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! خذایا

َصی سعَس َ رد ؽکست ان امیذی مستُلی مگردان ذُن سعَس ما سا اص .  هب ما رد پیش
دیذن چالؼ هک بایذ حل ظردد َ ان امیذی هم ما سا اص دیذن ساي حل اه هب دَس 

ُاهىذ نمُد . خ

! خذایا

همً چیض ربای ما بی معنی است، َ ایه صاداقهن رتیه احغاط ام است  تُ بذَن
کاس است . هک بذان آگاهم َ  حقیقت آن ذُن خُسشیذ ربای ما آش

! خذایا

بٍای کارب . َ  تغیش َ انمالب هم بٍایؼ فذاکاسی ماست ی داسد یهمً چیض بٍا
َاكعی ره اط خُن سزیی دیگران کاس زبدالن است هک اص سَیاسَی با صنذگی 

هن رهاط . داسد َ رد للب هک خذاست، عضك است َ شجاعت مباسصي انغانی
. َ رتط

! خذایا
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کالت بششیت با عالح َ نیشَاهی نظامی  ما هب نیشَی عضك نیاص داسیم، مش
. اقبل حل نیست، ذُن خضُنت اص راتیات بشش َ انغانیت ما نیست

! خذایا

ت که َ اص کغانی هم هک نمی تُ حمای اص دَستان هک هب حقیقت َ عضك می انذیشىذ
. ذُن انغان جزی اص سَح تُ َ حقیقت است. کنىذ حمایت که

 !خذایا

ُایان می جنبذ قذاست هب اَجىای کُي داسد  ُاصػ بی ن َ  دستان هک ربای ن
ُای ُاصػ می کهدستان هک با للم هب بی ن َدُدیت رد للب انغان  ، نذان ن

. دَستان داسد

! خذایا

! اص کغانی هک نفرت هب َدُد داسنذ هناص نفرت بیضاسم؛ اما 

! اص خشم بیضاسم، اما اص انغانی خشم دُ  هن 

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



اص جٍالت بیضاسم، اما سؼادت همراهی آانن سا ات سشحذ حکمت َ سَشىایی اص 
ُااهنم . عمك للب خ

! خذایا

سخه با تُ سخه باخُد . نیایؼ اهیم َ دػااهیم سا ػامل ربای تغیش خُدم بگردان

. دم سخه اص تُستسخه اص َدُ. است

! خذایا

آانن هک سدنتف . بُدنذ( انغان)همً آمذنذ َ سدنتف َ اما کغانی مانذنذ هک با تُ َ تُی تُ
، مانذن مه. همً اص بیشَن دنتفگ َ سدنتف َ کغانی هک مانذنذ همً اص تُ دنتفگ َ مانذنذ

 .همرصمان ما، انمالبیان ما رد ظرَي عضك تُست

 

 

! خذایا
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شعُس اه، گفتً اهی ما سا هب طردي اه، طردي اهی ما سا هب وکردي اه، ردد اهی  شؼاس اهی ما سا هب

. ما سا هب ردک، باَساهی ما سا هب ایمان، خشم َ نفرت ما سا هب عضك تغیش ماهیت بذي

 رهات 2/8/1390شب

! خذایا

. سا  ایه للب اهی آکىذي اص نفرت 

 .سا  ایه ذشم اهی آکىذي اص شذت

! تُ نُس عضك بخشؼ نما

دست اهی ظالم سا 

للم اهی ػالم سا 

! تُ سسم عضك بیامُص

لب اهی  هک اص تعصب 

صبان هک اص تعصب 
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. می ضُیذ ؛ تُ اصل عضك بیاسای

. للب اهی هک هب انغان می تپذ

. نفظ اهی هک ص انغان می سمذ

! تُ پایذاس َ ػاشك ظردان

!  خذایا

هستی ما عضك، مستی ما عضك 

. عضك ما تُ ، عضك ما ما

. نُس سا جاَیذان دلٍا بگردان تُ ایه

... هب مه صبش، هب مه عضك َ مه مهر 

. تُ اسصانی که

! خذایا

انغان قطري انچیض سا 
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ُان خرد زعزی سا  حی

