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 درس گفتارھایی از: مسعود بسیطی

 با اھتمام: زھرا مرادی

  

گران ی آفرینش آدمی به روایت ھدایتبا حقایقی از آفرینش آدم علیه السالم و فلسفه» عھد معھود«ی در دوره
بندد سخن آسمانی آشنا خواھید شد. ھمچنین در این دوره، از عھدی که آدم علیه السالم با خداوند متعال می

 تا قیام قیامت به آن پایبند بمانند! –از جمله من و شما  –شود تمامی بنی آدم خواھیم گفت؛ عھدی که قرار می

  

 

 درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان

یعنی  -ترین مخلوقات خود ته به این موضوع پرداخته شد که: خداوند اراده فرمود برترین و برگزیدهدر جلسات گذش
را از گِل خلق کرد، از  علیه السالما بر روی زمین، جانشین خویش سازد. از این رو آدم ر –اطھار ی پیامبر خاتم و ائمه

ار داد و چنین اراده فرمود که آن وجودھای شریف روحی که که آن نیز توسط خدا خلق شده بود، در کالبد وی قر
اطھار که در صلب ی به جھت تکریم پیامبر خاتم و ائمهخداوند پای بر زمین بگذارند. سپس علیه السالم از نسل آدم 

فرمان الھی را اطاعت کردند اما ابلیس  فرشتگان. کنندسجده کرد تا مالئک و ابلیس بر آدم آدم جای گرفتند، امر 
 اطاعت پروردگار سر باز زد و بر آدم سجده نکرد. از 

 این نافرمانی به کجا انجامید:ی کرد و نتیجه سرپیچیحال ببینیم چرا شیطان از اجرای امر الھی 

جنّی به  ۳یا ابلیس ۲در واقع، شیطان ۱فرشته نبود؛ بلکه جّن بود.ھمچنانکه در قرآن نیز تصریح گردیده، شیطان 
خلق شده بود. او با انجام عبادات طوالنی، ھمجوار مالئک علیه السالم ھزاران سال پیش از آدم که  ٤بود» حارث«نام 

                                                 
ا لِْلَمَالئَِكِة اْسُجُدوا َوإِْذ ُقْلنَ فرماید: "در قرآن کریم به اینکه شیطان از جنّیان بود تصریح شده است؛ به عنوان نمونه خداوند می ۱

] ھمه[پس » نیدآدم را سجده ك«] ھنگامى را كه به فرشتگان گفتیم: " یعنی: و [یاد كنِآلَدَم َفَسَجُدوا إِالَّ إِْبلِیَس َكاَن ِمَن اْلجِنِّ 
 .۵۰] جّن بود: قرآن کریم، سوره کھف، آیه جز ابلیس سجده كردند، كه از [گروه

؛   ».شطن«و به معنای دور از حق و بعید از رحمت الھی است: مصباح اللغه، ذیل واژه » ش ط ن«ی شیطان از ریشه ۲
 ».شطن«، ذیل واژه ۶۰، ص ۶التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 

، ذیل واژه ۳۳۰، ص ۱به معنای یأس و ناامیدی است: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج » بلس«ی ابلیس از ریشه ۳
گویند که فرمایند به شیطان از این رو ابلیس می؛ رسول خاتم می». بلس«، ذیل وازه ۱۴۳؛ مفردات راغب، ص ». بلس«

فرمایند: "... نیز می علیه السالم. ؛ و امام باقر ۲۲۶، ص ۶۰، ج بحاراالنوار ی خیر ناامید شد:" یعنی: از ھمه"ُأْبلَِس ِمَن اْلَخیرِ ُكلِّهِ 
ِ َعزَّ َو َجلَّ َفَال یْرُجوَھا" یعنی: [ابلیس را ابلیس میُأْبلُِس مِ  ِألَنَّه د و قطع امید شنامند] چون از رحمت خدا مأیوس ْن َرْحَمِة �َّ
 .۳۵۲، ص ۴۶بحاراالنوار، ج  کرد:

