
ــت. او  ــی اس ــای عنکبوت ــاخت النه ه ــیطان، س ــتراتژی های ش ــی از اس یک
ــا  ــدر و تنه ــن پ ــر مهربان تری ــر ِمه ــوش ُپ ــان ها از آغ ــدن انس ــرای دور مان ب
ــد. او  ــه کاری می کن ــت، هم ــگ اس ــه ی جن ــن نقط ــه داغ تری ــگاه ک پناه
ــر کشــتی  ــرار دارد، در حقیقــت ســوار ب ــدر ق ــاه پ ــا کســی در پن ــد ت می دان
نجــات اســت و چنیــن شــخصی هــاک نمی شــود.  بــه همیــن علــت برای 
ــه پناهــگاه الهــی یعنــی  ــد ب ــد از شــّر ایــن شــیطان بای افــرادی کــه می دانن
امــام زمــان خــود پنــاه ببرنــد، نقشــه ای ویــژه دارد. او بــا تراشــیدن مدعیــان 
دروغیــن ســعی می کنــد النه ی سســت عنکبــوت را بــه جای کهــف حصین 
ســویل و 

َ
و پنــاه گاه نفــوذ ناپذیــر الهــی معرفــی نمایــد. اصــا کار شــیطان، ت

ــه جــای پناهــگاه می فروشــد! ــوت را ب ــه عنکب ــت دادن اســت! الن زین
ــه تنهــا ُسســتند، بلکــه در حقیقــت قتلــگاه و مقتــل  النه هــای عنکبــوت ن
افــرادی هســتند کــه بــه آن جــا پنــاه می برنــد! در مقابــل، هــر مــرده دلــی بــا 
قــرار گرفتــن در پنــاه امــام عصر)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( زنــده 

ــت. ــت اس ــون از هاک ــرار دارد، مص ــاه ق ــا در آن پن ــود و ت می ش
ــه کار  ــود را ب ــاش خ ــت ت ــت، نهای ــن فرص ــرداری از ای ــیطان در بهره ب ش
می بنــدد. آن قــدر زینــت می دهــد کــه برخــی در دام النه هــای عنکبوتــی او 
گرفتــار می شــوند. امــا از آن ســو، خداونــد متعــال ویژگی هــا و خصوصیاتی 
ــه  ــی فرج ــه تعال ــل الل ــام عصر)عج ــه ی دوران، ام ــدس یگان ــود مق در وج
الشــریف( قــرار داده کــه ذره ای تردیــد در شــناخت او از مدعیــان دروغیــن 

از ویژگی هــای اصلــی امــام، علــم، عصمــت، قــدرت و نصــب الهــی )یعنــی خداونــد متعــال ایشــان را منصــوب فرمــوده( 

ــه  ــن راه هــای شــناخت امام)علی اســت. یکــی از بهتری

الســام(، مراجعــه بــه قــرآن اســت. ایــن قــرآن اســت 

ــه الســام( هدایــت می کنــد.  ــه ســمت امام)علی کــه ب

در فصلنامه هــای قبــل، بــه ایــن موضــوع پرداختــه 

شــد کــه در آیــات فراوانــی خداونــد متعــال می فرمایــد 

بیــان همــه چیــز را در قــرآن قــرار داده و هیــچ ذره ای در 

آســمان های هفت گانــه و زمیــن نیســت مگــر ایــن کــه 

ــد  ــر می فرمای ــرف دیگ ــت. از ط ــرآن هس ــم آن در ق عل

قــرآن کریــم، آیــات بســیار روشــنی اســت کــه خداونــد 

ــرار داده  ــراد ق ــری اف ــک س ــینه ی ی ــال آن را در س متع

ــد قــرآن کریــم و  ــا در حدیــث ثقلیــن فرمودن اســت. ی

عتــرت هیــچ وقــت از هــم جــدا نمی شــوند. بنابرایــن 

عتــرت پیامبراکرم)صلــی اللــه علیه و آله و ســلم( کســی 

اســت کــه علــم به همــه ایــن امور داشــته باشــد. کســی 

کــه ادعــا می کنــد وصــی و جانشــین پیامبــر اکرم)صلی 

اللــه علیــه و آلــه و ســلم( و حامــل علــم قــرآن اســت، بایســتی بــه تمــام آن چــه در آســمان های هفت گانــه و زمیــن اســت، 

علــم داشــته باشــد. الاقــل بایــد بتوانــد بــه زبــان همــه مــردم دنیــا ســخن بگویــد و بشــنود. آن کــدام مدعــی دروغیــن اســت که 

چنیــن علمــی داشــته باشــد؟!

در ایــن فصلنامــه، بــه ســراغ یکــی دیگــر از راه هــای شــناخت امام)علیــه الســام( از طریــق قــرآن کریــم می رویــم. ان شــاءالله 

بــه لطــف امــام زمان)عجــل اللــه تعالی فرجــه الشــریف(، هم باعــث افزایــش معرفت و شــناخت نســبت به امــام عصر)عجل 

اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( بشــود و هــم بــه راحتــی باطــل بــودن ادعــا مدعیــان دروغیــن مهدویت ثابت شــود.

ــود  ــتباه خ ــه اش ــنی متوج ــه روش ــز ب ــیطان نی ــی ش ــای عنکبوت ــدگان در النه ه ــی گرفتارش ــد. حت ــی نمی مان باق
می شــوند ولــی شــاید هماننــد شــیطان کــه اســتکبار کــرد و حاضــر نشــد ســجده ای بــه جــای آورد، آن هــا نیــز در 

ــد.  ــود بردارن ــت از اشــتباه خ ــوند دس ــر نمی ش ــد، حاض ــه می دانن ــال ک ــن ح عی
انســان، واقعــا موجــود عجیبــی اســت! حتــی بــه دشــمن خــود نیــز عاقه منــد می شــود! بــه همیــن منظــور الزم 
اســت قبــل از گرفتــار شــدن در دام هــای شــیطان و پیــش از آن کــه عاقــه بــه النه هــای عنکبوتــی شــیطان در مــا 
شــکل گرفتــه و تقویــت شــود، برخــی از ویژگی هــای امــام عصر)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( را بیشــتر 

گفتگــو کنیــم. ویژگی هایــی کــه هیــچ مدعــی دروغیــن نمی توانــد ماننــد آن را بیــاورد. 

النه های عنکبوتی در مقابل پناه گاه بسیار محکم الهی
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نخستین جبهه، حمله مستقیم به پایتخت
دیــن، آئیــن بندگــی خداســت و خداونــد محــور بندگی خــودش را در پیــروی از خلیفــه خودش قــرار داده اســت. یعنــی محوری ترین 

پایــه دیــن از ُبعــد اثرگــذاری در ســعادت آدمــی، اصــل اعتقــاد بــه امامت امــام معصوم منصــوب برگزیــده ی الهــی اســت. بنابراین در 

ایــن دین ورزی،تبعیــت از ولــّی مفتــرض الطاعــة )یعنــی کســی کــه اطاعــت او را خداونــد بر انســان واجــب فرموده اســت( منصوب 

از جانــب خدانــد و تمســک بــه وجــود او اهمیتــی راهبــردی دارد. اجــرای دقیــق احــکام و حتــی پایبنــدی بــه امــور اخاقی نیــز اگر با 

مقاومــت و گردنکشــی در برابــر معرفــت و قبــول والیــت و محبــت اهل بیت)علیهــم الســام( و به خصــوص امــام زمان)عجل الله 

تعالــی فرجــه الشــریف( همــراه باشــد، کمکی بــه نجات اخــروی آدمــی نخواهــد کرد.

