
 شیطان

 خلقت ضاّکاس آفشیٌص،

 اص چَى ًیافشیذ؛ ضیطاى ساُ ضیطاى اٍ است، آفشیذُ ًیکَ هَخَد، آى تشای هوکي ضکل تْتشیي تِ آفشیذُ سا چِ ّش خذا

. ًوَد خذا ًافشهاًی ٍ ضذ تکثش دچاس تعذا ٍی ٍلی تَد، فشضتگاى ّوٌطیي سالْا اٍ ٍ آفشیذ پاکی فطشت تا سا اٍ اتتذا

 ًیاص تی رات اص تا آٍسد تَخَد سا آى داسد، ٍخَد آفشیٌص اهکاى کِ چیضی ّش تِ داسد اقتضا الْی حکوت ایٌکِ تَضیح

 اٍ اها کٌذ فیض کسة تا آٍسد پذیذ سا اٍ کِ خذاست هخلَقات ٍ هَخَدات اص یکی ّن ضیطاى کٌذ، فیض کسة الْی

 گوشاُ سا آدم فشصًذاى اص صیادی افشاد تا گشفت هْلت خذا اص گٌاُ، اص تَتِ خای تِ ٍ ضذ کافش ٍ کشد تکثش خَیص اختیاس تا

 هقاٍهت تا آدهیاى کِ چشا ضذ آدم رسیِ تشای تیطتش پاداش کسة ٍ تشقی کوال، قشب، تشای ٍسیلِ اٍ ایٌکِ اص غافل. کٌذ

 . ضذ خَاٌّذ ًایل الْی قشب ٍ کوال تِ اٍ هذاٍم تْاخوات تشاتش دس

 پیطشفت عاهل

 پیطشفت تشای ای ٍسیلِ تلکِ ًیست، صیاًثخص تٌْا ًِ حق ساُ پَیٌذگاى ٍ هَهٌاى تشای ضیطاى ٍخَد گفتین ّوچٌاًکِ

 اص ضیطاى ٍ. گیشد هی صَست تضادّا هیاى دس ّوَاسُ استعذادّا ضکَفایی ٍ تشقی ٍ پیطشفت چَى. اٍست تکاهل ٍ

 حقیقت کِ صَستی دس اساس ایي تش. گشدًذ هی اٍ سٍحی قذست ٍ اًساى ضذى آتذیذُ تاعث دسٍى اص اهاسُ ًفس ٍ تیشٍى

 . است خیش هٌطا ضیطاى ٍخَد کِ دیذ خَاّین تاضین، تَدُ تیي

 اًساى فعالیتی هیذاى گش تَسعِ ضیطاى،

 چًَکِ گشدیذ ًوی تشتش فشضتگاى اص اًساى ٍ آهذ ًوی پذیذ ًفس تا هثاسصُ هیذاى ًثَد، اٍ ٍسَسِ ٍ ضیطاى اگش ّوچٌیي

 ٍ هثاسصُ ایي تٌاتشایي؛. است هذاٍم ٍ پیگیش ٍی گوشاّیْای ٍ است ًفساًی خَاّطْای تا هثاسصُ هستلضم گٌاّاى تشک

 ًگیشد، قشاس ًیشٍهٌذ ٍ سشسخت دضوٌی هقاتل دس تا اًساى آى تش عالٍُ داسد تیطتشی پاداش هطلَب کوال تِ سسیذى

 ٍ قَی تسیاس ًیشٍّای کِ است ضذُ ثاتت ًیض تاسیخ دس کِ چشا کٌذ ّواٌّگ سا ًثَغص ٍ ًیشٍّا تا تیٌذ ًوی ًیاصی ّشگض

 ٍ فشهاًذّاى ًوًَِ عٌَاى تِ است آهذُ پذیذ سشسخت ٍ قَی دضوي هقاتل دس ّویطِ هستحکن ّای قلعِ ٍ آهذ کاس

 تا سیاستوذاساى ٍ اًذ تَدُ سٍ دس سٍ سشسختی دضوٌاى تا تضسگ، خٌگْای دس کِ ّستٌذ کساًی قَی، ٍ ٍسصیذُ سشتاصاى

 ٍخَد تٌاتشایي. اًذ تَدُ گیش دس ًیشٍهٌذی دضوٌاى تا سیاسی، سخت تحشاًْای دس کِ ّستٌذ کساًی ٍسصیذُ ٍ تدشتِ

 . است خیش تا آهیختِ ضش تلکِ ًیست، هحض ضش ٍخَدش، است؛ خیش تا تَأم اتلیس

 اهشٍصی داًطوٌذاى ًظش

 سستی یک دس اًساى تذى سلَلْای ًثَدًذ آًْا اگش": گَیٌذ هی هضاحن هیکشتْای ٍخَد فلسفِ هَسد دس اهشٍص داًطوٌذاى

 آدهْای صَست تِ ّوگی ٍ کشد ًوی تداٍص ساًتیوتش ّطتاد اص اًساى ًوَ ٍ سضذ احتواال ٍ سفتٌذ هی فشٍ حالی تی ٍ

  ".اًذ کشدُ کسة تیطتشی ًوَ ٍ سضذ هضاحن، هیکشتْای تا هثاسصُ تا کًٌَی اًساًْای پس تَدًذ، کَتَلِ



