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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
 ١٦ﺷﻬﺮﯾﻮر ٩٣

ﺧﻄﺒﻪی وﻻدت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(

ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ اوﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪهی آﺳ�نﻫﺎ و
زﻣﯿﻦ؛ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﻗﺎدر،
ﻣﻬﺮﺑﺎن ،داﻧﺎ و ﺣﮑﯿﻢ ﮐﻪ در اوج اﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺷﻨﻮاﺳﺖ و ﺑﯿﻨﺎ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ
و ﺣﻠﯿﻢ اﺳﺖ .در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﯽﴍﯾﮏ ،در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﯽوزﯾﺮ و در ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﻧﺪارد.
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ذات اﻗﺪس ﮐﱪﯾﺎﯾﯽاش؛ ﺣﻤﺪ و ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﻓﻘﻂ از آن اوﺳﺖ و
ﺑﺲ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ درود و رﺣﻤﺖ ﻓﺮﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﺪ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ و اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ،ﺧﺎﺗﻢ ﻧﺒﯿﯿﻦ
ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ )ص( و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺎﻧﺪان و اﻫﻞﺑﯿﺖ ﭘﺎﮐﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻌﻤﺖ و رﺣﻤﺖ
ﺑﯽﻣﻨﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﭼﺸﻤﻪای ﺟﻮﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از ﻓﻮارهﻫﺎی ﺟﺎنﻫﺎی ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ
ﺳﺒﺰهزارﻫﺎی وﺟﻮد ﻃﺮاوﺗﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﻃﺮاوﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻨﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﺧﱪ
از ﺑﺎز ﺷﺪن ﻏﻨﭽﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮ را در ﻗﻄﺮهﻫﺎی وﺟﻮدش ذﺧﯿﺮه �ﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮔﻠﱪگﻫﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ را ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﺪ؛ ﻏﻨﭽﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﯽﺷﻮد درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺟ�ﻟﺶ
ﮔﻮﯾﺎی ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﺑﺮﮔﺶ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺧﻤﯿﺪه در ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪی
ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ �ﻮده ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن دروﻧﺶ را ﻧﻈﺎره ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮش را در رﻧﮓ و
ﺑﻮﯾﺶ ﺑﺒﻮﯾﻨﺪ.
ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻮﺛﺮ اﻟﻬﯽ ،ﴎور ﻋﺎﳌﯿﺎن ﺣﴬت زﻫﺮای ﻣﺮﺿﯿﻪ )س( رﺣﻤﺖ
اﻟﻬﯽ را ﮐﻪ اﻫﻞﺑﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا آن را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﺗﮏﺗﮏ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﻮد آﻏﺸﺘﻪ
ﮐﺮده و ﮔﻞﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﯾ�ن و ﺗﻘﻮا را ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﺎل آﻣﻮزش و ﺳﻔﺎرش ﮔﺮانﻗﺪر اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن و ﺧﻮدﺳﺎزی ﺷﯿﻌﯿﺎن را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
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ﻫ�نﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﭘﺮوردﺎر ﻋﺎﻢﻟ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﻃﺮز ﻧﮕﻬﺪاری را ﻫﻢ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ ﻫﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻞﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﺮ ِ
اوت
ﺑﯿﺸﱰ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮورش ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﻮی آب در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮای
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم آﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﯾﺎ آنﻗﺪر از آن آب ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﯾﺎ
آنﻗﺪر ﮐﻢ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻞ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎﻣﱪان ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ اﻧﺪازه و ﻣﯿﺰان ﮐﻪ در درﺟﻪی اول اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ را ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻓﮑﺮﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی
دروﻧﯽ ﮐﻪ ﻫ�ن رﯾﺸﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺮﯾﻢ در ﺧﻠﻘﺖ
آﺳ�نﻫﺎ و زﻣﯿﻦ و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ دروﻧﯽ و زﻣﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﻦ
ﻓﺮﯾﻨﺶِ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﮑﻞ و ﺑﻬﺎ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻤﺗﺎم ﺳﯿﺎرات در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن
ﻣﺤﺪود ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷ� ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد و ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺪود ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ در آﻧﭽﻪ
ﻣﺴﺨﺮ ﺷ�ﺳﺖ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﺸﻢ و دﻫﺎن را اﺑﺰار رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ در ﮐﺘﺎب آﺳ�ﻧﯽ دﺳﺘﻮر داده ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﻫﻢ ﺟﻮی آب
و ﻫﻢ ﮔﻞ و ﻫﻢ ﻣﯿﻮه ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺟﻮدی را ﭘﺮورش ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﮋﻣﺮده
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺧﻔﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ از رﯾﺸﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ آنﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻃﺮاوت ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ در او ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺶ اﺣﺴﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻏﻨﭽﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻣﺎﻣﺖ و
