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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
 » سعيد افـغــانی–سعـيـدی « امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

  ٢٠١۵ دسمبر ١٢
  

  ن بر انسانآ ۀسيطر شيطان و
 که چگونه پروردگار با عظمت ما  مخلوقی را خلق نموده است که  کند  خطور مییالؤتر وقت در ذھن انسان سدزيا

که از شر آن درامان بمانند از بين نمی  خاطر اينه را ب وجود آن و ازبدو خلقت در دشمنی وعداوت با انسان قرار دارد

  .برد

 :فرمايد یی جواب داده ومئبا زيبا)  اعراف  : ۀ  سور٢٧ تآي( ن در أال قرآن عظيم الشؤدر جواب اين س

چگونه خداوند دادگر و مھربان دشمنى را با اين قدرت بر انسان مسلط ساخته دشمنى که ھيچ گونه : اگر کسى بگويد« 

 قوا با او ندارد به ھر کجا بخواھد مى رود بدون اين که کسى حضورش را احساس کند، حتى طبق بعضى ۀموازن

 !گ ھا حرکت مى کندروايات در درون وجود انسان ھمچون جريان خون در ر

  !آيا اين با عدالت پروردگار سازگار است؟

َإنا جعلنا (» ما شياطين را اولياء و سرپرستان افراد بى ايمان قرار داديم«:  در جواب اين سؤال احتمالى مى فرمايدتآي ْ َ َ ّ ِ
َالشياطين أولياء للذين اليؤمنون َ َُ ِ ِ ِْ ُ َّ َ ْ َ َّ «. 

ی که آمادگى خود را براى پذيرش آنان اعالم نداشته اند، ئ روح و قلب انسانھاۀق ورود به منطۀيعنى آنھا ھرگز اجاز

 گام ھاى اولی  از طرف خود انسان برداشته  رساند که  وضح میه  متذکره اين فھم ب آيتندارند، و يا به تعبير ديگر در

گردد ، اين بدين معنی است که   ورود به جسم انسان برای شياطن از طرف خود انسان صادر میۀمى شود، و اجاز

کند ، وبعد از موافقت انسان شيطان امکانات را می يابد که خود را به   است که اجازه ورد را به شيطان اعطا میانسان

 .ورد آرا در اشغال کامل خويش در  مرز ھای  روح انسان برساند وآن

 .  ندارد آنھا را، شيطان قدرت نفوذ بر د ن که اجازه ورد به  شيطان  نمی دھئینعده از انسانھاآ ًاءبن

  :فرمايد  پروردگار با عظمت ما در اين مورد می

ُإنما سلطانه على الذين يتولونه و الذين ھم به مشرکون َِّ ْ ُ ِ ِ ْ ُ َ َ ََّ َّ ََّ َُ ُ َُ َْ َ َ ُ ْ ِ:  

 که او را ورزند و او را سرپرست خود انتخاب کرده اند و کسانىی تسلط شيطان بر آنھا است که به او عشق م« 

 :  مى خوانيم١٠٠ تآي» نحل «ۀ در سور.«پرستش مى کنند
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ٌإن عبادي ليس لک عليھم سلطان « :فرمايد  اين موضوع را بار ديگر مطرح ومی» حجر «ۀ سور۴٢ تھمچنان  در آي َّْ ُ ْ ِ ْ َْ َ ََ َ َ ِ ِ
َإال من اتبعک من الغاوين َْ ِ َ َ َ َّ ِ َ ّ ِ:  

 .» گمراھانى که از تو پيروى مى کنندتو بر بندگان من تسلط نخواھى داشت، مگر بر«

داند که چونه  بيدار می گاه وآرا نمى بينيم، ولی انسانھای  در اين ھيچ جای شکی نيست که  ما شيطان و ومالزمين شان

  .را بگيرد   نفوذ آن مبارزه کند وبه چه قسم جلواسبه وسواس شيطان خن

  

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی–ـيـدی  سع«امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

  جرمنی -و مسؤول مرکز کلتوری دحق الره مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  

 

 
 