 .۷۶، ص ۱۰": بحاراالنوار، ج اْلَحاِرث فرمودند: "َكاَن اْسُمهُ از امیر مومنان سوال شد اسم ابلیس در آسمان چه بود،  ٤
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ابلیس آنچنان ھمراه با فرشتگان به عبودیت خدا پرداخته بود که برخی از  ٥ی ایشان جای گرفت.گردید و در زمره
که خداوند فرمان داد تا بر آدم  ای از جنس خودشان است؛ اما ھنگامیکردند او نیز فرشتهفرشتگان گمان می

سجده کنند و ابلیس از اجرای امر الھی تمرّد نمود، بر ھمگان مشخص شد که او یک فرشته نبوده  علیه السالم
 ٦است.

 خداوند از ابلیس پرسید: 

اِجِدینَ " ۷"یا إِْبلِیُس َما لََك أَالَّ تَُكوَن َمَع السَّ  

 نندگان نیستى؟ ككه با سجده استاى ابلیس تو را چه شده 

 

۸"أَْسَتْكبَْرَت أَْم ُكنَت ِمَن اْلَعالِینَ "  

۹ یا از بلندپایگان (رسول خاتم و خاندان پاکش) پنداشتىآیا خود را بزرگ   بودى؟ 

                                                 
ْحبَطَ َعَملَُه الطَّوِیَل، َوَجْھَدُه اْلَجِھیَد، َوَكاَن َقْد َعبََد َهللا ِستََّة فرمایند: "َفاْعَتبِروا بَِما َكاَن ِمْن فِْعِل ِهللا بِإِْبلِیَس، إِْذ أَ امیر مومنان می ٥

ْنیا أَْم ِمْن ِسنِی اْالِخَرِة، َعْن كِْبرِ َساَعة َواِحَدة" یعنی: پس، از آن بلیس ند نسبت به اچه خداوآالَِف َسَنة، الَ یْدَرى أِمْن ِسنِی الدُّ
 ...رد کاز بین برد. او شش ھزار سال عبادت  ]با تکبر[ھای مداومش را و کوشش طوالنیاعمال  انجام داد، عبرت گیرید، زیرا

 . ۲۸۷(قاصعه)، ص  ۱۹۲اما با ساعتی تکبر ھمه را نابود کرد: نھج البالغه، خطبه 
َماءِ می علیه السالمامام صادق  ٦ َ َو َكانَِت اْلَمَالئَِكُة تَظُنُّ أَنَُّه ِمْنُھْم َو لَْم یُكْن  فرمایند: "َفإِنَّ إِْبلِیَس َكاَن َمَع اْلَمَالئَِكِة فِی السَّ یْعُبُد �َّ

ُجوِد ِآلَدَم أَْخَرَج َما َكاَن فِی َقْلِب إِْبلِیَس ِمَن اْلحَ  ُ اْلَمَالئَِكَة بِالسُّ ا أََمَر �َّ لِیَس لَْم أَنَّ إِبْ  َمَالئَِكُة ِعْنَد َذلِكَ َعلَِمتِ الْ َسِد فَ ِمْنُھْم َفلَمَّ
َ َخلََق َخْلقاً َقْبَل آَدَم َو َكانَ  َعَتْوا َو َحاكِماً فِی اْألَْرضِ فَ  یُس فِیِھمْ  إِْبلِ یُكْن ِمْنُھْم ... َو لَْم یُكْن ِمْن ِجْنسِ اْلَمَالئَِكِة َو َذلَِك أَنَّ �َّ

ُ اْلَمَالئَِكَة َفقَ  َماَء َفبََعَث �َّ َ إِلَى أَْن َن َمَع اْلَمَالئَِكِة یعْ َماِء َو َكاى السَّ َتلُوُھْم َو أََسُروا إِْبلِیَس َو َرَفُعوُه إِلَ أَْفَسُدوا َو َسَفُكوا الّدِ ُبُد �َّ
ُ آَدم کردند که ابلیس از کرد و فرشتگان گمان می" یعنی: ھمانا ابلیس ھمراه مالئکه در آسمان خدا را عبادت میَخلََق �َّ