. هب آئیه عضك آشىا که

للب اه مردي انذ 

ته اه صنذي انذ 

. تُ صنذگانی عضك ببخؼ

. تُ سحمان، تُ جاانن

للب اهی دَس سا 

! چراؽ ابذیت َصل ببخؼ

شب  خستً َ مانذي ص سصم  نیایؼ

َانذا  ! خذ

ُاهم  ُاهم، می خ ُاهم مه سا رد خُدت انبُد کنی َ مه جز ایه  نمی خ می خ

ُاهم هستی ام رد هستی حلُل دهی  َ  تَدُدم کنی َ مه جز ایه نمی دانم، می خ
ُاهؼ دریینً مه است . ایه خ
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! خذاَنذا 

نبُدن اص  ما صنذي بُدنرد تمام . رد امکل بی معنی بُدن ما، معنی اص آن تُست

معنی َ صنذگی نیاص ماست َ هک جز تُ َ ردتُ نمی شُد . ما، صنذگی اص آن تُست

 .یافت

 

 

 !خذایا

ُاستی َ هذف رد مه شکل می گیشد صمانی قبُل نما هک بی آالیؼ َ مردمی  اظر خ
 .انغانی باشذ-باشذ َ یا صرارت اص همً اینٍا الی

! خذایا

ُاهذ َ ما  ُاهذ َ ما هک عضك ربرتی نمی خ هک ػاشك ایم با هم ربارب ایم، عضك ظلم نمی خ
ػاشك ایم عذالت نمایم، عضك صرَتنی َ قذاست است َ ما هک اص اَ یم سعَس َ 

انپاکی اص ما نیست، عضك بخشؼ َ فذاکاسی است َ ما هک ػاشك ایم  همً َدُدما  
 .است( انغان-خذا )َكف معضُق
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! خذایا

َصی رد آن هب ما شب ربای ما نعمت است ذُن زبس گتشیه ردط صنذگی هک پیش

 .الٍام می شُد

 !خذایا

هب للم سَح َهب شعر شعُس هب کتاب صنذگی هب نماص نیاص هب صنذگی عضك هب انغان خذا هب 
مردان مهر هب صانن ایمان هب دانشمىذان حکمت هب جاٌالن ػلم هب مزهبی اه کش 

ُاانن انمالب عطاء نما کاکان حقیقت َ هب د ! هب ش

! دایاخ

هستی ام انذیشً ام نیست، هستی ام احغاط مه نیست، هستی مه عمل مه 

بُدن مه رد بُدن نیست، نبُدن مه رد  نبُدن مه نیست؛ بُدن . است
. بُدن مه رد نبُدن مه است. مه رد بُدن تُست

! خذایا

ؽادمان ام . ان آسامی اه َ داانیی اه یکی است. ؽادمانی اه َ اندانی اه یکی است
 .نمی دانم َ انآسام ام ذُن می دانمذُن 
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 !خذایا

ُع ام سؼادت دي سؼادت اَ یام رد ن یخُدم نیستم َ هست سته ام است، هب همن

هب ما صنذگی طردن سا بیامُص ذُن همً چیض سا اص انغان می  .سؼادت مه است
صنذگی سنتی َ انحصاس شُد آمُخت َ اما صنذگی طردن اص انغان آمُخته همان 

. ظرایاهن است

! خذایا

خُد آگاهی ام ان آگاهی ام است، خُد آگاهی مرا رد آگاهی انغانی مه اص ردد 
انغان،سنج انغان، جهل انغان، خشم انغان، عضك انغان َ فهم انغان 

. بگردان

! خذایا

ُاهم،  ُاهم هک هچ می خ ُاهم ذُن ربای خُدم نمی خ ُانم بگُیم  هک هچ می خ نمی ت

ُاهم َ ُاهم  ربای انغان َ بششیت می خ ُاسته ام . مه نمی دانم هک هچ بخ اما خ
. با نذانسته ام زند تُ شذن است

 (دانطدُی)رهات3/8/1390شب
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گام هک سَحم چىان رد طالطم عظیم هب سش می ربد . نیایؼ رد هن

َانذا  ! خذ

گام هک سَحم ، َدُدم، رهنم،احغاسم رد دَسی نُس َدُد تُ بسش می ربد  رد هن
معنی مه رد بی معنی  اه ست َ بی . معنی میذ انمسخت مه ایه صنذگی سا بی 

