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کدر راستای ، مچهاردرس   ی خداپا

که الیق تبعیت نیست!»   «شیطان 
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ذ
ِال َّ ِیِإن َّ شیِِنَّ ْنِتَّ

َّ
ِأ ونَّ ُةِیِفِیب ُ ِاْلفاِحشَّ ذاِعَّ

ِآیل َّ ُنواِنَّ ُِمَّ ْمَِلَّ
ل
َّ
ِأ ذاب  نِِِْیِفِیِ عَّ ِاَّلُلِیالد ُ ِوَّ ة  ِاْْلِخرَّ ُِِمِوَِّْعلَِّیاِوَّ ْنُتْ

َّ
ِالأ

(ِ ُمونَّ ْعلَّ  (19تَّ

كنند(ِكهِتِمىیِكسانِكهِدوستِدارندِ)وِفعالیقیبه19ِِ
ِم داِكندِیوعِپیاندِشانِآوردهمیانِكسانِكهِایعملِزشتِدر

(ِعِشودیاِارتكابِعملِزشتِشای)اطالعِازِعملِزشتِكىسِ
ِدن اِوِآخرتِعذاىبِدردناكِاست،ِوِخداِ)عواقبِیبراىِآهناِدر
 د.یدانداندِوِمشاِمنىشومِآنِرا(ِمى

لَِّ ْضُلِاَّلِلِعَّ ْوِالِفَّ ِلَّ ِیوَّ ُتُهِوَّ ْْحَّ ِرَّ ُِكْمِوَّ
َّ
ِأ ِاَّللَِِّن َّ ُؤف  حِِرَّ ِیِ رَّ

(20)ِ
گرِفضلِخداوندِوِرْحتِاوِبرِمشاِنبودِوِا20ِ نكهِخداِیوِا

گناهِدامنِمشاِراِمىیفرِایرئوفِوِمهربانِاستِ)ك ِگرفت(.نِ
ِی

َّ
ذیَِّاِأ

ِبُعواُِخُطواِتِالیاِال َّ ت َّ ُنواِالِتَّ ِآمَّ ِنَّ ْنِوَِّطاِنِیش َّ ِمَّ
ِی ِبْعُِخُطواِتِالش َّ ُهِیت َّ ِإن َّ ُمُرِِباْلفَِّیطاِنِفَّ

ْ
ْنكَِِِّءِوَِّْحشاأ ِاْْلُ ِرِوَّ

لَِّ ْضُلِاَّلِلِعَّ ْوِالِفَّ كیلَّ ُتُهِماِزَّ ْْحَّ ِرَّ ِِمْنُكْمِِىُكْمِوَّ
َّ
ِِِمْنِأ ِحَّ د 

ِ ِاَّللَّ ِلِكن َّ دًاِوَّ بَّ
َّ
ِ یأ ك  ْنِِىزَّ ِاَّلُلِیمَّ ِشاُءِوَّ ِعَِّیَِسَّ ِ(21ِ)یِ لع 

ِگامید،ِپیاانِآوردهمیاىِكسانِكهِا21ِ طانِیهاىِشروىِاز
گامینكن ِ ماِاوِدستورِیطانِپیهاىِشدِوِهرِكسِاز روىِكندِمسل 

گرِفضلِخداِوِرْحتشِبرِمشاِكارِزشتِوِناپسندِمى دهد.ِوِا
دِوِاخالقِوِعمل(ِپاكِیكِازِمشاِهرگزِ)ازِفسادِعقایچِینبودِه
ِمراحلِمنى شد،ِوِلكنِخداستِكهِهرِكسِراِخبواهدِ)در

ِكندِوِخداوندِشنواِوِداناست.كماالت(ِپاكِمى
ِالِ ِةِیوَّ عَّ ِالس َّ ْضِلِِمْنُكْمِوَّ وُلواِاْلفَّ

ُ
ِلِأ تَّ

ْ
ْنِِأ

َّ
ِْؤتُِیِأ وّل 

ُ
ِواِأ

ىب كِاْلُقْر سا ِاْْلَّ ِوَّ هاِجریَّ ِاْْلُ ِیِوَّ بِِیفنَّ ِِْعُفوایْلِِِوَِِّلِاَّلِلِیسَّ وَّ
ْنِیلِْ

َّ
ِأ ونَّ ب ُ ِالُِتِ

َّ
ُحواِأ كُِیْصفَّ ِاَّلُلِلَّ ُفوِاَّلُلِْمِوَِّْغِفرَّ حِغَّ ِرَّ ِیِ ر 

(22)ِ

ِا22ِ نكهِبهِیوِصاحبانِبرترىِماّلِوِوسعتِمعاشِازِمشا،ِاز
ند،ِیرانِوِمهاجرانِدرِراهِخداِخبششِمنایشاوندانِوِفقیخو

بانِوِبیآنِسوگندِخنورندِوِباكوتاهىِنكنندِوِبرِتركِ ِبدز دِدِ)از
كنندِوِدرگذرند،ِآ دِكهِخداِمشاِیاِدوستِنداریخلىقِآنان(ِعفوِ

