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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ دی ٧        ی دعای ندبه دل نوشته

م عجل های فریادرس درماندگان برس به فریاد اللخدایا،  ،غیثینستَ املُ  ث یا غیاثَ اغِ فَ 

 ی بنده؛ این منم بالهاو  ها یگرفتار و  ها غم ی کنندهلولیک الفرج مان، تویی برطرف 

از هجران تو، ولی تو ه�نی که غم و  سوخته دلرساپا تقصیر و خطاکار ولی عاشق و 

توانش را برده و از آن به درگاه کریمت پناه آورده پس برسان بر او  فراقشاندوه 

 هش.را که دیگر سخت شده بر او فراقش، ندیدن روی ما یشآقا، رسور و موالیش را

دیدار و فرجش را به متنا از تو  ،نالهو آه و  هر جمعه به ندبه نشسته به سوز

پس ای  زمانه دلش را به درد آورده چون فتنه و نفاق و کفر و فساد خواهد یم

، کوردالن، را که از گزند بدخواهانفریادرس بیچارگان نعمت و رحمت و گهر گرانباری 

در ظهورش تعجیل بفرما و ما را برای آن لحظه ظاملان و فتنه گران حفظ فرمودی را 

با شکوهی که  ی لحظهه�ن  ؛زنده بدار تا مرهمی باشد بر قلب سوخته از هجرانش

 ن را به زیبایی توصیف فرمودند که:همتایت آ  یبرسور عاملیان کوثر 

 خویش را از قالب انتظار بخواند. ندایی جان عامل دار امانتآنگاه که  ها دورانسالم بر 

 ی ناله شد. گر جلوهنور حق  .تاریکی به پایان رسید یها سال ،را بنوازد. ای منتظران

را به اجت�ع خویش فراخواند. اینک به  ها دورانو  ها زمانزمان متوقف گردید. نامی 

 ها ساعترا به لرزه درآورد.  کنارم بیایید تا خلیفه برایتان آشکار گردد. فرمانش آفرینش

که  را در اطاعتش بگذرانند. او کیست و شب و روز معنای خویش دبه خدمتش درآین

به طپش  ها ینهسرا در  ها قلبو  ؟روان سازد ها یدهدرا از  ها اشکآتش دیدارش 

 تا آیات قرآن کریم از نوشته به نور اصلی خویش بازگردد. ؟درآورد

را  ها اشکو  زند یم ها جاناو کیست که یاد و خیالش آتش به  ،بله چه زیبا فرمودند

پس دیدار این گهر نایاب الهی چگونه خواهد بود. ایستادن و اشک  کند یمجاری 

 یها قدمریخنت و نگاه و تبسم حیات بخشش را دیدن و یا زانو زدن و صورت بر 

 باشد.از هجرانش  سوخته دلالتیام  تواند یم کدام یک گذاشنت، اش یقدس
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هر چه هست اگر روح و جان از کالبدمان بیرون شود سزاوار است چون بزرگی وجود 

به حال آنانی که او  فراتر است. بدا ها یشهاندگهربار و مقدسش از تصورها و افکار و 

ولی  دانند یمو او و ظهورش را اوهام و خیال  کنند یمرا نشناخته و تکذیبش کرده و 

 کند ی�خدا حق است و خلف وعده  ی وعدهانید که حرضتش بد باختگان دلو  مؤمنان

خواهد آمد و  اند دادههر چه به ش� وعده  :که در قرآن کریم فرموده یا گونه ه�ن

در نزد پروردگارشان  ها آنبرای  :فرموده مؤمنانبه  ینچن هم ،ش� را راه گریزی نیست

 .هاست آنار خدا دوستد کنند یمآرامش است و به پاداش کارهایی که  ی خانه

و با  کنند یمپس خداوند دوستدار کسانی است که به حق عمل کرده و صرب پیشه 

عمل به دستورات خداوند منتظر ظهورند تا به دست و جامش از حوض جدش که 

 که خوش و گوارا است سیراب شوند. لربیز از عشق الهی و نجات و رستگاریست

 .هشا اللّ  نإ 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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