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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
ﺧﻄﺒﻪی ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ )ع(

 ١٢ﻓﺮوردﯾﻦ ٩٨

ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ،آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﻣﺎه رﺟﺐ اﺳﺖ .ﻣﺎه ﺗﻮﺳﺖ ،ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ درﻫﺎی رﺣﻤﺖ و
ﺑﺨﺸﺸﺖ ﺑﺎزﺗﺮ و ﺟﻮد و ﮐﺮﻣﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺟﺎریﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﻪ درﮔﺎه
ﮐﺮﯾﻤﺖ ﭘﻨﺎه آوردهام و ﻧﮕﺮان از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮﺑﻪام را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ
از ﻣﻮﻻﯾﻢ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ اﺷﮏﺑﺎر و ﴍﻣﻨﺪه و ﭘﺸﯿ�ن و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و آرزوی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻤﺗﻨﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ:
ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﻟﺒﺎس ﺧﻮاری و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ
ﻣﺮده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪام را ﺑﭙﺬﯾﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻠﺖ زﻧﺪه ﺷﻮم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺖ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮم .ﭘﺲ رﺣﻢ ﮐﻦ ﺑﺮ ﴍﻣﻨﺪﮔﯽ و
رﺳﻮاﯾﯽ و ﺣﴪت و اﻧﺪوﻫﻢ از ﺑﺪی ﮐﺮدارم .ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻦ ﻣﺤﺮوم ﻧﮑﻦ از آن زﯾﺒﺎﯾﯽِ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ و ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽات .ای ﺟﻮش دﻫﻨﺪهی اﺳﺘﺨﻮان ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ د ِر
رﺣﻤﺘﺖ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ روی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮔﺸﻮدی ،ﻣﻦ ﺑﻪ آﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻮد و ﮐﺮﻣﺖ در
آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐﻫﺎی ﻣﺎﻫﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪم .ﻗﺒﻮل ﮐﻦ ﺗﻮﺑﻪ و دﻋﺎﯾﻢ را و ﻧﺎ اﻣﯿﺪم ﻧﮑﻦ ای
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺮﯾﻢ.
ﺑﻠﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻧﺰول ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺧﺎﺗﻢاﻟﻨﺒﯿﯿﻦ ،ﺗﺎج
اﻧﺒﯿﺎء ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ )ص( اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ و
ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ در آﯾﺎت ﮐﺮﯾﻤﻪاش راه ﺳﻌﺎدت و رﺳﺘﮕﺎری را ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت و
ﺗﻮﺑﻪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫ�نﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ )ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺷ� ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻋ�ﻟﯽ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد و از ﭼﻪ اﻋ�ﻟﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮ
اﺳﺖ و اﯾﻦ دو را ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﻣﻮرد ﭘﯿﺮوی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و از دﯾﮕﺮی
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﮐﺲ را ﻣﯽآﻣﺮزد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮاﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ را از درون
ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدهی رﺳﻮلاﻟﻠﻪ )ص( ﺑﻬﺸﺖ از راه دﺷﻮاریﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و
ﺟﻬﻨﻢ از ﺷﻬﻮات ﻧﺼﯿﺐ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﯿﭻ ﻃﺎﻋﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺪون دﺷﻮاری
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ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدن از دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺷﻬﻮات و ﻟﺬات ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ و
ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺎ اﻫﻞﺑﯿﺖ و آل رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ )ص( ﺟﺎﻣﻪی ﺗﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪ و از اﺻﺤﺎب
و ﺧﺰاﻧﻪ داران و درﻫﺎی او ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ وارد ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از در
آن وارد ﺷﻮﻧﺪ و آن ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ از راﻫﯽ ﻏﯿﺮ از در وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد ﻧﺎﻣﺶ
ﺳﺎرق اﺳﺖ .آﯾﺎت ﮐﺮﯾﻤﻪی ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﮔﻨﺞﻫﺎی ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴﯽ
در ﮔﻔﺘﺎر ﺣﻖ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﭘﯿﺸﯽ �ﯽﮔﯿﺮد.
ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ و ﴎﻣﺸﻖ ﻗﺮار دادنِ راه و رﺳﻢ ﺑﻨﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻫ�ن دﺳﺘﻮرات
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت داده و ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻬﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻨﮏ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻘﺪس ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻮگ ﺷﻬﺎدت ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﻬﺮان
ﺑﯽﻧﻈﯿ ِﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰاداری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﺒﺪ ﺻﺎﻟﺢ ،ﮐﺎﻇﻢ ،ﺑﺎباﻟﺤﻮاﺋﺞ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮ )ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ٢٠ ،ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻣﺎﻣﺖ و
 ٣٥ﺳﺎل دوران اﻣﺎﻣﺘﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﻮده ﺑﺎ ﻃﺎﻏﻮتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ،
ﻣﻨﺼﻮر دواﻧﻘﯽ ،ﻣﻬﺪی و ﻫﺎدی ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻫﺎروناﻟﺮﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم در زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻠﻌﻮن
ﺳﺎلﻫﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﴎ ﺑﺮدﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ع( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن در زﻣﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( و
اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ )ع( ﺷُ ﺒﻬﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در اﻣﺮ اﻣﺎﻣﺖ ،دﺷﻤﻨﺎن و ﻋﻮام ﺑﻪ وﺟﻮد آورده
ﺑﻮدﻧﺪ را رﻓﻊ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ اﺳ�ﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ اﻣﺎم ﺻﺎدق
)ع( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠ�ﻧﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳ�ﻋﯿﻞ
از دﻧﯿﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ از اﻧﻈﺎر ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻗﻪی اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﺳ�ﻋﯿﻠﯿﻪ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ �ﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ دارای ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ )ع( ﺟﻨﺒﺶ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺷﯿﻌﻪ را اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎروناﻟﺮﺷﯿﺪ
ﻧﯿﺰ رﺧﻨﻪ ﮐﺮد و ﻫﺎرون ﻣﻠﻌﻮن ﭘﺲ از زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدنﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ )ع(
ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﺸﺎن را در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪ .ﻟﻌﻨﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻗﻮم اﻟﻈﺎﳌﯿﻦ.
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ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻏﺎﻓﻼن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪرت و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ زدﻧﺪ و ﻟﻌﻨﺖ و ﻏﻀﺐ اﺑﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎن ذﻟﯿﻠﺸﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ.
واﺣﯿﺮﺗﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫ�ن راه را رﻓﺘﻪ و ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻋﴫ ﺣﺎﴐ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ زﯾﺎدی در ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﻮده و درﮐﺸﺎن در داﯾﺮهی ﻧﻔﺲ
و ﭼﺸ�ﻧﺸﺎن ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﺶ را ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽاش ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺪه و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درک و ﻋﻠﻤﺸﺎن در ﻋﻘﻠﺸﺎن ﻗﺮار دارد ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ آن را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮش را ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن و ﻣﻐﺮﺿﺎن ﻃﺮز دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﱰ رواﯾﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ از اﻣﺎم رﺋﻮف اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ )ع( را ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺗﻼش ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ و ﺑﯽﻤﺛﺮ وﻫﺎﺑﯿﺎن و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و اﻫﻞﺑﯿﺖ و
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن را ﺑﻬﱰ ﻣﯽﺗﻮان درک ﮐﺮد و ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻧﯿﺰ در ﻋﻤﻞ درﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺳﻼﻃﯿﻦ زﻣﺎن از ﺻﻮرت اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻪ ارادهی
آنﻫﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﭼﺸﻢ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان درک اﺻﻞ را
ﻧﺪارﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ )ص( ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﺎﺗﻢاﻟﻨﺒﯿﯿﻦ و ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﱪ در
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺰول آﯾﺎت ﮐﺮﯾﻤﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺰول ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ و ﭘﴪم ﻣﻬﺪی
)ﻋﺞ( آﺧﺮﯾﻦ وﺻﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﮐﻪ ﻋﺎﻢﻟ از وﺟﻮد ﻣﻄﻬﺮش ﺟﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻬ�ﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻌﻤﺖ زﻣﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و از ﺣﻮض ﮐﻮﺛﺮ ﺳﯿﺮاب ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ را
در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻗﺮار داد ﭘﺲ اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﻓﻀﻞ اﻋ�ل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞﺑﯿﺖ را
ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮان زﯾﺎرت �ﻮد.
اﯾﻨﮏ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﻣﻮﻻ و ﴎورﻣﺎن،
وﻟﯽﻧﻌﻤﺖ و اﻣﺎﻣ�ن اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ اﳌﻬﺪی )ﻋﺞ( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﻬﺎدت ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن اﻣﺎم
ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ )ع( ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن اﺑﺮاز ﻣﯽدارﯾﻢ:
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ﻣﻮﻻی ﻣﺎ در ﻋﴫ ﺣﺎﴐ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﻣﻌﺎﻧﺪان ﺳﻌﯽ در ﮐﻢرﻧﮓ ﮐﺮدن ﺣﻀﻮر و ﺑﺰرﮔﯽ
ﺷﺄن و ﻣﻘﺎم ﺷ� را در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ ﻟﺬا ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮان را آزرده ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻤﺗﻨﺎ از وﺟﻮد ﻣﻘﺪﺳﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و رﺳﻮاﯾﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ دل ﺳﻮﺧﺘﻪﻣﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﯿﻢ:

اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج
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