گام هک اص سَحم َ رددم َ نذای ردَنم انهل . معنیی مه رد معنی اهست رد ایه هن
سش می کنم َ با تُ سخه می ضُیم مرا ببخؼ ذُن مه انغان  َ همنُػان ام  سا 

َ ممذهم بُدن ربای بُدن اه همیه بُدن رد نبُدن خُد .صرامُػ طردي ام
. است انغان

َانذا  ! خذا

جلُي اه هک با زهاس جلُي بیشَن می آیذ ، هک ما  هب زهاس دیذي تماؽا کنم صیبای هب صیبای 
همرصمان مرا، صنذگی همنُػان مرا  مرا ، صنذگی مرا، صمذگی. سوگیه امکن است

 .ذُن صوگیه امکن بغاص
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 !خذایا

اهی ظرفتاس شذي جٍان هک مه َ همنُػان همگُن ام صنذگی می کنىذ هب هچ ظرداب 
خذایا مه . انذ َ مه اص دیذ ن حال آنٍا سخت رد عزاب َ نمی دانم هک هچ کنم

هب خُدم َ مُدُدیت خُدم باَسی نذاسم َ بلکً اظر باَسی داسم بؼذ اص باَس 
 .مىذی هب َدُد تُست

َانذ ! خذ

َص قبل هب ایه گفتً ایمان داسم  َص نسبت هب رهس َامر ُان است  انغان مُدُد انت
عان اهی هک هب ایه جٍان هستىذ سخت اقبل رتحم انذ َ تُ سحمی که َ آنٍا سا ، ان

 .هب خُدت باص ظردان 

! خذایا

اما بی . هب کی َ چطُس بگُیم هک ما هب َسهط انبُدی هستیم ، اظر ضُیم کسی باَس نمی کىذ
ُانم باشم َ خذایا هب مه َ همرصمان ام قذستی اسصانی که هک ایه  تُهج نمی ت

 .سا اص َسهط انبُدی نجات بخشیم َ هذابت شُنذانغان 

! خذایا
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َدُدم سشاسش عجز است د سممابل تُ ، ذُن مه ششمغاسم اص َدُد انغان 
کاس می کنىذ( خذا )انم اهی هک رد ممابل حقیقت  ایه دیگر ربای . هن می ضُیىذ َ ان

 گالهی بکُبذ َ یا جان ام سا بگیشد چیهاظر کسی مرا هب سیلی . مه اقبل تحمل نیست
ُانم بپضریم گاس تُهیه طرد نمی ت ُاهم طرد َ اما  اظر رتا ان  .نخ

! خذایا

َص ما نیاص مىذ تُ ایم َ بایذ خُد سا هب ذشمان هک اسیش خشم َ شیطان شذي انذ نمایان  امر
کاس خُدت سا متحمل شُی  اما اص یک ػاشك َ ػابذ مانىذ مه  ُانی ان کنی، تُ می ت

. دیگر اقبل تحمل نیست

! اخذای

هب مه عضك َ ایمان، هب همرصمان ام عضك انغان َ هب انغان نمی دانم هک هچ هذهی 
. کنی ذُن مه نمی دانم هک هچ بایذ باشذ
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 !خذاَنذا 

گان  رد دػااهیم  َ نیایؼ اهیم اغلب هب خُدم می انذیشم اما تُصیك انذیشیذن هب هم
ُااهنم ُع مرصبىذی سا اص تُ خ . خاسج اص ره ن

! خذاَنذا 

ت َ اسجحیت دستان هک با یاد هب بششیت َ خلك می جنبذ َ می سصمذ رتشیب فضیل
هب ملت ام َ . است اص لبان هک انم رتا رد عکُت بی پایان تنٍای یاد می کىذ

. همنُػان ام همان دستان سا بذي هک با آهنگ انم تُ می سقصذ َ با یاد تُ می جنبذ

! خذاَنذا 

گاسػ مسیش آن دست یاصیذي انذ  هک هن د اتسخی بششیت هب ما می ضُیذ هک کغانی  هب ن
س مراطز رعفی َ هن رد مراطز تعصب آمیض دینی هب صراگیشی ػلم َ آگاهی رپداختً انذ 

هب . ، بلکً هب منبغ ان متىاهی اژنی ماَسای َ یک خُد آگاهی تجری  دست یافتً بُدنذ
 !سا اسصانی نماما ، هب همرصمان  ما َ هب همً ما انغانٍا آن  منبغ سا َ تجرهب 

