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 !کند رییتغ دیطالب با
 
 

 

 نیکه تا حال نتوانسته ام ا شوم یو من متأثر م ستیکه تعداد شما کم ن دیطالب و همراه طالب هست نیشما متحد ادریب

 رییغاعتقادات خود را ت دیکه با یاسیس ۀطالب و جانب مقابل در وقت مذاکر دادن رییکنم.  در تالش تغ حیفهم را تصح

  !ستیو درست ن قیدق یدهد از لحاظ زمان

 دیطالب با نیدهد و ا رییتغ خود را دیطالب با نیاست و ا دیطالب طالب جد نیاست، ا روزیطالب همان طالب د نیا

را حق  رانیګد : حال مادیوګ یباز قلقله کنان مرا ُکل طالب جا زده و  حق بدهد و آن جز طالب خود زیرا ن رانیګد

  ... . ومیده یم
 

  .دیستیشما در آن تنها ن دیکه شما از طالب دار یمطالبات نیاست که چن نیچن تیواقع

  .ستین یاسیمذاکرات و تفاهمات س نیمطالبه قابل قبول و بجا در ح نیدهند و ا رییتغطالب را  خواهند یم اريیبس

 

  !دیذرګخدمت به طالب ب نیاز

  .طالب همان باشد که بود ذارګب

  .اهیاش س اهیو س دیاش سف دیسف

   .دهد رییکه اعتقادات خود را تغ میده رییو اعتقاد کس را تغدر مذاکره و مفاهمه تفکر  دینبا ما

  .دیاز اصالح دست بردار یاسیمذاکره و مفاهمه س در

  !وقت است اعیوقت و ض یب ست،ین مناسب

  .دیطالب و جانب مقابل تمرکز کن رییبه تغ یاسیس ۀدر وقت مذاکر دیو نبا ستیدرست ن 

  .کندن لیرا بر ما تحم دشیاست که سف نیا مهم

 تیقابل قبول شود که ملت آنرا مشروع ینسخه اش بر همه صرف و صرف در زمان قیتطب تیمشروع نکهیا مهم

  .داشته باشدمی ن قیتطب تینه مشروع بدهد ور قیتطب

  .که ما را با خود نبرند مید ما خواهاننبرو انش خود دنکن یم ېو خود کش یانفجار انتحاري،
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 2از 2

 یو نداده که حتما   تیهدا نیچن یو هللا تعال ستندیخود را انفجار دهد اما مکلف بردن ما به جنت ن وشهګدر کدام  برود

  .من را با خود به جنت ببرد

 که قصد داندیمن م ارګرفتن نداشته باشم، پرود و قصد تیو من ن خواهد یبه جنت بردن م من را کس به زور رګا

 لیمرفتن به جنت را نداشته باشم و بر من تح تین کهیو الشهاده است و در صورت بیالغاست، عالم  اهګآ تمینداشتم، به ن

  .خواهد دادشود،  به جنت راهم ن

  .ستینبود، پاداش هم ن تین رګآنرا داشته باشم. ا تیپاداش عمل را خواهم داشت که ن یزمان من

  .اما ما را نبرد ،کرده، برود تینکه  طالب

 )عبس ۀو شأن نزول سور ریسفارش دارد که اقال  ترجمه، تفس کیمقدس اسالم را بداند  نید  خواهد یطالب م رګا و

 یص( قهر است که مبه پیامبرش ) یبخواند که هللا تعالقرآن پاک  م ا یدر جز سرا ... (  یجاه االعمان  یو تول

  !دیسخن حق مکلف هست دناست و شما صرف به رسان یکار هللا تعال تیکه هدا فهماندش

  !کار خود بنده و ذات من است نیا نه؟  یو ک کندیو انتخاب م ردیگیرا م تیراه هدا یک نکهیا

  !کن یکین تیهدا یاله

  !کنندیچه مدانند  ینم

در قلب و اعتقاد  زهیبه زور سرن مانیانسان داخل نه شده و نه اعتقاد و ا اردهایدر دل مل زهیاسالم به زور سر ن نید

  !تواندیداخل شده م

 !ساختجبار و قهار  نیآنرا صرف و صرف د دیاست و نبا میرحمن و رح نیاسالم د نید

 22/02/2019 نیاال البالغ المب نایما عل و

 

 

 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 .رهنمائی شوند" شان به "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بری"کلیک
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