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تا سالم تز کزتال ٍ کزتالئیاى هظلَم.چٌذ کالهی است کِ خذهتتاى عزع هی کٌن. لحظات آخز است. 

دیگز چیشی تا شزٍع عولیات ًواًذُ است.فزشتگاى آسواى ، لحظِ شواری هی کٌٌذ تا تِ استقثال 

ًظارُ گز اعوال هاست. حسیي جاى ،  فزشتگاى سهیي تیایٌذ. آری ایٌجا کزتالست. ّن اکٌَى حسیي )ع(

اگز در کزتال ًثَدین ٍ ًتَاًستین تِ ًذای ّل هي ًاطزت پاسخ هثثت دّین ٍلی اهام خَیش را تٌْا ًگذاشتِ 

ایي تذى ضعیف ها طاقت عذاب جٌْن را ًذارد. پس ها را تِ راُ  .خذایا هارا تیاهزس .این ٍ حاهی اٍ ّستین

عفَ کٌیذ کِ ًتَاًستین کاهال ٍ آًطَری کِ شایستِ است تِ ًذای اها تایذ هارا  .راست ّذایت کي

دلسَساًِ ات عول کٌین. ای هزدم ، اهام را یک لحظِ اس یاد هثزیذ. اهام ، ًوایٌذُ ی اهام سهاى است، قذر 

اٍ ًعوت تشرگی در هیاى شواست ٍ شوا اس آى تی خثز ّستیذ. اال ای تی خثزاى ، ّن اکٌَى  . اٍ را تذاًیذ

 .ّجزت تِ طذا در آهذُ است ، خَدتاى را در یاتیذ طثل

هیذاًن کِ لیاقتش را  .ْا هی خَاّن تِ سَی تَ تیاین ٍ اس توام قیذ ٍ تٌذّای دًیَی خالص گزدمتار ال

قزار داد کِ راُ  سهاًی در  شکز پزٍردگارا کِ هارا .ًذارم اها تِ اهام سهاًت قسن کِ شْادت را ًظیثن کي

ا گشَدُ است. لحظات دیگز ، سزخی خَرشیذ تز خَى شْیذاى رقن هی سًذ ٍ تز شٌاخت ٍ خَدساسی ر

 .آى غثطِ هی خَرًذ

لحظات دیگز چْزُ ی هعظَهاى ٍ هظلَهاى هشَْد ٍ هشخض هی شَد. اهاها ، رخظت هیذاى هی خَاّن 

تفْوٌذ کِ تَ  تا دیي خَد را ادا کٌن ، پس تزاین دعا کي. خذایا قذرت خَد را تِ ًوایش تگذار تا دشواى ها

تا ها ّستی. ٍ ها تزای تَ هی جٌگین ٍ تزای تَ تِ شْادت هی رسین. خذایا عاجشاًِ ٍ تِ عٌَاى یکی اس 

هخلَقات هی خَاّن کِ اگز شْادت را ًظیثن گزداًیذی تذًن را تکِ تکِ ٍ ریش ریش گزداى تا هقذاری اس 

 .ة رسهٌذگاى دعای هزا هستجاب فزهاعذاتن کوتز شَد . خذایا تَ را تِ چْزُ ی هظلَم ٍ شْادت طل

 :سخٌی ّن تا خاًَادُ ام

 :پذرم



خالطِ  .خیلی خیلی عذر هی خَاّن کِ ًتَاًستن فزسًذ خَتی تزایت تشَم. ایي را ٍاقعا عزع هی کٌن

 .حتوا تایذ هزا تثخشی ٍ تٌْا کاری کِ هی تَاًن تکٌن ایي است کِ در آخزت شفاعتت را تکٌن

 :هادرم

هی کشن کِ تا شوا طحثت کٌن. شوا خیلی تشرگ ّستیذ ٍ هي کَچکتز اس آًن کِ تاٍر کي خجالت 

ِ طثز ٍ استقاهت ّستیذ. خذا تِ شوا عجز عٌایت وًَتخَاّن در هقاتل شوا اظْار ًظز کٌن. شوا ً

خَاّش هی کٌن. اگز لیاقت شْادت را داشتن در رٍس قیاهت ، حتوا  .تفزهایذ. هزا تثخشیذ. عفَ کٌیذ

 .خَاّن کزدشفاعتت را 

 :خَاّزاًن

اگز ًتَاًستن هاًٌذ یک تزادر غوخَار، ّویشِ در کٌارتاى تاشن ٍ شوا را شاد کٌن هزا تثخشیذ. چًَکِ 

خَدم چیشی در تساط ًذاشتن. سعی کٌیذ در هیاى دٍستاًتاى الگَ تاشیذ . ٍظیفِ ی یک خَاّز شْیذ را ادا 

زاگیزیذ ٍ تذاى عول کٌیذ. کتاتْای دیٌی را هطالعِ کٌیذ. ًواس را تِ ٍقت تخَاًیذ ٍ احکام اسالم را ف

ًکٌذ کِ خَى شْیذاى را پایوال کٌیذ تِ خذا شْذا در رٍس قیاهت یقِ ی کساًی کِ خَى شْیذاى را  .کٌیذ

 . تاشیذ اسالم هثلّغ یک  پایوال کزدًذ هی گیزًذ.

 .در آخز اس توام کساًی کِ هزا هی شٌاسٌذ طلة تخشش دارم
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