شــیطان ماننــد هــر فرمانــده بــا تجربــه جنگــی می دانــد ضربــه زدن بــه مرکــز فرماندهــی رقیــب و نابــودی آن، بــه معنــای پیــروزی 

ــد، جنــگ را ُبــرده اســت! ایــن پایتخــت در دوران مــا کجاســت؟ و یــا کیســت؟ در حقیقــت نخســتین و 
َ

ش
ُ
اســت. اگــر فرمانــده را ِبک

نزدیک تریــن راه شــیطان بــرای گرفتــن انتقــام و رســیدن بــه اهدافــش چیــزی نیســت جــز مبــارزه با شــخصیت حقیقــی امــام، همراه 

شــی.
ُ
شــی در کنــار امامــت ک

ُ
مبــارزه بــا شــخصیت حقوقــی او؛ یعنــی امــام ک

واقعیــت آن اســت کــه شــیطان )لعنــة اللــه علیــه( اگــر بتوانــد ولــّی خــدا را تکــه تکــه می کنــد! کــه البتــه فریفتــگان او بارهــا چنیــن 

کرده انــد. کشــتن امــام و بــه آتــش کشــیدن خانــه وحــی و حــذف ولــّی الهــی از تمامــی صحنه هــا بــه هــر شــکل فیزیکــی یــا 

اجتماعــی، هــدف اصلــی و نهایــی او بــرای جلوگیــری از بندگــی خداونــد اســت. صــد افســوس کــه در ایــن راه، پیروزی هایــی نیز به 

  هیچ 
ٌ

ُتــول
ْ

ْو َمق
َ
 َمْســُموٌم أ

َّ
ــا ِإال دســت آورده اســت. بــه عنــوان مثــال امام حســن)علیه الســام( پیــش از شهادت شــان فرمودنــد: َمــا ِمنَّ

یــک از مــا نیســت مگــر ایــن کــه یــا بــا ســم کشــته می شــویم یــا مــا را بــه قتــل می رســانند. شــیطان موفــق شــد تــا همــه چراغ های 

هدایــت را یکــی پــس از دیگــری بــا کمــک شــیاطین جــّن و انــس یعنــی برخــی فرزنــدان پلیــد آدم بشــکند و اگر حفــظ الهــی نبود، 

آخریــن چــراغ یعنــی وجــود مقــدس امــام زمان)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( را هــم در هــم شکســته بــود. شــیطان می داند 

اگــر چــراغ هدایــت از بیــن بــرود، دیگــر نــوری نخواهــد بــود کــه گمراهــان و گــم گشــتگان نجــات یابند.

آری، شــیطان نمی توانــد امام)علیــه الســام( را فریــب دهــد ولــی افــرادی مثــل عمــر ســعد را می توانــد وسوســه کنــد کــه بــه هــوس 

گنــدم ری، بــه جنــگ بــا امــام برونــد و در یــک جنــگ نیابتــی، شــیاطین انــس را مامــور ایــن کار نمایــد.

بــه همیــن خاطــر امیرالمومنین)علیــه الســام( پــس از پیــروزی بــر طلحــه و 

زبیــر تصریــح می فرماینــد شــخص شــیطان اصحــاب جمــل را بــرای جنــگ 

ُم 
ُ
ک زَّ

َ
 َمــا اْســَتف

ِ
ِبیــح

َ
ْیــِه ِمــْن ق

َ
وُبــوا ِإل

ُ
بــا حجــت خــدا تحریــک کــرده اســت: َو ت

ِه)صلــی الله علیه و 
َّ
 َرُســوِل الل

َ
ــِم َبْعد

ْ
ِعل

ْ
ْهــِل ال

َ
ْمــِر َو أ

َ ْ
اُن ِمــْن ِقَتــاِل َوِلــيِّ ال

َ
ــْیط

َّ
الش

آلــه و ســلم(.  و از کار زشــتی کــه شــیطان شــما را بــدان واداشــت از جنگ بــا ولّی 

امــر و آگاهــان )علــم نبــی( پــس از پیامبراکرم)صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( و 

ــه کنید. ... توب

حــال کــه دســت او و لشــکریانش از آخریــن حجــت خــدا، یعنی وجــود مقدس 

امــام زمان)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( کوتــاه اســت، از راه دیگــری وارد 

می شــوند. یکــی از ایــن راه هــا، ســاخت امامــان دروغیــن و مدعیــان دروغیــن 

ــراغ  ــل چ ــی را در مقاب ــای گمراه ــی ناقوس ه ــت. یعن ــت اس ــت و مهدوی امام

هدایــت بــر پــا می کنــد.



ــش  ــس از آفرین ــمانی پ ــتور آس ــتین دس ــم! نخس ــخ برمی گردی ــل از تاری ــه ماقب ب

آدم)علیــه الســام( و ماجــرای ســرپیچی شــیطان را همــه شــنیده ایم: آگاه باشــید! آدم 

ابوالبشــر، ولــّی خداســت. او جانشــین خداونــد بــر روی زمیــن اســت. همــه بایــد بــه 

فرمــان الهــی بــرای نمایــش بندگــی خود نســبت بــه پروردگارتــان بــه او ســجده کنید.

 یا 
َ

وقتــی شــیطان از امــر خداونــد متعــال ســرپیچی کــرد، خداونــد متعــال فرمود: قــال

عالیــَن  ای 
ْ
ْنــَت ِمَن ال

ُ
ْم ک

َ
 أ

َ
َبْرت

ْ
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َ
يَّ أ

َ
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ْ
ق

َ
ل

َ
 ِلمــا خ

َ
ْســُجد

َ
ْن ت

َ
 أ

َ
ِإْبلیــُس مــا َمَنَعــك

ابلیــس! چــه چیــز تــو را بازداشــت از این کــه بــرای آنچــه بــه دو دســتم آفریــدم ســجده 

کنــی؟ آیــا تکبــر کــردی یــا از بلندمرتبــه گان بودی؟

ــا  ــال ب ــد متع ــیم. خداون ــرده باش ــه ک ــر توج ــه کمت ــن آی ــر ای ــمت آخ ــه قس ــاید ب ش

صراحــت می فرمایــد یکــی شــیطان بــود کــه ســجده نکــرد و گــروه دیگــری نیــز بودند 

کــه امــر بــه ســجده نشــدند و آنــان نیــز ســجده نکردنــد!!! آری، بلنــد مرتبه گانــی در آن 

جــا حضــور داشــتند کــه خداونــد بــه شــیطان می فرماید آیــا اســتکبار کــردی یــا از آن 

دســته عالیــن و بلندمرتبــه گان هســتی کــه ســجده نکــردی؟! 

آیــا بــرای شــما ایــن ســوال پیــش نیامــده کــه عالیــن و بلنــد مرتبــه گان چــه کســانی 

هســتند کــه خداونــد متعــال بــه آنــان امــر نفرمــود کــه بــر آدم)علیــه الســام( ســجده 

کننــد؟ ائمه)علیهــم الســام( ایــن عالیــن را معرفــی فرموده انــد. بــه عنــوان مثــال امام 
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ِبــِه  خداونــد تبــارک و تعالــی حضــرت 
ْ
ْوِنَنــا ِفــي ُصل

َ
 ِلک

ً
اَعــة

َ
 َو ط

ً
َرامــا

ْ
 َو لَِدَم ِإک

ً
ــة ُعُبوِدیَّ

ــب او  ــه در صل ــم ودیع ــه رس ــا را ب ــی( م ــد و )ذرات بدن ــام( را آفری ــه الس آدم)علی

)پشــتش( قــرار داد و بــه منظــور بزرگداشــت و اکــرام مــا، بــه فرشــتگان امــر نمــود کــه 

بــه آدم)علیــه الســام( ســجده کننــد و ایــن ســجده در واقــع عبــادت خداونــد عــز و 

ــه خاطــر آن کــه مــا در پشــت و  ــود ب ــه الســام( ب جــل و اکــرام و اطاعــت آدم)علی

صلــب او بودیــم!