 !الهی
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اکش اه رد جٍان می سزید َ می باسد اما رد یک سشصمیه سیگی هک احغاط َ دُد 
َاسیذ سا ذُن آب صالل صفا دهىذي سَح انغانی عاص. نذاسد  !ایه قطرات مر

 !خذاَنذا 

انغانٍای جٍان هب ایمان . انمالبیان ما هب جرات سقراطی نیاصمىذ انذ ات ػلم دکاستی
َصی نیاصم ُاانن ما نیاصمىذ پایذاسی انمالبی . نذ انذ ات استذالل استقراییپیش د

 .انذ، ات پایذاسی  ماففً کاسی 

 !خذاَنذا 

خامُشی نؾاهن ضعف . عکُت نؾاهن تفکر َ تفکر نؾاهن ردد َ ردد نؾاهن انغان است
هب مه َ همگُانن ام عکُت . َ ضعف نؾاهن ؽکست َؽکست نؾاهن ما نیست

 .یخامُػبخؼ ات 

 

 

! خذاَنذا 
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َاس است ساي تغیش، تغیش صنذگی است َ صنذگی غایت همً هستی تغیش همان . سضا

 .طُسی هک باعث صاللیت آب است، باعث عذالت امکل است

 .امکل سا رد مسیش ما ضراس دي

 !خذاَنذا 

للم با خُنؼ؛ حقیقت سا جاَیذاهن عاخت، مه با خُن ام هن خُن دیگران 

 .اهم عاختعضك َ انغانیت سا جاَیذاهن خُ

 !خذاَنذا 

نفرت اه سا هب عضك انغانی، خضُنت اه سا هب تغاهل انغانی َ خشم اه سا هب عقل 

 !انغانی استماهل نما

 !خذاَنذا 

ُاص است. رد دیاس تُ بُدن عیه نماص است رد دیاس انغان . رد دیاس عضك بُدن د
 .رد همً دیاس بُدن ذُن تُ رداص است. بُد ذُن نُس نیاص است

 !خذاَنذا 
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ُانسته ببخؼ؛ ذُن  ُان، هب انمالبی احغاط بُدن َ ت هب انغان، هب مردم، هب د
ُانسته بذَن بُدن چیپ رد چیپ است ُانسته چیه است  َت  .بُدن بذَن ت

 هب مه عضك، هب ما صذاقت، هب همً نُس اسصانی نما

 !رپَدگاسا 

گام ظرفته للم چىان می عرصد هک خُدم سا نیض هب عرصي می انذ . اصددستان ام هن
ُاانیی حفظ قذاست للم سا هب مه َ همرصمانم اسصانی که  .ت

 !رپَسدگاسا 

اما با . رد للب ما، رد انذیشً ما، رد احغاط ما َ رد خیال ما. می دانم هک همً جا هستی
 .َدُد آنهم اقرد هب بیان تُ نیستیم

 

 !رپَسدگاسا 
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ُان ما َ سَشه انذیؼ ما، اتسخی ما سا لعنت می کىذ مانىذ کسی هک هب ي. ملت ما، د
هب ملتم یاد بذي هک هب جای لعنت، ػلت . صمیه خُسدي َ صمیه سا لعنت می کىذ

 .لغزیذن ؽان سا رد اتسخی بیابىذ

! رپَسدگاس

نفرت اهی ما هک مانىذ مُسیاهن سَح قذسی ما سا می بلؼذ سا چىان اص َدُد ما دَس که هک 

بگردان هک اص شمغ نُسػ   حبت سا ذُن شمغ هب دلٍا. َدُد ؽان سا صرامُػ کنیم

سَح سَشه، اصشؼلً اػ عضك سُصان َ اص اکش اػ احغاط انغانی هب ما 
 .دست دهذ

 !خذایا

ُاهیم مه  انغان بُدنم سا تُ هب  عىایت که، سَحانی شذن َ ملکُتی شذن سا خ
. آمُخت

 

 !خذاَنذا 
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کاس کنم؟ ُابیذي انذ، چ هب اکش یتمان هک            هب ظرسنً گان هک ؽکم ظرسنً می خ
کاس کنم؟ هب ربدگان هک               قطرات اکش آانن عمك رددم سا نؾان می دهذ، چ

