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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤ دی ٢٥        ی دعای ندبه دل نوشته

بینید؛ نه تنها من حقیر را  یمدانم و یقین دارم که ش� مرا  یمموالی من، موالی من، 

 را غافلم، ها آنکه خود از  یدرحالی رفتار و گفتار و عملم را  همهبینید بلکه  یم

روبروی ش� بنشینم هم  جود هر هفته و هر لحظه آرزو دارمدانید ولی با این و  یم

مثالتان را ببینم، هم ببینم که ش� ولی نعمت و امام و رسورم با آن  یبج�ل زیبا و 

کنید، قلبم  یمد به من حقیر نگاه رع یمها  یانوساقشش�ن زیبا که وععت  به تام 

 دهد آن زمان را خواهم دید. یمگواهی 

را خواهم  کارم گنهیم شش�ن و صورت ها اشکدر مقابل ش� دو زانو نشسته، با 

به ش�  ام ندبهدعای در شست. اگر خشکی گلو و زبانم مرا یاری کردند مثل هر هفته 

 خواهم گفت:

دانم که ش� با من هستید و مرا به حال خود  یمت، موالی من، آقای من، جانم به فدای

نشینید، برای هدایت و نجاتم مرا یاری  یمینتان در کنارم نازنرها نکردید و با آن وجود 

خواند باید بداند که امام   یمی که فرمودید: کسی که دعای ندبه ا گونه ه�نکنید  یم

ظرم تکند که: من یمصرب وصیت  کند و او را به یمگیرد و نوازش   یماو را در آغوش 

گذارم، ای�نت را محکم کن، با شیاطین جانت بجنگ تا  ی�بان، من تو را تنها 

را عد آتشی کنند که همواره جان  ات ندبهملکوتیان مناجات تو را به عرش بربند و 

کند. موالی من جانم به فدایت، این تنها آرزوی من نیست بلکه  یمانسان را تهدید 

ی مقدعتان به عشق و یاد ش� روزهای جمعه  خانهخواهران و برادرانی که در  ی همه

 دارند: یمخوانند نیز هست و همگی به ناله و اشک ابراز  یمدعای ندبه 

 و در مجد و رشافت مثال یبرقیب و در بزرگی و فخر  یبای در عزت جانم به فدایت، 

تا کی حیران و رسگردان و بدون رسپرعت باشم. ای  ،جانم به فدایت ،همتا یباعتوار و 

نعمتم دعا کنید تا خداوند مهربان در ظهورتان تعجیل بفرماید که  یولرسور و رهرب و 

ی پر از فتنه و نفاق هر روز و هر لحظه نیازم به وجود گهربارتان که  زمانهدر این 
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عاشقم مشتاقانه با عوز و شود. قلب  یمبیشرت  هاعت فتنهها و  یبدی  همهی  هندِ کنَ بر 

تان و پدران طاهرینتان  یگرامخواند. به فریاد امت جدتان و مادر  یمگداز ش� را 

گرید. بر ما عخت  یمی�ن خون ها قلبی اشک�ن خشک شد ولی ها ششمهبرعید که 

بینیم که همه شیزشان از  یمکه از دیدار ش� محروم هستیم، مردمی را  یدرحالشده 

و عزت و غیرتشان را به نفس اماره و شیطان فروختند و به آن بسنده جمله ای�ن 

ی ای�ن و  واعطه بهرا  مؤمناننکرده مانند عرص پیامرب گرامی اعالم حرضت محمد (ص) 

ورزند،  یمعشق  ها آنباورهای دینشان و عشق به مقدعاتشان که همچون جانشان به 

ی پروردگارمان حق اعت که  وعدهکه  گیرند. با وجود اینکه یقین داریم یمبه مسخره 

، منکران و کافران را در عذاب ببینند به آنان مؤمنانفرمود: روزی خواهد رعید که 

 کردید، حال بچشید آت  جهنم را. یمبگویند ش� بودید که ما را مسخره 

دانم روزی را خواهیم  ی�ولی موالی من، جانم به فدایت، بر ما عخت شده تحمل آن. 

گران با  ن و عتمما هم در کنار ش� باشیم و ببینیم رسکشان و منکران و متکربا دید که

 رعیده و زمین پر از عدل و داد و توحید و پاکی شده؟ تهالکظهورتان به 

ی که عفارش به صرب فرمودید، گرشه بر ما عخت اعت، صرب ا گونه ه�نتا آن زمان 

در  ،در فراق حرضت یوعف فرمودای را که حرضت یعقوب  یهآخواهیم کرد و ه�ن 

اندوه  : جز این نیست که رشحِ که داریم یمهجران ش� یوعف زهرا ه�ن را ابراز 

 .دانید ی�دانم ش�  یمگویم زیرا آنچه من از خدا  یمخوی  تنها با خدا 

 داریم: یمپس ما نیز ای منتظران کوی عشق به تنا به پیشگاه پروردگارمان عرضه 

یی، پس ای فریادرس درماندگان ها رنجها و  یعختی اندوه و  کنندهرطرف بار الها تو ب

آقا و رسورمان را برعان تا بدین وعیله خون و  ی حقیر و گرفتارت برس. بندهبه داد 

ی گرفتارت را برطرف کنی و عوزش عشق در غم فراق  را با  بندهی تنگ دلاندوه و 

 خواهیم زد: وصال  فرو نشانی و تا آن زمان هر روز فریاد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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