ــرت  ــه حض ــوده ب ــر فرم ــیطان ام ــه و ش ــه مائک ــال ب ــد متع ــه خداون ــن ک آری، ای

آدم)علیــه الســام( ســجده کننــد، بــه خاطــر وجــود مقــدس عالیــن و بلندمرتبــه گان 
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بزرگ ترین جنگ جهانی! 

ریشه این همه کینه و حسادت و دشمنی شیطان با صراط مستقیم در چیست؟!

ــاب  ــته اند. جن ــب دانس ــه ی او را واج ــیطان و برنام ــناخت ش ــی ش ــی یعن موضوع

ــر  ــود ب ــد فرم ــه خداون ــد ک ــل می کن ــام( نق ــه الس ــام صادق)علی ــل از ام مفض

بنــدگان 10 امــر را حتمــی و الزم گردانیــدم ... نخســت معرفــت خــودم، دوم معرفت 

پیامبــرم را کــه بــرای هدایــت مخلوقــات خویــش فرســتاده ام، اعتقــاد و ایمــان بــه او 

و تصدیــق گفتــار او. ســوم معرفــت اولیــای خویــش را کــه همــان حجت هــای مــن 

ــم  ــند ... شش ــم می باش ــر مخلوقات ب

معرفــت دشــمنم شــیطان و شــناخت 

ــش  ذات او و یاران

ــمن  ــخت ترین دش ــر س ــیطان، س ش

ــن نفــِس  ــا آخری آدمــی اســت کــه ت

ــان دادن،  ــه ی ج ــا لحظ ــی ت ــا یعن م

بــرای بــه هاکــت رســاندن مــا 

و  می کنــد  تــاش  کینه توزانــه 

لحظــه ای مــا را رهــا نخواهــد کــرد. 

بزرگ تریــن نقطــه قــوت شــیطان، 

ــی  ــب آدم ــه او در فری ــش و تجرب دان

اســت. وسوســه، شــگرد قدرتمنــد و 

رایج تریــن الگــوی عملیاتــی شــیطان 

اســت. خصوصیــت رادارگریــزی یــا 

همــان پنهــان بــودن از چشــم آدمی از 

دیگــر ویژگی هــای اوســت. نزدیــک 

بــودن در کنــار ناپیدایــی، هم نشــینی 

پنهان دشــمن، یعنــی اوج یــک پروژه 

نفــوذ! عــادی شــدن، فراموش شــدن، 

ــود  ــا وج ــردن ب ــر نک ــاس خط احس

ــی  ــن آگاه ــیار! همچنی ــی بس نزدیک

ــار  ــق وی از ویژگی هــای مــا از آث دقی

ایــن نقطــه قــوت شــیطانی اســت. 

ــل 
ّ
یکــی دیگــر از ویژه هــای شــیطان، قــدرت شبیه ســازی پیشــرفته یــا تمث

ــه  ــد )ب ــه بخواه ــکلی ک ــر ش ــه ه ــودش را ب ــد خ ــیطان می توان ــی ش ــت. یعن اس

ــوت  ــه ی ق ــن نقط ــیطان از ای ــاورد. ش ــام(( در بی ــم الس ــر از معصومین)علیه غی

ــد.  ــرار داری ــی ق ــگ جهان ــن جن ــه ی بزرگ تری ــط معرک ــد در وس ــرض کنی ف

جنگــی کــه تمــام دنیــا را در برگرفتــه اســت. لشــکریان دشــمن شــما، 

ــدید از  ــیار ش ــه ای بس ــما کین ــمن ش ــد.  دش ــر کرده ان ــن را پ ــمان ها و زمی آس

شــما بــه دل دارد و از تمــام تــاش خــود در نابــودی شــما اســتفاده می نمایــد. 

ــات و توانمندی هــای نظامــی بســیار پیشــرفته و فــوق پیشــرفته ای در  او امکان

ــال  ــوان مث ــه عن ــار دارد؛ ب اختی

قــدرت فریــب شــما را دارد، این 

ــد خــون  امــکان را دارد کــه مانن

در وجــود شــما نفــوذ نمایــد، در 

ــل هــر یــک نفــر از شــما،  مقاب

او دو ســرباز دارد. او می توانــد 

ــد.  ــان باش ــما پنه ــم ش از چش

ــازی  ــدرت شبیه س ــن ق همچنی

پیشــرفته دارد یعنــی می توانــد 

ــد  ــه بخواه ــی ک ــر صورت ــه ه ب

تغییــر شــکل بدهــد و در مقابــل 

شــما ظاهــر شــود. 

ــه  ــمن ب ــکر دش ــی لش فرمانده

اســت کــه  نابغــه ای  دســت 

نقشــه  کارش  ســال  هــزاران 

کشــیدن بــوده و حریف هــای 

تمرینــی او انبیــاء و اولیــاء الهــی 

بوده انــد و بســیاری از رهبــران 

او  شــاگرد  انســانی،  جوامــع 

هســتند. او بــزرگ استراتژیســت 

دوران اســت. و قصــد دارد از 

شــما انتقــام بگیــرد؛ انتقــام 

ســاله!  هــزار  چنــد  کینــه ی 

کینــه ای کــه بــه خاطــر ســجده نکــردن بــه حضــرت آدم)علیــه الســام( بــه دل 

ــت. ــه اس گرفت

آری درســت حــدس زده ایــد! ایــن یــک داســتان خیالــی نیســت بلکــه قصــه ی 

واقعــی دوران ماســت. شــرایط کامــا واقعــی دوران مــا را بــه تصویــر کشــیده 

اســت. ایــن دشــمن بــزرگ، همــان شــیطان اســت. 

خداونــد متعــال کــه مــا و شــیطان را خــوب می شناســد بارهــا و بارهــا هشــدار 

داده اســت مراقــب مراتــب مکــر و حیلــه شــیطان باشــید. آن قــدر ایــن خطــر، 

بــزرگ اســت کــه در قــرآن کریــم 88 مرتبــه از شــیطان و شــیاطین در 78 آیــه 

در 36 ســوره نــام بــرده اســت! 11 مرتبــه نیــز نــام دیگــر او یعنــی ابلیــس آمــده 

اســت. در مجمــوع چیــزی حــدود 152 آیــه از قــرآن کریــم بــه بحــث معرفــی 

شــیطان، راه کارهــا و تکنیک هــای او اختصــاص داده شــده اســت. آمــار بســیار 

عجیبــی اســت! بارهــا او را بــه عنــوان دشــمن بســیار آشــکار معرفــی نمــوده و 
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بــه مــا امــر فرمــوده ِإنَّ الش

باشــید! همانــا شــیطان دشــمن شماســت. پــس شــما هــم او را دشــمن بدانید. 

ــیطان،  ــه ش ــد ک ــدار داده ان ــا هش ــه م ــن ب ــش از ای ــب بی ــه مرات ــات ب در روای

خطرناک تریــن و زیان بارتریــن دشــمن پیرامونــی ماســت! بــه عنــوان مثــال در 

مواعــظ و توصیه هایــی کــه امــام کاظم)علیــه الســام( بــه هشــام می فرماینــد 

ــه  ــام از امام)علی ــود دارد. هش ــاره وج ــن ب ــی در ای ــیار مهم ــای بس عبارت ه

الســام( می پرســد: جنــگ بــا کــدام دشــمن واجب تــر و ضروری تــر 

ــمن تر و  ــو دش ــا ت ــر و ب ــو نزدیک ت ــه ت ــه ب ــد: آن ک ــرت فرمودن ــت؟ حض اس

بــرای تــو زیــان بارتــر اســت. آن کــه بیشــتر از همــه بــا تــو دشــمنی می کنــد. آن 

کــس کــه بــا آن کــه به تــو نزدیــک اســت، خــود را از تــو پنهــان مــی دارد و دیگر 

دشــمنانت را علیــه تــو می شــوراند. آن دشــمن، ابلیــس اســت کــه او را بــر کار 

وسوســه دل هــا گماشــته اند، پــس دشــمنی تــو بــا او بایــد سرســختانه باشــد.  