سجده کنند، آن حسدی که در دل علیه السالم نه نبود. ھنگامی که خداوند به مالئک امر فرمود بر آدم جنس آنھاست اما اینگو
ابلیس بود، آشکار گشت. پس فرشتگان دانستند که ابلیس از آنھا نیست ... او از جنس مالئک نبود بلکه خداوند قبل از آدم 

س ھم از جنس ھمانھا بود. آن موجودات (جنّیان) بر روی زمین حکومت موجوداتی را خلق کرده بود (جنّیان) که ابلی علیه السالم
مور نمود تا أند. از این رو خداوند مالئک را مونریزی به راه انداختکردند [اما] از فرمان خدا سرپیچی کردند و فساد و خمی

یر کردند و ھمراه خود به آسمان بردند. ایشان را نابود سازند. [فرشتگان پس از آنکه جنّیان عصیان گر را کشتند] ابلیس را اس
و  ۱۷۰، ص ۱ان، ج را خلق فرمود: تفسیر برھ علیه السالمکرد تا آنکه خداوند، آدم ابلیس نیز ھمراه فرشتگان خدا را عبادت می

 .۲۷۳، ص ۶۰ی بقره. ؛ بحاراالنوار، ج سوره ۳۴، ذیل آیه ۱۷۱
 . ۳۲قرآن کریم، سوره حجر، آیه  ۷
" یعنی: گفت: اى ابلیس! چه چیز تو را ْبلِیُس َما َمَنَعَك أَن تَْسُجَد لَِما َخلَْقُت بِیَدی أَْسَتْكبَْرَت أَْم ُكنَت ِمَن اْلَعالِینَ َقاَل یا إِ " ۸

بازداشت از این كه براى چیزى كه به قدرت خود آفریدم سجده كنى؟ آیا خود را بزرگ پنداشتى یا [واقعا] از بلند پایگان بودى؟: 
 .۷۵کریم، سوره ص، آیه قرآن 

ھستند: "ُكنَّا علیھم السالم در این آیه اھل بیت » اْلعالِینَ «فرمایند مقصود خدا از (بلندپایگان) می» اْلعالِینَ «رسول خاتم در تبیین  ۹
ِ أَْخبِْرنِی َعنْ  ِ ص إِْذ أَْقبََل إِلَیِه َرُجٌل َفَقاَل یا َرُسوَل �َّ ْبلِیسَ ُجلُوساً َمَع َرُسوِل �َّ ِ َعزَّ َو َجلَّ ِإلِ أَْسَتْكبَْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن  - َقْوِل �َّ

ِ ص أَنَا َو َعلِی َو َفاِطمَ  اْلعالِینَ  ِ الَِّذیَن ُھْم أَْعلَى ِمَن اْلَمَالئَِكِة َفَقاَل َرُسوُل �َّ ُة َو اْلَحَسُن َو اْلُحَسیُن ُكنَّا َفَمْن ُھْم یا َرُسوَل �َّ
ُ َعزَّ َو َجلَّ آدَ فِی سُ  َ َو تَُسبُِّح اْلَمَالئَِكُة بَِتْسبِیِحَنا َقْبَل أَْن َخلََق �َّ َم ..." یعنی: حضور پیغمبر اكرم (ص) َراِدقِ اْلَعْرشِ نَُسبُِّح �َّ

اى رسول خدا بزرگواران و را از حضرتش سؤال نمود و عرض كرد  أَْسَتْكبَْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلعالِینَ م شخصى معناى آیه یبود
آنھائیكه داراى مرتبه بلند ھستند چه اشخاصى ھستند كه از فرشتگان برتر و باالترند؟ پیغمبر اكرم (ص) در جواب سؤال او 
فرمود من و على و فاطمه و حسن و حسین ھستیم كه در سرادق عرش پروردگار مشغول تسبیح خداى تعالى بودیم و 



