
 بسمه تعالی

به سوی ظهور  31شماره فایل   

ُروَن  (  ْبصِّ َن الشَّْيَطانِّ تَذَكَُّرواْ فَإِّذَا ُهم مُّ يَن اتَّقَواْ إِّذَا َمسَُّهْم َطائِّف   م ِّ  موضوع: گناه نکردن )تفسیر آیه"إِّنَّ الَّذِّ

سوره اعراف( 103)آیه   

1:02ترک معصیت یکی از علل واسباب تحت اشراف خاص اهل بیت قرار گرفتن است. -  

یجه باید بعضی ریشه ای بوده در نتبعضی از معصیتها بقول قرآن "لمم" یا لغزش است اما -

1:12محاسبه وریشه یابی شوند.   

آیه فوق مربوط به تک معصیت است.-  

ین سن به رفع نواقص پرداخت وگرنه دراگرچه نباید در پیری ناامید شد اما درجوانی باید -

1:10پیری این مشکل و مسئله میشود.   

کردند که در آن حصار چهار علمای اخالق وجود انسان را به حصن وحصاری تشبیه -

.حیوان درنده یا سبع. 4  .حیوان چهارپا یا بهیمه 1.شیطان 1  فرشته.3موجود وجود دارد: 

ا در دتا هرکدام خودشان حکومت این حصار رنوجود دائما با غیض بهم نگاه میکناین چهار م

ان حصار  دردست گیرند.فرشته سعی میکند او حاکم باشد.که اگر او حاکم شود خوی فرشته 

و  شیطان اگر حکومت را در دست بگیرد خلقحاکم میگردد وهمه باید از او پیروی کنند.

خوی شیطان باید در آنجا ظاهر شود وهمه تسلیم میشوند.حیوان چهار پا اگر حاکم شود 

فرهنگ حصار خوردن وخوابیدن میشود.اگر حیوان درنده حاکم شود فرهنگ آنجا خون 

4:32 ودرندگی خواهد شد.ریختن  خون آشامیدن   

ه بود.روایت داریم اگر سلمان یک یا دو روز به خان سلمان در زمان عمر و عاص و معاویه--

یامد اما بهش م....ابو حریره هم  3:21میکردند. پیغمبر نمیرفتند بچه های پیغمبر شکوه 

30:31میگفتند دیر دیر بیا چون فقط برای خوردن میامد   

... چرا  33:44عمار، مقداد، ابوذر، سلمان . اق چهار نفر است:مشتحدیث داریم بهشت -

هنم هم چون این سنخیت است.فرشته جایش بهشت است..از ان طرف ج بهشت مشتاق میشود؟

31:11اهل خودش را میطلبد.   

. پیغمبر با سوره توبه( 43")وان جهنم لمحیطه بالکافرین "از همینجا شروع میشهنم هج-

رسد اما اصحابشان صحبت میکردند فرمودند سنگی هفتاد سال پیش رها شد تا به ته جهنم ب

د شد که هنوز در راه است. نزدیک است تا برسد.تا این حرف رازدند شیون از خانه منافقی بلن

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&ltr=10&AyeID=1155


ود. ن رسید هفتاد سال در راه ببعد از هفتاد سال به درک واصل شد.حضرت فرمود سنگ اال

:3234  

بیه بالغه این طور تشلحضرت علی ع ظهور حکومت شیطان در نفوس انسانها را در نهج ا-  

 شیطان با زبان آنها حرف"درسینه بعضی شیطان تخم گذاشته وجوجه در آورده."کردند.

دش ظلمت میزند.با چشم اینها نگاه میکند.چشمش پنجره شیطان.زبانش بلند گوی شیطان.وجو

32:12سایه امیرالمونین ع بشه؟ است چطور در بهشت هم  

د.چه آنها که بعد ملکی آنها غالب است معنی آیه را میفهمند.موج شیطان را تشخیص میدهن-

ند( ان بیجا سرمایه گذاری نمیکصحبت کردن با نامحرم)شیطدر جاهای روشن مثل وسوسه 

11:11به اندازه خودم میتونه بیاد سراغم تا قصد قربت را ازم بگیره.  ،در جاهای تاریک چه  

ی یک ورو بر ما میگردند.یک طواف کننده ای یعندی طباطبایی گفتند:شیطانها دائما آقا-

ت شیطان تشکیالت و دارو دسته دارد.اونی که ادم وحوا رو از بهش شیطان میاد سراغ اونها.

  4212: بیرون کرد یکی از آنها بود.

ين   )13 سوره زخرف(: اگر یک لحظه از  ْحَمنِّ نُقَي ِّضْ  لَهُ َشْيَطانًا فَُهَو لَهُ قَرِّ ْكرِّ الرَّ - بنابر آیه َوَمن يَْعُش َعن ذِّ

13:23 یاد خداوند غافل شویم همان لحظه یک شیطان جایش را پر میکند.  
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