یکی از مسائلی که می تواند در زندگی انسان بسیار مفید و کارساز و
سعادت دنیا و آخرت را به همراه داشته باشد پند و اندرز و موعظه
می باشد .ممکن است موعظه از کسانی که خود اهل عمل نیستند
موثر واقع شود .یکی از دشمنان بشریت که قلب انسانها را تسخیر
می کند و آنها را به گمراهی می کشاند شیطان است .همین شیطان
بارها و بارها در کنار برخی از پیامبران ظاهر شده و آنها را موعظه
می کرد ،منجمله حضرت موسی،حضرت یحیی ،حضرت نوح و پیامبر
گرامی اسالم .در ذیل به دو نمونه از مواعظ شیطان به حضرت موسی
و حضرت پیامبر اسالم اشاره می شود.
در عصر حضرت موسی(ع) ،روزی ابلیس نزد آن حضرت آمد و گفت:
میخواهم هزار و سه پند به تو بیاموزم .موسی(ع) او را شناخت و به
او فرمود :آن چه تو میدانی ،بیشتر از آن را من میدانم؛ نیازی به
پندهای تو ندارم .
جبرئیل بر موسی نازل شد و عرض کرد :ای موسی! هزار پند او فریب
است؛ اما سه پند او را بشنو .موسی به ابلیس فرمود :سه پند را بگو!
ابلیس گفت .1 :هرگاه تصمیم بر انجام کار خیری گرفتی ،در انجام آن
شتاب کن وگرنه تو را پشیمان میکنم .2 .اگر با زن نامحرمی خلوت
کردی ،از من غافل نباش که تو را به عمل منافی عفت وادار مینمایم.
 .3هرگاه خشمگین شدی ،جای خود را عوض کن وگرنه موجب فتنه
خواهم شد.
اکنون که تو را سه پند دادم (بر تو حقی پیدا کردم) در عوض ،از خدا
بخواه مرا بیامرزد .موسی خواسته ابلیس را به خدا عرض کرد .خداوند
فرمود :شرط آمرزش شیطان آن است که به کنار قبر آدم برود و خاک
قبر او را سجده کند .
حضرت موسی فرمان خدا را به ابلیس ابالغ کرد .ابلیس که همچنان
در خودخواهی و تکبر غوطه ور بود ،گفت :ای موسی! من در آن هنگام
که آدم زنده بود ،بر او سجده نکردم ،چگونه اکنون حاضر شوم که بر
خاک قبر او سجده کنم؟!

روزی گفتگویی میان شیطان و رسول خدا(ص) اتفاق افتاد که پاسخ شیطان به سواالت ایشان شنیدنی
است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ،به نقل از باشگاه خبرنگاران پیامبر اکرم(ص) در خانه
اُ ّم سلمه نشسته بودند.کسی از همسر ایشان اجازه ورود خواست.حضرت رسول(ص) فرمودند:ابلیس
است ،در را به روی او نبندید نمی خواهم راهش ندهید در را باز کنید و بگذارید بیاید.
وقتی ابلیس رو به روی پیامبر (ص) نشست ،گفت من به اختیار خودم به اینجا نیامده ام ،دو فرشته از
جانب خداوند من را مأمور کردند تا جلسه ای با تو داشته باشم .حضرت فرمودند :من سؤاالتی دارم که
تو باید به آنها جواب بدهی
حضرت رسول(ص) از شیطان پرسیدند :در این دنیا با چه کسی دشمن هستی؟
با تو! نسبت به شما دشمنی بسیار دارم .حضرت پرسیدند :چرا؟
شیطان پاسخ داد :تو با این قدرت معنوی،مردم را هدایت می کنی و به آنها وعده قطعی می دهی که
آنها را در قیامت نیز شفاعت خواهی کرد .تو مانع و مخل کار من هستی و زحمت مرا به باد می دهی.
حضرت رسول (ص) از شیطان پرسیدند :آیا با کس دیگری هم دشمن هستی ،شیطان گفت:من با یاران
و دوستان تو هم دشمن هستم .آنها وقتی گناه می کنند عاشق توبه هستند و از عذاب الهی دلهره دارند و
به پدر و مادرشان احترام می گذارند .همچنین دشمن عالمی هستم که به علمش عمل می کند و دشمن
کسی هستم که از کار خیر روگردان نیست.
نظر شیطان درباره حضرت علی(ع)

