ﺻﺮاط و ﭼﻬﺎر ﺳﻮی ﺷﯿﻄﺎن
در ﻣﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از دﻋﺎﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ:
اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﯽ ﻣﻦ ﺣﺰﺑﮏ …
اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﯽ ﻣﻦ ﺟﻨﺪک …
اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﯽ ﻣﻦ اوﻟﯿﺎﺋﮏ …
اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﯽ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮﯾﻦ …
اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ اﻋﻮاﻧﻪ و اﻧﺼﺎره و ﺷﯿﻌﺘﻪ …
اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﯽ ﻣﺤﯿﺎی ﻣﺤﯿﺎ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﻤﺎﺗﯽ ﻣﻤﺎت ﻣﺤﻤﺪ و آل
ﻣﺤﻤﺪ

و ﻗﻄﻌﺎً ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ آرزو و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎﯾﯽ را
از ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺒﻮر از ﺻﺮاط اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ،دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﭼﻨﺪ ﺧﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺮاط ،ﮔﺬر ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ دﺷﻤﻨﺎن
ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده در اﯾﻦ راه را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از زﺑﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎن ،ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ
داده اﺳﺖ:
ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده ﺗﻮ را از ﭘﯿﺸﺮو و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ و ﭼﭗ و
راﺳﺖ در ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﻓﺮﯾﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ داد:
» … ﻷَ َﻗ ْﻌُﺪَنَّ ﻟ َﻬ ُﻢ ْ ﺻ ِﺮاﻃ َﮏ َ اﻟ ْﻤ ُﺴ ْﺘ َﻘِﯿﻢ َ … «
ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻزﻣﻪ ی ﺣﺮﮐﺖ در ﺻﺮاط و ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻌﺎدت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،درﮔﯿﺮی
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﻮان ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺪاری
ﮔﺬﺷﺖ.
ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ و دﻋﺎ ﺑﺮ »ﺣﺰب« و »ﺟﻨﺪ« ﺧﺪا ﺷﺪن و »ﯾﺎر« و »اﻋﻮان« و
»اﻧﺼﺎر« اﻣﺎم ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﮔﺸﺘﻦ ،ﮔﺬر از اﯾﻦ ﺧﻮانﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ،
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻏﻠﺒﻪ،
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻘﻮط از ﺻﺮاط ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺣﺘﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ زده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن از ﺣﻤﻼت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻦ و
ﻣﻤﺎرﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره ی ﺧﻮد و ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ رو ﻻزم دارد و

ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﻓﺮﯾﺐ ﺷﯿﻄﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ از  ۴ﻃﺮف
اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از :
ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻄﺎن از ﭘﯿﺶ رو ،ﻏﺮق ﺷﺪن اﻧﺴﺎن در آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺳﻼح ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﯾﻦ ،ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻄﺎن از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ،ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼح ﻣﺒﺎرزه
در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﻋﺒﺮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻄﺎن از دﺳﺖ راﺳﺖ ،ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻋﺒﺎدت ﻫﺎ و ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﺼﺮ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
و ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻄﺎن از دﺳﺖ ﭼﭗ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻨﺎﻫﺎن و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ ،ﮐﻪ راه ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻏﻮای ﺷﯿﻄﺎن ،ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﺎ و دﻋﺎﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ
و در ﺣﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ و ﺑﺴﯿﺎر
واﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮای دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮاﻇﺐ اﻏﻮای ﺷﯿﻄﺎن از ﭼﻬﺎرﺳﻮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﯽ ﻻزم را ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
َ
»ﻣ َﻦ ْ ﺳ َﺄ لَ اﻟﻠ َّﻪَ اﻟﺘ َّﻮ ْﻓ ِﯿﻖَ وَ ﻟ َﻢ ْ ﯾَﺠ ْﺘ َﻬ ِﺪ ْ ﻓ َﻘ َﺪ ِ
َ
اﺳ ْﺘ َﻬ َﺰ َأ ﺑِﻨَﻔ ْﺴ ِﻪِ«
»ﻫﺮﮐﺲ از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﻨﺪ و اﻣﺎ ﺳﺨﺘﮑﻮش ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد را
ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ«.
و اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺻﺮاط و ﺗﻼش و ﻣﺠﺎﻫﺪت در زﻣﺎﻧﻪ ی ﻏﯿﺒﺖ و
ﻓﻀﺎی ﭘﺮآﺷﻮب آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را داﺷﺘﻪ و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻋﺎ
ﺑﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪن دارد و اﻋﻮان و ﯾﺎران ﺷﺪن ﺣﻀﺮت را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ از اﻏﻮاﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺻﺮاط ﭘﺮ
ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ،ﺧﻮد را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﯽﺷﮏ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻬﺎر راه ﺧﻄﺮﻧﺎک اﯾﻦ ﺻﺮاط ،ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط و
ﻧﮑﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ :ﺗﻮﮐﻞ ،ﻋﺒﺮت ،ﺷﮑﺮ و ﺗﻮﺑﻪ،
اﺣﺘﯿﺎط ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻫﺎ و ﺗﻼش ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﺪ.

ﻫﺎی واﻻ و
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﯽوﻗﻔﻪ از

