بر آن

  2كند كه از گله جدا شده است).  شكار مي
 صرسول اهللا كند كه  امام ابوداود، در سنن خود از معاويه بن ابي سفيان روايت مي

  ميان ما بلند شد و به ايراد سخن پرداخت و فرمودند: 

ىلَ ثِنْ « وا عَ قُ َ رتَ لِ الْكِتَابِ افْ نْ أَهْ مْ مِ كُ بْلَ نْ قَ ىلَ أَالَ إِنَّ مَ قُ عَ ِ رتَ تَفْ ةَ سَ ِلَّ هِ املْ ذِ إِنَّ هَ ةً وَ لَّ بْعِنيَ مِ سَ ِ وَ تَنيْ
ةُ  عَ امَ يَ اجلَْ هِ نَّةِ وَ ةٌ يفِ اجلَْ دَ احِ وَ ونَ يفِ النَّارِ وَ بْعُ سَ بْعِنيَ ثِنْتَانِ وَ سَ ثٍ وَ  ».ثَالَ

به هفتاد و دو گروه تقسيم شدند و اين  (آگاه باشيد، اهل كتاب كه پيش از شما بودند، 
رود و يك گروه  شود، هفتاد و دو گروه به دوزخ مي ملت به هفتاد و سه گروه تقسيم مي

  3به بهشت و آن يك گروه، همان جماعت مسلمانان است).

  هاي شيطان  ها و دسيسه ششم: درك نقشه

ها و ابزارهاي مورد استفاده شيطان، آگاهي الزم را  انسان مسلمان، بايد نسبت به راه
و ابزارها را، به مردم نيز معرفي كند. اينك قرآن اين كار را انجام  ها ن راهداشته باشد و آ
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  ) 511) شماره (1/109ابي داود ( -2
  ) 3842) شماره (3/869صحيح سنن ابي داود ( -3



 205  ها و شياطين جندنياي 

به بهترين صورت، به اين وظيفه عمل كرده است. قرآن،  صرسول اهللا داده است و 
رسول اهللا را گمراه كرده بود، به ما معرفي نموده است و  اي كه شيطان، آدم  شيوه
گيران و  ان و خبررساني جادوگران و فالنيز اصحابِ را، از استراق سمع شيط ص

  دوچندان كردن آن خبرها با صدها دروغ، آگاه كرده است. 
هاي شيطان آگاه نمود، تا آنان فريب شيطان، جن   اصحاب را از شيوه، صرسول اهللا 

كند و  و انس را نخورند. ايشان، اصحاب را آگاه كردند كه شيطان چگونه وسوسه مي
فاسد  ي دارد و چگونه درباره ام نماز و عبادات، به خود مشغول مينمازگزار را از انج

كند. چگونه شيطان ميان زن و شوهر اختالف  ها را دچار وهم و ترديد مي بودن وضو، آن
كند و حتي كار را به جايي  آفرينش، انسان را دچار وسوسه مي ي اندازد و درباره مي
كند، كه او را چه كسي  سان را دچار وسوسه مياهللا متعال نيز، ان ي رساند، كه درباره مي

  1آفريده است؟

  ي مؤمن در جنگ با شيطان اسلحه

  مخالفت با شيطانهفتم: 

آيد، پس انسان بايد با  شيطان در قالب خيرخواهي و اظهار همدردي نزد انسان مي
بودي،  ها و پيشنهادات او مخالفت كند و به او بگويد: اگر تو اندرزگو و خيرخواه مي گفته

ي و خشم اهللا را به زيان خود ا هدادي، تو خودت را در آتش انداخت بايد خودت را پند مي
پس چگونه ممكن است كسي كه خيرخواه خودش نيست، خيرخواه   اي، برانگيخته

  ديگران باشد و آنان را پند دهد؟
آيد و  گويد: هرگاه تو مشغول نماز هستي شيطان نزد تو مي حارث بن فيس مي

  2»تر كن اين نماز براي اين است كه ديگران تو را ببينند، پس آن را طوالني«گويد:  مي
                                           

  اللهفان (ابن قيم) توصيه مي شود. اغاثةوزي) براي آگاهي بيشتر از مكر و حيله هاي شيطان، ر.ك: تلبيس ابليس (ابن ج - 1
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پسندد و خودش هم آن  هرگاه براي ما روشن شود كه شيطان فالن خصلت را مي
  خورد، گاه مخالفت ما با او الزم است. مثالً، شيطان با دست چپ مي خصلت را دارد، آن

  پس ما بايد در اين مورد با او مخالفت كنيم.   گيرد، نوشد و چيزها را با دست چپ مي مي
  فرمود:  صپيامبر   كه  روايت شده از ابوهريره 

ينِهِ « بْ بِيَمِ َ يَرشْ ينِهِ وَ لْ بِيَمِ يَأْكُ لْ مْ فَ كُ دُ لَ أَحَ ا أَكَ ذ يَ وَ لْ إِذَ ينِهِ أخُ ِهِ , وَ ليُعطِ بِيَمِ ين يْطَانَ ,بِيَمِ إِنَّ الشَّ فَ
لِهِ  امَ لُ بِشِ أْكُ لِهِ  يَ امَ بُ بِشِ َ يَرشْ لِهِ ويُعطِي وَ امَ ذَ بِشِ أخُ لِهِ , وَ يَ امَ   ».بِشِ

و بياشامد،  خورد، بايد با دست راست بخورد،  (هنگامي كه كسي از شما غذا مي
زيرا شيطان همه اين كارها را با دست چپ انجام   و بگيرد، چيزي را به ديگري بدهد

  1دهد).  مي
نوشيم، شيطان در خوردن آب، با ما شريك  يستاده آب ميها، در حالت ا وقتي ما انسان

  تاكيد و سفارش فرمودند:نشسته آب بخوريد.  صرسول اهللا رو،  شود، از اين مي
  سفارش فرمودند: صرسول اهللا 

  كنند.) (قيلوله كنيد كه شياطين قيلوله نمي »قيلُ ال تَ  نيَ اطِ يَ الشَّ  نَّ ّإِ وا, فَ يلُ قِ «

كاران را، برادران شيطان خوانده  حذر داشته است و اسراف قرآن، ما را از اسراف بر
است. تنها دليل نهي از اسراف، اين است كه اسراف مورد خشنودي شيطان است، زيرا 

  پسندند.  شياطين نابود كردن مال و انفاق بي مورد را مي
هايي از اسراف به شمار  انباشتن اثاث منزل و رختخواب بيش از حد نياز، نمونه

رسول اهللا كند كه  ، روايت ميآيد. امام مسلم در صحيح خود، از جابر بن عبداهللا  مي
  رختخواب فرمودند:  ي درباره ص

يْطَانِ « ابِعُ لِلشَّ الرَّ يْفِ وَ الثَّالِثُ لِلضَّ تِهِ وَ أَ رَ مْ اشٌ الِ فِرَ لِ وَ جُ اشٌ لِلرَّ  ».فِرَ
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يكي براي  (يك دست رختخواب براي شوهر است و يك دست هم براي همسرش و
  چهارمين دست، از آن شيطان است).   مهمان،

هاي  به ما سفارش فرموده است: آلودگي صرسول اهللا بنابر همين ديدگاه است، كه 
رسول اهللا گويد:  مي و آن را براي شيطان رها نكنيم. جابر   را پاك كرده  ي افتاده لقمه
  فرمودند:   ص

كُ « دَ ُ أَحَ ْرضُ يْطَانَ حيَ قَطَتْ إِنَّ الشَّ ا سَ إِذَ هِ فَ امِ عَ نْدَ طَ هُ عِ َ ْرضُ تَّى حيَ أْنِهِ حَ نْ شَ ءٍ مِ ىْ لِّ شَ نْدَ كُ مْ عِ
ا فَ  إِذَ يْطَانِ فَ ا لِلشَّ هَ عْ دَ الَ يَ ا وَ هَ لْ مَّ لْيَأْكُ نْ أَذً ثُ ا مِ َ انَ هبِ ا كَ طْ مَ يُمِ لْ ةُ فَ مَ قْ مُ اللُّ كُ دِ نْ أَحَ قْ مِ عَ يَلْ لْ غَ فَ رَ

هُ  إِنَّ هُ فَ ابِعَ ةُ أَصَ كَ َ ونُ الْربَ هِ تَكُ امِ عَ  ىفِ أَِّ طَ رِ دْ  ».الَ يَ
آيد. پس هرگاه  (همانا شيطان، در هر كاري حتي هنگام خوردن غذا، نزد شما مي

پاك كند و آن را بخورد و آن را براي  را هاي آن اي از دست شما افتاد، بايد آلودگي لقمه
زيرا معلوم نيست كه   ا بليسد، شيطان نگذارد. وقتي خوردن غذا تمام شد، انگشتانش ر

  1بركت در كدام قسمت غذا نهفته است).

  هاي شياطين مركب
هاي  شود، از سواري مي  شود و به رهن داده ها قمار مي هايي كه با آن اسب و حيوان

  فرمايد:  مي صرسول اهللا شيطان هستند. 

سَ « ِنْ سٌ لِإلْ رَ فَ َنِ وَ محْ سٌ لِلرَّ رَ فَ ةٌ فَ ثَ يْلُ ثَالَ طُ اخلَْ بَ رْ ي يُ الَّذِ نِ فَ َ محْ سُ الرَّ رَ ا فَ أَمَّ يْطَانِ فَ سٌ لِلشَّ رَ فَ انِ وَ
امَ  قَ ي يُ الَّذِ يْطَانِ فَ سُ الشَّ رَ ا فَ أَمَّ اءَ اهللاَُّ وَ ا شَ رَ مَ كَ ذَ لُهُ وَ وْ بَ هُ وَ ثُ وْ رَ هُ وَ فُ لَ عَ بِيلِ اهللاَِّ فَ نُ يفِ سَ اهَ رَ رُ أَوْ يُ

انِ  نْسَ ِ سُ اإلْ رَ ا فَ أَمَّ يْهِ وَ لَ يَ  عَ هِ ا فَ طْنَهَ سُ بَ تَمِ لْ انُ يَ سَ نْ ِ ا اإلْ بِطُهَ تَ رْ سُ يَ رَ الْفَ قرِ  فَ نَ الفَ رتٌ مِ  ».سِ
اند: يك دسته از آنِ اهللا متعال است. دسته دوم از آنِ شيطان و دسته  ها سه گونه (اسب

هايي هستند كه در راه اهللا متعال، يعني براي  هاي اهللا، آن سوم از آنِ انسان است. اسب
ها در ترازوي اعمال خير  شوند، پس علف، مدفوع و پيشاب آن داري مي نگه جهاد
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داري  گذاري نگه شود. اسب شيطان آن است كه براي قمار، غرور و رهن حساب مي
دهد و شكم آن را سير  شود. اسب انسان، اسبي است كه انسان آن را پرورش مي مي
  1پوشاند). و تنگدستي او را ميكند. اين اسب به زندگي انسان كمك نموده و فقر  مي

  زدگي، كار شيطان است شتاب
زدگي است؛ زيرا شيطان تالش  از جمله چيزهايي كه مورد پسند شيطان است، شتاب
  فرمايد:  مي صرسول اهللا دارد كه انسان را در بسياري از كارها با اشتباه روبرو كند. 

  2».انِ يطَ الشَّ  نَ مِ  ةِ لَ جَ العَ  وَ  محنِ الرَّ  نَ  مِ ينِّ أَ التَّ «
  زدگي از طرف شيطان است). (حوصله و دقت در كارها از طرف اهللا متعال و شتاب

چه كه مورد خشنودي اهللا  در اين مورد نيز، ما بايد با شيطان مخالفت ورزيم و از آن
خطاب به اشج عبدالقيس  صرسول اهللا رحمن است، پيروي كنيم. اين است كه 

  فرمودند: 

صْ  فِيكَ  إِنَّ « ِ خلََ تَنيْ امَ  لَ ِبُّهُ مُ  اهللاَُّ حيُ لْ ِ اةُ  احلْ األَنَ  »وَ
و   حوصله  كه مورد پسند اهللا متعال است:هستي (همانا تو داراي دو خصلت 

  شكيبايي.)

  زه كشيدن خميا
سفارش  صرسول اهللا شيطان، خميازه كشيدن است.  ي هاي پسنديده از جمله خصلت

  فرمود:  ص  كه  روايت شده كنيد. از ابوهريره  توانيد خميازه را دفع اند كه تا مي فرموده

تَطَاعَ « ا اسْ ظِمْ مَ يَكْ لْ مْ فَ كُ دُ بَ أَحَ ثَاءَ ا تَ إِذَ يْطَانِ فَ نَ الشَّ بُ مِ : ها, التَّثَاؤُ الَ ا قَ كُم إِذَ دَ إِنَّ أَحَ , فَ
يطَانُ  نهُ الشَّ كَ مِ حِ  .1»ضَ
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توانيد  ورد، تا مي(خميازه از كارهاي شيطان است، پس هرگاه خميازه به شما روي آ
شيطان  كند، » ها«جلوي آن را بگيريد، زيرا هر كدام از شما، اگر دهنش را باز كرده و 

شود). زيرا خميازه كشيدن، نشانه تنبلي است و شيطان بسيار دوست دارد  خوشحال مي
دهد و او را از نزديك شدن  كه انسان تنبل شود. چرا كه تنبلي، اعمال انسان را كاهش مي

  دارد.  اهللا باز مي به

  توبه و استغفارهشتم: 

درنگ، به توبه و  اين است كه انسان بي ،هاي شيطاني هاي مبارزه با نيرنگ از جمله راه
بندگان صالح اهللا متعال است. اهللا متعال  ي مبارزه، شيوه ي استغفار روي آورد. اين شيوه

  :فرمايد مي

 md  c  b   a   ̀  _  ~  }  |  {  z   yl 
  ]201اعراف:[

به ياد (نيرنگ شيطان و  ،شوند اي از شيطان مي پرهيزگاران هنگامي كه گرفتار وسوسه«
    .»گردند و بينا مي افتند مي عقاب و ثواب يزدان)

يعني: به ياد عذاب » تذكّروا«گناه يا گناه كردن، تفسير شده است.  ي ، به اراده»طايف«
گردد و به اهللا  گاه باز مي آن افتد،  يا هشدار او مي اهللا متعال يا پاداش بسيار او، بشارت او

كنند و از غفلتي كه بدان دچار  يعني: درست عمل مي» فاداهم يبصرون«برد.  پناه مي
  شوند.  بيدار مي  بودند،

راهه و  شود، كه شيطان سعي دارد انسان را به يك بي از اين آيه چنين برداشت مي
ص نداده و آن را نبيند و با ايجاد موانع و افكندن سردرگمي سوق دهد، تا حق را تشخي

  شك در دل انسان، واقعيت را بر او بپوشاند.
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: شيطان نزد پروردگار اعتراف كرده است: سوگند به جالل و اند فرموده صرسول اهللا 
عزت پروردگار، همواره تا وقتي كه روح در جسم بندگان تو است، در گمراه كردن آنان 

