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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ اسفند ٢٢      دعای ندبه سال آخرین ی دل نوشته

 و روزها، ها لحظه من آشکار و پنهان ای نعمت فدایت به جانم من آقای من موالی

 فراقتان و حرست در من و گذرد یم نورتانم و زیبا ی چهره دیدن بدون عمرم یها سال

 و دل از که است فشان آتش یها گدازه مانند به من شکایت و شکوه این و سوزم یم

 یترؤ بدون که را عمری چگونه من آقای و رسور .ریزد یم بیرون ام سوخته جان

 ی اراده به یا کنم فغان و فریاد دانم �ی ،کنم تحمل را یشها سال گذر ش�ست

 آغوش در را خیالتان لحظه هرو  جمیل صربی ،کنم یم صرب بله .کنم صرب پروردگار

 امام بزرگوارتان جد که هستیم امتی ما چون شوم یم وصلتان رشاب مست و گیرم یم

 ش�ر در که آخرالزمان امت که فرمودند یارانشان برای را حالشان صف وو  (ع) حسین

 صاحب رسند یم سالتبه ر  آیند یم دنیا به جانشینانشان و پیامربان عمرشان روزهای

 آمدنشان دنیا به از آنان و روند می دنیا از ،کنند می هدایت را ناامتش ،شوند می معجزه

 ش�ر در حوادث این متام .متحیر اقوامشان از و نمحزو  مرگشان از و شوند یم مرسور

 قبل گذشته در چیز همه .اند آورده ای�ن بدان که است دینی حاصل عمرشان روزهای

 به را آن محققی هر که خاطراتی و مانده باقی ها نام شده متام آمدنشان دنیا به از

 موالی بله .دارید را امت این درک توان آیا .�وده یآور  جمع کتابی در خود ی یقهسل

 داشتند حضور همیشه ما برای نیز تانانپدر  و مادر بلکه ش� تنها نه امتیم ه�ن ما من

 شیرینی و ش� فرج انتظار از آن از بعد و شان یاییدن زندگی در آنان هم ،دارند و

 خود کنار در را ش� ما همچون نیز آنان و فرمودند بسیار دولتتان ظهور و آن وصال

 رسور تان یگرام مادر را آن از یا �ونه که بودند عاشق و مشتاق چنین این ندیدند

 :فرمودند که کنیم یم بازگو (س) مرضیه زهرای حرضت عاملیان

 در را زمان رضبان که فرمانی است آن منتظر ها جان همواره که فرمانی بر سالم

 وایشن جانشان سکوت در همگان و شود گویا طقین تا گیرد یم خویش اسارت ی حلقه

 ظهور ضیافت به را ش� اینک الهی ی فرستاده آخرین . ای امتشوند  آس�نی ندای این

 طرف به را یعتشب دست .درآید حرکت به و شود زنده جانتان در بلی قالو تا خوانم یم
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 بر شدگان دعوت شود یم برپا ضیافت .شناسد یم الست از را او که بگشاید دولتی

 فرموده وعده که گونه ه�ن پروردگار ذخیره ،نشینند یم پروردگار عزت یها تخت

 اکنون که حقی ی وعده آن منم .خواند یم خویش ضیافت به را ملکوتیان بودند

 تا اند داده وعده ضیافت این به را خویش امت که ه�نانی مهست منتظرانم مه�ندار

 بر شکر .شود گشوده حمد به ها زبان شود برپا حق دولت شود آشکار ها ی�نپعظمت 

 تا داد فرمان آس�ن و زمین حکومت بر را خویش جانشین و خلیفه که خالقی درگاه

 ظهور مستی اند فرموده خود که رشابی مانند منتظرانش جانبر  اش وعده شیرین شهد

 سعادمتند و چه بزرگی و عظیم ضیافت چه ،باشکوهی استقبال چه بله .کند امضا را

 خود بهمن  موالی .نشینند می پروردگار عزت یها تخت بر که شدگان دعوت هستند

 و روزها ،ام کرده گم را عمرم ساعات چون نیستم مه�نی آن الیق که نگرم یم

 حال در زمان آی خود به گوید یم که شنوم یم را جانم نجات پیام گذرد یم یمها سال

 پر دامن به امسال ی ندبه آخرین در .است پایان به رو یتها فرصت و است عبور

 های جان صاحب ای داریم می ابراز مقدستان ساحت به متنا به .بریم یم پناه مهرتان

 ضیافت آن طعم تا کنید پذیرایی تان حقه دولت منتظران از تان یملکوت نگاه با منتظر

 را نعمت�ن درک توان ما .شود جاودانه و احساس جا�ان در لحظات این شیرینی با

 ما کنید ینظر  فراق�ن از سوخته جان به ها رحمت و ها نعمت متام صاحب ای نداریم

 که دریابید را خود دایانگ که آس�نی کتاب فرموده به پس نیستیم ش� ضیافت الیق

 بهار مبارکتان میالد با که کنیم آغاز را سالی رویم یم که اینک .محتاجیم آن به سخت

 مدار در فرمانت به زمان ،عاملی بخش یاتح ی عصاره تو ءانبیا وارث ای .شود یم

 درآورد گردش به حق مدار در را مطهرت جان شیفتگان تا آید یم در گردش به خویش

و  شویم گریزان ها باطل از و کنیم عمل حق به آینده سال در که کنید مان یاری پس

 :بخوانیم فریاد به را ش� لحظه آن تحقق برای

 اللهم عجل لولیک الفرج
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