وﻻﯾﺖ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠ� ،ﻣﺮوج دﯾﻦ ،ﻣﻌﺪن ﮐﻠ�ت ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﺻﻨﺪوق اﻧﻮار اﻟﻬﯽ ،ﺛﺎﻣﻦاﻟﺤﺠﺞ
اﻣﺎم ﻋﻠﯽﺑﻦﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ )ع( در اﯾﻦ ﮐﻮی ﻋﺸﻖ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﻋﻄﺮ
و ﺑﻮ را از ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ اﯾﺸﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﺮده و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﻣﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ از ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺒﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺄﻣﻮن
ﻣﯽزﯾﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻋﻠﻢ اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﻫﻤﻪی ﺣﯿﻠﻪﻫﺎ و ﻣﮑﺮﻫﺎی آﻧﺎن را ﺧﻨﺜﯽ و
در راه ﻫﺪاﯾﺖ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﺎن و ﻧﺤﻮهی
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان �ﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﺛﺮ ﻋﺪم
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎم اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻮرد ﺗﻬﻤﺖ و آزار ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
ﻏﺮﯾﺐ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دور ﺑﻮدن از ﻣﺪﯾﻨﻪ زﯾﺮا اﻣﺎم ،ﺧﻠﯿﻔﻪی
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﻞ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ از زﻣﯿﻦ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪی
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻘﺎم و ﺷﺄن واﻻ و ﺗﺪﺑﯿﺮﺷﺎن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ را ﺷﯿﻌﯿﺎن درک ﻧﮑﺮدﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻏﺮﯾﺐ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .درود و ﺻﻠﻮات ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن و اﺟﺪاد ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ
و ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﺮانﻗﺪرش ﺑﺎد.
اﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده ﻓﺮﻣﻮدهی ارزﺷﻤﻨﺪی از اﯾﺸﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﺷ� ﻋﺰﯾﺰان
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
از ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( رواﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﻪ در
ﻏﻢﻫﺎی ﻣﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ و در ﺷﺎدیﻫﺎی ﻣﺎ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در رواﯾﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﻢ و ﺷﺎدی از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮد .آﯾﺎ ﻏﻢ و ﺷﺎدی ﻣﺎ
در ﻏﻢ و ﺷﺎدی اﻫﻞﺑﯿﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ؟ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ؛ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻋﺰاداریﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن زﺑﺎن ﺣﺎلﻫﺎی دروﻏﯿﻦ و ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺑﺎزی و
ﴎﮔﺮﻣﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺗﺎ ﻋﺰاداری و ﻣﻮﻟﻮدیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا ﺣﺘﯽ
دور از ﺷﺄن اوﻟﯿﺎ ﻫﻤﺮاه دﺳﺖ زدنﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﺎ و ﴎوران ﺧﻮد را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
اﻣﺎﻣﺎن را ﺑﻬﱰ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
در ﻣﯿﻼدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ را ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻌﻤﺖ و رﺣﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ را
ﺑﻪ ﺑﴩﯾﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده و در ﺷﻬﺎدﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻌﻤﺖ و
رﺣﻤﺘﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮده و از دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﯿﺰاری ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ.
ﺣﺎل ﺿﻤﻦ ﺗﱪﯾﮏ و ﺗﻬﻨﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻻ و ﴎورﻣﺎن اﻣﺎم ﻋﴫ و زﻣﺎن اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ اﳌﻬﺪی
)ﻋﺞ( از ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻻﯾ�ن اﻣﺎم ﻋﻠﯽﺑﻦﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ )ع( ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﻣﻮﻻی ﻣﺎ ،ﺷ�
ﻧﻌﻤﺖ اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﴍﯾﮏ ﻏﻢﻫﺎ و ﺷﺎدیﻫﺎی ﻣﺎ؛ ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ روز ﺑﺰرگ در
ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻘﺪس ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻋﻄﺎی ﻧﻌﻤﺖ و
رﺣﻤﺖ وﺟﻮد ﮔﺮانﻗﺪرﺗﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ را از اﯾﺸﺎن و از ﻣﺎ ﻗﺒﻮل
و در ﻇﻬﻮر دوﻟﺖ ﺣﻘﻪی ﴎورﻣﺎن دﻋﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺣﺎل دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮ ﻣﯽدارﯾﻢ.
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ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﺎ را از ﺷﯿﻌﯿﺎن واﻗﻌﯽ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﺑﺪه و در ﻗﯿﺎﻣﺖ از
ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﮕﺮدان.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻣﺎ را از ﻣﻨﺘﻈﺮان ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮاﻣﯽﺷﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( ﻗﺮار ﺑﺪه.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻣﻮﻻﯾ�ن اﻧﻮار و ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی ﭘﺪراﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ارث ﺑﺮدﻧﺪ در ﻇﻬﻮرﺷﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ
ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻓﺮاق آﻧﺎن.
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