ــه  ــار و بلک ــمنی در کن ــن دش ــه چنی ــم ک ــی می کنی ــی زندگ ــا در دنیای آری م

هماننــد خــون در بــدن مــا نفــوذ می کنــد. هیــچ کــس بــه انــدازه او در طــول 

تاریــخ، تجربــه جنــگ نــدارد، فرن هــا بــا میلیاردهــا انســان جنگیــده و آن هــا را 

شکســت داده اســت. هیــچ جنگــی بــه بزرگــی، گســتردگی، پیشــینه، اهمّیــت 

و میــزان تلفــات جنــگ شــیطان بــا بنــی آدم نبــوده و نخواهــد بــود. هیــچ کــس 

تــا بــه حــال بــه انــدازه شــیطان بــا دیگــران مبــارزه نکــرده اســت. او مبــارزی 

خســتگی ناپذیر، بــزرگ استراتژیســت تمــام دوران هــا و بــزرگ جنــگاور تمــام 

اعصــار اســت.

ــل  ــار دارد، عق ــه در اختی ــی ک ــن امکانات ــا ای ــت و ب ــمن خداس ــیطان دش ش

ــن  ــم چنی ــات ه ــناخت. در روای ــد ش ــش را بای ــد او و برنامه های ــم می کن حک

اســتثنائی اش در پروژه هــای ویــژه انحــراف بــه خصــوص ســاخت فرقه هــای 

انحرافــی اســتفاده می نمایــد. حکایت هــای متعــددی وجــود دارد کــه او بــا همیــن 

تکنیــک افــرادی را گمــراه نمــوده و یــا فرقه هایــی را تاســیس کــرده اســت. اگــر چــه 

ــا کــه  ــی م ــاورد، ول ــه صــورت حجت هــای الهــی در بی ــد خــودش را ب او نمی توان

معصومین)علیهــم الســام( را ندیده ایــم! اگــر او خــودش را بــه صــورت یــک ســید 

نورانــی بــرای مــا ظاهــر نمــوده و ادعــا کنــد یکــی از ائمه)علیهم الســام( اســت، ما 

کــه اهــل بیت)علیهــم الســام( را ندیده ایــم، نبایــد گــول او را بخوریــم. چــه بســیار 

افــرادی کــه گرفتــار همیــن تکنیــک شــیطان شــده اند و پایه گــذار فرقه هــای زیــادی 

ــم  ــی از معصومین)علیه ــوان یک ــه عن ــودش را ب ــیطان خ  ش
ً
ــا ــی مث ــده اند. یعن ش

ــه ســاخت فرقــه و گروهــی نمــوده  ــه او معرفــی کــرده و او را تحریــک ب الســام( ب

اســت.

عــاوه بــر ایــن، شــیطان، اســتاد ســحر و جــادو اســت و او از ایــن ابــزار موثــر بــرای 

دور کــردن مــردم از دیــن و اهــل بیت)علیهــم الســام( بســیار اســتفاده می نمایــد.

ــت  ــان، فرص ــر در انس ــی پایان ناپذی ــس و لذت جوی ــوای نف ــا، ه ــود غریزه ه وج

بزرگــی را بــرای شــیطان فراهــم کــرده اســت. او همــکاران پــر قــدرت و پــر فتنــه ای از 

جنــس انســان دارد کــه ســر ســپرده ی او هســتند و از قدرت هــای باطنــی و ظاهــری 

ــری  ــا فراگی ــه ب ــرادی ک ــه اف ــد؛ چ ــتفاده می کنن ــیطان اس ــت ش ــد در خدم ــه دارن ک

ســحر و تحمــل انــواع ریاضت هــای شــیطانی و غیــر شــرعی، قــدرت باطنــی پیــدا 

کرده انــد و چــه رهبــران و بــزرگان کفــر و نفــاق کــه به رهبــری جامعــه رســیده و دارای 

قــدرت ظاهــری هســتند.

ــیطان  ــه ش ــت ک ــری اس ــم و بی نظی ــت مه ــات، فرص ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن

ــی دارد. ــه آن دسترس ــا ب ــت هایش در دوران م ــرای سیاس ــرای اج ب

ایــن نــکات، گوشــه ای از توانمندی هــا و نقــاط قــوت شــیطان اســت؛ از انســان شــیر 

خــام خــورده در مقابــل چنیــن دشــمن خطرناکــی چــه چیــزی برمی آیــد؟ در دنیایی 

ــا  ــد، آی ــدر گســترده کار می کن ــن ق ــن موجــود خطرناکــی وجــود دارد و ای کــه چنی

جــای امــن و پناهگاهــی وجــود دارد؟ آیــا می تــوان دنیایــی از ایــن ناامن تــر تصــور 

 از ایــن همــه تهدیــد غافــل هســتیم 
ً
کــرد؟ در ناامنــی دنیــا همیــن بــس کــه عمومــا

و یــا خبــر نداریــم و یــا فرامــوش کرده ایــم و یــا مهــم نمی دانیــم! خدایــا در مقابــل 

ایــن حجــم از ناامنــی و تهدیــد، بــه کجــا بایســتی پنــاه ببریــم؟ پنــاه مــا کجاســت؟ 

آیــا پناهــی داریــم؟ خدایــا بــه تــو شــکایت می کنیــم! 

یعنــی وجــود نورانــی اهــل بیت)علیهــم الســام( بــود! او بــه جــای اطاعت امــر خدا، 

ســر بــه نافرمانــی برداشــت و جــای آن کــه تســلیم امــر خداونــد متعــال باشــد، دلــش 

سرشــار از کینــه نســبت بــه اهــل بیت)علیهــم الســام( شــد! 

 ایــن کــه کانــون داغ جنــگ را در دشــمنی بــا اهــل بیت)علیهــم الســام( و پیــروان او 

قــرار داده، ریشــه ای تاریخــی و بــه بیــان دقیق تــر، ریشــه ای مــا قبــل از تاریــخ دارد! بــه 

جــای آن کــه خــودش را مقصــر بدانــد و توبــه کنــد و عذرخواهــی نمایــد، گنــاه خــود 

را بــه گــردن خــدا انداخــت و گفــت تــو مــرا گمــراه کــردی و مــن هم همــه بندگانــت را 

گمــراه می کنــم و از آن جــا بــود کــه کینه تــوزی اش را بــا اهــل بیت)علیهــم الســام( 

آغــاز کــرد.

ــراط  ــت و ص ــر راه راس ــرمایه گذاری را ب ــترین س ــه بیش ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ب

مســتقیم و پیــروان صــراط مســتقیم قــرار داد. بنابرایــن بســیار واضــح اســت کــه در 

دوران مــا، بیشــترین تمرکــز را بــر دشــمنی بــا وجــود مقــدس امــام زمان)عجــل اللــه 

تعالــی فرجــه الشــریف( )مصــداق اهــل بیت)علیهم الســام(( و پیــروان ایشــان قرار 

داده اســت.