کاس کنم؟  بی خُد اسیش دنیا َ دیه شذي انذ، چ

 !رپَسدگاسا 

مردن ششافت . صنذگی طردن ششافت مىذاهن َ آصاد رد حیطً اسادي ماست
 .مىذاهن َ جاَیذ نیض نصیب ما که

 !رپَسدگاسا 

ساي سسیذن . سؼادت بششیت َ انغانیت رد سگ اهیم مانىذ خُن جاسی است
 .هب آسمانم سا با عضك َ حقیقت میسش که

 !خذاَنذا 

اظر پذسم عذالت، ماردم حقیقت، همسشم عضك َ صرصنذم تغیش َ انمالب 
ُاهی طرد! هب جٍانیان عجب است َ بی جا. است  .اما تُ مرا تبشهئ خ

 !خذیا
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َصی با تُ سا هب َانمالبیان ما هذهی نما پیش ! بششیت 

 18/7/1390شب

 !خذایا

 .رتیه تنٍایمتنٍامه تنٍایم 

 َتاما بی     !

 .مه دذارتیه دنیایم

 !اما بی تُ

 .با تُ دلم، َدُدم، هستی ام معنی می یابذ

 !خذایا

 چرا اهی مه سا هب چگُهن اه

َص اه  شبٍایم سا هب س

 !با عضك خُد مبذل نما
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 !خذایا

 ديآن قذس تغیشم 

 َ آن قذس تذبیشم دي

 .هک باعث تغیش َ تذبیش دیگران شُم

 !خذایا

ُاانیی تطخیص مىافغ خُدم َ ا نغانیت سا هب مه الٍام که َ . آگاهی َ ت
 !الٍاماتت سا ػامل انتخاب مىافغ انغانیت نما

 !خذایا

 .اظر مه رد مسیش ردست َ حقیقت نبُدم مرا هذایت که

 .نبُدنذ، آنٍا سا هذایت کهاظر دیگران رد مسیش حقیقت َ عضك 

 !خذاَنذا 
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 .مه دَستی نذاسم، هک رد همً حال مرا پزریا باشذ

 .مه یاَسی نذاسم، هک ردهمً َقت َ همً جا با مه باشذ

 تنٍا تُ دَست مه هستی

 یکتا تُ یاَس مه هستی

 !خذایا

 .سپاط صزاسم رتا، هک مه سا رد همً حالم َ همً جایم سؼادت با تُ بُدن سا دادی

 !خذایا

هب مه خُدت سا، هب مردم ، عشقت سا َ هب ػابذیه عبادت آگااههن ات سا 
 .اسصانی که

 !خذایا

ُاانن ام سا حرکت َ پیشان ام سا  ُاانیی، مردمم سا هُیت، د کضُسم سا ت

 .ربکت َ انمالبیانم سا صذاقت عطا که

 !خذایا
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 .مه سا رد ملتم َ ملتم سا رد خُدم سعق نما

 !خذایا

سا هب مانىذ صفر ظردان هک رد کىاس یک اسصػ َ آن خُدت اسصشمىذ همً اسصشٍا 
 .شُنذ

 !خذایا

َاژي َ همً اسصشٍا سا اص مه بگیش َ فقط انغان بُدنم سا هب مه دي  .همً 

 !خذایا

مه سا اص دنیایی؛ قُم، ژناد، مزهب، ملت َ کضُسم دَس ظردان َ جٍان 

 .انغانیت هبُط ام دي

 !خذاَنذا 

 .مانغانی َ ؽامم سا با عضك الهی آمیختً ظردانسحرم سا با عضك 

 !اخذاَنذ

ُاهم جاهل بمانم  می خ
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 !جاهل اص هُیت قُمی ام

 !جاهل اص هُیت دینی ام

 !جاهل اص هُیت دغرافیایی ام

 !جاهل اص هُیت سیاسی ام

 .اما هب مه یک هُیت بذي ، َ آن انغانیت با عضك انغانی

 !خذاَنذا 

دیه ظرزیان ما اسصػ َقذاست َ هب انذیشمىذان ما هب دیىذاسان ما عمالنیت، هب 
 .ایمان اسصانی نما

