
��م رب ا��ھدا و ا��د���ن 

����ری  
  و��ت �� ��ید ���ن 

ی �ق را ��د عا�قا� �وی او �تا� و � اوج ا�سانیت با �ون �ود ا�ن ����ت  �ی � �ون �دا � �م �دا و یاد ��یدا

را �وا�ی ��د�د � ، ال ا� اال ا� ، �ن عا��م از ای��ه حا�ت روا�ی �ود را بیان ��م حال یا از �عف ع�م �ن � کالم 

ا�ت یا ک�مات �وچ��ر از آن ��تند � حا�ت �ن را بیان �ند ، آ��ه � � ا�ن ��گ و ��رد �ق و با�ل آ�و��ه ام ، 

��هه �ق و م��ب دو ضا��ه دارد اخالص و ایثار ، ت�ھا �ای �دا �ودن و � راه �دا �ودن و � راه او �ون دادن ا�ت ، 

�و�ی � مال �ود او�ت ، و �ن �ما را ��وی �دا د�وت �ی��م و� ��روی از امام ا��ر ا��ؤ�ن�ن ع�ی (ع) �ما را � �قوا و 

�شان ز�د�ی �ی�نند و عا�قا� �ای او �م �وا�ند ��د .  بند�ی �دا د�وت و و��ت �ی��م � آ�ن عا�قا� �ای �دا

رد  نید �س ��و�ی �دا آ��ه �س�م ا�ت ا�ن ا�ت � �ن �م مانند دی�� �ا�ا�م عا�ق �ھادت ���م و ا�� ��ا ��ید �دا

����وا�د � �عد از ���ش رسا�ت ����ن ح�و�ت ا� را � دوش �شد ، 
�ای �ن �اداری �نید �ون ��ید �اداری 

�س �ای �ند��ن و آ���ن بار از �ما ���وا�م � �ای �ن �اداری ن�نید و �جای ا�ن کار� ��تابید ��وی فالح و 



گاری ، از ک��ه �سانی�ه � زمان �یاط �ورد  ر��ش و اذیت �ن ��ار ����ه ا�د ط�ب ا��غفار و �ای �م�ی آ�ن دعا  ر��

�ی��م ، ا�� �د�ی � ��ی دا��ه ام آ�ا ��ردازید و از ا�شان ���� و �ذر�وا�ی �نید و ا�� �و�ی با�ی ما�ده � راه �دا ا�فاق 

�نید .  

آ��ه � دی�� �ای �ما دارم ا�ن ا�ت � از �ود �وا�ی دوری �نید و از ا�فاق و ایثار � راه �دا ��غ �ورزید ، دعا �ی��م � 

و�د ��حان سال��ی امام و ک��ه �د����اران � اسالم را �وا��م ،  �دا ��ا � ��ض �ھادت ��ل و با �ھدا ���ور �ند از �دا

 �ای �م�ی �ما دعا وط�ب ا��غفار �ی �ما�م . 

ال��م ا�ع�نا �ن �ندک �ن �ندک �م ا�غا��ون  

��ف��ون
 ال��م ا�ع�نا �ن ��بک �ن ��بک �م ا

ال��م ا�ع�نا �ن او�یائک �ن او�یائک ال �وف ع���م و ال �م ����ون  

 یو ا�سالم ع�ی �ن ا��ع ا�ھد


