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  )سعيد افغانی–سعيدی (الحاج داکتر امين الدين 

 ٢٠١٢ می ١٢
 

  ليالم وسايل کار شيطان
را رھا  کرده  و به تقاعد سوق گردد،  خويش  ۀتا  وظيف گيرد  روزھا شيطان تصميم  می گويند که در يکی از می

  .دھد ، لوازم و وسايل  شيطانی خويش را با قيمت مناسب در معرض ليالم و فروش قرار میا براين اساسبن

حسادت،  خود  خواھی ، قدرت طلبی،«  چونی  که شيطان  برای  فروش  گذاشته  بود،  وسايلیدر جمع  وسايل

ديده می شد ، اما؛ در ميان اين ھمه وسايل  ..... خشم،  حرص، نفرت، شھوت، وکينه، کدورت، بدبينی، ترس، 

  .مد ديگری ھم وجود داشت که شيطان حاضر نبود  آن  را به قيمت  ارزان  بفروشدآ  کار ۀشيطان، يک وسيل

  : ازشيطان  پرسيدند

  رسانيد ؟فروش  به يد  آنرا بکه شما حاضر نيستاين وسيله گرانقيمت چيست ، ! ای شيطان

  .نام دارد»   نااميدی و افسردگی«اين وسيله : شيطان بعد از مکث کوتاه  گفت

  : از شيطان پرسيدند

  فروشی ؟ ديگران ، به اينقدر قيمت گزاف میبه چرا اين وسيله را نسبت 

يب دادن  که ساير وسايلم   در فر ھر زمانی! ثر تر است ؤابزار ديگر ماين وسيله برايم  نسبت به : شيطان گفت

اگر بخواھم  کسی را وادارم  که . انسانھا بی اثر می شدند، تنھا با اين وسيله  می توانستم  کارم  را انجام  دھم

توانم ھر کاری که  دلم بخواھد بااليش انجام   کند، در آن صورت می» ی ئدلسردی و تنھانا اميدی، « احساس 

ً ضمن .دھم ً ا باالی  تمام انسانھا  امتحان  کردم  وتقريبمن ھميشه اين وسيله ر:   بايد  گفتا ه  مطلوبی ھم بۀ  نتيجا

  قديمی، تجربه شده  و گرانبھای خويش را به قيمت ارزان بفروشم  ۀ؛  اراده  ندارم  تا اين وسيلاءً دست آوردم ،  بن

  .....و 

ً واقع  پس نبايد در ھيچ  !! می اندازديوسی  از رحمت پروردگار، انسانھا را به گودال  فالکت أ؛  نا اميدی و ما

  . يوس و نا اميد  شد أ ، از رحمت درگاه رب العالمين ؛ میتحال

وقت از  ھيچ:  يعنى،)وال تيأسوا من روح هللا، اّنه ال ييأس من روح هللا االّ القوم الكافرون(: قرآن كريم مى فرمايد

مگر قوم كافران، اين رحمت ھمان يارى رحمت پروردگار مأيوس نگرديده، و مأيوس نمى شود از رحمت خدا، 

  )٨٧ ت سوره يوسف آي.خداوند است به عاملين در راھش
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شود و به  جای شک نيست که انسان مخلوق جايز الخطاست وبنابر غفلت به  فريب و وسواس شيطان گرفتار می

  .خورد  اصطالح  فريب شيطان را می

 خويش را ۀوجود  دارد اينست که  پروردگار با عظمت ھيچ  وقت بندولی امتيازی که  در دين مقدس اسالم  

  ! دھد   خويش جواب منفی نمیۀگاه  به خواست بند ارد و ھيچذيوس نمی گأم

  !   ھم رحمان است و ھم رحيم  ، ھم مھربان است و ھم بخشاينده  : زيرا؛ هللا

  خويش را  می بخشد و  ۀ بندۀتنھا گذشتنه ! کند  شتی میآآن ذات مقدس ھم سريع الرضا است و ھم  زود 

ً  گناھکار واقعۀاگر بند. کند کند، بلکه آن را  ناديده  گرفته و با رحمت  خويش برخورد می فراموش می راده  ا   با ا

و نيت پاک از گناه  خويش  پشيمان  شود  و توبه بکشد، رب العالمين با فضل وکرم خويش ھمه گناھانش را می 

  .گرداند با نور رحمت و برکت خويش، منور میبخشد ودلش را 

ُنوَب َجِميعاً «  : فرمايد قرآن كريم مي َ َيْغِفُر الذُّ ِ إِنَّ هللاَّ قُْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن أَْسَرُفوا َعلي أَْنُفِسِھْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة هللاَّ

ِحيُم  ُه ُھَو اْلَغُفوُر الرَّ  كه بر خود ستم كرده ايد و گناه انجام داده ايد، از رحمت خداوند  نا بگو، اي بندگان من( » إِنَّ

 ۀسور. (آمرزد، به درستي كه  خداوند بسيار آمرزنده و مھربان است   گناھان را  ميۀاميد نشويد  كه خداوند ھم

   ) .۵٣ تزمر آي

 صادقانه انسان را در ۀدھد  و توب س و ناميدی نجات  میأ ؛ توبه وبازگشت به سوی پروردگار ، انسان را از ياءً بن

که اين توبه از طی دل با عزم قوی بر ترک  شرطیه ب.    مواجه می سازدانقالب عظميیدرون خويش به يک 

گناه صورت گيرد، و تصميم قاطع اتخاذ نمايد که گذشته را جبران و بر اعمال گذشته از صميم قلب پيشمانی نشان  

  .، بخشش و گذشت استدعا نمايد داده  و از پروردگار  طلب عفو 

    !ای پرورگار عالميان پس

  در امان  افسردگیما را از شر شيطان انسی  و جنی نجات  ده  و از مبتال شدن  به مرض  مھلک  نا اميدی و  

  . دار

  امين يا رب العالمين

  :يادداشت

  است) بازگشتن و برگشتن( در لغت به معناي رجوع ــ توبه 

الح  يعني بازگشت به خدا، خالي ساختن دل از قصد معصيت، پاك گردانيدن دل و قلب از گناھان ــ توبه در اصط

  .باشد و عزم بر ترك گناه در آينده می

ــ توبه شرط و عھد و پيمانی که شخص با خود می بندد تا گناھی را که قبآل مرتکب شده است ديگر تکرار نکند و 

  .استم أاين با احساس پيشمانی و ندامت تو

 :تتبع ونګارش 

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيــن الـديــنالحاج داکتر 

  و  مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

    جــرمـنی-مرکز کلتوری دحـــــق الره لومسؤ

  

  

 


