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 بسم الله الرحمن الرحیم

شرعة صالحة خالدة للعالمین، والصلوة والسالم علی الحمد لله الذي أکمل لنا الدین، و جعله 

 سیدنا نبي الرحمة المهداه للّثقلین، الموصوف بأنه بالمؤمنین رؤوف رحیم.

أیها اإلخوان! فإذا کنا قد ترکنا أسباب التقدم التي هي موجودة في اإلسالم فلیس هذا عیب 

 ق الصحیح السلیم.اإلسالم، و إنما العیب في عدم تطبیق تعالیم اإلسالم التطبی

های بی بدیل، بی نهایت و خوب اش و درود بر  بابِت نعمتمتعال را سپاسگزار هستم الله 

 )رضي الله سلم( و یاراِن با وفایش)صلی الله علیه و دمحّم ، پیامبِر رحمت و رأفت محبوب مان

 .عنهم( تعالی

ترین مجموعه مهم یكی از بهترین، دقیق ترین و مجموعه ویدیوهایی ارتِش شیطان 

های  قسمتتمام بر آن شدم تا روی این ملحوظ  ام؛ است که تا هنوز مشاهده نموده اطالعاتی

تا دیگر  برگردانده شوددر ضمن افالم  نیز متنی و نوشتاریبه صورت این مجموعۀ با ارزش 

ی پیدا نموده و این مجموعه آشنا نیستند و دسترسی ندارند؛ دسترس های عزیزی که با مسلمان

و باعث آگاهی  استفاده نمودهو مهم  مفیددر نهایت امیدوارم بتوانند از این مجموعۀ ارزنده، 

 بیشتر گردد إن شاء الله.

اب 
ّ

که توسط  Rational Believer)) توسط المؤمن الرشیداین مجموعۀ ارزنده و جذ

شود و تند، نشر مییوتیوب فعال هسی از مسلمانان در اروپا بنیان نهاده شده است و در ی مجموعه

رت باالنویِس فارسی ترجمه شده را، ها به زبان انگلیسی و به صوقسمِت ویدیو تا  اکنون بیست

 تهیه و نشر کرده اند.

و  هاز مشاهداین است که  صیۀ صادقانه و خالصانۀ بنده برای هر جوان مسلماندر کل تو

اقعیت بوده و با و  تطابقاست که در  مفید و مهِم غ نكنید؛ چون مجموعۀ مطالعۀ این مجموعه دری

ز جنس شیطان تا اشیطان و ارتش اش ) پنهانی و خطرناِک  های و پالن ها آشكار کنندۀ برنامه

 باشد و خیلی در جهت بیدار گری مؤثر و مستدل است.دوستان شیطان( می

 

 عبدالباسط داعي

 افغانستان -کابل

 هـ ش  ۱۹۳۱هـ ق/  ۱۴۴۱
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 "شیطان ارتِش "ویدیویی  مجموعۀدر بارۀ 

او همواره در تالش  ارتِش  ِن دنیاست و او  شیطاِن بزرگ است،بی گمان ابلیس، رهبِر شیاطی

ارتش »گی گرفته و گرفتار فساد کنند. مجموعه ویدیویی  هگاِن الله مهربان را به برد هاند تا بند

پردازد که چگونه زندگی انسان را به فساد پنهان و قابل توّجه از شیطان می به بیان نكاتی« شیطان

 كشد. یگی م هکشیده و ذهن او را به برد

 باشد:قسمت می (۰۲بیست )و این مجموعه شامل 

 
ّ
 ۵...................................................ه متعال شیطان را آفرید؟قسمت اول: چرا الل

 ۱۱........................................قسمت دوم: هر انسان یک شیطان و پنج فرشته دارد.

 ۱۵...........................................دهد؟سوم: شیطان چگونه شما را فریب میقسمت 

 ۰۰...................................................ها. ایلومیناتیقسمت چهارم: فراماسونری و 

 ۹۹.........................................مسلط است؟قسمت پنجم: شیطان چگونه بر جهان 

 ۴۲........................................قسمت ششم: تخت شیطان بزرگ )إبلیس( کجاست؟

 ۴۳..................................................................قسمت هفتم: دّجال کیست؟

 ۵۱...............................................اجتماعی.های  قسمت هشتم: اعتیاد به شبكه

 ۱۱...........................................قسمت نهم: جادو، معاملۀ سیاه بین انسان  و جن.

 ۱۱.............................................قسمت دهم: هدف نهایی ترویج جادو در جهان.

 ۱۱...........................................و تسلط ایلومیناتی بر آن. قسمت یازدهم: تلویزیون

 ۱۲۱.......................قسمت دوازدهم: موسیقی چگونه شما را به طرف شیطان می برد؟

 ۱۱۳................................موسیقی. شیطانی صنعِت  قسمت سیزدهم: برخی از ابعاِد 
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  ۱۰۱............)ویدیوگیم(...............................یی  های رایانه بازی قسمت چهاردهم:

 ۱۴۵....................................های آشكار.... های سری با نشانه فرقهقسمت پانزدهم: 

 ۱۵۰.............................................فمینیسم.......چهرۀ تاریک قسمت شانزدهم: 

 ۱۶۰...............................های مستهجن.......... پورن و فیلم صنعِت قسمت هفدهم: 

  تغییر در خلقِت قسمت هجدهم: 
ّ
 ۱۱۵ه )عهدی از سوی شیطان(............................الل

 ۱۱۶.............................و برده داری نوین............. قسمت نوزدهم: سیستِم آموزش

 ۰۲۹..............قسمت بیستم: ساینس و شستشوی مغزی....................................
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 قسمت اول: 

چرا اهلل متعال 

 را آفرید؟ شیطان
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 قسمت اول: چرا الله متعال شیطان را آفرید؟

 این شیطان کیست؟
ً
  واقعا

 آیا حقیقت دارد؟

 شماست؟هم و یا خیال پردازی ذهن یا اینكه وَ 

 و یا اینكه یک پدیدۀ فلسفی است؟

 وجود دارد، بر اساس قرآن
ً
موجودیت اش حقیقیست، فقط شما او را  عظیم الشأن او واقعا

 دیده نمی توانید، او قبل از ما زندگی می کرد و هنوز هم زنده است. 

 موضوع عجیبی است، این طور نیست؟!
ً
 این واقعا

 عجیب است!
ً
 واقعا

َطَن( گرفته شده، یعنی ناپاک و پست. شیطان به موجودی کلمۀ شیطان از م
َ

َطن )ش
َ

صدِر ش

اطالق می شود که سرکش و متمرد باشد، بدون در نظر داشت اینكه انسان باشد یا جن. گفته 

 و از حقیقت دوری می کند. 
ّ

 می شود که به معنای روح شریر و پلید نیز است که از الله عّز وجل

ِلَك )) فرماید، شیطان در هر دو نوع )جن و انسان( می باشد: چنانچه الله متعال می
َ

َوَکذ

ِجنِّ 
ْ
َیاِطیَن اإِلنِس َوال

َ
ا ش  ِنِبيٍّ َعُدوًّ

ِّ
ل

ُ
َنا ِلك

ْ
 .{۱۱۱ }األنعام: ((َجَعل

 «. و همچنین برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطیِن انس و جن قرار دادیم»

 باور داشته باشیم؟! حال! اهّمیت اش چیست؟ چرا باید به موجودیت جن

های گفته می شود که از دید ما ربوط به غیب می شوند، غیب به چیز ها م خوب! چون آن

 پنهان هستند. 

من و شما موافقیم که الله متعال را دیده نمی توانیم، درست! پس او تعالی در غیب است. ما 

خلق ها در غیب هستند و از نور  ها را دیده نمی توانیم! آن فقیم که مالئک موجود اند؛ ولی آنموا
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ها نیز در غیب هستند و از آتشی خلق  ها را دیده نمی توانیم، آن شده اند و حال جن! و ما آن

شده اند که دود ندارد و اگر  آتش چیزی چون دود نداشته باشد فقط حرارت است و شما قادر به 

 یم، همین طور نیست؟!دیدِن آن هم نیستید، حرارت وجود دارد ولی ما دیده نمی توان

هر دو نوع شیاطین در صدد این هستند که مردم را به اعمال زشت سوق دهند، شیاطین جن 

ها را می بینید و نه وسوسۀ شان را می شنوید و  ، نه آنطوری به قلب شما وسوسه می کنند که

ا درک شیاطین انسی طوری به قلب شما وسوسه می کنند که هم می بینید و هم می شنوید؛ امّ 

نمی کنید که وسوسۀ شیطانیست! و شیطان انسی هر کسی بوده می تواند حّتی دوست شما که 

 شما را به نوشیدِن الكل و یا هر عمل زشت دیگر تشویق می کند. 

اشت که شیطان اسم عام است؛ از آنجاییكه سؤال مربوط به ابلیس می شود باید به خاطر د

 بلیس اسم خاص.اّما إ

 جملۀ جنیان است و اولین مخلوقیست که از امر الله متعال سرپیچی کرد. بلیس نیز ازإ

ها حّتی پیشتر از خلقت  ها حق انتخاب دارند، آن دیده نمی توانیم ولی گفتیم که آنما جن را 

 خ
ً
 بد. در بین آنآدم )انسان( حق انتخاب داشتند و انتخاب آن ها بعضا

ً
ها  وب می بود و بعضا

 بلیس کیست؟ست و او کیست؟ إیكی به نام إبلیس ا

 او در 
ً
ممكن بگویید: او شیطان است، چنانچه در زبان عربی به او اطالق می شود؛ اّما حقیقتا

ابتداء یک عابد )عبادت کننده( بود و او تا حدی برای الله متعال عبادت می کرد که الله متعال او 

بلیس از جملۀ داشته باشید! که إ صف شد )به خاطررا بلند کرد تا حدی که حّتی با مالئک هم 

مالئک نیست( ولی او با مالئک عبادت می کرد و آن هم به خاطر عبادت خودش بود که مقام اش 

بلند شد، آنقدر عزیز شد که الله متعال او را بلند نمود و سپس چی شد؟... آه! این یک داستان 

 مهم است.

ذهن تان دور کنم و آن همی بزرگ را از حال اندکی از اصل موضوع دور می شویم تا یک غلط ف

ئک است. مالئک خطاء نمی کنند، ها به این فكر اند که او )ابلیس( از جملۀ مال اینكه برخی

 ها چیزی را انجام می دهند که به آن امر شده باشند. آن
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پس زمانیكه الله متعال بهترین مخلوق خود را خلق نمود، کی را خلق نمود؟ او تعالی آدم 

ان( را خلق کرد... او تعالی آدم )علیه السالم( را خلق نمود. او تعالی آدم )علیه السالم( را از )انس

گل خلق نمود. حال می خواهم بگویم که چی اتفاق افتاد بعد از اینكه الله متعال آدم را خلق 

 کرد.

 تمام مالئک را امر نمود که به آدم سجده کنند و همۀ مالئک سجده ک
ّ

؛  1ردندالله عّز وجل

ها  ی آن ها سجده کردند، همه ر شده بودند انجام می دادند و آنها باید چیزی را که ام چون آن

 بلیس... او سجده نكرد. سجده کردند جز إ

ود و حال اگر این را خوانده باشید از محتواء آن می دانید که او )ابلیس( از جملۀ مالئک نب

ند جز ابلیس( را بخوانید، خواهید گفت که: این ها سجده کرد اگر فقط این کلمات )تمام آن

 یعنی ابلیس از جملۀ مالئک بود، اّما در آیاِت دیگِر قرآِن عظیم الشأن الله متعال می فرماید: ))
َّ

ِإال

ِجنِّ 
ْ
مالئک نبود بلكه از جنیان بود و او از آتِش بی دود  او از جملۀ .{۰۵}الكهف:  ((ِإْبِلیَس َکاَن ِمَن ال

ارٍ خلق شده )) ن نَّ اِرٍج مِّ َجانَّ ِمن مَّ
ْ
َق ال

َ
بلیس خودش ه إو این دقیقا چیزیست ک .{۱۰}الرحمن:  ((َوَخل

گفت: آدم را از گل خلق نمودی؛اّما من از چیزی بهتری خلق شده ام )از آتش بی دود( پس من 

می کنم، چرا؟ بخاطری که من از او بهترم، من از آدم بهترم و به او سجده از  سجده کردن انكار 

 نمی کنم. 

با این کار، او نافرمانی الله متعال را کرد و هر کسی که نافرمانی الله متعال را کند، خود را در 

 وقتی که از روی کبر و غرور چنین کند، من نا
ً
ن چوفرمانی می کنم؛ مشكل انداخته، خصوصا

 بلیس خود را در بدترین شرایط با الله متعال قراد داد.بهتر می دانم و با این کار إمن 

بلیس( گفت: برایم مهم نیست ، فقط ا ابد به جهنم محكوم کرد و  او )إو الله متعال او را ت

بگذار که او )آدم( و فرزندان او را با خود به جهنم ببرم. چی؟! برای چی؟ بخاطری چیزی که آنرا 

 ر( می نامیم. ب)کِ 

                                                           
1-   

ْ
َنا ))َوِإذ

ْ
ل

ُ
ةِ  ق

َ
َماَلِئك

ْ
  ِلل

ْ
  آلَدَم  اْسُجُدوا

ْ
َسَجُدوا

َ
  ف

َّ
َبی ِإْبِلیَس  ِإال

َ
َبَر  أ

ْ
اِفِریَن((  ِمَن  َوَکاَن  َواْسَتك

َ
ك

ْ
 .}۹۴ بقرة:ال{ال
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کبر أ کبر( است و فقط الله متعال گرفته شده و َکَبَر مصدر کلمۀ )أ  ر چیست؟ کبر از َکَبَر بْ کِ 

است و او تعالی از هر چیزی بزرگتر و بزرگتر است و انسان و یا هر چیزی دیگری چون )جن و 

چنان ام. کیستی؟  مالئک( حق این را ندارد که نزد الله متعال آمده و بگوید: آه! من چنین ام و

 الله متعال به تو امر نموده و باید انجام بدهی.

 به این فكر اند که این بخاطر شیطان است که ما مرتكب 
ً
حال! نكتۀ مهم این است که اکثرا

 ل شیطان را خلق نمود؟ و یا اینكهچرا الله متعاویم، روی این ملحوظ می پرسند که گناه می ش

بین نبرد که ما مرتكب گناه نمی شدیم؟! اینجا یک غلط فهمی رخ  چرا الله متعال شیطان را از

 داده، شیطان کاری جز وسوسه نمی تواند، برای وضاحت بیشتر بگذارید سؤالی بپرسم: 

قبل از اینكه ابلیس شیطان شود، شیطان دیگری وجود نداشت، درست؟ پس چه کسی به 

 ابلیس گفت که نافرمانی الله متعال را کند؟ 

ینجاست! قبل از او شیطانی وجود نداشت، این نفس اش بود که او را به نافرمانی جواب ا

وادار کرد. فرض کنید که اگر شیطان هم نمی بود باز هم ما نفس می داشتیم، پس گناه می 

کردیم؛ چون این دنیا امتحانیست برای انسان و جن! ابلیس نیز در این امتحان شامل است؛ 

 رد.چون او جن است و نفس دا

پس الله متعال او را شیطان خلق نكرد؛ بلكه او خودش انتخاب کرد که شیطان شود، نه تنها 

 ابلیس بلكه همۀ شیاطین با نافرمانی الله، انتخاب می کنند که شیطان باشند.

بعد چی شد؟ زمانی که الله متعال به آدم گفت: در بهشت از هر چه می خواهی استفاده 

ت ببر ولی
ّ

آنجا یک درخت است که نباید از آن بخوری! البته که بقیۀ داستان را می  کن، برو و لذ

ها از  ق به خوردن از آن درخت نمود و آنها را تشوی سپس شیطان نزد او و حوا آمد و آندانید... 

ها از آن درخت خواهند خورد،به  همان لحاظ  ؛ ولی الله متعال می دانست که آنآنجا فرود آمدند

 جا قرار داد.آن درخت را آن

گی  هتماِم دلیلی که این قصه را به شما گفتم این بود تا این زیبایی اسالم را بدانید که این زند

 چیزی نیست جز امتحان! 
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هاست و تمام شیاطین  م شیاطین بود؛ بناًء او رهبِر آناین واضح است که ابلیس اولیِن تما

 امتحان اند. ود شان نیز شامل اینوسیلۀ امتحان هستند، اگر چه خ
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 قسمت دوم: 

و  شیطان یکهر انسان 

 دارد.پنج فرشته 
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 قسمت دوم: هر انسان یک شیطان و پنج فرشته دارد.

که »ابن ابي حاتم )رضي الله عنه( یكی از علمای بزرگ حدیث در سنن خود نقل می کند: 

رزنداِن آدم شوم، من تسلطی بر گمراهی فإبلیس دعاء کرد، یا الله! تو مرا خلق کردی تا سبب 

ها نخواهم داشت مگر اینكه تو به من اجازه دهی! پس به من قدرت این را بده که سبب  آن

رو این قدرت را به تو دادم. سپس شیطان گفت: یا الله! بگمراهی شان گردم، الله متعال فرمود: 

 
ّ

ت کنید! او از الله عّز وجل
ّ
بیشتر خواست. بناًء الله سبحان فرمود: قدرت بیشتر می خواهم. دق

هر گاه یک فرزنِد آدم تولد شد، یک شیطاِن دیگر با وی تولد خواهد شد یعنی برای هر فردی که 

در این دنیا وجود دارد یک شیطان )قرین( گماشته شده است؛ چون الله متعال اجازۀ زاد و ولد را 

باشد یعنی با هر فرزنِد آدم یک شیطان نیز تولد به شیطان داده تا اینكه فرزنداِن بیشتری داشته 

 می شود. 

درت را سپس شیطان گفت: یا الله! بیشتر می خواهم و الله متعال برایش فرمود: برایت این ق

های بنی آدم جریان داشته باشی! پس الله متعال این توان را  می دهم که مثل خون در رگ

نۀ نامرئی و نامعلوم با افكار مان بازی نماید، طوریكه برایش داد که در وجود مان داخل شده و بگو

 فكر می کنیم که این افكاِر خودمان است؛ 
ً
های شرورانۀ  ولی افكاِر شیطانیست که با وسوسهبعضا

 شیطان در ذهن مان خطور کند. 

و سپس شیطان گفت: یا الله! باز هم بیشتر می خواهم و الله سبحانه و تعالی در این آیه بیان 

اِرْکُهْم ِفي کند: )) می
َ

ْیِهم ِبَخْیِلَك َوَرِجِلَك َوش
َ
ْجِلْب َعل

َ
َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َوأ

ُروًرا
ُ

 غ
َّ
ْیَطاُن ِإال

َّ
ْوالِد َوِعْدُهْم َوَما َیِعُدُهُم الش

َ
ْمَواِل َواأل

َ
 .{۴۶}اإلسراء: (( األ

جای بر انگیز و به یاری سواران و پیادگانت بر آنان بتاز و و با فریاد خویش هر که را توانی از »

ها وعده بده و حال آنكه شیطان جز به فریبی وعدۀ  فرزند با آنان شرکت جوی و به آن در مال و

 «. شان ندهد

 این آیه چه می فرماید؟
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 و ای شیطان نیروها و لشكریاِن خود را متحد ساز، همۀ سواراِن خویش را که از آتش جهنم

هستند نیز فرا خوان! و نیز شیاطین پیادۀ خود را که عساکر شیطان هستند جمع کن! و برو 

نفوذ کن و  های شیطانی خویش در آنان ا بر علیه بشر آغاز کن! و با قوهحملۀ )جنگ( خود ر 

های از آسمان و زمین برای شان بده و سپس الله سبحان می فرماید:  تخریب شان کن! و وعده

ُروًراَوَما یَ ))
ُ

 غ
َّ
ْیَطاُن ِإال

َّ
ده می دهد سرابی بیش نیست و شما وع(( و هر آنچه شیطان به ِعُدُهُم الش

 های باطل ودروغ. ب و خیال و فساد چیزی نیست، وعدههای او جز خوا وعده

در ادامۀ این حدیث آمده  که سیدنا آدم )علیه السالم( این دعای شیطان را شنید و او نیز نزد 

دعاء کرد و گفت: پروردگارم! تو به شیطان اینقدر، قدرت و تسلط را باالی من عطاء الله متعال 

 دهی یا الله! برایم چیزی عطاء کن.فرمودی! پس برای من چه می 

الله متعال فرمود: هیچ فرزندی از تو به دنیا نخواهد آمد مگر اینكه دو ملک را بر او بگمارم. 

این ملحوظ او  شه از شر شیطان در امان داشته باشند. روییک شیطان؛ اّما دو ملک که او را همی

ِه می فرماید: )) تعالی در قرآن کریم
ّ
ْمِر الل

َ
وَنُه ِمْن أ

ُ
ِفِه َیْحَفظ

ْ
ن َبْیِن َیَدْیِه َوِمْن َخل َبات  مِّ ُه ُمَعقِّ

َ
 ((ل

 .{۱۱}الرعد: 

که به فرماِن برای هر انسان دو ملک را گماشته ایم، یكی در پیشرو و دیگری در عقب اش »

 از او حفاظت می کنند
ّ

 .«الله عّز وجل

ک با ماست ؛شیطان یک دشمن است ،ما هر زمان پنج ملک داریم
َ
دو ملک برای  ،اّما پنج َمل

نوشتِن اعمال خوب و بد مان در طرف راست و چپ قرار دارند و دو ملِک دیگر برای حفاظت مان 

همیشه در گوش مان برای ها تبدیل نیز می شوند و پنجمین ملک  رو و عقب مان که آندر پیش

های نیک وسوسه می کند! کار خوب کن! کار خوب کن! سبحان الله بگو! الحمدلله انجام کار 

 
ّ
 . است ه بگو! و او برای وسوسۀ اعمال نیک مان گماشته شدهبگو! ال إله إال الل

شحال شد و گفت: یا الله! بیشتر می خواهم. کبر! بناًء آدم )علیه السالم( خوپنج ملک، الله أ 

آنرا حذف می کنم )آن را می الله متعال فرمود: برای هر عمل بد یک عمل بد می نویسم و یا 

؛اّما برای هر عمل نیک ده عمل نیک می نویسم! آدم )علیه السالم( خوشحال شد و بخشم(
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د: وعده می دهم که َدِر بخششم تا گفت: یا الله! بیشتر برایم عطاء کن؛ سپس الله مهربان فرمو

زمانیكه روح، بدن را ترک نكند باز است )تا زمانی که زنده هستی َدِر بخشِش الله مهربان همیشه 

( بار خواست، آدم )علیه السالم( پدرمان هم برای بار ۴باز است و سپس چون شیطان چهار )

 َیا ن در پاسخ اش فرمود: ))چهارم خواست! پروردگارا! بیشتر می خواهم... و الله مهربا
ْ

ل
ُ
ق

ِه 
َّ
ْحَمِة الل  َتْقَنُطوا ِمن رَّ

َ
نُفِسِهْم ال

َ
ی أ

َ
وا َعل

ُ
ْسَرف

َ
ِذیَن أ

َّ
    .{۰۵}الزمر:  ((ِعَباِدَي ال

های تان ظلم کردید، هیچ گاه از رحمت الله  ن بندگانم که به سبب گناه بر نفسبگو! ای»

 «.متعال نا امید نباشید

اصاًل نا امید مباش...! هیچ شكی نداشته باشید که الله مهربان ما را بسیار دوست دارد، او 

بسیار متوجه ماست او تعالی می خواهد که با او در بهشت باشیم و او اصاًل ما را برای مجازات 

 ترین آیۀ قرآن عظیم الشأن است.  نكرده! به همین دلیل این آیه قویخلق 

آیة ترین آیه است؟ گفتند: آیه، عظیم برخی از علماء گفتند کدامچنانچه روایت شده 

 الكرسي.

 خالص.یه برای شناخت الله است... سورۀ إترین آ دیگری پرسید کدام آیه عظیم

ترین آیه برای خوشنودیست که خوشی عظیمی را برای مان به  و سپس گفتند: کدام آیه عظیم

 ))وجود می آورد؟ این است آیۀ خشنودی 
ْ

ل
ُ
 َتْقَنُطوا ِمن  ق

َ
نُفِسِهْم ال

َ
ی أ

َ
وا َعل

ُ
ْسَرف

َ
ِذیَن أ

َّ
َیا ِعَباِدَي ال

ِه 
َّ
ْحَمِة الل ِحیُم  رَّ َغُفوُر الرَّ

ْ
ُه ُهَو ال ُنوَب َجِمیًعا ِإنَّ

ُّ
َه َیْغِفُر الذ

َّ
 .{۰۵}الزمر:  ((ِإنَّ الل

مت الله رح بگو! این بندگانم که به سبب گناه بر نفس های تان ظلم کردید، هیچ گاه از»

 الله همه. متعال نا امید نباشید
ً
گار و بس ی گناهان را می آمرزد؛ چرا که او بسیار آمرز  قطعا

 «.مهربان است

الله مهربان دوست دارد که ببخشد و او همۀ گناهاِن گذشته، آینده و حال تان را می بخشد، 

 یق که او بخشاینده و مهربان است.همۀ گناهان تان را، به تحق
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 سوم:قسمت 

چگونه شما را  شیطان 

 فریب می دهد؟
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 شیطان چگونه شما را فریب می دهد؟ قسمت سوم:
های کار گیرد  از اسباب و شیوه برای شیطان ساده نیست که انسان را فریب دهد مگر اینكه

گی قابل درک نباشد، به همین لحاظ می تواند انسان را به راحتی و  هکه شیطانی بودِن آن به ساد

 سادگی فریب دهد.

 ها کدام ها اند؟پس این اسباب و راه کار 

 زیبا جلوه دادِن باطل: -۱

این پر کاربرد ترین طریقه ایست که شیطان برای اغفال بشر به کار می برد، شیطان همواره 

های زیبا روی اعمال حرام، او حرام را  ؛ چون حق نشان دهد، گذاشتن اسممی کوشد تا باطل را

تان آنقدر زیبا می سازد تا اینكه شما را مرتكب آن عمل ناپسند سازد، چنانچه خودش در چشمان 

ْجَمِعیَن می گوید: ))
َ
ُهْم أ ِوَینَّ

ْ
غ

ُ
ْرِض َوأل

َ
ُهْم ِفي األ

َ
َننَّ ل َزیِّ

ُ
َوْیَتِني أل

ْ
غ

َ
 َربِّ ِبَمآ أ

َ
ال

َ
 . {۶۵}الحجر:  ((ق

شان زیبا جلوه می دهم و همۀ  پروردگارا! چون تو مرا گمراه ساختی من هم باطل را در نظر»

 «.شان را گمراه می سازم

إبلیس از همین وسیله برای فریب دادن آدم )علیه السالم( استفاده نمود، خوردن از درختی 

ها گفت: اگر از  ل را برای شان زیبا ساخت و به آنکه برای او  و حوا منع شده بود، إبلیس این عم

این درخت بخورید تا ابد در بهشت خواهید ماند و یا اینكه تبدیل به مالئک می شوید! او این 

 جلوه داد تا اینكه از او اطاعت کردند و بر اثِر این فریب به زمین فرستاده شدند.عمل را آنقدر زیبا 

َق الله سبحانه و تعالی در جای دیگر نیز می فرماید: ))
َ
ِه ل

ّ
َن َتالل َزیَّ

َ
ْبِلَك ف

َ
ن ق َمٍم مِّ

ُ
ی أ

َ
َنا ِإل

ْ
ْرَسل

َ
ْد أ

ِلیم  
َ
اب  أ

َ
ُهْم َعذ

َ
َیْوَم َول

ْ
ُهُم ال ُهَو َوِلیُّ

َ
ُهْم ف

َ
ْعَمال

َ
ْیَطاُن أ

َّ
ُهُم الش

َ
  .{۴۵}النحل: (( ل

سوگند به الله که برای مردمی که قبل از تو بوده اند، پیامبرانی فرستادیم؛ اّما شیطان اعمال »

ها را عذابی دردآور  ننظر شان بیاراست و در آن روز شیطان دوست شان خواهد بود و آشان را در 

 «.در پیش است
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 تأخیر انداختن در انجام اعمال نیک: -۲

های خوب ن است که سبب تأخیر در انجام کار وسیلۀ دیگری که شیطان آن را بكار می برد، ای 

 بخوان! در شما می شود، به شما می گوید: هنوز وقت دارید! هنوز 
ً
برای نماز وقت است، بعدا

 تنبلی ایجاد می کند تا اینكه وقت نماز بگذرد.

از جوانانی زیادی شنیده ام که می گویند: برای عبادت وقِت زیادی دارم، فعاًل وقِت لذت 

 بردن از زندگیست، زمانی که پیر شدم توبه می کنم و نماز خواهم خواند.

! اگر در جوانی م
ً
 رگ به سراغت آمد چه؟! آه واقعا

 در عبادت تان تأخیر ایجاد نكنید!

؟!
ً
 اگر می خواهید فردا عبادت کنید، همین امروز کنید! و اگر امروز، چرا بعدا

 همین حاال اقدام کنید، نگذارید شیطان وقت تان را دزدی نماید.

 های دنیوی:  وعده نمودن به تحقق آرزوها و لذت -۳

وعده های می دهد،  ها و نكات ضعف مردم را بداند و به آن ها شیطان دوست دارد تا آرزو

های سبز را نشان می دهد که سبب گمراهی آنان می شود، الله متعال می  برای شان چراغ

ُروًرافرماید: ))
ُ

 غ
َّ
ْیَطاُن ِإال

َّ
یِهْم َوَما َیِعُدُهُم الش   .{۱۱۵}النساء: (( َیِعُدُهْم َوُیَمنِّ

؛ اّما وعدۀ شیطان جز ها را بیشتر می سازد های می دهد و توقعات آن وعدهشیطان به آنان »

 «. فریب نیست

شیطان شما را با تمایالت گوناگون مصروف می سازد، تمایالتی که در حقیقت هیچ سودی 

های  ، کسب شهرت و برآورده ساختِن لذتبه شما ندارد، او شما را مصروف جمع آوری پول

 انجام خواهید دانست که زمان تان به سر رسیده و هیچ چیزی ندارید. زودگذر، می سازد و سر

ها کمک می تواند تا یک دقیقه  ترین ها فكر کنید! آیا سرمایۀ آندار یی در مورد سرمایه  لحظه

 خیر... چرا؟؛ چبه عمر خود بیافزایند وقتی که مرگ سراغ 
ً
ون در حقیقت شان می آید؟ یقینا
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یست که سودی به آنان نمی رساند مگر اینكه آنرا در راه الله صرف ها سرابی بیش ن سرمایۀ آن

 نمایند. 

 اظهار خیر خواهی: -۴

شیطان مردم را گمراه می سازد و برای شان اظهار خیر خواهی می کند و می گوید که خوبی 

اَسَمُهَما ِإنِّ شان را می خواهد، چنانچه در داستاِن آدم )علیه السالم( ذکر گردیده ))
َ
َما َوق

ُ
ك

َ
ي ل

اِصِحیَن  ِمَن النَّ
َ
  .{۱۱}األعراف:  ((ل

 من خیر خواه شما هستم و شیطان به آن»
ً
 «.ها قسم خورد که یقینا

ها را به انواع گوناگون فریب می  چنین می کند، طوری که شیاطین آن همرای مردِم دیگر هم

 دهند و ادعای خیر خواهی می کنند.

 گمراه ساختِن تدریجی:  -۵

که او مردم را قدم به قدم گمراه می سازد. او نمی تواند به راهكار دیگر شیطان این است 

های اولیه برای گناهاِن کبیره،  انجاِم گناهاِن کبیره سازد، قدم یكباره گی انسان را مرتكِب 

 گناهاِن صغیره اند. 

 ایجاد شک و تردید: -۶

و عقیدۀ شان را  ب مردم ایجاد می کنداین وسیلۀ است که شیطان به واسطۀ آن شک را در قل

 در تزلزل می اندازد.

شیطان نزد شما می آید و می »سلم( فرمود: است که پیامبر )صلی الله علیه و روایت شده

پرسد: این را که خلق نموده؟ آنرا کی خلق نموده؟ تا زمانیكه می پرسد: الله را کی خلق کرده 

از شر شیطان به به ما دستور داده که در چنین حالتی ( سلماست؟ رسول الله )صلی الله علیه و

ن سؤال پاسخ دارد که الله پناه ببریم، اینجا منظور از )شر شیطان( شک داشتن است. اگر چه ای

های قبلی به آن پرداختیم؛ اّما حّتی اگر به کدام پرسشی پاسخی هم نیافتیم، نباید ما در ویدیو

 عقیدۀ خود را ضعیف بسازیم و بگذاریم که شیطان ما را هدف قرار دهد. 
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ْن َعَمِل )) ُم ِرْجس  مِّ
َ
ْزال

َ
نَصاُب َواأل

َ
َمْیِسُر َواأل

ْ
َخْمُر َوال

ْ
َما ال  ِإنَّ

ْ
ِذیَن آَمُنوا

َّ
َها ال یُّ

َ
اْجَتِنُبوُه َیا أ

َ
ْیَطاِن ف

َّ
الش

ْم ُتْفِلُحوَن 
ُ
ك

َّ
َعل

َ
  .{۰۵}المائده:  ((ل

ها پرهیز کنید باشد  آنای مؤمنان خمر، میسر، انصاب و ازالم پلید و عمِل شیطانی اند، از »

 «.شوید که رستگار

 شراب و انواع دیگر مواد نشه آور و مخدر. خمر: -۷

 همه انواع قمار. میسر: -۸

 هر آنچه به جای الله سبحانه و تعالی مورد پرستش قرار گیرد. انصاب: -۹

 لوازم که برای فال بینی و غیب گویی استفاده می شوند.    ازالم:  -۱۱

هر کسی که به جادوگران گوش می دهد، هر کسی که به سوی جادوگران می  جادو: -۱۱

 کافر شده است! چرا؟ چون یكی 
ّ

رود، هر کسی که به جادوگران باور داشته باشد، به الله عّز وجل

 را زیر سؤال می برد جادو است. 
ّ

 از اعمالی که قدرت الله عّز وجل

کنند؟ از خود می پرسید: آیا این شخص با جادوگران زمانی که می بینید چگونه کار می 

 
ّ

بسیار قدرت مند نیست؟ آیا بسیار مقدس نیستند؟ شما شروع به فراموش کردِن الله عّز وجل

می کنید! چیزی که در حقیقت رخ می دهد، این است که تمام توجه تان به قدرت آن فرد جلب 

سط فردی که ادعاء دارد که از گناه شامل گناه می شوند تو بزرگ، آن مردم بی می شود، انحراف

 با جن ارتباط بر قرار می کنند که این کار 
ً
غیب آگاه است، می دانید چگونه کار می کنند؟ بعضا

در حقیقت حرام است؛ الله متعال در قرآن عظیم الشأن در سورۀ جن می فرماید یكی از نكاتی 

یان کمک می طلبند و آن ها هستند که از جن این است که مردمی از انسانکه ذکر گردیده 

جنیان هم آنان را بیشتر و بیشتر گمراه می سازد، این آیۀ قرآن است، سورۀ جن را باز کنید و 

 بخوانید. 

بناًء مردی ما شاء الله با ریِش دراز و دستاِر گالبی درازتر از همیشه، می گوید: که بگو سبحان 

الله! شما می گویید: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. می گوید: الحمدلله بگو! شما می 
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و این م که مشكل ات چیست. باید این برگها گویید: الحمدلله الحمدلله. حال بگذار برایت بگوی

ها بگیری و چنین و چنان کنی و باید همه را با هم انجام دهی و  لیموها را همراه با این پارچه

... )تشكر خیر ببینید(؛ این مرد ك الله خیراجزا یید: شكراسپس خوب خواهی شد و شما می گو

 گرفت.مرا خوب ساخت و پولی هم نگرفت! در حقیقت کاری که او کرد این بود که ایمان تان را 

 نتیجه اش چه خواهد بود؟!

اولین کاری که می کنند این است که باالی الله متعال می خندند و پیامبرش را تمسخر می  

کنند. می گویند: هاهاها! تو گفتی که برایت سجده کنند؛ ولی ما وعده کردیم که گمراه شان 

ها آماده اند که  گها را بگذارند، آنها آماده اند که لیموها را قطع کنند و گلبر  کنیم... ببین! آنمی 

 های را بكنند که هیچ مفهوم ندارد... برای تو نه بلكه برای ما.کار 

ها شما را وادار به عبادِت شیطان کردند  ایمان تان را از شما گرفتند. آن ها فقط می دانید؟! آن

 . اینكه بدانید. هنوز هم می گویید: الله أکبربدون 

 موسیقی: -۱۲

ترین کتاب برای مسلمانان )از هر مسلماِن که سّنت را بر پا سّنت مراجعه کنید، معتبر اگر به 

می کند( بپرسید می گوید، صحیح البخاري است. معتبرترین کتاب در روی زمین بعد از قرآن 

 صحیح البخاري است. 

مردمی از امت من »سلم( می فرماید: رسول الله )صلی الله علیه و در صحیح البخاري

ها زنا، ابریشم، استفاده مخدرات )خمر( و  حاالت  مد که حرام را حالل می دانند، آنخواهند آ

   «.موسیقی را حالل می دانند

( چیز را گفت که مردمی خواهند آمد ۴سلم( چهار )مبری محبوب مان )صلی الله علیه وپیا

َکسیست که موسیقی را حرام  سلم(ناًء رسول الله )صلی الله علیه وها را حالل می دانند. ب آنکه 

 می داند گفته.
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این حقیقت است، برخی از علماء موسیقی را )قرآن شیطان( می نامند و موسیقی داخل 

ت قلب می شود و قلب را تسخیر می کند و در قلب جایی برای قرآن باقی نمی ماند. این حقیق

 ها بیرون می کند. است، موسیقی قرآن را از قلب

 مان رسول الله )صلی الله علیه و ببناًء وقتی محبو
ً
سلم( ما را از آن هشدار می دهد، حتما

 خطرناک است، خطرناک برای روح مان.

های  های سری، ایلومیناتی، دسیسه کریان )انسی و جنی( شیطان، انجمنلش -۱۳

 پنهانی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ...............................|.......................ارتِش شیطان.................................................  

 

قسمت چهارم: 

و  فراماسونری

 ها. ایلومیناتی
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 ها. فراماسونری و ایلومیناتیرم: قسمت چها

او همیشه در صدِد درهم شكستِن توست! تا تو را غمگین سازد! تا تو را در تاریكی )گمراهی( 

 خود را نسبت به انسان اظهار کرد(.نگهدارد! از همان ابتداء )زمانی که دشمنی 

(( 
ُ
ْرِض َوأل

َ
ُهْم ِفي األ

َ
َننَّ ل َزیِّ

ُ
َوْیَتِني أل

ْ
غ

َ
 َربِّ ِبَمآ أ

َ
ال

َ
ْجَمِعیَن ق

َ
ُهْم أ ِوَینَّ

ْ
  .{۶۵}الحجر: (( غ

ها را در نظر  طر انسان( نومید کردی، من هم بدیإبلیس گفت: پروردگارا! چون تو مرا )به خا»

 «.شان می آرایم و گمراه شان خواهم کرد

تر از هر زماِن  ها شد و امروز او قدرتمند انی میان ملتو در طول تاریخ او باعث شرارت و ویر 

 دیگر است، ارتش او قدرتمند شده:

 ؛شیطان پرستان

 فری ماسون ها؛

 ایلومیناتی؛

 ها به او )إبلیس( بسیار وفادار هستند. آن

 آنان هر جنگی را طراحی نمودند و کوشش کردند تا افكار خود را در اذهان شما تلقین کنند. 

را و نظام اقتصادی آنان دین دلخواه شان )شیطان پرستی( را، نظام سیاسی دلخواه شان 

 نوین را تأسیس کردند.

ها در صدد ادارۀ مردم و  ها و شرکت و با گماشتِن افراد شان در دولت هایی زیرکانه آنان با طرح

کنترول امور جهان هستند تا بتوانند نفوذ و اقتدار سیاسی را به دست آورند و در نهایت نظم نویِن 

 جهانی را پیاده سازند. 
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 .غربی سراِن سخناِن یكی از 

 

  

یک نظم نوین جهانی، یک جهان با حاکمیت قانون نه قانون جنگل ادارۀ امور دنیا می گوید: 

را به عهده می گیرد. اگر در طرح مان پیروز شدیم )که می شویم( ما شانِس واقعی این نظم نوین 

اعتماد می توانند نقِش صلح آمیِز جهانی را خواهیم داشت؛ نظمی که در آن ملل متحد و قابل 

تحد ایفاء کند. )پایاِن خود را در عملی ساختِن اهداف و وعده های مؤسسین ملل م

 ش(ســــخنان

 ما شاهد یک تغییر بزرگ در اجتماع هستیم به اوج رسیدن یک نظم نوین جهانی. 