 

ھای طوالنی خداوند به او امر فرماید به جھت تکریم بلندپایگان ابلیس که انتظار نداشت پس از آن ھمه عبادت
 سجده کند، گستاخانه پاسخ داد: علیه السالمابل آدم ) در مقاْلَعالِینَ (

 ۱۰»آفریدى؟! گِلآیا كسى را سجده كنم كه از «"

 ۱۱»ای.اى و او را از گِل خلق کردهدر حالی که] من از او بھترم. مرا از آتش آفریده[«

ملک  پروردگارا؛ مرا از سجده بر آدم معاف کن؛ من نیز در عوض تو را آنچنان عبادت کنم که ھیچ«
 "۱۲».نکرده باشدبی و ھیچ نبی مرسلی آنگونه عبادتت مقرّ 

 خداوند خطاب به شیطان فرمود:

خواھم نه آنگونه که تو دوست "من به عبادت تو نیازی ندارم. عبادت من آنگونه است که من می
 ۱۳داری!"می

 اما شیطان نپذیرفت و بی ادبانه گفت:

 ۱٤كنم."ای سجده نمیز لجنی بویناک خلق کرده"من به بشرى كه او را از گلى خشك برآمده ا

 خداوند نیز به سبب تمرِّد شیطان از فرمان الھی، او را از مقام و جایگاه خود بیرون کرد و فرمود:

 ۱٥."اى؛ و تا روز جزا بر تو لعنت باشدشده"از این [مقام] بیرون شو كه تو رانده

لیل سرپیچی و نافرمانی شیطان از دستور الھی، کبر و از گفتگوی میان شیطان و خدا کامال واضح است که د
دھند ی خالق متعال نسبت میاما برخی، این رفتار شیطان را به معرفت باالی او درباره ۱٦حسد وی بوده است؛

کنند. ایشان معتقدند شیطان از این رو بر آدم و شیطان را یک عاشق و موّحد واقعی نسبت به خدا معرفی می
شمرد. به ھمین دلیل حتی لعنت ی ذات مقدس الھی میسجده نکرد که سجده کردن را تنھا شایسته علیه السالم

                                                                                                                                                        
، ذیل ۶۸۴و  ۶۸۳، ص ۴تفسیر برھان، ج  تسبیح ما پیش از آنكه آدم را بیافریند ...": باپروردگار را  نمودندفرشتگان تسبیح می

 نیز آورده شده است. ۴۶، ص ۶. ؛ متن فارسی این حدیث در تفسیر جامع، ج ۱۴۲، ص ۱۱، سوره ص. ؛ بحاراالنوار، ج ۷۵آیه 
 .۶۱م، سوره اسراء، آیه ": قرآن کریَقاَل أَأَْسُجُد لَِمْن َخلَْقَت ِطیًنا" ۱۰
ْنُه َخلَْقَتنِی ِمن نَّاٍر َوَخلَْقَتُه ِمن ِطینٍ " ۱۱  .۷۶": قرآن کریم، سوره ص، آیه َقاَل أَنَا َخیٌر ّمِ
ُجوِد ِآلَدَم َو أَنَا أَْعُبُدَك ِعبَاَدًة لَمْ  علیه السالمامام صادق  ۱۲ یْعُبْدَكَھا َملٌَك ُمَقرٌَّب َو َال نَبِی  فرمودند: "َفَقاَل إِْبلِیُس یا َرّبِ أَْعِفنِی ِمَن السُّ