ِآمرزندهِوِمهربانِاست.ید؟ِوِخداوندِبسیراِببخشا ِار
ذ
ِال َّ ِیِإن َّ ناِتِاْلغاِفالِتِاْْلُِینَّ ْحصَّ ِاْْلُ ُلِعُنواِِناِتِْؤمِ ْرُمونَّ
نِِْیِفِ ُِیالد ُ َِلَّ ِوَّ ة  ِاْْلِخرَّ ظاِوَّ ِعَّ ذاب  ِ(23ِ)یِ ْمِعَّ

كدامنِىبمهاناِكسانِكهِبهِزن23ِ گناه(ِهاىِپا ِ خبرِ)از
ِدنانِنسبتِزناِمىمیباا اندِوِاِوِآخرتِموردِلعنتیدهند،ِدر

ِبراىِآهناِعذاىبِبزرگِاست.
لَِّی ُدِعَّ ْشهَّ ِتَّ ِهیِِْومَّ

َّ
ِأ ْمِوَّ هُتُ ْلِسنَّ

َّ
ِْمِوَِِّیِدیْمِأ

َّ
كاُنواُِلُهْمِِبِْرُجِِأ اِ

ِ)ی ُلونَّ ِ(24ْعمَّ
بان24ِ انِآهناِبرِآچنهِیشانِبهِزیهاِوِپاهاهاِوِدستروزىِكهِز

ِدن ِشدندِشهادتِخواهندِداد.ا(ِمرتكبِمىی)در
ِی ِئذ  ف ِ یْومَّ ِیُمِاَّلُلِدهیِِوَّ ِوَّ ق َّ ُمِاْْلَّ ُ ُموعِْینَّ ِلَّ

َّ
ِأ ِاَّللَِّنَّ ِن َّ ُِهوَّ

ب ِاْْلُ ق ُ ِ(25ِ)ُیِاْْلَّ
ِ)عقا25ِ ِآنِروزِخداوندِپاداشِحق  اِراِبهِدِوِاعمال(ِآهنیدر

كاملِتأد (ِخواهندِدانستِیقیِالیكندِوِآنانِ)بهِعهِمىیحنوِ
ِكاملِمجالِوِجاللشِ ِاثرِجتَل  كهِخداِمهانِحقِثابتِوِ)در

 درِعاَلِآخرت،ِبهِحنوِامت(ِآشكارِاست.
 و شنیدنی دیدنیحقایقی 

گناه دعوت   گویند:مثال به آنها می کنند.میبرخی از افراد در جامعه با لباس خیرخواهی برای مردم آنها را به 
 آزاد باشید!

کنیدخودتان از جوانی   !استفاده 
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 !خوش باشید
گناهان استفاده می  که برای انجام دادن   شود.و ...شعارهایی است 

  ها و رفتارهای ناشایست از دعوت دیگران آغاز شده است.بسیاری از بدحجابی
 کنند.تشویق میناه گرا به بدی و  اند و دیگرانناخواسته برخی بلندگوی شیطان

که افراد را از « از شیطان پیروی نکنید.»خداوند در قرآن دستور داده است  کس یا هر چیزی  دا و خدر قرآن به هر 
 گفته است.« شیطان»کنند حرف خدا دور و منحرف می

که شیطان . یکی از راهدهدها را فریب میهای مختلفی انسانشیطان از راه گول میهایی  زند اینست انسان را 
 گوید:به او می که

کنیکار اشتباه و خطا را برای اولین بار می»    «!توانی تجربه 
کار را انجام می دهند!»  «ای بابا همه این 
 «م بعدش خدا بزرگه!گویدروغ را میفعال  این »
 «یک تار مو بیرون باشه مگه ایرادی دارد؟»
 «دهند!بقیه خیلی بدترش را انجام می»

گام پیش میبه انحراف گام به  که فرد مرحله به مرحله و   گفته شده است.« خطوات شیطان»رود هایی 
کار بسیار زشتی را انجام « شود.تخم مرغ دزد، شتر دزد می»گویند های میدر ضرب المثل کسی  گر  یعنی ا

کرده و االن بزرگ شده است.می کوچک شروع  کارهای زشت   دهد قبال از 
 و شنود با دوستانگفت 

که در رابطه با آیات سوره می گیر میبا دوستان خود  کند. دوست اندیشیم سؤاالت مختلفی ذهنمان را در 
 داریم بدانیم:

 شویم؟آیا ما هم در زندگی جو زده می
 زندگی ما متأثر از جو  و جو  زدگی است؟ ی از هایچه فعالیت

کار اشتباهی را  کنیم؟بدهیم و بعد آن را  انجام که آیا شده    توجیه 
 شود؟اساسًا چرا انسان  متوسل به توجیه می

کسی فحشا را دوست داشته باشد؟ مگر می  شود 
که در آن می افتد؟  پس چه می شود 

که با هم بحث می کم  کار خطای اول شروع میکنیم میکم   شود.بینیم همه چیز  از همان 
که   شود همان.پشت سر آن ردیف میخطای اول همان و خطاهای بعدی 

که زشتیبله! کند. این چیز عجیبی نیست.برخی از افراد منحرف دوست دارند   ها بین مردم با ایمان رواج پیدا 
کنیم. که ما خوش باور باشیم و با آنها همراهی   این عجیب است 
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 دنبال مد برویم.
 دنبال ...
..........  