 ما شاهد یک نوع ادغام میان تكنالوژی معلوماتی و تجارت هستیم.

انتقال سریع افكار، فرهنگ، سیاست و اقتصاد از یک ملت به ملت دیگر هستیم و با ما شاهد 

ند خوراک شان، عالیق های مردمی، رو قابلیت انتقال افكار، روند ارزش این تكنالوژی همراه با

های شان، مفاهیم نژادی شان، فرهنگ شان  و افكار شان در تمام دنیا منتقل می  شان، سرگرمی

 شود. 
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های بزرگی به نالوژی معلوماتی و با این رویدادجهانی شدن و با این پیشرفت در تك یک نوع

وقوع می پیوندد که به اوج خود رسیده و ما می بینیم که مردِم بیچاره آغشته هستند و می 

های  های متفاوت، ملت هگوییم: مردم را چه شده؟! دنیا را چه شده؟! با آنكه آن همه دیدگا

 ی مختلف داشت که متهم همدیگر بودند.ها متفاوت و روش

حال شاهد آن هستیم که سیاست خالی از اقتدار اصلی است، بر عكِس اقتصاِد تماِم اموِر 

های اقتصادی ها در خدمت ساختار  ل می کند. ما شاهد هستیم که دولتاجتماع را کنترو

ختیار کسانی است ها نیست؛ بلكه قدرت در ا ر در دست جنرالهستند و اینكه قدرت اصلی دیگ

که اقتصاد را به چرخش در می آورند، در اختیار سیستم بانكداری و سپس شاهد آنیم که 

سیاست مداران نقش )دفاتر روابط عامه( را بازی می کنند، فقط به منظوری اینكه مردم را 

 ها. ها، خواه با از بین بردِن آن آن کنترول کنند، خواه با آرام ساختن و خواباندِن 

زندگی شان با سلسله سپس می بینیم که انبوهی از مردم پریشان و گرفتار می شوند؛ چون و 

ترین جزء زندگی  نگی بمبارد شده است و این رویدادهای فرهنگی مهمهای فرهیی از رویداد

 شان شده )جام جهانی، مجموعۀ لیگ برتر، رگبی، کرکت، هاکی، تنیس( هر ورزشی که باشد!

ها در گرِد ورزش جمع می شوند و قهرماناِن ملی ورزشكاران می  لتمی بینیم که تمام م

های اسالمی خودمان! قهرماناِن فعلی همان حّتی در عربستان سعودی و در کشور شوند؛ 

فوتبالیست ها شده اند! کسی که توِپ کوچكی را داخل جال شوت می کند؛ قهرمان مردم می 

ها مشغول شده می گیرد، ولی ما با این رویدادت ها صورد، در حالی که در روی زمین کشتار شو

ایم و این یک نوع تلقین ذهنی است که بر ما تحمیل می شود، با استفاده از موسیقی قوق که با 

 احساسات مان بازی می کنند و با ویدیوهایی که به دورترین نقطۀ دنیا پخش می شود. 

ِن ورزشی هستند! حّتی در مورد طرز تفكر مردم تغییر کرده، امروزه مردم عاشِق قهرمانا

 هویت خود سردرگم شده اند:

 کوشش دارند خود را تغییر دهند! 

 رنِگ موی خود را تغییر می دهند!
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 رنگ چشم خود را تغییر می دهند!

 طرز سخن گفتن خود را تغییر می دهند!

 طرز لباس پوشیدِن خود را تغییر می دهند! در سطح گسترده.

مردم به مخدرات هستیم که به نقطۀ رسیده که بشر از این ندیده بود و و سپس شاهد اعتیاد 

( کشور با دیدن و بودن همرای مسلمانان، دیدم که در ۹۶بعد از سفر به بیش از سی و شش )

های مان به شكل آغشته و سرگردان هستند! در کشور  تمام جوامع، مردم جوان به مخدرات

، دیپرسانت و...( )کوکائین، ال اس دی، سایكدیلیک گسترده رایج شده به هر نوعی که باشد

های مختلف قرار داده و گیچ می کند؛ اّما یک دنیایی دروغین و یک وابستگی  شما را در حالت

دروغین را برای تان ایجاد می کند؛ بناًء شما وابسته به مخدرات می شوید و الله متعال را فراموش 

ی شود! خدای شما مواد نشه آور می شود!( و این می کنید )خدای شما همان مواد مخدر م

  وابستگی را در میاِن انبوهی از مردم مروج ساختند.

ها این است که جهان را برای آمدِن )المسیح الدّجال/مسیح دروغین( آماده  طرح ماسونی آن

 سازند.

فرمود: سلم( ت که رسول الله )صلی الله علیه واز انس بن مالک )رضي الله عنه( روایت اس

هیچ پیامبری نبود که قومش را نسبت به او هشدار نداده باشد، بدانید که او یک چشم دارد و »

 2«.پروردگار )الله( شما یک چشمی نیست و در پیشانی او حروف )ک.ف.ر( نوشته شده است

 

 

 

 

 
                                                           

  2. صحیح المسلم.
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 سكناس دالر است که فعال مروج است.این ا

 

 

)نشان( قرار دارد که به آن مهر سلطنتی ایاالت و در عقب اسكناس یک دالری یک مهر 

 هاست. به آن اطالق می شود، این مهر آن متحده گفته می شود. این چیزیست که
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 .یک هرم همراه با یک چشم، و این دقیقا چیزی که در عقب مهر ایاالت متحده است

 

 

جا می گیریم شعاع را از همینتاب است که کلمۀ ها رب النوع آف حال این چشم برای آن

را دارد، این خدای )شعاع(  )شعاع آفتاب( این خدای آفتاب است، دقیقا خصوصیات میترایی

   هاست. ماسون

ید، یک ستارۀ شش ضلعی ها خطوط را رسم کن ستارۀ پنج ضلعی که اگر بین آن (۱۹) سیزده 

 رسم می شود.
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گرفته و بر روی عكس هرم قرار دهید، زوایای آن به حروف  اگر این ستارۀ شش ضلعی را

 د که گفته می شود یک اناگرام است.مخصوص اطراف آن اشاره می کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجود دارد که به معنای جابجایی عمدی حروف یی بنام )اناگرام(  مریكایی کلمهدر لغت نامۀ آ

اگر شما این حروف را دوباره سِر جای شان یک کلمه برای پنهان کردن آن کلمه می باشد؛ پس 

  دهید، کلمۀ )ماسون( تشكیل می شود.قرار 

 

 

۱ ۰ 
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به همین ترتیب ما می دانیم که طرح سلطنتی از افكار ماسون ها منشأ می گیرد. این تحقیق 

)یكی از  ۱۹در معانی پنهانی تنها به ایكنوگرافی مختص نمی شود، این گفته می شود که عدد 

ها به تكرار عدد  های یک دالری پنهان است و آن عداد در آئین غرب( در میان سمبولشوم ترین ا

( برگ در شاخۀ زیتون در چنگال راست عقاب قرار ۱۹اشاره کرده اند! سیزده ) ۱۹سمبولیک 

 .خط و نوار بر روی سپر ۱۹ستاره باالی سر عقاب،  ۱۹و  تیر در چنگال چپ اش، ۱۹دارد و 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پر در بال راست آن  ۹۹پر در باِل چپ پرنده و  ۹۰های عقاب را حساب کنید خواهید دید که پر 

   .قرار دارد
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درجۀ ماسونی اشاره دارد که توسط شورای عالی  ۹۹چنین برداشت می شود که این به 

خاندان اسكاتلندی معرفی شد که برجسته ترین نظام ماسونی آمریكا می باشد و مرکز فرماندهی 

   آن در واشنگتن می باشد.

تا و چشم باالی آن معلق است و  3اگر ببینید تمام هرم درست شده به جزء قسمت باالیی آن

ها به اتمام برسد که عبارت  اور دارند که تا پروژۀ ماسونی آنها ب ست؛ چون آنحال پایین نیامده ا

 د در پایین )نووز اوردو سكلوروم(.است از چی می گوین

   

 

 

 

 

 

 

 

 کوپتس= او از پروژۀ ما راضی است(.و سپس )انویت 
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 ها به او ایمان دارند از این پروژه خرسند است. خدایی که آنه عبارتی دیگر ب

 حال سؤال این است که این پروژه چیست؟!

 ها از آن راضی است؟! این پروژه چیست که خدای آن

این  پاسخ: این پروژه عبارت است از سكوالر ساختِن دنیا )خالی کردِن دنیا از عقاید دینی(  و

است پروژۀ آن ها و به همین لحاظ گفته می شود )نووز اوردو سكلوروم( یک نظم سكوالر یا دنیا 

 پرستی.

 

 

 حقیقت آنقدر آشكار می باشد که درک نمی شود. به همین دلیل نیاز است تا زاویۀ دید 
ً
بعضا

خواهیم فهمید که بر  خود را نسبت به دنیا از باوِر کورکورانه به باوِر هوشیارانه تغییر دهیم! سپس

 این جهان چه می گذرد.

آیا ما در جهان با اجندا های دقیق و از قبل تعیین شده زندگی می کنیم؟!آیا ما در جهان آزاد 

 ذهنت را باز کن!  گی می کنیم و یا همه چیز توسط طبقۀ ممتاز تحت کنترول است؟! زند

 

خالی کردِن 

دنیا از 

 عقاید دینی!
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 قسمت پنجم: 

چگونه بر جهان  شیطان

 مسلط است؟
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 قسمت پنجم: شیطان چگونه بر جهان مسلط است؟

 می دانید إبلیس چگونه اجتماع را رهبری می کند؟

 از دو شیوۀ مؤثر کار می گیرد:

 کنترول ذهن -۱

میم یک فرد از طریق ل نمودِن افكار، رفتار، احساسات و تصاکنترول ذهن یعنی کنترو

به معنای ضعیف نمودِن توانایی یک فرد های فیزیكی، روانی و ماوراء الطبیعی. و همچنان راهكار 

نش و ایجاد تغییر در رفتار، در تفكر مستقالنه و منتقدانه به منظوِر وارد نمودِن افكاِر  جدید در ذه

 ها و عقاید وی می باشد.ارزش

 .به سخناِن این فرد توّجه کنید  

 

 

ها کسانی هستند که  شود و آنبنام ایلومیناتی یاد می و امروز این دودمان مرکب می گوید: 

ها، سیستم بانكداری و تمام صنایعی که ادارۀ امور اجتماع را به  های بین المللی، دولت شرکت

هدف  رند،ها در اقلیت قرار دا نند و چون نظر به نفوس جهانی اینعهده دارند را کنترول می ک

بردگی خود در آورند تا اینكه شان این است که متباقی مردم را در زندان ارتعاشی )فكری( تحت 

 ش(ترول داشته باشند. )پایاِن سخناناین اقلیت اکثریِت وسیعی را در کن

ما را برای چیزی آماده ساخته اند، افكار مان را برای چیزی آماده ساخته اند و این تصادفی 

ریم تا نیست و ما مردم بیچاره کوشش می کنیم که نظری به دنیا بیاندازیم و کوشِش آن را دا
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بفهمیم چه چیزی در حال وقوع است، ما می بینیم که همه چیز به سمت یک دولت جهانی در 

 حرکت است.

ها و ملت  ها در کنترول دولت سیاسی اسلحۀ مهمی برای فریماسون کنترول و دستكاری افكار

تن ها برای یک دولت جهانی وابسته به مطیع  ساخ ها می دانند که پالن آن سونهاست. فریما

ید ها تهدید یک فكر آزاد است و برای اینكه این تهد و بزرگترین تهدید سر راه پالن آنمردم است 

ها پالن گرفته اند که تمام ابعاد زندگی مردم را در کنترول داشته  را از سر راه خود بردارند، آن

 باشند؛ تا زندگی شما را در کنترول داشته باشند.

 تقسیم بندی اجتماع -۲

ای تقسیم نمودِن مشتریان به بندی بازار یک اصطالح اقتصادی است که به معنتقسیم 

ها می باشد. این گروه ها متشكل از  مختلف بر اساس خصوصیات متفاوت آنهای  گروه

های بازار یابی واکنش نشان می دهند و مشتریانی که  مشتریانی است که یک سان به استراتیژی

 یک سان هستند.دارای ضروریات عالیق و موقعیت 

 همین موضوع امروزه در اجتماع ما صدق می ک
ً
های  ند، طبقۀ ممتاز جامعه را به گروهدقیقا

های مشخصی طرح ریزی می کنند و این  نموده اند و برای هر گروه برنامهمختلف طبقه بندی 

های مردم صورت گرفته، بر اساس جنسیت شان، سن شان،  ر اساس تفاوتگروه بندی ب

های شان، ضروریات شان، عالیق شان و بر اساس ندارد زندگی شان، ملیت شان، کشور استا

 سطح آگاهی شان.

ی که از آن ی مردم را کنترول می کنند و اسلحهبناًء اجتماع را تقسیم بندی نموده اند و 

 های تان است )تلویزیون(؛ حّتی در جیب های تان )موبایل(...! خانه استفاده می کنند در
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 .سخنان این فرد توّجه کنیدبه 

 

 

گاه خوب  این دلیل دارد که سیستم آموزش خراب شده و این دلیلیست که هیچمی گوید: 

نخواهد شد! منتظر نباشید... خوب نخواهد شد، به چیزی که دارید قانع باشید؛ چون صاحبان 

این کشور این را نمی خواهند، من در مورد صاحبان واقعی حرف می زنم! صاحبان واقعی... 

ترول سرمایه دار...بزرگ! سرمایه داراِن بزرِگ تجارت پیشه که همۀ امور و تصامیم اجتماع را در کن

ها مهم نیستند؛ سیاستمداران را گذاشته اند تا شما  سیاست مداران را فراموش کنید! آندارند. 

فكر کنید حق انتخاب دارید؛ ندارید! شما حق انتخاب ندارید، شما صاحب اختیار دارید، اختیار 

داره ها مالک و ا ، آنهای مهم ها مالک همه چیز اند، مالک کشور تان به دسِت آن هاست! آن

ری کرده های شهر را خریدا ها و تاالر ، از بسیار قبل سنا، کنگره، خانهها هستند کنندۀ شرکت

های بزرگ هستند! بناًء تمام معلوماتی را که ها مالک مدیا جیب خود دارند! آن ها را در اند! قاضی

یل معلومات ها دالر را صرف تبلیغات می کنند )تحمکنترول می کنند! ساالنه میلیارد می شنوید

 ش(دن به اهداف شان(. )پایاِن سخناننظوِر رسیبه م

یكی دیگر از اهل غرب می گوید: تو نمی توانی حقیقت را تحمل کنی، پس ما در جهانی 

 پایاِن ) ها با افراد مسلح محافظت می شود.با دیوار ها بسته است و آن دیوار زندگی می کنیم که 

 ش(سخنان



 ...............................|.......................ارتِش شیطان.................................................  

 

ها سخن می گویند، در مورد ایلومیناتی،  که مردم در مورد تشكیل فریماسون ما می بینیم

های  وجودات فرازمینی؛ حّتی بعضی گروهها، هوشیاری م هیونیستبانكداراِن بین المللی، ص

ه شدیم این است که پیدا شده اند )گروه های شیطانی(، ادیان عصر نوین، و چیزی که ما متوج

ها بروید می بینید که  کنند، اگر در سطح باالی این گروهو را پرستش می ها یک نیر  تمام این گروه

ها یک نوع عبادت دارند که برای خداوند نیست )عبادت شان برای خدای موسی یا عیسی یا  آن

ها از این  ها او را می پرستند، آن ؛ بلكه برای نیروی دیگریست و آنمحمد علیهم السالم نیست(

 و کسب می کنند.نیرو قدرت می خواهند 

اءالله سبحانه و تعالی می فرماید: ))
َ

َفْحش
ْ
ُمُرُکم ِبال

ْ
َفْقَر َوَیأ

ْ
ْیَطاُن َیِعُدُکُم ال

َّ
که  ،{۱۴۲}البقرة:  ((الش

دعوت تان می شیطان شما را به فقر تهدید می کند و سپس به فحشاء امر می کند، به فحشاء 

زمینه های را در ذهن تان داشته باشید زمانی های مشخصی هستیم، این  کند و ما شاهد زمینه

گی می  هکه در مورد یک سیستم بین المللی فكر می کنید؛ تهداِب این سیستم که ما در آن زند

 کنیم چیست؟ ترس از فقر، شرارت و فساد!  

ها و ببینید،  نگاه کنید شرارت، بروید به فیلم ها مختلفی که در مقابل ما قرار دارند به گروه

ستند که مردم و ها قهرمانان ه درصِد فیلمها یک مجرم است! امروزه دزدها و راه زن ۵۲ماِن قهر

 جوانان آن
ً
    ها را الگو قرار داده و می پرستند!  خصوصا

موسیقی را ببینید! ببینید که چه الفاظی از هرج و مرج و موسیقی در میان جوانان بیرون می 

 شود.

ها مشاهده می کنید و  ها و پرورگرام آن را در فیلمی و شما سپس به دنیا ببینید! بد اخالق

 
ً
ها را  خواهران در جریان روز این برنامهبعضی از مسلمانان نیز مشاهده می کنند )خصوصا

 SOAP( را می بینند، سریاِل )DAYS OUR LIVESها برنامۀ ) مشاهده می کنند( آن

OPERASیی از این قبیل و حّتی این برنامه ها ( را می بینند که با همسایه اش می خوابد و

 رفتند خانه، آن را تماشا کنند. سریال
ً
 4ها را ثبت می کنند تا اینكه بعدا

                                                           
نیز شب و روز پخش و نشر می شوند.  و... های افغانستان رسانه ف و مخرب به طور گسترده درمزخر ی ها سریالاینچنین مع األسف الشدید  -4  
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در مدیا، در سیاست و توسط این روند کنترول ذهن در هر جا است در مكتب، دانشگاه، 

 های خاصی چون: سازمان

 ؛بی بی سی 

 ؛سی ان ان 

؛فیفا 

 ؛ناسا 

 ؛جیوگرافیکنشنل 

 ؛صنایع موسیقی 

 های مخفی(  ممتاِز جامعه )ایلومیناتی/انجمن سیستم بانكداری و غیره تحِت ادارۀ طبقۀ

 صورت می گیرد.

های خودتان است! که شما و اطفال تان را  لیه شما استفاده می کنند در خانهی بر عی و اسلحه

ها چگونه اخالق و انسانیت را  ؛ ببینید آنتان را منحرف می سازدسرگرم ساخته و به تدریج اذهان 

  از بین برده اند و شما را وابسته )معتاد( به تولیداِت خویش ساخته اند.

 .این دو فرد توّجه کنید گفتگویبه  

 

۱ ۰ 
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  : می دانی در مورد چه حرف می زنم؟۱ فرِد 

 : ماتریكس۰ فرِد 

ماتریكس در هر جاست، در دور و بِر ما؛ حّتی : می خواهی بدانی ماتریكس چیست؟ ۱ فرِد 

هیمن اآلن در همین اتاق! وقتی پنجره را باز کنی آن را می بینی! و یا وقتی که تلویزیون را روشن 

کنی! می توانی احساس اش کنی وقتی سِر کار می روی! وقتی به کلیسا می روی! وقتی که 

چشمانت کشیده شده است تا حقیقت را  مالیه ات را می پردازی! ماتریكس جهانیست که روی

 دیده نتوانی!

 : کدام حقیقت؟!۰فرِد 

: حقیقتی که تو یک برده هستی نئو! ماننِد هر کِس دیگر تو نیز در اسارت به دنیا ۱فرِد 

آمدی! در زندانی به دنیا آمدۀ که نه آن را لمس می توانی، نه بو و نه چشیده می توانی! زنداِن 

 سخنان شان( برای ذهنت. )پایاِن 

 ذهنت را باز کن، نگذار که چشم ذهنت را فریب دهد.
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 قسمت ششم:

بزرگ شیطان تخت  

 کجاست؟)إبلیس( 
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 قسمت ششم: تخت شیطان بزرگ )إبلیس( کجاست؟

ْقَتُه ِمن ِطیٍن ))إبلیس: 
َ
اٍر َوَخل ْقَتِني ِمن نَّ

َ
ْنُه َخل  َخْیر  مِّ

ْ
َنا

َ
 أ

َ
ال

َ
 .{۱۱}األعراف:  ((ق

 «. لی و او را از گِ ا )آدم( بهترم، مرا از آتش آفریدهإبلیس گفت: من از او » 

َك َرِجیم  ))الله متعال:  ِإنَّ
َ
اْخُرْج ِمْنَها ف

َ
 ف

َ
ال

َ
یِن  ق ی َیْوِم الدِّ

َ
ْعَنَة ِإل

َّ
ْیَك الل

َ
 .{۵۰-۵۶}الحجر: ((َوِإنَّ َعل

)چون از من سرپیچی کردی( پس از بهشت بیرون شو، چرا که تو )از متعال فرمود:الله »

 «.و تا روز قیامت لعنِت من بر توسترحمت من( مطرود )و از منزلت کرامت رانده( هستی 

ی َیْوِم ُیْبَعُثوَن ))إبلیس: 
َ
نِظْرِني ِإل

َ
أ

َ
 َربِّ ف

َ
ال

َ
  .{۵۴}الحجر:  ((ق

 «.مهلت ده ،از نو زنده شوند : ای پروردگاِر من، مرا تا روزی کهگفت إبلیس»

ِریَن ))الله متعال: 
َ

ُمنظ
ْ
َك ِمَن ال ِإنَّ

َ
 ف

َ
ال

َ
وِم  ق

ُ
َمْعل

ْ
ِت ال

ْ
َوق

ْ
ی َیوِم ال

َ
  .{۵۳-۵۲لحجر: ا} ((ِإل

 «.الله متعال فرمود: تو از مهلت یافتگانی، تا آن روِز معیِن معلوم»

ْجَمِعیَن ))إبلیس: 
َ
ُهْم أ ِوَینَّ

ْ
غ

ُ َ
ِتَك أل ِبِعزَّ

َ
 ف

َ
ال

َ
ِصیَن  ق

َ
ُمْخل

ْ
 ِعَباَدَك ِمْنُهُم ال

َّ
 .{۳۵-۳۱}ص: (( ِإال

ها که از بندگاِن مخلص تو  مۀ آنان را گمراه می کنم؛ مگر آنإبلیس گفت: به عّزتت سوگند ه»

 «.باشند

 ))الله متعال: 
ُ

ول
ُ
ق

َ
َحقَّ أ

ْ
َحقُّ َوال

ْ
ال

َ
 ف

َ
ال

َ
  ق

َ
ن َتِبَعَك ِمْنُهْم أ َم ِمنَك َوِممَّ نَّ َجَهنَّ

َ َ
ْمَل

َ َ
-۳۶ ص:}(( ْجَمِعیَن أل

۳۰}.  

 «. م را از تو و پیروانت پر خواهم کردبه حق سوگند و حق می گویم که جهن الله متعال فرمود:»

پس إبلیس هنوز زنده است؛ اّما او فعال کجاست؟! و چگونه  به گمراه ساختِن بشر می 

 ست؟مردم در مورد إبلیس می پرسند که او و عرش او کجا پردازد؟!

( نقل شده است که رسول الله رضي الله عنهحدیِث که در صحیح مسلم از جابر )در یک 

 «.ی آب قرار داردور که عرش شیطان )إبلیس( بر »سلم( می فرماید: صلی الله علیه و)
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عرش شیطان )إبلیس(، شیطاِن بزرگ )إبلیس( عرش )تخت( او بر روی آب قرار دارد. کجا؟! 

بهتر می داند؛ اّما دالیل مشخصی وجود دارد که به ما می  سبحانکدام آب؟! کدام بحر؟! الله 

 فهماند که عرش او کجا بوده می تواند.

حدیِث دیگری در صحیح مسلم نیز وجود دارد که می فرماید: ))إنه عند برزخ الماء(( برزخ 

 چیست؟ برزخ مانند حایلی است که در میاِن آِب شور و شیرین است. 

(( 
َّ

 (( حایلی در میاِن آِب شور که مانع درهم آمیختِن آن دو می شود. َیْبِغَیاِن َبْیَنُهَما َبْرَزخ  ال

 برزخ یک حایل )مانع( است.

در این حدیث گفته شده که عرِش شیطان بر روی برزخی قرار دارد که باز هم داللت به مكانی 

 بر روی آب )بحر( می کند.

اّما می خواهم چیزی را اینجا یادآوری کنم، آیا در مورد مثلث برمودا شنیده اید؟ در آن جا چه 

چیزی  ۱۳رخ می دهد؟ چیزی که هیچ کس نتوانسته تا به حال آن را  بیان کند. آیا در مورد پرواِز 

، ۱۳۴۱گر هایی که در این مكان ناپدید شده اند؛ پرواز استار تای شنیده اید؟ هواپیماها و کشتی

ها دستگاه ضبِط صوِت هواپیما را گرفتند و شنیدند که خلبان )پیلوت( می گوید: چیزی را  آن

می بینم، چیزی را می بینم؛ اّما نمی دانم چیست! و هیچ کس نمی دانست که چه جریان دارد، 

ها گفتند: درست است برایت کمک می  می بینم؛ اّما نمی دانم چیست. آنمی گفت: چیزی را 

فرستم! )این نوار ضبط شده و شما می توانید آن را در انترنت پیدا کنید( ما برایت کمک می 

فرستیم، درست است؟ و خلبان دوباره برگشت و گفت: نه من نمی توانم هواپیما را کنترول کنم؛ 

نمی دانم که این چیست! و دوباره برگشت و گفت: کسی را برای کمک نفرستید، کس کمک 

؛ بلكه پروازها و اند، کسی را نفرستید و پس از دقایقی ناپدید شد؛ تنها یک پرواز نهکرده نمی تو

های متعددی در منطقۀ مثلث برمودا ناپدید شده اند. بناًء بعضی ها می گویند: که آیا  کشتی

عرش شیطان همانجاست؟ الله متعال بهتر می داند؛ اّما امكان دارد. پس بر اساِس حدیثی که از 

   ( نقل شده است، عرش إبلیس بر روی آب است.ضي الله عنهر جابر )
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ها از حیث مقام نزِد إبلیس  ترین رای ایجاد نفاق می فرستد و نزدیکإبلیس ارتِش خود را ب 

 با 
ً
کسانی اند که در ایجاد فتنه و نفاق بهتر اند و نزدیک ترین ارتش إبلیس جنیان اند که مستقیما

فرمان گرفته و گزارِش ها از إبلیس  یس نیز از جنیان است( و آنود إبلاو در تماس اند )چون خ

ش درجه دوم إبلیس )شبكۀ تهای خود را به او می دهند و این جنیان همرای ار  فعالیت

ایلومیناتی( در تماس هستند و إبلیس توسِط این شبكه )ایلومیناتی( اهداف جهانی خود را 

 عملی می سازد.

    ساختار شبکۀ ایلومیناتی

های ماسونیک  فید( که دارای رتبهـــــمربوط اعضای )انجمن برادری س های خاص: رتبه

   ( هستند، می باشد که در برگیرندۀ:۱۹-۱)

 ؛پادشاهان

 ؛فیلسوفان

 ؛کشیش ها

 ؛اعضای شورا

   و کمیتۀ خاص... می باشد.

دارای انجمن برادری سرخ( که این طبقه مربوط اعضای ) طبقه )سلسله سران روحانی(:

 ( می باشد که در بر گیرندۀ:۴-۶های ماسونیک ) رتبه

 ؛انجمن زائرین

 ؛شهزاده ها

  های میز گرد... می باشد. گروه

نجمن برادری سیاه( که دارای این طبقه مربوط اعضای )ا طبقۀ هرج و مرج )اغتشاشگر(:

 ( هستند، می باشد که در برگیرندۀ:۱-۹های ماسونیک ) رتبه
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 ؛ها و استخوان انجمن رهبری جمجه

 ؛جادوگران

  های معابد... می باشد. شوالیه

 .دو فرد این سخناِن 

 

 ها؟! ، : فكر می کنم کمی احساس آلیس داری که در حال لغزیدن در النۀ خرگوش بود۱فرِد 

    : می توان همین طور گفت. ۰فرِد 

مانند کسی هستی که چیزی را که می بیند : من آن را در چشمانت می بینیم، تو فعاًل ۱فرِد 

 باور کند؛ چون توقع دارد بیدار شود؛ اّما چیزی که می بینی، دور از حقیقت نیست. )پایاِن 

 سخنان شان(

 فكر می کنید چه کسی در عقب سیستم )نظم نوین جهانی( است؟ 

 

 

 

۱ ۰ 
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 فرد توّجه کنید.های این  به گفته

 

 

کسی و یا چه چیزی در عقب این است و یا چه کسی در انتهای النۀ  در نهایت چهمی گوید: 

 ها که نیستند. رگوش است؟ خوب! اینخ

 

 

ها دست نشاندۀ  ی صحنه هستند و فردا می روند؛ آنها فقط امروز رو چون اینمی گوید: 

 سیستمی است که دیروز، امروز، فردا و روز بعد جریان دارد.
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 و:

 

 

 او )اوباما( نیز نیست، فرقی نمی کند که حّتی قدرتمندترین مرد دنیا پنداشتهمی گوید: 

های دستكش خونین است و هر کس دیگر که در آینده این  شود! او یكی از دیگر دست نشانده

ها رهبران و  کلینتون، دونالد ترامپ و...( اینوظیفه را به دوش داشته باشد، نیز نیست )چون 

که امروز روی صحنه هستند و فردا با دیگران جایگزین خواهند شد؛ اّما رئیس جمهورانی اند 

سیستم همواره جریان دارد، چون چیزی یا کسی در عقب آن است که آن را جهت دهی می 

 کند! 

ها  در سطح اجرائیه سیستم هستند، آن ها فقط ها نیز در عقب سیستم نیستند؛ آن شرکت

ای گرد( در عقب همنشأ آن نیستند؛ حّتی افراد )میز و  باعث به وجود آمدِن این سیستم نشده

ها نیز در سطح اجرائیه قرار دارند تا سایه ها بروید، بیشتر به سمت منشأ آن  سیستم نیستند! آن

بروید؛ اّما هنوز هم به انتهاء نرسیده اید بلكه در سطح اجرائیه هستید؛ حّتی در اعماق النۀ 
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گی شما را کنترول می  هها خواهید رسید؛ ما زندراتچایلد نخرگوش بروید و سپس به مردمی چو

 کنیم؛ اّما شما، ما را دیده نمی توانید! 

اّما سطوحی در عقب آن نیز است، جایی که مبداء سیستم است؛ اّما مبداء آن کجاست؟! 

های  نیرویی به وجود آمده است که مردماین حقیقتی )سیستم( را که ما تجربه می کنیم توسط 

های مختلف به  ّما این نیرو یا موجودات در دورهیاد می کردند؛ ا« ها آرکان»م آن را به ناِم قدی

 های مختلف یاد می شدند. نام

ها را  ی شرقی و مرکزی و جاهای دیگر، آنو شما این را در سراسر دینا می بینید در آمریكا 

 می نامند.«خدایاِن نوع مار»بنام 

 می نامند.« فرزنداِن مار»ها آنان را چیتاهوری زولو

 یاد می شدند.« انوناکی»در سومر، بابل )عراق امروزی( بناِم 

ها مردم ستاره یاد می  می نامند. آن«برادراِن مار»ا را ه ها )مردم آمریكای شمالی( آن هوپی

 های فراوان دارد(. شدند )مثال

 یاد می شوند.« دیو/عفریت»ها در عیسویت بنام دیمون  آن

 می شناسند.« آرکان»ها را بنام  ای غرب آنه روحانی

یاد می شوند و اصاًل از انرژی )زبانۀ آتش( « جن»و در جهان اسالم و قبل از اسالم بنام 

)إبلیس( نامیده می شود و  شاخته شده اند. شیطاِن بزرگ بنام )فریب دهند( و جن جنیان

 ش(می نامند. )پایاِن سخنان« آرکان»های غرب آن را  روحانی

رای ایجاد نفاق می بناًء نیروی اصلی در عقب این سیستم إبلیس است و او ارتِش خود را ب

 ها از حیث مقام به او کسانی اند که در ایجاد فتنه برتر اند.  ترین فرستد و نزدیک

ها می گوید:  زد إبلیس بر می گردند؛ یكی از آنهای خود ن و زمانی که برای گزارش فعالیت

یس با دیگر شیاطین می کردم! إبلیس می گوید:تو هیچ کاری نكردی. إبل من چنین و چنان

های خود را به او می دهند. یک شیطان )جن( می آید و می گوید و  ها گزارش فعالیت نشیند و آن
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. شیطاِن دیگر می آید و می گوید: من این مرد را وادار به دزدی 5این مرد را وادار به زنا نمودم

ها  حجابی کردم، باالخره آن کردم، من این زن را وادار به بی وادار به این و آن کردم، این شخص را

های خود ادامه می دهند؛ سپس یک شیطان می آید و می گوید: این جن می ایستد و  به گزارش

می گوید: امروز من توانستم یک زن را از شوهرش جدا کنم! می دانید إبلیس چه می گوید؟! بله 

 6هستی، بیا و بر سرش تاج می گزارد. تو، تو مرِد من

 اندکی به این بیاندیشید! 

 استعمال دخانیات حرام است؛

 کشتن حرام است؛

 زنا حرام است؛

 و هر گناهی که باشد حرام است.

طالق حرام نیست، طالق حرام نیست!؛ اّما چرا شیطان از طالق خوشحال می شود؟! چرا؟ 

داختن و حكومت کردن را(  با طالق او می تواند که میان دشمن تان چه را دوست دارد؟ )تفرقه ان

ز چه تشكیل شده است؟ از اولین واحد یک اجتماع تفرقه و جدایی ایجاد کند؛ چون جامعه ا

ای )آجرهای( یک دیوار را تصور کنید، فامیل اولین خشت در اجتماع است ه خشت، واحدها

از هم جدا سازد! او )إبلیس( اجتماع را )اولین واحد( بناًء برایش آسان می شود که جامعه/

 های طویل المّدت دارد.  پالن

 و در کل او نمی تواند بر شما حكومت کند تا زمانیكه متحد هستید!

 

                                                           
ذکر گردیده بناء صحیح است.این حدیث در بخاري و مسلم   - 5  

(.رضي الله عنهحدیث صحیح مسلم، راوی جابر ) - 6  
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 قسمت هفتم:

 کیست؟دجّال 
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 قسمت هفتم: دّجال کیست؟

به هایی از غیب سخن بگوییم، این مهم است که خود را هر گاه می خواستیم در مورد چیز 

( محدود سازیم؛ چون هیچ مرجع سلمصلی الله علیه وکتاِب الله متعال و سّنت رسول الله )

 دیگری نداریم برای:

 ؛دانستِن اتفاقاِت آینده 

 ؛یبغبرای درِک موضوعاِت 

 ؛خبر های روز قیامت

 ؛اتفاقاِت داخِل قبر 

 ؛اتفاقاِت روِز قیامت

 ؛چگونگی بهشت و جهنم

درِک این موضوعات نداریم جز اینكه آن را از کتاب الله و سخناِن و ... هیچ راهی برای 

 رسولش بگیریم.

مسیح الدّجال، )که الله من و شما را از فتنۀ او در امان داشته باشد( الله متعال در مورد او به 

ل است را به واسطۀ پیامبرش 
ّ
ما گفته است و او یكی از موارد غیب است )حقایقی که در مورد دجا

ما بیان نموده است( پس این یكی از مواردی است که ما آن را متعلق به غیب می دانیم و به 

گویند؛ بسیاری را می بینی که زمانی که می بینیم مردِم بیچاره در بارۀ دّجال سخن می 

هایی را از نزد خود اضافه می کنند تا داستان را زیبا جلوه دهند؛ چون خوش آیند به نظر می چیز 

 ه را احساساتی می سازد؛ اّما در نهایت هیچ خوبی را در پی ندارد.رسد و هم

ها علی تفسیر شده است، طوری که کشورها و سیستمطوری که گفتم دّجال طبق شرایط ف

 سلم(ناِن رسول الله )صلی الله علیه ومنحیث دّجال شناسایی شده اند. هر چند زمانی به سخ

هایی را که در یوتیوب راجع خص می شود که اکثِر چیز ان مشراجع به دّجال توّجه کنیم، برای م

 به دّجال می شنویم، اشتباه هستند. 
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سلم( برای مان توضیحاِت مشخصی داده در مورد دجال، در مورد محمد )صلی الله علیه و

زمان اش، در مورد مشكالتی که جهان متقبل می شود تا مرگ او )دّجال(. تمام داستان را بسیار 

 موده.واضح بیان ن

یی در روزی زمین نبوده، هیچ  ای امتم! هیچ فتنه»رسول الله )صلی الله علیه وسلم( فرمود: 

 
ّ

 یی نبوده و فرزنِد آدم را خلق کرده هیچ فتنهمصیبتی در روی زمین نبوده از زمانیكه الله عّز وجل

 «.یی مسیج الدّجال بزرگتر باشد تا قیامت نخواهد بود که از فتنه

ن مصیبت فرار کرده نمی تواند مگر اینكه از ما قبل آن فرار کرده باشد این هیچ کس از ای

ال می هایی که قبل از دج باشید؛ اّما در صورتیكه از فتنه یعنی که شما می توانید موفق به فرار

ها خود داری  پیش از دجال می آیند و اگر از آنها و عالیمی که  آیند فرار کنید یعنی مصیبت

 از فتنۀ دّجال نیز در امان خواهید بود. کردید؛ پس به
ّ

 إذن الله عّز وجل

تند! شد، پیامبران بیشتر به اّمت خود در مورد دّجال می گفهر قدر که به قیامت نزدیک می

سلم( آنقدر در مورد دجال برای مان بیان کرده که ما بدون هیچ رسول الله )صلی الله علیه و

 ظهور خواهد کرد.شكی می دانیم که او کیست و از کجا 

او با گفتِن اینكه: من پیامبر هستم شروع می کند در حالی که بعد از من هیچ پیامبری  

نیست و شما باید به خاطر داشته باشید چون وقتی دّجال می آید مردم را آشفته می سازد و مرده 

ی کند برای شاهدی را به إذن الله متعال زنده می سازد؛ حّتی والدین تان را در مقابل تان زنده م

 تا به تو بگویند: او الله است!

 شما باید این )موارد متذکره( را به خاطر داشته باشید.

سلم( نخواهد د از رسول الله )صلی الله علیه وپیامبری بع چشما باید به خاطِر بسپارید که هی

اّما شما تا نمیرید آمد، هیچ پیامبری و سپس بار دوم ادعاء می کند که من پروردگار تان هستم؛ 

)فوت نكنید( پروردگار تان را نخواهید دید و این نكتۀ دوم است که باید به خاطر داشته باشید که 

شما نمی توانید الله متعال را در این دنیا ببینید؛ شما الله متعال را وقتی بمیرید خواهید دید و به 

 بود در جنت فردوس األعلی.إذن الله متعال دیداِر او تعالی برای شما نعمتی خواهد 
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که چشم راست دّجال کور است )او هم چشم »سلم( فرموده اند: رسول الله )صلی الله علیه و

 «.ش کور استا راست دارد و هم چپ( با چشِم چپ اش می بیند و چشِم راست

 این نباید از شما پنهان بماند که الله یک چشمی نیست و این نكتۀ سوم است.

 سلم( نیست. د از رسول الله )صلی الله علیه وبع هیچ پیامبری -۱

 شما الله متعال را نخواهید دید تا وقتی که زنده هستید.  -۰

 پروردگار تان یک چشم نیست.   -۹

رضي الله تعالی سلم( این سخن را تا حّدی تكرار کرد که صحابه )و پیامبر )صلی الله علیه و

ایشان می فرمودند: پروردگار تان یک چشمی ( فكر کردند که توقف نخواهد داشت؛ عنهم

نیست! به خاطر داشته باشید پروردگار تان یک چشمی نیست! پروردگار تان یک چشمی  نیست 

 به زبان می آورد؛ چون فتنۀ دّجال آنقدر شدید است که یک انسان را از درون 
ً
و این سخن را مكررا

 تكان می دهد.

م( نیست، تا زنده امبری بعد از رسول الله )علیه السالباید به خاطر داشته باشید که هیچ پی

 تان اعور )یک چشمی( نیست. تان را نخواهید دید و پروردگار هستید پروردگار

های ضخیم و پیچ دار )فرفری(، در وسِط پیشانی اش )کافر( و یا او )دّجال( مردیست با مو

ا کافر نوشته شده، هر کسی که او را ر )کفر( و ی-ف-)َکَفَر( نوشته شده. بناًء یا نوشته شده ک

 خوش ندارد می تواند آن را بخواند و در روایتی دیگر هر مؤمن )مسلمان( آن را خوانده می تواند.

