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 ٨٩ آذر ١٢         روز مباهله ی بهخط

ی حق را  شکر و سپاس پروردگار کریم و قهار را سزاوار است که در روز مباهله جلوه

ی حقی که در  نه تهها هه یهودیان مییهه هلکه هه تام دنیا تا قیامت نشان داد. جلوه

گری کرد که هاطل ها وجود قیرت و  پهج تن تجلی شیه هود، چهان هر هاطل جلوه

گونه که امام زمان (عج) نیز هه  اف کرد، ه�نجمعیت هه عجز و ناتوانی خود اعرت 

های کفر قیام خواهی �ود پس هر ماست ها عمل  تههایی اهراهیم وار هر تامی هاطل هت

ی حرضت زهرا (س) خود را ها اهراهیم زمانه همراه کهیم که چهین سفارش  هه فرموده

 :انی کرده

هیهی و ش� او را  ه ش� را میها توکل هه پروردگار یکتا ها اهراهیمی زنیگی کهیی ک«

آوریی تا  هیهات که نیانتته هرای سوخت جانش هیزم می و هزارانهیهیی و هیهات  �ی

های زمانه است هتوزانیی، نامش را دوست داریی ولی تربش را  شکن نفس او را که هت

رکت ها قادر هه ح گریزیی و مانهی �رودیان که مطمنئ هودنی هت گیریی از تربش می �ی

نیتتهی هه وجودش ای�ن داریی ولی قلب مبارکش را در آتش گهاهان خویش 

تههاست را دور از حقیقت  هیعل هللا سالمسوزانیی و او را که مانهی جیش اهراهیم  می

ستاییی و در حقیقِت  هیهیی، پس امام زمان را در رؤیاهای خویش می رسالتش می

و  !کهیی این نادانی را در کجا جتتجو می ی چارهگریزیی پس  کردارهایتان از او می

ای است که تفکر و تعقل را از جانتان گرفته است و  ی نادانی ش� عالیق کودکانه چاره

ش� را در رؤیایی وارد �وده که هییار شینش سخت گردییه؛ صیای حق همواره هلهی 

الشان جهاد ه�ن کتانی هتتهی که در راه خیا ها جان و م طلبان حقو گویا هوده و 

هازنی. زنیگی ها رنج را هه زنیگی خوش و  های زودگذر دل �ی کههی و هه پیرایه می

گشایهی تا ها اهراهیم  دههی و زهان هه ستایش پروردگارشان می زودگذر ترجیح می

زمانشان هاشهی و ساعات را در کهار او سپری کههی و از فضایلش جان را جاودانه 

 .»گردانهی

 یک الفرجاللهم عجل لول
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