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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ آذر ٢٦    االول) ج�دیماه دعای ندبه ( یدل نوشته

 هر نگاه آن با ش� که دارم یقین و باور و دانمیم من موالی ،»نراک و ترانا متی«

 متنا دارد و اشتیاق وجودم متام ولی کنیدیم نگاه من به .بخشیدیم حیات را یامرده

 آن حرست در همه و کنیدمی نگاه محبت نظر با را همگان که نازیبایت چش�ن آنکه 

 مابلقنا جان جمعه هر ش� نام به .امزنده و کشمیم نفس امید آن با .ببینم را هستند

 .کنمیم ش� فدای را

 ولی عشقم احساس و ازو آگاهید  باخربید یمهانگفته و هاگفته همهاز  که دانمیم

 و فراق از ،بنشینم ش� مقابل در زانو دو که است روزم این و معهج هر آرزوی

 متام تانیظاهر  هجران این کی جانم موالی بگویم ،بگویم اشک چشم با انتانر جه

 .شد خواهد چش��ان روشنایی نازنینتان ج�ل و شودیم

 مبیرم آن با و کنم دل دردِ  ش� با ،کنم زندگی ،بکشم نفس انخیالت با که امکرده عادت

 با شده عادتم که کنم چه .کنم ش� فدای را کارمگنه جان بار هزاران بلکه باریک نه

 .شود امسوخته دل بر مرهمی شاید کنم شادمانی و ریزماشک ب خیالتان

 که زمانه نفاق و فساد و ظلم از دمل تانیدور  غم بر عالوه که دانیدمی ش� من موالی

 در روز هر نیرنگ و ویرتز  و حیایییب چون آمده درد بهاست  دیروز از بیشرت روز هر

 خواهندیم هایسهدس این با .کندمی دور ای�ن و دین از را مردم گوناگون هایقالب

 چون کنندیم رسوا را خود که بدانند باید کهیدرحال کنند خاموش دهان با را خدا نور

 .کرد خواهد یرترگعامل و ورترمن را خودنور  ش� ییلهوسبه خداوند

 صبح این در کرده توسل آن به ،ش�ست پرمهر دامن زمانه رش از پناهگاه موالی من

 از بعد اول رکعت در که است الهی برکات و رحمت نزول نیت به که را �ازی جمعه

 را توحید یسوره بار یک حمد از بعد دوم رکعت در و توحید سوره بار صد حمد

 به که بفرمایید اجازه و کنید عفو را ما که داریم ستدعاا مقدستان حضور از .خوانیمیم
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 خاصه عنایت و لطف همیشه که یاگونهه�ن داریم متنا .کنیم اقتدا انتهربار گ وجود

 .�ایید قبول را آن دارید ما به

 :زنیمیم فریاد خواهش�ن قبولی برای خامته در

 اللهم عجل لولیک الفرج
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