 ‐ 225906دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪ اﺳﺖ و ﻣﺗﺮﺳﺪ ﺷﯿﻄﺎن اﯾﻤﺎﻧﺶ را از او ﺑﯿﺮد
ﺳﻮال

ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﻤﺎﻧﻢ ﭼﻮن ﻣﺒﺘﻼی ﻓﺘﻨﮥ ﺷﯿﻄﺎن ﺷﺪهام ﮐﻪ ﺳﻌ ﻣﮐﻨﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺶ دﯾﻨﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﺪ و اﻋﺘﻤﺎدم را ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻮدم از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺳﻮﮔﻨﺪ زﺟﺮی ﻣﮐﺸﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﭘﺮوردﮔﺎرم
ﮐﺴ از آن آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻤﺎن را از دﻟﻢ ﺑﯿﺮون آورد و ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻔﺮ و ﮔﻤﺮاﻫ ﺑﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺷﻞ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮا ﻣﮔﯿﺮد و ﮔﺎه ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﺪ و در ﻧﯿﺖ ﻋﺒﺎدتﻫﺎﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺷ ﻣاﻧﺪازد و ﺑﺎ ﻣﻦ وارد
ﻧﻤﺎز ﻣﺷﻮد و ﻧﻤﺎزم را ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﺗﺒﺎه ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﻮرۀ ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﺗﺸﻬﺪ و ﺳﻼم را ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﺪ… اﯾﻤﺎن ﻣﻦ در وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐ ﻗﺮار دارد و ﻣﺗﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺮا ﯾﺎ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﺮی را ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻔﯿﺮش ﺑﻪ ﮐﻔﺮ
ﺑﺸﺎﻧﺪ .ﮐﻤﻢ ﮐﻨﯿﺪ از اﯾﻦ ﺑﻼ رﻫﺎﯾ ﯾﺎﺑﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﭘﺮﺳﺸﺮ ﮔﺮاﻣ ،ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن آﺳﺎن ﺑﯿﺮﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺸﻞ ﺷﻤﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﮥ ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ دﯾﻮار را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻮن ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر در ﺟﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهای ﻗﺮار دارد .ﺣﺎل آنﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﺮاغ در ﺟﺎی
درﺳﺘ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺳﺎﯾﻪ در ﺣﺪ واﻗﻌ ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺷﺪ و در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ
ﮐﻮﭼ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺮ.
ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻤﺎن ﺗﻮ را ﺑﯿﺮد زﯾﺮا آنﮐﻪ ﻣدﻫﺪ و ﻣﮔﯿﺮد اﻟﻪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﻟﻪ ﺗﻮ را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﺮد از ﻫﺮ ﺑﺪی ﺣﻔﻆ
ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫ از اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن اﻟﻘﺎ ﻣﮐﻨﺪ رﻫﺎ ﺷﻮی ﺑﺎﯾﺪ دل ﺧﻮد را ﻗﻮی ﺳﺎزی و اﯾﻦ ﻣﻮارد را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨ:
 ‐۱ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد ﺑﻪ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮ زﯾﺮا ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺴﺖ ﻣﺧﻮرد و ﻣﮔﺮﯾﺰد و اﯾﻦ
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وﻋﺪهای اﺳﺖ ﺻﺎدق از ﺳﻮی اﻟﻪ:
واﻣﺎ ﻳﻨْﺰﻏَﻨﱠﻚَ ﻣﻦ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنِ ﻧَﺰغٌ ﻓَﺎﺳﺘَﻌﺬْ ﺑِﺎﻟﻪ اﻧﱠﻪ ﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟْﻌﻠﻴﻢ] ﻓﺼﻠﺖ[۳۶ :
)و اﮔﺮ دﻣﺪﻣﻪای از ﺷﯿﻄﺎن ﺗﻮ را از ﺟﺎی درآورد ﭘﺲ ﺑﻪ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮ ﮐﻪ او ﺧﻮد ﺷﻨﻮای داﻧﺎﺳﺖ(.
 ‐۲ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻦ و ﺑﻪ آن ﻓﺮ ﻧﻦ و در آن دﻗﯿﻖ ﻧﺸﻮ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺆاﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺖ ﻣرﺳﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ اﯾﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ اﻟﻘﺎ ﻣﺷﻮد ]در دل[ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﺗﻬﺪﯾﺪی از ﺳﻮی ﺷﯿﻄﺎن ﯾﺎ ﺗﺮﺳ ﮐﻪ از ﮐﻔﺮ و ﮔﻤﺮاﻫ و دوزخ ﺑﻪ دﻟﺖ
ﻣاﻧﺪازد ﻧﺸﻮ.
ﻣداﻧ ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ارزش اﯾﻤﺎن ﺗﻮ ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ ﯾ از اﯾﻦﻫﺎ رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی
ﺗﺮﺳﻨﺎﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﻣﺷﻮد و زﯾﺎﻧ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻤﻪاش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣرﺳﺪ.
 ‐۳وﻗﺖ و ﻓﺮ و دل ﺧﻮد را ﺑﺎ آنﭼﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻦ و ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿ ﻫﻢﻧﺸﯿﻨ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻓﺮاﻏﺖ و ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻇﺮف ﭘﺮ وارد ﺷﻮد.
 -۴دﻋﺎ در اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺐ و روز ،زﯾﺮا ﺷﻔﺎی اﻟﻬ اﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ دردی را ﺑﺎﻗ ﻧﻤﮔﺬارد.
 -۵در اﻣﺎن داﺷﺘﻦ ﺧﻮد و ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﯾﺎد اﻟﻪ در اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺐ و روز و در ﻫﺮ ﻫﻨﺎم زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از ذﮐﺮ
اﻟﻪ و ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ ﯾﺎد او اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﺑﺎﻧﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﯾﺎد اﻟﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۶ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﮥ اﯾﻦ درﻣﺎنﻫﺎی اﯾﻤﺎﻧ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﯾ ﭘﺰﺷ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوی زﯾﺮا اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﺑﻪ اذن
ﭘﺮوردﮔﺎر درﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺰﺷ ﺳﻮدﻣﻨﺪی دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ دو درﻣﺎن اﯾﻤﺎﻧ و ﭘﺰﺷ را ﯾﺟﺎ اﻧﺠﺎم دﻫ ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻔﺎ ﺑﻪ اذن اﻟﻪ ﻧﺰدﯾﺗﺮ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ را ﻋﻤﻠ ﮐﻨ و ﺑﺮ آن ﻣﺪاوﻣﺖ ورزی ﺑﻪ اذن اﻟﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻔﺎ ﻧﺰدﯾﺗﺮ ﻣﺷﻮی ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ ) ( 102851و ) ( 25778را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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اﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺮداﻧﺪ و ﻋﺎﻓﯿﺖ و ﻣﻐﻔﺮت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارزاﻧ دارد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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