دجال ظاهر  ۹۲قیامت نخواهد آمد تا اینكه »سلم( نیز فرموده: رسول الله )صلی الله علیه و

   «.شوند و هر یک ادعای پیامبری خواهد کرد

( است  دجال ها پس این
َ

های کوچک هستند؛ دّجال یعنی )فریب دهند(، ریشۀ آن )َدَجل

 یعنی )فریب دادن( او فریب دهنده است؛ اّما المسیح الدّجال فریب دهندۀ بزرگ و نهایی است.

های او این است که با خود بهشت و جهنمی خواهد داشت )او با خود بهشت و آتشی  از فتنه

ی بهشتی را در مقابِل چشم تان بیاورد )او بهشتی را در مقابِل تان خواهد داشت( تصور کنید کس
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یی را برای تان  رد و یا دریای سرد و آتِش سوزندهمی آورد( و نیز آتش جهنم را در مقابِل تان می آو

می آورد؛ کوهی از نان و چیزی همانند بهشت و آتِش دوزخ را با خود دارد! پس بهشت واقعی 

دجال واقعی نیست )چیزی که با خود می آورد یک تصویری و توهمی از  نیست... هیچ چیز با

بهشت خواهد بود که می بینید و فكر می کنید بهشت است!( و فكر می کنید که این الله است 

که بهشت را برای تان آورده و نیز جهنمی با خود دارد؛ اّما او پروردگار تان نه بلكه دّجال است 

ناًء رسول الله الله سبحانه و تعالی در روی زمین قرار خواهد داد(. ب)بزرگترین دروغگویی که 

 «.دوزِخ او بهشت و بهشت اش جهنم است»سلم( می فرماید:)صلی الله علیه و

سیستم برای بلكه یک انسان است؛ اّما  ؛خود سیستم نیست و یا چیزی دیگری پس دّجال

می شود و دّجال محبوب شیطان چون سیستم توسط شیطان رهبری ؛ ظهوِر او کار می کند

 است.

آیا دشمن تان )إبلیس( به دنباِل چیست )چی می خواهد؟( او می خواهد که فتنۀ را در بین 

مردم ایجاد کند و چون بزرگترین فتنه در زماِن دّجال خواهد بود، شیطان کوشش دارد که زمینۀ 

  ظهور دّجال را فراهم کند.

 .جمهوِر آمریكا( جهان را تكان داددسامبر سخناِن ترامپ )رئیس  ۶در 

 

 

 «.او یورشلیم را مرکِز اسرائیل خواند»



 ...............................|.......................ارتِش شیطان.................................................  

 

 

دوم یهودیان قرار دارد؛  خبرنگاِر آمریكایی: معبد ماونت )بیُت المقِدس( در ساحۀ معابِد اول و

فعاًل مسجد األقصی و مسجد طالیی  ،نی مقّدس برای مسلمانان بوده استها سال مكااّما صد

قبه السخره در این مكانی قرار دارند؛ اّما بعضی از یهودیان می خواهند که معبد سوم درینجا 

 ساخته شود.

 .های تلویزیونی غرب مهدر یكی از برنا 

 

 

 : معبد بزرگ در اسرائیل در حال ساخت است.می گوید فرِد سوم از سمِت چپ

 

 

 

 

 

 



 ...............................|.......................ارتِش شیطان.................................................  

 

 

 ادامۀ سخنان اش: آیا باور دارید؟ من از شما نپرسیده بودم. 

 فعاًل برای ساخت آن حمایتی وجود 
ً
فرِد چهارم از سمت چپ در همان تصویر: آه! بله دقیقا

دارد، می دانستید؟ اولین کاری که بعد از انتخاب شدِن ترامپ صورت گرفت، خاخام های 

خود را برای چی به کار ببرند؟ برای باز سازی معبد، فكر اسرائیل به او گفتند که نفوذ بین المللی 

نكنید که این اتفاق نمی افتد! من فكر می کنم نیروی جنبشی طرف ما است و ما به طرِف یک 

 نقطۀ مهم روان هستیم و بعضی از خاخام های عرفانی خیلی کنجكاوانه به موضوع توّجه دارند.

الهی برای آغاِز پروسۀ مسیحیه )آمدن مسیح(  های اسرائیل: پیروزی ترامپ بگونۀ خاخام

به اسرائیل رفت و از کاندید شدن به ریاست جمهوری  ۰۲۱۰صورت گرفت؛ ترامپ در سال 

آمریكا صرف نظر کرد! با سراِن ایاالت مالقات نمود و بیرون آمد! می توانید این را در یوتیوب 

ها  هو در حزب لكود رأی بدهید که آنمشاهده کنید! به یهودیان گفت که: به بنیامین ناتانیا

  همین کار را کردند. درست؟ 

صورت گرفته  ۱۳۳۲نوامبر  ۱۱مالقاتیست بین ناتانیاهو و خاخام یهودی که در  تصویراین 

 .شود که آمدِن مسیح را سرعت بخشد است و به ناتانیاهو دستور داده می

 

  

 ناتانیاهو خاخام یهودی
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 گفتگوی شان:

موفقیِت بسیار! مدت زیاد می شود که ندیدمت! برایت آرزوی موفقیت دارم،  :خاخام یهودی

 یک سعادت دوگانه )دو طرفه(.

امور شخصی و  -در همه امورمن برای درخواسِت کمک و دعای خیر آمدم  ناتانیاهو:

 .سیاسی

از مالقاِت قبلی مان تا حال بعضی کار ها پیش رفته، چیزی که تا به حال  :خاخام یهودی

 تغییر نكرده این است که مسیح هنوز نیامده است! کاری کن تا زودتر ظهور کند! 

 می کنیم... می کنیم. ناتانیاهو:

طوریكه معلوم می شود کافی نیست؛ چون وقِت بسیار را از دست دادیم ولی  :خاخام یهودی

 م او )مسیح( نیامده است؛ پس تا وقت دارید کوشش کنید.هنوز ه

 درست است. ناتانیاهو:

ها هر کار را با  مسرت و خوشی، می دانی که چسیدیم با -اخبار خوی :خاخام یهودی

 خوشی انجام می دهند؟

 بله. ناتانیاهو:

 سخنان شان( اخبار خوب و موفقیت بیشتر . )پایاِن  :خاخام یهودی

ها منتظر یک  ها منتظر یک پادشاه هستند؛ آن سمت چپ در همان تصویر: آنارم از فرِد چه

 به روایت آنرهبِر س
ً
باشد و این بر می گردد  ست که مسح شدها ها کسی یاسی هستند، حقیقتا

ها که یک پادشاه را مسح می کردند و او را منحیث فردی تصور می کردند که خدا  به گذشته

باره ظهور اور دارند که مسیح ظهور می کند، ما می گوییم مسیح دوها نیز ب آن برایش فرستاده؛

ها دّجال است...  ن )المسیح الدّجال( است. مسیح آنها مسیح دروغی می کند؛ اّما مسیِح آن

 درست؟ 
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های از قبل همه ابعاد زندگی تان را با اجنداشبكۀ ایلومیناتی همواره در کوشش است تا 

در آورد تا شما را به این سازد که دّجال را منحیث پروردگار تان قبول  تعیین شده کاماًل در کنترول

 کنید؛ چون وقتی دّجال می آید ادعای خدایی نیز می کند.

 ها را بدانید؟! می خواهید این اجندا

 ...های بعدی را بخوانید قسمت
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 قسمت هشتم:

به شبکه  اعتیاد

 های اجتماعی.
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 های اجتماعی. اعتیاد به شبكهقسمت هشتم: 

 

های هوشمند داریم و می دانیم که چقدر اعتیاد آور است.  یک میلیاردمان موبایلمی گوید: 

از  ،یک کارمنِد سابِق گوگل می گوید: این تصادفی نیست بلكه یک طرح قصدی می باشد  و او

خواهند همیشه ما را با این ها شاکی است که می ی بی وقفۀ طراحاِن این نرم افزار ها تالش

 ها مصروف نگهدارند.ابزار 

 

 

 

 

 

 

 

  های مان مصروف نگهدارند؛ اّما چرا؟  هدف این است که ما را با موبایل : پس۱ فرِد 

۱ ۰ 
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: برای هر شرکتی که شیوۀ تجارت آن تبلیغات و یا وابسته به تبلیغات باشد یعنی برای ۰فرِد 

ها سپری می کند. می دانید! هر قدر  دم چقدر وقت را باالی تولیدات آناست که مر شان مهم 

صل بازی این است که ها می آید؛ پس ا مصرف کنند، پول بیشتری گیِر این وقت بیشتری را

های فریبندۀ استفاده کنند تا مردم وقِت بیشتر شان را صرف ای تولیدات کنند و  چگونه از روش

 سخنان شان( بیایند. )پایاِن فردا باز هم 

 

 

 

 

 

 

ها به کار رفته، مثاًل در فیسبوک که  یشه ای که برای ساخِت این برنامهمی دانید! اند می گوید:

اولین برنامه بود، آن اندیشه این بود که چگونه وقت و توّجه تان را جلب تولیداِت خود سازیم! این 

 .شما را به طرِف برنامۀ خود بكشیمیعنی هر بار برای شما اندکی دوپامین تذریق کنیم تا 
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شما را الیک یا باالی آن کامنت بگزارد؛ باعث می شود که ون وقتی کسی عكس یا ُپسِت چ     

شما به مطالِب بیشتری سر بزنید و در نهایت الیک و کامنِت بیشتر گرفته و مصروف آن شوید؛ 

 چیزیست که حكر این رونِد اجتماعی فیسبو 
ً
هایی چون من به آن دست می ک است! این دقیقا

هستم  انی مردم بهره برداری می کنید! من معتقدیابند؛ چون در حقیقت شما از آسیب پذیری رو 

ها خواه من باشم، خواه مارک، خواه کیوین سیستروم )مالک  گاِن این برنامه که سازنده

 این کار را کردیم. )پایاِن  ستیم ولی با آن همـانستاگرام( یا هر کس دیگر؛ این را می دان

 ش(نسخنا

 

 

 

 

 

 

 

ما به نحوی در اعماق ذهن خود این را می دانستیم که چیزی  من فكر می کنم کهمی گوید: 

 نقطه 
ً
بدی می تواند اتفاق بیافتد؛ اّما نحوۀ برداشِت ما از آن اشتباه بوده است. به نظرم این دقیقا

ایست که ما ابزاری را طرح کردیم که ساختاِر اجتماع را از بین می برد )ما فعاًل در همین وضعیت 

ما را منحیِث رهبِر آینده توصیه می کنم که این موضوع را جدی بگیرید؛ اگر قرار داریم( من ش

جانوری را تغذیه کنید او شما را از بین خواهد برد و اگر از آن دوری کنید، شانسی برای حفاظت 

 و مقابله با او را خواهید داشت و این زمانیست که مردم باید از این وسایل سّخت دوری کنند.
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 .ب نمودیم جامعه را از بین می بردین کوتاه مدتی را که در برنامۀ فیسبوک ترتیاین دوپام

 

این دوپامین کوتاه مدتی را که در برنامۀ فیسبوک ترتیب نمودیم جامعه را از بین می برد! عدِم  

نشست و برخاست واقعی، عدِم همكاری، پخِش اطالعاِت غلط و دروغ؛ این مشكلی نیست که 

 در آمریكا باشد و یا تبلیغی به نفع روسیه، بلكه یک مشكل جهانیست! بناًء به نظرم ما در بدترین

شرایط ممكن قرار داریم! این در حقیقت ریشۀ اخالق و رفتاِر مردم با همدیگر ار از بین می برد و 

 من برایش راه حل خوبی ندارم؛ راه حل من این است که دیگر از این ابزار استفاده نمی کنم! 

می  های بد عدۀ کثیری از مردم را کنترول می کنند تا هر چه دل شان می دانید! شخصیت

 در شرایِط بدی قرار داریم و این مشكل را خودمان به وجود آوردیم... 
ً
خواهد بكنند، واقعا

درست؟! زندگی مان را در محوِر این حِس دروغین تكامل )پیشرفت( قرار دادیم؛ چون با این 

 .ها( تشویق می شویم ها و قلب الیکسیگنال های کوتاه مدت )مانند 
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با حقیقت اشتباه گرفتیم و چیزی که در عوض به دست می آوریم یک  و ما آن را ارزش داده و

محبوبیت جعلی و شكننده یی است که زودگذر است و طوری که گفتم شما را بیشتر از گذشته 

 ش(سخنان )پایاِن  تهی و خالی می سازد. درک نمی توانید؛ اّما روی شما کار می شود.

اگر به چیزی معتاد شوید زندگی تان به آن متمرکز می شود و دشمن تان شما را از طریق 

 چیزی که به آن تمرکز دارید، به راحتی کنترول می تواند! 

های اجتماعی تنها به این معنا نیست که عكس و یا  کنترول نمودِن کسی از طریق شبكه

هایی را نیز در آن شبكه ها قرار دهید که  رنامهاشید؛ بلكه شما می توانید بویدیوی او را داشته ب

های واقعی دور سازید  بین ببرید و اینكه او را از ارزشرفتاِر او را تغییر داده و اخالق و عقاید او را از 

ها ذهن تان را با این چیز ها مصروف می سازند تا  ها با شما می کنند( آن یست که آن)این چیز

ها، بردۀ سیستم خود  عبارِت دیگر شما را با این شبكه نداشته باشید؛ بهاینكه به موارِد مهم وقت 

ی که حاوی ی شما را می دزد؛ چون با یک صفحه می سازند و شیطان با این ابزاِر مخصوص وقت

 محتویاِت نامحدود است  شما را به دام انداخته و عمر تان را می مكد!

 

مصروف هستید و تصور می کنید که با همۀ دنیا ها  یقت تنها نشسته اید و با آن شبكهدر حق

 در ارتباط هستید )اینگونه است که مردم را از هم جدا ساخته و جوامع را رهبری می کنند(.
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پاهای فرزنِد آدم در روز قیامت تكان »سلم( در حدیثی می فرماید: پیامبر )صلی الله علیه و

مورد چهار چیز از او پرسیده شود: در مورد نخواهد خورد و به هیچ طرفی نمی روند تا اینكه در 

 «.عمرش که چگونه آن را سپری کرده؟!

 

فالور  ۵۲۲۲های اجتماعی معتاد هستند و فكر می کنند که )آه من  مثال کسانی که به شبكه

ها احساِس یک موفقیِت دروغین دست می دهد! و وقتی بعد از  می دانید به آن، )پیرو( دارم(

ها، همرای شان حرف  در روز( مصروف بودن با این شبكه ساعت ۳ش بعد یا )طبق گزار ۵۲۵

بزنی و بپرسی که برای زندگی روزمره ات چی کردی؟! و یا چه کار مثبتی برای فامیل ات، 

گویند: من چیزی  برای امت اسالم انجام دادی؟ و میفرزندان ات، والدین ات، همسایه ات و یا 

 دستاورِد مهمی  ۰۲۲را در فیسبوک ُپست کردم و 
ً
الیک گرفتم و طوری راه می روند که گویی واقعا

  داشته اند!

 برایم جالب است! زن
ً
ها شده که به ناحق غم و تشویش  دگی ما آنقدر وابسته به این شبكهواقعا

ن چگونه ه می خواهید بدانید دیگراک؟ چون شما آنقدر وابسته شده اید ایجاد می کند! چرا

هایی را می بینید که خود تان در زندگی خود ندارید که حّتی فقط چیز زندگی می کنند و 

 برایم جالب است! باز هم ببخشید این نظِر  داشته
ً
های خود را فراموش می کنید و این واقعا

   شخصی خودم است.

آیا ما آنقدر َپست شده ایم و ضرورت داریم به دنیا نشان بدهیم که ما کجا هستیم، چی می  

ا کی هستیم؟! و آیا شما آنقدر َپست شده اید که باید دیگران را تعقیب )دنبال( کنید؛ خوریم و ب
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 نمی دانم
ً
زمانی که مردم عكِس ُسلفی می گیرند )صرف طعاِم ظهر )نهار(! والله!  :مثالً ؛ واقعا

ده ها دارد را نمی دانید )شاید زیا أثیری که باالی افراد و حّتی زوججالب به نظر می رسد؛ اّما ت

ی که دختران و حّتی ی فهروی کنم؛ اّما به نظِر من مردم در یک دروغ زندگی می کنند( این قیا

نام دارد؛ اّما به هر  ها وقِت عكس گرفتن به خود می گیرند چه نام دارد؟ نمی دانم چهپسر 

 برایم جالب است( اگر  صورت. عكس
ً
های خود را می گیرند و در انترنت پخش می کنند )واقعا

 راست می گویی! چرا صبح وقتی از خواب بیدار می شوی، عكس نمی گیری )چون آن چیز وا
ً
قعا

ها در چشم ات وجود دارد( خیر! تصویر انتخاب شده است و من فقط وقتی عكس می گیرم که 

در تعطیالت باشم و یا چیِز جالبی داشته باشم و کوشش می کنم که به دنیا نشان دهم که من 

ی کنم؛ اّما در حقیقت تو این طور زندگی نمیكنی، تو نیز مانند دیگران یک اینگونه زندگی م

انسان هستی و در نتیجه چیزی که رخ می دهد این است که... والله من به مردم می گویم: 

حّتی اگر در زندگی ات خوش هستی آن را به دنیا نشان نده؛ چون مردم از تو متنفر خواهند شد 

ز را از ها نیز داشته باشند و آرزو می کنند که الله آن چی را که تو داری آن ی کنند که چیزیو آرزو م

 ها بدهد.  تو بگیرد و به آن

اّما برادرم/خواهرم، الله متعال آنرا به تو نداده! الله متعال می فرماید: من در مورِد چیزی که 

برادرانی که تمام روز را  به شما نداده ام نخواهم پرسید. چرا هر چیز را بر خود سّخت می سازید!

کار می کنند و  با موتر )ماشین( این طرف و آن طرف می روند به هر زنی که در راه شان می آید 

کبر! خانه می آید و می گوید: من از همسرم خسته شده أ می کنند و تحسین می کنند. الله  نگاه

  ام! بله باید از همسرت خسته شده باشی.

های مردم را می بینی، برای دیدِن چیزی که الله برایت داده،  که زندرصد وقتی را  ۱۲اگر 

هایی که ا این کار را نمی کنی! تو به چیز تخصیص دهی، شاید زیبایی او را نیز تحسین کنی؛ امّ 

ی که از تو نیست را تجربه کنی، ماشا می کنی، تو می خواهی زندگیمربوط به تو نمی شوند ت

 بكن!والله! فقط زندگی خودت را 
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 های این زمان هستند. ی اجتماعی از جملۀ بزرگترین فتنهها شبكه

 

چون آسان ترین راه برای دشمن تان )شیطان( است که شما را کنترول نموده و مصروف 

 خواهشاِت غلط بسازد و این چیزیست که شیطان آنرا بسیار خوش دارد.

به خاطر داشته باشید زمانی که چیزی  را در انترنت پخش می کنید یا می نویسید که 

محتوای آن انعكاس دهندۀ بد اخالقی باشد؛ عدۀ کثیری از مردم آنرا خواهند دید و خواند و 

هنگامی که فردی آنرا ببیند، گناهی در حساب شما افزوده می شود و شما در قبال آن نزِد الله عّز 

 مس
ّ

 ئول هستید. وجل

سبحان الله! بعضی کلمات هستند که ما می گوییم و مردم اینجا می شنوند؛ اّما کلماتی هم 

هستند که شما آنرا در انترنت پخش می کنید و هیچ کنترولی ندارید و نمی توانید که چقدر مردم 

وقتی آنرا خواهند دید و خواهند خواند. این چیزی نیست که فقط به زبان می گوییم؛ چون 

 چیزی را می نویسیم کسی دیگری آنرا می خواند و آنرا تكرار می کند.
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ند و بر اثِر مشغول های اسالمی دیده ایم که اسالم را ترک کرده امی دانید! مردمی را در کشور 

ها در  اعی )چون فیسبوک، تویتر و چت رومها( کافر شده اند! آنهای اجتم بودن با شبكه

 می شوند و علم هم ندارند که با آن مبارزه کنند. صفحات فتنه انگیزی داخل

همچنان زمانی که یک مطلِب ضدِّ اخالقی را الیک می کنید؛ این الیِک شما باعث می شود 

که آن شبكۀ اجتماعی آن محتوای ضدِّ اخالقی را به تعداِد بیشتری از مردم پیشنهاد کند )حال 

گر چنین محتوا را الیک یا با دیگران شریک تصور کنید که گناه شما چقدر بزرگ خواهد بود ا

 کنید(.

ر عقِب مأموریِت ها تصادفی هستند؟! ببینید که چه کسی د هنوز فكر می کنید تماِم این

 .ست داردفیسبوک َد 

 

  : جاکِت گرمی است.۱فرِد 

خود را  : نه! جاکت ضخیم است، این جاکِت شرکِت ماست که در داخل آن مأموریت۰فرِد 

 چاپ کرده ایم.

؟ آه خدای من! داخل جاکت را ببینید. این چیست؟۱فرِد 
ً
 : چی؟ واقعا

 : اتصال و نزدیک ساختِن دنیا.۰فرِد 

۱ ۰ 
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: آه خدای من! این مثل یک آیین مرموز است؛ ببینید! اتصال و نزدیک ساختن دنیا؛ ۱فرِد 

 پلتفارم نموداِر جریان و سمبوِل عجیب در داخل جاکت که ممكن است برای ایلومیناتی باشد. 

 

  انتقاِل اسرائیِل کوچک به اسرائیل بزرگ.

بدینسو  ۰۲۲۴خبرنگاِر غربی: بر اساس ادارۀ امنیت کشور، فیسبوک از سال تأسیس اش 

  های جمع آوری اطالعاِت )سی آی ا( شده است. جایگزین همۀ برنامه

 

 

ها نظارت مخفیانه بر اجتماع برای مان جالب است که مردم به خواست  بعد از سالمی گوید: 

 می کنند که:خود جزئیاِت زندگی شان را انتشار 

 کجا زندگی می کنند! 

۱ ۹ ۰ 
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 دیدگاه سیاسی و مذهبی شان چیست؟ 

 لیست الفبایی دوستان شان!

 های شخصی شان! ایمیل آدرس

 های تماس شان! شماره

 ها قطعه عكس شان!صد

های کنند؛ این در حقیقت یكی از رویا حّتی جزئیات لحظه به لحظۀ زندگی خود را انتشار می

 تحقق یافته است.( است که ی)سی آی ا

 .به مأموِر سی آی ا )مارک زکربرگ(گزارشگری غربی: بیشتری این افتخار بر می گردد 

 

کسیكه عملیاِت روزمرۀ فیسبوک را به عهده دارد. این مأمور گماشته شده که ملقب به 

مدال سرپرست می باشد در همین اواخر به منظور قدردانی از زحماتش در برنامۀ فیسبوک 

های کنترول مردم )که تا به حال  ترین وسیله او فیسبوک را یكی از قوی ،فراست را بدست آورد

 سخنان گزارشگر( ساخته شده( نامید. )پایاِن 

ها به این منظور طرح شده اند تا شما را تنها نگذاشته و از حقیقت دورتان کند تا  این شبكه

باعث ایجاد افسردگی و پخِش معلوماِت غلط گردیده و باعث فتنه شوند تا اینكه عقاید شما را از 
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بین برده و سبب گناهان کبیره شوند تا اینكه شما را از تفكر آزاد دور ساخته و حریم خصوصی 

 از بین ببرد و در نهایت شما را کنترول کند. تان را 

 تله )دام( دقیق شیطان! 

های اصلی صرف کنید و نگذارید که شیطان آنرا بدزدد و اطفال  وقت تان را برای ارزش

 معصوم تان را از این دام برهایند.

 زمان مرگ که، زبان بسیار»سلم( می فرماید: د )صلی الله علیه ومحبوب مان محّم پیامبری 

 «.سنگین می شود و شما نمی توانید بگویید: سبحان الله و بحمده

ست این های اجتماعی صرف می کنید و چیزی که بسیار عجیب ا بسیار وقت تان را در شبكه

گذرد و ما قرآن را باز نمی  ها میا داریم؛ ولی روز های مان قرآن ر  است که اکثرمان در موبایل

آید. های مان است، در روز قیامت می نی که در موبایل و یا آیپدین قرآکنیم. ما باید بترسیم که ا

 سلم( در روز قیامت نزد الله متعال شكایت می کند: ))رسول الله )صلی الله علیه و
ُ

ُسول  الرَّ
َ

ال
َ
َوق

ُقْرآَن َمْهُجوًرا
ْ
ا ال

َ
وا َهذ

ُ
َخذ ْوِمي اتَّ

َ
 .{۹۲}الفرقان:  ((َیا َربِّ ِإنَّ ق

کیفیت برخورد مردمان با قرآن( عرض می کند، پروردگارا! قوم من  و پیغمبر )شكوه کنان از»

این قرآن را )که وسیلۀ سعادت دو جهان بود( رها و از آن دوری کرده اند )و از ترتیل و تدّبر و عمل 

 «.بدان غافل شده اند

 «.! قوِم من قرآن را نادیده گرفتندای پروردگارم»

 ...انان این کتاب را نادیده گرفتندمسلم

 اگر خود تان خود را کنترول نكنید! دیگران شما را کنترول خواهند کرد. 
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 قسمت نهم:

بین  سیاهمعاملۀ  ،جادو

 .انسان  و جن
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     قسمت نهم: جادو، معاملۀ سیاه بین انسان  و جن.

ِك الله متعال می فرماید: ))
ْ
ی ُمل

َ
َیاِطیُن َعل

َّ
 الش

ْ
وا

ُ
 َما َتْتل

ْ
َبُعوا ـِكنَّ َواتَّ

َ
ْیَماُن َول

َ
ْیَماَن َوَما َکَفَر ُسل

َ
ُسل

 َهاُروَت َوَماُروَت َوَما
َ

ْیِن ِبَباِبل
َ
ك

َ
َمل

ْ
ی ال

َ
 َعل

َ
نِزل

ُ
ْحَر َوَما أ اَس السِّ ُموَن النَّ

ِّ
 ُیَعل

ْ
ْیاِطیَن َکَفُروا

َّ
َماِن  الش

ِّ
ُیَعل

 
َ
ُفْر ف

ْ
اَل َتك

َ
َما َنْحُن ِفْتَنة  ف  ِإنَّ

َ
ی َیُقوال َحٍد َحتَّ

َ
َمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ِمْن أ

ْ
وَن ِبِه َبْیَن ال

ُ
ق ُموَن ِمْنُهَما َما ُیَفرِّ

َّ
َیَتَعل

 
ْ
َقْد َعِلُموا

َ
 َینَفُعُهْم َول

َ
ُهْم َوال ُموَن َما َیُضرُّ

َّ
ِه َوَیَتَعل

ّ
ِن الل

ْ
 ِبِإذ

َّ
َحٍد ِإال

َ
یَن ِبِه ِمْن أ ُه  ُهم ِبَضآرِّ

َ
َتَراُه َما ل

ْ
َمِن اش

َ
ل

ُموَن ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخ 
َ
 َیْعل

ْ
ْو َکاُنوا

َ
نُفَسُهْم ل

َ
 ِبِه أ

ْ
َرْوا

َ
ِبْئَس َما ش

َ
 .{۱۵۱}البقرة: (( اَلٍق َول

و از آنچه شیاطین در عصِر پادشاهی سلیمان بر مردم می خواندند پیروی کردند، سلیمان »

 هرگز )دست به سحر نیالود و( کافر نشد، می آموختند به مردم جادو را و آنچه را که بر دو ملک

)هاروت و ماروت( در بابل نازل شد و کسی را نمی آموختند نگر اینكه به او می گفتند: جز این 

نیست که ما آزمایشی از جانب الله هستیم زنهار کافر مشو، پس می آموختند از آنان آنچه را که 

را می  بین مرد و زنش جدائی می افكند و زیان نمی رساندند با آن کسی را جز به إذن الله و آنچه

 می دانستند هر که
ً
خریداِر یحر )جادو(  آموختند که برای شان زیان داشت، نه سود و مسلما

ی در آخرت نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروختند، ی باشد، بهره

 «. اگر می دانستند

 منشأ سحر و جادو

 بابل چقدر قدامت دارد؟

 

 

 

 

 



 ...............................|.......................ارتِش شیطان.................................................  

 

ترین شهر بود؛ هیچ تمدنی پیش تر از تمدِن بابلیان نبود، اولین  گفته می شود که قدیمی 

 تمدن اصلی به بابل تعلق داشت.

تر از  ها )پیش براهیم؛ بر می گردیم به خیلی قبلپس ما بر می گردیم به زمانی ماقبِل عصِر إ

م(( پس الله متعال برای ما، زماِن موسی )علیه السالم( و پیش تر از زماِن سلیان )علیه السال

 مبداء سحر و جادو را بیان می کند و این است داستانش. 

ْیِن الله متعال در مورد منشأ سحر به ما خبر می دهد که سحر چیست؟ ))
َ
ك

َ
َمل

ْ
ی ال

َ
 َعل

َ
نِزل

ُ
َوَما أ

 َهاُروَت َوَماُروَت 
َ

چگونه میتوان با (( الله متعال دو َملک )فرشته( را فرستاد با علم اینكه ِبَباِبل

جنیان ارتباط بر قرار کرد )علم جادو( و این دو ملک به شهِر بابل فرستاده شدند و این دو ملک 

اجازه داشتند که، به هر کسی که بخواهد سحر )جادو( را یاد دهند؛ اّما این دو ملک )فرشته( با 

َما َنْحُن یک هشدار بزرگ آمده بودند و آن هشدار این بود که: ))ِ ُفْر  نَّ
ْ
اَل َتك

َ
(( این دو ملک به ِفْتَنة  ف

  هر کسی که می خواست سحر را از آن
ّ

ها بیاموزد می گفتند ما آزمایشی از جانب الله عّز وجل

هستیم، با یاد گرفتِن سحر از ما، کافر نشوید؛ ولی اگر کسی اصرار می کرد به او یاد می دادند.. 

 واضح شد؟! 

و حّتی می گفتند که ما ازمایش هستیم و هیچ فردی را پس این دو فرشته آزمایش بودند 

یاد بگیری کافر می شوی؛ اّما  آموزش نمی دادند مگر اینكه می گفتند: اگر تو این )جادو( را از ما

ُموَن ِمْنُهَماها با آن هم می خواستند که یاد بگیرند؛ پس الله متعال می فرماید: )) آن
َّ
َیَتَعل

َ
(( ف

َمْرِء َوَزْوِجِه آموختند ))ها می  مردم نزِد آن
ْ
وَن ِبِه َبْیَن ال

ُ
ق (( آنچه را که بین مرد و همسرش َما ُیَفرِّ

ِه جدائی می انداخت و مشكل می آفرید ))
ّ
ِن الل

ْ
 ِبِإذ

َّ
َحٍد ِإال

َ
یَن ِبِه ِمْن أ (( و آن ها بی َوَما ُهم ِبَضآرِّ

از الله متعال کرده قوی تر  چ کسی آسیب رسانده نمی توانستند. سحر و جادوارادۀ الله به هی

نیست؛ اگر الله بخواهد آن را دفع می کند، پس آن به کسی آسیب نمی رساندند مگر اینكه ارادۀ 

 َینَفُعُهْم الله متعال در آن می بود و ))
َ
ُهْم َوال ُموَن َما َیُضرُّ

َّ
ها چیزی را می آموختند که  (( آنَوَیَتَعل

َقْد اشت؛ پس هیچ نفع در جادو نیست جز شر! و ))برای خود شان جز زیان چیزی در پی ند
َ
َول

 
ْ
َتَراُه (( و آن دو فرشته به آن ها یاد می دادند و می گفتند ))َعِلُموا

ْ
َمِن اش

َ
(( هر که این علم را از ل

ُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق آنان فرا گیرد ))
َ
ی در آخرت نخواهد داشت، شما می توانید این ی ره(( بهَما ل
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ُموَن را در بدِل آخرت بخرید ))دنیا 
َ
 َیْعل

ْ
ْو َکاُنوا

َ
نُفَسُهْم ل

َ
 ِبِه أ

ْ
َرْوا

َ
ِبْئَس َما ش

َ
(( و به چه قیمِت زشتی َول

 خود را فروختند اگر می دانستند.

پس جادو یعنی یک جادوگر با جن ارتباط بر قرار می کند تا آن جن برایش کار کند )این نكتۀ 

 داد و ستد و یا یک معامله بین جن و جادوگر است.اصلی جادو است( اینكه جادو یک 

ی رفته پول بدهی و در ی تجاری است مانند اینكه به مغازهسحر به معنای واقعی یک معامله 

بدِل چیزی بخری )سحر یک معامله است( و جادو گر چیزی به جن می دهد و جن در بدل اش 

در میان آن دو جن  تر به همدیگر نیاز  دارند؛ ولی قوی ها ی به جادو گر می دهد و هر دوی آنچیز

 است نه جادوگر.

 خصوصیات جنیان

 د هستند؟ جادو چگونه کار می کند؟ها چقدر قدرتمن خصوصیات جن چیست و آن

لم( می ـس)صلی الله علیه ود دارد که خیلی جالب است! پیامبر حدیِث صحیحی وجو

از می کند و سرگردان می ها بال دارد و در هوا پرو  آنجنیان سه نوع هستند: یک نوع » فرماید:

ها  دگی خود را می کنند( نوع دیگر آنها در آسمان پرواز می کنند در حرکت هستند و زن باشد )آن

 به شكل حیوانات ظاهر می شوند و دو 
ً
به شكِل حیوانات است )گروهی از جن هستند که معموال

 دوست دارن
ً
 به شكِل حیوان است که جنیان مشخصا

ً
د که به آن شكل ظاهر شوند؛ اّما بعضا

دارند در آن شكل ظاهر شوند،  ها دوست در می آیند و آن دو حیوان که آن حیواناِت دیگر نیز

ها به شكِل دیگرِی ظاهر شده نمی  ؛ اّما این بدان معنا نیست که آنها می باشند ها و سگ مار

ند و می روند )این همان نوع ایست که می توانند( نوع سوم جنیان همان هستند که می آی

های مان وارد  خواهد ما را بترساند و در زندگی خواهد ما را تحریک کند( همان نوعی مه می

 «.شود

سؤالی که خلق می شود این است که آیا جنیان همین سه نوع را دارند؟ برخی از علماء می 

ها می  ها فقط مثالی از سه نوع آن ؛ بناًء اینها ذکر شده آن و سّنت بیشتر از اینفرمایند که در قر 

 باشد.
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ها می تواند  رواز می کند این یعنی یک نوِع آنها در هوا پ پس به خاطر بسپارید! یک نوِع آن

 در هوا پرواز و انواِع دیگر نمی تواند. 

ها خوب هستند و بعضی بد؛ جنیاِن خوب جن گفته می شوند و جنیاِن بد  بعضی از آن

 گفته می شوند.شیاطین 

های شان ار ها کار  های متفاوت، خصوصیاِت متفاوت؛ آن جنیان در کل متفاوت اند، توانایی

همدیگر متفاوت است و عالیِق متفاوت دارند و طبقاتی متفاوتی از شیاطین وجود دارد؛ یک 

بعضی ها ظالم هستند،  ها بعضی از آن این مجرم شیطان المارد نام دارد، دیگری عفریت. مانند

متجاوز و بعضی هم کافر. همینطور برای شیاطین درجاتی وجود دارد؛ همینطور برای شیاطین 

ها قدرت و توانایی متفاوتی  قدرت شان وجود دارد و هر کدام آندرجاتی نظر به کفر و نظر به 

کیلو را  ۰۲۲کیلو و برخی دیگر  ۰۲دارد؛ درست مانند شما برادران و خواهران )برخی از شما 

   لند کرده می تواند( برخی از شما ذکاوِت بیشتری دارد و برخی ذکاوِت کمتر.ب

ِلَك الله متعال می فرماید که جنیان گفتند: ))
َ

ا ُدوَن ذ اِلُحوَن َوِمنَّ ا الصَّ ا ِمنَّ نَّ
َ
. {۱۱}الجن:  ((َوأ

ا َطَراِئَق ِقَدًدا)) ،«بعضی از ما نیكو کار اند و بعضی دیگر نه» ها و تفكراِت  طریقهو ما (( »ُکنَّ

 .«متفاوِت داریم

چیِز  برخی از جنیان مسلمان اند و برخی دیگر کافر اند، برخی یهود، نصارا، راهب و هر 

 ها. دیگر... درست ماننِد انسان

 عجیب است و فیزیک دانانی که مسلمان اند، باید در  جن یک توانایی بی
ً
نظیر دارد که واقعا

قدرِت تبدیل کردِن ماده به انرژی و بر عكس آن می باشد و این  این امر شگفت زده شوند و آن

با هم رابطۀ مستقیم دارند(  7)ما می دانیم که ماده و انرژی چیزیست که ما در صدِد آن هستیم

جنیان این قدرت را دارند؛ چگونه آن را می دانیم؟! داستاِن تخت، تخت بلقیس )ملكۀ سبا( 

ِجنِّ م آورده می شد ))تختی که باید از یمن به اورشلی
ْ
َن ال  ِعْفریت  مِّ

َ
ال

َ
(( چنانچه در فوق فوق ق

                                                           
7 -       . 
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هاست )طبِق  تریِن آن فی دارند و عفریت شرورترین و قویتذکر دادیم، جنیان طبقاتی مختل

 ها بدترین شان هستند. هستند( آن« دیو»فریت همان دیمون ادبیاِت غربی ع

یت بلند شوی من آن تخت را برایت حاضر قبل از اینكه از جاپس عفریت به سلیمان گفت: 

می کنم که بر اساس علم فیزیک کاماًل منطقی است؛ پس باید این را در نظر داشته باشیم که 

همۀ جنیان آنقدر قدرتمند نیستند، حقیقتی که فقط یكی از آن ها گفت می تواند این کار را 

ند و این واضح است که تخت باید داخل ها قادر به انجاِم آن نبود ه بقیۀ آنکند! واضح می سازد ک

قصر باشد و اگر او می خواست تخت را بیاورد در هوا پرواز نمی کرد که همه او را ببینند؛ بلكه از 

 قصر غایب شده و ناگهان نزِد سلیمان )علیه السالم( حاضر می شد؛ این یعنی چه؟

تبدیل کند و آن را انتقال دهد و  یعنی به نحوی جن قدرت آن را دارد که ماده را به انرژی

چیزیست که واضح است نطر به  دوباره به حالِت اولش )ماده( برگرداند، به هر صورت این

ان هایی که رخ می دهد، این برای جادوگران آسان است که یک شیء گم شده را ناگه چیزی

بی را می بینید و تالی مشاهده می کنید چیزهای عجیهای کریس حاضر کند و یا وقتی که به توپ

 ما را می فریبند.ها جن هستند که بازی می کنند و ش آن
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ها امكان دارد و این را بنابر تجربه روزمرۀ خود می دانیم؛ حال می دانیم هر  پس تمام این

 چیزی را که جن انجام می دهد برای خود جن طبیعی و آسان است ولی برای ما نه!

ولی این توانایی را دارند که خود را به اشكال دیگر  چون  ها موجودات نامرئی هستند پس جن

انرژی تبدیل کنند و بر  ها توانایی آن را دارند که ماده را به ها حاضر کنند و آن وانات و انسانحی

 قوی و سریع هستند؛ پس جادو در حقیقت همان کارکرد جن )موجود  عكس و آن
ً
ها نسبتا

 نامرئی( برای انسان است.

 ا برای جادوگر کار می کنند؟ ه چرا جن

خوب حال ما فهمیدیم که جادو چیست... جادو همان عملكرد های جن است، سؤال 

 اینجاست که چرا جن این کار را می کند؟ چه بدست می آورد؟ 

جن نیازی به امریكن اکسپرس، پول و کریدیت شما ندارد؛ حّتی نیازی به غذایی شما 

 ندارد... پس چی می خواهد؟ 

جادوگر نمی تواند جادو کند مگر اینكه شرک بورزد؛ مگر اینكه کافر شود؛ مگر اینكه بر یک 

 احكام الله متعال به طور مطلق کافر بورزد.