ها را مورد  سوگند به بزرگي و عزتم، همواره آن  گار در جواب او فرمود:كوشم. پرورد مي
  1تا وقتي كه درخواست آمرزش كنند.  بخشش و آمرزش قرار مي دهم،

سوي اهللا متعال   و به كنند مي  درنگ توبه بي  هآري، اين است حال بندگان اهللا متعال ك
را الگو قرار دهند، زيرا وقتي  م آد  گردند. آنان در اين خصوص، بايد پدرشان، باز مي

كرد، كلماتي را از پروردگار خود دريافت نمود و   ، از شجره ممنوعه استفادهآدم 
درگاه اهللا متعال بازگشت، آدم و همسرش در حالي كه درخواست زير را   طبق آن به
  كردند، متوجه اهللا شدند:  زمزمه مي

 m  L   K  J  I  H  G   F  E  D  C  Bl  ]:23اعراف[  
و بر  نيامرزيايم و اگر ما را  پروردگارا! ما (با نافرماني از تو) بر خويشتن ستم كرده«

  .»كاران خواهيم بود از زيان ،ما رحم نكني
  فرمايد: ها چنين مي ي آن اهللا متعال درباره اما حال دوستان شياطين؛ 

 m    l  k   j  i  h  g  fl ]:202اعراف[  

برادران (شيطان صفت) خود (يعني كافران و منافقان را وسوسه  و اما شياطين،«
ايستند و  جا كه ديگر (از گناه باز نمي ند تا بدانكن كمك ميبه آنان كنند و) در گمراهي  مي

    .»كنند از هيچ جنايتي) كوتاهي نمي
  د: فرماي اهللا متعال مي  كه همچنان باشد. مي صفت شيطان هاي انسان ،»اخوانهم« از مراد

 m  ÐÏ    Î  Í    Ì  Ël]:27اسراء[  

  .»ندهست نيطاشيكاران، برادران  اسرافگمان  بي«
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دارند. شياطين نيز،   ها پيروان و ياوران شياطين هستند و طبق فرامين آنان، گام برمي آن
زيبا شان  را برايگناهان و معاصي نمايند، يعني  تالش ميشان،  گمراه كردن پيروانبراي 

  دهند: زدگي انجام مي هند. آنان اين كار را بدون خستگي و دلد جلوه مي

 m  |  {    z  y  x  w  v  u  tl ]:83مريم[  

  درون انسان   هاي ورود شيطان به از بين بردن راهنهم: 

اگر در چنين موقعيتي   شود، توقف نكنيد و و تهمت مي  هايي كه سبب شبهه در مكان
ضعيت خودتان را براي مردم توضيح دهيد تا جاي قرار گرفتيد، دليل آن توقف و و

الگو  صرسول اهللا وسوسه در دل مردم، براي شياطين باقي نماند. در اين زمينه بايد از 
  بپذيريم.

چنين  صرسول اهللا در صحيح خود، از صفيه دختر حيي، همسر و مسلم، بخاري 
يارت ايشان آمدم و معتكف بود، شب براي ز صرسول اهللا   در حالي كهكنند:  نقل مي

بلند شد تا مرا بدرقه  صرسول اهللا پس از صحبت با ايشان، خواستم به خانه برگردم. 
رسول اهللا شان به  كند و به منزل برساند. دو نفر از انصار از كنار ما گذشتند، وقتي چشم

فرمود: آهسته برويد، اين صفيه همسر  صرسول اهللا سرعت حركت كردند.   به  افتاد، ص
شود در حق شما كسي گمان  ن است. آن دو گفتند: سبحان اهللا! اي رسول خدا! مگر ميم

ترديد، شيطان مانند خون در بدن انسان جريان  فرمود: بي صرسول اهللا بد داشته باشد!! 
اي در دل شما  دارد و من احتمال دادم كه مبادا دل شما را مضطرب كند، يا وسوسه

  1بيندازد.
شود، كه دوري گزيدن از تمام آن  اين حديث، چنين استفاده مي گويد: از خطابي مي

مستحب  كنند،  شوند و در قلب ايجاد شبهه مي چيزهاي مكروهي كه، باعث بدگماني مي
  است و انسان بايد در راستاي رفع شبهات از دل مردم، تالش نمايد.

                                           
  )2175) شماره (4/172مسلم ( –) 6/336صحيح بخاري ( -1



 شياطين ها و جندنياي       212

مرد  براي جلوگيري از شك آن دو صرسول اهللا از امام شافعي نقل شده است: 
رسول اهللا كه  و كفرشان، اين سخن را فرمودند؛ نه اين صرسول اهللا  ي انصاري درباره

  1براي ترحم در حق خودش اين را گفته باشد. ص
اهللا متعال ما را به گفتن سخنان زيبا و دلنشين با ديگران، سفارش فرموده است، تا 

مني و كينه نشود، اهللا متعال مان، رخنه ايجاد نكند و باعث دش شيطان ميان ما و برادران
  فرمايد: مي

 m  y  x  w  vu   t  s  r  q  pl ]:53اسراء[  

 اكه شيطان (بباشد. چرابهترين بگويند كه  به بندگانم بگو: سخني (اي پيغمبر!)«
  .»اندازد ) در ميان ايشان فساد و تباهي به راه ميپسندهاي زشت و نا سخن

ي از مردم، بدان توجهي ندارند و كوتاهي نكته ظريف و خوبي است، اما بسيار
ها ناپسنديده هستند، سخنان  گويند، كه برخي از آن كنند و سخناني مبهم و دو پهلو مي مي

ها نيست و عناويني را بيان  دهند، كه مورد پسند آن و الفاظي را، به ديگران نسبت مي
براي شيطان باز  يهها مي شود. اين كار، را كنند، كه موجب خشم و ناراحتي آن مي
كند و به جاي الفت و توافق، كينه و  كند و ميان مردم، جدايي و دودستگي ايجاد مي مي

  شود. ها حاكم مي دشمني ميان آن

  نفس انسان، در ميدان نبرد
تقديم دارم كه  دانم مطالب بسيار مهمي، از سخنان ابن قيم را  در پايان، مناسب مي

ي سخنان ايشان،  ترسيم كرده است. خالصهدر آن ن را، حقيقت و ماهيت مبارزه با شيطا
  از اين قرار است: 

او را گرامي داشت و جايگاه  اهللا متعال، از ميان آفريدگان خود، انسان را برگزيد، «
اخالص، محبت و اميد قرار داد و او را با شهوت، خشم و غفلت، در   ايمان، توحيد،
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  1او است، روبرو كرد. دشمن توانمند معرض امتحان قرار داد و با ابليس، كه
شود،  گويد: شيطان از درهاي نفس و طبيعت انسان، وارد مي ابن قيم در ادامه چنين مي

كند؛ زيرا شيطان همواره با  در نتيجه، نفس انسان به سوي شيطان گرايش پيدا مي
ن آيد و دست در دست نفس و هوس انسان داده و به زيا هاي نفس، نزد او مي شخواه

عليه  دست،  كند. اين سه (شيطان، نفس و هوا) فرماندهاني نيرومند و چيره انسان عمل مي
اي جز  برداري هستند و چاره انسان هستند و اعضا و جوارج بدن، ابزارهاي فرمان

برداري ندارند. آري، ماجراي شيطان، نفس و هوس، با اعضا و جوارح بدن اين  فرمان
مواره در بند اسارت اين مثلث شوم قرار دارند، از تمام چنين است. جوارح و اعضا، ه
  كنند.  دستورات اين مثلث، پيروي مي

شود كه انسان را، با  وضعيت انسان چنين است، پس رحمت اهللا متعال سبب مي
لشكري و نيرويي ديگر ياري رساند و با توسل به اين سپاه نيرومند، با دشمني كه درپي 

ها  رزه كند. بر اين اساس، اهللا متعال، پيامبرانش را به سوي انساناز بين بردن او است، مبا
اي بسيار گرامي و  فرشته ي به وسيلهآن را فرستاد و كتابش را به سوي او نازل فرمود و 
كند، همراه كرد. هرگاه شيطان به انسان  نيرومند، كه با دشمنش (شيطان) مبارزه مي

شود و خطرهاي پيروي از شيطان را  او يادآور مي دستوري بدهد، فرشته، دستور اهللا را به
كند و گاهي از فرشته. پيروز آن  كند. پس گاهي از شيطان پيروي مي برايش آشكار مي

  است.  داشته  و او را از دست شيطان دور نگه  كسي است، كه اهللا متعال او را ياري رسانده
اي انسان آفريده است و هرگاه را بر 3نفس مطمئنه  ،2اهللا متعال، در برابر نفس اماره

هرگاه نفس اماره  دارد،  نفس اماره، او را به بدي امر كند، نفس مطمئنه او را از آن باز مي
كند؛  نفس مطمئنه او را به انجام آن كار نيك، سفارش مي  خير باز دارد،انجام انسان را از 

ها (نفس  . گاه يكي از آنكند انسان گاهي از نفس اماره و گاهي از نفس مطمئنه پيروي مي
  كنند.  اماره و نفس مطمئنه) قهراً عقب نشيني كرده و هرگز با انسان همراهي نمي
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اهللا متعال در برابر هوا و هوس، كه انسان را به پيروي از شيطان و نفس اماره 
دارند، نور، بصيرت و عقل آفريده است. عقل و بصيرت، انسان را از رفتن در مسير  وامي

عقل و   دارند و هرگاه انسان بخواهد، در مسير هوا و هوس گام بردارد، از ميهوس ب
گويند: بپرهيز، مراقب باش، هالكت و نابودي در پيش راه  بصيرت او را ندا داده و مي

توست و تو در معرض شكار دزدان و راهزنان هستي، اگر در اين مسير گام برداري، 
  دچار زيان خواهي شد.

برد و پند، راهنمايي و خيرخواهي او را پذيرا  اندرزگو فرمان مي انسان، گاهي از
بندد، تا مال و  دارد. هوس نيز، راه را بر وي مي شود و گاهي در مسير هوس گام برمي مي

داني كه از چه راهي بر  بيني و مي گويد: آيا مي كااليش را، به غارت ببرد. هوس به او مي
  ور شدم؟ تو حمله

ور شده است و  هايي بر او حمله داند كه هوس از چه راه ، انسان ميكه آور اين شگفت
شناسد و باز هم بر رفتن در آن مسير، اصرار  مي راهي را كه بر وي بسته شده است، را 

ي  اسلحهبر وي چيره شده و او را شكست داده است و اگر با  1دارد؛ زيرا راهنمايش
پذيرفت و با وي مبارزه  دعوتش را نمي كرد و از ورود نخست او جلوگيري ميمخالفت، 

هايش را نيرومند كرده و خود را در  شد. اما انسان، هوس كرد، هوس بر وي چيره نمي مي
  اختيار آن، قرار داده است.

انساني كه پيرو هوا و هوس باشد، مانند كسي است كه دستش را در دست دشمن 
رده و به بدترين وجه، او را شكنجه گذاشته است، دشمن نيز، او را در اختيار خود در آو

آيد، اين انسان نيز در اسارت هوا و  كشد، اما كسي به كمك او نمي كند و او داد مي مي
ها رها سازد، ولي توان آن  خواهد خود را از چنگال آن نفس اماره در آمده است، حال مي

  را ندارد.
ابزار و دژهايي  لشكر، شود، توسط  كه انسان، به چنين وضعيتي دچار مي پس از اين

گويند: دشمن را بكش و در برابر او جهاد كن و به هر ميزان كه  شود. به وي مي ياري مي
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خواهي از اين لشكر استفاده كن، اين دژها در اختيار توست، به هر كدام كه  مي
خواهي پناه ببر و با مرگ رابطه برقرار كن و در انتظار آن باش، مرگ بسيار نزديك و  مي
هاي  مان ارتباط، بسيار كوتاه است. اي انسان! گويا تو از آنِ پادشاه بزرگي هستي، پيكز

برند؛ حال تو از جهاد  ها تو را به منزل پادشاه مي خود را براي بردن تو فرستاده است، آن
اي و ميان تو و دشمنت، تفاوت بسيار وجود دارد. تو در سراي  با دشمن فارغ شده
كني، اما دشمن تو،  به هر جا و به هر صورت كه بخواهي، گذر ميكرامت، آزاد هستي، 

  كني.  در بدترين زندان، زنداني است و تو وضعيت بد او را مشاهده مي
خواست تو را در آن بيندازد، حال، خودش در آن افتاده است و  زنداني كه دشمن مي

ش ناكام شد و تو در اند. دشمن از آسايش و گشاي درهاي آن زندان، به روي تو بسته شده
نشان دادي، در نهايت رفاه و آسايش،  برابر صبري كه در آن مدت كوتاه (دوران زندگي) 

اين رفاه و آسايش، پاداش همان صبر و پايبندي تو در حراست از مرزهاي   بري، بسر مي
  گونه هيچآن مدت صبر، كوتاه بود و سپري شد و انگار   قانون الهي است، به راستي كه

  ختي و شدتي وجود نداشته است.س
اگر نفس از درك كوتاه بودن وقت و سرعت سپري شدن آن ناتوان است، بايد اين 

  گفته اهللا متعال را نيك بنگريم:

 mÑ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È        Ç  l]:35احقاف[  

ر كه انگا ؛شد كه بديشان وعده داده مي ،كنند چيزي را مشاهده مي روزي كه ايشان «
  .»اند از يك روز در دنيا ماندهبخشي آنان 

 m     è     ç  æ      å  ä  ã  â  á     àl ]:46نازعات[  

ي يكنند كه در جهان) گو احساس مي زبينند (ني ي رستاخيز را مييروزي كه آنان برپا«
   .»اند اند و بسر نبرده گاهي از آن درنگ نكرده تگاهي يا چاش مجز شا

 md     c   b    q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
  }  | {   z    y  xw  v  u   t  s  rl ]:114-112مؤمنون[  
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   و ماندگار بوديد؟! يدروي زمين زيستبر گويد: چند سال  (اهللا متعال بديشان) مي«
روز!  (ما كه سخت گرفتار عذابيم، پاسخ درستي يك گويند: روزي يا بخشي از  مي
(اهللا متعال بديشان)    .م بدهيم) پس از كساني بپرس كه قادر به شمارش هستندتواني نمي
  ترين آگاهي و دانشي ايد، اگر شما كم گويد: جز مدت كمي (در زمين) ماندگار نبوده مي
   .»داشتيد مي

  m   p  o    n  m   l  k  j   i  h    g  fe  d     c  b
 {  z  y   x   w  v  u  t  s  r  q  _  ~  }  |l  

  ]104-102طه:[ 

از شود و گنهكاران را (با چهره و اندام) كبود رنگ ( در صور دميده مي كه روزي«
گويند: جز ده  آنان در ميان خود آهسته به هم مي   .آوريم گرد مي )شدت درد و رنج

