
 

 

 ها و مراحل نفوذ شیطان در انسان راه

 *  ادهاالسالموالمسلمینالفابا حجت

 مقدمه

در معنهای عهام بهه « شهیطان»های دینی کاربردهای متفهاوتی دارد؛  لفظ شیطان و ابلیس در آموزه
ی اسهت کهه از « ابلیس»معنای موجود شرور و سرکش است.  به معنای خاص، همان شیطان جنف

درگاه الهی و رحمت او رانده شد. وقتی شیطان از درگاه الهی رانده شد، به خداونهد عهرض کهرد: 
ََ قا» ، ِإاَّ ِعباَدَ  ِمْنُهُم لْلُمْخَ صي ََ ُهْم َأْجَمعي ْغِوينَّ ََ ََلُ ِت ت»گفهت:  1«:َل َفِبِعزَّ ات سهوگند،  بهه عه ف

 هم  آنان را گمراه خواهم کرد، مگر بندگان خالص تو از میان آنها.
دار است و با تمام قوا و لشکرش تالش بر انحهراف و  شیطان راه ن خطرناکی برای انسان دین

گمراهی انسان دارد. از طرفی باید اذعان داشت شیطان به اذن خداوند متعال در عرص  آزمهایش و 
های نفوذ او در زنهدگی، از  کند. شناخت این دشمن و راه ترین نقش را برای آدمی ایفا می ابتال مهم

وجهه بهه گری و نفوذ خود انسان را از ت ترین وظایف هر انسانی است. شیطان با تدلیس، جلوه مهم
کند. نکته مهم این است که ابلیس موجهودی دارای عقهل اسهت؛  خدا و سعادت حقیقی دور می

بنابراین از روی آگاهی و اختیار با خدای متعال به مخالفت پرداخته است؛ به همین دلیهل نمونه  
آید؛ چراکه انسان هم دارای عقهل، علهم و  آموزی انسان به حساب می آشکار و خوبی برای عبرت

کرد، به دلیل نداشتن ایمان واقعی دچار کبر شد و بر سر  راده است. شیطان گرچه عبادت خدا میا
   .سازحبط اعمال صالح او گردید کبریایی خداوند به ن اع با او پرداخت و کبرورزی او زمینه

 شود.  های نفوذ شیطان در انسان اشاره می در این نوشتار به مراحل و راه
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 نهای نفوذ شیطا شیوه

دربهارۀ شهناخت راهکهار نفهوذ شهیطان و مهذمت پیهروانش  نهنج البالغنهدر  حضرت امیهر
 فرماید:  می

اَ ا أدو ِبِةْماَ اَقطه َو َخاِفأىا اَ اَفأ ه َُ ْشَ  كًااَفَبا
َ
ا  َُ و ْما َخَذةو ْمِ ِةْماِمََلكًااَ ا ته اِأَ َُ يَطا َخذو  ا ُشه  ته

ْعيِنِهْما
َ
اِبِةْماَفَنَظَ اِكَ جو َو َخَطأَل اَقَبَجاِفىا ُْ ا  أمو هو َُ فأَنا أَلاَ اَز َُ ا ُزه ِسَنِتِهْماَفَ ِكَباِكِهأمو ُْ

َ
َ اَنَطَقاِكَ

َساِن  ُِ َباِهِلاَعََّىا
ُْ ََّْطاِنِ اَ اَنَطَقاِكا اِفىاسو ُو يَطا ا ُشه منحرفان، شهیطان را  1:ِفْعَلاَمْناَةْداَشِ َك و

ههای آنهان تخهم  لمعیار کار خود گرفتند و شیطان نی  آنهها را دام خهود قهرار داد و در د
نگریسهت و  های آنان می شان پرورش داد. با چشم های خود را در دامان گذارد و جوجه

