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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ اسفند ١٥      دعای ندبه در ماه رجب ی دل نوشته

 و افتان دانستم یم اگر دارید اقامت کجا در دانستم یم کاش ، موالی من ایمن موالی

 گفتم یم بار اشک چشمی و سوخته دلی با و زدم یم زانو ش� جلوی آمدم یم خیزان

 از من و هستید من کنار در قدسی نفس با ش� که است تقدیری چه این من آقای

 به مرا ش� و هستم محروم یتانافزا روح و یننش دل صدای و زیبایتان ی چهره دیدن

لربیز  �ش عشق از چنان روحم و قلب که کنم اعرتاف باید ولی فرمایید یم سفارش صرب

 هر را ش� عنایت و محبت بلکه بینم ی� دور و غیبت در را ش� تنها نهکه  است

 جانم در است ارساری چه این من بر وای .کشم یم نفس آن با و کرده احساس لحظه

 کسی به تان یملکوت ی چهرهو  است گذشته ها زمان که یدرحال کشد یم آتش به مرا که

 ی یدهد از پروردگارم پاسخ در که بود اشکی ه�ن ،ام یافته را ارش. ارس نگردیده آشکار

 رحم در را خویش رضبان قلبم پس دریابم را عشق تا گریستم .شد جاری ام یالست

 عمل لباس انتظار قالب در تعهدم به تا آیم یم دنیا به من .کرد آغاز نامت با مادرم

 باقی برایتان آنچه فرمود آس�نی کتاب که متاعی بهرتین ای دریاب مرا .بپوشانم

 ندبه آمدم من کردم گم را خویشنت خویش من افسوس ولی است بهرتین گذاشتم

 به که رجب ماه این در پیامربم جانشین ای :دارم ابراز مقدستان وجود به و بخوانم

 کدام با را ش� شویم یم نزدیک(ص)  محمد حرضت خاتم رسول بزرگوارتان جدبعثت 

 دام این از مرا ام افتاده نفسم دام در من برس فریادم به خودت کنم جستجو دعا

 است قرآن از بودن دور و نکردن عمل آن دلیل دانم یم .یابمب را جانم تا قوت برهان

 را آن زیبا چه که است رح�ن پروردگار نظیر یب و عظیم رحمت و نعمت که قرآنی

 فرمودید. توصیف

ی پروردگار عامل. رحمتی که جان بندگانش را از ظلمتی که در آن  واسعهسالم بر رحمت 

ی که آیاتش زمان را مانند طوماری ا معجزهبودند با نور قرآن کریم افروخت.  ور غوطه

گیرند. اُمتی که  یمپیچد. تالوت کنندگانش در هدایت متام انبیاِء الهی قرار  یمدر هم 

خواند. اینک  یمگان را به ضیافت خویش . هماند عاملوارث متام معجزات پروردگار 
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ی ش� نیست. ش�  یستهشای رحمت گسرتده شده، از طعامش بخورید. زقوم  سفره

اُمت پیامربی هستید که جان مطهرش در هدایتتان به زحمت افتاد. عمر رشیفش در 

جوشید تا  یمی فوران است  آمادهی که همواره فشان آتشرنج جهل اُمتش به مانند 

 را در حریم رحمت الهی وارد �اید.همگان 

کنند  یمنگرد. وای بر اُمتی که معجزه را به مانند کتابی فرض  یماینک به وارثان دینش 

یی که نتوانستند هدایت را دریابند. ها قومیز دارد. در عذاب انگ حزنیی ها داستانکه 

یی که ها سنگ صورت بهبوزینگان، گاه  صورت بهخشم پروردگار نصیبشان شد. گاه 

جان. چگونه هدایت را  یبرا بر جانش ترسیم �ود. گاه خاشاکی خشک و  نقششان

تو وارث پیامربی هستی که اینک در ماتم  ؛ وشود یمگونه از آنان یاد  ینادریافتند که 

ی. در کدام بازار به فروش کردچه  شزنی. با ارث یمجان مطهرش به رس و سینه 

با دنیایی معاوضه �ودی که از آن خواهی گذشت.  رساندی. چگونه امانت هدایت را

کنی زیرا توان عقلت قادر است تا خود را از اُمت جفاکار جدا  ی�عذابی را مشاهده 

 کند.

 و قرآن، مبعث زیبا چه هستید ناطق قرآن ش� ،انبیا وارثو  الله رسولیابن  ،من موالیی

 مدت ش� از .شنیدیم را آن که هستیم سعادمتند چه ما و یدداد رشح را مسل�ن امت

 آن به عمل با و کنیم فرض بخش یاتح و زنده را قرآن ی یهآ به آیه تا خواهیم می

 داشته اطمینان باید شویم یم نزدیک نیز مبعث به که رجب ماه ین. در اگردیم رستگار

 را دایین آس�نی های کتاب .اند شده خوانده کریم قرآن ضیافت به همگان که باشیم

 ی کننده زنده مبعث .شود الهی معجزات مادر تا آمد الکتاب ام اینک .دنکن می زمزمه

 ماه جمعه آخرین .بودند فرمان آخرین منتظر همواره که ادیانی ،است الهی ادیان متام

 انتظارها به دیگری ی معجزه و شود گشوده زمان قلب دیگر بارتا  است منتظر رجب

 فرمان آخرین و برود بین از ها باطل .کند نورافشانی جهان در رسالت تاج. دهد پایان

 تا شود ظاهر �لشج »ومنینمُ  کنتم نإ  ملکُ  یرخَ  هاللّ  بقیة« .شود جاری زمان در الهی

 ی وعدهمنم آن  فرماید یم که شنوندب ندایش در را پیامربان متام معجزات همگان
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 مشاهده اش بزرگی در را جانتان امانتتا  بشتابید سویم به پس کریم قرآن شیرین

 :کنید فریاد الهی امانت این فرج برای .کنید

 اللهم عجل لولیک الفرج
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