سخن كسي  گويند و (آگاهيم) از دانيم كه چه مي ما بهتر مي  .روز (در دنيا) نمانديد شبانه
گويد:  گاه كه مي آن ؛تر و بهتر است كوتاهي دنيا، به حقيقت) نزديكمورد كه راهش (در 

  .»ايد شما تنها يك روز در دنيا بسر برده
اند  سندي حسن و صحيح روايت كرده  احمد، در مسند و ترمذي، در سنن خود بنا به

ها بود،  اب باالي كوهلحظاتي كه آفت  هنگام غروب خورشيد،، صرسول اهللا روزي   كه
  را مورد خطاب قرار داده و فرمودند:  صحابه  

نْهُ « ىضَ مِ ا فِيامَ مَ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ نْ يَ يَ مِ قِ امَ بَ ا إِالَّ كَ نْهَ ىضَ مِ يَا فِيامَ مَ نْ نْ الدُّ بْقَ مِ ْ يَ هُ ملَ  ».أَالَ إِنَّ
ته آن، مانند (آگاه باشيد كه روزهاي باقيمانده از عمر دنيا، نسبت به روزهاي گذش

  باشد).  امروز شما نسبت به ساعات گذشته آن مي ي لحظات باقيمانده
انسان عاقل و خيرخواه حديث يادشده را، بايد مورد نگرش دقيق قرار دهد و بداند، 
كه از عمر كوتاه دنيا، چه چيزي را بدست آورده است و نيز بايد بداند، كه در ميان 

يافتني سرگردان است. انسان بايد متوجه باشد، كه ن خودبيني و آرزوهاي دور و دست
ارزش  اي بسيار بي هاي جاودان آخرت را، در برابر بهره خوشبختي هميشگي و نعمت

اش  فروخته است. اگر خداجو باشد، بايد آخرتش را از او بخواهد، اهللا متعال، اين خواسته
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اي «برخي آثار نقل شده است:  طور كه در كند. همان را به طور بسيار كامل،  به او عطا مي
ها (دنيا و آخرت) سود خواهي برد،  انسان! دنيا را در برابر آخرت بفروش، از هر دو آن

  ».كه از هر دو محروم خواهي شد  آخرت را در برابر دنيا از دست نده،
ي خود در دنيا، نيازمندي، ولي  اي انسان! تو به بهره«اند:  برخي از سلف، چنين فرموده

ي  ي دنياي خود آغاز كردي، بهره ي آخرت نيازمندي. اگر از بهره از آن، به بهره بيش
ي آخرت  اي و اگر از بهره ي دنيايت را نيز به خطر انداخته اي و بهره آخرتت را تباه كرده
  ».اي اي و از آن استفاده كرده ي دنيايت رسيده آغاز كني، به بهره

فرمود: اي مردم! شما بيهوده آفريده  مي هاي خود ، در خطبهعمر بن عبدالعزيز 
ترديد، شما براي بازگشتي (معاد) در نظر گرفته  دون هدف رها نيستيد. بيبايد. و  نشده
ترديد بدبخت آن  آورد، بي جا گرد هم مي ايد. اهللا متعال براي قضاوت، شما را در آن شده

هايي كه همه چيز  رحمت هاي خود بيرون براند، كسي است كه اهللا متعال او را از رحمت
آن كسي است كه اهللا متعال او را از بهشت پهناور، بيرون  ديده اند، خسارت را فراگرفته

  ها است. جا كه پهناي آن، برابر پهناي زمين و آسمان كند، آن
كه از اهللا متعال ترسيده و از  ترديد، در روز رستاخيز كساني درامان خواهند بود،  بي

ند. اندك را در برابر زياد، بفروشند، فناپذير را بر هميشگي ترجيح سركشي او دوري كن
دانيد كه در ميان كساني هستيد كه  ندهند و بدبختي را بر سعادت ترجيح ندهند؛ مگر نمي

 دانيد كه  شوند و پس از شما ديگراني جاي شما را خواهند گرفت؟ آيا نمي نابود مي
ش را انجام داده و آرزوهايش تمام شده ا را كه رسالت زندگيشخصي  روز شما، هر 

  كنيد.  تشييع مي است، به سوي اهللا متعال 
اش را  كه او تمام دارايي گذاريد؛ حال آن او را بدون زيرانداز و در دل زمين مي

  . شود روبرو ميگذاشته و دوستانش را رها كرده است و با اهللا و رسولش
هاي اش را با لشكر، ابزار و امداد ه، بندهكه اهللا متعال در اين زمان كوتا خالصه اين

تواند با  كند كه چگونه و با چه ابزاري، مي و براي وي روشن مي رساند شمار، ياري مي بي
  دشمن مبارزه كند و هرگاه اسير دشمن شد، چگونه خود را از چنگال او رها سازد.
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  فرمودند:  ص رسول اهللا  اند كه هنقل كرد امام احمد و ترمذي، از حارث اشعري 

رَ  اهللاََّ إِنَّ « ْيَى أَمَ نَ  حيَ ا بْ يَّ رِ كَ سِ  زَ مْ تٍ  بِخَ لِامَ لَ  أَنْ  كَ مَ عْ ا يَ َ رَ  هبِ أْمُ يَ نِي وَ ائِيلَ  بَ َ وا أَنْ  إِرسْ لُ مَ عْ ا يَ َ  هبِ
هُ  إِنَّ ادَ  وَ بْطِئَ  أَنْ  كَ ا يُ َ الَ  هبِ قَ ى فَ يسَ كَ  اهللاََّ إِنَّ  عِ رَ سِ  أَمَ مْ تٍ  بِخَ لِامَ لَ  كَ مَ َ  لِتَعْ رَ  اهبِ أْمُ تَ نِي وَ ائِيلَ  بَ َ  أَنْ  إِرسْ

وا لُ مَ عْ ا يَ َ ا هبِ إِمَّ مْ  أَنْ  فَ هُ رَ أْمُ ا تَ إِمَّ مْ  أَنْ  وَ هُ رَ الَ  آمُ قَ ْيَى فَ ى حيَ شَ تَنِي إِنْ  أَخْ بَقْ ا سَ َ فَ  أَنْ  هبِ ْسَ  أَوْ  يبِ  خيُ
بَ  ذَّ عَ  أُعَ مَ يْتِ  يفِ  النَّاسَ  فَجَ سِ  بَ دِ َ  املَْقْ تَألَ امْ دُ  فَ جِ تَ  املَْسْ اوَ وْ دَّ ىلَ  عَ فِ  عَ َ الَ  الرشُّ قَ ينِ  اهللاََّ إِنَّ  فَ رَ  أَمَ

سِ  مْ تٍ  بِخَ لِامَ لَ  أَنْ  كَ مَ ِنَّ  أَعْ مْ  هبِ كُ رَ آمُ وا أَنْ  وَ لُ مَ عْ ِنَّ  تَ  ».هبِ
(اهللا متعال، به يحيي فرزند زكريا دستور فرمود تا به پنج كلمه عمل كرده و 

برداري اين امر، تاخير كرد. عيسي  ماناسرائيل را نيز بدان دستور دهد. اما يحيي در فر بني
 اسرائيل نيز امر  به او گفت: اهللا متعال تو را امر كرد تا پنج كلمه را عمل كني و به بني

ها را امر نكني، اجازه بفرما تا من اين مأموريت را انجام  كني تا بدان عمل كنند. اگر تو آن
دهم كه  من پيشي بگيري، احتمال مي دهم. يحيي فرمود: اگر تو در انجام اين ماموريت از

المقدس گرد آورد و  گاه يحيي مردم را در بيت زمين مرا ببلعد و من عذاب شوم. آن
ها  فرمود: اهللا متعال مرا امر كرده تا به پنج خصلت عمل كنم و  شما را نيز امر كنم تا بدان

  عمل كنيد).
. اهللا متعال امر كرده متعال استها دستور داد، ذكر و ياد اهللا  بدان  پنجمين خصلت كه

تا او را ياد كنيد، زيرا مثال ذاكر و ذكركنندگان، مانند شخصي است كه دشمن به سرعت 
او نيز وارد يك دژ استواري شده است و خود را از شر دشمن  او را دنبال كرده است، 

  1تواند خود را رهايي دهد. رهايي داده است. بنده جز به ياد اهللا متعال نمي
امر فرمود، نماز بدان اسرائيل را  از جمله اوامري كه اهللا متعال در حديث يادشده بني

به اين سو و آن سو  كنم، هرگاه مشغول نماز شديد،  است: شما را به اداي نماز امر مي
دهد،  بنده قرار مي ي اش را در برابر چهره نماز چهرههنگام نگاه نكنيد، زيرا اهللا متعال در 

  ه بنده، به اين سو و آن سو ملتفت نشود.تاوقتي ك
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، يعني نگاه كردن به اين سو و آن سو، كه دو حالت دارد: يكي التفات قلب »التفات«
از اهللا متعال به سوي غير اهللا، دوم: التفات چشم و نگاه. بنده از اين دو التفات نهي شده 

كه بنده نيز، متوجه نماز  اهللا متعال همواره متوجه بنده خود است، البته تا وقتي  است.
باشد و هرگاه بنده دل يا نگاهش را به سوي ديگر (غير از اهللا) متوجه كند، اهللا متعال از 

  شود. وي روگردان مي
در پاسخ  صپيامبر سؤال كرد؟  صرسول اهللا در نماز، از » التفات« ي عايشه درباره

  1.دزدد  ن ميفرمود: اين نوعي ربودن شيطان است كه آن را از نماز انسا
  فرمايد:  در آثار آمده است: اهللا متعال مي

نماز در جلوي من ايستاده اي، داري با هنگام انجام اي انسان! و اي نمازگزار! تو در 
  گرداني؟!  بهتر از من روي مي كسي سوي   آيا بهمن سخن مي گوئي، 

مانند كسي است  شود،  مثال كسي كه در نمازش با قلب يا نگاه، متوجه غير از خدا مي
كه پادشاه بخواهد، او را روبروي خود بنشاند و با وي سخن بگويد، اما او، در همين 

شود و  كند و متوجه پادشاه نمي گرداند و به چپ و راست نگاه مي حال، از پادشاه رومي
زيرا حضور قلبي ندارد. به گمان خود اين شخص، پادشاه در حق  فهمد،  سخنان او را نمي

كند؟ آيا حداقل پادشاه با خشم او را  ؟ پادشاه با وي چگونه رفتار ميخواهد كرداو چه 
  كه اندك ارزشي براي او قائل باشد؟ نخواهد راند، بدون اين

حال نمازگزاري را تصور كنيد، كه در نماز حضور قلب دارد، متوجه اهللا متعال است، 
سرشار از هيبت و عظمت كند، قلبش  قلب خود، عظمت اهللا متعال را احساس مي از 

كه به سوي غير اهللا متعال  كند و از اين سرش را به نشان تعظيم براي او خم مي  اوست،
كند. آيا اين دو نمازگزار با هم برابرند؟ هرگز،  فرق ميان  متوجه شود، از اهللا شرم مي

  نمازهاي اين دو نفر، مانند فرق ميان زمين و آسمان است.

                                           
  ) 751) شماره (2/234ي (بخار - 1



 شياطين ها و جندنياي       220

خوانند ولي تفاوت فضيلت اين  : دو نفر،به يك شكل نماز ميگويد حسان بن عطيه مي
دو نماز، مانند تفاوت زمين و آسمان است، زيرا يكي از اين دو نمازگزار قلبش متوجه 

فراموش كار و غافل از اهللا متعال است. هرگاه بنده به سوي  اهللا متعال است و دومي 
اش حجاب و مانع به وجود  نندهاي مانند خودش متوجه شود، ميان او و آفري آفريده

  گردد.  آيد و اين نماز،باعث نزديكي به اهللا نمي مي
  چيست؟ آفريدگار  ي پس گمان شما درباره

هرگاه بنده به سوي آفريدگار روي آورد و در ميان او و اهللا متعال، حجاب شهوات و 
اشد، بمشغول و سرشار از وسوسه و افكار بدان وسوسه وجود داشته باشد و نفس 

غفلت او را   سوي اهللا متعال خواند، در حالي كه  توان آن را روي آوردن به مي  چگونه
  كشاند. و به هر راهي كه بخواهد، او را مي  ربوده است

ورزد، زيرا بنده در حالت نماز،  شيطان به وي حسد مي  ايستد، وقتي انسان به نماز مي
شود،  به خداي خويش نزديك مي زمان ديگر، گيرد، بيش از هر  در بهترين جايگاه قرار مي

تر است. پس،  انگيزد و برايش سخت و اين بيش از هر زمان ديگر، خشم شيطان را برمي
كند تا او را از قرار گرفتن در اين جايگاه، باز دارد،  شيطان با تمام وجود، تالش مي
لب و ذهن او تداعي دهد، آرزوهاي دور و دراز را در ق همواره به او چراغ سبز نشان مي

خود، بر وي حمله  ي با لشكر سوار و پياده يكند و با فراهم ساختن موجبات فراموش مي
  كند. كاهد و انسان در اداي نماز كوتاهي مي كه ارزش نماز را در ديد او مي كند، تا اين مي

اين هدف موفق نشد و انسان از فرمان وي سرپيچي كرد و رسيدن به اگر شيطان در 
شود، به ميان او و نفس نفوذ  جايگاه نماز قرار گرفت، اين دشمن اهللا، متوجه انسان ميدر 
كند و چيزهايي را در نماز به او يادآور  كند، و ميان نمازگزار و قلبش مانع ايجاد مي مي
شود، كه در بيرون نماز هرگز به ياد او نيامده و نمي آيند، حتي گاهي اوقات،  مي

شود، تا قلب او را به خود  لي فراموش كرده است، در نماز يادآور ميچيزهايي را كه به ك
مشغول و از اهللا متعال غافل كند. در نتيجه، اين انسان بدون حضور قلب، به نماز 

ايستد و از توجه و تقرب به اهللا متعال، كه نمازگزار مخلص و با حضور قلب بدان  مي
گردد،  گناهان و اشتباهات، از نماز برميشود. همراه با بار  محروم مي  يابد، دست مي
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طور كه با بار اشتباه و گناه وارد نماز شده بود. بدين صورت، نماز هيچ كدام از  همان
شود، كه حق  گناهانش را از بين نبرده است، زيرا نماز سبب بخشش گناهان كسي مي

  هللا متعال، بيايد.نماز را ادا كرده و در آن خشوع داشته باشد و با قلب آگاه، به محضر ا
كند، حس  گردد، كم شدن بار گناهانش را احساس مي اين نمازگزار، از نماز برمي

آرامش و  است. پس خود را در نشاط،   هكند كه بار سنگيني از دوشش برداشته شد مي
زيرا نماز، شادي و   شد، كند كه: اي كاش هرگز نمازم تمام نمي بيند و آرزو مي راحتي مي

بهشت دل من، آرامش در دنيا و خوشبختي در آخرت  ن من، روح من، خنكي چشما
است. اين شخص تا دوباره وارد نماز نشود، همواره خود را در اسارت و زندان احساس 

  داند نه در رها كردن نماز.  رو، آرامش خود را در نماز مي كند، از اين مي
يم تا احساس آرامش كنيم، خوان گويند: نماز مي آري، دوستان اهللا متعال، چنين مي

  طور كه اسوه و پيامبر آنان فرموداند:  همان

ةِ « الَ نَا بِالصَّ حْ لُ أَرِ ا بِالَ   هاي ما را آرام كن). (اي بالل! با اداي نماز، دل ».يَ

هاي ما را  (اي بالل! با فراغت از نماز دل». يا بالل ارحنا منها«نفرمودند:  صپيامبر 
  آرام كن).