گفت؛ پس بها یهاری آنهها بهر مرکه  گمراههی سهوار شهد و  های آنان سخن می با زبان
داد در  کردارهای زشت را در نظرشان زیبا جلوه داد؛ ماننهد رفتهار کسهی کهه نشهان مهی

 گوید. و با زبان شیطان، سخن باطل می حکومت شیطان شری  است
شهود و نهه  های دینی، نفوذ شهیطان در وجهود ههر انسهانی اختیهاری دانسهته می با تأمل در آموزه

دهنهد و مجهوز ورود او را در کشهور  ها به شیطان چراغ سب  نشهان می اجباری. در حقیقت انسان
َْ »کنند:  وجود خویش صادر می اٍن ِإَاه َأْن َدَعْوُتُکْم َفاْسنَتَجْبُتْم ِلنی َوَما َكاَن ِلی َعَ يُکْم ِم َِ  2«:ُسْ 

طی نداشتم، ج  اینکه دعوت  تان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید.  من بر شما تسلف
شیطان برای نفوذ از نقاط ضعف انسان استفاده میکنهد؛ بهرای مثهال آدمهی وقتهی خشهمگین 

جها  شهود و شهیطان از همین یم درسهت میکند و ناتوان از تصم اش خوب کار نمی شود، عقل می
ای اعم از اعتقادی، فکری، تعبدی و اخالقی بها  شود. شیطان در بروز دشمنی از هر روزنه وارد می

های نفهوذ شهیطان در انسهان اشهاره  کند. در ادامهه بهه مراحهل و شهیوه اب ارهای متفاوت ورود می
 شود: می

 . دعوت1

کننهد؛  راحتی دعهوت او را قبهول نمی ها بهه اسهت، انسهان ازآنجاکه دعوت شیطان به زشتی و گناه
چراکه دعوت او به زشتی و گناه است؛ بنهابراین شهیطان بهرای دعهوت خهود ترفنهدهایی بهه کهار 
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ها  بهرد و وارد زنهدگی انسهان ها، قبح زشتی را از بین می دادن زشتی گیرد. شیطان با خوب جلوه می
شهدن پهیش  تهدریج تها مرحله  قاتل آینهد؛ ولهی به یها میها ابتدا پاک وخوب به دن شود. انسان می
کنهد. در قهرآن  روند. شیطان از تمام جهات با تمام توان انسان را به شرارت و زشتی دعوت می می
َْ َشنَماِئِ ِهْم َوَا َتِجن»خوانیم:  می َْ َأيَمناِنِهْم َوَعن َْ َخْ ِفِهنْم َوَعن َِ َأيِديِهْم َوِم َْ َبي ُهْم ِم ُد ُثمَّ ْلَِتينَّ

 ََ شهان بهر  سرشان و از طرف راست و از طرف چپ  رو و از پشت  گاه از پیش آن 1«:َأْكَیَرُهْم َشاِكِري
 تازم و بیشترشان را شکرگ ار نخواهی یافت.   آنها م

مراد از چهار طرف در آیه در دعوت و همراههی شهیطان، جههات جغرافیهایی نیسهت، کنایهه 
دههد؛ بهرای مثهال  روی را کوچک نشان می نی آخرت پیشآید، یع است؛ اینکه شیطان از جلو می

گوید هنوز برای توبه وقت داری، جوان هستی و برای عبهادت وقهت  اگر فرد گناهی انجام داد، می
کنند؛ ضهمن اینکهه تهو  زیاد است؛ اگر به جهنم بروی، پس وای به حال آنهایی که چه کارها نمی

 خواهی، در آینده جبران کنی. می
 فرماید:  می امام باقر

سهر،  دادن آخهرت آسهت و منظهور از پشت رو، سبک و ساده جلوه آمدن شیطان از پیش
اندوزی وبخل از پرداخت حقهوق واجه  بهه خهاطر ورا  و  کردن مردم به مال مشغول