ُ َال َحاَجَة لِی إِلَى ِعبَاَدتَِك إِنََّما ُأِریُد أَْن ُأْعبََد ِمْن َحیُث ُأِریُد َال ِمْن حَ  ُ ِریُد َفأَبَ یُث تُ ُمْرَسٌل َفَقاَل �َّ  تَبَاَرَك َو ى أَْن یْسُجَد َفَقاَل �َّ
 . ۱۴۱، ص ۱۱": بحاراالنوار، ج یْوِم الّدِین نََّك َرِجیٌم َو إِنَّ َعلَیَك لَْعَنتِی إِلىَفاْخُرْج ِمْنھا َفإِ تََعالَى 

 ھمان. ۱۳

ْن َحَمإٍ مَّْسُنونٍ " ۱٤ َْسُجَد لِبََشٍر َخلَْقَتُه ِمن َصْلَصاٍل ّمِ  .۳۳": قرآن کریم، سوره حجر، آیه َقاَل لَْم أَُكن ّألِ
 .۳۵و  ۳۴": قرآن کریم، سوره حجر، آیات  َرِجیٌم * َوإِنَّ َعلَیَك اللَّْعَنَة إِلَى یْوِم الّدِینِ َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَھا َفإِنَّكَ " ۱٥
)، پاورقی شماره أَْم ُكنَت ِمَن اْلَعالِینَ  أَْسَتْكبَْرتَ َقاَل یا إِْبلِیُس َما َمَنَعَك أَن تَْسُجَد لَِما َخلَْقُت بِیَدی ( ۸بنگرید به پاورقی شماره  ۱٦

 )اْلَحَسدِ  إِْبلِیَس ِمَن (أَْخَرَج َما َكاَن فِی َقْلبِ  ۶) و پاورقی شماره كِْبرِ ْحبَطَ َعَملَُه الطَِّویَل، َوَجْھَدُه اْلَجِھیَد ... َعْن (أَ  ۵



 

۱۷و عذاب خداوند را به جان خرید، اما حاضر نشد بر غیر خدا سجده کند. این باور با متن صریح قرآن و ھمچنین  
 در آیات و روایاتِ بررسی شده ) در تناقض است. ھمانطور کهعلیھم السالمکالم مفسرّان حقیقی قرآن (اھل بیت 

اشاره گردید، واضح است که تمرّد شیطان به دلیل خودخواھی و تکبرّ وی بود؛ نه عشق به خدای یگانه. او خود 
۱۸ را برتر از آدم خواند و دلیل سجده نکردنش را نیز ھمین موضوع اعالم کرد.  

ی آدم را در دل گرفت و تصمیم گرفت این د، کینهھا عبادت اینچنین از درگاه الھی رانده ششیطان که پس از سال
ی خداوند قرار گرفته، از نظر عنایت خدا دور سازد. لذا به خدا عرض مخلوقِ خلق شده از گِل را که مورد توجه ویژه

۱۹»پس به من تا روز قیامت مھلت بده«کرد:  تا تالفِی این بالیی که به سرم آمده در بیاورم! خداوند از باب  
 اما نه تا روز قیامت؛ بلکه فرمود: ۲۰؛به ابلیس مھلت دادحکمتش 

 ۲۱"إِلَى یوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُومِ "

 دھم]. [به تو مھلت می» وقت معلوم«تا روز 

ی ایشان است و مفسران حقیقی قرآن ھستند، مقصود خداوند از روز که علم قرآن در سینه علیھم السالماھل بیت 
بدین ترتیب خداوند به شیطان، تا روز ظھور  ۲۲اند.تبیین فرموده علیه السالمامام زمان را زمان ظھور » وقت معلوم«

منجِی آخر الزمان مھلت داد. ھنگامی که مھدی موعود ظھور کند، یکی از اقداماتی که به دست مبارک ایشان 
ی حجت اندازهاز ھمین رو شیطان از ھیچ یک از فرستادگان الھی به  ۲۳شود، کشتن شیطان است.انجام می

                                                 
حالج، حسین بن منصور، دیوان الحالج »: در میان اھل آسمان موّحدى مثل ابلیس نیست«به عنوان نمونه حّالج گفته:  ۱۷