الةِ «مود: فر صرسول اهللا  يْنِي يفِ الصَّ ةُ عَ رَّ عِلَتْ قُ    ». جُ

  ي چشمان من در نماز است). (خنك
بيند، چگونه در حالتي  آري، كسي كه خنكي چشمان و شادي قلبش را در نماز مي

تواند صبر و شكيبائي  كند؟ چگونه با دوري از آن، مي غير از نماز، احساس آرامش مي
  داشته باشد؟

ها و  فرمايد: پرده شود، اهللا متعال مي ي انسان براي نماز بلند ميت شده است: وقتيروا
ها را برداريد. اما اگر در نماز، به چيزي غير از اهللا ملتفت شود، اهللا متعال  حجاب

ها را آويزان كنيد. منظور از اين التفات، التفات قلب، يعني متوجه شدن به  فرمايد: پرده مي
ها ميان اهللا متعال  قلب انسان، به غير اهللا متوجه شود، پردهچيزي غير از اهللا، است. وقتي 
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دهد و  شود، امور دنيا را به او نشان مي گاه شيطان وارد مي شود، آن اش، گذاشته مي و بنده
، متوجه اهللا شود و به سوي 1كند. اگر نماگزار، با قلب و قالب ها مي قلبش را متوجه آن

واند ميان او و اهللا مانع شود. شيطان زماني داخل ت غير اهللا توجهي نكند، شيطان نمي
ها انداخته شوند، اگر نمازگزار، به سوي اهللا متعال پناه ببرد و با حضور  شود، كه پرده مي

كند. اما اگر حضور قلب را از دست بدهد، شيطان نزد  قلب نماز بخواند، شيطان فرار مي
  در نماز.آيد. آري، چنين است معامله بنده و شيطان  او مي

  حضور قلب در نماز چگونه است؟
تواند حضور قلب و توجه به پروردگارش، را در نماز تقويت كند، كه  انسان زماني مي

اش، چيره باشد. در غير اين صورت، قلبي كه از شهوت شكست  هاي نفساني بر خواهش
ه و بخورد و در اسارت هوس گرفتار باشد و شيطان در آن جاي گيرد، چگونه از وسوس

  يابد؟  پريشاني رهايي مي
  قلب سه گونه است: 

ها خالي است. اين قلب در واقع تاريك است.  قلبي كه از ايمان و تمام خوبي - 1
دهد، از ماندن  خود قرار مي ي جا را خانه در آن سكونت دارد، آن شيطان با وسوسه كردن، 

كند و با  ا امر و نهي ميج خود، در آن ي كند، مطابق خواسته جا احساس آرامش مي در آن
  گيرد.  جا جاي مي قدرت، در آن

قلبي كه به نور ايمان منوراست، چراغ ايمان در آن روشن مي باشد، اما اين قلب  - 2
گيرد و شيطان به چنين  ي تاريكي شهوت و تندباد هوس قرار مي هم در معرض حمله
اه و فرمانبر شياطين باشند. توانند جوالنگ ها مي گونه قلب كند، اين قلبي رفت و آمد مي

ها،  هايي، حالت نوسان دارد و احوال اين انسان جنگ ميان شياطين و صاحب چنين قلب
شوند و  كمي و زيادي نيروي ايمان، متفاوت است. برخي بر دشمن چيره مي  به  ا توجهب

  خورند. برخي از او شكست مي

                                           
 منظور از قلب نيت است و منظور از قالب، حركاتي كه بايد در نماز انجام شود. -1



 223  ها و شياطين جندنياي 

گيرد، حجاب و  از ايمان ميقلبي كه سرشار از نور ايمان است و روشني خود را  - 3
. اين شخص، اند  ها از آن ريشه كن شده مانع شهوت، از آن زدوده شده است و تاريكي

طعمه آن آتش   ور در دل دارد و هرگاه شيطان بخواهد نزديك آن شود، نوري شعله
كنند. اگر شيطان  داري مي شود. اين قلب، مانند آسماني است كه ستارگان از آن نگه مي
كنند. آري، آسمان  روند و او را دور مي هاي آتشين در پي او مي ك آن برود، شهابنزدي

تر از آسمان است؛ آسمان  تر نيست و پاسداري اهللا متعال از مؤمن، بيش از مؤمن محترم
جايگاه عبادت فرشتگان و وحي است؛ اما قلب مؤمن، محل استقرار توحيد و محبت اهللا 

از نيرنگ دشمن، حق تقدم  نداري آ رو، در نگه ؛ از اينمعرفت و ايمان است متعال و 
 جا بدست بياورد، مگر پنهاني. تواند چيزي را از آن دارد. شيطان نمي

  اند، بدين شرح:  هي زيبايي نقل كرد براي اين توضيح، نمونه
 سه خانه است:

  و جواهر پادشاه در آن است.  اي كه گنج خانه - 1
  واهر بنده در آن است.اي كه در آن گنج و ج خانه - 2
  اي كه هيچ چيز در آن نيست.  خانه - 3

اگر دزد بيايد و قصد سرقت، از اين خانه را داشته باشد، كدام خانه را انتخاب 
 كند؟ مي

را به سرقت  ندارد كه دزد آن خالي چيزي   ي ي خالي! اين امكان ندارد؛ زيرا خانه خانه
گويند: ما در هنگام نماز،  ها مي ته شد: يهوديگف ببرد. اين است كه وقتي به ابن عباس 

در پاسخ فرمود: شيطان با قلب ويران و خالي چه  شويم. ابن عباس  وسوسه نمي
  كاري دارد؟ 

داري  زيرا چنان از آن خانه پاسداري و نگه اين نيز محال است؛  ي پادشاه!  خانه
داري  پادشاه از آن نگه شود، كه دزد امكان نزديك شدن به آن را هم ندارد و خود مي
دهد.  دزد جرأت رفتن را به خودش نمي كند و با وجود نگهبان در پيرامون آن خانه،  مي
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است كه در  اي  سوم است و آن خانه ي ماند، خانه اي كه براي دزد باقي مي تنها خانه
  معرض هجوم دشمن قرار دارد. 

را به خاطر بسپارد؛ زيرا اين  آنال دقيق شود و ثانسان عاقل و خردمند، بايد در اين م
ها خالي است، قلب كافر  منطبق است. قلبي كه از تمام خير و خوبي رمثال، با توضيح زي

و پايگاه شيطان است، شيطان از اين قلب چه چيزي را   و منافق است؛ اين قلب، خانه
قلب قرار  هاي شيطان، همه در اين گنج، ترديد، اوهام و وسوسه ؟تواند به سرقت ببرد مي

  دارند.
 آيامراقبت و شرم از اهللا متعال است؛   قلبي كه سرشار از جالل، عظمت، محبت،

شيطان جرأت رفتن به چنين قلبي را دارد؟ اگر قصد سرقت از چنين قلبي را بكند، چه 
برد؟ شايد در برخي اوقات بر صاحب قلب چيره شود و با  چيزي را به سرقت مي
دكي را به غارت ببرد. با توجه به بشر بودن صاحب قلب، اين استفاده از غفلت او، ان

  به مقصود خود خواهد رسيد.  تا حدودي اندازه از غفلت، طبيعي است و شيطان
هاي او  اما قلبي كه در آن توحيد اهللا متعال، معرفت، محبت ايمان به اهللا متعال و وعده

س و طبيعت، نيز در آن ديده هاي هو وجود دارد و با اين وجود شهوت، اخالق، انگيزه
  شود. مي

گر ايمان، معرفت،  گر قرار دارد، گاهي نداي دعوت اين قلب، كه ميان دو دعوت
گر شيطاني، هوس  شود و گاهي دعوت انداز مي محبت و ارادت به اهللا متعال در آن طنين

  شيطان است، اين قلب مورد طمع و جوآلنگاه  كند. بشري در آن گستاخي مي و طبيعت
  گرداند: و اهللا متعال هر كس را كه بخواهد، پيروز مي

 m    k  j  i  h  g  f   e    dl ]:126آل عمران[  

  .»نيستكار  ناپذير سنجيده شكستو پيروزي جز از جانب اهللا «
هاي خود  كه متوسل به اسلحه شيطان، راهي براي ورود به اين قلب ندارد، مگر اين

ها به قلب  ها را برداشته و با آن ود را در اين قلب ببيند، آنهاي خ شود. شيطان اگر اسلحه
وهم و آرزوهاي دروغين هستند و  هاي شيطان، شهوت، شبهه،  كند. اسلحه حمله مي
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ها در قلب باشند. اگر انسان (صاحب قلب)  شود، كه اين شيطان، در حالي داخل قلب مي 
با  ده وونمي آن مقاومت  وسيله  باشد، به  هاي مجهزي مانند ايمان به اهللا داشته نيز اسلحه

خورد. و ال حول و ال  كند و در غير اين صورت، از شيطان شكست مي شيطان مبارزه مي
  قوة اال باهللا. 

اش را به روي دشمن بگشايد، او را به داخل خانه راه دهد و  هرگاه انسان، در خانه
جنگد. مسئوليت اين  ، با وي ميدشمن با همان اسلحه  اسلحه را در اختيار او بگذارد،

  صاحب خانه است و كوتاهي از طرف خود اوست. ي شكست و ذلّت برعهده





  
 

  بخش پنجم
  درمان صرع





  
 

دهد، صرع،  پيشتر بيان نموديم كه شيطان گاهي انسان را مورد آزار و اذيت قرار مي
  ان كنيم.قصد داريم، داليل صرع و درمان آن را بياكنون  اي از اين آزار است.  گونه

  داليل صرع

صرع در انسان، گاهي ناشي از شهوت، هواي نفس و عشق  1فرمايد: ابن تيميه مي
ها، (شياطين و جن) را  و مجازات است، مثالً برخي انسان  است و گاهي ناشي از كينه

ها يا ريختن  ها با ادرار روي آن كنند كه انسان كه شياطين، گمان مي دهند، يا اين آزار مي
د. در جن ناداني و دان ها را نمي كنند. هر چند كه انسان اين ها را شكنجه مي غ، آنآب دا

آن باشند، آنان را  ي ها شايسته چه كه انسان ستم وجود دارد. در نتيجه، جن بيش از آن
جهت ديگران را مورد آزار و شكنجه  گر، بي هاي ستم طور كه انسان دهند. همان عذاب مي
  دهند.  قرار مي

  ي ما در برابر شياطين و جن هوظيف

در مباحث گذشته، بيان نموديم كه جن مأمور و مكلف به اجراي شريعت است. اگر 
ها را مورد خطاب قرار بدهند،  ها دسترسي پيدا بكنند و بتوانند آن مسلمانان به آن

شد، بايد احكام شريعت به آنان  طور كه اين فرصت براي انسان صرعي فراهم مي همان
  ري شود.يادآو

ترديد اين نوع كار ناپسند است و  اگر آزار جن، ناشي از شهوت و هوس باشد، بي
گناه محسوب مي شود و انسان و جن، از نظر شرعي حق انجام آن را ندارند؛ هر چند كه 
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شود،  با خشنودي ديگري باشد و اگر آن ديگري خشنود نباشد، بر حرمت آن افزوده مي
  ز روي شهوت و هوس، كاري زشت و ستم است.زيرا دچار كردن به صرع، ا

بايد به جن گفته شود، كه اين كار ناپسند و حرام است، تا حجت بر او تمام گردد و 
ها قضاوت  براساس حكم اهللا متعال، كه براي جن و انسان است، ميان آن 1بداند كه او

  كند. مي
از دهد و اين آزار، ر ي دوم باشد، يعني اگر انساني، يك جن را آزا اگر صرع از گونه

روي ناداني باشد، بايد به جن گفته شود: اين انسان، از روي ناداني مرتكب اين حركت 
قصد و عمدي در كار او نبوده است و كسي كه قصد آزار نداشته باشد،  شده است و 

را در منزل و ملك خود انجام داده است، به جن  2نبايد مجازات شود. اگر انسان اين كار
شود كه آن انسان، در ملك خود اين كار را انجام داده است و هر كس، مجاز است  گفته

، نبايد بدون اجازه مالك، در ملك و منزل ها كه در ملك، خود تصرف كند و شما جن
در   هاست، جايي كه انسان ها و بيابان ، ويرانهها و جاي شما جن باقي بمانيديك انسان، 

  جا ساكن نيست. آن
حكم   كه، هرگاه جن به حق انسان تجاوز كند، فرمايد: خالصه سخن اين ميابن تيميه 

گردد، امر به معروف  ها تمام مي شود و حجت بر آن ميها ابالغ  اهللا متعال و رسولش به آن
شود، زيرا اهللا متعال  ها چنين مي طور كه در حق انسان شوند. همان و نهي از منكر مي

  فرمايد:  مي

 m ¼        »  º     ¿     ¾  ½l ]:15اسراء[  

كه پيغمبري (براي  و ما (هيچ شخص و قومي را) مجازات نخواهيم كرد، مگر اين«
  .»سازيم هآنان) روان

                                           
  انسان مخاطب.  - 1
  مثالُ پيشاب يا ريختن آب داغ.  - 2
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يات مرا به سوي شما نيامدند و آ ،از خودتانفرستادگاني ! آيا آدمياناي جنّيان و «
  »ندادند؟هشدار تان بازگو نكردند و شما را از رسيدن بدين روز  يبرا

  نهي از كشتن مارهاي خانگي
كنند،  از كشتن مارهايي كه در خانه زندگي مي ،صرسول اهللا فرمايد:  ابن تيميه مي

ها اجازه بيرون رفتن از خانه، داده شود.  آن  كه سه مرتبه به نهي فرموده است، مگر اين
يشتر، رواياتي پيرامون اين گفتار، بيان گرديد. ابن تيميه، پس از ذكر روايات، دليل آن را پ

فرمايد: كشتن ناحق جن، مانند كشتن ناحق انسان، درست نيست و ستم،  چنين بيان مي
كس حق ندارد بر ديگري ستم كند، هرچند كه او كافر  در هر شرايطي، حرام است. هيچ

  رمايد:ف باشد. اهللا متعال مي

 m®  ¬  «  ª  ©̈   §   ¦  ¥  ¤  £  ¢l ]:8مائده[  

شما را بر آن ندارد كه (با ايشان) دادگري نكنيد. دادگري كنيد كه  ،و دشمني قومي«
  .»تر است دادگري به پرهيزگاري نزديك