کردن امهور معنهوی بهه وسهیله شهبهات و  متعلقین است؛ هدف از سمت راست، ضایع
چپ، لذات مادی و شهوت را در نظر مهردم  ایجاد شک وتردید است و منظور از سمت

 2دهد. جلوه می
ا»رسهاند کهه:  جا می ها بهدان شیطان کار را برای بعضهی به فرمودۀ امام علی َُ أْيطا َخأذو  ا ُشه ِ ته

منحرفان در کارشان شیطان را مهالک و اسهاس کهار و الگهو خهود قهرار دادنهد.  3«:ََلْمِ ةْماِمَلكاًا
کننهد،  اند و بهر پروردگارشهان توکهل می طان بر کسانی که ایمان آوردهگونه که اشاره شد، شی همان

اند، توسط او شرک  تسلطی ندارد؛ تسلط او تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگ یده
نهند. وقتهی شهخص شهیطان را بهه تهولی  هایش به جای فرمان خدا گردن می ورزند و به فرمان می

وذ کند، در این هنگام شیطان اهداف خود را در او دنبال می کند؛ در ایهن بزذیرد و شیطان در او نف
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گذارد تا در جذب و یارگیری موف  عمل کند و  مرحله شیطان الگویی مقبول از خود به نمایش می
 دهند. اند که شیطان را مالک و الگوی خود قرار می این منحرفان

 . وعده 2

ههای  اه الگو وسرپرست برای پیشبرد اهدافش، با گامشیطان پس از دعوت و معرفی خود در جایگ
خانه با صدای پایش بیدار نشود. شیطان در ایهن  آید؛ مثل دزدی که صاح  آرام به سراغ انسان می

گام، تهدریجی و آهسهته و بها  بهه دههد؛ او باترفنهدهای خهود گام مرحله وعده هایی بهه انسهان می
های شهیطان را در ایهن  خداوند چه زیبا دعوت و وعهدههایی انسان را به انحراف می کشاند.  وعده

اِن »کند:  آیه ترسیم می َِ ني نَولِت للشَّ ُِ ِبنْع ُخ َْ يتَّ اِن َوَم َِ ي َولِت للشَّ ُِ ِبُعول ُخ ََ آَمُنول َا َتتَّ ِذي يا َأيَها للَّ
ُ  يْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َولْلُمْنَکرِ  ههای  نید و هر که از گامهای شیطان پیروی نک ای مؤمنان، از گام 1«:َفِإنَّ

شود[؛ زیرا شهیطان بهه کهار بسهیار زشهت و عمهل ناپسهند فرمهان  شیطان پیروی کند ]هالک می
 دهد. می

کنهد و در ابتهدا کسهی را دعهوت بهه  های آهسته خیلهی آرام ورود پیهدا می آری! شیطان با قدم
هها اجابهت   د ایهن دعوتدانه های متدین؛ زیرا می ویژه انسان کند، به منکرات، فحشا یا دزدی نمی

خوبی اسهتفاده  ها بهه آید و از نقاط ضهعف انسهان نخواهد شد. او در شرایط حساس سراغ آدم می
آید و او را به اسهتفاده  کند؛ برای مثال وقتی انسان محتاج مساعدت مالی است، به سراغش می می

د جبهران خواههد کهرد. دههد بعه کند و به او وعهده می المال وسوسه می ناک و بیت از اموال شبهه
گوید انجهام آنهها بهه کسهی  دهد و می های اولیه، گناهان کوچک را ناچی  نشان می شیطان در گام

تهرین گناههان سهوق  کم انسان را به سوی انجهام ب رگ زند و بعد با صبر و حوصله، کم آسی  نمی
 دهد.  می

دا افراد بدی نبودند و بعهدها بینیم برخی از آنها در ابت در سرنوشت بعضی از جباران تاری  می
های جنایتکار تبدیل شدند. عبهدالملک بهن مهروان پهیش از  به مرور زمان با نفوذ شیطان به انسان