 .برای تان داستاِن جادوگری را نقل می کنم که توبه کرد

گر او داستاِن خود را گفت که چگونه به سحر رو آورد؛ او گفت من یک معلمی داشتم که جادو 

های خود را به من نشان داد و من عالقه مند به آموختِن جادو شدم.  بود، او تماِم قدرت و توانایی

او گفت: من به غاری تاریک رفتم که خیلی دور بود و گفت: من روز ها بدون آتش، چراغ و گرما 

استفاده  در آنجا بودم! گفت: در بیِن دایره ای نشستم و این دایره را برای خوابیدن و رفع حاجت

می کردم؛ او باید در بیِن نجاسِت خود روزها را سپری می کرد و زمانی که به ناپاکی مطلق رسید و 

ها( حاضر شدند و به او می آموختند که چه کند و  با نجاست آلوده شد؛ شیاطین )جن کامالً 

ها گفتند: نه  می خواهم، باز هم می خواهم. آنبرایش چیز هایی را یاد دادند و او گفت: باز هم 

نه کافی نیست! برایت بیشتر از این یاد نمی دهیم مگر اینكه ُبَروی و مرتكب زنا شوی و زنای 

بلكه با محارم خود زنا کنی! برو و با یكی از محارم خود زنا کن )با خواهر ات، با مادر  ؛معمولی نه
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حان الله! این فرد همینگونه ات، با عمه ات، با خاله ات...( و بعد برایت بیشتر یاد می دهیم و سب

ها )جادوگران(  حرمتی کند. می دانید! بعضی از آنپیش رفت؛ از او خواسته شد که به قرآن بی 

قرآن را زیِر پای خود می گزارند )یک فرد زمانی ساحر می شود که به باالترین درجۀ کفر رسیده 

تواند که پیش برود و نباید گوِل باشد( که دیگر هیچ راهی برای بازگشت نداشته باشید و بعد می 

ها در مسجد گرفته شده اند  قوا معلوم می شود؛ چون بیشتِر آنفردی را بخورید که در ظاهر با ت

که بدون وضوء نماز می خواندند! به رنگ مثال، و یا در دست شان تسبیح و یا چیِز دیگری می 

ت دیگر آن را ببینند خالی بوده و یا باشد و یا قرآن نزد شان باز بوده و وقتی که خواستند صفحا

نام های شیطان در صفحات دیگِر آن بوده ولی فقط همان صفحه را باز میگذارد که در آن آیات 

قرآن است! و می گویند: من شخِص پاکی هستم، شیخ هستم، پیر هستم و یا هر چیز دیگر و 

 سبحان الله! حقیقِت این افراد چیزیست که برای تان گفتم.

خصوصیات یک ساحر است گذشته از آن که ظاهر اش چگونه است؛ در حقیقت به این 

نحوی به الله متعال کفر می ورزند! نزد شان آیة الكرسي است ولی فقط در وسِط آن نوشته است 

یا شیطان یا کمكم کن و یا در گوشه یی نوشته است یا محمد یا علی یا... طلِب کمک از هر کسی 

ته اند و یا در اطراف آن حروفی کلماتی مشخصی را برعكس و یا غلط نوشجز الله متعال و یا 

 ود دارد. وج

ها یک معنا دارد، هر  دارد؟! ع ع ع ج ج ج؛ هر یک از آناین حروفی که می بینیم چه معنا 

ها، طریقه  ز جن است. حرف )ع( طبق گفتۀ خیلییک از این حروف به معنای طلب کمک ا

پادشاه جنیان. اگر تعویذی یافتید که در آن ))قل هو الله احد((  ایست برای کمک خواستن از

 نوشته شده بود و بر باالی آن حرف )ع( باشد، فكر نكنید که اشكالی ندارد.

ساحران پیامبران شیطان )إبلیس( هستند که با معجزات دوغین شان مردم را فریب داده و آن 

ر می کنند و در عوِض جادوگران جادوگران کاها برای  ر سوق می دهند؛ پس جنها را به سوی کف

 ها را پرستش می کنند و از طریق جادو مردم را به کفر سوق می دهند. آن
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 ر اسالمحکم تعویذ د

 تعویذ و طلسم از دیدگاِه اسالم بطور مطلق حرام است.  

آن را از بین ببر وگرنه هیچگاه پیروز نخواهی »سلم( فرمود: ـول الله )صلی الله علیه ورس

 «. شد

ما باید تعویذ را به دو بخش تقسیم کنیم: یكی آنكه کاماًل از قرآن است و دیگر آنكه غیر از 

قرآن است. آنكه کاماًل از قرآن است بدون شک که حرام است؛ اّما انسان را کافر نمی سازد )حرام 

، بدعت )نوآوری( است و هیچ اساسی در سّنت رسول الله ندارد(، ولی است، گناِه بزرگ است

انسان را از دایرۀ اسالم خارج نمی کند؛ چون قرآن کالِم اللِه متعال است وصفتی از صفات الله 

 یک نو 
ً
متعال می باشد و شما با کمک خواستن از قرآن مرتكب شرک نمی شوید؛ اّما مشخصا

قرآن را نوشته و آنرا در گردن تان آویزان کنید و این به شّدت مورد آوری )بدعت( در دین است که 

ها  م صحابی آنرا نقل کرده است که آنتنفر صحابی ابن مسعود )رضي الله عنه( بود و نه کدا

چنین کرده باشند و اّما چیزی )تعویذ( که غیر از قرآن را در خود دارد، اگر آن فرد باور کند که 

عت به اوست؛ پس کافر شده و از اهل جهنم می باشد! اّما اگر فردی فكر خوِد تعویذ سبِب منف

کند که منفعت از جانِب الله متعال است و این تعویذ فقط یک شیوه است که می توان با آن از 

 منفعت جست، در این صورت فقط مرتكب گناه بزرگی شده است.
ّ

   الله عّز وجل

ر دست و یا گردن بسته می شوند، حرام هستند و پس هر نوع تعویذ و طلسم و هر چیزی که د

من شما را هشدار می دهم از مردمی که می گویند این فقط از قرآن است و من نمی دانم که 

چقدر تعویذ را باز کرده ام )فكر نمی کنم دروغ باشد اگر بگویم که صدها و یا بیشتر از هزار تعویذ 

 نصِف تعویذتای آن خالص از قرآن بو ۹( و از بین آن همه فقط 8را باز کرده ام
ً
هایی را که د و تقریبا

باز کردم صاحب اش می گفت: والله والله والله این فقط از قرآن است. شیخ ام به من قسم خورد 

که این فقط از قرآن است، فقط آیة الكرسي است و بس و وقتی آنرا باز می کردیم یا شیطان 

هایی در ستاره شده بود و یا چیز ة الكرسي اشتباه نوشته کمكم کن یا شیطان کمكم کن و یا آی

ها مردمی هستند که می  ه بود "یا فالن، یا فالن"  و ایننوشته بود و حروف ع و ج داشت و یا نوشت

                                                           
  8. سخنران )عالم مسلمان(.
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 به مردم می گویم: اگر فكر می کنید که تعویذ 
ً
گویند: این فقط از قرآن است  و من می معموال

کاری را باز کنید؛ اگر فقط از قرآن بود برایت می دهم و هر  و آنتان فقط از قرآن است؛ بیارید 

ه فقط از قرآن بود و با بار از میان صدها تعویذ، تعویذی را یافتم ک ۹خواستی با آن بكن؛ اّما فقط 

ها را فریب داده؛ می گفتند: سبحان الله من از او  فكر می کردند که جادوگر آنها  آن هم آن

ز خوبی بدهد، این چیست؟ من خودم هم می توانستم آیة الكرسي را خواستم برای یک چی

هایی را که می  ان الله تمام این تعویذات و طلسمپرینت کنم. عكس العمِل مردم این بود و سبح

 بینیم به شكلی از اشكال حاوی شرک هستند و این نكتۀ مهمیست که مردم باید متوجه باشند.
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 قسمت دهم:

 جادوهدف نهایی ترویج 

 در جهان.
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 قسمت دهم: هدف نهایی ترویج جادو در جهان.

 انواع مختلف سحر و جادو

ی از ابزار ی ین چیست که برای اطفال تان بستهحكم این جادوی )تظاهری( چیست؟ حكم ا

 جادو، بخرید که با آن تردستی )شعبده بازی( انجام دهند و کارتی را پنهان کنند؟

 

کن... این در حقیقت چیزیست که بدون شک حرام است. چرا؟ چون  یک کارت را انتخاب

و جادوگران عالقه ها به جادو  گران است؛ چون باعث می شود که آناین به نحوی تقلید از جادو 

ها یک وابستگی  جادو می کند و در نهایت برای آن ها را تشویق به یاد گرفتِن  پیدا کنند و آن

اد می کند و این قدم ابتدائی بسوی فراگیری جادوی واقعی نسبت به جادو و جادوگران، ایج

 است.

بناًء خریدِن همچو ابزار برای اطفال تان مجاز نیست )هر گونه علم دیگری که به جادو ربط  

به طور مثال: فال بینی، غیب گویی، فال چای، کف شناسی، ا دارد(؛ داشته باشد، عین حكم ر 

پیش بینی، یک فال بین که بگوید: من می توانم بگویم که موتر )ماشین( شما را کی و از کجا 
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دزدی کرده است! فردی دیشب شیشۀ پنجرۀ شما را شكسته و من می توانم بگویم که او کی 

 ها حرام و تحت حكم جادو هستند. تمام اینبوده؛ افرادی که غیب گویی می کنند. 

افرادی چون دیود بلیم، کریس انجل و غیره را که در تلویزیون می بینم چطور؟! حكم 

 مشاهدۀ آن ها چیست؟

 

 

های دوربین )کمره(، استدیو و تصاویر ن افراد برای نمایش خود از ترفندگفته می شود که ای

ها  نین باشد باز هم مشاهدۀ نمایش آنحّتی اگر چپردازش شدۀ کمپیوتر استفاده می کنند. 

ای من چنین به نظر می حرام است؛ اّما نظر به علِم اندکی که من دارم و الله بهتر می داند، بر 

 از جادو کار می گیرند و این واضح است که رسد که این
ً
تعریف جادوگر )ساحر( خیلی به  ها واقعا

های کمپیوتر قابل بیان نیست؛ می کنند اصاًل با ترفندها صدق می کند و بعضی کارهایی که  آن

ها را مشاهده کنید، چون این چیزیست  باز هم مجاز نیست که این برنامه حّتی اگر چنین می بود

که باعث ایجاد عالقه نسبت به جادو و جادوگران می شود، باعث دوست داشتن کسانی می شود 

ا چنین به نظر می رسد که هر حال مجاز نیست؛ امّ که دشمن الله و رسول اش هستند، بناًء در 

 جادوگر هستند و مشاهدۀ آنها  اکثر آن
ً
 ها خطرناک است. واقعا

هر کسی نزد فالبینی )غیب گو( برود و از او »سلم( می فرماید: رسول الله )صلی الله علیه و

د به آنچه که به ها باور کن قبول نمی شود و هر کسی به حرف آنسؤال کند؛ نمازش تا چهل روز 

 «.رسول الله نازل شده است، کفر ورزیده!
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می  نظر به رأی اکثر علماء که به این سؤال پاسخ داده اند، مشاهدۀ جادوگری که غیب گویی

ها، شما را از  قبول نمی شود و باور کردن به آن روز نمازش ۴۲کند شما از کسانی می سازد که 

نین افراد در تلویزیون باعث می شود که نماز تان برای دایرۀ اسالم بیرون می کند )مشاهدۀ چ

ها، شما را کافر می سازد؛ پس این  م( باور کردن به جادو و قدرِت آنروز قبول نشود، والله اعل۶۵

 یک موضوِع خیلی جّدی است.

 چرا مردم رو به جادو می آورند؟

 مردم
ً
هایی از می زنند، چیز به کارهایی ها دست  داخل سحر و جادو می شوند چون آن بعضا

قبیل شعبده بازی، مثاًل چیزی را در یک آستین می گذارند و از آستین دیگر بیرون می کنند و 

ن برای شان کافی نیست می خواهند که بیشتر و بیشتر بیاموزند )مثل اعتیاد به مواد مخدر!( و ای

ر بیاموزند تا باید بیشتر و بیشت یی را ناپدید کرده و آن را در دسِت دیگر پدیدار کنند و که فقط سكه

هایی چون )تخته ویجی( کار بگیرند که به واسطۀ آن شیطان را فرا خوانند و اینكه شاید از چیز 

 وقتی در تله )دام( شیطان افتادند پیشتر و پیشتر می روند.

هایی را می خوانند که می گوید: این  سته داخل جادو می شوند؛ چون کتابها نادان بعضی

را بكن! این باعث می شود که محبِت خانم ات نسبت به تو بیشتر شود! این باعث می شود کار 

که محبِت شوهرت نسبت به تو بیشتر شود! این باعث می شود که دشمنانت از تو متنفر شوند! 

را بكن؛ ها را بخوان و این کار ها ها را بنویس. این چیز  باعث تخریب دشمنانت می شود. این این

ت و ها از خواهشات شان )ثروت، شهر ی مختلف داخل جادو می شوند، بعضیها از راه پس مردم

 به  دارایی( پیروی می کنند، بعضی
ً
ها تحت تأثیِر خواهشاِت دنیوی خود قرار می گیرند که بعدا

 خواهیم پرداخت.

می های ساده شروع دبعضی ها به تدریج رو به جادو می آورند؛ به تدریج قدم به قدم از ترفن

 مردم این معلومات را 
ً
کنند، همینطور پیش رفته و در نهایت به جادوی واقعی رو می آورند و بعضا

در کتاب ها می یابند و نادانسته به آن باور می کنند که چیزی خوبیست و وقتی به آن آغشته 

ی شدند در چنِگ شیطان می افتند و وقتی در چنِگ شیطان افتادند به جادوی واقعی مبتالء م

 شوند.
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های تلویزیونی مانند )استعداد برتر  ها دالر را صرِف برنامه امروزه طبقۀ ممتاِز جامعه، میلیون

سحر و جادو ها  و...( می کنند که همۀ این برنامههای بزرگ جادمریكا، استعداد برتر انگلیس، راز آ

مردم به آن می کنند ها در حقیقت سرمایه گذاری در ترویج جادو و ترغیب  را ترویج می کنند؛ آن

ها قادر هستند که به  را به این باور برسانند که انسانو به واسطۀ این پروژه می خواهند جامعه 

 قدرت ماورائی و یا قدرت خدایی برسند.

و می توانید به یوتیوب سر بزنید و  این ویدیو )که در اینجا برای اثبات تصویرش را گرفتم

های تلویزیونی است که ترویج دهندۀ سحر و جادو می  هزاران برنامه ( مثالی ازمشاهده نمایید

 ها چیست؟  دسیسۀ پنهانی در عقِب این برنامهباشند. ببینید که 

 

 

 
چون ما انسان هستیم، ما همه کله )فكر( خاص داریم، ذکاوت مان ما را قادر به می گوید: 

 ش(سخنانباشیم. )پایاِن این می سازد که خدای کائنات خود 
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و در نتیجه عدۀ کثیری این جادوگران را منحیث بت )خدای( قبول دارند؛ فكر کنید چه 

اتفاقی خواهد افتاد وقتی دجال بزرگترین جادوگر( بیاید و با معجزات دروغین خود دعوای 

 خدایی کند.

 کاباال چیست؟

ومیناتی( به کار برده می )ایلکاباال جادوی قدیمی یهودیان است که امروزه توسط طبقۀ ممتاز 

ها از اعداد و عالمات به منظور برقراری ارتباط با جنیان استفاده می کنند و یا با  شود. آن

های بزرگ، بندگی خود را به سرور خود )إبلیس( اظهار یری این اعداد و عالمات در رخدادبكارگ

 .می کنند

 

 

و درِک آن برای مردم خیلی دشوار است؛ اکثر اتفاقاتی که رخ می دهد در همین زمنیه است 

اّما اگر آن را مطالعه کنی خواهی دانست که اکثر مردمی که در کنتروِل اجتماع دخیل هستند، 

 داخل این علم )جادو( هستند و این را وقتی خواهید دانست که تحقیق کنید.
ً
 در حقیقت شدیدا

ع رسانی( مشغول هستند؛ می اکثر مردمانی که در صنعِت فیلم، موسیقی و اخبار )اطال

واه دانند که چگونه اذهان مردم را کنترول کنند، خواه این کار را توسط همین جادو می کنند، خ

برتر! نتیجه یكی خواهد بود، مردمی را می بینی که گویی که  توسط نیروی تكنالوژی و جادوی
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 عجی
ً
مایل قرار  ۰۰ا در ارتفاعب است که ستالیت ها ر توسط نیرویی گرفته شده اند، این واقعا

را، در خود  ۱۱( اعداد خاص شان است، چون ضریب ۹۹، ۰۰، ۱۱ها ) می دهند چون آن

  هایی از این قبیل.دارند... و چیز 

ها حقیقت این سر در بیاوریم؛ اّما این چیز خوب من نمی دانم ولی ما همه می خواهیم از 

 قت دارد.دارند... جادو و یا هر چه آن را می نامید حقی

های آخر برایم خیلی واضح شده که چگونه نیرویی در عقِب این همه اتفاقات کار  در این سال

ای حفاظت مان، در ها بر شده که چرا این همه احادیث و دعامی کند و حال برایم بیشتر واضح 

اده، أعوذ بكلمات الله التامة من شر غضبه وعقابه، ومن شر عب)ها وجود دارد )مقابِل این چیز 

این شر  .غضبه وعقابه أعوذ بكلمات الله التامة من شر 9((ومن همزات الشیاطین وأن یحضرون

است. رسول الله )صلی الله علیه ها(  اطین )جنها نفوذ شی نان شما می دانید ایناست و همچ

 .«و یا اینكه حاضر شوند» ((وأن یحضرون))سلم( می فرماید: و

 دارد و
ً
مشغول هستند و  متأسفانه مردمی هستند که کاماًل در این زمینه بناًء بعد جنیان واقعا

ها( از آن بعد به این بعد دارند و این نقطه ایست که همه چیز خیلی  ها )جن سعی به آوردِن آن

 عجیب می شود.

 

 

 

                                                           
. (رضي الله عنه) ( من حدیث عبدالله بن عمرو ۹۵۰۱ترمذي ) (، و۹۱۳۹اه أبو داود )رو   - 9  



 ...............................|.......................ارتِش شیطان.................................................  

 

 قسمت یازدهم:

و تسلط  تلویزیون 

 ایلومیناتی بر آن.
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     قسمت یازدهم: تلویزیون و تسلط ایلومیناتی بر آن.

 .ه بفرماییدبه سخناِن این غربی توّج 

 

 

 

 

 

 

 

 

بزرگترین وسیلۀ هیپنوتیزم در روی زمین همان جعبۀ مستطیلی است که در کنِج می گوید: 

 به ما می گوید: چیزی را که می ب
ً
ینی حقیقت است. )پایاِن اتاق تان قرار دارد که دایما

 ش(سخنان
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این است که ما از گهواره تا گور توسط چنین افراد هپنوتیزم می شویم: گویندگان حقیقت 

 پرورگرام )تلقین( می شویم تا جهان را به روش 
ً
خبر، سیاستمداران، معلمین و اساتید. ما مكررا

 معینی مشاهده کنیم. 

یق چشم سحر )جادو( یک حقیقت است و مردم آن را تجربه می کند  و یک نوع آن از طر

امكان پذیر است! اغوا کردن )فریفتن( چشم از طریق تلویزیون و نمایش که عبارت است از 

))
ً
 عودا

ً
می خواهم این حدیث را  10جادوی چشم. ))ُتعَرض الفتُن علی القلوِب کالحصیِر عودا

 ( است، مانند ماتریكس به این شكل.ترجمه کنم. حصیر یک بافت )صفحه

 

 

ت. و رسول الله )صلی الله علیه عمودی و افقی ساخته شده و یک صفحه اس که از بافت های

 «. ها نمایش داده می شود فتنه به شكِل صفحه به قلب»رمود: سلم( فو
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که از دو نوع خطوط تشكیل یافته )خطوط افقی و عمودی( این یک تلویزیون است! به 

 عبارتی این حصیر است )یک صفحه(.

 

 

ها نمایش داده می  فتنه به شكل صفحه به قلب»فرمود: سلم( الله )صلی الله علیه وو رسول 

ها و در  ها در فیلم تخریب می کند با نشان دادِن فتنهها را  و اینگونه است که شیطان قلب«. ودش

 تلویزیون تا اینكه مردم به خشونت و فحشاء خو بگیرند.

ت گرفته، مشاهده کنید! می بینید که خشونت اگر به تمام تحقیقاتی که در این زمینه صور

در مدیا نه تنها از لحاظ کمیت افزایش یافته بلكه همچنان بیشتر گرافیكی، شهوت انگیز و 

 وحشت برانگیز است! این گام های شیطان است.

مشاهده کنید؛ می بینید که بسیار  ۱۳۶۲و  ۱۳۵۲، ۱۳۴۲، ۱۳۹۲هایی را از سال  اگر فیلم

سمت خود آهسته آهسته پیش می رود و مردم را اینگونه می فریبد )مردم را به گونۀ تدریجی به 

 های شیطان.  جلب می کند( این است قدم
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 های را می بینی که حاوی خشونت است؛ این است قدم های شیطان. فیلم

ر شدیدی بر روان انسان می دو تأثیِر بسیا خشونت و فحشاء دو وسیلۀ مهم است؛ چون این

 قلبگذار 
ً
 ها را فاسد می سازد. ند و این روشی است که واقعا

 (۱۲) هشتاد وی شما نیز می آید!ــاین آمار مربوط به آمریكا می شود؛ اّما متأسفانه به س

 صد در صد های( محدود شده و های )بازی درصد گیم (۱۲هفتاد )های محدود شده؛  درصِد فیلم

، به بازار عرضه می (۱۱) محدود برای اطفال زیر سن هفدهدرصد موسیقی با محتوای غیر  ۱۲۲

    شود.

ها می دانند که چه می کنند، آن ها نوکر های )عساکر( شیطان هستند، خواه بدانند  بناًء آن

ُعُروَن یا ندانند ))
ْ

 َیش
َّ
ـِكن ال

َ
فساد  زمانی که به آن ها گفته شود (( اکثر شان نا آگاه هستند.َول

 : ))نكنید
ْ
 ُتْفِسُدوا

َ
ُهْم ال

َ
 ل

َ
ا ِقیل

َ
َما َنْحُن ُمْصِلُحوَن )) (( می گویند:َوِإذ (( ما به آزادی بیان باور ِإنَّ

ال داریم، ما به بیان هنری باور داریم، ما فاسد نیستیم... نه! آن ها ترویج دهندۀ فساد هستند ))
َ
أ

 
ْ
ُهْم ُهُم ال  ((؛ اّما آگاه نیستند... بناًء اکثر شان نوکر هستند.ُمْفِسُدوَن ِإنَّ

 

 

عمِل  ۰۲۲۲۲۲هستند و تا این سن  (۱۱) هجده فعاًل اوسط اطفال در آمریكا دارای سن

قتل را مشاهده کرده اند! اطفال مان را پروگرام کرده اند که خشن به بار  ۱۶۲۲۲خشونت بار و 

    بیاید.
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ساعت روزانه در  ۱۱-۵این اوسط )میانگین( وقتیست که صرف تماشای تلویزیون می شود: 

   آمریكا.

 ۰۲۴؛ به طور اوسط دها حداقل دارای  یک تلویزیون هستن درصِد خانواده (۳۳) نود و نه

ها در هر اتاق یكی  تلویزیون دارند، بعضی ۵ها  در هر خانواده... درست؟ چون بعضیتلویزیون 

ها  درصِد آن ۴۳درصِد شهروندان آمریكا برای شبكه های کیبل پرداخت می کنند!  ۵۶دارند! 

 عجیب است! اطفاِل باالی سن 
ً
 ۰گفته اند: که بیش از حد تلویزیون مشاهده می کنند؛ واقعا

 ۰۴ سال، ۱۱الی  ۰ساعت در هفته در مقابل تلویزیون می نشینند. از سن  ۹۴سال حدود 

سال وقتی  ۶الی  ۴ درصد اطفال بین ۵۴ساعت در هفته را صرف تماشای تلویزیون می کنند. از 

پرسیده شود که دوست دارید وقت تان را بیشتر با پدر تان سپری کنید یا در مقابل تلویزیون؛ 

   تلویزیون را ترجیح داده اند.

ساعت تلویزیون تماشا  ۱۰۲۲ساعت را در مكتب می باشند و  ۳۲۲متعلمین به طور میانگین 

  عجیب است!  ذشت زمان از مكتب خارج خواهند شد،می کنند. با گ

ی( در یک سال مشاهده می شود و می دانید چه می ی ثانیه ۹۲بار اعالن تجارتی ) ۱۶۲۲۲

 گویند: حال پیام مهمی از حامی مالی مان. پیام در عربی رساله است و این دلیل اصلی است.

می خواهند که اجناس شان را بخرید و مصرف کنید؛ چون این یک جامعۀ مصرف  ها از شما آن

 کنندگان است.

 د؛ این کارتون برای نوجوانان است.ها بسیار جّدی هستن کارتون
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کسی که این کارتون را ساخته یک ملحد )کافر( است؛ به هیچ چیز باور ندارد، به همه چیز 

 تمسخر می کند و بدبین است. اطفال این کارتون را می بینند، این کارتون بسیار معروف است. 

دو تمام این آئین را  این یكی کاًل در مورد شبه، جنیات و آِیین سری می باشد، اسكوبی

 د دارد.درخو

 

 

ها به شما عرضه می شود و اطفال تان با این چرندیات رشد می کنند و باید  تمام این کار تون 

 فكر کنید که با ذهن 
ً
جّدی فكر کنید! چرندیات را می آموزند و به آن عمل می کنند! باید جدا

اطفال تان چه می شود؛ وقتی بگذارید، تلویزیون را تماشا کنند. اطفال چیزی را که می بینند، 

 تقلید می کنند! 

هایی را عرضه می کند که جادوگِر یک شخص  سنت... ببینید! دیزنی قباًل فیلمحال ملیفی

 بود؛ اّما حاال آن ها )اطفال( را اغوا کرده اند، این فتنه است.
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با مرور زمان فرق می ببینید! قباًل جادوگر را به یک عجوزه پیر )پیر زن( تشبیه می کردند ولی 

 ردم او را یک زن زیبا می پندارند.ها جادوگر را تشبه به فردی می کنند که اکثر م کند، حال آن

 

 

 و به او ماسک بافومت را پوشانده اند و حال او اغوا کننده شده.

ها چیست؟! چرا این کار را می کنند؟چرا  م را به تدریج منحرف می کند؛ ایناو )شیطان( مرد

 انسان هستیم، جن نیستیم.بر سرتان شاخ می گذارید؟ ما 
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های فاده می کنند؟ چرا این همه سمبولها را استبولها این سم و این عالیم را ببینید؛ چرا آن

 در بین این هنرمندان وجود دارد. یک چشمی

 

 

ی کنند؟ چون این ها چنین م ؛ چرا آندهیچگاه ندیده ام که یک فرد  نورمال این کار را بكن

 ها خدای یک چشمی را می پرستند. هاست. آن آندین 
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 د؟های یک چشمی می سازنکرکتر  ها اطفال ما را عالقه مندِ  چرا آن

 

 
 

ها دارای یک چشم ا؟ هدف چیست؟ چرا تمام این سمبوله چرا؟! چرا این همه یک چشمی

 هستند؟ 

ها و مانیتورها می  ( صفحات بعضی از تلویزیونUS PATENT 6506 148 B2ساس )ابر 

( HZ OR 2.4HZ 0.5های )  یسی ضعیف پخش کنند که در فریكانسمیدان الكترومقناطتوانند 

انتقال می یابند طوریكه رزونانس احساسی را تحریک کنند. اثرات فیزیولوژیكی در پاسخ به 

مشاهده شده است؛ این امواج رفتار تحریک پوست توسط این امواج در یک فرد به گونۀ امتحانی 

شما را کنترول می تواند. این یعنی این امواج تأثیر منفی بر سیستم عصبی شما دارد و باعث می 

شود که مغز شما بر اساس آن از خود عكس العمل نشان دهد  و نیز مغز شما را آماده می سازد 

 قبول کند.  را از صفحۀ تلویزیون اخذ می کند، که هر چیزی

و می دانید! زمانی که شما تلویزیون را تماشا می کنید، در یک حالت امواج مغزی می روید 

که متمایل به ترانس )نشه( هیپنوتیزم می شوید و آنقدر دقیق است که بر اساس این سیستم 

ها می  تا جهان به روش خاصی بنگریم؛ آن بگونۀ نیمه آگاه و واقعی ما را تحریک به این می کند

 د چیزی که در سر مان است را تلقین کنند تا جهانی را که آن ها می خواهند ببینیم.خواهن
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ها  ی از عالیم قیامت این است که دیشسلم( یكله علیه وبر اساس فرمودۀ رسول الله )صلی ال

أن  ))إن من أعالم الساعة و أشراطها با هم ارتباط بر قرار می کنند و صلۀ رحمی از بین می رود.

معجزات پیامبر )صلی الله علیه  این برای من یكی از  . 11تواصل األطباق و أن تقطع األرحام((

سلم( است؛ چون من باور دارم! در الجزائر مردم به دیش چه می گویند؟! َطَبْق! در آفریقای و

شمالی به ستالیت دیش اطباق می گویند و این معنای دقیق اش است. در شرق آن را صحون یا 

گفته می شود که دیشات می گویند و ُصحون معنای درست آن نیست؛ چون َصحن به ظرفی 

ق به ظرِف مقعر گفته می شود! بناًء اطباق معنای دقیق آن است  و بَ ؛ َط صاف باشد )بشقاب(

 کلمه یی را به کار برده  که برای ارتباطات دیش ها استفاده 
ً
پیامبر )صلی الله علیه و سلم( دقیقا

ها به گونۀ  یشکه د ((تواصل األطباق)) او )صلی الله علیه و سلم( فرمود: الت.شود... ُمواَص می 

 متداوم با هم در ارتباط اند و مردم صلۀ رحمی )ارتباطاِت فامیلی( خود را قطع می کنند.

های خود نشسته و تلویزیون را در ستالیت دیش مشاهده می  دیگر مردم در خانه به عبارتی

 مسایۀ خود را عیادت نمی کنند.کنند و ه

 این برایم یک حدیث شگفت انگیز است.

امروزه تمام خدمات ارتباطی )انترنت، خطوط تلفن، شبكه های تلویزیونی و غیره( توسط 

 دیش صورت می گیرد و دشمن تان )شیطان( شما را با این وسایل از هم جدا ساخته است.

 تنها هستید حتی اگر با هم باشید. ببینید! شما
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 با نسل آینده چه خواهد شد، اگر چنین ادامه یابد؟

ها را از تأثیرات  و آن ها آموزش دهید اساسی را به آن اصلی و  های شما مسؤول هستید؛ ارزش

 ابزار نجات دهید.

 ون الوی )بنیانگذار معبد شیطان(.آنت

 

 

های مرا راجع به تلویزیون )خدای نوین( مطالعه کرده اید.  شما نوشتهمی گوید: بعضی از 

نكتۀ ی کوچكی که تا حال یادآوری نكرده ام این است که تلویزیون روش اصلی برای نفوذ آئین 

 ش()پایاِن سخنان نوین شیطان پرستی در اجتماع است.

 

 

 

 

تلویزیون وسیلۀ سرگرمی لعنتی است، تلویزیون یک سرکس است، یک کارنیوال می گوید: 

ها و ها، جادوگران، شعبده باز  ها، آواز خوان ها، قصه گویان، رقاصه از اکروباتاست، کاروانی 
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هاست. ما برای از بین بردن خستگی هستیم، خوب اگر حقیقت را می خواهید به  فوتبالیست

د، به خود رجوع کنید؛ چون این یگانه راهیست که حقیقت را می سوی پروردگار تان بشتابی

یابید؛ اّما شما هیچ حقیقتی را از ما حاصل نخواهید کرد، ما هر چیزی را که می خواهید بشنوید 

برای تان می گوییم، ما دروغ می گوییم، ما برای تان می گوییم که کوجاک قاتل را دستگیر 

خانه آرچی بنكر مبتال به سرطان نمی شود و هیچ فرقی نمی خواهد کرد و اینكه هیچ کسی در 

کند که قهرمان )نقش اول فیلم( در چه چالش هایی است، نگران نباشید در آخر او برنده خواهد 

شد، ما هر چرندیاتی را که شما می خواهید بنشوید برای تان می گوییم. ما فریب سرو کار داریم، 

ها و عقاید مختلف هر روز و هر شب نشسته ا با سنین، نژادحقیقت نیست و شم هیچ چیزی اینجا

و ما را تماشا می کنید، ما تمام چیزی هستیم که شما می دانید، شما هر چه که اینجا پخش می 

شود را باور می کنید، شما به این باور می رسید که تلویزیون واقعیت دارد و زندگی خودتان واقعی 

وید شما می کنید، شما پوشاک و خوراک تان را از تلویزیون نیست. هر چه که تلویزیون می گ

تقلید می کنید. اطفال تان را همانطور که تلویزیون می گوید بزرگ می کنید و حّتی افكار تان را 

به پروردگار سوگند که شما ها!  ک جنون اجتماعی است... مجنوناز آن کاپی می کنید! این ی

پس خاموش کنید تلویزیون های تان را، خاموش شان  حقیقت هستید و ما یک فریب هستیم؛

کنید! همین حاال خاموش شان کنید و رهای شان کنید! درست در بین همین جمله خاموش 

 ش(خاموش اش کنید!. )پایاِن سخناناش کنید؛ 

طوفان می آید و هیچ مانعی در مقابلش نیست، حال هیچ سقفی وجود ندارد؛ چون سیگنال 

ور می کند، سیگنال در خانه های تان وارد شده و شما هیچ مانعی در مقابل ستالیت از سقف عب

آن ندارید. اصحاب کهف چه کار کردند؟ به غار فرار کردند. این چیزیست که شما را از دجال 

 ها خود را حفاظت کنید.ما هم در غار باشید و از این چیز حفاظت می کند، ش

ان را حفاظت کنید و شیطان پرستان را نگذارید که های ت خانه ی شما داراإلسالم است، خانه

ها زیبا  ا پاک و معصوم هستند، ببینید! آنه ند، اطفال تان را حفاظت کنید، آندر آن نفوذ ک

 آماده هستند که )ال إله إال الله محمد رسول الله( را یاد بگیرند، هر چه  هستند، آن
ً
بگویید ها فطرتا

 رهای شان کنید به آن باور خواهند کرد. ،هادر مقابل این چیز کنند؛ اّما اگر ها باور می  آن
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:دوازدهمقسمت   

چگونه شما را به  موسیقی

 می برد؟ شیطانطرف 
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 قسمت دوازدهم: موسیقی چگونه شما را به طرف شیطان می برد؟

هر کس موسیقی را خوش دارد و از آن لذت می برد، هر کس آواز خوانی، رقص و سرور را 

رای دانستن حكم دارد؛ پس چرا باید گفت: موسیقی حرام است؟ بسیار ساده است، بخوش 

ت رجوع کنیم. ما مسلمان هستیم و باید به قرآن و سنت رجوع کنیم. ن و سنّ چیزی باید به قرآ

 آیا دین خود را خارج از قرآن و سنت گرفته ایم؟ نخیر. 

ت است انان، هر مسلمانی که پیرو سنّ اگر به سّنت رجوع کنیم، معتبر ترین کتاب برای مسلم

را بپرسی، می گوید: صحیح البخاري. بعد از قرآن این معتبر ترین کتاب در روی زمین است و در 

افرادی از امتم خواهند آمد که »سلم( می فرماید: خاري رسول الله )صلی الله علیه وصحیح الب

ها زنا را، استفاده از ابریشم برای مردان را، مصرف  های حرام را حالل می شمارند، آنچیز 

 «. مسكرات )خمر( را و آالت موسیقی را حالل می شمارند

چیز را حالل  سلم( می فرماید: که مردمی خواهند آمد که این رسول الله )صلی الله علیه و

و پی  وسیقی را حرام گفته استسلم( خودش معلیه و می شمارند. پس رسول الله )صلی الله

 چشم گیر است. آمد
ً
 های آن واقعا

های بیانسی، مدونا، مایكل  ارد که به شما اجازه شنیدِن آهنگهیچ عالم مسلمانی وجود ند

جكسان و غیره را بدهد. این کامال از دایرۀ اسالم خارج است؛ چون در نخست بسیار پلید و 

ق به آن می کند که بدن تان را ها بسیار مزخرف و پلید است، شما را تشوی آنزشت است، اشعار 

له متعال ما را ببخشد. شما های تان را تكان بدهید. ال بدهید و طوری که می گویند اندام حرکت

های تان را حرکت می دهید و میل جنسی تان بر انگیخته می شود؛ بناًء صنعت موسیقی  اندام

جلب کردن جنس مخالف یک صعنت پلید است. وقتی موسیقی می شنوید کاًل در مورد چگونه 

به خود است، کاًل در مورد شهوت و احساسات است، در خانه ناخوش هستید و وقتی به طرف 

کار می روید هم کار تان را می بینید و فكر می کنید...ووو آنچه در موسیقی شنیدم کاماًل همینجا 

 ها با اذهان ما بازی می کنند. می دهد... آنصدق می کند، چنین چیز ها رخ 
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هن انسان تحقیقات صورت گرفته. هاست که در مورد قدرت تأثیر گزاری موسیقی بر ذ سال

ها مطالعه علمی نشان می دهد که موسیقی تأثیر عمیقی بر احساسات، ادراک و رفتار ما صد

  دارد. 

کشف جالبی در زمنیۀ امواج صوتی موسیقی کرد.  ،هاینریش ویلهلم دوف ۱۱۹۳در سال 

های مخصوص  انه مطلع شد، این ضربان، فریكانسه عجیب ضربان دوگزمانی که از پدید

 موسیقی اند که عملكرد امواج مغزی را متأثر ساخته و در نهایت حالت ما را دگرگون می کند.

توسط روانشناسی به نام انیت شیرمر، واضح ساخت که  ۰۲۱۰یک تحقیق دیگر در سال 

ریتم موسیقی، متأثر شود؛ چون امواج مغزی ما با ادراک ما از جهان بیرونی می تواند توسط 

ضربان صوتی هماهنگ می شود. نكتۀ بسیار جالب در این تحقیق این است که شیرمر دریافت 

که وقتی مردم در این هماهنگی قرار می گیرند، جهان بیرونی را نیز در همان حالت درک می 

توسط موسیقی، حالت روانی ما به کنند. این یعنی به دلیل کنترول اهتزازات امواج مغزی 

 سادگی تغییر می کند.

وقتی امواج مغزی توسط موسیقی کنترل شد، مغز شما با موسیقی هماهنگ می شود و 

اینگونه است که بدن شما از کنترول خودتان بیرون شده و شروع به حرکات غیر ارادی می کنید و 

ی شود، ضربان و نوت ها آنقدر تأثیر گذار های مطرح شده م مادۀ قبول کردن تمام پیاممغز تان آ

 شعر )آهنگ( را حفظ می توانید و این اشعار و پیام ها بر اخالق شما تأثیر 
ً
هستند که شما سریعا

تر باشند. حّتی باعث از بین رفتن سلول های عصبی تان  ر هستند و اگر ضربان )امواج( قویگذا

 می شوند.