به او چون ممكن است جن، به صورت ماري در خانه زندگي كند، پس سه بار بايد 
اگر خانه را ترك كرد، كه هيچ؛ در غير  ز خانه، داده شود، ي بيرون رفتن ا اجازه
صورت، كشتنش جايز است. زيرا اگر مار باشد، كه كشته شده است و اگر جن باشد،  اين

با جني است كه به صورت مار ظاهر شده و به حق و حريم انسان، تجاوز كرده است و 
و دور كردن متجاوز، جايز  انسان آزار برساندخواهد به  ظاهر شدن در صورت مار، مي

  دليل، جايز نيست. است، هر چند با كشتن صورت گيرد. البته، كشتن جن بي
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  و بدگويي در حق اوجن زدن 
وي   به  ديده، اين است كه در برابر انسان ستممؤمن،  ي فرمايد: وظيفه ابن تيميه مي

بايد  در چارچوب  ديده است، البته ياري رساندن، و انسان دچار صرع، ستم ياري رساند
طور كه اهللا متعال سفارش فرموده است. هرگاه جن با امرو  عدالت و انصاف باشد؛ همان

بدگويي و خشونت در حق او، جايز است؛   گاه تهديد، نهي و پندواندرز اصالح نگردد، آن
شان آتشي را بر صورت ي خواست شعله با شيطاني كه مي ،صرسول اهللا طور كه  همان

أعوذ باهللا منك, ألعنك  «: فرمود  مرتبه  سهبه تندي و خشونت برخورد نمود و بيندازد، 
برم و با لعن و نفرين اهللا متعال، تو را لعنت  از بدي تو به اهللا پناه مي ».بلعنة اهللا ثالثاً 

  كنم. مي
فرمايد: وقتي براي درمان بيمار صرعي، نياز به زدن شديد باشد، بايد به  ابن تيميه مي

اين زدن، در واقع بر جن است، يعني با زدن بر شخص صرعي، جن  ه شود، شدت زد
گيرد نه آن شخص. بايد به بيمار زد، تا به هوش بيايد، حتي  است كه مورد ضرب قرار مي

كند و در  دهد كه اصال درد زدن را احساس نمي گاهي خود بيمار به ضارب خبر مي
ضارب، با چوب دستي، سيصد تا  شود كه گذارد. گاهي چنين مي بدنش تأثير نمي
چنان شديد است، كه اگر به  ها زند؛ ضربه ي محكم، به پاهاي بيمار مي چهارصد ضربه

شود. جن است كه صدا  ترديد، اين زدن، بر جن واقع مي بي  ميرد. انساني بخورد، مي
 فرمايد: من بارها گويد. ابن تيميه مي كشد و با حاضران سخن مي دهد و فرياد مي مي

  ام. ام و اين كار را آزموده چنين كرده

  كمك گرفتن از ذكر و تالوت قرآن، براي مبارزه با جن
هاي مبارزه با جني است كه انساني را  ذكر اهللا متعال و تالوت قرآن، از بهترين راه

باره، نقش بسيار مؤثري دارد. در  الكرسي، در اين آيةدچار صرع كرده است. تالوت 
الكرسي را تالوت  آيةست: هر كس هنگام رفتن به رختخواب، حديث صحيح آمده ا

شود و شيطان نزد او  كند، تا هنگام صبح، نگهباني از سوي اهللا متعال، بر وي گماشته مي
  آيد. نمي
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الكرسي را تجربه  آيةعالوه بر حديث يادشده، تعداد زيادي،  1فرمايد: ابن تيميه مي
ين آيه، در راندن شيطان و از بين بردن تأثير آن، ها ثابت شده كه ا اند و براي آن نموده

نقش مهمي دارد. توان اين آيه، در راندن شيطان از بيمار صرعي و از حاميان شيطان 
پرستان،  گران، نفس گران، خشونت بسيار باال است. دوستان و حاميان شيطان، ستم

باشند. اين آيه،  ، ميبرند دلدادگان شهوت و كساني كه از شنيدن ترانه و موسيقي لذت مي
دارد؛  باز مي شان هرگاه با صدق و اخالص خوانده شود، شياطين را از كارهاي شيطاني

هاي نادان و ناآگاه،  رسانند انسان زيرا شياطين، اخبار و اطالعاتي را به حاميان خود مي
ستند، كه ها دسيسه و نيرنگ شياطين ه كه، آن دانند. حال آن ها را از كرامات اولياء مي آن

  دوستان گمراه خويش را، بدان گرفتار كرده اند.

  جن را از بدن بيمار بيرون راند صرسول اهللا 
ابان، دختر وازع  بيش از يك بار، جن را از بدن بيمار، بيرون راند. ام  ،صرسول اهللا 

پسر خود يا پسر  كه: پدربزگم، زارع،  از پدرش روايت كرده بن زارع بن عامر عبدي، 
  برد. صرسول اهللا نزد  رش را، كه ديوانه بود،خواه

رسيديم، عرض كردم: من پسرم را، كه  صرسول اهللا گويد: وقتي نزد  پدربزرگم مي
فرمود:  صرسول اهللا ام تا از اهللا متعال براي او دعا كنيد.  مجنون است، پيش شما آورده

 صرسول اهللا و را نزد در حالي كه آن پسر، بر مركب سوار بود، ا» او را نزد من بياور«
هاي سفرش را بيرون آورده و لباس خوب و نو بر او  آوردم. او را باز كردم، لباس

  بردم.  صرسول اهللا دستش را گرفته و به محضر   پوشاندم،
پشت او   صرسول اهللا خطاب به پسر بچه فرمود: به من نزديك شو.  ،صرسول اهللا 

زد و چنان  را در دست گرفته، بر پشت او مي هايش را به طرف من كرد و پيرامون لباس
فرمود:  زد و مي شد، مي دست خود را براي زدن باال برد، كه سفيدي بغل مباركش ديده مي

  اي دشمن اهللا بيرون بيا، بيرون بيا. » اخرج عدو اهللا اخرج عدو اهللا، «

                                           
  ) 19/55مجموع الفتاوي (  - 1
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پيشين،  كرد، نگاهي كه با نگاه پسر بچه، با هوش و هواس به پيرامون خود نگاه مي
او را در جلوي خود نشاند، برايش دعا كرد و  صرسول اهللا سپس  بسيار متفاوت بود. 

 صرسول اهللا تر از  دست مباركش را بر صورتش كشيد. در آن ميان، كسي بهتر و باهوش
  . 1شد. پيدا نمي

 صرسول اهللا گويد: سه چيز را از  مي  كه  در مسند، از يعلي بن مره، روايت شده
ها را  ها را نديده و پس از من نيز، كسي آن نمودم، كه پيش از من كسي آن مشاهده

  نخواهد ديد.
بودم، در مسير راه، زني را ديدم كه نشسته بود و  صرسول اهللا در سفري همراه 

عرض كرد، اي  افتاد،  صرسول اهللا كه نگاهش به  كودكي همراه داشت، زن به محض اين
ال شده و ما را نيز گرفتار بال كرده است. معلوم نيست پيامبر خدا! اين كودك دچار ب

فرمود: او را نزد من بياوريد. زن ،كودك را  صرسول اهللا شود.  روزي چند بار بيهوش مي
سوار كرد و دهانش را خود او را جلوي  صرسول اهللا داد.  صرسول اهللا بلند كرد و به 

  باز نمود و سه بار در آن فوت كرد و فرمود: 

 ».اهللاِ وُّ دُ أ عَ خسَ , إِ اهللاِبدُ نا عَ أَ , اهللاِ سمِ بِ «
  ).بيرون شواهللا هستم و اي دشمن اهللا،  ي (به نام اهللا متعال، من بنده

جا با ما  كودك را به مادرش داد و فرمود: وقتي برگشتيم، همين صرسول اهللا سپس، 
ادامه داديم و  گويد: ما به سفر خود ديدار كن و حال كودك را به ما خبر بده. راوي مي

رسول جا يافتيم.  زن را همراه با سه گوسفند، آن در بازگشت، وقتي به اين محل رسيديم، 
خطاب به زن فرمود: حال كودك چطور است؟ زن گفت: سوگند به همان اهللا،  صاهللا 

اي نشده است.  كه به حق تو را فرستاده است، از آن روز تا به حال، اصالً دچار عارضه
خطاب به من (راوي) فرمود: از   صرسول اهللا ام،  دان را براي شما آوردهاين گوسفن

  2مركب پياده شو و يكي از گوسفندان را بردار و بقيه را به وي پس بده.
                                           

  ) رواه الطبراني2/9مجمع الزوائد ( -1
  ) 17شماره ( –) 15دارمي ( –) 4/170سند احمد ( -2
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مرا در طايف  ،صرسول اهللا : زماني كه  است كه  از عثمان بن ابي العاص، روايت شده
ام و  دانستم چند ركعت خوانده نمي مامور كرد؛ در نمازهايم چنان دچار وسوسه شدم، كه

. شتافتم صرسول اهللا چند ركعت باقي مانده است. براي حل اين مشكل، به محضر 
اي؟  گفتم: آري، فرمود: براي چه آمده» تو ابن ابي العاص هستي؟«فرمود:  صرسول اهللا 

د ام، حتي قادر به حفظ تعدا ! در نماز دچار مشكل شدهصعرض كردم: اي پيامبر خدا 
رسول اهللا نيستم. فرمود: آري، اين كار شيطان است، نزديك من بيا. نزديك نيز ها  ركعت
دست مبارك را بر سينه من زد و آب  صرسول اهللا رفتم. روي دو زانو نشستم.  ص

دهان مباركش را، در دهانم انداخت و فرمود: اي دشمن اهللا بيرون بيا. اين جمله را سه 
  1د: برو كارت را انجام بده.بار تكرار كرد، سپس فرمو

اگر بيمار مبتال به صرع، راه عالجي براي خود پيدا نكرد و در برابر آن صبر كرد، او 
نزد اهللا متعال، پاداش دارد. در صحيح بخاري، از عطاء بن ابي رباح، روايت است كه 

كنم؟  خطاب به من فرمود: آيا زني از زنان بهشت را به تو معرفي گويد: ابن عباس  مي
آمد و  صرسول اهللا عرض كردم: دوست دارم او را بشناسم. فرمود: آن زن سياه، نزد 

دعا بفرما تا اهللا مرا شفا  شوم،  گفت: من دچار صرع شده و در عالم بيهوشي، لخت مي
خواهي، صبر كني، اهللا متعال در برابر آن، تو را به  فرمود: اگر مي صرسول اهللا دهد. 

كنم،  خواهي برايت دعا كنم، تا درمان شوي؟ زن گفت: صبر مي مي برد و اگر بهشت مي
براي  صرسول اهللا دعا بفرما تا لخت نشوم.   شوم، ولي من در عالم بيهوشي لخت مي

  2اودعا كرد.
گويد: عطاء، براي من روايت كرده است كه: او  در روايات آمده است، ابن جريح مي

آن زن   كه  ابن حجر بيان داشتههاي كعبه ديده است.  آن زن بلندقد و سياه را، در زير پرده
  3هايم را بيرون آورد. ترسم كه مرا لخت كند و لباس گفت: من از شيطان مي

جن را با امر، نهي  صرسول اهللا شود، كه  آري، از روايات يادشده، چنين برداشت مي

                                           
  )2858) شماره (2/273صحيح سنن ابن ماجه ( -1
  ) 5652) شماره (10/814صحيح بخاري ( -2
  ) 10/115فتح الباري ( -3
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ي نيست. بلكه نيروي و لعن و نفرين، از جسم فرد بيمار،  بيرون راند، اما تنها همين كاف
ايمان، يقين ثابت و پيوند نيكو با اهللا متعال، در بيرون راندن جن، نقش بسيار مهمي دارد 

  شود، دال بر اين مدعا است.  و ماجرايي كه اينك بيان مي

  برداري او امام احمد به جن و فرمانفرمان 
خليفه كه امام احمد، در مسجد خود نشسته بود. شخصي از سوي   روايت شده

اميرالمؤمنين، دختري دچار بيماري صرع شده  ي متوكل، نزد او آمد و گفت: در خانه
  است، خليفه مرا فرستاده تا شما براي او دعاي تندرستي كنيد.

 ي را، كه از چوب ساخته شده بود، به آن مرد داد و فرمود: به خانه هايش امام، كفش
خطاب به جن بگو: احمد تو را ميان  اميرالمؤمنين برو و پشت سر آن دختر بنشين و

كني؟  رفتن و ميان هفتاد ضربه با اين دو لنگ كفش، اختيار داده است، كدام را انتخاب مي
برگشت و پشت سر دختر   امام احمد را در دست داشت، هاي آن مرد، درحالي كه كفش

حرف امام نشست و پيغام امام احمد را به او رساند. آن جن سركش از زبان دختر گفت: 
روم، اگر امام احمد، مرا به  پذيرم و از بدن اين بيمار بيرون مي احمد را با جان و دل مي

كند و  چرا كه او خدايش را اطاعت مي  كنم، بيرون شدن از عراق هم امر كند، اطاعت مي
كند. سپس جن از آن دختر جدا  هر چيزي از وي اطاعت مي  هر كس از اهللا اطاعت كند،

  ر شفا حاصل كرد و صاحب فرزند شد.شد و دخت
وقتي امام فوت كرد، جن سركش برگشت. خليفه براي درمان و تندرستي آن دختر، 
پيكي را نزد شاگردي از شاگردان امام احمد فرستاد و از وي درخواست دعا كرد. شاگرد 

هاي يادشده حاضر شد و خطاب به جن سركش گفت: برو بيرون و  امام احمد، با كفش
جن سركش گفت: از تو اطاعت  . تو را تنبيه خواهم كرد  با اين دو لنگ كفش، گرنه
اما از امام احمد بن حنبل از اهللا متعال اطاعت   شوم، كنم و هرگز از بيمار جدا نمي نمي

  ايم. به پيروي از او امر شده ها، كردم و ما جن

  هايي باشد؟ دكتر معالج، بايد داراي چه ويژگي
د داراي ايماني استوار  بوده و بر اهللا متعال توكل داشته باشد. به تاثير دكتر معالج، باي
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ذكر و تالوت قرآن، يقين كامل داشته باشد، زيرا نيروي تاثير او، در راندن جن، به نيروي 
ايمان و ميزان توكل او بر اهللا متعال، بستگي دارد. گاهي آن معالج، در نيروي ايمان و 

راند و گاهي جن از وي  او را بيرون مي تر بوده و  جن قوي توكل بر اهللا متعال، از
ضعيف را  دكتر تواند او را بيرون براند. گاهي نيز جن، شود و معالج نمي نيرومندتر مي

دهد؛ بنابراين، الزم است كه دكتر به كثرت دعا بخواند و  مورد آزار و اذيت قرار مي
عال ياري بجويد. تالوت قرآن و به ويژه مشغول به ذكر شود و در برابرِ جن، از اهللا مت

  تالوت آية الكرسي را، به كثرت انجام دهد.