 ضیطاى هَثَل

 ٍ هَاًع ایداد تا ًیض ضیطاى صًذ، هی سا خطک ّای ضاخِ ٍ دّذ هی پشٍسش سا تش ّای ضاخِ کِ است تاغثاى هَثَل

 تاعث ضیطاى ّویي تسا چِ ًکٌذ دقت اًساى اگش هقاتل دس کٌذ هی آتذیذُ ٍ هقاٍم تیطتش چِ ّش سا هَهي فشد اًحشافات،

 . ضَد ًیض ٍی تذتختی

 آدهی اختیاس اثثاتگش ضیطاى

 دّن آیِ اساس تش دًیا دس ّویطِ ٍ است هختاس هَخَدی اًساى چَى است ضشٍسی اًساًی عالن تشای اتلیس ٍخَد -ج

 ضوس سَسُ ّطتن آیِ طثق ّوچٌیي ٍ "! . کشدین ّذایت ضشّ ٍ خیش ساُ تِ سا اٍ ٍ": داسد ٍخَد دعَت دٍ تلذ سَسُ

 . آهَختِ اًساى تِ ًیض سا  پشعیضگاسی ٍ پلیذکاسی خذاًٍذ،

 ٍ عقل ٍ آسواًی کتة پیاهثشاى، تواهی ٍ صالح ٍ خیش تِ دعَت سَ یک اص کِ داسد قشاس ساّی دٍ یک دس اًساى ٍاقع دس

 دٍ ّش ٍ است ًوایاى آى دس اهاسُ ًفس ٍ ضیاطیي ٍ فساد ٍ ضش تِ دعَت دیگش طشف اص ٍ اًذ تستِ صف آدهی فطشت

 تا هختاس اًساى. یاتذ گشایص طشف دٍ اص یک ّش تِ کِ داسد سا تَاى ایي آدهی ٍ خَاًٌذ هی خَد سَی تِ سا اًساى خثِْ،

 . کٌذ کسة اختیاسش ًیشٍی تَسط سا خَیص کوال تایذ کِ چشا گضیٌذ هی تش ساُ دٍ اص یکی اختیاسش

 صحوات ًتایح تخطی لزت

 ، ًثاضذ اٍ دس تذی تِ هیل ٍلی ، تاضذ اًساى دس تقَا تِ هیل فقط قشآى تعثیش تِ ٍ تاضذ تستِ اًساى ٍخَد دس تذی ساُ اگش

 سا تقَا ّست، اٍ دس صضتی تِ دعَت ٍ صضتی تِ هیل کِ حالی دس فشد کِ تقَاست ٍقتی تقَا صیشا ًیست تقَا تقَا، آى

 . کٌذ اًتخاب

 اًدام صالح عول است، هدثَس فشد چَى ًذاسد اسصش ًیض صالح عول ًثاضذ، تذی تِ دعَت ٍ ضیطاى اگش اساس ایي تش

 ٍ تشگضیٌذ سا خیش ٍ صالح ساُ اختیاسش تا فشد ٍ تاضذ اٍ دس ًیض فدَس تِ دعَت ٍ هیل کِ است تقَا تا فشدی ٍقتی. دّذ

 سالهتی قذس ًثاضذ، تیواسی تا ضَد، ًوی ضٌاختِ خَب ًثاضذ، تذ تا هعشٍف قَل تِ ٍ است پاداش هستحق ٍ اسصضوٌذ ایي

 ٍ هستقین ساُ ًثاضٌذ، ّا ساِّ کح تا ٍ گشدًذ ًوی هطخص سیشتاى ًیک ًثاضٌذ، سیشتاى تذ تا ٍ گشدد ًوی هطخص

 . ضَد ًوی ضٌاختِ تاص ساست،

 خوعثٌذی

 : کشد تٌذی دستِ تَاى هی تٌذ چٌذ دس سا ضذُ گفتِ هطالة

 اٍست ٍخَد فَایذ ٍ ضیطاى ٍخَد اثش دس ّوِ ایٌْا کِ است سٍضي ًاگفتِ ٍ ضذ هالئکِ اص تشتش کوال تِ سسیذى تا اًساى

 .است تَدُ هصلحت سٍی اص ّوِ اٍ، ٍخَد ٍ



 ساُ کذام گیشًذ، قشاس ضش ٍ خیش ساُ دٍ تیي اگش کِ تطٌاسذ سا خَد افشاد تا داسد ضشٍست تٌذگاى اهتحاى تشای اتلیس ٍخَد

 سلطِ اٍ":کِ خَاًین هی چٌیي یکن ٍ تیست آیِ سثا سَسُ دس ضش؟ ٍ ضیطاًی ساُ یا خیش ٍ هستقین ساُ کٌٌذ؛ هی اًتخاب سا

 ّوِ ًگاّثاى تَ، پشٍسدگاس ٍ ؛ ضٌاسین تاص ّستٌذ ضکّ دس کِ آًْا اص سا آخشت تِ هؤهٌاى ایٌکِ تشاى خض ًذاضت آًاى تش

 !. است چیض

 آصهایص دًیا ایي دس اًساًْا حقیقت تِ ٍ اًساًْاست آصهایطگاُ دًیا ایي ٍ آصهایص، تشای ای ٍسیلِ اتلیس، آیِ ایي طثق

 "....اًذ آفشیذُ دًیا غیش تشای ٍ اًذ آصهَدُ دًیا دس سا ضوا ": فشهَدًذ السالم علیِ علی اهام چٌاًکِ. ضًَذ هی