 ، رهات90میضان2شب،

 !الهی

 .ایه جٍان ظرچىذ کُاتي است، اما بی انتٍاست

 !الهی
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ُاهیم یافت َانمالبی سا تُ هب ما الٍام که، ساهؼ سا خ ُااههن   .تفکر تغیش خ

انغان عدیب رتیه  دنیایی هک رد آن صنذگی می کنیم سشاسش عجایب انذ، اما
 .آنٍا

 !خذایا

دذایی ما سا هب َصال، َصال . تنٍایی اص آن تُست َ دذایی اص آن ماست
 .ماسا هب امکل َ امکل ما سا هب جمال ربعان

 !خذایا

 .عضك سا تنٍا دُرهي صنذگی مان َ همگُانن ام َ همً انغانٍا بگردان

 .گی ام اسصانی بگردانعضك الهی سا هب دُره َهستی ام َ عضك انغانی سا هب صنذ

 !خذایا

 .ما سا رد مسیش عضك ضراس دي

 !رپَدگاسا 
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 .انذیشً ام سا هب تغاهل، احغاط ام سا هب مهر، ردد ما سا هب  ردک استماهل نما

َصی رد مسیش عضك َ حقیقت جاَیذان  ایمان سا هب خُدت ، هب تغیش، هب پیش
 .ظردان

 .ن سا هب بششیت تُ حفظ کهایمان َباَسم سا هب خُدت مه حفظ می کنم َ ایما

 

 !الهی

هب مه شجاعت اخالقی ؽاد بُدن رد نٍایت غمٍا سا َ هب همگُانن ام شجاعت 
 .اخالقی انمالبی بُدن سا عىایت که

 !خذایا

 .انذیشً ام سا اصتعصب، باَسم سا اص کش َ کش ام ا اص یقیه باص داس

 !خذایا

 .سا هب قذاست مبذل نما نفرت اه سا هب  حبت، خشم اه سا هب عضك َ خضُنت اه

 !خذایا
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هب دستان ام قذست، هب للب ام عضك، هب َدُدم هستی ، هب انذیشً ام پاکی، هب 
َصی  َ مردمم انذیشً زبسگ َ بلىذ عىایت نما  .انمالبیان ما پیش

 !خذاَنذا 

انغان اه سا، همُطىان ام سا ، همرصمان ام سا َ خُدم سا همان ایمان هک هب  حمذ، عسیا، 
 .َ بُدا الٍام نمُدی هب اسصانی نما مُعا

 !خذَنذا 

 .للم سا سعالت، نُیسىذي سا قذاست َ  حقك سا شٍامت بذي

َانذا   !خذ

ُاانیی اسصانی سؼادت سا نذاسد،  انغانٍا سا حکمت َ حقیقت دُرهی  دانؼ ت
 .صنذگی هک هماان ایمان صنذگی است عىایت نما

 !خذاَنذا 
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اما غمگینی ام . حسشت انغان غمگیه امرد . غمگیه ام، ربای انغان غمگیه ام
 .ساي رپ خم َ چیپ سا با ؽادمانی بایذ پیمُد. باص داسنذي ساهم نیست

 !خذانذا 

 !غم اه سا هب ؽادی جاَیذاهن مبذل نما

 !الهی

هب ظرسنً گان جٍان هک همً صنذگی آن تُهت انن ایست ات با آن ؽکم خُد سا سیش کىذ، 
 !.کهلزت سیشان ؽکم ظرسنً سا اسصانی 

ُاانیی ردک ظرسنً گی سا اسصانی که  .هب ؽکم سیشان هک معنی ظرسنً گی سا نمی فهمىذ، ت

 !خذایا

 .رد ایه جٍان اص عضك اسصػ، اسصشمىذ نیست

 .ذُن هه اسصشٍا بایذ هب ایه اسصػ تکیً کىذ

 !خذایا

 اظر اننی داشتم بایذ با ظرسنً بخُسم
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 اظر آبی داشتم بایذ با تشنً گان بنُشم

