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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ اسفند ٢٥        ی دعای ندبه دل نوشته

در اقتدار و قدرتش  و نظیر یبسپاس پروردگار کریم را سزاست که در عظمتش  شکر و

خود  چنانچه کند یمو زنده  میراند یمهستی از آن اوست.  ی همهو  ستهمتا یب

فرستاد و زمین مرده را با آن زنده کرد. برای مردمی که  خدا از آس�ن باران« :فرمود که

 .»گوش شنوا دارند در این عربتی است

با بارش باران در بهار زنده  جان یبخداوند کریم زمین خشک و  ی فرمودهپس به 

 یتشب اهلالهی قرآن و سنت پیامرب و رحمت باران ولی افسوس انسان با وجود  شود یم

به  جان یمهنیا  شود ی�یا زنده  ،بارد یمهر لحظه بر جان او که و فرشتگان  مأمورانو 

عمر  را نادیده گرفته همیشه در پاییز و زمستان ها فصلو گردش  چرخد یمدور خود 

چون عمرش در هدایت قرار نگرفته در نتیجه طراوت بهار را  کند یمخود زندگی 

 .کند ی�احساس 

 شود یمدر دامان صحرا و کوهسار پدیدار  یزانگ دلحال که فصل بهار با مناظر زیبا و 

عاشقانه رس  ی زمزمهجویبارها  و کنند یمنجوا  ها برگو  دنخند یم ها شکوفهو  ها گلو 

رسور و موالی�ن امام عرص و زمان  ،به دامان پر مهر و همیشه بهار آفرینش اند داده

و  جوییم یمو از ایشان یاری و مدد  بریم یماباصالح املهدی (عج) برای زنده شدن پناه 

 :داریم یموجود مقدسش ابراز  زبان دل بهبا 

ندبه کت در دعای گذشته هر جمعه برای رش  یها سالموالی من امسال نیز همچون 

را دیدم که نشان از خواب ساکنان  ها خانهدر مسیرم خلوتی و سکوت  به مهدیه آمدم،

چه چیزی  آیم یمدعای ندبه  خواندن، با خود فکر کردم من هر هفته برای داشتآن 

را بفهمم که آنان نخواهند فهمید و پیام تربیتی و هدایتی و معرفتی و عرفانی آن به 

 و بهرتی آن را خواندم. بیشرت ی یشهاندپس این بار با مترکز و  ،من چیست

و سپس از  شود یمآغاز  یتشب اهلدعا با حمد الهی و صلوات بر حرضت محمد (ص) و 

. که با اخالص متام در راه راست و رضایت پروردگار قدم برداشتند گوید یمبندگانی 
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پایداری کردند در داوند بسته بودند که با خ در عهدی بدون اینکه دنیا آنان را بفریبد،

پس پیام دعا در  .و نجات و مقام واال عنایت فرمود یآنان رستگار  خداوند بهنتیجه 

امامت را رشط نجات اعالم  آغاز اخالص در بندگی و وفا به عهد خداوند و پیامرب و

هر کس که خواهان این جهان باشد « اوند در قرآن کریم چنین فرمودند:و خد دارد یم

هر چه بخواهیم زودش ارزانی داریم آنگاه جهنم را جایگاه او سازیم و هر که خواهان 

 »داده خواهد شد. اش یسعباشد جزای  مؤمنآخرت باشد و در طلب آن سعی کند و 

دعا به بعثت پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) اشاره دارد که برترین و  ی ادامه

دین خداوند قرار داد  ینتر کاملآخرین و  را و دینش است و آخرین پیامرب ترین یگرام

تی است پس چه سعاد .پلیدی و انحراف پاک فرمود هرگونهرا از  یتشب اهلو  و خود

امیر  ی یعهشاست که  تر افزونو دینی هستیم و سعادت ما  بر ما که امت چنین پیامرب

صی من است، حرفش حرف من، خون و فرمود و  هستیم که پیامربعلی (ع)  مؤمنان

خون فرزندانش را ریختند  ،ناسپاس مسل�ن او گوشتش از من است ولی افسوس امت

کمی به امر الهی و  ی عدهفقط  .و شهید کردند که با خون پیامرب (ص) فرقی نداشت

 آن قلیلی کهکنید جزِء  مان یاریسفارش پیامرب عمل کردند و سعادمتند شدند. موالی ما 

را چون جان شیرین دانستند  یتب اهلبه عهد و پی�ن خود وفا کردند و مودت به 

 باشیم.

به  ام یهستآقای من جان و  یعنی کجاست رسید.» ها أَین«موالی من فرازهای دعا به 

این من هستم که  ،هستید تر یانعفدایت، ش� که از خورشید روز و ماه شب چهارده 

یعنی کجا باشد.  میست ور دعا اول خطاب به من کجامنظ کنم یمو فکر  ام شدهگم 

 کنم یمو جایی که زندگی  م در وجودمدینبرای زنده کردن قرآن و حدود آن و آثار 

و هوی و  ها ییدورو، رشک و ها یرو و کج  ها ینادرستقیام کردم؛ کجا برای اصالح 

و ستمگران و زورگویان مقابله کردم؛  دینان یبو  کجا با گمراهانعمل کردم؛  ها هوس

در وجود خود من نیز باشد و ش� را  ها یناکه  برم یمبه خدا و به ش� موالیم پناه 

کردن آن، بعید نیست که جزِء اولین کسانی باشم که به تیغ  کن یشهرصدا کنم برای 

 ام باختهدلکنید چون من عاشقی  ام یاریعدالت ش� گرفتار شوم. عاجزانه متنا دارم 
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 یا گونه ه�ناگرچه الیق آن نیستم ولی مشتاقم، اینجا نشستم و به مدد ش� امیدوارم 

 :که خواهیم یمکه در آخرین فراز دعا از خداوند کریم و رح�ن 

به ما نظر کن، بپذیر از ما توبه و اشتیاق به رضایت خود را  ات یبزرگوار ز ا یابار خدا

ولی بر حق است  با  کننده یعتبو منتظر و  بر فرمانه�نا مقام ما را  که بدین وسیله

که ه�ن هدایت به دست امامم به ک�ل برسان. سیراب کن از حوض جدش  قرار داده

بر ما گوارا و خوش باشد که حالوتش کام�ن را شیرین و و و ای�ن و تقوی است 

 کند. تشنگی لطف و کرمت را برطرف

 ینالعامل ربمین یا آ 

 عجل لولیک الفرجاللهم 

 خیال و قیاس و گ�ن و وهمای برتر از 

 یما خواندهو نوشتیم و  ایم یدهداز آنچه و 

 متام گشت و به آخر رسید عمرسالی 

 یما ماندهما همچنان در اول وصف تو 

 یا گونه ه�نو سالمتی برای ش� عزیزان  آرزوی سالی خوش و با برکتدر خامته ضمن 

 نظیر یبکه اطالع دارید نوروز امسال مصادف است با ماه مبارک رجب که در فضیلت 

. روایت از تر یرینشاست. رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل 

و  شود یمپیامرب (ص) است که رجب ماه خداست و توبه و استغفار در آن پذیرفته 

که حرمت آن را  کنیم یمغم و شادی است لذا سفارش  حاوی روزهایهمچنین این ماه 

قرار  نعمت�ن یولنگه دارید. از خداوند مسئلت داریم سال نو را سال ظهور امام و 

 استوار عنایت فرماید. ما ای�نی محکم و عملی نیکو و یقین و باوری ی همهو به  دهد

 ینالعامل ربآمین یا 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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