داری شههرت  رفت و به زههد، عبهادت و دیهن رسیدن به قدرت، یکی از فقهای مدینه به شمار می
« حماما المسهجد»به او کرد؛ به طوری که  داشت و اوقات خود را در مسجد با عبادت سزری می

گفتند. او مشغول خواندن قرآن بود که خبر مرگ پدرش مهروان را شهنید. او بها  )کبوتر مسجد( می
اکنون بین من و تهو جهدایی افتهاد و دیگهر بها تهو کهاری »شنیدن این خبر، قرآن را بست و گفت: 
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شخصیت گردید کهه  راستی از قرآن جدا شد و در ا ر غرور، چنان دستخوش مس  او به 1«.ندارم!
کنند. طی تاری  اسالم عبهدالملک نخسهتین  مورخان از کارنامه سیاه حکومت او به تلخی یاد می

دادن کشت[، مردم را  کسی بود که غدر و خیانت ورزید ]عمرو بن سعید بن العاص را پس از امان
مهدت حکومهت معروف جلوگیری کرد. او در  به گفتن در حضور خلیفه منع کرد و از امر از سخن

کلی خهاموش  طوالنی خود، چنان با ظلم، فساد و بیدادگری خو گرفت که نور ایمهان در دل او بهه
ام که اگر کهار  چنان شده»شد. وی روزی خود به این امر اعتراف کرد و به سعید بن مسی  گفت: 

عید بهن گردم. س شوم و اگر کار بدی از من سر زند، ناراحت نمی نیکی انجام دهم، خوشحال نمی
 2«.مسی  گفت: مرگ  دل در تو کامل شده است

آری، شیطان کار خود را در وجود او تمام کرده بود؛ چون شهیطان وعهده داده اسهت از چههار 
کند. در ایهن مرحلهه  کند و در صورت همراهی انسان تا اوج شقاوت رهنمون می طرف حمله می

ِسأَنِتِهْما: »بردار او هستند و به تعبیهر علهی مریدان شیطان فرمان ُْ ِنِهْم اَ اَنَطأَقاِكَا عيو
َ
 3«:َفَنَظأَ اِكأَ

گوید. یعنی سرانجام ایهن تخهم شهیطانی  شان سخن می کند و با زبان شیطان با چشم آنها نگاه می
ل به جوجه شده بود و پرورش یافت و قوی شد، تبدیل به شیطانی متفحد بها آنهها می شهود؛  که مبدف

شهوند؛ از یهک  ای می ای که صاح  شخصیت دوگانهه ند، به گونهک در تمام اعضای آنها نفوذ می
 شان شیطانی است.  هاست؛ اما باطن اند و از یک نظر شیطان. ظاهرشان شبیه انسان نظر انسان

 . تزیین 3

ْغن»فرماید:  قرآن کریم از زبان شیطان می ْرِض َوََلُ ََه َلُهنْم ِفنی لَْلَ َزيَن ُهْم َقاَل َرِبه ِبَما َأْغَويَتِنی ََلُ ِويَنه
 ََ های مهادی را[ در زمهین  ابلیس گفت: پروردگارا، چون مرا گمراه ساختی، من ]نعمت 4«َأْجَمِعي

دهم و همگی را گمراه خواهم کرد. شیطان مطاب  این آیه کفر، شرک و همه   در نظر آنها زینت می
مقابهل ایمهان و  دهد تها آنهها را خهوب پندارنهد و در ها جلوه و زینت می معاصی را در نظر انسان

 اطاعت از خدا را زشت و قبیح بدانند.
هها  انهد و برخهی از ارزش متأسفانه امروزه برخی از گناهان، قبح و زشتی خود را از دست داده

گر شهده اسهت؛برای  ها به عنوان ارزش در انظار جامعه جلوه اند و بعضی از ضدارزش رنگ باخته
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ههای  دینی، بلکهه در فطهرت پهاک انسهانی از ارزش تنها در باورهای مثال حجاب و پوشش که نه
بجا شهده  ها جا شود؛ با تالش شیطان به جایی رسیده است که این ارزش واالی انسانی دانسته می

ت، مردانگی و غیرت کم گونه است؛ به فروغ شده است و ملت مین بهه ایهن ارزش و  ای که حیا، عفف
ی معرفی پوشش در جایگاه کهنه شوند. بر این اساس شیطان در ایهن مرحلهه  می پرست و غیرمترقف

ها،  بیننهد و همه  بهدی کند که مریدانش دیگر چی ی را به نهام زشهتی نمی ای پیشرفت می به گونه
َخَطل»کند:  خوب جلوه پیدا می ُْ ْما  هو َُ َنا فه َل اَ اَز َُ ا ُزه ها را ته یین  در واقع شیطان زشتی 1«.َفَ ِكَباِكِهمو

آیهد. شهیطان بها توجیههات  ها بدشهان می ها فطرتا  از زشهتی اشد؛ زیرا انسانکند تا خوشایند ب می
 دهد.  ها و منکر را به شکل معروف جلوه می ناصواب خود بدی را به شکل خوبی

 . شریک و همیار4

کند و سخنان باطل را بر زبهان او  شیطان در مرحل  بعد آدمی را در سلط  خود شریک و همیار می
باِهأِلا: »عبیر امیرمؤمناننماید. ت جاری می ُْ أَّطاِنِ  اَ اَنَطأَقاِكا افأىاسو ُو أْيطا ا ُشه ِفْعَلاَمْناَةْداَشِ َك و
ساِنِ ا ُِ در آنها نفهوذ « شیطان»دهد  خوبی گواهی می اشاره به این امر دارد که اعمال آنها به 2،«َعَّىا

ان شهیطانی اسهت و شه برد. در این هنگام سهخنان و نگاه  خواهد، می کرده است و به راهی که می
شود؛ بنابراین شریکان و جنود جنی و انسی او کهه  خوبی دیده می حضور شیطان در اعمال آنها به

هها  جا با ایجاد وسوسه و القائهات باطهل سهب  گمراههی امت اند، در همه اوامر او را اجابت کرده
 شوند. می

ای کهه ایهن  اند؛ به اندازه های شیطان ب رگ شده جوجه در این مرحله به تعبیر امیرالمؤمنین
بان شیطان می شوند و با توجه به روحیات هر کسی از ههر طهرف کهه راه ورود را  افراد زبان و دیده

کردند؛ ولی  بردار بودند و اوامر شیطان را اجرایی می شوند. درمرحله قبل، فرمان باز ببیند، وارد می
ز شهعبات شهیطان را در وجهود خهود اداره اند و شهعبی ا در این مرحله خود تبدیل به شیطان شده

 کنند. می
 سازی گناهان . آسان5

کردن کهار  سازی برای ارتکاب آن از طری  ظاهر نمایی گناهان ب رگ و زمینه سازی و کوچک آسان
های مرموز شهیطان اسهت.  زشت در نمایی زیبا، همراه با ایجاد آرزوهای طوالنی انسان، از روش
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اُن » فرماید: خداوند متعال می َِ نْي ََ َلُهنُم لْلُهنَدی للشَّ َ َبْعِد َما َتَبيَّ ول َعَ ی َأْدَباِرِهم مِّ ََ لْرَتدُّ ِذي ِإنَّ للَّ
َل َلُهْم َوَأْمَ ی َلُهْم  های خهویش از پهس آنکهه آشهکار شهد،  که برگشتند، بر پشت همانا آنان 1«:َسوَّ

 شان داد.  برای ایشان هدایت شیطان بیاراست برای ایشان و فری 
دادن چی ی است که نفس آدمی حهریص بهر  به معنای جلوه« سول»مصدر «  تسویل»کلم  