رســالت شــیطان جلوگیــری هــر چــه بیشــتر از هــر گونــه بندگــی 

خداونــد توســط آدمیــان اســت. او ایــن کار را از دو راه زیــر انجــام 

ــی  ــی یعن ــت درون ــر روی حج ــاب ب ــاد حج ــد: 1- ایج می ده

عقــل آدمــی. 2- مبــارزه بــا حجــت بیرونــی الهــی، یعنــی حجت 

ــام ســتیزی و مهــدی ســتیزی( ــده او )امامت ســتیزی، ام برگزی

بــه اســتناد آیــات قــرآن کریــم برنامه هــای شــیطان در راســتای دو 

چشــم انــداز اســت؛ 1- گمراهــی تمامــی فرزنــدان آدم و در نتیجــه 

هاکــت و بــه آتــش کشــاندن آن هــا 2-ضربــه زدن و انتقــام گرفتن 

از حجت هــای برگزیــده الهــی

دیــدن چنیــن نشــانه هایی بــه کســی ایمــان بیــاورد!

ــک کلمــه از کلمــات اعظــم  ــان شــد، ویژگی هــای ی ــه بی ــن آی آن چــه در ای

الهــی اســت. بــه نظر شــما آیــا خداونــد متعــال، کلمــه ای بزرگ تــر هــم دارد؟

پاســخ مثبــت اســت؛ بــار دیگــر بــه ســراغ قــرآن کریــم می رویــم. در آیــه 115 

ســوره ی النعــام، خداونــد متعــال ســخن از کلمــه ای بــه میــان مــی آورد کــه 
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حــد تمــام رســید؛ هیــچ کــس نمــی توانــد کلمــات او را دگرگــون ســازد و او 

شــنوای داناســت.

خداونــد متعــال، حضــرت عیســی)علیه الســام( را تنهــا بــه عنــوان کلمــه ای 

ــه  ــی در این جــا ســخن از کلمــه ی تاّم ــی فرمــود. ول از کلمــات خــود معرف

اســت! اگــر یــک کلمــه از کلمــات اعظــم الهــی بتوانــد مــرده زنــده کنــد، از 

ِگل، پرنــده خلــق کنــد، کــور مــادر زاد و پیســی را شــفا دهــد و از غیــب خبــر 

دهــد، بــه نظــر شــما کلمــه ی تامّه کیســت و چــه علــم و قدرتــی بــه او عنایت 

شــده اســت؟!

  کلمه تامة کیست و چه علم و قدرتی دارد؟
ــه چــه کســی یــا چــه کســانی هســتند، بــاز هــم بــه ســراغ قــرآن می رویــم.  بــرای ایــن کــه بدانیــم منظــور از کلمــه ی تامِّ

ــه چیســت؟ خداونــد متعــال  از خداونــد متعــال ســوال می کنیــم: خدایــا! از کجــا بدانــم کــه منظــور شــما از کلمــه ی تامِّ

در قــرآن کریــم بارهــا و بارهــا فرمــوده اســت کــه بیــان قــرآن کریــم، تنهــا و تنهــا بــه عهــده ی پیامبراکرم)صلی اللــه علیه 

و آلــه و ســلم( و جانشــینان حقیقــی ایشــان اســت کــه علــم قــرآن را در ســینه ی آن هــا قــرار داده اســت. بــه عنــوان مثــال 

در آیــه 44 و 64 ســوره نحــل می فرمایــد بیــان قــرآن کریــم تنهــا بــه عهــده پیامبراکرم)صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( 

اســت. یــا امیرالمومنین)علیــه الســام( را در آیــه مباهلــه )آیــه 61 ســوره آل عمــران(، نفــس پیامبراکرم)صلــی اللــه علیــه 

و آلــه و ســلم( معرفــی می فرمایــد. یعنــی هــر فضیلــت و کمالــی کــه بــرای پیامبراکرم)صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( 

ثابــت شــد، عیــن آن بــرای امیرالمومنین)علیــه الســام( نیــز ثابــت اســت مگــر مــواردی که اســتثناء شــده باشــد. یــا در 

آیــه 7 ســوره آل عمــران می فرمایــد هیــچ کســی جــز خداونــد متعــال و راســخون در علــم، حــق تاویــل و بیــان و تفســیر 

کام خداونــد متعــال را ندارنــد. 

بنابراین به سراغ اهل بیت)علیهم السام( که مفسران حقیقی قرآن می رویم تا این کلمه تامه را بشناسیم.

در متــون دینــی بارهــا تصریــح فرموده انــد اهــل بیت)علیهــم الســام( همــان کلمــات تامــه و کلمــه ی تمــام و کمــال 

 
ِّ

ُهــمَّ َصل
َّ
پــروردگار هســتند. بــه عنــوان مثــال در زیــارت امــام زمان)عجــل اللــه تعالی فرجــه الشــریف( می خوانیــم: الل

 خدایــا بــر حجــت خــود در زمین 
َ

ْرِضــك
َ
ــِة ِفــي أ امَّ  التَّ

َ
ِلَمِتــك

َ
 ... َو ک

َ
ِدك

َ
 ِفــي ِبــا

َ
ِتــك

َ
ِلیف

َ
 َو خ

َ
ْرِضــك

َ
 ِفــي أ

َ
ِتــك ــی ُحجَّ

َ
َعل

و خلیفــه ات در شــهرهایت ... و کلمــه ی تامــه ات در زمیــن ات درود بفرســت.

ــِه الکاملــِة علــی الخلــِق، مــا اهــل بیــت، 
ّ
 الل

ُ
 و نحــن حجــة

ُ
 التامــات

ُ
در جــای دیگــری می فرماینــد: و نحــن الکلمــات

کلمــات تامــه هســتیم و مــا حجــت کاملــه ی خــدا بــر خلــق هســتیم.

َصی و مــا آن کلماتــی هســتیم کــه فضائــل ما 
ْ

ْســَتق
ُ
 ت

َ
َنــا َو ال

ُ
اِئل

َ
ض

َ
 ف

ُ
َرك

ْ
ــد

ُ
 ت

َ
ِتــي ال

َّ
 ال

ُ
ِلَمــات

َ
ک

ْ
همچنیــن فرموده انــد َو َنْحــُن ال

درک نمی شــود و بــه نهایــت آن نمی رســد.

یــا ایــن کــه یکــی از ویژگی هــای امام)علیــه الســام( را ایــن گونــه معرفــی فرموده انــد؛ وقتــی امام)علیــه الســام( متولد 

 
َ

ل
ِّ

 ال ُمَبــد
ً

ال
ْ

 َو َعــد
ً
قــا

ْ
 ِصد

َ
ــك  َربِّ

ُ
ِلَمــة

َ
ــْت ک مَّ

َ
می شــود، بیــن دو ِکتــف آن بزرگــوار ایــن آیــه قــرآن کریــم نقــش می بنــدد: َو ت

َعِلیُم 
ْ
ــِمیُع ال ِلماِتــِه َو ُهــَو السَّ

َ
ِلک

بنابرایــن کلمــه ی تمــام و کامــل پــروردگار عالمیــان در دوران مــا کســی نیســت جــز وجــود مقــدس امــام زمان)عجــل 

اللــه تعالــی فرجــه الشــریف(! 

