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پرده پوشی، لطف و نعمتی الهی

ســی وچهارمین  بحــث،  موضــوع 
دعــای صحیفــه مبارکــه ســجادیه بود. 
ــی از  ــام( یک ــام )علیه الس ــا ام ــن دع در ای
ــه  ــن نعمت هــای الهــی را ب بزرگ تری
یــاد مــا می آورنــد و توجــه انســان را 
ــارت  ــه آن جلــب می کننــد و آن عب ب
اســت از نعمــت پرده پوشــی خــدای 
ــده  ــه بن ــق ک ــتاریت ح ــال و س متع
خــود را در پرتــو آن حفــظ می کنــد.

ــم. یکــی ســتر  ــوع ســتر داری ــد ن چن
وقایــه اســت کــه خــدای متعــال 
ــان  ــه گناه ــا ب ــود را از ابت ــده خ بن
ــن  ــد. ای ــظ می کن ــا حف و معصیت ه
ــای  ــی در ج ــیار جالب ــاب بس ــم ب ه
ــد  ــن عب ــد بی ــودش دارد. خداون خ
ــه  ــد؛ ب ــرار می ده ــرده ای ق ــاه پ و گن
ــود و در  ــه او حفــظ ش ــه ای ک گون
ــتری  ــای بیش ــی قدم ه ــب بندگ مرات
بــردارد. امــا آنچــه مــد نظــر مــا 

هســت و در ایــن دعــای نورانــی 
مطــرح شــده، عبــارت اســت از ایــن 
پوشــش الهــی کــه مــا را از فضیحــت 
و رســوایی در برابــر خلــق نگهــداری 
ــن نعمــت را  ــد. اگــر انســان ای می کن
ــه درجــات  بشناســد و شــکر کنــد، ب
ــی  ــت و حت ــوا و صیان ــی از تق باالی
می کنــد.  پیــدا  دســت  عصمــت 
شــکر نعمــت محصــول معرفــت بــه 
ــت.  ــت اس ــناخت نعم ــت و ش نعم
ــه  ــرای ورود ب ــه ب ــع آن مقدم در واق
منطقــه ی شــکر ضــروری اســت.

ایــن  متعــال  خــدای  امیدواریــم 
کنــد  کرامــت  مــا  بــه  را  توفیــق 
نعمــت  ایــن  عظمــت  هــم  کــه 
را بشناســیم و هــم حــال مــا در 
حــال  حــق،  حضــرت  پیشــگاه 
سپاســگزاری  و  قدرشناســی 
باشــد. نعمــت  ایــن  بــه  نســبت 

ــد  ــرح ش ــی ش ــای نوران ــن دع در ای
ــروردگار چــه  ــه نعمــت ســتاری پ ک
نعمتــی اســت؛ مــا را از رســوایی 
می کنــد  حفــظ  خلــق  برابــر  در 
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و  بازگشــت  فرصــت  مــا  بــه  و 
ــد.  ــت می کن ــه را کرام اصــاح و توب
اینهــا تعابیــری اســت کــه شــما 
کردیــد. ماحظــه  دعــا  متــن  در 

ــا ایــن فــراز شــروع می شــود:  دعــا ب
»اَللَُّهــمَّ لـَـَك الَْحْمــُد َعلــى ِســتْرَِك 
ــَد  ــَك بَْع ِ ــَك، َو ُمعافات ــَد عِْلِم بَْع
ُخبْــرَِك«. بــا این همــه خطاهــا و 
اشــتباهات و گناهــان و عیب هــای 
شــاکله  و  قلــب  و  فکــر  در  مــا 
ــان  ــه اعمالم ــخصیتی مان، در منطق ش
ــا  ــد ت ــر باش ــه فک ــاز ک ــه آغ از نقط
ــا  ــد ت ــت باش ــه نی ــاس ک ــه اس نقط
ــا  ــخصیت م ــکل گیری ش ــور ش مح
ــا  ــات م ــی اش خلقی کــه بخــش درون
ــا  ــت ت ــا اس ــخصیتی م ــاکله ش و ش
منطقــه اعمــال کــه مســیری اســت از 
ــن  ــه ی ای ــو؛ در هم ــای تودرت الیه ه
بررســی  انســان  وقتــی  بخش هــا، 
می بینــد  می کنــد،  مطالعــه  و 
قبایــح  و  عیب هــا  و  اشــکاالت 
منتهــا  نیســت.  کــم  زشــتی ها  و 
ــش  ــا را پوش ــال اینه ــروردگار متع پ
چنان کــه  اســت.  پوشــانده  و  داده 

