بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
سوره بمارکه انس

ّ
تعلمی استعاذه از رش وسوسه

گزارههايی از سوره
قل اعوذ
 در زندگي هر انساني خطرات متعددي وجود دارد كه الزم است از مجموع آنها امنيت يابد.
 اگر ديگر انسان ها نيز در معرض خطراتي مشابه خطرات مورد ابتالي ما باشند ،الزم است در هنگام پناه بردن،
ديگران را نيز از خطر و چگونگي پناه بردن مطلع كرد.
 خطراتي كه انسانها را تهديد ميكند ميتواند به عنوان بهانهاي براي ارتباط او با خدا باشد.

برب الناس
 مردم بايد بدانند تدبير آنها به دست صاحب اختياري مدبر است.
 مدير و مدبر و سياستگذار مردم است كه عهدهدار هدايت آنهاست.
 كمال حقيقي مردم در صورت پذيرش ربوبيت «ربّ همه مردم در همه اعصار» ،تحقق مييابد.
 يكي از راههاي خداشناسي و خداپرستي قائل شدن به خدايي است كه هميشه و در هر حال همه كاره مردم بوده و
هست.


رب ناس پناهگاهي مطمئن براي انسان است.

ملک الناس
 توجه به پادشاهي كه هميشه داراي ملک بوده است الزمه توحيد است.
 تنها به خداوند ميتوان ملک گفت ،زيرا هميشه به اين وصف متصف بوده و هست.
 بايدها و نبايدهاي مردم توسط ملک تعيين ميشود .بنابراين ملک عهدهدار بايد و نبايدهاي مردم است.

إله الناس
 هر انساني داراي معبودي است .خداوند يگانه معبود همه انسانها در همه اعصار بوده و هست.
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 پرستش خداوند كه به صورت فردي انجام ميشود نوعى فرهنگ عمومي در جامعه ايجاد ميكند.
 در جمع ميان انسان ها اينكه رب ،مالک و اله آنها با هم يكسو باشد ،اولين حركتي است كه از گرفتاري به مشكالت
جلوگيري ميكند.

من شر وسواس الخناس
 از جمله شگردهاي شيطان در ايجاد غفلت براي انسان ،متزلزل ساختن پشتوانههاي علميِ عملهاي شايسته است.
 وسوسه كه صوتي مخفي است در درون انسان نفوذ ميكند و از آثار آن ميتوان به آن پي برد.
 وسوسه ،كند كننده و متوقف كننده حركتهاي مثبت فردي و اجتماعي است.
 تأخير در انجام كارهاي مثبت از نشانههاي وسوسه است.
 نااميدي و يأس ،تنبلي و دلسردي و از اين قبيل صفات از ديگر نشانههاي وسوسه است.
 وسوسه با نداي فقر و نداري غير قابل جبران (يأس) آغاز شده و به از دست دادن فرصتها منجر ميشود .بنابراين
وقتي علم به فقر و يا پشيماني از خطا و گناه با سكون همراه باشد ،پاي شيطان و وسوسههاي او در كار است.
 عوامل شک و سستي در انجام كارهاي خير ،نوعاً به صورت مخفي عمل ميكنند و حتي گاهي افراد به نقش مخرّب
خود در جامعه خبر ندارند.
 زدودن ابهامها و رسيدن به يقين ،عاملي در حركتهاي پيشرونده براي انسان و جامعه است.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس
 شک و دودلي در هنگام بروز ،آسيب خود را به انسان وارد ميكند.
 محل وسوسه ،صدر انسان است؛ زيرا براي شيطان مهم اين است كه كار خوبي واقع نشود.
 ممكن است افرادي در مقام ادعا مدعي انجام كارهاي خوب باشند ،ولي به عمل كار برآيد ،به سخنداني نيست.
 ابليس كه از جنّ است دشمن قسم خورده انسان است ولي تنها از راه وسوسه ميتواند انسان را اغوا كند.
 گاهي برخي از انسان ها در جامعه نقش شيطان را براي افراد آن جامعه بازي ميكنند.
 مهمترين عامل مبارزه با شيطان هاي جني و انسي انجام عمل خير بدون فوت وقت است .براي اين منظور الزم است
انسان فهرستي از فعاليتهاي مثبت خود را براي عمل و آنگاه محاسبه و ارزيابي خود تدارك ببيند.
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