ُاهم طرداظر   .چیه نذاشتم عضك سا هذهی خ

 !خذایا

ملت ام نیاص مىذ آب َ انن نیست، بلکً مانىذ همً انغانٍا نیاصمىذ آگاهی َ عضك 

 .است

 !اخذای

 .با انم دیه ، ایسم َ آصادی هچ خیانت اه هک وکردي انذ

 !انغان کشی

 !هُیت کشی
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 !الهی

 .آسامؼ بیابمدلم سا، َدُدم سا، همیشً اسیش خُد ظردان ات با تُ 

 !خذایا

رد اما بذاس َ هب مه پصُنذ انغان َ پیضُنذ عضك ( ظرااه) مه سا اص ظزنذ ایسم اه
 .عىایت نما

 !الهی

 انغان سا انغان َ مایان سا رد ظرَی همان ضراس بذي

 !ردد تُ لطف بظ زبسگ است

 !خذاَنذا 

ُااهن آن َ رد بىذ آن ام عضك است  .تنٍا نعمتی هک خ

 !خذایا

ُااهن َ جهنم سا هب چیه انغان َ خُدت سا هب مه ، هب انمالبیان َ جنت سا ج نت خ
 .هب همً ػاشمان حقیقت َ عذالت عىایت نما

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



 

 !خذایا

للم هب دستان ما سا شجاعت اخالقی َ للم بی دستان ما سا شجاعت انغانی اسصانی 

 .که

عذالت، حقیقت َ عضك سا تُتم همً ما انغان اه رد اقلب انغانیت چىان 
 !سدان هک رد ساي آن جان فؾانی کنیم هن جان کؾانیبگ

 !خذایا

ُاص است َ عضك عاص است  .تغیش نیاص است، انمالب د

َاس سیخته بیان حقیقت َ دعُت هب عضك است . خذایا، خُن سیاي للم سضا
 اقتالن للم سا هک هب انحك خُن آن سا می سزیانىذ خُدت ضیفر بذي

 !خذَنذا 

 .زعم جاَیذانی َ هذف آسمانی نصیب نما هب مباسصان ات عضك انغانی،
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 !خذَنذا 

ُاانن ما قذاست َهب دَلت داسان ما  هب صانن ما قذست، هب مردان ما اسادي، هب د
َصی با تذبیشآیىذي عنیابت صرما  .احغاط مصُلیت َ هب انمالبیان ما پیش

 !الهی

َع اص ماست، ختم اص صرداست َ هجیتن اص شماست  .شش

 ، رهات90میضان4

 !اسا رپَدگ

َصی ،  هب ما انغانٍای هک رد مسیش انغانیت َ حقیقت ضراس داسیم، امیذ هب پیش
ُاانیی استمامت سا اسصانی که . رتط اص ان امیذی َ ت

َصی  انمالب جز تُ نیست؛ رد عضك تُیی، رد عقل تُیی، رد حقیقت تُیی َ پیش
. ما هم تُیی

! رپَسدگاسا 
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ُاانیی َصی َ  ما دست رپَسدي عضك ایم َ عضك تُیی، ت تغیش ؽکست اه سا هب پیش

ُاانیی تغیش منفی انذیشی اه سا هب مثبت انذیشی اه تُ اسصانی که . ت

! رپَسدگاسا 

َصی ضراس می دهذ َ اما ان امیذی ما سا رد  ؽکست چیضی است هک ما سا رد مسیش پیش

. ؽکست هک هب ما بیامُصانذ هک چگُهن ؽکست دهیم سا اسصانی که. مسیش ان بُدی

! ارپَسدگاس

َص هب رد نیایم ان امیذ اص تمام امتماانت ذُن؛ مکتب، دااگشني، پذس َ مارد  اظر پیش
َص هب رد نیایم رد آن صُست مه دیگر  نیستم َ لی اص امتمان تُ َ انغانیت اظر پیش

ُاهم بُد َصی رد امتمان زبسگ انغانیت َ خُدت سا اسصانی که. نخ . تُ پیش

! رپَسدگاسا 

ُاهم صیست دانؼ سا نذانستم هک چیست ػلم . َلی همیشً رد مسیش حقیقت یابی خ

ُاهم صیست هک نٍایت تمام ػلُم َ دانؼ است . سا نذانستم َلی با حکمت خ

! رپَدگاسا 
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هب ان امیذی ما امیذ، هب رتط ما شٍامت، هب بی باَسی ما ایمان اتسیخی، هب مغر ما 
ا جاظزیه انذیشً ، هب صبان عکُت ، هب ذشم حقیقت َ هب دلٍای ما حقیقت س

   1390ی ام عقرب ط.              که
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