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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ مهر ١٦    دعای ندبه (اول ماه ربیع االول) ی دل نوشته

 خلقت ی ینهگنج و ذخیرهای  ش� فدای به جان هزاران من موالی أنت، نفسیب

 به ما جدایی و فراق و روشن ش� نورم ج�ل به منتظرمان چش�نکی  .کریم پروردگار

 سیراب ارتانگو  شو خ جام با انفراقت ه ازسوخت وندر  .شد خواهد دلب شیرین یوصال

 به عامل بخش نجات آخرینای  .هجرانتان درمان روزگار  شد سخت ؛ کهشد خواهد

 را ش� عاشقانه زبانی هر با و کند آغاز را خویش رضبان قلب�ن تا برس فریادمان

 نگاه یک برای را حقیرم جان تا ام آماده که بنگر من به ،من امام و موال ای :خواند یم

 به بینید یم خسته جانی ی پوسته در راما  �ش رهد آوارگان یاور . ایکنم فدا ش�

 امامش وا .نکنید رها را آن دارد مبارکتان های دست به نیاز نجا این ،برسید فریادمان

 ای .است رسگرمی و بازی دنبال به پاگریز کودکان مانند به اگرچه دارد دوست را

 در که خوانم می هایی لحظه مدد به راتو  (عج) زمان صاحب ای ،مشتاقان فریادرس

 در رام نام زمان تا ام گشوده پروردگار یجربوت بارگاه به دعا دست تدولت انتظار

 مردمانش با ،�وده سپری را ها زمان که یا اندوخته .دارد محفوظ خویش ی اندوخته

 ظلم در را خویش صاحب ها یهثان که زمان آن .درآمده حرکت به هدف یک طرف به

 .شود یا جرعه صاحب عطشناکم جان تا ام نشسته اش سفره رس بر خوانده به مدد زمان

 آن محتاج اینک .ام �وده حفظ غنیمت ینتر بزرگ عنوان به جانم برهوت در راجرعه 

 .فرماید مدد یمها لحظه رسگردانی در مرا که ندایی محتاج و ام یرهذخ

 به تا خوانم یم یمها لحظه تقویم در گوهری مانند به را تو (عج) الزمان صاحب ای

 تا گشت تبدیل خاکسرتی به عشقش ی شعله در جانم که شوم خوانده ای یرهذخ دیدار

 درک توان آیا ،گشته متوسل اش یاییکرب دامن به که فرماید ترحم ای ینهس بر پروردگارم

 جانم پس .است داده فرمان درکش در مرا که ای یرهذخ ؟دارم را پروردگارم ی یرهذخ

 جانش عمق در نامی شود گشوده که آنگاه است ذخیره این ارسار ی صندوقچه

 .الله بقیة یا :بخواند مدد به را او و بدرخشد
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 هر در که خویش مخلوقات ندای به ،مطهر یها جان خالق، ای پروردگارم ای پس اینک

 تا یا فرموده عرضه نانآ  بر خویش منتهای یب رحمت از که هستند نعمتی شاکر لحظه

 برایتان آنچه آیا .بخوانی را آنان ییندا به و دنشو  خوانده محاسبه میدان به ها جان

 بازدمی و دم هر در و حیاتتان ی لحظه به لحظهدر  ؟یافتید چگونه را گذاشتم باقی

 و حیات فرماندار که کنید همراه خود با را نامی تا یدا بوده عظیم ثار  این دار امانت

 ای :خوانید یم را برزخ الزمان صاحب قیامت انتظار در برزخ در که آنگاه است م�تتان

 در همواره رااو  و یافتمن نفسم های پرده در را خویش امانت من یعقب و دنیا ی یرهذخ

 اینک .آمدم برزخ. به رسید پایان به عمرم دولتش متنای در .خواندم عمرم زمان غیبت

 قرب لحظات عامل پروردگار خلق بهرتین امت ای .بخواند رام قیامتم صاحب تا منتظرم

 است. دهبو  تعمر اع مت بهرتین که گذرانی یم امانتی هجران در را خویش

 امامت و نبوت ی عصاره امامت روز اولین که کنیم آغاز را ماهی تا رویم یم کهک این

 داریم می ابراز مقدسشان ساحتبه  است شده واقع آن در ءالفدالک  ارواحنا هاللّ  بقیة

 برشیت به را مبارکتان وجود نعمت شعبان ی یمهن در کریم خداوند رسورمان و موال

 ،بهار اولین در پیداست ماهش اسم از که یا گونه ه�ن االول یعرب نهم در و فرمود عطا

 ما و رساند ک�ل به را نعمتش و برگزید ما امام عنوان به را بهاری همیشه گل ش�

 شادی فریاد با ش�ست دیدار و فرج تعجیل به امید و عشق از رسشار که را مان یشاد

 :داریم می ابراز مقدستان ساحت به

 اللهم عجل لولیک الفرج
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