َل َلُههْم »هایش ههم در نظهر زیبها شهود. بنهابراین  ای که زشتی آن است؛ به گونه بهه معنهای « َسهوَّ
سازی اسهت؛ یعنهی  و آسان« تسهیل»ها یا به معنای  نمایاندن واقعیت ها و وارونه زیباسازی زشتی

 2دهد. ه انحراف را برای انسان آسان جلوه میشیطان را
 . ایجاد تردید در باورهای دینی6

رو شیطان نهایت تالش خود را  شناخت خدا و بندگی او کمال انسان و هدف آفرینش است؛ ازاین
بندد تا فرد را از مسیر بندگی پروردگار خارج سازد و او را به خدایش کافر کنهد. شهیطان  به کار می
کوشد برای رسیدن به هدف نههایی،  تواند به این هدف دست یابد؛ به همین دلیل می میدر آغاز ن

کند. اگر شیطان بتوانهد یهاد خهدا و  اجرا « کردن فرد به گناهان همانند آلوده»های مقدماتی را  نقشه
کلی پهاک کنهد، چنهین  اعتقاد به او را که اساس سعادت اسهت، از صهفح  دل و زنهدگی فهرد بهه

کشاند  پناه و طعم  دام او شده است؛ بنابراین به هر سمت که بخواهد، او را می  بیشخصی کامال  
دههد. در  گهذارد و بهه وسهیله او ههر عملهی را انجهام می و هر کاری که بخواهد، بر عههده او می

شود که شیطان او را فرمان  حقیقت فردی که به خدایش کفر ورزیده، از سزاه و سربازان شیطان می
روشهنی بیهان  کند. این مطل  در قرآن به آسانی اطاعت می کند و او نی  به و سرپرستی میدهد  می

ََ ا ُيْؤِمُنوَن »شده است:  ذي ََ َأْوِلياَء ِل ه ياطي ا َجَعْ َنا للشه ]امها بدانیهد[ مها شهیاطین را اولیهای  3«:ِإنه
 آورند.  کسانی قرار دادیم که ایمان نمی

ترین لحظهه زنهدگی، یعنهی لحظهات  ه شیطان در حسهاسروایات فراوانی نشانگر آن است ک
بهای ایمهان را از فهرد  کند تا گوهر گران های خود را بسیج می احتضار و انتقال به جهان دیگر، نیرو

 فرمود: محتضر بستاند. امام صادق
هواااَمااِمْنا َو و افْح د  ََ
َ
ااا  ٍو ْا َُ ُْ َلااا  اَ كه اااِإَله

َ
اِمْناَشيَطاِنِ ا  اِفأىاِكِ اِإْكَِّيسو َ  و ْفِ اَ افَشأ م ُْ و اِكا َ هو مو

ْ
افَ ُْ
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ْماَشأ اةو نو ْم ْماَفََّ ْماَمْاَتاكو ْ تو ََ ََ ِدْباَعََّيِ اَفِنَن ا ْْ ْماف َُ ْؤِمنًاا امو َُ ْناَكا َُ اَف َجاَنْفسو و ىاَتْخ و ته ََ اِقفِنِ ا ََ َهاَق
اُو وا دً اَبسو ُه َح امو ُه

َ
اَ ا  ا َُّه و َ اِإَله َُ اََلاِإ ُْ

َ
اا  ٍَ ا ُو ىاف ته کس نیسهت کهه مهرگش فهرا  چهی 1:ََ

دهد او را بهه کفهر بکشهانند و در  های خود دستور می رسد، مگر اینکه ابلیس به شیطان
دینش ایجاد تردید کنند؛ تا اینکه جانش بیرون آید. پس زمانی که نه د افهرادی در حهال 

 دادن بر این را که "خدایی جه  خهدای یگانهه نیسهت و محمهد مرگ بودید، گواهی
 رستاده خداست"، به او تلقین کنید تا اینکه بمیرد.راستی ف به