. ؛ ۱۰۲ص ، م۲۰۰۲واسین)، محقق و مصحح: عیون السود، محمد باسل، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ دوم، (کتاب الط
ھمچنین احمد غزالی نوشته: "آن عاشق دیوانه که تو او را ابلیس خوانى ... خدا را دوست داشت؛ محّک محبّت دانى که چه 

کنى، نشانى باید. محّک بال و قھر و مالمت و دعوى عشق ما می آمد؟ یکى بال و قھر، و دیگر مالمت و مذلّت. گفتند: اگر
مذلّت، بر وى عرض کردند؛ قبول کرد، در ساعت، این دو محّک گواھى دادند که نشان عشق صدقست. ھرگز ندانى که چه 

ز وى چیزى نیاید وفا بباید تا عاشق پخته لطف و قھر معشوق شود؛ و اگر نه، خام باشد و ا وگویم! در عشق جفا بباید، می
گناه  ؟ از صفت جبّاریّت، ابلیس را در وجود آورد ...»الجبّار المتکبّر«، و دیگر »الرَّْحمِن الرَِّحیمِ «... خدا را دو نامست: یکى 

، عفیف، متن، انتشارات منوچھرى، ابلیس عشق او آمد با خدا!": ھمدانى، عین القضات، تمھیدات، محقق و مصحح: عسیران
 .۲۲۹و  ۲۲۷، ۲۲۱ش، ص ۱۳۷۳اپ چھارم، تھران، چ

 .۱۴بنگرید به پاورقی شماره  ۱۸
 .۳۶": قرآن کریم، سوره حجر، آیه َقاَل َرّبِ َفأَنِظْرنِی إِلَى یْوِم یْبَعُثونَ " ۱۹
 .۳۷سوره حجر، آیه  ": قرآن کریم،َقاَل َفإِنََّك ِمَن اْلُمنظَِرینَ " ۲۰
 .۳۸قرآن کریم، سوره حجر، آیه   ۲۱
َو ُھَو یْوُم ُخُروجِ َقائِِمَنا": کمال یْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم فرموده اند: "» وقت معلوم«در تبیین  علیه السالمن نمونه امام رضا به عنوا ۲۲

ُم سوال کرده بود، فرمودند: "أَ تَْحَسُب أَنَُّه یوْ » وقت معلوم«نیز به فردی که از زمان  علیه السالم. امام صادق ۳۷۱، ص ۲الدین، ج 
ُ َقائَِمَنا َفیْأخُ  َ َعزَّ َو َجلَّ أَْنظََرُه إِلَى یْوِم یْبَعُث �َّ ُ النَّاَس َال َو لَكِنَّ �َّ اْلیْوُم ُھَو اْلَوْقُت  یْضِرُب ُعُنَقُه َفَذلِكَ اِصیتِِه فَ ُذ بِنَ یْبَعُث �َّ

گیزد؟ نه چنین نیست. خداوند به خداوند مردم را برمی انکنی [روز وقت معلوم] قیامت است که " یعنی: آیا گمان میاْلَمْعلُوم
گیرد و گردنش را او (ابلیس) تا روزی که قائم ما برانگیخته شود مھلت داده. در آن روز [مھدی] موی پیشانی شیطان را می

 .۲۲۱، ص ۶۰ده است: بحاراالنوار، ج شنامیده » وقت معلوم«زند و ھمان روز است که می
 ھمان.  ۲۳



 

داند مھلتش با ھراسد. چراکه مینمی –حضرت مھدی که خداوند در ظھورش تعجیل فرماید  –ی زمان ما زنده
  ۲٤گردد.رسد و به دست آخرین باقیمانده از جانشینان الھی ھالک میظھور ایشان به پایان می

اش گرفت تا انتقام خود را از آدم و ذریهروز ظھور منجی آخرالزمان از خداوند حکیم مھلت  تابنابراین، شیطان 
 بگیرد و اینگونه شد که جنگ شیطان با آدم و بنی آدم آغاز گردید. شیطان گفت:

شان زینت دھم. را برای ۲٥شان کنم و در زمین [گناھان]خواھم اغوایمی"«
  ۲٦»خواھم ھمه را گمراه کنم.می

گانی از آنھا را که خالص شان تت سوگند که ھمه را اغوا خواھم کرد مگر بندبه عزّ «
۲۷»ایگردانیده  

] بدیشان از پیش روى و از پشت سر و از راست و چپشان در آیم، و [چنان كنم كه«
۲۸»بیشترشان را سپاسگزار [نعمت خود] نیابى. " 

 آینده به این موضوع که شیطان چگونه بر سوگند خود پایبند ماند، خواھیم پرداخت.ی جلسهدر 

 

 ین جلسهنکات مھم ا 

خلق شده بود و سالھای طوالنی خداوند  علیه السالمجنّی بود که ھزاران سال پیش از آدم  ،شیطان -
 رحمان را عبادت کرده بود.

 ھنگامی که خداوند امر به سجده بر آدم فرمود، ابلیس از اجرای فرمان الھی سرپیچی کرد. -
به » هللا«معرفت باالیش نسبت به  یابر آدم، عشق بی حد وی به خدا و دلیل سجده نکردن شیطان  -

سجده شدن است، نبود؛ بلکه ابلیس از آن جھت از فرمان الھی سر ی عنوان یگانه وجودی که شایسته
 دانست.می باز زد که خود را برتر از آدم

 خداوند به سبب تمرّد شیطان، او را از درگاه خویش بیرون کرد. -
ھلت دھد تا انتقام خود را از آدم و بنی آدم بگیرد. خداوند ابلیس از خدا خواست تا روز قیامت به او م -

علیه ھور منجی آخرالزمان، حضرت مھدی ظیامت؛ بلکه تا روز قحکیم نیز به او مھلت داد اما نه تا روز 

 .السالم
چیک از یھنگامی که منجی موعود ظھور کند، شیطان را به قتل خواھد رساند و از این رو شیطان از ھ -

 ھراسد.نمی مھدی موعودی دا بر روی زمین به اندازهجانشینان خ

                                                 
 بیشتر توضیح خواھیم داد. » عھد معھود«ی ی این موضوع در درس آخر از درسنامهارهدرب ۲٤
"بِِعزَّتَِك َو َجَاللَِك يَا فرمایند شیطان در روز غدیر و پس از معرفی ھدایتگران پس از رسول خاتم گفتمی علیه السالمامام صادق  ۲٥

 .۱۶۴، ص ۳۷": بحاراالنوار، ج َضُھْم إِلَْیكَرّبِ َألَُزيَِّننَّ لَُھُم اْلَمَعاِصَي َحتَّى ُأبَغِّ 
 .۳۹": قرآن کریم، سوره حجر، آیه َقاَل َرّبِ بَِمآ أَْغَویَتنِی ألَُزیَننَّ لَُھْم فِی األَْرضِ َوألُْغوِینَُّھْم أَْجَمِعینَ " ۲٦

 . ۸۳و  ۸۲": قرآن کریم، سوره ص، آیات نَ َفبِِعزَّتَِك َألُْغوِینَُّھْم أَْجَمِعیَن إِالَّ ِعباَدَك ِمْنُھُم اْلُمْخلَِصی" ۲۷
قرآن کریم، سوره ": َو ال تَجُِد أَْكَثَرُھْم شاكِِرین -ثُمَّ َآلتِینَُّھْم ِمْن بَیِن أَیِدیِھْم َو ِمْن َخْلِفِھْم َو َعْن أَیمانِِھْم َو َعْن َشمائِلِِھمْ " ۲۸

 .۱۷اعراف، آیه 



 

ت خداوند سوگند خورد تا دست از دشمنی با آدمیان برندارد و گناھان را برای ایشان زینت شیطان به عزّ  -
 بخشد.

 

 