نقاط ضعف شیطانرسالت و هدف شیطان
نقطــه ضعــف شــیطان آن اســت کــه نمی توانــد آدمــی را 
مجبــور و وادار بــه گنــاه و سرکشــی کنــد. ســنت الهــی بــر 
ایــن قــرار گرفتــه ا ســت کــه تــا انســان نخواهــد، تاش هــا 
ــام  ــت. تم ــد داش ــه ای نخواه ــیطان نتیج ــای ش و حیله ه
قــدرِت مــکاری شــیطان در برابر اختیــار آدمی و پشــتیبانی 
الهــی ضعیــف اســت. شــیطان نمی توانــد انســان را 
مجبــور و وادار بــه کار نمایــد. تســلط شــیطان بر انســان در 
 در حــد تســویل اســت یعنــی در حــد تزییــن کردن 

ً
صرفــا

ــی  ــیطان راه ــردن. ش ــه ک ــوا و وسوس ــت و اغ ــال زش افع
غیــر از ایــن نــدارد. او هرگــز نمی توانــد انســان ها را الــزام 
نمایــد. او فقــط دعــوت می کنــد! ایــن انســان اســت کــه 
می توانــد بــه اختیــار خــود بــه دعــوت و وسوســه او پاســخ 

مثبــت یــا منفــی بدهــد.
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 امام، یگانه ی دوران 
خداونــد متعــال در آیــه 45 ســوره آل عمــران، حضــرت عیســی)علیه 

ــی  ــودش معرف ــب خ ــه از جان ــک کلم ــوان ی ــه عن ــام( را ب الس

ــٍة  ِلَم
َ
ــُرِك ِبک

ِّ
ــَه ُیَبش

َّ
ــُم ِإنَّ الل ــا َمْرَی  ی

ُ
ــة

َ
َماِئک

ْ
ــِت ال

َ
 قال

ْ
ــد: ِإذ می فرمای

ْنیــا َو الِْخــَرِة 
ُّ

 ِفــي الد
ً
َمســیُح عیَســی اْبــُن َمْرَیــَم َوجیهــا

ْ
ِمْنــُه اْســُمُه ال

بیــَن آن گاه کــه فرشــتگان گفتنــد: ای مریــم، خــدا تــو را  رَّ
َ

ُمق
ْ
َو ِمــَن ال

ــه نامــش مســیح،  ــژده می دهــد، ک ــب خــود م ــه کلمــه ای از جان ب

عیســی پســر مریــم اســت و در دنیــا و آخــرت آبرومنــد و از مقّربــان 

ــه نشــان می دهــد حضــرت عیســی)علیه الســام(،  اســت. ایــن آی

کلمــه ای از خداونــد متعــال اســت.

دوبــاره بــه ســراغ قــرآن کریــم می رویــم تــا ببینیــم خداونــد متعــال 

چــه چیزهایــی بــه این کلمــه ای کــه از جانــب خــودش فرســتاده داده 

اســت. در آیــات متعــددی برخــی از ویژگی هــای ایــن یــک کلمــه از 

کلمــات اعظــم الهــی آمــده اســت. مثــل ســخن گفتــن در گهــواره، 

بــه همــراه داشــتن کتــاب آســمانی در نــوزادی و ... . در آیــه 49 ســوره 

آل عمــران بــه 5 ویژگــی بســیار مهــم تصریــح شــده اســت: خداونــد متعــال، کلمــه ی خــود یعنــی حضــرت 

 او فرســتاده ای بــه ســوی 
َ

 ِإلــی  َبنــي  ِإْســرائیل
ً
عیســی)علیه الســام( را ایــن گونــه معرفــی می فرمایــد: َو َرُســوال

بنــی اســرائیل اســت کــه ایــن ویژگی هــا را دارد؛ 

ــْم مــن نشــانه ای از طــرف پــروردگار شــما، برایتــان آورده ام؛ یعنــی ای مــردم 
ُ
ک ــْم ِبآَیــٍة ِمــْن َربِّ

ُ
 ِجْئُتک

ْ
ــد

َ
ــي ق نِّ

َ
أ

بدانیــد! ســفرای الهــی و فرســتادگان خداونــد متعــال، معجــزه یــا همــان کارت شناســایی غیرقابــل جعــل بــه 

همــراه دارنــد! هــر کســی کــه ادعــا کــرد مهــدی موعــود و فرســتاده ی الهــی اســت اگــر معجــزه را انــکار کرد، 

بدانیــد او قطعــا مدعــی دروغیــن اســت. ویژگــی مشــترک تمامــی مدعیــان دروغیــن ایــن اســت کــه معجــزه 

ندارنــد و داشــتن معجــزه را نیــز انــکار می کننــد. بنابرایــن همیــن که یــک مدعــی مهدویــت، معجــزه را انکار 

کــرد، قطعــا او مدعــی دروغیــن اســت. او کارت شناســایی معتبــر الهــی نــدارد!

 
ً
ْیــرا

َ
ــوُن ط

ُ
َیک

َ
 فیــِه ف

ُ
ــخ

ُ
ْنف

َ
أ
َ
ْیــِر ف

َّ
َهْیَئــِة الط

َ
یــِن ک

ِّ
ــْم ِمــَن الط

ُ
ک

َ
ــُق ل

ُ
ل

ْ
خ

َ
ــي أ نِّ

َ
دومیــن نشــانه و ویژگــی ایــن اســت کــه أ

ــِه مــن از ِگل، چیــزی بــه شــکل پرنــده می ســازم؛ ســپس در آن می دمــم و بــه فرمــان خــدا، پرنــده ای 
َّ
ِن الل

ْ
ِبــِإذ

می گــردد. آن کــدام مدعــی دروغیــن اســت کــه بتوانــد چنیــن کاری انجــام دهــد؟! چــه کســی می توانــد از 

ــده ای واقعی بســازد؟! ِگل، پرن

ــه بــرص ]پیســی [  ــَرَص کــوِر مــادرزاد و مبتایــان ب ْب
َ ْ
ــَه َو ال َم

ْ
ک

َ ْ
ــِرُئ ال ْب

ُ
ســومین ویژگــی ایــن اســت کــه َو أ

ــا پیســی،  ــَرص ی ــه کــور مــادرزاد قــدرت بینایــی بدهــد؟! َب را بهبــودی می بخشــم؛ چــه کســی می توانــد ب

بیمــاری اســت کــه هنــوز درمــان قطعــی نــدارد. آن کــدام مدعــی دروغیــن اســت کــه بتوانــد ایــن بیمــاری را 

درمــان نماینــد ؟!

ــِه و مــردگان را بــه اذن خدا زنــده می کنم؛ 
َّ
ِن الل

ْ
َمْوتــی  ِبــِإذ

ْ
 ال

ِ
ْحــي

ُ
چهارمیــن ویژگــی، بســیار جالــب اســت: َو أ

چــه کســی می توانــد مــرده ای کــه صدهــا ســال قبــل از دنیــا رفتــه و اســتخوان های او پوســیده و از بیــن رفتــه 

را بــا یــک اشــاره زنــده نمایــد؟! ایــن کار ســفرای الهــی اســت. بــا ایــن ویژگــی و قدرتــی کــه خــدا بــه حجــت 

خــودش داده، آیــا می تــوان بهانــه آورد کــه خدایــا مــن در شــناخت حجــت تــو اشــتباه کــردم؟!

ــْم و از آنچــه می خوریــد، و 
ُ
ِخــُروَن فــي  ُبُیوِتک

َّ
د

َ
ــوَن َو مــا ت

ُ
ل

ُ
ک

ْ
أ
َ
ــْم ِبمــا ت

ُ
ُئک َنبِّ

ُ
در پنجمیــن ویژگــی می فرماینــد: َو أ

در خانه هــای خــود ذخیــره می کنیــد، بــه شــما خبــر می دهــم؛ یعنــی علــم غیــب دارم.