  طلسم و افسون
فرمايد: درمان بيمار صرعي، با طلسم و افسون دو صورت دارد: اگر  ابن تيميه مي

ي دعاها و كلماتي  شوند، از جمله شود و كلمات تعويذ كه نوشته مي دعايي كه خوانده مي 
ها در دين اسالم سخن بگويد، اهللا  ها واضح است واگر انسان، با آن ي آنهستند كه معن

متعال را بخواهد، ذكر اهللا متعال بگويد و مخلوق را مورد خطاب قرار دهد، استفاه از 
گونه كلمات و دعاها، فوت  ها جايز است. البته جايز است كه شخص صرعي، با اين آن

  فرمود:   صرسول اهللا ثابت است كه  كرده شود يا تعويذ شود، زيرا در صحاح

كٌ « ْ نْ فِيهِ رشِ كُ ْ يَ ا ملَ قَى مَ أْسَ بِالرُّ مْ الَ بَ اكُ قَ َّ رُ ىلَ وا عَ ضُ رِ  .1»اعْ
كنيد، به من نشان بدهيد. طلسم و دعا تا زماني  (دعاهايي كه با آن، بيماران را فوت مي

  يا كلمات شرك آميز نباشد، اشكالي ندارد). اعمالكه همراه با 

  ». عهُ نفَ ليَ فَ  خيهِ أَ  عَ نفَ ن يَّ م أَ نكُ مِ  اعَ طَ ستَ إِ ن مَ  «و فرمود: 

  بايد اين كار را انجام دهد).  (هر كس مي تواند نفعي به برادرش برساند،
ها  كه معاني آن آميز باشد يا اين اگر طلسم و افسون، حاوي كلمات گناه، حرام و شرك

ها، رقيه و تعويذ كند، يا  واند با آنت روشن و مفهوم نباشد، از نظر شرعي، كسي نمي
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چه را كه  گونه كلمات از بدن بيمار بيرون رود، زيرا آن سوگند بخورد، اگرچه جن با اين
  اند، زيانش از سودش بيشتر است. حرام كرده صرسول اهللا اهللا متعال و 

اري بسي  نويسند، آميز تعويذ را مي : آنان كه با كلمات شرك1نويسد در جايي ديگر مي
قصد كشتن يا حبس كردن جن  اگر از اوقات، توانايي بيرون كردن جن را ندارند و حتي

گيرد و چنان در تخيل  جن او را به باد مسخره مي  را دارد، كه انسان را بيمار كرده است،
آورد، كه آن جن را كشته يا حبس كرده است، ولي در واقع اين تخيل و دروغ  او مي

  محض است. 

  ن جنخرسند كرد
خواهند جني را كه به بدن بيمار وارد شده، با ذبح گوسفند يا حيواني ديگر،  برخي مي

اند و در  آن را حرام كرده، صرسولش آميز است كه اهللا و  خشنود كنند، اين كاري شرك
شوند،  از خوردن حيواناتي كه براي جن ذبح مي صرسول اهللا روايات آمده است كه 

  نهي كرده است.
گويند: بيرون راندن جن از بدن بيمار به وسيله ذبح، از قبيل درمان با چيز  برخي مي

بزرگ است. حرف درست اين است كه اهللا متعال، شفا را در  اشتباهيحرام است. اما اين 
هيچ حرامي قرار نداده است. اگر هم درمان با چيز حرام، مانند درمان با مردار يا شراب، 

براي جن، به درمان با چيز حرام، كار درست و برداشت جايز باشد، مانند ذبح كردن 
اختالف علما است، اما حرام بودن مورد صحيحي نيست، زيرا درمان با چيزهاي حرام، 

درمان با شرك و كفر، مورد اتفاق تمامي علما است و هيچ كس در آن اختالفي ندارد و 
  به اتفاق تمام مذاهب، درمان با كفر و شرك، نهي شده است.
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  حكمت آفرينش شيطان

ها و گناهان است؛ او مردم را به سوي نابودي دنيا و آخرت  ي بدي شيطان سرچشمه
كند. شيطان در هر زمان و مكاني، پرچمدار كفر و سركشي پروردگار است و  رهبري مي

تي در آفرينش او خواند. اكنون جاي پرسش است، كه آيا حكم مي مردم را به سوي آن فرا
  نهفته است و اگر هست، آن حكمت چيست؟

در آفرينش شيطان و سپاه او، «  1فرمايد: ابن قيم در پاسخ به اين پرسش چنين مي
داند. اما  را، فقط اهللا متعال مي ها هايي وجود دارد كه تفصيل و جزئيات تمامي آن حكمت

  ها، به شرح زير هستند: حكمت  برخي از آن

  ردن مراتب بندگيتكميل ك -1
تكميل كردن مراحل بندگي پيامبران و دوستان   هاي آفرينش شيطان، يكي از حكمت

شمردن باشد. دشمني و كوچك  مبارزه با اين دشمن الهي و پيروانش مي ي اهللا، به وسيله
چه  شود و خشنودي اهللا متعال را درپي دارد. آن باعث خشم و ناراحتي او ميشيطان، 

هاي او، به اهللا متعال  ها و نيرنگ شود، پناه بردن از بدي ن و پيروانش ميباعث خشم شيطا
ي حق، با گذشتن از  مل بندگي هستند كه بندگان ويژهاها، از جمله مراحل تك است. اين

دهند و اين رشد و تعالي بندگي، منافع و  ، بندگي خود را رشد مي هاي سخت اين گذرگاه
  ها دست يافت.  توان به آن هاي ديگر نمي اهمصالحي را در بر دارد، كه از ر

  ايجاد ترس در دل بندگان، از انجام گناه -2
هاي آفرينش شيطان، اين است كه مؤمنان و فرشتگان از گناه كردن،  از جمله حكمت

هاي سركشي از اهللا، پند پذيرند؛ زيرا  دوري كنند و از سرنوشت بد شيطان و پيامد
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ه شيطان را از جايگاه ملكوتي، به جايگاه ابليسي فرو كشيد. نافرماني اهللا متعال بود، ك
ترديد، وقتي فرشتگان سرنوشت شيطان را ديدند، بندگي، خضوع و ترس ديگري  بي

طور كه اگرپادشاهي يكي از خادمانش را به دليل سركشي،  ها حاصل شد. همان براي آن
ي سركشي،  با ديدن نتيجهبه سختي مجازات كند و از درگاه خود براند، ديگر خادمان، 

  جويند. كنند و از سركشي پادشاه، دوري مي بيش از پيش اطاعت امر مي

  پذيران پندي براي پند -3
ها، اين است كه اهللا متعال، ماجراي شيطان را، پندي براي  آن حكمت ي از جمله

ري، پذير باشند، قرار داده است، تا از سركشي و خودبيني دوري كنند. آ كساني كه پند
طور كه گناه آدم، پدر انسان، را اندرزي براي كساني كه از دستور اهللا سركشي  همان
كنند، قرار داد، سپس آدم توبه كرد، پشيمان شد و به پروردگارش پناه برد، اهللا متعال،  مي

چنان بر آن  كنند و هم پدر جن (شيطان) را نيز پندي براي كساني قرار داد كه گناه مي
كنند و پدر انسان (آدم)، را پندي براي كساني كه، از گناه پشيمان  وبه نميمانند و ت مي
داند، اين دو  گردند، قرار داده است. اهللا متعال بهتر مي شوند و به سوي پروردگار بازمي مي

  و اندرزهاي آشكار و نهاني را در بر دارد.  ها جريان آدم و شيطان، چه حكمت

  آزمايش بندگان -4
هاي آفرينش شيطان، آزمايش بندگان است، تا با گذر از اين آزمايش،  از جمله حكمت

بندگان پاك از ناپاك جدا شوند؛ زيرا اهللا متعال نوع بشر را، از زمين آفريد، زمين داراي 
هاي متفاوتي مانند: نرمي، خشونت، پاكيزگي و ناپاكي است، پس الزم است كه  ويژگي
   هاي نهفته در او، آشكار گردد. ويژگي

  صرسول اهللا فرمايد: از  مي  كه  روايت شده در حديثي از ابو موسي اشعري 
  شنيدم كه فرمودند: 

ضِ « َرْ رِ األْ دْ ىلَ قَ مَ عَ نُو آدَ اءَ بَ جَ ضِ فَ َرْ ِيعِ األْ نْ مجَ ا مِ هَ بَضَ ةٍ قَ بْضَ نْ قَ مَ مِ قَ آدَ لَ اىلَ خَ عَ  إِنَّ اهللاََّ تَ
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َبْ  األْ رُ وَ َ َمحْ مْ األْ نْهُ اءَ مِ الطَّيِّبُ فَجَ بِيثُ وَ اخلَْ نُ وَ زْ احلَْ لُ وَ هْ السَّ لِكَ وَ َ ذَ بَنيْ دُ وَ وَ َسْ األْ  .1»يَضُ وَ
(اهللا متعال، آدم را از يك مشت خاك آفريده است كه آن را از روي سطح تمام زمين 

ست كه فرزندان آدم، بر حسب نوع خاك، برخي سرخ، برخي سياه، جا گرد آورد، اين
  برخي خشن، برخي پاكيزه و برخي ناپاك هستند). برخي سفيد، برخي نرم،

اصلي، از نرمي، خشونت، پاكي و  ي چه كه در ماده با توجه به حديث يادشده، آن
از آن ماده وجود دارد و حكمت الهي باعث شد، كه اين نيز ناپاكي بود، در آفريده 

ابليس است  گردد، وجود ها مي چه كه باعث آشكار شدن آن ها آشكار شوند و آن ويژگي
طور كه پيامبران الهي نيز، ابزاري  كه آزمايش است براي جدا كردن پاك از ناپاك. همان

  فرمايد:  براي جدا كردن پاك از ناپاك هستند. اهللا متعال مي

 m  ̈§  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }       |  {         z  yl ]:179آل عمران[  

كه پليد را از  آن مگركند  ر وضعيت كنوني شما رها منان را بؤاهللا بر آن نيست كه م«
  »پاك جدا نمايد.

افراد پاك و ناپاك در ميان   سوي مكلفين فرستاد، در حالي كه  اهللا متعال، پيامبران را به
پاكان و افراد ناپاك را در رديف ناپاكان   شد، پس افراد پاك را در رديف ها يافت مي آن

  قرار داد.
ن شد، كه پاك و ناپاك را در دنيا كه جاي آزمايش است، با  متعال آ حكمت بالغه اهللا

ها را از هم جدا  روند، آن هم آميخت و وقتي كه به جهان آخرت، كه جاي قرار است، مي
  اي دارد. كند. پس هر گروه، جايگاه جداگانه مي

  گر قدرت كامل اهللا متعال نمايان -5
كردن قدرت كامل اهللا متعال، در قالب هاي آفرينش شيطان، آشكار  از جمله حكمت

آفريدن چيزهاي متضاد است. مانند آفريدن جبرئيل و فرشتگان، ابليس و شيطان. اين 
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هاي قدرت و خواست اوست؛ زيرا او آفريدگار چيزهاي متضاد  هترين نشان يكي از بزرگ
و است. مانند: زمين و آسمان، روشني و تاريكي، دوزخ و بهشت، آب و آتش، گرمي 

  سردي و پاك و ناپاك. 

  گر حسن ضد ديگر است هر ضد، نمايان -6
ها، اين است كه آفريدن يك ضد، حسنِ ضد ديگر را آشكار  آن حكمت ي از جمله

زيبايي  گردد، اگر زشتي نبود،  كند، زيرا حسن هر ضدي، در كنار ضد ديگر آشكار مي مي
زش ثروت و دارايي معلوم بود، ار شد. اگر فقر و تنگدستي نمي خوبان آشكار نمي

  شد. نمي

  شيطان، واسطه تحقق شكر -7
ها، اين است كه اهللا متعال، دوست دارد كه انواع حقيقت شكر  ي آن حكمت از جمله

ترديد، دوستان اهللا متعال، به دليل وجود دشمن  از جانب انسان در حق او تحقق يابد. بي
شيطان، به انواع شكر و سپاس دست اهللا، ابليس و لشكر او و امتحان آنان به وسيله 

رسيدند.  بود، آنان هرگز به اين مقام واالي شكر و سپاس، نمي اند. اگر شيطان نمي يافته
آدم زماني كه در بهشت بود و هنوز توسط شيطان به بيرون بهشت رانده نشده بود و پس 

توبه او را كه مورد آزمايش شيطان قرار گرفت و پروردگارش، او را برگزيد و  از اين
  ار اهللا بود. زپذيرفت، در تمام اين حاالت، او شكرگ

  آفريدن شيطان موجب گرم شدن بازار بندگي است -8
هاي آفرينش شيطان، اين است كه، محبت، بازگشت به اهللا، توكل،  از جمله حكمت

، با ها ها در نزد اهللا متعال هستند و اين عبادت ترين عبادت صبر، خشنودي و...،كه پسنديده
جهاد، دادن جان و مال در راه اهللا متعال و تقديم محبت او بر هر محبت ديگر، تحقق 

تر از هر عبادت  يابند. پس جهاد در راه اهللا متعال، جوهر و روح پرستش و پسنديده مي
ساز بهتر شدن عبادت جهاد  ديگري، نزد اهللا متعال است. آفرينش شيطان و لشكر او، زمينه

شمار دارد و مصالح آن را،  هاي بي است. عبادت و جهادي كه حكمتو پيامدهاي آن 
  داند.  تنها اهللا متعال مي
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  هاي قدرت اهللا متعال و شگفتي ها آشكار شدن نشانه -9
ها و  ساز آشكار شدن نشانه هاي آفرينش شيطان، اين است كه زمينه از جمله حكمت

د شيطان با پيامبران، انكار هاي قدرت اهللا متعال است؛ بدين صورت كه، تضا شگفتي
ها و معجزاتي كه، مظهر تحقق قدرت اهللا  پيامبران و دشمني با آنان، موجب شد كه نشانه

ها: طوفان نوح، عصا و يد بيضاء  ي اين نشانه متعال هستند، آشكار گردند. از جمله
شند. هر با موسي، شكافته شدن دريا، انداختن ابراهيم به آتش و تبديل آن به گلستان، مي

هايي از قدرت، علم و حكمت اهللا متعال هستند، كه در آشكار شدن  هها، نشان كدام از اين
  ها، وجود دليل و عامل، ضروري بود. اين

  ستنشاني از قدرت او آفريدن از آتش، – 10
آتش، سوختن، باال رفتن، و  ي آفرينش شيطان، اين است كه ماده هاي از جمله حكمت

در آن نور و روشنايي، نيز وجود دارد. پس اهللا متعال، از آتش نيز باشد و  نابودي مي
هاي متضاد، در  طور كه اين ويژگي چيزهاي خوب و خراب را پديدار كرده است. همان

خاكي نيز وجود دارد، يعني در خاك نيز خوب و خراب، نرمي و خشونت، سفيد،  ي ماده
  شود.  سرخ و سياهي ديده مي
ها را از خاك آفريده است، وجود اين  ي با تمام اين ويژگياهللا متعال آفريدگان

هاي متضاد، از يك ماده آتشين يا خاكي، نشاني از قدرت اوست و دال بر اين  آفريده
  نكته است كه:

 m    W  V     U   TS        R  Ql ]:11شورى[  

  .»نيست و او شنوا و بيناستاهللا هيچ چيزي همانند «

  اء الهيظهور متعلقات اسم - 11
اهللا هاي  معاني قسمتي از نامهاي آفرينش شيطان، اين است كه،  از جمله حكمت

دهنده)، مذّل  برنده)، معزّ (عرت كننده)، رافع (باال خافض (پست  متعال، از جمله
براي آشكار شدن ، عادل و منتقم (انتقام گيرنده) مفهوم پيدا كنند. حكَمكننده)  (ذليل
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گونه  ات، وجود متعلقات و مظاهري، الزم و ضروري است، هماناين اسماء و صفمعاني 
كه صفات رحمت، احسان، رزق و غيره، براي تحقق يافتن به متعلقات و مظاهر نياز 

  دارند. 

