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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
ﺧﻄﺒﻪی ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(

 ١١ﺷﻬﺮﯾﻮر ٩٢

ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس رباﻟﻌﺎﳌﯿﻦ را ﺳﺰاﺳﺖ رﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺎﳌﯿﻦِ اﻟﺴﺖ ،زر و ﺑﻄﻦ
ﻣﺎدر و دﻧﯿﺎ و ﺑﺮزخ و ﻗﯿﺎﻣﺖ و اﺑﺪﯾﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﯽ ﮐﻪ در ﻤﺗﺎم ﻋﺎﳌﯿﻦ ،ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن
و ﻋﻄﺎ ﺑﺨﺶ و ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ رﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﺎ رﺑﺶ آراﻣﺶ دل ،ﺻﻔﺎی درون و اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ،ﺑﺰرگ و ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ او را وﺻﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻌﺒﻮدی ﻏﯿﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن.
ﺳﻼم ﺑﺮ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﺎن ﻗﻄﺮات ﺑﺎران ﺑﺮ ﺟﺎنﻫﺎی ﺗﺸﻨﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﻧﺠﺎت از ﮐﻮﯾﺮ ﺟﺎن را
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺷﺘﻪاش در ﻇﻠ�ت ﻧﻔﺲ ﻧﺪاﯾﯽ را زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد و در زﻣﺰﻣﻪاش
ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﻧﺠﺎت از زﻧﺪان درون ﺑﻮد دروﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﮕﻔﺘﯽاش
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ درآﻣﺪﻧﺪ و اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا آﻧﭽﻪ ﻣﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
آنﭼﻨﺎن در ﺧﺸﻮع ﺧﺎﻟﻘ�ن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻤﺗﺎن را در ﺣﺮارﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻠﺶ را
ﺑﻪ ﻧﺪاﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﯾﺎ رب را در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد دارد.
ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻼم از ﮐﻮﺛﺮ اﻟﻬﯽ ،ﴎور ﻋﺎﳌﯿﺎن ﺣﴬت زﻫﺮای ﻣﺮﺿﯿﻪ )س( ﮐﻪ از
ﺑﻄﻦ و روح ﻋﺎﺷﻖ اﯾﺸﺎن ﴎﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ آنﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ
اﯾﺸﺎن و  ١٤ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ؛ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه اﺣﺪﯾﺖ
اﺑﺮاز ﻣﯽدارد ﮐﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت ﻣﯿﺮاثﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪان اﻟﻬﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﺎﻋﯽ ﮐﻪ
ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﺟﺰ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪن را در وﺟﻮدش
اﺣﺴﺎس �ﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺘﺎع ،در ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی اﴎار اﻟﻬﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺮاثﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎﺑﺪ و
ﮐﺎﻻی ﻋﺸﻖ را در ﺑﺎزار ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﺎﻃﻨﯽاش اﺳﺖ ذﺧﯿﺮه �ﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎ و
ﻣﻨﺎﺟﺎت اﮔﺮ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﻧﻮار اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺰﯾﻦ �ﺎﯾﻨﺪ رﻣﺰ و رازش ﻓﺎش ﻣﯽﺷﻮد و
اﮔﺮ ﻏﯿﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻫﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﻮد ﻣﺪﺗﯽ ﻤﺗﺎﺷﺎﮔﺮان آن را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺪدا ً ﴎ ﺟﺎﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮس ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﷲ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪی دارد ﮔﺎه
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ﺑﻪ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎه ﺑﻨﺪهای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ وﺟﻮدش ﻧﺎﻣﯽ
ﺑﺮاﯾﺶ �ﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽﮔﺮدد درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی وﺟﻮد آن را در ذﺧﯿﺮهی آب و ﻏﺬای
ﺧﻮﯾﺶ دارد آب و ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﻨﺪه آﻟﻮده ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎی آﺳ�ﻧﯽ ﺑﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺋﺪهﻫﺎی اﻗﻮام ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭘﺲ
ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﺰد ﮐﺘﺎب آﺳ�ﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرﻧﺪهی ن از ﻤﺗﺎم ﻣﺎﺋﺪهﻫﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺗﻮ را ﺷﺎﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم واﻻ و ﻣﻮدت
ﺑﻪ اوﻟﯿﺎی ﺧﻮد ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪی ﮐﻪ اﻓﻀﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهات از ﺧﻼﯾﻖ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ،اﻣﺎم رﺣﻤﺖ و ﭘﯿﺸﻮای ﺧﯿﺮ و ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ )ص( و اﻫﻞﺑﯿﺖ
ﭘﺎﮐﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و ﻣﻨﺠﯿﺎن ﺑﴩ از ﻇﻠﻤﺖ ﺟﻬﻞ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و
در راه ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻤﺖ ﮔ�ﺷﺘﻪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻮ
را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ روز ﺷﻬﺎدت ﺷﺸﻤﯿﻦ اﺧﱰ آﺳ�ن وﻻﯾﺖ
و اﻣﺎﻣﺖ ،ﻣﻌﻠﻢ راﺳﺘﯿﻦ ﻗﺮآن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪهی اﻧﺤﺮاﻓﺎت از دﯾﻦ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار راه و
رﺳﻢ ﺷﯿﻌﻪ ﺣﴬت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ روز ﺣﺰناﻧﮕﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﻮی
ﻋﺸﻖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮگ ﺷﻬﺎدﺗﺸﺎن دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﻘﺪس اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪهی اﻧﺤﺮاف از ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ
دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم و ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی رواﯾﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ و ﮐﺎذب ﺑﻮدﻧﺪ؛ رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﺟﺎﻫﻠﯿﻦ وارد اﺳﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﺣﺎدﯾﺚ
و رواﯾﺖﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ راه و رﺳﻢ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪن و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .از وﺟﻮد
ﻣﻘﺪﺳﺸﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺷﯿﻌﻪی واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن و ﺷﯿﻌﻪی واﻗﻌﯽ ﻣﺎﻧﺪن
ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻫ�نﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ وارث و ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮاﻣﯽﺷﺎن ﻣﻮﻻ و ﴎورﻣﺎن اﻣﺎم ﻋﴫ و
زﻣﺎن اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ ﳌﻬﺪی )ﻋﺞ( در آﻣﻮﺧﻦﺘ راه و رﺳﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
ﻫ�نﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﴎور ﻋﺎﳌﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻣﺎ دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد را در ﻋﻤﻠﺸﺎن دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای رﺿﺎی
اﻟﻬﯽ و ﺧﺸﻨﻮدی ﻗﻠﺐ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﻟﻬﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻫﻞﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺧﺎﺗﻢ در رﺳﺎﻧﺪن آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ﭘﺲ در آﻧﭽﻪ از
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ﻋﻤﺮﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻌﯽ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رﺿﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎب ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن،
درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ زﯾﺮا زﻣﺎن ﺟﺰ در رﺿﺎی ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ �ﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ در
ﺣﺎل ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز ﻋﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺷ� از ﻣﺮز ﻋﻤﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻼش در رﺿﺎﯾﺖ ﺣﻖ،
در ﻟﺤﻈﻪﺎ ﺟﺎودان ﺑﺎﻗﯽ ﻤﺑﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻨﮏ ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه وﻟﯽ و اﻣﺎم ﻋﴫ و زﻣﺎن ﴎور و ﻣﻮﻻﯾ�ن اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ
اﳌﻬﺪی )ﻋﺞ( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﻬﺎدت ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( ﺑﺎ دﻟﯽ ﭘﺮﺧﻮن
و ﭼﺸﻤﯽ اﺷﮏﺑﺎر اﺑﺮاز ﻣﯽدارﯾﻢ :ای ﻣﻮﻻی ﻣﺎ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ روزﻫﺎی ﺷﻬﺎدت ﭘﺪران
ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻣﻨﺘﻈﺮان ﻗﯿﺎﻣﺘﺎن زﺧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد؟ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻇﻬﻮرﺗﺎن و اﻧﺘﻘﺎﻣﺘﺎن از ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ دلﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ از ﻣﺼﯿﺒﺘ�ن ﻣﺮﻫﻤﯽ ﮔﺬارﯾﺪ.
ﻫ�نﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ دارﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ و ﻇﻠﻢ و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻓﺴﺎد دﻧﯿﺎ را ﭘﺮ
ﮐﺮده ﻫﻤﭽﻮن ﻋﴫ ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( ﺑﴩﯾﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺴﻠ�ﻧﺎن
و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﺠﺎت از ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﮐﺞروی و آﮔﺎﻫﯽ از اﺳﻼم
راﺳﺘﯿﻦ دارﻧﺪ .ای رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﻨﻨﺪهی ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ و ﮐﮋیﻫﺎ ،ای
ﻧﻮ ﮐﻨﻨﺪهی ﻓﺮﯾﻀﻪ و ﺳﻨﺖﻫﺎی دﯾﻦ و ای ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪهی ﺣﺪود ﻗﺮآن و آﺛﺎر دﯾﻦ ،ای
وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪهی ﺑﻨﯿﺎن ﴍک و دوروﯾﯽ و ﻧﻔﺎق و دروغ ،ای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪهی ﮔﺮدﻧﮑﺸﺎن و
ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد اﻣﺖ ﺟﺪﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﴎﮔﺮداﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ،اﯾ�ن و
ﮐﻔﺮ ،ﻧﺠﺎت و ﺗﺒﺎﻫﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
ﺣﺎل دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﮐﻔﺮ و ﻇﻠﻢ و ﻧﻔﺎق و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻓﺴﺎد دﻧﯿﺎ را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﺳﻼم ﺟﺰ اﺳﻤﯽ و از ﻗﺮآن ﺟﺰ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ �ﺎﻧﺪه؛ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(
ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾ�ن ﭘﺎﯾﺪاری و اﺳﺘﻮاری دارﻧﺪ ﺑﺮس.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻣﺎ را ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺪه در ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( و ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮاﻣﯽﺷﺎن اﻣﺎم
ﻋﴫ )ﻋﺞ( ﻗﺮار ﺑﺪه.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﭼﺸ�ن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟ�ل ﻣﻮﻻﯾ�ن روﺷﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎ و ﻗﻠﺐ ﻧﺎزﻧﯿﻨﺸﺎن را از ﻣﺎ
ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻔﺮﻣﺎ.
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ﺑﺎر اﻟﻬﺎ در ﻇﻬﻮر دوﻟﺖ ﺣﻘﻪی اﻣﺎم زﻣﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎ و ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ در
اﺧﻼص ﻋﻤﻞ و ﮐﺴﺐ و رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻮ ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج
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