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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازیفایلیآمادهمرحله

 ویرایشنهاییتکمیلمآخذو ویرایشدوم ذکرمآخذ هتصحیحوویرایشاوّلیّ سازیپیاده

 

 انسان در مسیر سلوکدشمن اصلی 

نفس، ژگان:واکلید نفوذ شیطان، نقاط باطن، مقابله، راه درونی، و بیرونی فروپاشیپذیردشمن ،

 .،فساد،حکومتتن،تهذیبنفسانسانی،رویینتشخصیّ

نکتهکنمایکهخدمتتانعرضمیایننکته مصداقدارد.ی، تمام ظریفیاستودرآفاقوانفس،

شیطان، و ابلیس انسانباطنییجنبهدرتأثیرگذاری درونی و ، و معنویدر ناسیر بر، ظر

هاینفوذ،ست،نقطهچاکراهاییکهدروجودانساناهابوداییبهتعبیرهایوجودیماست.ضعفنقطه

 ورود، هاییضعفنقطهو مثل داریم، ما که حشرهاستزخمی میایکه روی ومیآنآید نشیند

باخودش اینحشود.نسانمیآوردوواردبدنامیمیکروبیرا شرهاگرپوستبدنمنزخمنبود،

اگرمن.یساستورودشیطانوابلراهپذیرنفسماستکهنقاطآسیبکند.بتوانستکاریبامننمی

نفوذپذیری،دروجودمنینقطهوورودی،چاکرایی،نقطهضعفنقطهدیگرکنموایننقاطراترمیم

وقتیکهازبهشتبیرونراندهشد،خودشهماعترافکرد؛کند.بتواند،شیطانهیچغلطینمینباشد

عزّ به خورد کقسم خدا ُْغِويـأنـَُّهْم أأْجمأعینأ  هت انسانهمه 1:َلأ میی اغوا را ُهُم  ِإلا  ؛کنمها ِعبادأكأ ِمنـْ
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نفوذندارندکهمنبتوانمازآنجاواردیدیگرنقطهچونآنها؛هایمخلصتوراجزبنده2:اْلُمْخلأصینأ 

 3. لأْیسأ لأكأ عألأْیِهْم ُسْلطان   ِإنَّ ِعبادی همفرمود:اشومونفوذکنم.خد

جاستکهرمزشاینتهذیبنفس،وهتزکیوبحثپرداختنبهنفس،.یاستهمّمیبنابراینایننکته

عالمتیریبگذارهمهکند.تیریبهاونفوذنمییگرهیچتندکند.انسانرویینتنمیانسانرارویین

منرویین!منسمتببارندبه لشاگرلذا!شماثرینداردتنبااگر ریانکابلیستمامجنودخودش،

اگرمننقطهبهراشیاطینخودش،همهیهمهویوانسیجنّ نفوذپذیرییسمتمنبسیجکند،

روی تیننداشتهباشمو باشم، تنشده نتیجهاستبیالشآنها !توانندبزنندهیچضرریبهمننمی!

مننمی بزنندهیچآسیبیبه توانند در. آسیبونایننقاطنفوذ مرا مناستکه کرده پذیر اگرو

دیگرمانراحتاست.بندیمودیگرخیالکنیمبرایهمیناست؛ایننقاطنفوذرامینفسمیتهذیب

تواندبکند.ینمیرد؛هیچنفوذنداشیطانهیچتسلّطیبهما

جنبه یدر همین هم طوهمان.استآفاقی که شخصیّآغازینقطهر فروپاشی انسانی همانت

است.هایاجتماعیوسیاسیهمهمیندرجنبههایشخصیّتیاوست،پذیریآسیبوهانفوذپذیری

 حکومتو تحتفرونمینظامی،هیچ مگر پاشد، از شدن تهی آس.درونتأثیر ما هایپذیرییباگر

باشیم نداشته نمیدرونی غلطی هیچ بیرونی دشمن بکند، تواند امام، اینکه کند،. رحمتشان خدا

هیچغلطینمیندودفرم آمریکا، مبانیمعرفتیداردبتواند: اینحرف، کند، قرآن،درسوره. یفجر،

أأ لأْم تـأرأ كأْیفأ فـأعألأ رأبُّكأ ِبعاٍد ِإرأمأ  .برداسممیاهایبسیارمقتدرررژیموهایبزرگحکومتیتاریخقدرت

این؛بردیکیاسممیاینهارایکی5:اَْلأْوتادِ  وأ ِفْرعأْونأ ِذیوأ ثأُمودأ الَّذينأ جابُوا الصَّْخرأ بِاْلواِد   4،ذاِت اْلِعمادِ 
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ثمود،هایعظیمیکهداشت؛باآنپایگاهقدرتشان؛عادیهبشریّتراباهمتاریخایهایافسانهقدرت

همه عجیبیکهداشت، آناقتدار اسممیفرعونبا را یدببینیدچهشداینهافرمامیبردویاینها

ا اْلفأسادأ فأأأْكثـأُروا فِ اینهاکسانیبودندکه !فروپاشیدند اینهاراازدرونودرداخلشانفسادزیادشد6:یهأ

 7. فأصأبَّ عألأْیِهْم رأبُّكأ سأْوطأ عأذابٍ وکشدند،بایکتلنگرفروریختند؛ازدرونکهپپوککرد.