می شود که این قسمت مغز می کند و این باعث  موسیقی سیستم احساسات مغز ما را لمس

های دیگر آن تأثیر گذار شود، فكرش را بكنید، زمانی که ما عاشق می شویم چگونه  بر  قسمت

عقل خود را از دست می دهیم. این به خاطر قدرت احساسات است. چنین گفته می شود که 

توجه است، تنها چیزی  های وضع شده خودشان بی ی در حصۀ محدودیتسیستم موسیقی حتّ 

ها  ا در عقب سی دی ها چاپ کردند. آنکه کردند همین بود که یک محدودیت )مشورۀ والدین( ر 

شعر آهنگ ها را در معرض دید والدین قرار نمی دهند. این عجیب است با وجودی اینكه که 
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هور های مش سخت در نشرات وضع نموده و موسیقیهای  کمسیون ارتباطات فدرال محدودیت

بیشتر از طریق همین نشرات )انترنت( به فروش می رسند، ما نمی توانیم توقع داشته باشیم که 

یک سیستم وضع شود تا ما را کاماًل از این نشرات مبتذل حفظ کند، ما باید خودمان از خود 

ا باید دهد و م حفاظت کنیم، ما باید بدانیم که این میدیا و نشرات ما را متأثر ساخته و تغییر می

ریم که آیا ما می خواهیم ها چه می کنند و چگونه می کنند و باید تصمیم بگی آگاه باشیم که آن

 ها بر ما تحمیل شود. این چیز 

ترین راه برای از بین بردن اخالقیات است، امروزه موسیقی در  به نظرم موسیقی آسان

بی حیایی و رکیک، حقیقت فحاشی صوتی است، دقیقا همین چیز است، محتویات مبتذل، 

ها را به دیدۀ کاال ببینید؛ حّتی بدتر  دور می سازد، باعث می شود که زن حس انسانیت را از شما

ها در مورد زنان حرف می زنند مثل این است که در مورد یک  اال و بدتر از حیوانات، وقتی ایناز ک

گمراه می شوید و در هیچ حیوان حرف بزنند و اگر به شكل متواتر به این چرندیات گوش دهید 

ت نخواهید یافت و این نشانۀ یک قلب بیمار )فاسد( است.
ّ

 چیز جز نافرمانی الله متعال لذ

می کند. موسیقی پاپ و  ها استفاده آه بله! موسیقی کاماًل یک ساحۀ جداست که از این روش

ها یک سرگرمی د و تنهایی را با خود دارن و صنعت موسیقی، پیام های مشهور، تلویزیون تمام فیلم

شما تلقین می کنند و ها رایگان نیستند؛ بلكه یک طرز تفكر خاص را به  نیستند. این سرگرمی

ها را تماشا می کنند را تحت تأثیر قرار می دهند. ما فكر می کنیم که این سرگرمی  مردمی که آن

ت؛ چون مردم را ها مضر نیستند، در حالیكه بسیار مهم هستند. یک نوع سیستم تبلیغات اس

کنترول مردم در اجتماع است تحت تأثیر قرار می دهد، بدون اینكه آگاه باشند و این بدترین نوع 

 ها را بدون اینكه بدانند در کنترول داشته باشید. که آن

و فخر حال شما حتی به اشعار گوش داده نمی توانید؛ چون خیلی زشت و پلید هستند 

ها را  که آن تو )شیطان( کوشش می کنی»یی در مورد شیطان گفته :  الدین الرازي در تفسیر آیه

ن را می شنوند و حفظ می . او می گوید: با اشعار پلید که اطفال شان آبا صدایت گمراه کنی

  .«در تفسیر مفاتیح الغیب آمده ۱۹ها را گمراه می کند. این در قرن  کنند، آن
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های شیطان است او مردم را به تدریج گمراه می  ها گام س حاال وضعیت ما چگونه است! اینپ

 سازد.

 نیم ساعت در روز موسیقی می شنوند.اطفال در آمریكا به طور اوسط دو و 

 

 

  های تشویقی )مبتذل( است. های پاپ دارای پیام یک سوم تمام آهنگ

ها  بار در ساعت می رسد، آن ۹۵های مبتذل که در خود نوجوانان داده می شود به  تعداد پیام

 ۵۳۱بار در روز و  ۱۴پیام مبتذل،  ۹۵روزانه دو و نیم ساعت موسیقی می  شنوند، در هر ساعت 

های شیطان  ها گام ت در این اشعار گفته می شود، اینبار در هفته، در مورد الكل و مخدرا

ها چنین  ل در آهنگویق به مخدرات و الكبار در سال، طبق آمار درصدی تش ۹۲۱۲۲هستند.  

، و تمام ۱۱۹، رپ ۹۶، آهنگ های )محلی( ۰۲۹، هیپ هاپ ۱۴۹، راک ۳۹است. موسیقی پاپ 

 این اطفال به رپ گوش می دهند.
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این چیزیست که این شیطان پرستان می پرستند، بافومیت، اگر متوجه باشید او دو جنسه 

 هایی که دارند. مات و نشانهیز عال)ترکیب مذکر و مؤنث( است و ن

 

 

یعنی در پهلوی  ۱۱شمارۀ شیطان است؛ چون  ۱۱او این عالمات را به کار می برد؛ چون عدد 

را  ۱۱ها ضریب های  بسیار استفاده می کنند و آن ۱۱یک )شرک(، در علم عداد شان از عدد 

شان از راز ها در جادوی  ها را خوش دارند، چون آن ( این ضریب۱۱،۰۰،۹۹،۶۶خوش دارند )

  اعداد باخبر اند.

 

 

 

 

 

 بناًء از این اعداد استفاده می کنند.
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( گره دمیدند و به همین ۱۱سلم( را جادو کردند؛ در یازده )وقتی رسول الله )صلی الله علیه و

  ها حفظ می کند. آیه دارد؛ چون ما را از جادوی آندلیل معوذتین یازده 

از خود نساخته ام واقعیت دارد، می بینید  ،راا واقعیت دارد... من آن هپس ای مردم! این چیز 

 از بافومت خود
ً
هاست و او یک عدد شناس است و  تقلید می کند؛ چون او یكی از آن که مدونا

 یک عدد شناس است و از علم اعداد کار می گیرد.

 

 

 ها میلیون طرفدار دارد. لیدی گاگا، ده
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 پیروان زیادی در تویتر دارد. ین شیطانابنابر 

 )الوی( معبد شیطان را تأسیس کرد. حال این مرد

 

 

 ها به کار می برند توضیح داده. آناو انجیل شیطانی را نوشت و در مورد این نشان که همۀ 

 

 

 او می گوید: این نشانه، نشانۀ لعنت فرستادن شیطان است. 
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 ار می برد و فكر می کنند خوب است.ها این نشانه را به ک کانسرتو می بینی که مردم در 

 

 

 الوی بود.ون یكی از پیروان آنتون مریلن مانس

 

 

های او اشتراک می کنند. او به طور آشكار از مردم می خواهد که  ها هزار نفر در کانسرت ده

ها  امشب خداوند را انكار کنید و آن خداوند را محكوم کنند و می گوید: من از شما می خواهم

 همه این کار را می کنند.
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است او کاهن معبد شیطان است و ها همه واقعیت اند. او به این کار متعهد  ای مردم! این

ها از موسیقی استفاده می کنند؛ چون موسیقی فتنه است، اغوا کننده است، شما را مجذوب  آن

ت می برید. خود می کند و شما آن را دوست دارید
ّ

 و از آن لذ

 های شاخ گونه اش.ایلی" است با موحال! این "م

 

 

ها طرفدار از طبقۀ اطفال داشت و حال او تبدیل به  ؟ این چیست؟ او در آمریكا میلیوندرسته

 چنین چیزی شده و اگر توّجه کنید این عادت )بیرون کردن زبانش( را از کجا گرفته؛ کالی )یک

 .ین ویرانگرایی هندویزم(جن از آی
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 توسط کالی تسخیر شده، او نمی تواند از 
ً
چون این ویران کنندۀ پاکی جوانان است، او واقعا

این عمل )بیرون کردن زبانش( دست بكشد، حّتی از او پرسیدند: چرا این کار را می کنی؟ 

کنترول دارد. اگر ها را در چون کالی )جن( کسیست که این کار  گفت: مجبورم این کار را بكنم؛

 سكینگ )برعكس خوانی( کار می گیرد.ها از روش بكما متوجه باشید آن

 

 

 

 

 

 

ها در جادو هر چیز را  كس بخوانید، این واضح است چون آناین حرام  است که قرآن را برع

 برعكس می خوانند. 

 عكس حرف بزنند.ها آموخت که چگونه بر  الیستر کرولی به آن
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 ی دانست که چگونه برعكس حرف بزند.جان لینون م

 

 

 

 

 

ها از روش بكماسكینگ )برعكس خوانی( استفاده می کنند. روشی که با آن هر چیزی را  و آن

 بر عكس می خوانند.

 ای خود از این روش استفاده کردند.ه ی از آلبوملید زیپلون )پیروان الیستر کرولی( در یك

  

 

 های عجیب و غریب را می شنوید. بناًء شما پیام
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ما هنرمندان بسیار حساس هستیم و این صنعت ی  من فكر می کنم که همهمی گوید: 

نی خود می کند. )پایاِن موسیقی یک صنعت شیطان است که زندگی و هویت مردم را قربا

 ش(سخنان

 

 

ی هالیود بوده است و خواهد بود، سوء استفاده جنسمهم ترین مشكلی که در می گوید: 

 این بزرگترین مشكل برای اطفال در این صنعت است. ،اطفال است
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گرداننده از فرد باال می پرسد: آیا کاستینگ کوچ )رابطه جنسی برای استخدام بازیگر( باالی 

 اطفال هم می شود؟

ها، هیچ  لكه تحت بعضی از محدودیت؛ بهمین فرد باال می گوید: بله! اّما نه به همان گونه

 کسی در این مورد حرف نمی زند، و این بزرگترین راز است.

 گرداننده: آیا به طور گسترده چنین است؟ بله.

مثال دیگر و برنامۀ دیگر که تصویر شان، مناسب نیست تا اینجا آروده شود و فقط گفتگوی 

 شان را بررسی می کنیم:

یلی موفق هستی. آیا در حدود ده سال قبل هم کدام سی دی گرداننده: حاال در کارت خ 

    منتشر کردی؟

منتشر کردم؛  ساله بودم یک نوار از انجیل را (۱۵) پانزده مهمان برنامه: بله من زمانی که

ی بزرگ شده ام که همیشه به موسیقی انجیل گوش می دادم و والدین ام ی چون من در خانواده

 در مورد چیز  (۱۵)واعظ )خطیب( مسافرتی بودن؛ بناًء در سن 
ً
هایی می خواندم که زندگی تقریبا

های موسیقی معرفی شدم، قسم می خورم  ن متمرکز بود، به همین ترتیب بعدها با شرکتام به آ

ک مالی می خواستم؛ اّما کفایت کننده نبود بناًء روح )نفس( من موسیقی را منحیث یک کم

 (سخنانش خود را به شیطان فروختم. )پایاِن 

 

 

 

 

 

 می گوید: من روح ام را به شیطان فروختم و می دانم که این معامله ارزش اش را ندارد.
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 ش(ان)پایاِن سخن

از آن استفاده کرده تا پیام از آن جایی که موسیقی یكی از قوی ترین اسباب شیطان است، او 

ها را فاسد سازد و چون صنعت موسیقی در کنترل  اسطۀ آن قلبخود را به اجتماع برساند و به و 

شیطان است، هر هنرمندی که بخواهد شهرت کسب کند؛ باید قرار دادی را امضاء کند، قرار 

های  ن را در آهنگها حتی ای شهرت و ثروت، فروختن روح است، آندادی که در آن بهای کسب 

 خود بیان می کنند.

 به سخنان این فرد دقت کنید.

 

 

بله من به ایلومیناتی باور دارم، مراحلی مشخصی وجود دارد که به آنجا برسی، می گوید: 

ا خاتمه می ته نمی توانی مگر اینكه بعضی چیزها را بدانی و من همینجمراحلی که دیگر پیش رف

دانید؟ مراحلی مشخصی است که به آنجا برسی، َدری وجود دارد که باید از دهم، منظورم را می 

آن عبور کنی و این وابستگی به خودت دارد که از آن در عبور می کنی یا نه و زمانی که عبور 

 (شسخنان کردی... دیگر راه برگشتی وجود ندارد. )پایاِن 
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های زیادی بكنی تا به آن برسی، باشد، باید  کار ایی ات کسب شهرت اگر هدف نهمی گوید: 

مثاًل اسم ات را با خون در قرار دادی با شیطان درج کنی و این یک جادۀ یک طرفه است که به 

هیچ طرف راه ندارد؛ حقیقت همین است، مردم زیادی را دیده ام که به خاطر کسب شهرت و 

ارزش اش را ندارد. )پایاِن ش را ندارد... اصاًل ن کار زدند و در نهایت هیچ ارزش اثروت دست به ای

 ش(سخنان

 

 

 ش(سخنان به لوسیفر )شیطان( قسم می خورم. )پایاِن می گوید: 
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 ها پیرو دارند.لیاردیبران شیطان ممتأسفانه! این پیام

 

 

عیف اند و اندکی از هستیم که اکثریت مردم دارای هوش ضی ی ما شاهد جامعهمی گوید: 

دارای ضریب هوشی باال هستند. به بیان دیگر این یک نوع سرکوب کردن جامعه است. بناًء مردم 

همه باید در حد اوسط قرار داشته باشند تا وابسته به دولت باشند؛ چون نمی توانند فوقیت 

)برتری( باشند، مردمی که ضریب هوشی پایینی دارند کاماًل وابسته هستند و در نتیجه این عده 

ها توانایی هوشیارانه  می شود را قبول می کنند؛ چون آن ه چیزی که به خورد شان دادهکثیر هم

فكر کردن را ندارند و عده ای اندکی اند که شریق هوشی باال دارند و عملكرد شناختی ذهن شان 

خواهند؛ ها می  انه درک کنند و این چیزیست که آنفعال است و می توانند شرایط را واقع بین

 این 
ً
ها دالر برای  ها پافشاری در مصرف کردن میلیون معما را کنار هم بگذارید، چرا آنپس قطعا

 ش(عه را سرکوب کنند. )پایاِن سخنانتبلیغات می کنند تا جام

های شان وصل است!  شه گوشیامروزه! در  غرب مردم همه وقت موسیقی می شنوند، همی

های شان  وشن می کنند، قدم می زنند و گوشیو موسیقی را ر ( سوار می شوند موتر) در ماشین

ها را با خود دارند و برای  می دهند و مردم لیست طوالنی آهنگوصل است و به موسیقی گوش 

آن بسیار هزینه کرده اند و می بینی که همه خود را گم کرده، هیچ وقتی برای فكر کردن ندارند؛ 
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ه، بناًء امروزه شیاطین اسباب زیادی دارند که در گذشته ها پر شد ین صوتچون زندگی شان با ا

 نداشته اند... و استفاده مؤثری از آن می کنند.

شما نمی توانید صنعت موسیقی را کنترول کنید؛ اما می توانید خود و اطفال تان را در 

 کنترول داشته باشید! به جای موسیقی روح و ذهن خود را با قرآن تغذیه کنید.

تم خواهند آمد که شراب را با مردمی از ام: »می فرماید سلم(ه )صلی الله علیه ورسول الل

متعال به زمین امر می کند  های دیگر می شنوند و بر سر شان آالت موسیقی می باشد، الله نام

  12«.ها را به شكل میمون و خود در می آورد ها را ببلعد و آن که آن

 سرشان می باشد.آالت موسیقی بر 

   

 

سلم( چگونه این را می دانست؟ این چیزیست که گفته شده من آن را او )صلی الله علیه و

 نساخته ام؛ فرموده: بر سر شان آالت موسیقی می باشد.

در زمان رسول الله چه کسی می دانست که این چه معنی دارد؛ اما امروز ما این مردم را در 

هاست... شما دیگر خودتان نیستید، شما به  ر آنینیم، ذهن تان آکنده از افكاهمه جا می ب

 ریحانا، مدونا، هیفا و هبی و یا هر خوانندۀ دیگر که مد روز است گوش می دهید.
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 قسمت سیزدهم: 

شیطانی برخی از ابعادِ 

 صنعت موسیقی.
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 موسیقی. شیطانی صنعِت  قسمت سیزدهم: برخی از ابعاِد 

موسیقی را برای تان توضیح دادیم؛ اّما بعضی از گر چه بعضی از ابعاد شیطانی صنعِت 

بینندگان ما ادعاء دارند که ما در این مورد زیاده روی کرده ایم و هیچ ارتباطی بین صنعت 

 موسیقی و شیطان پرستی وجود ندارد.

های  یكی از بزرگترین جشنواره )می توانید به یوتیوب سر بزنید و مشاهده کنید( این ویدیو

ر می های مختلف برگزانه با هزاران شرکت کننده در کشور )کالیمكس( است که ساالرقص و آواز 

. شود، جایی که مراسم شیطانی برگزار شده و از جانب شیطان سخنرانی هایی صورت می گیرد

ت نموده و باالی آن فكر کنید:
ّ
او در اطراف شماست، او  به هر سخنی که اینجا گفته می شود دق

ها هدایت  حساس است، راهش شما را به تاریكیشما تسلط دارد، او تاریک ترین اهای  بر کابوس

 می کند، آماده باشید چون او امشب اینجاست. 

 

 

می گوید: اینجا قلمرو من است، خوش آمدید به کالیمكس، کالیمكس شما را شیطان 

 تشویق میكند تا به شیطان درونی خود بپیوندید.
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 .جشنواره شیطان پرستان هستند گرداننده گان این

 

 

ها  د: مدتدر هر وقفه موسیقی صدایی پخش می شود که در مورد شیطان سخن می گوی 

قبل از خلقت انسان نیروی برتری )جن( بر روی زمین حكمفرما بود، نمی توان او را لمس کرد، 

 ا موجودیت اش را می توان حس کرد.نمی توان او را شنید؛ امّ 

دی جی یا خواننده را منحیث خادم شیطان معرفی می کنند تا آمده بر روی ها هر  و آن

 .استیج )صحنه( اجراء داشته باشد

ها می گوید: بگذارید کسی را معرفی کنم که تحت سایۀ ارباب مان )شیطان( قرار  یكی از آن

امشب دارد، کسی که زندگی )آزادی( خود را برای چیزی برتری فروخته است، او مدیر برنامۀ 

 ماست و او به رافیان )رذل و بیشرف( ملقب  شده است.
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 به سخنان این دی جی )خادم شیطان( توّجه کنید.

  

 

می گوید: امشب من انتخاب شده ام تا تحت سایۀ اربابم )شیطان( قرار بگیرم و برایم این 

وظیفه واگذار شده تا شیطان را پذیرفته و مالئک را از خود برانم، بگذارید صدایم شما را هدایت 

 ها را ه خانهها رقاص تاریكی اجراء کند، روحیست که سالکند؛ اولین شیطانی که باید بر محراب 

مدیریت می کند، خدای تاریكی از او خواسته تا این مراسم افسانه یی را افتتاح کند که به شما 

 .های این مسیر نزولی افكار تان را ضعیف سازد ود را آشكار کند تا در اولین قدممهارت های خ

 (شسخنان )پایاِن 

)قرین( را قرار الله متعال به منظور امتحان برای هر فرد یک جن  ،بر اساس دروس اسالمی

 . 13داده، وظیفۀ قرین این است تا شما را با وسوسه هایش به پلیدی ها تشویق کند

یكی از دی جی ها چنین می گوید: هر فردی دارای یک بعد تاریک )شیطان( است که قوی و 

 غلبه کننده است، او مسؤول است و بدتر از همه اینكه همۀ شما او را در خود دارید.
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می گوید: من نمایندگی از شیطان درونی شما )قرین( می کنم، من جسم و روح شما شیطان 

 ش(. )پایاِن سخنانرا کنترول می کنم، امشب شما از من هستید

ها می دانند که برای هر فرد، یک همراه همیشگی )قرین( وجود دارد و آن را شیطانی  آن

تگزار شیطان است و او )شیطان( چون قرین خدمدرونی می نامند؛ اّما چطور این را می دانند؟ 

 ها می آموزد که چگونه مردم را گمراه کنند. ا را با جزئیات می شناسد و به آنه آن

: هرگاه که شما تنها هستید، هر گاه که های جشنواره ی کالیمكس سخناِن یكی از گرداننده

د، او شما را با هر قدمی که های شما تسلط دار  د، او همیشه آنجاست، او بر کابوسخواب هستی

بر می دارید، کنترول می کند، او در زمین است، او در هوا جاری می شود، او در آب طغیان می 

. )پایاِن ها می سوزد و من همه جا در اطراف شما هستم ند، او در آب می وزد، او در شعلهک

 ش(سخنان

ه مردم را بواسطۀ جادوی حال اجراء کنندۀ بعدی را بر روی استیج می فرستند، کسی ک

 موسیقی مسحور می کند.

ترین اسلحه اش باب مان می خواهد که وسوسه انگیز : حال ارگرداننده جشنوارۀ کالیمكس

را استعمال کند که قدیمی ترین طلسم کتاب جادوی سیاه است و می گوید: دومین فرستادۀ ما، 
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ر به انجام این بخش مهم در مراسم و او مفتخ های دلخواه ارباب مان است یكی از دست پرورده

 ارباب مان است. 

 

شاید فكر کنید، چگونه ممكن است که بواسطۀ موسیقی جادو کرد، برای این باید ابتداء 

بدانید که جادو چیست؛ یكی از انواع جادو این است که شما بواسطۀ یک جن تسخیر شده و او 

 وشش می کنند که بدن شما را بواسطۀهنرمندان کها و  جیو این دی   14بدن شما را کنترول کند

ربان قوی این دو وسیله )موسیقی و قرین( کنترول کنند و به همین خاطر بعضی اوقات با ض

های ناخودآگاه شروع می کند که کاماًل خارج از کنترول شماست و  موسیقی بدن تان به حرکت

 باشید.این طور به نظر می رسد که گویا تسخیر )مسحور( شده 

های  ها و ریتم های بزرگی را با صوت ها این است که جمعیت گرداننده می گوید: وظیفۀ آن

 نفوذ کنندۀ موسیقی، سحر )طلسم( کنند. 
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 دو گروهی از هنرمندان وجود دارند:

 هایی که آگاهانه به شیطان خدمت کرده و اجتماع را فاسد می سازند. آن  -۱

 این کار را می کنند.هایی که ناخودآگاه  آن -۰

هایی که  آگاهانه این کار را می کنند، فقط عدۀ اندکی برای اجراء در استیج های  و از میان آن

 بزرگ انتخاب می شوند.

پیرو فقط یک نفر از خالقیِت خاصی برخوردار  ۱۲۲۲: در هر کالیكمس می گویدگردانندۀ 

ب خود می کند و زمانی که چنین شد آن فرد است، خالقیتی که با آن حّتی ارباب مان را مجذو

 این فرصت را دارد تا بر روی بزرگترین استیج ارباب مان اجراء کند.

 

 

آن ها حّتی می گویند که ادیان کوشش دارند تا شما را از موجودیت شیطان اخطار دهند؛ اّما 

 شما نمی توانید موجودیت او را قبول کنید. 

به اخطار دادِن شما  ادیان در کتب مقدس شان کوششگوید:  گردانندۀ کالیمكس می

ند؛ اّما این ثابت شده که هایی از اقوام صلح جو در مورد حقیقت به شما گفته ا نمودند، درس

ها بی هوده بودند، شما هنوز به وجود او )شیطان( قانع نشده اید، شما هنوز قدرت بعد  همۀ آن

 .از آنچه شما تصور می کنید هستممن بدتر ید: و شیطان می گوتاریكی را احساس نكرده اید 
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 ها/ایلومیناتی( در ارتباط اند. های سری )فریماسون ها چگونه با فرقه ببینید که آن

 .این مراسم با صدای رهبر روحانی ما )رفیان( اجراء می شود

 

 

می گوید: بگذارید صدایم شما را هدایت کند، من شما را به سطح باالیی از آگاهی می 

 رسانم، مرا تا جهانی با ابعاِد دیگر تعقب کنید و خود شاهد باشید پیروانم! 

 . )پایاِن های سری با صدای شان ما را خشنود ساختند گرداننده می گوید: کاهنان فرقه

 ش(سخنان
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به حضار می گویند: که حال همۀ شما نفرین شده اید و هیچكس  ها موسیقی بعد از ساعت

 های شان به حقیقت کور است. گیرد؛ چون چشم این سخنان را جّدی نمی

ها، شما را  بود؛ اّما در نهایت خدای تاریكی : مبارزه یی طوالنیکالیمكس می گوید گرداننده

هستید که در زندان ارباب مان زندانی در قلمرو خود فروکش کرد و حال شما ارواح نفرین شده 

 ش(سخنان اسیر او هستید. )پایاِن  شده اید، شما

توانید نفس تان را کنترول کنید، آن را با را مانع شده نمی توانید، اّما میشما صنعت موسیقی 

 موسیقی تغذیه نكنید. 
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 قسمت چهاردهم: 

ی ی های رایانه بازی

 .گیم()ویدیو
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 گیم(.یی )ویدیو  های رایانه چهاردهم: بازیقسمت 

های ویدیویی( آفِت بزرگی در جامعه مان منظورم جامعۀ جهانی است.  اثرات ویدیوگیم )بازی

ین یک صنعت چند میلیون دالری است که اکنون قدرت و منابع بزرگی را در اختیار دارد که ا

بگونۀ باور نكردنی مضر و اعتیاد آور است که حّتی سبب مرگ مردم شده، یک پسر جاپانی 

 )ژاپنی( تا حدی بازی می کرد که بر سرش حملۀ قلبی آمد، سبب مرگ مردم شده. 

الم برای ز مردم به آنگونه معتاد می شود، به همین دلیل إساین درست است که عدۀ کمی ا

هایی که برای مردم مضر است را منع نموده است و هر کسی که مردم رحمت است؛ چون چیز 

فقه را خوانده باشد می داند که در آن بخشی در مورد بیع است که در آن، فروختن اسباب لهو 

ود حرام است، می توانید که به بازی های خ ، فروختن گیم )بازی(منع قرار داده شده است

ان مهم ها )هفت سنگ( بازی می کنند، اطفال کوچک برای ش بپردازید، مثاًل اطفال با سنگ

ها می دهید؛ اّما درآمد از طریق فروش اسباب لهو در شریعت جایز  نیست که چه چیزی را به آن

کنند آه برو این کار را بكن و  نیست، هیچ کسی دیگر در این مورد حرف نمی زند و فكر می

منحرف می سازد  اشكالی ندارد، این وضعیت کنونی ماست؛ چون شیطان ما را به گونۀ تدریجی

 های آن توّجه کنید: پس اگر به پی آمد

 انزوای اجتماعی؛ 

 تنبلی در دروس مكتب؛ 

 ؛(هایی اند که بازی نمی کنند چاقتر از آن افرادی که بازی می کنند) چاقی 

  که در دین ما گناه بزرگی محسوب می شود، این حرام است که وقت را )ضایع کردن وقت

 ؛(ضایع کنیم

 ( این را می دانیمگرایش به خشونت)؛ 

 ضرر مالی؛ 

  کاهش همدلی )حس همدلی تان کمتر می شود(.و 
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میانگین سال است، واقعا چكار می کنید؟! جدا  ۹۵اوسط سِن افرادی که بازی می کنند 

 سال است، زمانی که یک بازی به نام تیترس وجود داشت. ۹۵سن آن ها 
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بله جالب به نظر می رسید،  من و قباًل آن را بازی نكرده بودم، بناًء شروع به بازی کردن کردم، 

و نمی دانم برای چند ساعت آنرا بازی کردم وقتی آنرا بس کردم، صورتم را  15آنرا بازی کردم

)دور دادم( و دیدم که آن تصاویر جلوی چشمم پایین می آمدند و اصاًل دیگر بازی چرخاندم 

ها هستم،  الف آن بازیها نرفتم، من مخ اهد است( هیچگاه به سراغ آن بازینكردم )خانم ام ش

 های مضر هستند و به شما هم توصیه می کنم که:  ها بازی آن

 ها را کنار بگذارید؛ این بازی 

 ۀ درست کنید، زبانی را بیاموزید؛فاداز وقت تان است 

 اصلی( در مورد إسالم حرف بزنید؛ بروید با مردم )اورنگ 

 ا از روی سرک )خیابان( جمع کنید؛های داوطلبانه کاغذ ها ر  بروید بگونۀ گروپ 

 ا بروید یک کار مفید انجام دهید؛جد 

 بروید فوتبال بازی کنید؛ 

 به مالقات مادر بزرگ تان بروید؛ 

 هیچ کس جویای احوال شان نمی شود؛مالقاِت مریضانی که  بروید به 

 کاِر مفیدی انجام دهید و وقت تان را با این بازی تلف نكنید. 

 ۰۶۹، ۱۱زیر سن  ۰۵۹ساله هستند،  ۴۳تا  ۱۱ها هستند  افرادی که مشغول این بازی ۴۳۹ 

 سال؛ بناًء این یک مصیبت عام است. ۵۲باالی 
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 درگیری های فیزیكی نگاه کنید.به این 

 

 

هایی  مردها آن ۵۱۹ها سهم داشته اند،  خانم ها در آمریكا در این درگیری ۴۲۹بازی کن ها، 

و می گویند: آه نمی توانی این قیاس را ثابت  ۰۱۹در برابر  ۱۴۹که بازی نمی کنند را ببینید، 

کنید؛ برای دانستن این حقیقت نیازی به متخصص راکت )موشک( نیست، نتایج ضعیف در 

، هیچ ربطی ندارد، ۰۹۹و  ۰۲۹هایی که بازی نمی کنند  آقایان، آن ۹۹۵و  ۴۲۹مكتب، خانم ها 

ها مردمی هستند که به  ، این۰۹۹و  ۱۵۹ال... بازی کن ها وانی ثابت کنی! صدمه به امونمی ت

ز هم آقایان که به نظرم هنو ۱۲۹خانم ها و  ۵۹اموال صدمه می رسانند، به عبارت دیگر تخلف، 

های مشهور دارای محتوای خشونت آمیز است که نیم آن به  بازی ۱۳۹درصدی باالیی است، 

 شكل جدی است. 

 اوتو(. كه بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت )گراند تیفتبازی ای
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 جنایتكار بودند )فروشندۀ 
ً
که اصاًل توسط چند جنایت کار ساخته شده است، آن ها واقعا

مواد مخدر( که به ایده ساخت این بازی رسیدند، در این بازی شما با کشتن پولیس امتیاز کسب 

 می کنید. 

 های ویدیویی(. گاه کنید به این صنعت )صنعت بازین

 

 

 گمراه می کند. او )شیطان( شما را به تدریج

 صاحب  ۰۲۲۱این آمار سال 
ً
 میلیارد دالر بود. ۱۰است که تقریبا
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این یعنی قدرت بسیار زیاد... اگر شما آنقدر پول داشته باشید؛ می توانید قضاة را بخرید؛ 

 های بزرگی بكنید.تلقین فكری کنید؛ می توانید کار  می توانید مردم را

 توّجه کنید. (Director Media & Child Health Center) به سخناِن این فرد

 

 

هایی هستند که به  ور؛ حّتی در بین اطفال همان بازیمی گوید: متأسفانه بازی ها مشه

خاطِر خشونت علیه دیگران به شما پاداش می دهند و اگر شما به این حقیقت فكر کنید که مردم 

های مرکز تجارتی  ا نشسته و می آموزد که چگونه برجدر مقابل یک بازی شبیه سازی پرواز هواپیم

های شبیه سازی کشتار قرار می دهیم،  و ما اطفال مان را در مقابل بازیرا به خاک یكسان کند 

ما واقعا به کدام جهت روان هستیم؛ ما باید این حقیقت را در نظر بگیریم که ذهن، افكار و رفتار 

ز مدیا و سرگرمی در کار نمی بود ما این کار را نمی کردیم؛ بناًء شان تغییر می کند، اگر تأثیراتی ا

ما باید با چشماِن باز به این مسأله توّجه کنیم و بدانیم که ما اطفال خود را تغییر می دهیم، ما 

ی خودمان را تغییر می دهیم، ما باید مطمئن شویم که این تغییرات همان چیزیست که ما م

  ش(سخنانخواهیم یا نه. )پایاِن 

های ویدیویی  بازیبه سخناِن یكی از طراحاِن این ویدیو گیم ها دقت کنید که می گوید: 

های اخالقی و بخصوص اطفال را تحت تأثیر قرار این شده اند تا حس همدلی و معیار طوری دیز 

دهند و این کار باعث شد که من به این کار خاتمه دهم؛ چون من محتوایی را می ساختم که 
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ها را  م تا بواسطۀ آن شیطانتخریب همدلی در اطفال و جوانان می شد، من طراح صدا بود باعث

)در بازی( زنده بسازم، چرا باید این کار را می کردم... این اصلیت من نیست! نمی دانم که مردم 

گیم را ترک کردم؛ عت ویدیو این را درک می کنند یا نه؛ اّما این داستان من است که چگونه صن

كه نمی توانستم بخشی از گروهی باشم که چنین محتوایی را تهیه می کنند تا این ن منچو

طفال خود را های اخالقی مردم گردم. به نظر من هیچكس نباید ابیشتر باعث از بین بردن معیار 

گیم( بازی کند، هیچكس نباید اطفال خود را اجازه دهد که موبایل داشته اجازه دهد که )ویدیو 

را حمایت می کند، می دانید! ها  د! اگر ببینید که چه کسی این گیمتلویزیون تماشا کننیا  باشند

 بازیهای نظامی وجود دارند که توسط خود ن بازی
ً
های جنگی  ظام ساخته می شود که اکثرا

هستند و بعضا توسط )سی آی ای( پشتیبانی مالی می شوند، شما باید ببینید که هزینۀ مالی 

وش کیست و از خود خواهید پرسید که پول اش از کجا می آید؟ در قسمتی از این ها بد یاین باز

ها می گوید چه  ها و دولت )که به شرکت ی وجود دارد که ارتباط میان شرکتصنعت نماینده ای

کار بكنند( را بر قرار می کند، حال من نمی توانم به مرجع خاصی اشاره کنم؛ اّما اگر آن بعد 

بگیرید بسیار واضح خواهد بود که هر چیز مطابق فرمان دولت صورت می گیرد قضیه را در نظر 

 بازی کنید؟آف دیوتی( را بطور مثال چرا شما می خواهید چیزی مانند )کال 

چرا می خواهید تفنگی را گرفته و مردم را )بگونۀ خیالی( بكشید؟! چه چیز باعث می شود 

ت ببریم؟! که ما آنرا سرگرمی فكر کرده و از آن
ّ

 لذ
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 ( توّجه کنید.Director Media & Child Health Centerدو باره به سخنان این فرد )

 

 

های سنی، تأثیر گذاری  نشان داده که سیستم وضع محدودیت می گوید: مطالعاِت پی در پی

منحیث مدیا مورد نظر را دست کم گرفته. مشكل دومی برای من منحیث یک متخصص اطفال و 

های نه بر اساس علم بوده و نه پی آمدهای وضع شده  كی از والدین این است که محدودیتی

ها در نظر می گیرند پذیرش اجتماعی آن  وا در نظر گرفته شده، چیزی که آنپخش این محت

های سینمایی محدودیت )رتبه  ر محدودیت های وضع شده برای فیلممحتوا است بطور مثال د

  نشان دادِن یک فرِد برهنه در نظر گرفته اند.آر( را برای 
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( در نظر گرفته ۱۹اّما برای دریدِن شكم یک انسان فقط محدودیت )رتبه پی جی و یا پی جی 

 شده.

 

 

و این به ما می آموزاند که این کار نه تنها قابل قبول است؛ بلكه حّتی باید خوش آیند باشد، 

ت
ّ

باید ها را  م. بناًء متأسفانه سیستم محدودیتبردن انجام می دهی چون ما این کار را برای لذ

تشدید کرده ایم؛  ها می گویند که ما محدودیت های وضع شده را همانگونه که هستند، دید. آن

و خوبی  ها فقط بخاطر پذیرش اجتماعی تولیدات شان است نه به منظوِر صحتاّما این تشدید

 ش(اطفال. )پایاِن سخنان

گیم یكی از قوی ترین تله های شیطانی است که بخشی عمیقی از اجتماع را دیو صنعت وی

مورد هدف قرار داده و باعث یک نوع اعتیاد جّدی در میان مردم شده است و این اعتیاد باعث 

 می شود تا ذهن و رفتار تان به سادگی توسط محتوای آن ها دستكاری شود. 

ها را ادامه می دهم، من هوشیار هستم و تحت  زیآه من این بابعضی از شما تصور می کند 

تأثیر محتوای آن ها قرار نخواهم گرفتم؛ پس بگذارید برای تان بگویم که شیطان شما را بیشتر از 

دیگران هدف قرار داده؛ چون او شما را با ادعای اینكه )هوشیار هستید و تحت تأثیر قرار نمی 

 کشاند. گیرید( بیشتر از همه به طرف این تله می
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ببینید که چگونه شیطان پرستی را ترویج داده و اطفال تان را برای قبول نمودِن آن آماده می 

 .سازند

 

 

را بر من بریزند، بگذارید  های تاریكی فرمان می دهم که قدرت شرارتمی گوید: من به نیرو

های دوزخ )جهنم( باز شود و در لبۀ پرتگاه از من چون برادر و دوست استقبال کنید، من که َدر 

 دهم که هر چیز طبق خواست من باشد.فرمان می 

 

 

ها را فرمانروای کنم، اگر من نتوانم جهان انسان می  گوید: من قصد دارم این جهان را خراب 

 ش(. )پایاِن سخنانکنم؛ پس هیچ کس نباید کند



 ...............................|.......................ارتِش شیطان.................................................  

 

 

 

 سرگرمی است؟ یا آماده ساختن 
ً
صنعت اطفال تان برای نظم نوین جهانی؟ آیا این واقعا

 ها را پیش می برد. های سری بوده و اجندای آن مربوط به شبكۀ ایلومیناتی و فرقهویدیو گیم 

های دّجال مانند ساخته تا دّجال واقعی را هنگامی که آمد  ل شما را شیفتۀ شخصیتاطفا

 بپذیرند.

 اسم این بازی دارک مسایا )مسیح تاریک( است؟!چرا 

 

 

 این مسیح المظلم )مسیح تاریک( است. چرا این مسیح تاریک یک چشم دارد؟
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ها را  ه چه کار می کنند؛ اّما شیطان آنها را وادار می سازد؟ شاید خودشان ندانند ک چه کسی آن

 وادار می سازد؛ چون او مردم را آماده می سازد.

 

 

می گوید: من در زمان سفر کردم تا شما را هشدار دهم، این گذشتۀ من است ولی آیندۀ شما 

 ش(را تغییر دهیم. )پایاِن سخنان یعنی ختم بشریت؛ پس باید باهم آنو این 

 م توهین می کنند؛ دروازۀ مسجد النبوي.ها به إسال ها حّتی در این بازی آن
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سلم( قرار داده م پیامبر )صلی الله علیه وــنشان شیطانی )لوس ایلومینادوس( را باالی اس

 اند.

 

 

 

 

 

 

 

تر  مبارزه کرد، هر قدر به هدف نزدیکمأموریت این بازی این است که باید علیه سیستم شریر 

می شوید متوجه خواهید شد که آیات قرآن و دیگر مقدسات إسالم در این بازی جاگذاری شده و 

بگونۀ ناخودآگاه این احساس را به شما منتقل می سازد که گویا سیستم شریری که با آن این 

 .یک اجندای دقیق إسالم ستیزی؛ دارید إسالم است مبارزه
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 دروازۀ کعبه در گیم.

 

 

 و این هم دروزاۀ واقعی کعبه.
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ها و اشكال نیز در گیم وجود  عبه واقعی وجود دارد، همان نشانههای که در دروازۀ ک عین نشانه

 دارد.

 

 

 بازی جاگذاری کرده اند.ها دروازۀ کعبه را در این  آن

 فردی که در مقابل دروازه است می گوید: )بنایی که ترس را بوجود آورد، ترس را(.
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ها  ترویج دهندۀ فساد هستند و شما آنها فقط چند مثالی از میان هزاران بازی است که  این

چون ها( و یا با آنالین بازی کردن؛  خواه با خرید تولیدات شان )بازی را حمایت مالی می کنید

ها برای هر ثانیه اش پول در آمد می کنند خواه با پخش  قتی شما آنالین بازی می کنید، آنو

 ها. یا استفادۀ انترنت برای آن بازی اعالنات و

د و این های گیم سازی هستی خت مقادیر کوچک دالری به شرکتشما همواره در حال پردا

 ها چندین برابر بیشتر از طریقه های دیگر درآمد داشته باشند. ن شرکتباعث می شود که ای

؛ این یعنی شما وقت تان )زندگی تان( را صرف می کنید تا صنعت گیم سازی پول بدست آرد

 های مفید کنید. صرف منافع شیطان نه بلكه صرف کار زندگی تان را 
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 قسمت پانزدهم: 

های سری با نشانه  فرقه

 آشکار. های
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 های آشكار. های سری با نشانه فرقهقسمت پانزدهم: 

ا سری وجود دارند چرا های واقع طرح کردید: که اگر فرقهاکثریت شما این سؤال را م

 جا آشكار است و چرا هویت خود را پنهان نمی کنند؟ های شان در همه  نشانه

 این دو دلیل اصلی وجود دارد:

 اجتماع.ترویج شیطان پرستی در  -۱

فرقه های سری می دانند که اگر عالئم خود را در هر جا آشكار سازند، برای مردم آنقدر عادی 

خواهد شد که دیگر کسی متوجه تهدید آن نخواهد شد؛ چون اگر چیزی بسیار علنی شود، عام 

جّدی نخواهد گرفت، از طرف دیگر این نوعی تبلیغ برای شیطان  را خواهد شد و دیگر کسی آن

ها  م آنپرستی و دعوت مردم بسوی آن است تا مردم یا بگونۀ آگاهانه یا ناخودآگاه در مراس

های مردم از این عالئم استفاده کرده و گرایش  امروزه شاهدیم که تودهاشتراک کنند و در نتیجه 

ها شده و از طرز تفكر  شتر شده و مردم مشتری تولیدات آنان بیها و عالئم ش همردم بسوی نشان

ه و از مراسم شان شان پیروی می کنند و می بینیم که مردم در کانسرت های شان اشتراک کرد

های سری پیوسته و عضویت آن را بدست می  حّتی بعضی از مردم به فرقهپیروی می کنند؛ 

 آورند. 
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گمراه نمودن مردم است که آشكارانه برای خود تبلیغ کنند بجای بناًء این یک شیوۀ موفق در 

یی که  ین هدف از استفاده هیچ نوع وسیلهاینكه خاموش و پنهان باشند و برای دسترسی به ا

 بتواند مردم را جلب کند، دریغ نمی کنند.