 راهکار مقابله نفوذ شیطان

اختصهار  کم به دو راهکار مسلح شویم که در ادامه به های نفوذ شیطان باید دست برای مقابله با راه
 پردازیم: به آن می

گهاه خیهر و  خورده ماسهت و هیچ الف( شناخت شیطان و اینکه بدانیم شهیطان دشهمن قسهم
 خواهد؛  سعادت ما را نمی

های روحی درمان کنیم تها در عمهل اسهیر  به تهذی  نفس بزردازیم و نفس را از بیماری ( ب
 کاری شیطان نشویم. فری 

درباره راهکار نخست، خداوند فرموده است شیطان دشهمن ماسهت و مها بایهد او را دشهمن 
وقت خیر و سهعادت  است و هیچیقین به فکر دشمنی با انسان  بدانیم. وقتی شیطان دشمن شد، به

ما را نخواهد خواست، بلکه تنها هدف او آن است که هم  ما را جهنمی کند. مها نبایهد شهیطان را 
َمنا ينْدُعو ِحْزَبنُ  »خیرخواه و دوست خود انتخاب کنیم:  ل ۚ ِإَنه ِخُذوُه َعُدًوه اَن َلُکْم َعُدٌوه َفاَته َِ ي ِإَنه للَشه

َْ َأْصَحاِب لل ِعيرِ ِليُکوُنول ِم ه شیطان دشمن شماست، پهس او را دشهمن بدانیهد؛ او فقهط  2«:َسه البتف
م[ باشند. ح بش را به این دعوت می  کند که اهل آتش سوزان ]جهنف

 فرماید:  خداوند مهربان و خیرخواه در آی  دیگری می
ََ لْلَج  اُن َكَما َأْخَرَج َأَبَويُکْم ِم َِ ي ُکُم للَشه ِة يْنِزُع َعْنُهَمنا ِلَباَسنُهَما يا َبِنی آَدَم َا يْفِتَنَنه َنه

 ََ نياِطي نا َجَعْ َننا للَشه َْ َحينُث َا َتنَرْوَنُهْم ِإَنه ُ  يَرلُكْم ُهَو َوَقِبيُ ُ  ِم ِليِريُهَما َسْوآِتِهَما ِإَنه
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ََ َا يْؤِمُنوَن  ِذي گونه که پدر و مهادر  ای فرزندان آدم، شیطان شما را نفریبد، آن 1:َأْوِلياَء ِلَ ه
شهان را بهه  شان بیرون ساخت تا عورت شان را از تن را از بهشت بیرون کرد و لباس شما

بیننهد از جهایی کهه شهما آنهها را  آنها نشان دهد؛ چه اینکه او و همکهارانش شهما را می
 آورند. بینید؛ ]اما بدانید[ ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی نمی

کته قابل توجه است که بدانیم تنها راه رستگاری و فوز ابدی ما، ت کیه  دربارۀ راهکار دوم این ن
کردن نفس از رذایل و آراستن آن به فضایل، معرفت و عبودیت حضرت حه  اسهت؛  نفس و پاک

اَها»فرماید:  گونه که خداوند می همان َْ َزَكه هر که نفس خود را پهاک و ت کیهه کنهد،  2«:َقْد َأْفَ َح َم
 .  رستگار شده است

های روحی و نفسانی خهود را درمهان کنهیم؛  بنابراین باید همت اصلی ما آن باشد که بیماری
گویی،حسد، کینه، خشم و ..... . با مطالع  کت  اخالقی  چینی، دروغ هایی از قبیل سخن بیماری

 های خودمهان را توانیم نقطهه ضهعف و عمل به آنها، انس با قرآن، انتخاب دوستان متدین و ... می
 درمان کنیم تا شیطان نتواند از طری  آنها در ما نفوذ کند.
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