  ظهور آثار ملك تام و تصرف عام  - 12
ها، اين است كه اهللا متعال، مالكي است كه ملكش و قدرتش  از جمله آن حكمت
ير است و تنوع آن در قالب ثواب، عقاب، اكرام، اهانت، عدل، كامل و تصرفش فراگ

رو، وجود  هاي مالكيت تمام و كمال او، هستند. از اين فضل، اعزاز و اذالل، از نشانه
هاي اهللا متعال، بايد  ها باشند، ضروري است، يعني آفريده كساني كه از متعلقات اين پديده

برخي ديگر نيز، مظهر تحقق عقاب، اهانت و  مظهر تحقق ثواب، اكرام و اعزاز باشند و
  اذالل باشند و شيطان و گروه او، مظهر تحقق نوع دوم هستند. 

  وجود ابليس نشاني از حكمت تامه اهللا متعال است - 13
، اين است كه اهللا متعال، حكيم است و حكمت از صفات ها آن حكمت ي از جمله

خودش باشد؛ جايي كه چيز ديگري اوست و مستلزم اين است، كه هر چيزي در جاي 
براي آن مناسب نيست. بنابراين، حكمت اهللا متعال، سبب شد كه موجودات متضاد 

اي داشته باشند، كه براي ديگري زيبنده نيست و از لحاظ  آفريده شوند و هر كدام ويژگي
احكام و ويژگي، با هم متفاوت باشند، زيرا حكمت بدون اين تضاد و تنوع، كامل 

شود. بر اين اساس، وجود موجودات متضاد در ذات و صفات، در عين حال كه  نمي
  باشد. هاي حكمت اهللا متعال نيز مي گر قدرت است، از نشانه نشان

  حمد است ي اهللا متعال، در برابر تمام صفات خود، شايسته - 14
و هاي آفرينش شيطان، اين است كه، حمد اهللا متعال و تعريف او تام  از جمله حكمت

از ، انتقام  كامل است. پس اهللا متعال، در برابر عدل، منع، ذليل كردن، باال بردن درجه
طور كه در برابر  محمود و شايسته ستايش است. هماندشمنانش، و شكست بدكاران 

و اكرام، بايد حمد و ستايش شود. او در برابر تمام اين   فضل، عطا، باال بردن درجه
  صفات، شايسته حمد است. 
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اند و  ها، اهللا متعال را در برابر تمام صفات ستوده فرشتگان، اوليا، پيامبران و تمام انسان
چه كه از تمام و كمال يا از لوازم و نشان حكمت بالغه است، ضروري  آفريدن و ايجاد آن

  باشد. است و تعطيل حمد او مانند تعطيل حكمت جايز نمي

  ي اهللا متعال نسبت به بندگان استگر حلم و بردبار آفرينش شيطان، نشان - 15
  هاي آفرينش شيطان، اين است كه اهللا متعال، دوست دارد نسبت به از جمله حكمت

  تحمل و وسعت رحمت خودش را آشكار گرداند.  بندگانش، حلم، صبر، 
اي را بيافريند، كه شرك كند و از دستورات اهللا  اين امر، سبب شد كه اهللا متعال، آفريده

طاعت نكند، در مخالفت و ناخشنودي او تالش كند، حتي خود را مشابه اهللا متعال، ا
هاي پاكيزه را به او  و نوشيدني ها متعال قرار دهد و با اين همه، اهللا متعال، انواع خوردني

مند شدن او، از  عطا نمايد، او را روزي دهد و از گناهان او درگذرد و زمينه را براي بهره
م سازد، درخواستش را بپذيرد و مشكالتش را حل كند و با احسان ها، فراه تمام خوشي

ادبي او، با او رفتار كند، آري، اهللا متعال بهتر  و انعام بر وي، بر عكس كفر، شرك و بي
  هايي در آفرينش شيطان نهفته است. داند كه چه حكمت مي

اشعري كند: ابوموسي  بخاري در تاييد مطلب باال، روايتي به شرح زير نقل مي
  فرمودند:  صرسول اهللا گويد:  مي

مْ « هُ قُ زُ رْ يَ مْ وَ افِيهِ عَ يُ ا وَ لَدً ونَ لَهُ وَ عُ دْ لَّ يَ جَ زَّ وَ نْ اهللاَِّ عَ هُ مِ عُ مَ ىلَ أَذً يَسْ َ عَ ربَ دٌ أَصْ ا أَحَ   ».مَ

بيند، از اهللا متعال شكيباتر نيست، بندگان، فرزندي را  (هيچ كس در برابر آزاري كه مي
گذرد و آنان را روزي  دهند، اما اهللا متعال از اين جسارت بزرگ آنان درمي يبه او نسبت م

  1دهد). مي
  فرمودند: صرسول اهللا   كه  روايت شده در صحاح، از ابوهريره 
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ذِ « ا تَكْ أَمَّ لِكَ فَ نْ لَهُ ذَ كُ ْ يَ ملَ نِي وَ تَمَ شَ لِكَ وَ نْ لَهُ ذَ ْ يَكُ ملَ مَ وَ نُ آدَ نِي ابْ بَ ذَّ الَ اهللاَُّ كَ لُهُ قَ وْ قَ ايَ فَ يبُهُ إِيَّ
قَ  ايَ فَ هُ إِيَّ تْمُ ا شَ أَمَّ تِهِ وَ ادَ نْ إِعَ َّ مِ يلَ نَ عَ وَ قِ بِأَهْ لْ لُ اخلَْ لَيْسَ أَوَّ أَينِ وَ دَ امَ بَ ينِ كَ عِيدَ ا لَنْ يُ لَدً ذَ اهللاَُّ وَ َ لُهُ اختَّ وْ

نْ يلِ  كُ ْ يَ ملَ ْ أُولَدْ وَ ملَ ْ أَلِدْ وَ دُ ملَ مَ دُ الصَّ َحَ ا األْ نَ أَ دٌ وَ ئًا أَحَ فْ  ». كُ
فرمايد: انسان مرا انكار كرد و براي او شايسته نبود كه مرا انكار كند.  (اهللا متعال مي

مرا آفريده است، پس از مرگ زنده   طور كه انكار او، اين بود كه گفت: اهللا متعال آن
تيار كرده گويد: اهللا متعال زن و فرزند براي خود اخ كند، اما دشنام او اين است كه مي نمي

 1ام و هيچ همتائي ندارم). م و زاده نشدها نياز هستم، نزاده كه من يكتا و بي است، حال آن
  (بخاري)

شود،  اهللا متعال، با وجود آگاهي از اين انكار و دشنام، كه از طرف انسان متوجه او مي
ز آنان دفاع دهد و ا دهد، آنان را مورد عفو قرار مي منكران و دشنام دهندگان را، روزي مي

ها را  دهد و اگر توبه كنند، توبه آن كند، آنان را به سوي بهشت خود دعوت مي مي
احوال، آنان را مورد لطف  ي سازد و در همه پذيرد، بدي آنان را به نيكي تبديل مي مي

داند كه پيامبرانش را به سوي آنان روانه كند و به  آن مي ي دهد، آنان را شايسته قرار مي
آميز و اندرزگونه، آنان را مورد خطاب  كند، كه با سخنان شيرين و محبت ان امر ميپيامبر

  قرار دهند و با محبت با آنان برخورد كنند. 
شود: چه  گويد: هر شب از طرف اهللا متعال، اين ندا سر داده مي فضيل بن عياض مي

اني كسي جود و سخاوتش بيشتر از جود و سخاوت من است، بندگان از من نافرم
كنم، كه گويي از من نافرماني  خواب، چنان از آنان پاسداري ميهنگام كنند و من در  مي

كاران جود و  اند، بر گناه كنم، كه گويي گناه نكرده اند و چنان از آنان مراقبت مي نكرده
دهم، چه كسي مرا صدا كرد و من او را  كنم و بدكاران را مورد لطف قرار مي بخشش مي

او ندادم؟ من جواد هستم، جود و   ؟ چه كسي از من خواست و من بهاجابت نكردم
بخشش از جانب من است، من بزرگوار هستم و بزرگواري از جانب من است، از 

چه را كه از من  آندهم،  بندگان خود مي  بهبزرگواري من، اين است كه  هاي هنشان
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اند،  ه گويي هرگز گناه نكردهدهم، ك كنندگان مي اند و چنان به توبه خواسته يا نخواسته
من، به  ي كاران از دروازه برد؟ و گناه پس آفريده اگر از من فرار كند، به چه كسي پناه مي

  روند؟  كجا مي
  در يك حديث قدسي چنين آمده است:

ها  بريم: من آن آور بسر مي اي بسيار شگفت من (اهللا متعال) و جن و انس در معامله
كنند، من آنان را روزي  نم، ولي آنان ديگران را پرستش ميآفري (جن و انس) را مي

  كنند. دهم و آنان از ديگران تشكر مي مي
و در حديثي ديگر آمده است: اي فرزند آدم! تو در حق من انصاف نكردي، خير 

آمد، با  گرديد، اما شر و بدي تو به سوي من مي من همواره بر تو نازل ميهاي  نيكي
كردم و بدان كه من نيازي به تو  دادم، چه بسيار به تو محبت مي مي هايي كه به تو نعمت

كه، تو به  دهي و حال آن ندارم و تو چقدر با انجام گناه، خود را مورد خشم من قرار مي
  آورند.  من نيازمند هستي، فرشتگان همواره كارهاي زشت تو را، به سوي من مي

  در حديث صحيح آمده است: 

سِ « فْ  نَ الَّذِ رُ وَ فِ يَغْ ونَ اهللاََّ فَ رُ فِ تَغْ يَسْ نِبُونَ فَ ذْ مٍ يُ وْ اءَ بِقَ جلََ مْ وَ بَ اهللاَُّ بِكُ هَ نِبُوا لَذَ ذْ ْ تُ هِ لَوْ ملَ ى بِيَدِ
مْ    ».هلَُ

(سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، اگر شما گناه نكنيد، اهللا متعال شما را 
و سپس آمرزش بخواهند، تا آنان را آفريند، كه گناه كنند  برد و در عوض كساني را مي مي

  بيامرزد). 

گر احكام اسما،  اي آفريده، كه نشان اهللا متعال، آفريدگانش را به گونه - 16
  صفات و آثار او باشند 

مقتضي آن است   -بدليل محبت او براي اسماء و صفاتش -حمد و حكمت اهللا متعال،
  و آثار آن باشد.كه مخلوقي را بيافريند تا مظهر احكام، اسما، صفات 
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گر عفو او باشد و  خاطر محبت او به صفت عفو، مخلوقي را آفريد تا نشانه آري، ب
گر مغفرت او باشد، در برابر او  به خاطر محبتش به مغفرت، مخلوقي را آفريد تا نشان

  صبر كند و در معامله با وي شتاب نكند.
گر تحقق عدل و  نشان و به خاطر محبتش به عدالت و حكمت، موجودي را آفريد تا

حكمت او باشد و به خاطر محبتش به جود، سخا، احسان و نيكي، كساني را آفريد، كه 
با وي بدرفتاري و از وي سركشي كنند. اگر آفريدگان او، مرتكب انواع گناه و سركشي 

شماري از دست  هاي بي كرد و حكمت نشوند، اين همه حكمت و مصالح تحقق پيدا نمي
  رفت.  مي

 متعال، كه بهترين آفريدگار، بسيار با بركت و پروردگار عالميان است، ايشان تنها اهللا
باشد، حكمت او  هاي گسترده مي حاكم بر حق جهان، صاحب حكمت بالغه و نعمت

گر  اي، نشان برابر قدرت و قدرت او هماهنگ با حكمت اوست و هر موجود و هر پديده
  باشد.ميحكمت و قدرت او 

  هاي اهللا متعال است موجب بوجود آمدن پسنديده يطان،ش وجود - 17
ملعون،  ي گردد، كه به سبب وجود اين آفريده آري، اگر نيك بنگريم، بر ما روشن مي

تحقق پيدا كرده است، براي رسيدن به چيزهاي مورد پسند خداوند متعال بسياري از 
كه كاالي  ها را تحمل كرد. فرزانه و خردمند، كسي است محبوب، بايد سختي

آورد، اگر راه ديگري را براي بدست آوردن آن  اش را با تحمل رنج بدست مي پسنديده
  نداشت. وجود

  اهللا متعال، دوست دارد كه پناهگاه دوستانش باشد - 18
هاي كمال و  طور كه جود، عطا و سخاوت، از جمله صفت فرمايد: همان ابن تيميه مي

دادن و ياري نمودن نيز از صفات كمال و افعال افعال، موجب مدح و ثنا هستند، پناه 
دهد،  طور كه پناهندگان را پناه مي باشند. همان بوده و موجب مدح و ستايش مي

جويان نيز بايد نزد او پناهنده شوند. هنر و شاهكار پادشاه اين است كه دوستانش را  پناه
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ي  ن كندي دربارهپناه داده و دوستانش نيز، پناه او را جويا شوند. احمد بن حسي
  گويد: ممدوحش چنين مي

لهُ مِّ نْ أَلُوذ بِهِ فِيامَ أُؤَ ا مَ اذِرهُ                يَ َّنْ أُحَ وذ بِهِ ممِ نْ أَعُ مَ  وَ
 

ه ارسِ ظْامً أَنْتَ كَ ْربُ النَّاس عَ ابِره                 الَ جيَ ظْامً أَنْتَ جَ ونَ عَ ِيضُ الَ هيَ  وَ
 

آورم. اي كسي كه در هنگام  آرزوهايم، به تو پناه مي اي كسي كه براي رسيدن به(
آن هستي، به دست هيچ  ي جويم. استخواني را كه تو شكننده ترس و خطر، پناه تو را مي

اش هستي، هيچ كس توان  شود و استخواني را كه تو، جبران كننده كس جبران نمي
  شكستن آن را ندارد). 