شیطان می خواهد که شما مسئولیت گناه خود را بدوش گرفته و به خواست خود  -۲

 پیروی کنید.از او 

این یعنی اگر نا  شیطان می خواهد که شما مرتكب گناه شده و مسئولیت آن را بدوش بگیرید

دانسته مرتكب یک گناه شوید آن گناه قابل بخشش خواهد بود؛ چون شما اصال نمی دانستید 

که که آن عمل گناه محسوب می شود و این چیزیست که شیطان آنرا نمی خواهد، او می خواهد 

ابتداء بدانید عملی را که انجام می دهید گناه است و سپس شما را دعوت به انجام آن می کند و 

اینگونه است که او مسئولیت گناه را بدوش شما می گذارد و تصور کنید که امروزه ما شاهد آن 

 عالئم هستیم که عمدا نام های شیطانی دارند )مانند: شاخ شیطان، شمارۀ شیطان و غیره(.
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هایی  است و یا در جشنوارهو مردم از این عالئم استفاده می کنند با آنكه می دانند شیطانی 

سم را چون هالوین، کارنیوال و بعضی از کانسرت ها اشتراک می کنند و به خواست خود آن مرا

 های شیطانی را در آن می بینند.انجام می دهند با آنكه چیز 

 های ویدیویی )ویدیوگیم( می بینند. ها و بازی شیطانی را در آهنگئم ها و عال ها پیام آن

 

 

 ها ادامه می دهند. ها و بازی کردن آن گیم با آن هم به شنیدن آن آهنگ و

شیطان همه چیز را برای تان آشكار ساخته و در روز قیامت می گوید: من را نه بلكه خود را 

دادم که چنین و چنان چیز شیطانیست و شما را مالمت کنید؛ چون من به وضوح به شما نشان 

به انجام آن دعوت کردم و شما با وجودی که آنرا می دانستید از من پیروی و از فرمان الله متعال 

 سرپیچی کردید.

سبحان الله در روز قیامت چنین چیزی وجود ندارد که پدرم پیامبر بود و یا مادرم متقی بود، 

 را به بهشت و یا به جهنم می برد.  نه نه نه... اعمال تان شما
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َه ))نم یک خطبه می دهد و او می گوید: الله متعال می فرماید: که شیطان در جه
ّ
ِإنَّ الل

َحقِّ 
ْ
ْم )) ،«الله متعال شما را به حق وعده داد(( »َوَعَدُکْم َوْعَد ال

ُ
ْفُتك

َ
ْخل

َ
أ

َ
ْم ف

ُ
ك و من نیز به (( »َوَوَعدتُّ

و سپس او چیزی گفت « خیانت کردم، من به وعدۀ خود وفا نكردم شما وعده دادم و من به شما

م که من می خواهم شما خواهران و برادران گرامی متوجه آن شوید؛ او گفت: ))
ُ
ْیك

َ
َوَما َکاَن ِلَي َعل

َطاٍن 
ْ
ن ُسل شیطان می خواهد از خود دفاع کند، او می « من هیچ قدرتی بر شما نداشتم(( »مِّ

اْسَتَجْبُتْم ِلي)) ،ر شما نداشتمگوید: من هیچ قدرتی ب
َ
ْم ف

ُ
ن َدَعْوُتك

َ
 أ

َّ
جز اینكه من شما را به (( »ِإال

   .{۰۰}سورة اإلبراهیم: «گناه دعوت کردم و شما نیز اطاعت کردید

 همین؛ شیطان می گوید: برو به کازینو.

 

 

 شیطان به شما می گوید: انترنت را برای چیزی که حرام است صرف کن.
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  شیطان به شما می گوید: معاملۀ رباء )سود( کن.

 

 

شیطان به شما می گوید: الف بزن و به رخ دیگران بكش؛ چون تو در این کشور و در آن کشور 

 زندگی می کنی.
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شیطان به شما می گوید: این از لیاقت توست و چون تو زیرک هستی می توانی تمام این 

 .بدست بیاریثروت را 

 

 

ْم شیطان شما را می فریبد؛ او می گوید: ))
ُ
ن َدَعْوُتك

َ
 أ

َّ
َطاٍن ِإال

ْ
ن ُسل م مِّ

ُ
ْیك

َ
(( َوَما َکاَن ِلَي َعل

جزء اینكه شما را به گناه  من هیچ تسلطی بر شما نداشتم، من هیچ کنترولی بر شما نداشتم،»

وُموِني ))، «دعوت کردم و شما پذیرفتید
ُ
اَل َتل

َ
مف

ُ
نُفَسك

َ
 أ

ْ
وُموا

ُ
مرا مالمت »(( سپس می گوید: َول

شیطان می خواهد از خود دفاع کند، من هیچ تسلطی « نكنید، مرا نه بلكه خود را مالمت کنید

بر شما نداشتم؛ جزء اینكه شما را دعوت به گناه کردم و شما از من پذیرفتید، مرا نه بلكه خود را 

 مالمت کنید.
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 قسمت شانزدهم: 

  تاریکچهرۀ 

 .فمینیسم
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 فمینیسم.چهرۀ تاریک قسمت شانزدهم: 

دّجال به مرقناه » ابن عمر روایت می کند که رسول الله )صلی الله علیه وسلم( فرمود:

)نزدیک مدینه( می آید و اکثرا زنان به سمت اش می روند تا حدی که مردی به سراغ زن، مادر، 

 16«.به دّجال بپیوندنددختر، خواهر و خاله اش رفته و آن را محكم می بندد تا مبادا 

می گوید که اکثر پیروان دجال زنان خواهند بود و اینكه تأثیر گذاری فریب  این حدیث به ما

دجال باالی زنان آنقدر زیاد خواهد بود که نیاز است مردان فامیل بگونۀ اجباری مانع زنان شوند 

تا اینكه فریب دجال را نخورند این یعنی وقتی که مأموریت دجال به اوج خود می رسد، چیزی 

 زنان رخ خواهد داد. عجیبی در دنیای

یک فریب بزرگ در جهان زنان امروز جریان دارد که باعث می شود زنان به حدی فاسد شوند 

پدیده ای به نام  ه او ملحق شوند و این فریب در عقِب که وقتی دجال را ببیند به سادگی ب

رد؛ چون فمینیزم پنهان است و این بدین معنی نیست که تمام زنان فریب دجال را خواهند خو

خواهرانی هستند که ایمان شان قوی تر از اکثر مردان است؛ بلكه بدین معنیست که اکثر پیروان 

های دجال قرار گرفته اند که تلقین ذهنی شده و  ان هستند که طوری تحت تأثیر فتنهدجال زن

ن می ها هر چه را که دجال و پیروانش به خورد شا ، آنظرفیت تفكر منطقی را از دست می دهند

ها همچون  می پیوندند؛ بنابر این، آن« دّجال»ها به او  اور می کنند و اینگونه است که آندهد، ب

 روباط در دستان دجال خواهند بود.

حال زمانی که ما به موضوعات فمینیزم نظر می اندازیم، باید بدانیم که فمینیزم ایكه در غرب 

است کامال متفاوتر است از آنچه که ما منحیث یک مسلمان فكرش را می کنیم؛ چون اساس و 

تاریخی که فمینیزم را در غرب بوجود آورده متفاوت است از آنچه که برای مسلمانان است. 

قوقی که فمینیزم غربی معرفی کرده کاماًل ضد فامیل و ضد سرشت زنانه است که بعضی از ح

باعث ترویج همجنسگرایی میان زنان و اعمال انحرافی دیگر می شود، این در سازمان ملل متحد 

منشور شد، در کانفرانس های زنانه شان این موضوعات حمایت می شود، دامنۀ چیزی که 

ه یک فمینیزم رادیكال مبدل شده که مردان را دشمن تلقی نموده، مناسب و عادالنه بود حال ب
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 ها سخن از جامعۀ مرد ساالر می زنند که یگانه راهی که زنان می توانند واقًعا آزاد باشند این آن

 آنرا گرفته و می توان صاحب طفل شد.است که از شوهر خود طالق بگیرند، 

 

 

ها  بدون دخالت مرد بچه دار شوند، آنمخصوًصا حال که بواسطۀ تكنالوژی زنان می توانند 

 بانک اسپرم دارند که هماهنگ کرده.
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بناًء می گویند ما نیاز به مردان نداریم، البته نیاز به مردان دارید که اسپرم تولید کنند؛ بناًء 

 باشید...درست؟!اینطور نیست که به مردان نیاز نداشته 

اّما موضوع این است که حّتی ازدواج را به دیدۀ ظلم باالی زنان می بینند؛ چون این مفكوره 

ها این را ظلم می پندارند، بناًء آن ها باالی  فامیل است و... قبول ندارند، آن که مرد سرپرست

ام کانفرانس های نظام خانوادگی حمله یی را راه اندازی کرده اند و این بحث چیزیست که تم

هایی که مرتبط به ملل متحد و غیره هستند فمینیست هایی  فته، کانفرانسزنان را فرا گر 

 آمریكایی و اروپایی بر مباحثات غالب شده اند.

ها  نیزم چیست؟ ببینید اهداف اصلی آنمی خواهید بدانید اجندای اصلی در عقب فمی

 چیست. 

بزرگ خواهیم کرد که به نیروی بشری باور داشته باشند فرزنداِن خود را طوری  ۰۲۲۲تا سال 

  مینیستی آمریكا و مأمور سی آی ای(.رهبر جنبش ف)گلوریا استاینم،  نه به خداوند

از آن جا که ازدواج باعث بردگی زنان می شود واضح است که تمرکز جنبش زنان باید بیشتر 

  ک رهبر رادیكال فمینیست(.کرونین ی شیال) حمله به این تشكیل "فامیل" باشد روی

خاتمه دادن به ازدواج یک شرط الزمی برای آزادی زنان است؛ بناًء برای ما مهم است که زنان 

را ترغیب به ترک شوهران شان کنیم، تمام تاریخ را باید به دیدۀ ظلم بر زنان از سر نوشت، ما باید 

رج شده )اعالم فمینیزم( در سال ه چون "افسون و جادوگری" برگردیم )مكتوب دبه ادیان گذشت

۱۳۱۱.) 

جتماع ها جدا ساخته و در ا ها را از فامیل رگ کنیم، باید آنبرای اینكه اطفال را با مساوات بز 

تأثیر گذاری مردان دور نگه داریم )ماری جوبین رئیس ها را از هر گونه  بزرگ شان کنیم، ما باید آن

 فمینیست مكتب پژوهش روی(.

د می تواند اینست که او رین کاری که یک فامیل بزرگ برای یكی از نوزادان خومهربان ت زنان

  را بكشد )مارکارت سنگر بنیانگذار )والدین پالن شده( منجر به رژه در سقط جنین(.
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هتر( شان نیاز مبرم میلیون ها زن در سراسر دنیاست برای تحقق رویای )فردای بسقط جنین 

 )بنیاد اکثریت فمینیستی(.

اید فامیل ها از بین رفته و مردم راه بهتری برای همزیستی بیابند، فروپاشی فامیل ها یک ب 

 فمینازی(. -عینی است )لیندا گوردونروند انقالبی 

این عجیب است که امروز زنان در مورد نقش خود در اجتماع سردرگم هستند، آن ها حیران 

می گیرد تا اینكه باعث چنین هستند چون تالش های زیادی تحت نام فمینیزم صورت 

سردرگمی میام مردم شود و در نتیجه ازدواج ها و فامیل ها تهداب اصلی نظام اجتماعی و 

اخالقی در معرض خطر قرار دارند و بیشتر این مشكالت زیر پای جنبش فمینیزم است؛ چون 

که خالق شان ذهن زنان را طوری تغییر داده که زنان ارزش واقعی خود و مسئولیت های مهمی 

 برای شان داده را فراموش کرده اند.

نیزم فكر می کنند این است که زنان خواهاِن معاش مساوی بوده چیزی که عوام در مورد فمی

و از سخت گیری های خاص اجتماعی آزاد باشند و ممكن فكر کنیم که این جنبشیست برای 

 دی تر است.خاتمه دادن به ظلم علیه زنان؛ اّما اجندای اصلی خیلی ج

وأشراطها  اعةِ الّس  من أعالِم  إنَّ  ))یا ابَن مسعوٍد رسول الله )صلی الله علیه وسلم( می فرماید: 

  17((.ساءِ النِّ  ؤامرَة ومُ  بیاِن الصِّ  ُملَك 

م جوان ثروتمند خواهند شد و ای ابن مسعود! یكی از عالئم قیامت این است که مرد»

 «.آید هایی فاسد ساختن زنان به وجود می جنبش

این پیامبر ماست که سخن می گوید، او می فرماید مردم جوان ثروت عظیم خواهند داشت 

 سالگی صاحب ثروت چند میلیارد دالری شد. ۹۲مثل مارک زاکربرگ که قبل از 
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ببینید چه ، هایی را خواهید دید که سبب فاسد شدن زنان می باشد و خواهید دید و جنبش

 .جنبش "فمینیزم" استکسی در عقب این 

اسامه بن زید روایت می کند که پیامبر )صلی الله علیه وسلم( می فرماید: ))عن أسامة بن 

علی  أضرَّ  بعدي فتنًة  ما ترکُت النبي صلی الله علیه وسلم قال: )) عن -رضي الله عنهما-زید 

ساء((. جال ِمَن النِّ   18الرِّ

بعد از خود فتنه »الله علیه وسلم( می فرماید:  اسامه بن زید روایت می کند که پیامبر )صلی

  «.یی خطرناک تر از زنان را برای مردان نگذاشتم

 ها باید مطالعه اصلی ما باشند، ما نان برای نفوذ در مردان نیست، آنهیچ راهی قوی تر از ز 

استبداد افكار عمومی ب آن ها کرده و آن ها را تشویق به آزادی از باید خود را متمرکز به افكار خو

نظیر برای ذهن برده شده آن هاست که  و ایستادگی برای حقوق شان کنیم، این یک تسكین بی

 ی( افراط می کنندخود )تحسین شخصها فقط در تمایالت  از هر گونه بند رها شوند؛ چون آن

 شبكه ایلومیناتی(.بنیانگذار آدم وایسهاوپت )

 

 

هایی که به من گفتند این بود که ما یک شب در خانه او بودیم و حرف می گوید: یكی از چیز 

می زدیم شروع به خندیدن کرد و گفت: آرونفكر میكنی دلیل جنبش آزادی زنان چه بود؟ چون 
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تا آن زمان در موردش عادی فكر می کردم، گفتم: چیز هایی از قبیل حق زنان برای کار کردن و 

درست همانطور که می خواهند حق رای دادن داشته باشند،  حقوق )معاش( مساوی با مردان،

شروع به خندیدن کرد و گفت: تو یک احمق هستی و من گفتم: چرا احمق هستم؟ گفت بگذار 

برایت بگویم هدف اصلی عقب آن چه بود؛ گفت ما )راکفیلرها( این جنبش را تأمین مالی کردیم 

ا کسانی هستیم که تمام رسانه ها و مجالت را در ما جنبش آزادی زنان را تأمین مالی کردیم و م

گفت دو دلیلی اساسی وجود داشت؛ دلیل اولی اینكه قبل از کنترول داریم، بنیاد راکفلیلرها 

حال اطفال در سنین  آزادی زنان، نیم جامعه تكس نمی پرداختند و دلیل دومی این بود که

فكار شان را از همان سنین کنترول کنیم و کوچكتر به مكتب )مدرسه( می روند و ما می توانیم ا

اینگونه نظام فامیلی را از بین می بریم و اطفال والدین خود را نه بلكه دولت، مكتب و ادارات را 

چون فامیل می بینند، بنابرین این دو دلیل اساسی برای نهضت آزادی خواهی زنان بود که من 

وقتی نیت، اهداف و منشأ شوم آنرا دانستم،  آنرا تا آن زمان یک چیز خوب می پنداشتم؛ اّما

شرارت را در عقب آن )چیزی که فكر می کردم یک حرکت خوب است( دیدم. آرون آیا می دانی 

که گلوریا استاینم در یكی از کتاب هایش اقرار کرده که سی آی ای )مجله مس( را حمایه مالی 

ی ای پشتیباِن مالی )مس مگزین( کرده؟ نه اصال نمی دانستم، هیچگاه نشنیده بودم، سی آ

بود؟ مس مگزین را با اهداف بیان شده )گرفتن مالیه از زنان و از بین بردن نظام فامیلی( حمایه 

کرده، شوخی نكن، اصال نشنیده بودم، خوب اگر چه هدفی که در عقب آن بود را می دانستم، 

اینم( افتخار می کرد، که سی ولی نمی دانستم که سی آی ای در آن دست دارد، او )گلوریااست

آی ای می خواست او را در راستای کمک به زنان همكاری کند، بنابرین آن را حمایه کرد، بله... 

ها کردند این بود که روی مشكالت تن و حكومت کردن است، کاری که آنتفرقه انداخ هدف شان

ی هدف طبقه ممتاز کمک اصلی تمرکز کنند، از طرق مختلف اصالحاتی در امور زنان آوردند ول

 کردن آن نبود، می خواستند واقعا اصالحاتی آورده و مردان را از آنان دور سازند. )پایان(

دلیلی که ما باید این جنبش را جدی بگیریم این است که آن ها جبهه گیری می کنند، 

پا شده و ه برها روشنفكری مغرورانه ایكه در جامع هایی را بوجود می آورند، مفكوره حدس و گمان

ها را تحت تأثیر خود قرار داده و بر سیستم  ها قانون و محكمه آنجایگاه خاصی پیدا کرده، 

ی بر ی د این است که نگاه واقع بیناننهآموزشی تأثیر عظیمی می گذارند، تنها کاری که باید بكنی
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ش می بینند و سیستم دانشگاه ها بیندازید، آنجا جاییست که معلمین مكاتب )مدرسه ها( آموز

اینگونه خواهید دید که به چه شكلی از طریق سیستم آموزشی، ذهنیت دهی می کنند. آن ها 

سعی بر این دارند که قوانینی را ایجاد کنند، و ما ناچاریم که با همان قوانینی که اساسات اخالق 

ق ممكن باالی مردم و دیدگاه های دینی را از بین می برند، زندگی کنیم و افكار خود را از هر طری

تلقین شده ای  شد، خواه سرگرمی و در نتیجه جامعۀتحمیل می کنند؛ خواه از طریق آموزش با

 ها را پیروی می کند. یم داشت که تمام افكار شیطانی آنخواه

متأسفانه امروز بعضی از مردم )حّتی خواهران مسلمان( از جنبش فمینیستی پیروی می 

ت که در عقب آن نهفته است را بدانند؛ چون اکثرا حقیقت پش کنند بدون اینكه هدف شومی

چگونه آنرا از  ببینید نهان می ماند اگر چه خیلی آشكار است. پردۀ این جنبش از دیدگاه عوام پ

ها  آن م چگونه تحت تأثیر قرار می گیرند،طریق صنعت موسیقی ترویج می دهند و ببینید مرد

 ها و اجتماع می شود، را هدف قرار داده اند. لهای اخالقی که سبب خیر فامی رزشا
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چهارده قرن قبل، در قرن هفتم میالدی رسول الله )صلی الله علیه وسلم( در خطبة الوداع، 

 إّن ربكم واحد((
ّ

، «ای مردم پروردگار تان یكی است» در آن خطبه فرمود: ))یا أیها الناس، أال

  ،«و پدر همۀ تان آدم )علیه السالم( یكی است»أباکم واحد((  ))وإّن 
َ
 ))أال ال ف

َ
علی  لعربيٍّ  ضل

و (( »علی عربيٍّ  جميٍّ لعَ ))وال  ،«به الله سوگند هیچ برتری عرب نسبت به عجم ندارد(( »أعجميٍّ 

سیاه  و نه سفید پوستی بر(( »علی أسوَد  حمَر ))وال أِل  ،«جم کدام برتری نسبت به عرب داردنه ع

 ، «و نه سیاه پوستی بر سفید پوستی»(( علی أحمَر  سوَد ))وال أِل ، «پوست برتری دارد
ّ

))إال

 «.جز بر حسب تقوای شان»قوی(( بالتَّ 

برای حقوق مدنی و عدالت است که ممالک غربی در  یی بیانیه چهارده قرن قبل، بیانیهاین 

قرن نوزدهم و بیستم به آن دست یافتند؛ بنابر این ما پیشینۀ متفاوتی داریم، قوانین ما قوانین 

را که رسول الله ۀ نازل کرده، آن کالم و یا بیانی الهیست که خالق )جهان و هر چه در آن است( آنرا

ن قبل ارائه کرده در هیچ تمدنی پیدا کرده نمی توانید! از قرن )صلی الله علیه وسلم( چهارده قر

هفتم الی قرن بیستم، جاییكه یک بیانیۀ واضح برای مساوات و مخالفت به ملت گرایی و قوم 

گرایی، ارائه شده باشد؛ هر قدر سخت هم جستجو کنید چنین بیانیه ای نخواهید یافت در تمام 

دور، شرق نزدیک، اصال وجود ندارد و دلیل آنكه آن بیانیه کشور های اروپایی، کشور های شرق 

در آن زمان ارائه شده بود، زمانی که در هیچ جای دیگر چنین چیزی ارائه نشده این است که 

ه بود، زمانی که هیچ وحی از جانب الله متعال بود؛ به همین دلیل چهارده قرن قبل ارائه شد

 .ردای دنیا به آن فكر نمی ککسی در هیچ ج

ها را از این زاویه ببینیم که  ، باید آنبناء وقتی ما به موضوعات فمینیزم مشاهد می کنیم

إسالم از قبل به اساسات حقوق زن پرداخته، همه اش در إسالم موجود است، حقوقی که برای 

 منفعت زنان است، همه در إسالم موجود اند.

تمدنی، هیچ فرهنگی، مانند ی، هیچ ارتشی، هیچ هیچ طرز تفكری، هیچ جنبش سیاسی

إسالم حقوقی برای زنان در نظر نگرفته؛ زنان زنده به گور و دختران در نوزادی کشته می شدند، 

هیچ حقی برای شان قائل نمی شدند، زنان در همه جوامع برده بودند حّتی کشور های اروپایی، 

شته می شدند و وقتی آن ها برده بودند و خرید و فروش می شدند، هیچ حقوقی نداشتند، ک
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إسالم آمد برای شان تحت قانون، حقوق مساوی قائل شد و نیز واضح ساخت که زن روح )نفس( 

 دارد، حال این ممكن است عجیب به نظر برسد. 

 َنْفٍس ِبَما َکَسَبْت َرِهیَنة  الله متعال می فرماید: ))
ُّ

 .{۹۱}المدثر: (( ُکل

 «.هر نفسی مسئول اعمال خود است»

ممكن عجیب باشد، چرا می گوییم زنان روح دارند؟ ما آنرا می دانیم؛ اّما از کلیسای  و این

عیسویان در قرن بیستم پرسیده شد آیا زنان روح دارند؟ و بعضی از کشیشان و کاهنان گفتند: 

 نه! آن ها موجودانی فاقد روح هستند؛ تا قرن بیستم با این تفكر بودند.

زنان ارائه کرده که دارائی اش به خودش تعلق دارد که مهر مبلغی إسالم حق مالكیت را نیز به 

ارزش باشد و یا از دارائی است که معنی دارد نه اینكه یک چیز سمبولیک باشد، نه اینكه بی 

وه ای برای پدر؛ بلكه مفهومی دارد و آن اینكه دارائی خانم می باشد. إسالم این حقوِق رش

این تا امروز حق دارد که مالک دارائی خود باشد و باالی حساب مالكیت را بوجود آورد، بنابر 

بانكی خود حق دارد، مجبور نیست که پول خود ار در حساب بانكی شوهرش واریز کند. إسالم 

نیز می گوید که او مجبور نیست که تخلص )نام خانوادگی( شوهرش را بر خود بگذارد، او می 

 او پدر و مادر خود را دارد.تواند نام خانوادگی خود را حفظ کند، 

حقیقت اینست که فشار مداوم در این برای استقالل است که این دو فرد باهم ازدواج کرده 

اند، زوجین زمانی زوجین می گوییم معنی اش همراه است، زوجین دو همراه که ُمكِمل همدیگر 

ند؛ بلكه مكمل همدیگر هستند که خصوصیات شان این نباشد که با هم مشكل تراشی و دعوا کن

 باشند. 
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 قسمت هفدهم: 

 های لمیفو  پورن صعنتِ

 .مستهجن

 

 

 

 



 ...............................|.......................ارتِش شیطان.................................................  

 

 های مستهجن. لمیپورن و ف قسمت هفدهم:صنعِت 

گروهی از »از ثوبان )رضي الله عنه( روایت است که رسول الله )صلی الله علیه وسلم( فرمود: 

های تهامه می آیند؛ اّما الله  بزرگی کوهقیامت با اعمال خوب به امتم را می شناسم که در روز 

متعال آنرا چون گرد و غبار پراکنده کرده و از بین خواهد برد. ثوبان گفت: ای رسول الله 

رسول الله )صلی الله که نادانسته یكی از آنان باشیم،  خصوصیات آن را برای مان بگو تا نشود

هستند و مانند شما نماز شب را بر پا می  علیه وسلم( فرمود: آنان برادران شما و از نژاد شما

 19«. دارند؛ اّما وقتی تنها می شوند حدود الله را زیر پا می کنند

زمانی که او این کار را می کند، فكر می کند به کسی آسیب نمی رساند؛ اّما نمی داند که 

قربانی خودش است، نمی داند که در حال سقوط در سراشیبی اعتیاد است، آن هم نوعی 

اعتیاد که خطرناک تر از هر نوع دیگر است؛ چون به سادگی قابل دسترس بوده و هیچ موانعی 

برد آن از روان قربانیانش کاِر د، عالوه بر آن، آنقدر تأثیر عمیقی دارد که از بین برای آن وجود ندار 

 دشواریست. این وضعیت بطور چشمگیری گسترش یافته و هیچ کس از آن سخن نمی گوید.

 .تأثیرات فیلم های مستهجن بر مغز انسان

وی در مغز شما های مستهجن از طریق چشم وارد عنبیه شده و باعث ترشح مواد کیمیا فیلم

مواد طبیعی هستند  ها نین، اپینفرین و اکسیتوسین و اینمی شود، موادی چون دوپامین، سروتو

ها را تولید می کند، این مواد ضروری هستند. زمانی که شما مواد مخدر  که مغز شما آن

ش از حد های مستهجن را تماشا می کنید، مغز شما مقدار بی کرده و یا فیلمخطرناکی را استفاده 

این مواد کیمیاوی را تولید می کند، بعد از تماشای فیلم مستهجن مغز تان به این مقادیر بیش از 

حد عادت کرده و آنرا تحمل می کند، تصاویری که یک بار باعث ترشح مقدار معینی از این مواد 

نها به تصاویر می شود، دیگر تأثیر را نخواهد داشت، برای اینكه عین هیجان را بدست بیاورید، ت

بیشتر بلكه به نوع خشن تر آن نیاز دارید، مغز تان به همان مقدار از مواد کیمیاوی وابسته شده و 

بسته خواهید شد؛ این یعنی خود را تلقین می کند که گویا این نورمال است و بنابرین، به آن وا

 اعتیاد؛ همین روند با کوکائین و هروئین نیز اتفاق می افتد.
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 .های مستهجن ایمان تان را تضعیف می کند فیلم

امروز در دنیای کاماًل بی شرمانه یی زندگی می کنیم، دنیایی که در آن می توانید از هر 

های مستهجن صاحب  تماشا کنید، عصری که در آن فیلم صفحۀ انترنتی در موبایل تان فیلم

ر یک از شما به نحوی ثروِت چندین تریلیون دالری است، صنعتی که هدف اش اینست که ه

مشتری تولیدات شان باشید، اینكه هر مرد، زن و طفل دچار این چیز ها شوند، همین را آرزو 

های  ولیدات شان باشید، این تحفۀ فیلمدارند که شما معتاد شده و یكی دیگر از مشتریان ت

أسفانه مستهجن به جامعه است که مردم را منحرف ساخته و به حیوان مبدل می سازد و مت

بعضی از شما آغشته به این اعتیاد هستید و این چیز ها را در انترنت مشاهده می کنید، تماشا 

کرده و در حافظۀ موبایل های تان ذخیره می کنید و شما دیگر احساس بدی نمی کنید، آن را 

برای خود توجیه کرده اید و هر چند وقت یک بار احساس بدی می کنید؛ اّما به آن باز می 

گردید، با خود می گویید: آه حداقل به کسی آسیب نمی رسانم، حداقل این کار را با کسی 

دیگری نمی کنم، فقط تماشا می کنم، و این اشكالی ندارد؛ اّما می دانید چه اتفاقی برای شما 

می افتد؟ روح شما از درون از بین می رود، برای تان روحی باقی نمی ماند، بنابرین نماز های 

خالی هستند؛ حّتی نمی توانید در حال نماز خواندن اشكی بریزید، چون قلب تان خالی از تان 

 شده، بخاطر چیز ت
ّ

های مبتذلی که در این مدت تماشا می کردید، شما را از رس الله عّز وجل

رچه گوشت از بغل تان انسان به حیوان مبدل ساخته، زنی از کنار تان می گذرد، فكر می کنید پا

کند، به این فكر نمی کنید که انسانیكه از کنار تان میگذرد شایستۀ احترام است، به  عبور می

دقت به هر کس و هر چیز توّجه می کنید، دانما در حال دیدن و خیره شدن هستید، برای تان 

مشكل است که نگاه تان را پایین بیاندازید، خواه در مترو باشید، خواه در دانشگاه، خواه در کار 

و یا در جاده قدم بزنید، می دانید! اصال رفتار تان را اصالح کرده نمی توانید، تابلویی را  باشید

می بینید به آن نگاه می کنید و دوباره نگاه می کنید و برای بار سوم هم نگاه می کنید، هیچ 

 فرصتی را برای تخریب روح خود با چشمان تان از دست نمی دهید، شما کامال معتاد شده اید و

بعد می پرسید: برادر چگونه می توانم در نماز خشوع داشته باشم؟ در چه دنیایی زندگی می 

 کنید؟ 
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ای برادران! بخصوص شما و می دانم که برخی از خواهران نیز این مسئله را دارند، این یک 

واقعیت غمناک است، این یک جنگ است، این از هر جنگ نظامی کرده خطرناک تر است، این 

های مان راه پیدا کرده؛ می دانید! اگر  ن را تخریب می کند و این به خانهجنگی است که روح ما

من بخواهم اطفالم را تا حد ممكن از این چیز ها محافظت کنم، زمانی که فرزندم به مكتب 

)مدرسه( می رود، فرقی نمی کند که مكتب إسالمی باشد، احتمالی آماری بسیار باالیی وجود 

 دوست اش در آیپد و یا موبایل اش، برایش بگوید: این را ببین. ه یکدارد ک

 

 

باید فرزندانم را ذیر است، خیلی دور از دسترس نیست و من امروزه این یک واقعیت انكار ناپ

ها سازم و هیچ راه گریزی از این چیز یی که قرار است در آن بزرگ شود، آماده  به دنیای آلوده

دانید! وجود ندارد، در همه در دسترس است، یک ویدیوی إسالمی را مشاهده می کنید؛ می 

را پیشنهاد می کند و یک چیز مبتذل در میان آن می باشد و هایی یوتیوب به تعقیب آن ویدیو

ری وحتما باید چیز مبتذلی در میان آن کلیپ ها باشد و فكر نكنید که این اتفاقی است، من به تئ

ها تصادفی باشند و چیزی که به رم؛ اّما فكر نمی کنم که این چیز توطئه بر انگیز عالقه ندا های

ب اش چیز مبتذلی را دیده و روی یشما رخ می دهد این است که یک ویدیو را می بینید و به تعق

ی کنید و در نهایت به آن کلیک می کنید و باز هم چیز دیگری را کلیک می کنید و باز کلیک م

 های منزجر کننده می روید.اشای چیز تم
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 پورن نوعی از آئین های شیطانی است.

ها ست که بخاطر تأثیر گذاری میلیاردپورن یک عملكرد روانی از جادوی جنسی بابل باستان ا

یافته است؛ بنابر انسان به منظور قبول کردن و اطاعت کردن از برنامه های ایلومیناتی، گسترش 

های شیطانی علیه بشر و برده  برای تخریب اجتماع، تسهیل برنامهی است که ی این اصلحه

 ساختن افرادی که بواسطۀ آن تلقین ذهنی می شوند.

 

 

ها و اعضای معابد مخفی بمنظور  بسیار قدیم تا کنون، توسط روسپی های پورن از زمان

 فرد دچار  های مستهجن، تماشای فیلم پرستِش جنیات استفاده می شد، هنگام
ً
اساسا

تغییر یافته و بسیار قابل توجه می شود، حالت خلسه یی که از مشاهدۀ این ویدیوها  هوشیاری

بوجود آمده، باعث می شود که فرد در معرض ارتباط با جنیاتی قرار گیرد که از طریق انحراف 

رخاشگر و جنسی تغذیه می شوند که باعث می شود بسیاری از افراد سیری ناپذیر، معتاد، پ

 افسرده بوده و متمایل به انجام هر نوع شرارت باشند.
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ادی که آغشته به بنابر این وسیله ای برای احضار شیاطین است. به همین لحاظ اکثر افر 

ها هستند، توسط این موجودات )جنیات( تسخیر می شوند و امروزه این  تماشای این فیلم

که تنها توسط بازیگران این صنعت بلكه بواسطۀ تكنالوژی و انترنت به یک آئین بزرگ مبدل شده 

 بواسطۀ بینددگان هم )در هنگام تماشای آن( عملی می شود، یک نوع آئین شیطانی جهانی.

 

 

گان فقط تماشا می کنند و این به معنی اشتراک در چنین آئین شاید فكر کنید که بیننده 

 نیست؛ برای درک این موضوع باید سه نكته را به خاطر بسپارید.

می  در چنین مراسم مرموز افرادی هستند که فقط بمنظور مشاهده کردن، اشتراک -اول

 ها دقیقا همین کار را می کنید. کنند و شما با دیدِن آن فیلم

 ها و یا با مشاهدۀ آن بطور آنالین حمایۀ مالی می کنید. آن ها را با خرید آن فیلم شما  -دوم

 ها برای آن ها تبلیغ می کنید. شما با تماشای این فیلم -سوم

ها آن را به افراِد بیشتر پیشنهاد می کند  یویی را تماشا می کنید، الگوریتمویدچون وقتی شما 

در نتیجه ایمان تان را تضعیف کرده و باعث می شود شما  تا عدۀ بیشتری آن را تماشا کنند و

 تسخیر شده و نیز متمایل به ارتكاب گناهاِن بیشتر شوید.
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 های مستهجن. آماِر صنعِت فیلم

های  های فیلم ساالنه از یكی از بزرگترین سایت میزاِن استفادۀ ۰۲۱۱مطالعه یی در سال 

  ۱۱یلیارد بازدید در سال،  بطور اوسط مستهجن را نشان می دهد؛ بیست و هشت و نیم م

میلیون جستجو  ۱۰میلیون بازدید در روز، بیست و پنج میلیارد جستجو در یک سال  این یعنی 

میلیون ویدیو در این وبسایت آپلود شده که این  ۴جستجو در ثانیه، بیشتر از   ۱۲۲در روز و یا 

ها را بدون وقفه بخواهد تمام این ویدیواگر فردی ساعت ویدیو این یعنی   ۶۲۲۲۲۲مساویست با 

 سال را در بر خواهد گرفت. ۶۱تماشا کند، برایش 

جی بی در  ۱۱۲۱جی بی در روز،  ۱۲/۰مقدار محتویاتی که در این سایت منتقل می شود 

جی بی در ثانیه، می رسد. این محتویات به اندازه یی است می تواند حافظۀ  ۱۱۱دقیقه و یا 

تماِم آیفوِن هایی که فعال در جهان در حال استفاده است را پر کند؛ این فقط آماِر یک وبسایت در 

 یک سال بود.

 وبسایت چنین محتوا را تولید می کند. حال تصور بكنید که بیش از چهار میلیون
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 ۱۱الی  ۱۰ها را آنالین مشاهده می کنند، جوانانی در ردۀ سنی  بزرگترین گروپی که این فیلم

اوسط سنی آغشته شدن به این  درصد کِل بینندگان را تشكیل می دهد. که فقط نوزدههستند 

 آغشته هستند. ۱۶تا  ۱بین سنین آن تای  ۳جوان  ۱۲ز هر ا سالگی است. ۱۱فیلم ها 

 

 

درصد معتادان به این  ۹۲۹د. ها هستن نفر در حال تماشای این فیلم ۹۲۲۲۲در هر ثانیه 

 ها هستند و این درصدی در حال رشد است. ها، زن فیلم

ها در مورد آمار استفاده جنسی از  تلند یارد برآورد کرده بر اساس گزارش آنسازمان اسكا

انترنت، هشتاد میلیون مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته؛ آسیب بزرگی به کودکان اطفال در 

های مستهجن بوده،  رصد قاچاق انسان برای صنعِت فیلمکوچک، کودکان بی گناه، هشتاد د

ه در سیارۀ ما این منزجر کننده است، باید باعث استفراغ کردن مان شود؛ اّما این چیزیست ک

های مربوط  اگر واقًعا این کار را با شماره ها را جستجو می کنند، ها این فیلم اتفاق می افتد. کی

به... این احصائیه بر اساس تعداد افرادی که به انترنت دسترسی دارند در تناسب به بزرگی 

های شان بیش از تجوجمعیت شان، محاسبه شود، کشور های إسالمی را می بینیم که در جس

رۀ ما چی رخ یاالت متحده رتبۀ اول را در تعداد دانلود ها داشته! در سیاحد بوده اند؛ حّتی در ا

های إسالمی رخ می دهد، شما کتمان گر هستید اگر این را انكار کنید؛ می دهد؛ این در کشور 

 حّتی ممكن است افرادی در اینجا به این مشكل دچار باشد. 
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ساخته اند که جامعه را از اخالق دور ساخته و  ببینید با اجتماع چی کرده اند؛ آن ها تله یی

خالقی اهمیت نداده آن را به یک جامعه مریض مبدل کرده، جایی که مردم به دین و ارزش های ا

 ها شده اند. بلكه بندۀ هوس

یی  را چون اسلحهاین یكی از بزرگترین فتنه بر روی زمین است که دشمن تان )شیطان( آن

کرده تا ایمان تان را ضعیف بسازد؛ چون او می داند که جامعه یی با ایمان علیه شما استفاده 

های وجود دارند که می خواهند ارتباط  ی پیرو دجال خواهد شد؛ حّتی جنبشضعیف به آسان

 جنسی با محارم را قانونی سازند.
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اگر کسی از »ا سمع أحدکم بالدجال فلینع عنه(( پیامبر )صلی الله علیه وسلم( فرمود: ))إذ

و سپس فرمود: ))فإن أحدکم « شما در مورد دجال شنید کوشش کند که از دجال دوری کند

فردی از »یحسب أنه مؤمن فیتبعه بما یبعد به من الشهوات(( این حدیث در مسند احمد است. 

ه به خاطر آنچ« روی می کندشما می گوید که مؤمن هستم؛ اّما وقتی دجال آمد می رود و از او پی

ه به این چیزها معتاد ها است را با خود می آورد، ما مردمی را داریم ک ها و خواسته از هوس

َهُه َهَواُه )) :ها اغوا شده اند هستند، آن
َ
 ِإل

َ
َخذ ْیَت َمِن اتَّ

َ
َرأ

َ
شما کسی را که خواسته های خود » 20((أ

ای تان پیروی کنید، ه اگر شما از هوس، «را به عنوان یک خدا در نظر گرفته است، ندیده اید

ها را خدای خود می سازید و الله متعال خدای غیور است، ))إنه غیور، یغار علی  شما این هوس

 دینه و علی طاعته(( او غیور است، او تعالی بر دین و طاعت خود غیور است.