 .شودهیچ هزاری از دو شروع نمی
که نمییک  که خیلی جالب است و آن اینکه یکبار است دیگر، هزار بار   .شودباوری ما داریم 

که انگار اصال عدد هزار طفلکی از دو شروع میجوری آن را می کال یک نداردگوییم   !شود و 
که ندارد، بعدا معلوم مییک شب است دیگر، شب عروسی، این حرف ها از شود تمام حرف و حدیثها را 

 .ن شب شروع شده استهما
که نیست، آنوقت می  .بینی عامل جنایت از همان دورغ شروع شده استیک دروغ است دیگر، جنایت 

که نمی  .است بینی تمامی اعتیادها از همان یک پک شروع شدهآورد، آخرش مییک پک سیگار است، اعتیاد 
 ، یکخالصه یک نگاه، یک دعوا، یک مهمانی، یک شب، یک دفعه، یک ، یک 

گر قرار باشد هزار نباشد، از همان یک نباید باشدها میو همینطور یک  .شود هزار ... ا
که پس از آن خطاهای دیگر را منجر میبد نیست زنجیره کنیم.ای از یک خطا را   شود را مرور 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 
گروه ح و برنامه در   پیشنهاد طر

را های خوب و مؤمن انسانخواهند زندگی که میهستند افرادی فرد یا مفهوم دشمن مفهومی آشناست. همان 
کند و از توان   سوء استفاده نمایند. آنها مختل 

گاهی به صورت فرهنگی به ما حملهگاهی   ور می شود. در شکل نظامی و 
کتابتوانیم می کنییکی از  که تجربه شده دشمنهای م و در آن ویژگیهای دفاع هشت ساله را انتخاب  ان را 

 بخوانیم و خواندن آن را به دوستانمان پیشنهاد دهیم.
کتابمی کتابتوانیم  که در آن  که از طرف دشمنان به مردم وارد شده است را ها آسیبهای تاریخی  هایی 

کرده و خواندن آن را با مسابقه  ای به دوستانمان پیشنهاد دهیم.مطالعه 
گاهی با زبانخیرخواهانه میلباسدشمن گاهی زم به ذکر است ال تهدید یا تشویق با ما برخورد  پوشد و 

گول ظاهر دشمنان را خورد. کند.می  لذا نباید 
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کار می که دشمنان هم اکنون بر علیه مردم به  کارهایی  ه بباید شناخته شود و آنها را باید  برند حتماً شناخت 
کرد. ب کار میدیگران معرفی  کارگاه دشمنرای این  شناسی برگزار شناسی و ی یک نمایشگاه دشمنتوان یک 

  کرد.   
 توانند دشمن را بشناسند. شناخت دشمن آنقدر هم ساده نیست افراد باهوش می

کندی در مسیر پیشرفت میشود هم ظاهر میدشمن به شکل افکار غلط   شود.که باعث 
شود و افراد را نسبت به هم های آن به افراد وارد میدشمن ممکن است شخص خاصی نباشد ولی آسیب

 کند. بدبین می
که با دشمن مقابله می یاد میکسی  کند و موجب دور شدن افراد با هم کند یعنی بین افراد محبت را ز

 شوند.می
کنید و  گروه خود تأثیرات دشمنی بدخواهان را بررسی   ثیرات آن را در محیط زندگی خود بررسی نمایید وتأدر 

 ارائه دهید.هایی یا طرح برای مقابله با آن طرح
 به عنوان نمونه: 

کارهای دشمن از بین بردن ادب و احترام به یکدیگر است.   یکی از 
 تعیین شده انتخاب برنامه و اجرای آن در محدوده

که پیشنهاد دادهدر بین برنامه کنید و با تدارک امکانات و اجازه آن، آن را اجرا اید یکیهایی   کنید. را انتخاب 
 کتاب دشمناین برنامه می  شناسی باشد.تواند پیشنهاد خواندن یک 
 کتاب را خود بخوانید و می گزارش بدهید. برای توانید   بقیه دوستانتان 
 کتابخوانی یا مقالهمی ید.شناسی بگذنویسی برای دشمنتوانید طرح مسابقه   ار

 شعار اجرای برنامه

ِ ِالش َّ ن َّ
َّ
ُمواِأ ِاْعلَّ اِی...وَّ َّ ِِإّن َّ انَّ ِیطَّ ىن ِ ُهِِِسَّ ِقبَّ ِبُعواِعَّ ت َّ ُهِِلتَّ ُكْمُِطُرقَّ 6ِ...لَّ

 د.یكندِتاِبهِدنبالِاوِبروطانِراههاىِخودِراِبراىِمشاِمهوارِمىیدِكهِشیوِبدان
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