پیامبر اکرم(ص) از شیطان پرسیدند :نظرت درباره علی بن ابیطالب(ع) ،وصی من چیست؟ شیطان
پاسخ داد یا رسول هللا امکان دستیابی به علی(ع) وجود ندارد .این آدم از نظر ما دست نیافتنی
است؛چون به پروردگار عالمیان متصل است و ما نمی توانیم به او برسیم و من راضی هستم که او
کاری با من نداشته باشد چرا که من طاقت یک لحظه دیدار او را ندارم چون نور الهی علی آنقدر قوی
است که ما را دفع می کند
حضرت رسول(ص)فرمودند:شیطان! رفقای تو در این دنیا چه کسانی هستند؟ شیطان گفت:کسانی که
پشت سر مردم غیبت می کنند و پایبند به نماز نیستند .حضرت رسول(ع)فرمودند :همنشینان تو چه
کسانی هستند؟ شیطان گفت :شرابخواران و همچنین تمام زنا کاران در آغوش من هستند.
پیامبر(ص) پرسیدند :وکیالن تو چه کسانی هستند؟ شیطان گفت:وکیالن من کم فروشان ،و خزانه داران
من کسانی هستند که خمس و زکات خود را پرداخت نمی کنند
پیامبر اکرم (ص) در ادامه پرسیدند :شیطان! سرور و شادی تو در چیست؟ شیطان پاسخ داد در این
است که مردم قسم دروغ می خورند .حضرت فرمود چشم تو را چه چیزی کور می کند؟ شیطان گفت
کمکی که به مستمند در تنهایی می شود .پیامبر فرمود گوش تو را چه چیزی کر می کند؟ شیطان گفت
وقتی امت تو دستانشان را به سوی پروردگار بلند کرده و یا هللا و یا رب می گویند
مسجد شیطان کجاست و چه کسانی مؤذن او هستند؟
پیامبر (ص) از شیطان پرسیدند :مسجد تو کجاست؟ شیطان گفت بازارهایی که پر از غش و تقلب در
اموال باشد.
پیامبر خدا(ص) فرمود :با چه کسی هم غذا هستی؟
شیطان گفت:زنان و مردانی که بر سر سفره ،نام خدا را نمی برند.

رسول خدا(ص) فرمود:چه کسی پیش تو عزیز است؟
شیطان گفت:کسی که دائم غرق در معصیت است و معصیت را برای لحظه ای تعطیل و رها نمی کند.

حضرت رسول(ص) از شیطان پرسیدند :آیا تو مؤذنی هم داری؟
شیطان گفت :کارگردانان و مطربان شبانه ،مؤذن من هستند .حضرت فرمود شکار تو چیست؟
شیطان گفت مردان چشم چران .پیامبر پرسید چه کسی را بیشتر از همه دوست داری؟ شیطان گفت
کسی که با اخالق و زبانش آرامش یک جامعه و خانواده را برهم می ریزد
شیطان از چه کسانی رضایت کامل دارد؟
پیامبر(ص) فرمود:شیطان از چه کسی رضایت کامل داری؟ شیطان گفت:از زنانی که با روی و موی
باز با لباس و پوشش خود جلب توجه کرده ،با آرایش بیرون آمده و دین مردم را غارت می کنند.
(شیطان در حالی این سخنان را می گفت که آن زمان بدحجابی در شهر مدینه وجود نداشت)
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