 چگونه از این اعتیاد رهایی یابیم.

هایی با خود  بعد از تماشای چنین فیلمکه درست فاقی برای شما رخ داده است آیا چنین ات

 ها را متوقف کنم. د: کافیست، باید تماشای این فیلمگفته ای
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کاری که من می کنم درست نیست و باید توقف اش دهم، اگر بله باید بدانید که شما تنها 

 مطمئنافردی نیستید که با بدانید که شما تنها فردی نیستید که با این مشكل مواجه است، اّما 

 هایی هستید که مرتكب این گناه می شوند؛ اّما اصال پشیمان نیستند. بهتر از آن

تمه داده و اها خمی کنند که به تماشای این ویدیو های زیر إن شاء الله به شما کمک قدم

 صفحۀ جدیدی را در زندگی تان آغاز کنید.

 خودتان را برای توقف آن قانع سازید. -اولقدم 

ها بر مغز، رفتار، ازدواج و تمام  های این فیلم، بیشتر در مورد ضرر قانع نشده ایداگر هنوز 

زندگی تان بیاموزید و کوشش کنید مقدار گناهی که به حساب تان می افزایید را تصور کنید تا 

اینكه بدانید کاری که می کنید اشتباه است و باید به این عادت خاتمه دهید. هر گاه احساس 

 توانایی تان را به یاد بیاورید و افكار منفی را به مثبت تغییر دهید.ضعف کردید 

 نماز را بر پا دارید و از الله متعال طلب کمک کنید. -دومقدم 

. به خاطر داشته باشید که الله متعال شما را بر 21نماز آدمی را از فحشاء و منكر باز می دارد

 ن باز می کند.اساس نیت تان کمک کرده و مسیر توبه را برای تا

 خود تان را ارزیابی کنید. -قدم سوم

چه حالت کنونی تان را بررسی کرده و به این سؤاالت پاسخ دهید:چرا به این سرحد رسیدم؟ 

ها وادار می کنند؟ این به شما کمک می کند تا ریشۀ مشكل را  چیز ها مرا به دیدِن این فیلم

 دریابید و با آن مقابله کنید.

 همین حاال به آن خاتمه دهید. -قدم چهارم

های دیگر به توبه کنید و آن را به فردا و روز همان لحظه یی که تصمیم به توبه کردن گرفتید، 

 تأخیر نیاندازید و از الله متعال بخواهید تا شما را از این تله رها سازد.
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 وسائل تان را پاک کرده و روابِط غلط را از بین ببرید. -قدم پنجم

. ها از کمپیوتر، موبایل و  وسائل دیگر، پاک سازید ا با حذف کردِن آن تصاویر و فیلمر  اتاق تان

ها مسیر می دهد را تعقیب نكنید. رابطۀ تان را با دوستانی که صفحاتی که شما را به این ویدیو

 شما را به سوی این تله تشویق می کند، از بین ببرید.

 از تنهایی و تنبلی بپرهیزید. -قدم ششم

هیچگاه کوشش نكنید که تنها باشید؛ کلید اتاق تان را دور بیاندازید. هر گاه از کامپیوتر 

استفاده می کنید، دروازۀ اتاق تان را باز بگذارید و برای اوقاِت فراغت تان برنامه ریزی کنید؛ 

 چون تنهایی و تنبلی زمانیست که شیطان بیشتر از هر وقت دست به کار می شود.

 راقب ازدواج تان باشید.م -قدم هفتم

ها یكی از بزرگترین دالیل ناتوانی  اید، بدانید که تماشای این فیلم اگر تا به حال ازدواج نكرده

ها مهم ترین دلیل ه اید، باید بدانید که این ویدیوجنسی بعد از ازدواج است؛ اّما اگر ازدواج کرد

ر را اختصاص داده و از همراهی با شكسِت ازدواج است، متوجه ازدواج تان باشید، وقِت بیشت

ت ببرید؛ این به شما کمک می کند تا شهوت تان را کنترل کنید.
ّ

 همسر تان لذ

 مشوق ها را از بین ببرید. -قدم هشتم

ها می کند را از بین ببرید بطور  شما را تشویق به دیدِن این فیلم کوشش کنید مشوق هایی که

ر تان را روشن نكنید؛ چون روشن کردِن بی مورد کامپیوتر مثال، زمانی که نیازی نیست، کامپیوت

ها بر گردید، خود تان به آن خاتمه دهید قبل از اینكه به لبۀ  ه شما فرصت می دهد که به آن فیلمب

 پرتگاه برسید.

 یاد بگیرید که با اوقات شهوت چگونه بر خورد کنید. -قدم نهم

بر خورد کنید، یک دورۀ شهوت با حداقل شروع شما باید بیاموزید که با اوقات شهوت چگونه 

دقیقه است. پس باِر  ۹۲شده به اوج می رسد و دوباره فروکش می کند، تمام این دوره کمتر از 
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دیگر وقتی احساِس شهوت به شما رخ داد، بدانید که پس از دقایقی خاتمه می یابد و می توانید 

 بر آن غلبه کنید.

 وید.دچار وسوسۀ قدرت نش -قدم دهم

هیچ وقت چنین فكر نكنید که من قوی هستم و می توانم هر ویدیویی را بدون اینكه بر من 

 تأثیر داشته باشد تماشا کنم؛ این یكی از خطرناک ترین دالیل برای بازگشت به اعتیاد است.

 مراقب فرزندان تان باشید. -قدم یازدهم

در این تله، کوچک هستند، مراقب هیچگاه فكر نكنید که هنوز فرزندان تان برای افتادن 

ید، نگذارید سنین های شان را کنترول کن عادت های شان باشید و هر چند وقت یكبار فعالیت

 های هوشمند آنان را هوشمند نمی سازد(. های هوشمند استفاده کنند )موبایل کوچک از موبایل

و آن را با دیگران در  دوباره این ویدیو و متن را مشاهده و مطالعه نموده -قدم دوازدهم

 اشتراک بگذارید.

ها را تماشا کرده و آن را با دوستان تان فراموش کردید؛ دوباره این ویدیو ها را هر گاه این قدم

 شریک سازید و آنان را در این مشكل یاری کنید.

نه معتاد عزیز! پیروزی تو در برابر اعتیاد بزرگترین پیروزی تو در زندگیست، زمانی که در آئی

نگاه کرده و یک انسان آزاد و موفق را ببینی، کسی که قوی و خوشبخت است؛ اّما اگر در آئینه 

نگاه کنی و فردی را ببینی که بندۀ هوس ها و شهوت است که کامال وابسته باشد چگونه چنین 

 فردی که از درون شكسته، می تواند در زندگی موفق باشد؟!

 حال هیچ مردمی را 
ّ

دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خوِد آن مردم حال شان را الله عّز وجل

 22تغییر دهند.

 

                                                           
 َما ))  - 22

ْ
ُروا ی ُیَغیِّ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ  ُیَغیِّ

َ
َه ال

ّ
ْنُفِسِهْم ِإنَّ الل

َ
 {. ۱۱(( }الرعد: ِبأ
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 قسمت هجدهم:

در خلقتِ اهلل  تغییر

 عهدی از سوی شیطان(.)
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 قسمت هجدهم: تغییر در خلقِت الله )عهدی از سوی شیطان(.

 شیطان به الله متعال وعدۀ چهار چیز را داد:

ُهْم او گفت: )) نَّ
َّ
ِضل

ُ
 .{۱۳۳}النساء: (( َوأل

 «.من آنان را گمراه خواهم ساخت»

 و امروز می بینیم که اکثِر مردم بجای اینكه بنده الرحمن باشند؛ بندۀ شیطان شده اند.

ُهْم و سپس شیطان گفت: )) َینَّ َمنِّ
ُ
 .{۱۳۳}النساء:  ((َوأل

 «.های باطل وا می دارم من آنان را به عالیق و خواست»ت: و گف

 های غلط را دو بخِش عمده تقسیم نمود: می توان این عالیق و خواستالله! و سبحان 

ری به و شما نظ هایی که برای جسم تان دارید استخواهشاِت نفسانی هستند، خو -اولنوع 

می بینید که تبدیل به یک  واقعا ،اجتماع بیاندازید که چگونه تسلیِم خواسته های شیطان شده

یی که، اگر بتوانید  ماعی که حاوی جنون جنسیست؛ جامعهجامعۀ شهوت گرا شده است، اجت

در آن رابطۀ جنسی بی خطر داشته باشید، شما را تشویق به شهوت رانی می کند؛ زیرا به گفتۀ 

آن ها این کار یک چیز جسمی )فیزیكی( است، در حالی که از نظر إسالمی این یک چیِز معنوی 

ی شود دعاء هایی را می خواند و الله متعال آن به خانم اش نزدیک م شوهریاست، زمانی که 

طفل را حفاظت خواهد کرد و علماء می گویند که این اولین حِق فرزند است؛ چون این یک چیز 

سالگی بكارت خود را از دست نداده باشید، مردم  ۱۶معنویست و به جامعه بنگرید که اگر تا سن 

ع به ارمغان آورده به همین دلیل یكی از فكر می کنند مشكل دارید؛ این چیزیست که اجتما

هفت گروهی که در روز قیامت زیِر سایۀ الله متعال می باشند جوانی است که در عبادت به الله 

متعال رشد نموده باشد، چنین فردی زیِر سایۀ الله متعال خواهد بود؛ بناًء نوع اول خواست های 

ُهْم شهوانی اند: )) َینَّ َمنِّ
ُ
 را به خواست های شهوانی وادار خواهم کرد.(( من آنان َوأل

اینكه شیطان شما را به باور داشتن به آرزو های دروغین دنیایی، می فریبد، شما را  -دومنوع 

وادار می سازد که به آرزو های دروغین این دنیا بارومند باشید و او این دنیا را هدف زندگی تان 
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تان قرار می دهد؛ بلكه حّتی به شما فرصت نمی  زندگیا را هدف این دنی قرار می دهد؛ نه تنها

 دهد که به هدف اصلی زندگی فكر کنید. 

های شیطان تحقق می یابند. می دانید! آن ها به شما  بحان الله! ببینید که چگونه وعدهس

هایی تهیه کردند و سپس برای تان دی وی دی دادند و زیون دادند و سپس برای تان ویدیوتلوی

ی تان کانال های ماهواره یی دادند و به اندازه یی کانال در اختیار شما گذاشتند که سپس برا

اه( دادند و سپس حّتی نمی توانید آن ها را شمارش کنید و سپس برای تان موبایل )گوشی همر 

های کمره دار )دوربین دار(  وتی دادند و سپس برای تان موبایلهای هوشمند ص برای تان موبایل

سپس برای تان موبایل های هوشمنِد تصویری دادند و سپس برای تان انترنت دادند و و  دادند

سپس انترنت را در موبایل های تان امكان پذیر ساختند، درست مانند اینكه در پوستر ها می 

اَل گویند: تا زمانی که بمیرید، خرید کنید و زمانی که ُمردید همین شیطان می گوید: ))
َ
ف

 
ُ
وُموِني َول

ُ
مَتل

ُ
نُفَسك

َ
 أ

ْ
 .{۲۲}إبراهیم: (( وُموا

 «.مرا نه بلكه خود را مالمت کنید»

ها انسانی که قبل از شما مكیده لیاردیمن شما را فرا خواندم و شما اطاعت کردید و مانند م

ها انسانی که قبل از شما مكیده شدند و به لیاردیشدند این دنیا شما را نیز می مكد، مانند م

ْنَیامتعال می فرماید: ))همین دلیل الله   َتنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّ
َ

  .{۷۷}القصص: (( َوال

 «.سهم این دنیایت را فراموش نكن»

یعنی یگانه چیزی که از این دنیا « از این دنیا کفن است سهم شما»امام قرطبي گفته است: 

 با خود خواهید برد، کفن است.
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ْنَعاِم سومین وعدۀ شیطان این بود: ))
َ
اَن األ

َ
نَّ آذ

ُ
ك ُیَبتِّ

َ
ل

َ
ُهْم ف  .{۱۱۳: النساء}(( َوآلُمَرنَّ

 «.به آنان فرمان می دهم که گوِش چهار پایاِن خود را سوراخ و قطع کنند»

کاری که مشرکین می کردند این بود که گوش حیوانات را سوراخ و یا قطع می کردند و آن ها 

 می گذاشتند که برود.ردند و را به نام خدایان رها می ک

 

 
این مورد اشاره به آئین خرافاتی اعراب دارد، بین آن ها مرسوم بود که اگر شتری پنج یا ده 

بار، باردار می شد، قسمتی از گوشش را قطع و یا سوراخ می کردند و آن را بنام خدایاِن خود رها 

انجام دهند و نیز شتِر مذکری  می کردند و این را بر خود حرام می دانستند که توسط آن کاری را

که باعث تولد ده شتر می شد را متبرک می دانستند و قطع کردِن گوِش حیوان را نشانی برای 

 تبرک آن می دانستند.

نویسندۀ تفسیر المظهری تذکر داده که این یعنی زمانی فرا می رسد که شیطان به انسان امر 

 مروز این را مشاهده می کنید.و شما ا می کند که خلقِت الله را تغییر دهد

 به جامعه ببینید، جامعه مصرف کنندۀ جاییكه کوشش دارند مرِغ بدون پر تولید کنند.
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و این ژن را  اخیرا در سویس مگسی را یافتند که در آن یک ژن مخصوصی را کشف کردند

س )فاقد چشم( نامگذاری کردند آ
ُ
که اگر این ژن را در هر قسمِت بدِن آن  فهمیدند، و وقتی کهیل

قسمِت بدِن این مگس تزریق  ۱۴مگس تزریق کنند در آنجا چشمی بوجود می آید و این ژن را در 

کردند و در آن چهارده قسمت چشم رشد کرد؛ ببینید این یعنی بازی کردن با خلقِت الله متعال؛ 

، کسانی چون که به اوج موفقیت رسیدند اّما این به اینجا ختم نمی شود، آن هایی را ببینید

مایكل جكسون، می دانید چند سال پیش او ظاهِر خوبی داشت و به اوج موفقیت رسید و سپس 

فریِب این دنیا را خورد، او فكر می کرد که باید ابزار رضایت بیشتری باید وجود داشته باشد؛ اّما 

 خواهند فهمید که رضایت و خشنودی واقعی، رضای
ً
ت قلب است، یگانه وقتی که می توان بعدا

به خوشنودی واقعی رسید، زمانی است که خالق ات را می شناسی و سپس او )مایكل جكسون( 

 ظاهر اش اصال به انسان نمی ماند. چه کرد؟ شروع به تغییر دادِن ظاهر خود کرد و حال ببینید
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ُهْم و چهارمین وعدۀ شیطان: )) ِه َوآلُمَرنَّ
ّ
َق الل

ْ
ُرنَّ َخل ُیَغیِّ

َ
ل

َ
  .{۱۱۳}النساء: (( ف

 «.ها را وادار به تغییر در خلقت الله خواهم کرد من آن»

سبحان الله! می دانید... معنی عرفی این آیه این بود که تراشیدِن ریش را، تغییر در خلقِت 

تغییر در خلقِت الله الله متعال می کردند؛ چون ریش نشانۀ یک مرد است. چیدِن ابرو به معنی 

بود؛ اّما چون کتاب الله مقید به زمان و مكان نیست، برای هر زمانی مناسب است چون این 

 . کتاب تا روز قیامت رهنمای بشر است

امروز این آیه به امروز به غذا های اصالح شده ژنتیكی اشاره می کند، این تغییر در روند 

 طبیعی است، تغییر در خلقِت الله.

ببینید وقتی ژن ضد یخ را از ماهیان قطبی می گیرند و آن را در بادمجان رومی )گوجه 

 فرنگی( تزریق می کنند تا اینكه بیشتر دوام کند.
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این بازی کردن با خلقِت الله است؛ چون اگر باور کنید یا نه، ماهی هیچ ربطی به بادمجان 

اصالح شدۀ ژنتیكی است، شما با خلقت الله بازی رومی ندارد، اصال چنین نیست. این غذای 

می کنید؛ اّما بدتر از آن، آن هایی هستند که در تلویزیون ظاهر شده و می گویند: آه من یک مرد 

 هستم که در جسم یک زن قید هستم، من یک زن هستم در جسم یک مرد.

 

 

چه تغییری در خلقِت الله و این ها کسانی اند که خلقِت الله را تغییر می دهند و ببینید! 

متعال بزرگتر است، چه تغییری در خلقِت الله متعال بزرگتر است از آنكه مردی خود را به زن و 

 زنی خود را به مرد مبدل سازد.

و این چهارمین وعدۀ شیطان بود و امروز شاهد تحقق یافتِن آن هستید؛ چه تغییری بزرگتر از 

  .زنی خود را به مرد شبیه سازدآن که مردی خود را به زن و 
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ساالنه میلیارد ها دالر برای برنامه های تلویزیونی و شبكه های اجتماعی به منظوِر ترویِج این 

 چنین چیز ها مصرف می شود.

إبلیس و ارتِش وفادارش از هر ثانیه استفاده نموده تا مردم را گمراه ساخته، آن ها را از ارزش 

سازند و نیز به تغییر در خلقِت الله تشویق کنند؛ تغییر در خلقت در حدی که های اخالقی دور 

 انسان شبیه حیوان شود.

 

 

 ها فقط برای شوخی هستند؟!  آیا فكر می کنید این

اّما إبلیس به شما می خندد وقتی که می بیند شما وعده هایش را عملی می کنید؛ او می 

تر از حیوان شوند. به همین دلیل مردم را قانع می سازد  خواهد فرزندان آدم )علیه السالم( پست

 که خود را شبیه به حیوان ساخته و از خواهشاِت نفسانی خود پیروی کنند.
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هرگر فكر نكنید که شیطان نیروی مرموزی دارد که او را قادر به گمراه ساختِن شما نموده؛ او 

رنامه های او را پیش می برند و جامعه به سادگی در رأس سیستم قرار دارد و مردمی هستند که ب

 از این برنامه های پیروی می کند، به همین سادگی مردم را گمراه می کند.

های اخالقی  ه باشید. فرزندان تان را از ارزشهای او دور داشت خود و فرزندان تان را از تله

 باخبر ساخته و آنان را با کتاب الله متعال رشد دهید.

 )صلی الله علیه وسلم( می فرماید:رسول الله 

 

 

، کتاب الله حكمی است میان شما، چیزیست که بین شما حكم می به قرآن چنگ بزنید» 

کند، چیزیست که حق را از باطل جدا می سازد و برای شوخی نیست و اگر آن را به شوخی 

ید: هر کسی بگیرید، پس گوش کنید به سخناِن پیامبر )صلی الله علیه وسلم( که می فرما

هدایت را در چیزی جز کتاب الله جستجو می کند، از روی کبر که گویا هدایت در فلسفه و 

ایدیولوژی دیگری غیر از آن قرآن نهفته است، الله متعال گردنش را می شكند و هر کس هدایت 

 «.را در چیزی دیگری جز کتاب الله جستجو کند، الله او را گمراه خواهد ساخت
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این دو جمله را بیان کنید که بدانید چرا اّمت إسالم امروزه در حالت انحطاط  الزم نیست 

هستند. رسول الله این را چهارده قرن قبل بیان نموده، هر زمانی که مسلمانان فكر کنند عّزت 

 شان در چیز دیگری نهفته است، الله متعال آنان را خوار خواهد ساخت.

آن ها کسانی بودند که دیگران آنان را اسفل سافلین به صحابه )رضي الله عنهم( ببینید، 

)پست ترین پست( می خواندند و وقتی پیامبر )صلی الله علیه وسلم( آمد، آنان را تغییر داد، او 

در آن ها انگیزه و تحرکی بوجود آورد و سپس همین کسانی که مردم آنان را اسفل سافلین می 

ن پس از انبیاء )علیهم السالم( شدند، چه چیزی باعث خواندند؛ تبدیل به بهترین مردم روی زمی

 آن شد؟ ...إسالم.

ببینید برای دیگران فلسفه و ایدیولوژی دیگر کار می کند؛ اّما برای مسلمانان جز إسالم چیز 

ُکنُتْم َخْیَر تی است که الله متعال در قرآن در مورد شان فرموده: ))دیگر کارا نیست، چون این امّ 

ٍة  مَّ
ُ
رِ أ

َ
ُمنك

ْ
َمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن ِبال

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ِه  أ

ّ
 .{۱۱۲ آل عمران:}(( َوُتْؤِمُنوَن ِبالل

شما )ای پیروان محمد( بهترین امتی هستید که به سود انسان ها آفریده شده اید )مادام »

 «.دارید که( امر به معروف و نهی از منكر می نمایید و به الله ایمان

حال اگر فكر می کنید عّزت تان در کدام فلسفه یا ایدیولوژی دیگری نهفته است، فریب 

خورده اید. یگانه وقتی که مسلمانان عّزت داشتند وقتی بود که به کتاب الله پابند بودند. به 

ردان تاریخ رجوع کنید و سپس وقتی که از دین الله روگردان شدند؛ الله متعال نیز از آنان روگ

شد، به همین دلیل ما امروز خود را در حالت انحطاط می یابیم، حالت مسلمانان را ببینید و 

وقتی دانستیم که مشكل امروزی ما ناشی از روگردان شدن مان از دین الله است؛ دوباره به قرآن 

اه حل و سّنت رجوع می کنیم، دوباره به سخناِن رسول الله )صلی الله علیه وسلم( رجوع کرده ر 

را می یابیم؛ اّما مشكل اینجاست که ما راه حل را در هر مسیر دیگر جز مسیر اصلی می جوییم به 

 همین خاطر در حالِت مریضی به سر می بریم. 

 آیا ما امروزه مریض نیستیم؟ 

 آیا ذهن جوانان مغشوش نیست که به چه تمسک جوییم؟ 
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 ها مریض نیستند؟ آیا قلب

کشاند و به هر اندازه  بسیاری دارد که شما را به جهت های مختلف می های جامعه انگیزه زیرا

های گوناگون بروید به همان اندازه گیج می شوید؛ چون ما به جهت های بسیاری سوق  که در راه

 داه می شویم:

 اذهان مریض هستند؛

  قلب ها مریض هستند؛

  افكار مغشوش هستند؛

ی کند چیست؟ آنست که وقتی به بام بروید و چیزی و یگانه چیزی که این مریضی را درمان م

را ببینید که کامال صاف و مستقیم است، کامال مستقیم مانند افق، سپس همه سردرگمی 

برداشته می شود و همینگونه ما فقط یک راه حل داریم و الله متعال آن را در شروِع سورۀ کهف 

ْم ا)سورة الكهف( بیان نموده، او تعالی می فرماید: ))
َ
ِكَتاَب َول

ْ
ی َعْبِدِه ال

َ
 َعل

َ
نَزل

َ
ِذي أ

َّ
ِه ال

َّ
َحْمُد ِلل

ْ
ل

ُه ِعَوَجا
َّ
 .{۱}الكهف: (( َیْجَعل ل

اش )رسول الله( کتابی را نازل کرد و   الله متعال است، کسی که بر بنده ستایش از آنهمه »

 «.هیچ انحرافی در آن به جا نگذاشته است
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 قسمت نوزدهم:

برده  وسیستم آموزش 

 داری نوین.

 

 

 



 ...............................|.......................ارتِش شیطان.................................................  

 

 

 سیستم آموزش و برده داری نوین.زدهم:وقسمت ن

آموزش کلید موفقیت است که می توان با آن دانش، تجربیات و اخالق را حاصل کرد که برای 

پیشرفت و ترقی می باشد؛ اما نظام آموزشی « اساسی هستی هدِف  دانستِن »فرا گرفتن به منظور 

را می  امروزی طوری طراحی نشده که شما را به موفقیت واقعی برساند؛ بلكه به شما احساس آن

دهد که روز به روز فهمیده تر می شوید؛ اما در واقعیت دید شما را نسبت به حقیقت به پیمانۀ 

های برای کنترول اجتماع اینست که  ثرترین شیوهمؤمحدودی باریک می سازد، چون یكی از 

قدرت تفكر آزاد را از آنان بگیرید و برای شان فرصت ندهید تا خارج از محدودۀ تعیین شده فكر 

 .کنند

 

نظام آموزشی نوین توسط افراد ثروتمند و پر نفوذ تشكیل شده تا بواسطۀ آن بقیه اجتماع را به 

کارگردان با تجربه و مطیع ساخته اند تا با آنان کارخانه و دفاتر  بردگی درآورند، طوریكه آنان را

خود را مجهز ساخته و فعال نگهدارند؛ بنابرین آن ها مكاتب )مدارس( را ساختند تا کارگران بی 

 فكر و وابسته به بار آورند نه افراد متفكر آزاد اندیش و مستقل.
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 کنید. این فرد دقت به سخناِن 

 

 

گوید: اگر شما به دور میزی نشسته باشید و بگویید چیزی که ما می خواهیم، پیدا کردن می 

راهی است که بواسطۀ آن دیدگاه افراد جوان را مطابق میل خودمان تغییر دهیم، طوری که هر 

ی )دیدگاه( شوند که ما می خواهیم، شاید فردی تقدر بالغ و بالغ تر شوند، کاماًل پیرو حقیق

ب!  ممكن چنین نباشد... اما می دانید نكتۀ ایده آل چیست؟ کاری که ما می کنیم بگوید: خو

سالگی، حداقل برای پنج روز در  ۵یا  ۴طفال را از سنین ست که ما سیستمی داریم که با آن ااین

سالگی در کنترول داریم، این ایده  ۱۱و  ۱۱هفته از والدین دور می سازیم و افكار آنان را تا سنین 

به نظر می رسد، خوب! این چیزیست که اتفاق می افتد و آن را سیستم آموزشی می دانیم... آل 

 ش(تشوی مغزی است. )پایاِن سخنانبله و این شس

های قبلی آموختیم که مؤثرترین شیوۀ کنترول جامعه اینست که افكار مردم را در  در قسمت

 به نظر تان مؤثرترین شیوه برای کنترول افكار چیست؟  !کنترول داشته باشیم. حال

تر  تر و فهمیده ید که گویا او به مرور زمان آگاهاینست که شما به فردی این حس را منتقل ساز

می شود، حال آنكه او را باریک فكر ساخته و توانایی تفكر آزاد را از او می گیرید و این همان 

و پرورش انجام می دهد. در واقع سیستم آموزشی طوالنی چیزی است که امروز سیستم آموزش 
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است که توسط آن افراد از کودکی تا بزرگسالی از طریق برخی از روش های از قبل ساخته شده 

 توسط طبقه ممتاز، شستشوی مغزی می شوند.

 ها اند؟ های از قبل ساخته شده کدام خوب! این روش

است نه تدریس، « شكل دهی رفتاری»تر برای یكی از آن روش ها، صرف زمان و انرژی بیش

شكل دهی رفتاری یعنی استفاده از قوانین پاداش و مجازات بمنظور اینكه افكار، احساسات و 

 شكل دهی کنید. قوانین بیش از حد در مكاتب ضروری نبوده بلكه بیشتر 
ً
اخالق کسی را عمدا

نه اینكه فضای یادگیری بهبود  بخاطریست که دانش آموزان احساس ناتوانی و عصبانیت کنند

 یابد.

 دوباره به سخناِن این فرد توجه بفرمایید.

 

 

قرضه کنترول می شوند، بیایید جوانان را تا گلو در قرض غرق کنیم... قرضه های می گوید: 

، فقط به این منظور که توسط وقایع هنگفت تا آنكه بقیۀ عمر خود را صرف باز پرداخت آن کنند

 برنامه ریزی شده توسط سیستم کنترول شوند.
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 این یک لیست عالی است، این همان چیزی است که شما از مكتب )مدرسه( می آموزید.

 

 

؛ «حفظ کردن و تكرار کردن»حقیقت از سوی مقامات می آید، ذکاوت یعنی داشتن توانایی 

مستحق مجازات است. مطابقت: حفظ و تكراِر دقیق مستحق پاداش است، عدم رعایت قوانین 

 از نظر فكری و اجتماعی.

 ایج ال مینكن.
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می گوید: هدف سیستم آموزشی اصاًل توسعه روشنفكری نیست؛ بلكه پایین آوردِن سطِح  

شهروندان آگاهی افراد در حد امن است تا اینكه بخاطر کنار گذاشتن اختالفات و اصالت، 

 .استاندارد ببار بیاورند

و مطالعۀ در کالج ویلیام و ماری در ویرجینیا انجام شده که با آن تغییرات شخصیتی، افراد را 

که به مكتب می رفتند، را بررسی کرده اند و آن ها به این نتیجه دست یافتند. کاهش چشمگیری 

 ذیل مواجه شده اند.  در خالقیت، زیرا دانش آموزان به موارد

 

 

انرژی، کم حرف، بیان شفاهی ضعیف، شوخ طبعی اندک، قدرت ضعف در بیان عاطفی، کم 

تخیل ضعیف کمتر غیر متعارف بوده، داری شور و تحرک کم، قوۀ ادراک ضعیف، ضعف در ربط 

دادن چیز هایی که نامربوط به نظر می رسند. ضعف در آمیختن با اجتماع و ضعف در بررسی 

ها فهمیدند اتفاق می افتد، برای مردمی موضوعات از زاویه های مختلف. این چیزیست که آن 

بیشتر و بیشتر به سیستم وصل می شوند و حال آن ها می خواهند سیستمی را پیاده کنند و که 

 می خواهند که اطفال بقیه عمر خود را، به منظوِر باز پرداخت قرض به سیستم، سپری کنند.

حال پیشنهاد من اینست، سؤال من اینست برای چه این کار را می کنید؟ چرا می خواهید 

خود را به سیستم وصل کنید و چرا به آن ها اجازه می دهید تا به شما بگویند که در مورد هر چیز 
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اب چگونه فكر کنید؟ و اگر آنچه را که می خواهند باور کنید را در ورق امتحان ننویسید؛ کامی

 ش()پایاِن سخنان .اهید شدنخو

سیستم آموزش و پرورش ساعات و کتب درسی را نیز طوری تنظیم می کند که تا حد ممكن 

قطعه و پراکنده باشد طوری که همه موضوعات در تكه های نامربوط آموخته می شود. به این 

ترتیب دانش آموزان موضوعات هر بخش را بشكل مجزا حفط کرده و می توانند مسائل 

ارخانگی خود را حل کنند؛ اّما این قطعات مجزا هیچگاه در ذهن شان یک تصویر کلی را ک

اینكه بتوانند از ایده ها  بوجود نمی آورد که از کل موضوع، درک واقعی و الزمی را داشته باشند تا

ها فقط به روشی که آموزش ابراین دانش آموزان در انجام کار های اصلی استفاده کنند؛ بن و روش

های بهتر را از دست می دهند و  نند و توانایی دستیابی به روشداده می شوند، مهارت پیدا می ک

که بدون کدام سؤالی به کار  می شوند« ربات های پروگرام شده»اینگونه است که آن ها مانند 

 خود می پردازند.

 چرا دانش آموزان ما قادر به تفكر نیستند؟ 

  چرا نمی توانند استدالل کنند؟

 بد است؟ 
ً
 چرا در سراسِر جهان نتایج امتحانات اغلبا

اگر چه خودم کاماًل بر خالف امتحان هستم؛ اّما حّتی با ماتریكس )ساختار( سیستم 

خودشان، سیستم شان ناکام است. وقتی به کسالت دانش آموزان در سیستم نوین آموزشی 

چهره هایی که با آن به طرف مكتب آمریكا، مشاهده کنید، به کسالت شاگردان توجه کنید، به 

)مدرسه( می روند، توجه کنید و من شاهد هستم، من در سراسِر ایاالت متحده در دانشگاه ها 

 .و به کسالتی که دارند توجه کنید تدریس کرده ام، به چهره های شان

 «.ها را می خوانم؟چرا من این چیز »که فكر می کنند  اولین دلیل اینست

 این برای چه بدرد می خورد؟ 

 هدف و کاربرد آن چیست؟ 
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مانند بیل گیتس که هیچگاه  ند در همان ابتداء متوجه می شوند،هایی که زیرک هست آن

 سندی از دانشگاه هاروارد نگرفت؛ چون او دانشگاه را کنار گذاشت.

 

 

 این کاریست که افراد زیرک انجام می دهد. 

 دانشگاه بیرون شد.استیف جابز از 

 

 

ها از همان ابتداء فهمیدند که من می  دانشگاه را کنار گذاشتند؛ چون آنها تمام این میلیاردر 

خواهم پول بدست بیاورم و این راهش نیست، پس اگر به دانشگاه می روید که در آینده کسب 

ن پیشگام در معاش کنید وقت تان را ضایع می کنید؛ حّتی همین حاال بعضی از مدیر عامال

آمریكا، شما را تشویق به بر کنار گذاشتن دانشگاه می کنند، تشویق دانشجویان به بر کنار 
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گذاشتن دانشگاه منابع قابل دسترس قدیمی؛ چون بعضی از چیز هایی که شاگردان در مكتب 

 می آموزند در هیچ زمینه قابل استفاده نیست، هیچ نوع آموزش حرفه یی به آن ها نمی دهد،

  این حقیقت است.

 استدالل قوی وجود دارد که امروزه مواد درسی دانشگاه منسوخ و از کار افتاده است. 

 آلفرید نورث وایتهد یكی از برجسته ترین ریاضی دانان قرون نوزدهم و بیستم.

 

 

 

 

 

 

است که حتی اصال آنرا « احصائیه»ترین نوع ریاضیات در جهان مدرن  می گوید: یگانه و مهم

در مكتب تدریس نمی کنند، در حالیكه دانش آموز مكتب )مدرسه( متوسطه می تواند بر آن 

هایی که در اطراف ما است را تعیین مشكِل نیست؛ احصائیه خیلی از چیز تسلط یابد، مضموِن 

ه می شود؛ اّما به دانش آموزان تدریس نمی شود تا این می کند، همواره از احصائیه کار گرفت

خود دانش آموزان در این زمنیه کورس بگیرند. ممكن اندکی در دانشگاه و یا مكتب بیاموزند ولی 

 .زیاد نه

چرا هندسه و الجبر را می آموزند، در کالس نشسته اند و تعجب می کنند، این چه معنی 

مساوی به چه می شود؟ برایم مهم  2X+3X؟ چرا باید بدانم که دارد؟ چرا باید این را یاد بگیرم

آموزشی واقعی در  این موارد وجود ندارد، هیچ فلسفۀ نیست؛ زیرا هیچ معنای اساسی برای همه

 پشت این چیز ها وجود ندارد. 
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 گذشته تمام این چیز ها دارای معنی بودند، می خواهم برای تاناگر به تاریخ سر بزنید، در 

 ما این ها را هنر های انسانی )فنون انسانی( می نامیم. مثالی بزنم،

 

 

داشته باشد سؤال کنید، این چه هنری است که شما « لیسانس هنرها»اگر از هر فردی که  

ها حتی نمی دانند که آرت )فن( از  می توانند جواب تان را بدهند؛ آندر آن لیسانس دارید؟ ن

نیز از همین مصدر گرفته « تجهیزات»و « مجهز»معنای وسیله است، کلمه گرفته شده که به 

شده، آرتمتیک )علم حساب( نیز از همین کلمه گرفته شده، علم حساب )وسیله یی که می توان 

 با آن حساب کرد(.

را از تعصبات  بنابر این فنوِن انسانی وسایل رهایی بخش هستند، وسایلی اند که ذهن تان

های انسانی از هنر های خدماتی متمایز بودند، آموزش های حرفه حال هنر  ذاتی آزاد می کنند،

انجام دهید « منحیث یک حرفه»یی؛ طوری که شما به کالج می روید تا یاد بگیرد چگونه کاری را 

و بواسطۀ آن  هایی بودند که می آموختیدها چیز  موزش های حرفه یی بودند؛ چون اینو این ها آ

های ها به آن تمرکز دارد در کشور  و این چیزیست که امروزه دانشگاه کسب معاش می کردید

غربی. دانشگاه دیگر جایی برای دنبال کردِن حقیقت نیست؛ بلكه جایی است که مردم در آن 

 دنبال پول هستند و چون کسانی که بیشتر پول دارند، بیشتر تقلب می کنند.
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های ما به شكل گسترده مروج ساخته اند، این مشكِل  را در مكاتب و دانشگاهتقلب 

 بزرگیست.

روِش دیگر اینست که در ذهن دانش آموزان این تصویر را هک می کنند که برای زندگی فقط 

یک مسیر وجود دارد، مسیری که باعث می شود شما به روِش خاصی فكر کنید و همواره به شما 

ری کن و كتب )مدرسه(، دیپلوم ات را بدست بیاور، دورۀ ماستری ات را سپمی گوید برو به م

 ها را بكن و گرنه در زندگی ات موفق نخواهی بود.غل ثابتی پیدا کن؛ تماِم این کار برایت ش

 توجه بفرمایید.
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می گوید: چرا این یک موضوع قبول شده است که باید به مكتب بروید و سپس باید به 

دانشگاه بروید، آه بله باید به دانشگاه بروید، باید این کار را بكنید، آه تو چانس آن را داری که به 

دانشگاه بروی ولی از چانس ات استفاده نمی کنی، آه تو دیوانه یی و من دیگر با تو حرف نمی 

و زنم و من پدرت هستم و از این قبیل سخن ها... درست! و من این اعتراضاِت جوانان 

وده تا جوانان را بگونۀ دانشگاه ب فیِس  دانشجویان را در لندن می بینم که در مورد بلند رفتِن 

ها را در شروع زندگی شان در کنترول داشته  قرض دار ساخته و به این طریق آن یی افزاینده

هم  هایی از این قبیل دارند که خیلی جوانان در این اعتراضات و واکنش باشند و من می بینم که

وباره به کالج و دانشگاه می روند! تنها راهی که تغییر ایجاد می کند این خوب است و سپس د

است که آن ها از رفتن امتناع ورزند، در سیستم عضو نشوید و سپس می بینی که می گویند اگر 

دانشگاه نروم شغِل خوبی نخواهم یافت. من شاهد هستم که دانشجویان در فروشگاه ها در حال 

 ر کردِن قفسه ها اند.پ
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ً
آن را دارید که یک زندگی خوبی برای تان درست کنید، بدون اینكه از  که شما خالقیِت  یقینا

 این ماشین ساسیچ عبور کنید.

 

 

 ش(خونین نداریم. )پایاِن سخنان بیایید! ما می توانیم، ما نیازی به این سیستم

کتاب های آموزشی است تا اینكه تصویر غلطی از روِش دیگری شامل دستكاری حقایق در 

دنیا را در ذهن مردم ایجاد کنند، از همه بدتر کتاب های تاریخ و ساینس هستند؛ زیرا آن ها برای 

ذهن متوسط بیش از حد ساده شده اند و توسط کمیته های خاص با اجندا های سیاسی 

شجویان تجسم می شود به ندرت دقیق نگاشته شده اند، بنابر این تصویر اصلی که در ذهن دان

است؛ چون آن ها قصدا می خواهند که دانشجویان عقایدی را دنبال کنند که توسط سیستم 

 پشتیبانی می شوند.
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 به سخناِن این فرد دقت کنید.