آسیبیشمابااسلحههمبهآنشلّیککنیدهیچ؛مثالیکگویآهنینتوپررادرنظربگیریدبرای

یکبادکنکتوخبیند؛نمی بگیریدامّا نظر در اشار؛الیرا بینتروزنمینوکیکسیهبا از و کد

شود،ها،وقتیفساددردرونشانزیادمیحکومتوهامیتوخالیبود.نظاملیتوپربود،دورود؛اوّمی

جورهزارویکوبندوباری،فسقوفجور،بیکشیبازیوضعیفاختالسوارتشاءوباندبازیوفامیل

دکنکبا؛شوندمیومثلبادکنککندمیاراپوکهینوقتیاینهازیادشد،ازدرونافسادهایمختلف،

پاشید،ایکهخدازدوفرعونفروازیانهآنت8،ِإنَّ رأبَّكأ لأِباْلِمْرصادِ  لذافرمود:ترکد.سوزنمییبااشاره

فرو فاثمود درون از شما اگر است. آماده همچنان او فروپاشید، عاد کهپاشید، بدانید شدید، سد

نازلشده،اشارهماجرایغدیردرلذاآیاتیکهاشید.امّااگردرونتانسالمتبود،نگراننبریزید؛فرومی

می دیگربتوانندمأیوسشدندکهکفّارامروز : الَّذينأ كأفأُروا ِمْن ديِنُكم  اْلیـأْومأ يأِئسأ ید:فرمابههمیندارد؛

 دینتانرا کنند؛ :فأال تأْخشأْوُهمْ نابود دشمنخارجینترسید. از بترسید؛: وأ اْخشأْونِ دیگر منخدا از

خداترسباشید نکنید! فساد منبترسید! از دش! ایناز آمرکهمنخارجینترسید. از فرمود: یکاامام

فقطازمن9: فأال تأْخشأْوُهْم وأ اْخشأْونِ فرماید:میخداوند.کند،همیناستتواندنترسید،هیچغلطینمی

بترسیدبترسید. ازمنخدا بترسیدکه. فسادمبادا فسادایجادشود. مثلموریانهاز،دردرونشما
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ریزید؛ولیاگرسالمتدروجودشماباشد،آنسالمت،میفروبعدبایکتلنگر؛خورددرونشمارامی

 تواندغلطیبکند.دهدکهاحدینمیاقتداریبهشمامی

عرض،بنابراین همجنبهبحثیکه همجنبهونبیریکردم، و هایفروپاشیجنبهیدرونی.یدارد

ا اْلفأسادأ  شخصیّتانسانیمامعلول پذیرنفسماست.یکیمعلولهماننقاطآسیب؛است 10فأأأْكثـأُروا فیهأ

یکیسبتن پولضعفدارد، بهنسبتبه یکیلذّتو یکینسبتشهوت، شهرت، قدرت؛به اینهابه

 نقاطهمانچاکراها استو نفوذ آسیب؛ ایجادمینقاطیاستکه را ها کندو فرد درونمثلرا از

همانشودیککافرملحد!می،خوانشبپاشد.هماننمازفرومیخوردوبعدبایکتلنگرموریانهمی

سال جنگ و جبهه میبسیجی تبدیل شهادت، و حماسه یکهای به غارتمردممالِشود گرخور

 خالیشد.چرا؟چونازدرون!پاشیدفرو!چنانیآن

م؛رابگیریپذیرآسیبهایایننقطهخواهیمجلویمینفس،یهتزکیوانفس،درتهذیببیدرمبارزه

دوماراکنتکثیرمیرادرونماشودوآنمیکروبیاویروسشیطانازآنواردمیهاییکهنقطهاین

اینراهراببندیم.خواهیممیبگیریم؛خواهیمجلویاینرامی.دکنازدرونخالیمی

بسیارمهمّییاسیت؛هیمدرمیوردحکومیتاسیالمیونظیامیایکهعرضکردم،نکتهننکتهلذاای

ایناستکهمارابه،نگرانزیادشدنفساددردرونمانباشیم،نگرانبیروننباشیمجمهوریاسالمی

؛نگراننفسمانباشیم؛وهمدرسیرمعنویماننگرانشیطاننباشیمکند،تهدیدمیفروپاشیونابودی

نگراندرونمانباشیم.

بستنایننقیاطونفس،یتزکیهو،بهماتوفیقتهذیبدرونییبهامیدواریمخدایمتعالهمدرجن

جیدّی،یادهمیی،ارعزسیاسییوحکیومتی،درنظاماجتمیاعی،امیدواریموهمدهدبرانفوذشیطان

بیهراسیتیشعارمبارزهبافسادندهیم؛بههکنیم.راستیبافسادمبارزبهتی،جسارتی،ببخشدکهشهام
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توبیه؛اسیتففارکنییمزبهآنمبیتالبیودیم،هرفسادیراهمکهتادیرومیدانمبارزهبافسادبیاییم.

تواندکاریبیاکسنمیورشویم،هیچطاگراین.وبرآییمیمواصالحشصددترماقرارکنیمودر؛میکن

شاءاهلل.نشود.اتضمینمیوبقایمااقتداروپیشرفتما،پیروزیماکندو
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