 در اینهــا، نشــانه ای بــرای 
ً
ــْم ُمْؤِمنیــَن مســلما ْنُت

ُ
ــْم ِإْن ک

ُ
ک

َ
 ل

ً
ــة  لََی

َ
در پایــان آیــه نیــز می فرماینــد ِإنَّ فــي  ذِلــك

شماســت، اگــر ایمــان داشــته باشــید! کســی کــه خــود را مومــن و اهــل ایمــان می دانــد، حــق نــدارد بــدون 

ویژگی های منحصر به فرد خانه ی امن پدری
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مقابل را  اسکن کنید

 آیا قدرت خدا محدود است؟!
آیــا قــدرت خداونــد متعــال محــدود اســت؟! قطعــا پاســخ منفــی اســت. ایــن قــدرت مخلــوق اســت کــه محــدود 

اســت. یکــی از مشــکات دشــمنان اهــل بیت)علیهــم الســام( همیــن نکتــه اســت. آنــان گمــان می کننــد قدرت 

خداونــد متعــال بــه انــدازه فهــم و درک آن هاســت. بــه زبــان ســاده می گوینــد خداونــد متعــال نمی توانــد مخلوقــی 

خلــق کنــد کــه از تصــور مــا خــارج باشــد! در حالــی کــه فهــم و درک مــا، محــدود اســت. اگــر کســی بگویــد 

خداونــد متعــال نمی توانــد مخلوقــی خلــق کنــد کــه بزرگ تــر از تــوان فهم مــن باشــد، در حقیقــت قــدرت خداوند 

را محــدود بــه فهــم و درک 

خــودش کــرده اســت.

ــال  ــد متع ــا خداون ــن آی بنابرای

می توانــد بــه اهــل بیت)علیهم 

الســام(، فضائــل و کماالت و 

ویژگی هایــی بدهــد کــه خارج 

از تصــور مــا باشــد؟ بلــه! هیچ 

مشــکلی نیســت. دســت خدا 

بــاز اســت. هــر چــه بخواهــد 

و هــر فضیلتــی  می آفرینــد 

ــد  ــه بخواه ــی ک ــر کس ــه ه ب

می دهــد. همیــن خــدا بــه 

ــام(  ــم الس ــل بیت)علیه اه

ــوده  ــت فرم ــی عنای ویژگی های

کــه خــارج از تصــور و درک 

ــت. ماس

خداونــد متعــال بــه حضــرت 

عیســی)علیه الســام( قــدرت 

ــده  ــردگان، زن ــردن م ــده ک زن

کــردن مجســمه ی گلــی و ... داده و او را فقــط یــک کلمــه ای از کلمــات اعظــم خــود معرفــی فرمــوده اســت. بــه 

نظــر شــما بــه امــام زمــان، مهــدی موعود)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( که کلمــه ی تمــام و کامل خداســت 

چــه فضیلت هایــی عنایــت فرمــوده اســت؟! بــه همیــن خاطــر همیــن برتــری بــر انبیــاء اســت کــه شــیعه و اهــل 

تســنن نقــل می کننــد وقتــی مهــدی ظهــور می کنــد، آن پیامبــر الوالعــزم یعنــی حضــرت عیســی)علیه الســام( 

از آســمان نــزول می فرماینــد، بــه امــام زمان)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( اقتــدا می نماینــد و او مقتــدای 

مســیح اســت! زیــرا او از همــه ی انبیــاء بــه غیــر از پیامبراســام)صلی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( باالتر و برتر اســت.

از آن جــا کــه اهــل بیت)علیهــم الســام( و امــام زمان)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف(، کلمــه ی تمــام و کامل 

پــروردگار هســتند، لــذا هــر فضیلــت و کمالــی کــه بــه یکــی از اولیــاء الهــی داده شــده، مثــل همان یــا برتــر و باالتر 

آن را خداونــد بــه ایــن بزرگــواران عنایــت فرمــوده اســت. چــون کلمــه ی تمــام و کامــل هســتند. بنابرایــن از ایــن بــه 

بعــد وقتــی مشــغول تــاوت یــا تدبــر در قــرآن کریــم شــدیم، هر فضیلتــی که بــرای هــر یــک از انبیــاء و اولیــاء بیان 

شــده بــود، مثــل همــان یــا برتــر و باالتــر آن را در مــورد اهــل بیت)علیهــم الســام( داریــم. اگــر وصــی حضــرت 

ســلیمان)علیه الســام( کــه مقــدار بســیار اندکــی از علــم کتــاب داشــت می توانــد تخــت بلقیــس را در چشــم بــر 

هــم زدنــی از یمــن بــه فلســطین ببــرد، امیرالمومنین)علیــه الســام( و اوالد معصومیــن ایشــان)علیهم الســام( و 

مخصوصــا امــام زمان)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( کــه علــم بــه کل کتــاب دارنــد چــه قدرتــی دارنــد؟!

اگــر کوه هــا مســخر حضــرت داوود)علیــه الســام( بودنــد و پرنــدگان بــا ایشــان تســبیح می گفتنــد یــا حضــرت 

ســلیمان)علیه الســام( بــا پرنــدگان ســخن می گفتنــد، ائمه)علیهــم الســام( باالتــر ایــن فضائــل را دارنــد.

  فضائلی فراتر از تصور ما!
حــال کــه دانســتیم حضــرت عیســی)علیه الســام(، کلمــه ای از کلمــات اعظــم الهــی اســت و اهــل بیت)علیهــم 

الســام( کلمــات تمــام و کامــل خداونــد متعــال هســتند بــاز هم بــه ســراغ قــرآن می رویــم. خداونــد متعــال در آیه 
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خداونــد عزیــز و حکیم اســت. 

عجــب خدایــی! چــه قدرتــی! خداونــد متعــال مخلوقــی خلــق فرمــوده بــه نــام امــام کــه خــارج از تصــور ماســت! 

وقتــی مــا نمی توانیــم کمــاالت و فضائلــی کــه خداونــد متعــال بــه حجــت بالغــه ی خــود یعنــی امــام زمان)عجــل 

اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( و اهــل بیت)علیهــم الســام( عنایــت فرمــوده را تصــور کنیــم، بــه راســتی پــی بــه 

عظمــت نامتناهــی خداونــد متعــال خواهیــم بــرد و بیــش از پیــش سرگشــته و حیــران عظمت الهــی می شــویم. این 

دشــمنان خــدا هســتند کــه می گوینــد خداونــد متعــال نمی توانــد مخلوقــی بزرگ تــر از تصــور مــا خلــق کنــد. امــا 

ایــن خداونــد متعــال اســت کــه چنیــن تصویــری غیــر قابــل وصفــی از فضیلت هایــی کــه بــه حجت هــای خــود 

داده را مقابــل چشــمان مــا قــرار داده اســت. بــه همیــن خاطــر شــیعه و اهل تســنن نقــل کرده انــد: اهــل بیت)علیهم 

الســام( بــا کســی مقایســه نمی شــوند! امــام زمان)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( فراتــر از مقایســه اســت.

چگونه ممکن است با وجود چنین ویژگی هایی باز در دام مدعیان دروغین گرفتار شویم؟! 