 

 

 

 

 

 

می گوید: تمام سیستم؛ چون مغز ما دارای دو نیم کره است، قسمِت سمِت چپ که مربوط 

بوده و با آن حقایق هستی را ادراک می کنیم و قسمت راست مغز که مربوط می شود به کلمات 

یی است که این دو را با هم وصل می  وابط و قسمِت دیگر همان جسم پینهخالقیت، الهامات و ر 

ن خود سؤال بر انگیز است کند. اولتر از همه ما فقط اندکی از مغز مان را استفاده می کنیم که ای

اداره می  «زندان باناِن مغِز چپ»کاری که سیستم می کند این است، سیستم را اینكه،  و دیگر

ها در سمِت چِپ  اطالعات از طریق مكاتب و دانشگاهکنند و سیستم آموزشی این کار را با تزریق 

اطالعات را بازگو مغز تان انجام می دهد و سپس در وقت امتحان از شما می خواهد که تماِم آن 

هایی را که می خواهد باور کنید را در ورق امتحان بازگو کنید، کامیاب خواهید و اگر چیز  کنید

شد. هر کسی که آن اطالعات را در سمت راسِت مغِز خود تحلیل کرد و یا گذاشت و یا سؤال کرد 

و آن تحلیل را در امتحان بنویسید، چنین اشخاص در صنف اخالل گر پنداشته می شوند، 

(، چیزی که اتفاق می افتد اینست که اگر می خواهید بله همینطور استرنامه: )گردانندۀ ب

داکتر شوید و یا بطر عجیبی یک سیاستمدار، یک ژورنالیست، کسی که اغلب در صنایع کار می 

ها و کاًل منظورم هر بخشی  که سیستم را کنترول می کند، مسلککند و یا تماِم این عرصه هایی 

اید جوانی تان را طوری سپری کرده باشید که همواره این اطالعات را در که باشد است، شما ب

سمت چپ مغز تان قرار داده و آن را دوباره در ورق امتحان بازگو کنید؛ اگر بخواهید که معلم 

که به شما می  شوید، باید این پروسه را طی کنید، سپس شما به کالج معلمان می روید، جایی
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ار را با دیگران کنید، سپس شما خودتان با اطفال این کار را می کنید؛ آموزند که چگونه این ک

 اداره می شود. « زندان باناِن مغز چپ»تمام این سیستم توسط 

 

 

د، اگر به سیستم مكاتب توجه کنید، چیز هایی که توسِط این سمت مغز پردازش می شون

 به نفع  ، آن«منحصر به فرد بودن»مثال 
ً
تقلیل می یابند و « برنامه های درسی مغِز چپ»ها دائما

این بطور سیستماتیک اینطور است و من باید همیشه به مردم گوش زد کنم، این در سطِح 

افرادی که به ظاهر سیستم را اداره می کنند، سیستماتیک نبوده؛ بلكه سیستم در سطوح 

ا می دانند که چی کار می ه ایی که منشأ تمام اهداف است و آنتاریک تر طراحی می شود، ج

کنند )گردانندۀ برنامه می گوید: بله، در امتحانات آنچه اتفاق می افتد این است که برای اینكه 

تأیید  های سیستم را تماع پیدا کنید، باید تماِم باورها و خواستهجایگاهی در این سیستم اج

 ش(کنید(. )پایاِن سخنان

علم را به شاگردان منتقل سازد؛ بلكه به سه نكته یی سیستم آموزشی به این تمرکز ندارد که 

 که برای سیستم مهم است تمرکز دارد:
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ها شما را وادار به حفظ مضامینی  شما کار می کنند نه هوش تان، آن ها روی حافظۀ آن -یک

می کنند که از قبل طراحی شده اند، نه به این منظور که شما چیزی بیاموزید؛ بلكه می خواهند 

 شما را از تمرکز نمودن باالی موارد مهمتر باز دارند. افكار

مضامین از قبل طراحی شده به ندرت باالی موضوعات اخالقی و دینی بحث کرده و  -دوم

کودکی تا سنین از دوران اگر به شما  .بیشتر تمرکز شان باالی انكار خداوند و ترویِج بی دینیست

ها را چون حقیقت مطلق باور می کنید و بسیار  شما آن دروغهایی گفته شود  بلوغ، همواره دروغ

فانه والدین حّتی به آن وقت نمی گذارند تا از ه به شیوۀ دیگری فكری کنید و متأسمشكل است ک

 هایی را می آموزند. اِن خود بپرسند که روزانه چه چیز فرزند

 

 

دهند که فقط قادر به پیشبرِد کاِر ها به شما به همان پیمانه یی علم را یاد می  آن -سوم

ها فقط کارمنداِن مطیع می خواهند تا  سیستم را فعال  ها باشید؛ چون آن ادارات و کارخانه

 نگهدارند.

یی که  كیگی سیفلس( آگاهی دارد؛ مطالعهنمی دانم چه تعداد از شما در مورد مطالعه )تس

های آفریقایی تزریق می کردند که  یدر آن فیزیكدانان این کشور سیفلس را در بدن آمریكای

ا فقط در همین اواخر فهمیدیم که تأثیرات آن را به مرور زمان مشاهده کنند، مطالعه مشهور؛ امّ 
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ها در سال  گواتیماال هم انجام داده اند، آنها این کار را نه تنها در می سی سی پی؛ بلكه در  آن

سیفلس، گانوریا و دیگر امراض را تزریق می کردند تا  آمریكای مرکزی در بدِن مردِم در  ۱۳۴۲

 اینكه تأثیرات این امراض را باالی مردم مشاهده کنند. 

تقدیم جامعه کرده، همان  های آمریكا شمندانی بودند که بهترین دانشگاهها دان این

د، اموال تان را های همۀ تان را چپاول )دزدی( کردن ه افرادی را به بار آورد که خانههایی ک دانشگاه

و تا وقتی که به این های آمریكایی هستند  ان مردم؛ این ها حاصالِت دانشگاهدزدی کردند، هم

به مردم معنی و هدف را نفهمانید، شما هیوال ببار می آورید، بیماریی به ناِم  واقعیت نرسیم، اگر

 را بوجود می آورید.« تمدن»

را از قداست جدا کنید و تا زمانی که ما ریشه های این چیزیست که اتفاق میافتد اگر آموزش 

واقعی آموزش و پرورش را دوباره بر قرار نكنیم و اگر معنی و هدِف آموزش و علم را بر قرار نكنیم، 

خواهیم دید که از این بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد؛ اکنون مسلمانان فرصِت خوبی دارند؛ چون 

)صلی الله علیه اشت خودمان، بخاطر پیامبرمان نظر د ما مردمی هستیم که هنوز بدون در

یكی از عالئم قیامت آنست که مردم علم را برای غیر از رضای الله »وسلم( چون وقتی او فرمود: 

 «.فرا می گیرند

آموختن برای بدست آوردِن پول بیشتر نبود؛ بلكه برای این بود که انسان بهتری شویم، نه 

 الله متعال.ه بخاطر رضای بخاطِر فراگیری علم؛ بلك
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 قسمت بیستم:

و  ساینس

 شستشوی مغزی.
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 .قسمت بیستم: ساینس و شستشوی مغزی

ساینس فعالیتی فكری و عملی است که شامل مطالعه سیستماتیک ساختار و رفتار جهان 

 نکه ما با حواس ما فقط جهان فیزیكییعی از طریق مشاهده و آزمایش است، فیزیكی و طب

ن فیزیک هایی که مربوط به جهار می دهد و قادر نیست چیز ادراک می کنیم را مورد مطالعه قرا

موجودیت خالق، موجودیت روح، اخالقیات و غیره؛  :هایی از قبیلنمی شود را شرح دهد، چیز 

ا دانشی که از ساینس می گیریم ما را به حقیقتی فراتر از این جهان فیزیكی می رساند. امّ 

متشكل از حقایق و نظریات است و اینجاست که مشكل بوجود می آید؛ چون نظریات ساینس 

ها دروغ هایی شتباه ثابت می شوند و برخی از آنها امیشه درست نمی باشند، برخی از آنه

ه خورد مردم داده می شوند و از طرفی دیگر اکثر مردم کورکورانه هر چه که هستند که عمدا ب

را قبول می کنند؛ زیرا امروزه پیروی کورکورانه یک امر عادی است، پس خورد شان داده می شود 

 علت قابل اعتماد بودن این نظام برده داری چیست؟ دو علت دارد:

 سیستم آموزِش اجباری دولتی که به آن سیستم مدارس دولتی نیز گفته می شود. -اول

 رسانه ها. -دوم

تمام اطالعاتی که شما بدست آورید را کنترول ها  زی، آنبواسطۀ این دو وسیله شستشوی مغ

و دستكاری می کنند، نه برای مدتی کوتاه؛ بلكه برای یک دورۀ طوالنی مدت. تصور کنید! از 

ئما کودکی وارد سیستم آموزِش دولتی شده و تا جوانی تان ادامه می دهید، جاییكه شما دا

ی آورید و سپس همواره در بعضی از های قابل اعتماد بدست م اطالعاتی را به عنوان واقعیت

ها با عین اطالعات مواجه می شوید، اطالعاتی که دائما در تالشند شما را  دها و فیلممستن

هایی را به شما یاد نمی دهند ها چیز لیلی در عقب هستی وجود ندارد، آنمتقاعد کنند که هیچ د 

ه باعث شود خالق تان را بشناسید؛ هایی کف هستی تان را درک کنید و یا چیز که باعث شود هد

چیزی برای تان نمی گویند که خود دلیل « سلسله فیبوناچی»هیچگاه در مورد اهمیت مثال: 

ها می دانند که اگر چنین اطالعاتی بدست آورید، مغز نی بر وجود یک طراح است؛ زیرا آنروش

ین نتیجه می رسد که شما به شدت قادر به تجزیه و تحلیل اطالعات بوده و به سادگی به ا

ها را در مكتب ت و به همین دلیل هیچگاه این چیز هاسب هٖمۀ این چیز در عق )خالق(طراحی 
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)مدرسه( نمی آموزید، شاید اندکی در دانشگاه به آن اشاره شود؛ اما حتی در آنجا دلیلی که در 

 عقب آن وجود دارد را توضیح نمی دهند.

 

 

م باشد و به همین دلیل كنند که مطابق به اجندای سیستانتخاب میها فقط موضوعاتی را  آن

بینیم این بازیگران به عنوان دانشمند روی صحنه ظاهر شده و ذهن تان را با نظریات است که می

ها توسط که فكر می کنید باهوش نیستند، آنها آنقدرها ضیحات الحادی شان پر می کنند، آنو تو

 عتبر معرفی می شوند تا اینكه مردم سخنان شان را باور کنند.سیستم به عنوان دانشمندان م

ها هزینه میشود و تمام هزینۀ آن را سیستم برای ساخت یكی از آن مستند ها هزار دالر صد

پردازد، پس باید محتوای آن مستندها خواهشات سیستم را برآورده سازد، بنابر این سیستم می

دهد و به همین دلیل می ءها موافق هستند ارتقابط آنندانی را که با شرایط و ضوافقط دانشم

 د.دان کسانی هستند که بی دین هستنمشهور ترین دانشمن

اماِن سالمی که پیشگامروزه هیچ نامی از دانشمنداِن إ آیا فكر می کنید این تصادفیست که

 ساینس بودند، برده نمی شود.
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پیشگام  های مختلف علمی ه در زمینهداشتند کها وجود  صدها دانشمنِد مسلمان مانند این

 ها را در مكتب نشنیده اید.بودند؛ اّما هرگز نام آن

ما باید به خاطر داشته باشیم که ریشۀ علوم زیست شناسی، فیزیولوژی، کیمیا )شیمی(، 

فیزیک، ریاضیات و غیره از دین إسالم رشده کرده، دین إسالم ما را تشویق به پژوهش و تحقیق 

تا در مورد جهان فیزیكی خود آگاهی حاصل کنیم؛ بناء مسلماناِن پیشین جهِش  23کندمی 

جهان شد، مانند دانشگاهی در  ها دند که باعث ایجاد اولین دانشگاهبزرگی را در دانش تجربه کر 

بلكه نه تنها منحیث مراکز علوم إسالمی؛ به است، می دانید! مراکز علوم إسالمی، که در قرط

یی در  ث رشد گستردهمراکز علوم معاصر نیز تلقی می شد و همین مراکز بود که باعمنحیث 

 ساینس شد.

این تصادفی نیست که شما هیچ یک از مطالعات، نظریه ها یا کشفیاِت دانشمنداِن را در 

 برنامۀ درسی مكتب یا در هیچ مستند علمی نمی بینید.
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دانشمنداِن مسلمان نمی تواند این فرصت را این نیز تصادفی نیست که امروز هیچ یک از 

پیدا کند که به عنواِن یک دانشمنِد برجسته در روی صحنه ظاهر شود؛ در واقع پایگاه های 

های سیستم را پیش ببرد، کسانی که هر چه  انتخاب می کنند که برنامه ار انی علمی فقط کس

 سیستم بخواهد را بگویند.

های  می دهند اشتباه نیست، اکثِر معلوماتی که از پایگاه ی که به شماالبته تمام اطالعات

ی موضوعات )اطالعات( درست نبوده؛ علمی بدست می آورید درست اند؛ اما تمرکز بیشتر رو

 بلكه بیشتِر نظریاِت غلط مورد بحث قرار می گیرند.

 گیرند:پخِش اطالعات از دو شیوه کار می ها درآن

ها پشتیبانی با برخی از دالیِل بی ربط از آن ه می کنند وها اطالعات غلط را ارائ آن -اول

ها را می بینیم  حقیقت بپذیرید و بسیاری از نظریهمیكنند تا شما را قانع سازند که آن را به عنواِن 

ند، حال تصور ها نظریاِت رد شده اد صحیح باشند؛ اّما امروز همۀ آنکه در گذشته تصور می ش

 به عنوان حقیقت باور داشته اند.ها را کنید که چند نسل آن

آن نهفته است )خالق( را ارائه می دهند و دلیلی که در عقِب ها اطالعاِت واقعی را  آن -دوم

ها توضیحاتی غلط )مانند تصادف( را ارائه می کنند که گویا علت پنهان میكنند، در عوض آن

 ویج می دهند.ها الحاد را در جامعه تر دیِت تمام هستی است و اینگونه آنموجو

 

 

پسرانم بیولوژی )زیست شناسی(  زنم، یكی ازن مثالی میگوید: برای تااین عالم مسلمان می

خواند و معلم بیولوژی اش شروع به سخن گفتن در مورد اینكه چگونه همه چیز بوجود آمده، می
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فقط روی بیولوژی کرد؛ به بیان دیگر از بیولوژی به کیهان شناسی رفت به جای اینكه تمرکزش 

)علم زیست شناسی( باشد، وارد بحث در علِم هستی )هستی شناسی/کیهان شناسی( شد که 

زیست شناس هستند؛ اّما چون « زداوکنی»کامال یک بخش مجزا است؛ اّما فیلسوفانی همچون 

ه یا ها غالبا این انگیز االِت اساسی هستی، ناچیز است، آنها می دانند که علم شان در مورد سؤ آن

علوم آموزش ندیده باشند؛ ها در این ، حّتی اگر آناصرار را دارند که به متافیزیک و فلسفه بپردازند

به همین خاطر در مورد منشأ هستی نظریه ها افراِد زیرک هستند، مطالعه می کنند و اّما آن

پردازی کرده و موضع گیری می کنند، بیولوژی کامال یک بخِش متفاوت است، بناء مهم است که 

کیهان شناسی آنها نادرست است؛ بطور مثال:  های بسپارید که بسیاری از نتیجه گیریبخاطر 

ناسان می گویند: که اگر بیگ بنگ )خالق( باور ندارند، اکثِر این کیهان شا به پروردگار هآن

زی هم است بنابر این، این های موا اده باشد، پس احتماِل وجوِد جهان)انفجار عظیم( رخ د

ال حدس و ها کاممی آورد، همۀ این ست که طی آن جهانی جهان دیگر را به وجودا یی پروسه

نشتین را ویری با آیهای جادویی را روی تخته می نویسند، شما تصاگمان هستند و سپس فرمول

از چی گرفته شده؟ ریشه اش بر  جبریش، می دانید جبریش می بینید، همه جادو است.

ها تواِن درِک آن را د آنهای جابر به اروپا رسیها وقتی کتاب میگردد به جابر بن حیان؛ چون آن

، تنداشتند و به همین خاطر به آن جبریش )مزخرف( می گفتند، این مصدر شناسی درست اس

نزده نفر در روی ویسند که البته شما قادر به درک آن نیستید، فقط پابنابر این فورمولها را مین

داند درست؟ و سپس می گویند: آه! در فیزیک کوانتوم چنین چیزی زمین این فورمولها را می

 ش(ود بوجود می آیند. )پایان سخنانامكان پذیر است که اشیاء خود بخ

اری کنند، به مغز تان چگونه حقیقتی را که در آن زندگی می کنید، را دستكدانند که ها می آن

مغز شما مسؤول درک، می کنید با مغز شما درک می شود،  تمام واقعیتی که تجربهبیاندیشید 

مک گیرید و سپس با کاست که از محیِط پیرامون خود می هایی ردازش، تجزیه و تحلیل دادهپ

ند یا آنها را به عنوان حقیقت )اطالعات( را رد می کن با این دادها دانش قبلی که دارید، مغزتا

یی به این بیاندیشید چه اتفاقی می افتد اگر کسی از کودکی تا کنون  میپذیرد، حال لحظه

 های غلط مغز شما را تغذیه کند؟  با برخی از اطالعات جعلی و نظریههمواره 



 ...............................|.......................ارتِش شیطان.................................................  

 

 

 

پذیرد و نمی تواند غیر از آن ه عنوان حقیقت میکرده و آن را ب مغز شما به آن اطالعات عادت

فكر کند و این همان کاری است که سیستم با شما انجام می دهد، این بدان معنی است که 

و در نتیجه اکثِر مردم این  ها ساخته شده استبه می کنید با دروغبخشی از واقعیتی که تجر

 می کنند. ءها بناگی خود را بر اساس آن هها یا اطالعات غلط را حقیقت مطلق پنداشته و زنددروغ

تكامل داروینی و اکتشافاتی که در زمینۀ کیهان  ساینس روی نظریۀ امروزه بیشترین تمرکز

  شناسی صورت می گیرد، است.

 

 

 

 

 

ها سال که باور کنید همه چیز طی میلیاردكنند ء میها به شما القابا تئوری تكامِل داروین، آن

های متوالی تصادفی در حال انتخاب طبیعی از طریق برخی رخداداز یک گونه به گونۀ دیگر با 

 تكامل است و بنابر این، انسان نیز نتیجۀ همین پروسه )روند( است.

خواهند شما را متقاعد کنند که چیزی به نام خلقت وجود ندارد و داستاِن آدم )علیه آنها می

ست. آیا می دانید که چارلز داروین کی بود و چگونه به فكر پردازِش نظریۀ تكامل الّسالم( جعلی ا

 افتاد؟
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او نواسه )نوه( اراسموس داروین )یک فریماسون( بود. اراسموس داروین طبیب، فیلسوف و  

 شاعر بود که سال ها قبل از چارلز داروین در شعر های خود در مورد تكامل گفته بود.

حقیقت تئوری تكامل را این فیلم مصاحبه راجر مورنو )عضو سابق فرقۀ فراماسونری( است که 

 كند.فاش می

 

 

 

 

 

گوید: کشیش گفت که او نقشۀ شیطان برای فریب بشر بدینگونه دسیسۀ بزرگیست که در می

نام خواهد این نقشه را عملی کند و گفت که فردی به دارد و او گفت که چگونه شیطان میذهن 

ها در فردی دیگری به نام توماس اندریوهاکسلی توسط جنیات استفاده میشد؛ چون آن داروین و

د و آنها فهمیدند که این دو، وتیزم )کنترول ذهن( شده انزمان کودکی شان توسط داکتران هپن

 خواهد وارداور هستند، باوری را که شیطان میای واقعا خوبی برای هدایت مردم به این به هسوژ

گی مردم کند؛ زیرا بعد از شورای بزرگ عالی تصمیم گرفته شد که شیطان خودش شخصا  هزند

د لوسیفر تدریس های تكامل تدریش خواهد کرد، او توسط خو داروین را در تنظیِم اصوِل نظریه

شد و در آن زمان شیطان و مشاورین جنی اش این را فهمیده بودند، اگر کسی منجر به اعتقاد می

یه تكامل شود، در زندگی او )هفتۀ آفرینش( که در انجیل ذکر شده است و سعادت اصلی و به نظر

نهایی آن فرد را از بین خواهد برد، با آن این کار را خواهند کرد، یعنی سعادت فرد از بین خواهد 

رفت... بله و او یک بیانیۀ بی نظیری داد او گفت که بر اساس گفتۀ جنیات، گفت: هر کسی که 

را نظام شود، ببینید! آن کشیش یک نظام بزرگ دینی تلقی می وری تكامل را تدریس کند،تئ

که به منظور دینی می گویند )تئوری تكامل را(؛ زیرا این یک سیستم آموزش برای مردم است 

هر معلم این تئوری در نظر جنیاِت : که ها از آئین مسیحیت ایجاد شده و او گفتخارج شدن آن
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كند! یعنی ار ویژه از خوِد شیطان دریافت میشمرده شده و یک بخشش/رتبۀ بسیشخصی محترم 

سه ظرفیت در ردم، برایش قدرتی داده خواهد شد، بخاطر فریب، متقاعد کردن و تغییر دین در م

اختیار معلمان این تئوری قرار گرفته است، این همه اش نیست، کشیش گفت که معلمان این 

ز جنیات یی ا زش دارند که در نظر همه در آسمانها و کهكشانها! او عدهر تئوری آنقدر نزد شیطان ا

 ایاِن ها باشند. )پذاشت که تا آخر عمر در اختیار آنشان خواهد گ  زیبا و مغرور را در خدمت

 ش(سخنان

کشف سیاراتی  :النند؛ مثكادعای اکتشافاتی را می« ناسا»ز و از طرف دیگر کیهان شناسانی ا

خواهند با این کار، آنها می« جی ۵۱۱گلیزه »یا و «  بی ۰۰کپلر »مین هستند مثل که گویا شبیه ز

شما را متقاعد کنند که سیارات قابل زیست دیگری نیز در کیهان وجود دارد و سپس حرف از 

 ها باشد.که ممكن این سیارات متعلق به آن گویندد موجودات فرازمینی میزنند و میوجو

 

 

ها یكی از داغ ترین موضوعات در ساینس  که امروزه موضوع فرازمینییب است و این عج

 است.

های دیگری از این کیهان پهناور  ها و موجودات زنٖدۀ دیگر در قسمت خوب! آیا فرازمینی

 وجود دارد؟ 

یكی از موارد غیب است و علم آن فقط نزد الله متعال است؛ اّما آیاتی  در حقیقت این موضوع 

دیگر در قسمت  ی ممكن داللت به وجود موجودات زنده الشأن وجود دارد کهدر قرآن عظیم 

ُموَن دیگری از این عالم کند، جایی که الله متعال می فرماید: ))
َ
 َتْعل

َ
ُق َما ال

ُ
 .{۱}النحل: (( َوَیْخل

 «.هایی آفریده که شما نمی دانیدو الله چیز »
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 ِفیِهَما ِمن َوِمْن و او تعالی در آیۀ دیگری می فرماید: ))
َّ

ْرِض َوَما َبث
َ ْ
َماَواِت َواأل ُق السَّ

ْ
آَیاِتِه َخل

ةٍ   {.۰۳}الشوری: (( َدابَّ

 «.  ستا ها و زمین و پراکندن جنبندگان در آن دو های قدرت او آفرینش آسمان و از نشانه»

قاط نظر به این آیات و آیات دیگری در قرآن ما نمی توانیم وجود موجودات زندۀ دیگر را در ن

گویند دروغ بوده و اجندای بزرگی ا آنچه این دانشمندان به شما میدیگر عالم هستی رد کنیم؛ امّ 

 را در پی دارد.

های پیشرفته فنی  پیماهای ساخته دست بشر با قابلیتها در حقیقت هوا بشقاب پرنده

 د که بواسطۀ انسان هدایت می شوند.هستن

 

 

ت بیشتر به این پدیده استفاده صنعت سرگرمی برای دادن اهمیها از سیاست، علم و  و آن

 ها واقعا وجود دارند. تا شما باور کنید که آن ،میكنند
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ها بودند که با پیامبران در  فرازمینیشما را متقاعد کنند که این همیشه خواهند ها می آن

 تماس بوده اند و چیزی به چون مالئک یا خداوند وجود ندارد.

 جهان است تا جهان را کامال خالی از عقاید مذهبی کنند.این پدیده در واقع مادیگرا ساختِن 

 

 

 

 

یی باید  گوید: ما میدانیم که چه نوع حادثهدر یک گفتگو می ،الستفردی که تصویرش در با

 رای وجود حیات اتفاق افتاده باشد. ی باید بی بوده باشد، ما میدانیم که چه نوع حادثه

 پرسد: و این حادثه چیست؟ گردانندۀ برنامه می

 یک مالیكول خود تكثیر بود.  گوید: این حادثه عبارت از مبدأمی

 گردانندۀ برنامه: درست! اّما چگونه اتفاق افتاده؟

 گوید: برایت گفتم، ما نمی دانیم.می

 گردانندۀ برنامه: پس نمی دانید که چگونه آغاز یافته؟

 کِس دیگر من هم نمی دانم.می گوید: نه، مثل هر 

كنید آیا این امكان دارد که طراحی هوشمندانه پاسخی برای گردانندۀ برنامه: چه فكر می

 بعضی از موضوعات ژنتیكی و تئوری تكامل داروین باشد.

ها در قسمتی از کائنات تمدنی بر اساس  اند به این شكل باشد که در گذشتهتومیگوید: می

یی دست یافته باشد و نوعی از حیات را  ل یافته و به تكنالوژی پیشرفتهامقوانین داروینیزم تك

طراحی کرده و بذر آن را به این سیاره افشانده باشد، حال این یک احتمال است، یک احتمال 
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توان برای آن شواهدی بدست آورد، اگر به جذاب و من فكر میكنم که ممكن است طوری که می

مولكولی( نگاه کنید، شواهدی برای وجود یک طراح جزئیات بیوشیمی )زیست شناسی 

 هوشمند را خواهید یافت. )پایان گفتگو(

ریچارد داوکنیز معتقد است که دلیل وجود حیات روی زمین یک طراح هوشمند است؛ زیرا نه 

برای منشأ حیات قادر به آوردِن تعریف دیگری جز طراحی هوشمندانه  و نه سایر تكامل گرایان ،او

عوض  كنند و در)الله متعال( را رد می حقیقی حیات اّما بخاطر کبر شان اعتقاد به طراِح  هستند؛

ها را ن پدیدۀ خیالی را باور کرده و آنرا ایجاد کرده اند تا مردم ای« ها فرازمینی»پدیدۀ دروغی بنام 

 خالق خود بپندارند.

زد و بعد از سخنانش میجود دارد که در مورد خلقت حرف طنز قدیمی در مورد یک دانشمند و

گان پیر زنی برخواست و گفت: تو واقعا خیلی نادان هستی، آیا نمی دانی که  ن شنوندهااز می

تمام دنیا بر پشت یک الک پشت )سنگ پشت( قرار دارد؟ دانشمند خندید و گفت: پس بگو آن 

مقی؛ خیلی گفت: تو خیلی اح و پیر زن به او نگاه کرد والک پشت بر روی  چی قرار دارد؟ 

خندند که ر همدیگر قرار دارند، حال همه میها بر س قی؛ همینطور تا بی نهایت الک پشتاحم

ها بر سر همدیگر قرار دارند( چقدر احمقانه! درست، حال  چه پیر زنی نادانی! )الک پشت

 بینید که روی استیج ایستاده و در مورد انفجارامروزی، شما دانشمندی را میبرگردیم به عصر 

تنوع حیات بزرگ منحیث مبدأ هستی و در مورد تكامل بر اساس انتخاب طبیعی توضیحی برای 

ت؟ رایج ترین دانید جواب شان چیسز او بپرسید، منشأ حیات چیست؟ میحرف می زند، ا

رست مثل گویند حیات از فضاء بروی زمین آمده یک بار دیگر، دپاسخی که امروزه میدهند، می

د بله، آنها می گویند حیات توسط كنیم، این پاسخ چیزی را نمی دهبت میآنچه در مورد آن صح

ات را چگونه بدست ها حیها چگونه بوجود آمده اند؟ آن ها بروی زمین آمده؛ فرازمینی فرازمینی

ها حیات را از کجا و آن ها حیات را از موجودات ناشناختۀ دیگر بدست آوردندآوردند؟ آه! آن

ها چیست؟ منشأ اصلی حیات چیست؟ موجودات ناشناختۀ دیگر،  گرفتند؟ مبدأ فرازمینی

انشمندان به اصطالح موجودات ناشناختۀ دیگر، موجودات ناشناختۀ دیگر؛ حال شما این د
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همه اش تسلسل نزولی الک »: بینید که مانند همان پیر زن بجای این که بگویندهوشیار را می

 بله.« نهایت استها تا بی  پشت

 های شیطان را بدانید؟  که یكی از پلیدترین نقشهد آیا آماده ای

بر حسب تصادف است؛ ها وجود خالق را رد می کنند و ادعا می کنند که دلیل همۀ چیز آن

برای پشتیبانی از دهند و اجندای موجودات فرازمینی ربط می ها ادیان توحیدی را بهبنابر این، آن

پیامبر جعلی )رائل(  ها( و جدیدی )رائلیسم( با خدایان جعلی )فرازمینی ها دیِن این استدالل آن

 ایجاد کردند.

 

ها و در آغاز خداوند آسمان»؛ میگوید: ۱، آیۀ ۱! کتاب پیدایش، فصل اولین آیۀ بایبل را ببینید

 )کلمۀ خداوند در زبان عبری "الوهیم" است(.« زمین را آفرید

ها معتقدند که کلمۀ الوهیم که در کتاب مقدس یهودیان برای خدا به کار رفته است، در  آن

واقع نام موجودات فرازمینی است که بشر را با فناوری پیشرفته خلق کرده اند و بنابر این کلمۀ 

واهند که کل بشریت خدایان اشتباه گرفته شده است؛ آنها می در طول تاریخ به عنوان « الوهیم»

 ها به زمین آماده کنند.پذیرند و دنیا را برای آمدن آنها را به عنوان خالق خود ب زمینیفرا
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 سازند.سومین معبد را برای آمدن دجال می ها  در حقیقت آن

 

 

ها این است که مردم را معتقد سازند که او )دجال( یكی از آن موجودات فرازمینی  و هدف آن 

ها باور  و فرازمینیها  که به بشقاب پرنده ظهور کند، کسانی است؛ بنابر این وقتی که دجال

 چون خالق خود خواهند پذیرفت.دارند، او را؛ 

، پس کسانی که موجودات عجیب و ها یک پدیدۀ جعلی هستند ! اگر بشقاب پرندهصبر کنید

 غریبی را مشاهده کردند چه؟ 

 ادعای دروغین می کنند.ها جعلی است و مدعیان در بدل پول  برخی از این ادعا -۱

 كنند، شاهد یک صحنۀ ساختگی بوده اند.انیكه این ادعا را میبرخی از کس -۰

 واقعی )جن( را دیده اند. در بیشتر موارد، افراد موجوداِت  -۹

 تواند به اشكال مختلف ظاهر شود.توجه: جن می

ارب شان در مورد ز تجها اعتماد دارم، ا ی وجود دارد از مردمانی که به آنهای زیادو داستان

ام، پس مردمانی هستند که چنین تجاربی داشته اند، ما تمایل داریم  جن و صحرا شنیده

بسیاری از این موارد را که برای مردم اتفاق می افتد، نادیده بگیریم؛ مثل: ربوده شدن توسط 
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ختطاف چون جنیات اموجودات ناشناخته، آدم ربایی کاریست که جنیات از سابق می کنند؛ 

هایی صورت  ند و باالی شان کارشوها ربوده می نید! مردم توسط جندا)آدم ربایی( میكنند. می

هایی را  بینید که در سراسر دنیا چنین چیزیی از این قبیل مردم زیادی را میهامیگیرد و داستان

 تجربه کرده اند.

، آیا بشر آغاز کرداش را با  جایی که إبلیس دشمنی، خواهم شما را به شروع ببرمحال می

دانید که چرا از سجده کردن به آدم )علیه السالم( انكار کرد؛ چون او به آدم )علیه السالم( می

ت انگیزی اعطاء کرده که ما حسادت کرد، اگر چه الله متعال به جنیات خصوصیات شگف

ظاهر  ری دارند به اشكال مختلفآنان قدرت بیشت :ها از آن برخوردار نیستیم؛ مثال انسان

شوند و غیره خصوصیاتی که ما  از آن برخوردار پنهان هستند وارد بدن مان میشوند، از دید ما می

نیستیم؛ اما یک چیزی است که باعث حسادت إبلیس شده و آن عقل/هوش است؛ انسان ها 

من از آدم )علیه السالم( »نسبت به جنیات باهوش ترند و شیطان بخاطر حسادت اش گفت: 

كند تا ، از هر فرصتی استفاده میو از همان لحظه تا به حال او« ه او سجده نمی کنمبهترم و ب

هایش اجندای  ها هستند و امروز یكی از بزرگترین برنامهکه او و فرزندانش بهتر از انسان نشان دهد

ها و ها از طریق فیلم م بنام فرازمینیهاست. در حقیقت چنین موجوداتی که مرد فرازمینی

نظامی هستند  ی ها فناوری پیشرفته د، بشقاب پرندهعلمی می شناسند، وجود ندار  مستندهای

و در عقب آدم ربایی هایی واقعی جنیات هستند که موجودات فرازمینی نبوده؛ بلكه موجودات 

 بعدی( هستند که ساکن زمین هستند. )فرا

 می دانید رائل کیست؟
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رائلیسم را بر اساس تعالیم لوسیفر بنیان گذاری کرد و است که  ۹۹رائل یک فراماسون درجه 

گفتند چگونه اجندای شان را پیش ببرد. پس ا جنیات در تماس بود که به او میاو همیشه ب

 های ای دین ماسونیک )رائلیسم( چیست؟  اجندا

 خواهند مردم را متقاعد کنند که خدایی وجود ندارد.آن ها می -اول

که در  متقاعد سازند که موجودات ناشناختۀخواهند که مردم را میإبلیس و فرزندانش  -دوم

ها  ی در حدی که پیروان این دین، آنحقیقت همان جنیات اند نسبت به بشر هوشیارتر اند، حتّ 

كنند؛ زیرا این وعدۀ إبلیس است که نشان دهد او از ها سجده می را خالق خود دانسته و به آن

به آدم )علیه السالم( سجده کند، انسان باید به او و فرزندانش  بشر برتر است و بجای اینكه او

 سجده کنند.

هایی فیمینیزم جنسی  ام اعمال شیطانی و حمایه از جنبشتشویق مردم در انج -سوم

 مثبت، همجنسگرایی و غیره.

 آماده ساختن جامعه برای نظم نوین جهانی. -چهارم

ها باالی نظام آموزشی و هایی را می خورند؛ چون آن دروغحال میدانید چرا مردم فریب چنین 

های ظاهر می شوند، اعتماد دارند و طوری که قبال یادآوری کردیم،  دانشمندانی که در رسانه

زهایی تمرکز دارند که سیستم از آنها میخواهد، ها و نظام تحصیلی اکثرا باالی چی رسانه

كنند که ه کوشش میبیمار را پیشنهاد نمی کنند؛ بلك هایی دانشمندان ورزیده و واقعی این نظریه

دانش واقعی در مورد هستی را انتشار دهند و روز به روز شاهد افزایش تعداد دانشمندانی هستیم 

ایمان دارند؛ زیرا علم واقعی همیشه نشانگر وجود ذاتی خردمند در عقب این  الله متعالکه به 

 ی از دانشمندان نسبت به نظریۀ داروین شک دارند.ی تعداد افزاینده واقعیت فیزیكی است.
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گویند: ما به ادعاهایی در مورد قابلیت جهش تصادفی و انتخاب طبیعی منحیث پاسخی می

 شواهد تئوری داروین صورت گیرد.وی ؛ باید بررسی دقیقی ر گی حیات شک داریم برای پیچیده

بیش از هزار دانشمند دارندۀ مدرک )پی اچ دی( از سراسر جهان این لیست را امضاء کرده 

 اند. 

 

 

 :و در این تصویر
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اچ دی هستند، هر یک به ترتیب  در  تصویر باال، مجموعه افرادی که دارای مدرِک پی

من شک دارم در ادعاهاییكه برای قابلیت جهش تصادفی و انتخاب طبیعی منحیث  گوید:می

 گی حیات باشد. پاسخی برای پیچده گی که پاسخی برای پیچیده

بینید که تعداد روز افزونی از )چهل سال( بله در مدت چهل سال میدر مدت زمان کوتاه 

د خالق را انكار کنند؛ بلكه به وجود توانند که وجو دانشمندان به یک خالق اعتقاد دارند و نمی

مشكل این است  كند )مثل بیگ بنگ(.نس پیشنهاد میخالق اعتقاد دارند و به چیزهاییكه سای

را ارتقاء نمی دهد، بر عكس آنها ترجیح میدهند  دانشمندان معتقد به الله متعالم که این سیست

ها هیچگاه یهودیت  آن ا نقد کنند.کسانی را ارتقاء دهند که روی صفحه آمده و ادیان مشخصی ر 

را نقد نمی کنند، بر عكس اکثر شان حامیاِن قوی اسراییل هستند، حال فكرش را بكنید، 

بینید، اکثر آنها اقض است؛ اّما همانطور است که میمنظورم این است که با عقاید آنها بسیار متن

ر بخاطریست که اگر این کار را میپرهیزند از این که باالی یهودیت انتقاد کنند، بنظرم بیشت

بكنند، به مشكل مواجه خواهند شد و آنها میدانند که منفعت شان در چیست، وقتیكه باالی 

ان نصرانیت )عیسویت( انتقاد میكنند کامال بر اساس اصول عقیده انتقاد میكنند که برای ش

روی اصول عقاید انتقاد  خواهند باالی اسالم انتقاد کنند، اصالقابل قبول نیست؛ اّما وقتی می

نمی کنند؛ زیرا اصول عقاید اسالمی موضوع بحث شان نیست؛ بلكه همیشه روی موارد عمیق 

؛ مثال: میگویند: اسالم یک گروه تروریستی است و یا میگویند: اسالم احساسی بحث می کنند

میكند. یک لحظه صبر کنید! اگر اسالم زنان را منكوب  رنج دیده و متضرر() زنان را منكوب

هم در کشورهای جهان اول؛  میكند، چرا اکثر کسانی که امروز به اسالم گرایش پیدا میكنند آن

مثل: آمریكا، کشورهای اروپایی و غیره چرا اکثرشان زنان هستند؟! آنان زنان هوشیار هستند که 

دان نیستند؛ بلكه زنان فهمیده و با اندیشۀ عالی هستند که به به اسالم رو می آورند، آنها زنان نا

ها مسلمان میشوند؟! از خودشان  ناسالم میگروند، چرا؟ اگر اسالم زنان را منكوب میكند، چرا آ

م هیچگاه زنان را منكوب نمی رسید، جواب تان را خواهید گرفت، این بخاطریست که اسالبپ

 در اسالم یافتیم. د: آزادی اصلی راها میگوین کند، میدانید! اکثر آن
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که از  ها در مورد چیزهایی شما باید قسمتی از وقت تان را با اطفال تان سپری کنید و از آن

ها کمک  ها را از دسایِس شیطان آگاه سازید و به آن ها می آموزند، بپرسید و آن مكتب و رسانه

ها کمک میكند که فریِب  این به آن ونه درست را، از غلط تفكیک کنند،کنید بیاموزند که چگ

 هایی که بنام ساینس گفته میشود، را نخورند. دروغ

 خوب! آیا تمام این معلومات به این معنیست که شما نباید ساینس را بیاموزید؟

گوید بدبین باشیم؛ بلكه باید بیاموزیم، تدبر کنیم و در مورد هر آنچه ساینس به ما می ما نباید

که به ما گفته میشود، کورکورانه و در عین حال نباید هر چه را  تفكیک کنیم درست را، از غلط

قبول کنیم، ساینس در حقیقت روشی است برای کسب دانش از طریق مشاهدۀ طبیعت و در 

آیاِت متعددی از قرآن، الله متعال ما را به مشاهدۀ طبیعت امر میكند و از ما میخواهد که روی 

 .تفكر کنیمی های موجود در هست نشانه

مشخصا در اسالم، دین و علم به عنوان دو طرف مكمل یک واقعیت در نظر گرفته شده اند، 

گیرند، برعكس یک منبع سرچشمه می طوریكه هیچ تضادی بین این دو وجود ندارد؛ زیرا هر دو از

 میكند؛قیقت بر اساس برهان، ترغیب ح قرآن مردم را به تفكر، تجسس، درک، انتقاد و یا یافتِن 

هایی که الله  بنابر این ما باید ساینس را در روشنایی ایمان بیاموزیم و حقیقت را از طریق نشانه

ها خلق کرده برای  متعال در هستی گذاشته است درک کنیم، او تعالی تمام هستی را پر از نشانه

 كنند.ها تأمل می که به آن  کسانی

 )لینک در بخش توضیحات(. این مجموعه را حمایه و پشتیبانی کنید
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 های بعدی باشید إن شاء الله. سمتمنتظر ق

 برم به الله متعال از شر شیطان رانده شده.پناه می 

 یا الله! من پیام را ابالغ کردم.

عنایت کرد تا بتوانم این  الله متعال را که به بندۀ بی بضاعت توفیقپاس بی پایان ـــس

 مفید و مهم را از ویدیو به متن برگردانم.  مجموعۀ

 الحمد والشكر لك یا رب!

 د و علی آله و أصحابه و أتباعه بإحسان إلی یوم الدین.و صلی الله علی عبده و رسوله نبینا محّم 

 قهـ ۱۴۴۰ محرم

 ش ـه ۱۹۳۳ اسد

 م  ۰۲۰۲ آگوست

Email: daei0093@gmail.com 

Facebook: Abdul Basit Daei 

Telegram: @ABDaei 
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