  وصف خالق مي گفت. چه زيبا بود اگر گوينده اين سخن را در
منظور اين است كه اهللا منان، دوست دارد كه بندگانش را پناه دهد و بندگان به او پناه 
ببرند. اهللا متعال، رسولش را در كتاب خود، بارها امر كرده است تا به او پناه ببرد، زيرا 

محقق  بر بنده عمت كامل راوقتي اهللا متعال بنده را از دشمنش برهاند و پناه دهد، ن
هاي او، در قالب نعمت ناقص  كند. پس رهانيدن از دست دشمن و پناه دادن از بدي مي

گيرد. اهللا متعال دوست دارد، كه نعمت هايش را بر بندگان مؤمنش، كامل كندو  انجام نمي
  ياري و كمك در برابر دشمن را، به بندگانش نشان دهد. 

  حكمت زنده ماندن ابليس تا پايان دنيا

  باره، توضيحاتي به شرح زير بيان داشته است: م در (شفاء العليل) در اينابن قي

  آزمايش بندگان -1
ها، اين است كه اهللا متعال، وجود ابليس را آزمايشي براي جدا  ي آن حكمت از جمله

كردن پاكان از ناپاكان و دوستان از دشمنان، قرار داده است. بنابراين، حكمت اهللا متعالي 
ها زنده بماند، تا اين هدف تحقق يابد و اگر  ه شيطان تا پايان حيات انسانسبب آن شد ك
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شد، آري، باقي ماندن كفار تا  برد، اين هدف برآورده نمي اهللا متعال، ابليس را از بين مي
اي از همين زنجير است. اگر اهللا  پايان زندگي دنيا، كه دشمنان اهللا متعال هستند، نيز حلقه

هاي بسياري كه در بقاي  ساخت، حكمت برد و همه را نابود مي بين مي متعال كفار را از
طور كه حكمت اهللا متعال، سبب شد  ترديد، همان رفت. بي ها نهفته است، به هدر مي آن

كه آدم (ابوالبشر) را آزمايش كند، آزمايش فرزندان آدم نيز، از روي حكمت الهي است، 
  بختي برسند. و طرفدارانش، به نگونتا دشمنان ابليس به خوشبختي و دوستان 

  او است ي زنده ماندن شيطان، پاداش اعمال گذشته -2
زنده ماندن شيطان تا پايان دنيا، اين است كه حكمت اهللا  هاي از جمله حكمت آري، 

كه او در  اي نداشته باشد و حال آن متعال، سبب شد تا شيطان در آخرت اندك بهره
پرستيد. اهللا متعال زندگي  اهللا را مي  انكار سجده بر آدم،دور، يعني پيش از  ي گذشته

به او عنايت كرده است؛ زيرا اهللا  اش، هاي گذشته طوالني دنيا را، به عنوان پاداش عبادت
ستم نخواهد كرد. انسان  هيچ كس، كه عمل نيكي را انجام داده است،   نسبت بهمتعال، 

اما انسان كافر، در دنيا، به  بيند،  رت ميمؤمن، پاداش كارهاي نيكش را در دنيا و آخ
اي نخواهد  رسد و وقتي به جهان آخرت قدم بگذارد، بهره پاداش كارهاي نيك خود مي

  نيز ثابت شده است.  صرسول اهللا داشت. اين مطلب، از احاديث صحيح 

  زنده ماندن  شيطان، براي سنگين شدن بار گناهانش است -3
يامت، به خاطر بزرگداشت او نيست، زيرا اگر شيطان زنده ماندن شيطان تا روز ق

تر و درنتيجه، عذابش نيز كمتر بود. اما شيطان،  مرد، برايش بهتر بود؛ چون گناهش كم مي
بر سركشي و دشنمي با اهللا متعال، پافشاري كرد، از حكمت  چون گناهش سنگين بود،

متعال را گمراه كند، پروردگار سوگند خورد كه بندگان اهللا  و جويي كرد، اهللا متعال عيب
او را پس ي گناهانش، بيفزايد،  داشتن او، عذابش را به اندازه خواهد، با زنده نگه نيز مي

مهلت داد، تا بر گناهانش افزوده شود، تا عذابي در رديف اول و ويژه برايش در نظر 
بدي و  ي هر گونه كه در شرك و كفر در رديف اول قرار دارد، سرچشمه گيرد، همان

  شود، ها، مجازات مي ي تمامي گناهان و بدي گناه، شيطان است، در دوزخ نيز، به اندازه
  گردد و به پيروانش مي رسد. از شيطان بر مي  هر عذابي كه به دوزخيان برسد،
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  كاران است زنده ماندن شيطان، براي رهبري گناه -4
اين است كه شيطان در هاي زنده ماندن شيطان تا روز رستاخيز،  از جمله حكمت

  دشمني و جدال با پروردگار گفت: 
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؟!  اي آيا اين همان كسي است كه او را بر من ترجيح و گرامي داشته )شيطان گفت:«(
نابود  با گمراهي)را ( ش، مگر اندكي،فرزندانهمگي اگر مرا تا روز قيامت زنده بداري، 

  ».گردانم مي
دانست كه در ميان فرزندان آدم، كساني هستند، كه شايستگي رفتن به  اهللا متعال مي

جايي است كه سرشار از ناپاكي، سختي و  ها، آن بهشت را ندارند و جاي مناسب براي آن
ه شيطان گونه افراد، نگاه داشت و به زبان قضا و قدر، ب دشواري باشد. شيطان را با اين

ها  ها بنشين و هرگاه آن ها همراهان و دوستان تو هستند، تو در انتظار آن چنين فرمود: اين
ها رفتار كن، اگر او شايستگي بندگي را داشته باشد، به تو  به ميل خود با آن را ديدي، 
دهدكه بر او چيره شوي، زيرا سرپرست و نگهبان پاكان و نيكان، من هستم و  اجازه نمي

اند و تو دوست  ها كساني هستند كه شايستگي بندگي مرا در خود به وجود آورده آن
هايي كه از دوستي با من و خشنودي من، خود را بي نياز  گنهكاران و بدكاران هستي، آن

  فرمايد:  پندازند. اهللا متعال مي مي
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ايمان دارند و بر پروردگارشان به اهللا بر كساني كه تسلطي گونه  شيطان هيچ ،گمان بي«
تنها بر كساني است كه او را به دوستي  شيطانتسلط بلكه   .ندارد، نمايند ميتوكل 

  .»ورزند او شرك مي ي گيرند و به واسطه مي
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ر خوار كردن و اهانت به آنان نيست، البته، از دنيا رفتن پيامبران و فرستادگان، به خاط
زشتي و   خود برسند و از خرابي، رفيعها به جايگاه واال و  بلكه به اين دليل است، كه آن

رها شوند و پس از يك  آنان هاي دنيا، آزاد شده و از مزاحمت دشمنان و پيروان رنج
به نفع خود آنان و به سود   ،اين اساس، از دنيا رفتن پيامبران  پيامبر، پيامبر ديگري بيايد. بر

  امت است.
شوند و در نهايت لذت و  اما نفع خود آنان، به اين دليل، كه از مشكالت دنيا رها مي

پيوندند، عالوه بر اين، اهللا متعال به پيامبران ميان رفتن از دنيا  شادي، به پروردگار خود مي
رگ را انتخاب نكند، از دنيا و ماندن در آن، اختيار داده است؛ هر پيامبري تا خودش م

  رود. نمي
بري امت، محدود به زمان زندگي پيامبران نبوده و  ن بايد توجه داشته باشيم كه فرما

بري از آنان هستند، البته  ها پس از رحلت پيامبران نيز، مكلف به فرمان نيست، بلكه امت
پرستند و اهللا  آنان، اهللا را ميپرستند، بلكه به فرمان  را نمي پيروان پيامبران، خود پيامبران 

ميرد؛ بنابراين، از دنيا رفتن پيامبران،  ماند و هرگز نمي متعال است زنده و جاودان مي
چنين،  ها و براي امت در بر دارد. هم شماري را براي خود آن هاي بي مصالح و حكمت

زمين، نيافريده پيامبران انسان هستند و اهللا متعال هيچ انساني را براي باقي ماندن در 
ها را به عنوان  جانشين در روي زمين قرار داده است، يعني يك نسل بايد  است، بلكه آن

  آن شود.  جانشين برود و نسل ديگري،
داشت، حكمت و مصلحت  ها را براي هميشه زنده نگاه مي اگر اهللا متعال، انسان
از نداشت. بنابراين،  ها را رفت و زمين نيز، گنجايش سكونت آن جانشيني، از دست مي

شد و دنيا براي  بود، زندگي در دنيا تلخ مي اگر مرگ نمي  مرگ، كمال هر مؤمني است،
  داشت. حكمت مرگ، براي مؤمن، همان حكمت زندگي است. ها هيچ لذتي نمي انسان
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  ها ميزان موفقيت شيطان در هالك كردن انسان
را مورد خشم و لعن و نفرين خود وقتي شيطان براي آدم سجده نكرد و اهللا متعال او 

قرار داد و از رحمت و بهشت، بيرون راند، در پيشگاه پروردگار توانا، سوگند خورد، تا 
  بندگان را ربوده و از راه اهللا منحرف كند و به بندگي خويش وادارد.  نمااي

 m    ~  }  |  {    z  y  xw  vl ]:118نساء[  

 ،خورده) و گفته است كه: من از ميان بندگان توند سوگكند!  (او  نفريناهللا او را «
    .»گيرم مي ،معين خود را ي بهره
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؟!  اي آيا اين همان كسي است كه او را بر من ترجيح و گرامي داشته )شيطان گفت:«(
نابود  را (با گمراهي) ش، مگر اندكي ،فرزندانهمگي ، اگر مرا تا روز قيامت زنده بداري

  ».گردانم مي

  بني آدم، به اهدافش رسيده است؟ميان تا چه اندازه  شيطان، در 
تصوير هولناكي از گمراهي فرزندان آدم، در   اگر به تاريخ بشر نگاهي انداخته شود،

به  كار كردند، آسماني را ان هاي شود. چگونه پيامبران و كتاب اذهان ترسيم مي
  فرمايد: اهللا متعال مي  ي او را، با وي شريك گرفتند، پروردگارشان كفر ورزيدند و آفريده
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آورند، هرچند  بيشتر مردم (به سبب كفر و پيروي از هوي و هوس، به تو) ايمان نمي«
    ).»تن را زحمت دهيبسيار خويش ،ي ايشانيكه تالش كني (و در راهنما

  به همين دليل، خشم و انتقام اهللا متعال بر آنان تحقق پيدا كرد.
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دروغ شان آنان را  پس از ديگري روانه كرديم و اقوام سپس پيغمبران خود را يكي«
 ي (ديار نيستي) كرديم و ايشان را مايه ي روانه ،ديگريپس از م يكي را ما ه .انگاشتند
  .»باورند ايمان و بي . نابود باد اقوامي كه بيقرار داديمعبرت 

بينيم كه پرچم او را به اهتزاز  امروزه، هر جايي را كه بنگريم ،دوستان شيطان را مي 
خوانند و  ادي او (شيطان) فرامياند و دوستان او، مردم را به سوي اصول و مب درآورده

كنند. دو حديث زير، بيان شده است كه تا چه اندازه، شيطان  دوستان اهللا را شكنجه مي
كند كه دوزخيان را از  به اهداف خود رسيده است: اهللا متعال روز قيامت به آدم امر مي

پرسد، اهللا متعال  ميان فرزندان خود، بيرون بياورد. وقتي آدم در مورد تعداد اين گروه مي
  نفر اهل دوزخ و يك نفر اهل بهشت است. 99فرمايد: از هر صد نفر،  به آدم مي

نفر اهل دوزخ و يك نفر اهل  999در حديثي ديگر آمده است: از هر هزار نفر، 
  1بهشت است.

و پدر ماجراي از كه فرزندان آدم، فرزنداني  موردآري، بدين ترتيب گمان شيطان در
  . كند ميتحقق پيدا   ،نگرفتندپند  خودپيشينيان 

پرتگاه دوزخ سوق به  بكشد و زنده است تا فرزندان آدم را به نابودي ،ن ملعونيا
   .تحقق پيدا كند ش،دشمنمورد گمان شيطان در  كه  ،چقدر زشت است دهد.
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د چرا كه همگي از او يآنان راست گردان ي رهابليس پندار خود را درباترديد،  بي«
   .»مگر گروه اندكي از مؤمنان ،پيروي كردند
او تحقق پيدا كند و او از اين  ي بسيار زشت است كه گمان شيطان درباره ،براي انسان
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به جايي  ،ها زشت و ننگين انسانكار اين  سركشي كند.پروردگارش از و پيروي دشمن 
 ،و در ساير نقاط جهانگروهي در عراق  ،تصور نيست. آري وكه قابل توصيف رسيده، 

 از برخيند و مشاهده شده است كه نام و خود را بندگان شيطان مي اند ابراز وجود كرده
رفتار آور  چقدر شگفت ،ها اين گونه انسانبا  ؛خورند مينويسندگان، به شيطان سوگند 

  !خواهد شد

  شيدكثرت هالك شوندگان نگران نبا ي درباره
نخورد. در را شوندگان  فريب كثرت هالكشايسته است كه  ،براي انسان خردمند

و حق بودن  يقتحقچه كه مهم است،  آن  بلكهنيست، مهم  ، زيادتعدادميزان عدل الهي 
  است، هر چند كه پيروان آن كم باشند.

 ،ان رب خودي كه اهللا را به عنويها آنبايد خود را از پيروان حق قرار دهيم،  ،بنابراين
كه آنان  ؛اند اهللا، پذيرفته و پيامبرفرستاده را به عنوان  صو محمد  ناسالم را به عنوان دي

و پيش از اند  ايستادهاو ، در برابر اند و با دليل و شمشير شناخته را ششيطان و پيروان
  .اند نيدهرها خود را از شر شيطان ،و پيوستن به دين او اهللا متعالپناه بردن به با  ،شمشير
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به صلح و  )اسالم را به تمام و كمال بپذيريد و(همگي  !ايد اي كساني كه ايمان آورده«
و اگر   ستاو دشمن آشكار شماگمان  بي .پيروي نكنيد شيطانهاي  يد و از گاميآشتي درآ

توانا اهللا گمان  بيكه بدانيد  پسمنحرف و دچار لغزش شديد  ،روشن داليلاز آمدن پس 
  .»استكار  سنجيدهو 

كه  ،ما را در رديف كساني قرار دهدخواهيم كه با منت و بزرگواريش،  مي اهللا متعالاز 
  ان بر محمد و اوالد و اصحابش.پاي اند و درود بي تمام معنا، دين اسالم را پذيرفته به
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