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  الرحیم الرحمن اهللا بسم

ّملِّ اللَّهلَی صع ّدمحم و ،هآل لْ وعی اجلَی یداً لنْ عی، منظَلَم اناً وسلَی لنْ عی، منمخَاص نْ ظَفَراً وی بِمنانَدع 

 السـالم  علیـه  سجاد حضرت:سروي فرمودندمسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جواد خ
 مجادله به من با که کسی با و غلبه، میکند ظلم من به که کسی به نسبت مرا خدایا: فرمایند می دعا از قسمت این در
 . بفرما عنایت پیروزي ورزد می دشمنی من به که کسی با و گویا، لسان خیزد می بر ستیز و

 برمـی  او بـا  عنـاد  و دشـمنی  بـه  اي عـده  باز برسد مقامی و مرحله هر به انسان که اینست دعا این هاي نکته از یکی
 . کنند عطا حضر به را دشمنان بر غلبه و چیرگی که میخواهند متعال خداوند از اینجا در حضرت لذا خیزند

 از حکایـت  دعـا  ایـن  باشد آن دنبال خودش خاطر به که ندارد مطامعی یا نفس هواي معصوم امام اینکه به توجه با
 کـه  داریـم  هـم  السـالم  علیه حجت حضرت حکومت زمان در ما و میشوند خدا ولی راه سد ها بعضی که دارد این

 . میرسند شهادت به حضرت که هست نقلی و میکنند مخالفت ایشان با عده یک

 متعـال  خداونـد  دیـن  احیاي براي مخصوصا میدارد، بر قدم انسان که مسیري در که است نکته این دهنده نشان این
 .میشوند درگیر انسان با که هستند ستمگر و ظالم عده یک

 گـاهی  که اینست آن نکته و میکنند مسئلت گویا لسان دشمنان برابر در متعال خداوند از حضرت اینکه دیگر نکته
 از حضـرت  لـذا  میگـردد  مشـتبه  مـردم  براي باطل و حق هست باطل و حق بین که درگیري و فتنه بخاطر اوقات از

 خـارج  جهالـت  و گمراهـی  از را مردم و باشند غالب باطل با مجادله و مناظره در که میطلبند گویایی لسان خداوند
 .کنند

 و اسـت  اهمیت مورد بسیار مناظره و گفتگو بحث، که میشود متوجه میبیند را آیات انسان وقتی اینکه نکته آخرین
 حـق  بـر  را خودشان نیستند حق اینکه با میتوانند زبان قدرت و یفرافکن با ها بعضی که اینست از حاکی اهمیت این

 .دهند جلوه

 .بدهد وظیفه به عمل توفیق ما به انشاءاهللا متعال خداوند