  چه زیان کارند آنان که...
ــوان  ــه عن ــد، ب ــز نمی گنج ــا نی ــور م ــه در تص ــی ک ــا فضائل ــی را ب ــا عظمت ــوق ب ــن مخل ــان، چنی ــد مهرب خداون

ــا  ــان م ــیار مهرب ــدر بس ــه ی دوران را پ ــام(، یگان ــه الس ــام رضا)علی ــوده ی ام ــه فرم ــت! ب ــرار داده اس ــا ق ــام م ام

ــه  ــت! ب ــان توس ــدر مهرب ــریف(، پ ــه الش ــی فرج ــه تعال ــل الل ــام زمان)عج ــی! ام ــدای مهربان ــه خ ــرار داده! چ ق

ــی اســرائیل،  ــه کــه بن ــدر اســت! همــان گون ــه عهــده ی پ ــد ب آغوشــش برگــرد! تمــام خواســته ها و نیازهــای فرزن

ــرت  ــرادران حض ــد و ب ــت می کردن ــام( درخواس ــی)علیه الس ــرت موس ــان را از حض ــوردن خودش ــی آب خ حت

ــان اســتغفار  ــرای آن ــه آن بزرگــی، از پدرشــان خواســتند کــه ب ــاه ب ــرای آمــرزش گن ــز ب یوســف)علیه الســام( نی

کنــد، تــو نیــز تمــام حوائــج دنیایــی و آخرتــی ات را از پــدرت بگیــر! ریشــه ی همــه ی ایــن گرفتاری هــا، دوری از 

 پــدر اســت. او پنــاه گاه محکــم الهــی اســت! او آن وجــود مقدســی اســت باهــا بــه وجــود او برطــرف می گــردد!

و چــه زیان کارنــد آنانــی کــه چنیــن پــدر مهربانــی را فرامــوش کــرده و بــه ســراغ مدعیــان دروغیــن می رونــد. کســی 

کــه چنیــن لطــف بزرگــی را از جانــب خداونــد متعــال نپذیــرد و به ســراغ مدعیــان دروغیــن برود، به راســتی ســزاوار 

اســت کــه بــا صــورت در آتــش جهنــم افکنده شــود. و ایــن ســرانجام افرادی اســت کــه از والیــت امــام زمان)عجل 

ــد. ــدا می پذیرن ــت خ ــام و حج ــوان ام ــه عن ــری را ب ــرد دیگ ــوند و ف ــارج می ش ــریف( خ ــه الش ــی فرج ــه تعال  الل

ــل نمــاز، روزه، حــج، جهــاد و ...( انجــام دهــد امــا حجــت خــدا را  ــر تمامــی احــکام الهــی )مث ــک نف اگــر ی

انــکار کنــد یــا نســبت بــه او کینــه داشــته باشــد، چنیــن شــخصی هــم گمــراه اســت و هــم گمــراه کننــده! چنیــن 

ــی،  ــر داعش ــدگاه و تفک ــن دی ــا ای ــد! او ب ــود ندان ــر خ ــی اگ ــت، حت ــیطان اس ــتان ش ــه و گلس ــق گرماب ــردی رفی ف

ــت  ــن اس ــی ممک ــا حت ــه بس ــت. چ ــم نیس ــر از آن ه ــم خط ــد، ک ــوودی نباش ــر هالی ــر از تفک ــر خطرناک ت اگ

ــد،  ــت می افتن ــن مهدوی ــان دروغی ــه در دام مدعی ــرادی ک ــذا اف ــد. ل ــم باش ــتیزانه ه ــوود س ــی، هالی ــر داعش تفک

 چــه بداننــد و چــه نداننــد، در صــف دشــمنان امــام عصر)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( قــرار گرفته انــد.

برگرفته از کتاب یگانه دوران و شیطان شناسی از مجموعه ی محور مقدس، دکتر علیرضا موذن

 نقطه داغ جنگ کجاست؟! 
ــتند.  ــگ هس ــاط داغ جن ــاط، نق ــی نق ــا، برخ در جنگ ه

یعنــی بیشــترین حجــم آتــش و درگیــری در آن نقــاط 

صــورت می گیــرد. جنــگ شــیطان بــا بنــی آدم نیــز همیــن 

ــت.  ــه اس گون

شــیطان بیشــترین ســرمایه گذاری برای انحــراف و تخریب 

را بــه جوامــع معتقــد بــه والیــت امیرالمومنین)علیــه 

ــای  ــترین نیروه ــت. او بیش ــاص داده اس ــام( اختص الس

جنگــی خــود را در ایــن مناطــق متمرکــز کــرده و داغ تریــن 

نقــاط جبهــه جنــگ در برابر بنــی آدم را بــه وجــود آورده اند. 

تخریــب جوامــع دوســتدار اهــل بیت)علیهــم الســام(، 

اولویــت نخســت و داغ تریــن نقطه جنگی شــیطان اســت. 

خداونــد متعــال می فرمایــد شــیطان قســم یــاد کــرده کــه 

کــه برنامــه ی اصلــی او ایــن اســت کــه بــر صراط مســتقیم 

کــه همانــا راه اهــل بیت)علیهــم الســام( اســت بنشــیند و 
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ُ
ُمْســَتقیَم )16( ث

ْ
 ال

َ
ــك

َ
ُهــْم ِصراط

َ
نَّ ل

َ
ُعــد

ْ
ق
َ َ
آنــان را منحــرف نمایــد: ل

َرُهــْم شــاِکریَن )17( شــیطان گفــت همانــا من بر ســر صراط مســتقیم 
َ
ث

ْ
ک

َ
 أ

ُ
ِجــد

َ
ــماِئِلِهْم َو ال ت

َ
ْیماِنِهــْم َو َعــْن ش

َ
َعــْن أ

تــو می نشــینم. ســپس از پیــش رو آنــان و از پشــت سرشــان و از چــپ راســت آن هــا بــه ســوی آنــان می آیــم و آنــان 

را وسوســه می کنــم و تــو اکثــر آن هــا را شــکرگزار نخواهــی یافــت.

امــام باقر)علیــه الســام( در پاســخ بــه یکــی از اصحــاب بزرگــوار خــود بــه نــام ُزراره در خصــوص همیــن آیــه 

 ِمْنُهــْم.  ای ُزراره! شــیطان فقــط تــو 
َ

ــَرغ
َ
 ف

ْ
ــد

َ
ق

َ
ِریــَن ف

َ
ــا الْخ مَّ

َ
أ
َ
 ف

َ
ْصَحاِبــك

َ
 َو ِل

َ
ــك

َ
 ل

َ
َمــا َصَمــد می فرماینــد: َیــا ُزَراَرُة ِإنَّ

اصحابــت )شــیعیان( را قصــد کــرده اســت و از دیگــران فــارغ شــده اســت. خیالــش از غیــر شــیعیان آســوده اســت 

و کمتــر بــه آنــان کار دارد. 

 َنَصــَب ِإْبِلیــُس 
ْ

ــد
َ

ق
َ
ــِه ل

َّ
 الل

َ
امــام صادق)علیــه الســام( بــه یکــی از اصحــاب خــاّص خــود می فرماینــد: َیــا َعْبــد

َتَحاَمْوا 
َ
ــاُد ِبَهــا ف

َ
 َیْصط

َ
اِن َمَصاِئد

َ
ــْیط

َّ
ٍب ِإنَّ ِللش

َ
ْوِلَیاَءَنــا ... َیــا اْبــَن ُجْنــد

َ
 أ

َّ
 ِفیَهــا ِإال

ُ
ِصــد

ْ
َمــا َیق

َ
ــُروِر ف

ُ
غ

ْ
ــُه ِفــي َداِر ال

َ
َحَباِئل

ُه  ای عبداللــه! ابلیــس دام هایــش را در دنیــای فریبنــده فقــط بــه قصــد شــکار دوســتان مــا پهــن 
َ

ُه َو َمَصاِئــد
َ
ِشــَباک

کــرده اســت! ای پســر جنــدب! شــیطان دام هــا و شــکارگارهایی دارد کــه در آن مشــغول اســت. پــس ســخت مراقب 

و مواظــب شــکارگاه ها و دام هــای او باشــید! آری، هــدف شــیطان، تنهــا کســانی اســت کــه ســوار بــر کشــتی نجات 

هســتند. او بــا غــرق شــدگان در دریــای هاکــت کــه کار خاصــی نــدارد.