ــرار  ــدم، ســدی ق ــان خوان ــًا برایت قب
ــد:  ــران نرس ــوش دیگ ــه گ ــا ب داده ت
ــر  ــماعِهِم«. در براب ــًا ُدوَن اَْس »َرْدم
ــا  ــرار داده ت ــرده ق ــران پ ــم دیگ چش
نبیننــد: »ِحجابــًا ُدوَن اَبْصارِهِــم«.

دو نکته ای که در ادعیه، فراوان  
آمده است

گفتیــم کــه ایــن نعمــت بــزرگ 
در رحمــت الهــی ریشــه دارد و از 
ــروردگار  ــرم پ ــف و ک ــل و لط فض
در  لــذا  می شــود.  ناشــی  متعــال 
)صلوات اهلل علیهم اجمعیــن(  معصومیــن  ادعیــه 
ــئله  ــادی دو مس ــبت های زی ــه مناس ب
را می بینیــد: یکــی یــادآوری ایــن 
ــت  ــوب اس ــدر خ ــه چق ــت ک نعم
ــه  ــه را ک ــا آنچ ــام دع ــان در مق انس
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح از حض
بــه  را  ایــن  می کنــد،  دریافــت 
عنــوان نعمــت بــه زبــان بیــاورد. 
ایــن جــزء آداب دعــا اســت. در 
نعمــت  ایــن  دعاهــا  از  بســیاری 
یــاد می شــود؛ بلکــه در جاهایــی 
نکتــه دوم  داده می شــود.  توضیــح 
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ــی  کــه در بســیاری از دعاهــا ی نوران
آمــده، درخواســت ایــن ســتر اســت؛ 
ــت.  ــش اس ــت دوام ــی درخواس یعن
حــاال کــه مــا را بهره منــد کــردی 
و مــا اکنــون محفــوظ هســتیم و 
ــال  ــروردگار متع ــوا نشــدیم، از پ رس
ایــن  کــه  می کنیــم  درخواســت 
مــا حفــظ شــود. بــرای  نعمــت 

در بعضــی از دعاهــای نورانــی عــاوه 
بــر اینکــه دوام ســتر در دنیــا خواســته 
شــده کــه انســان در همیــن دنیــا 
همین طــور مســتور باشــد و آبرویــش 
محفــوظ بمانــد، امتــداد ایــن نعمــت 
ــم.  ــت می کنی ــرت درخواس را در آخ
ایــن  از  بخشــی  در  هــم  ایــن 
ــام(  ــه )علیهم الس ــی از ائم ــای نوران دعاه
ــت. ــده اس ــوزش داده ش ــا آم ــه م ب

 

اشاره به پرده پوشی الهی در 
دعای کمیل

ایــن  از  نمونــه ای  بخواهــم  اگــر 
ــام اهلل علیهم اجمعین(  ــه )س ــی ائم ــه نوران ادعی
بــه شــما یــادآوری کنــم، شــاید 
یکــی از بهتریــن دعاهــا در ایــن 
زمینــه، دعــای کمیــل باشــد. بــا 
ــس  ــما ان ــه ی ش ــل هم ــای کمی دع
داریــد و مکــرر آن را خوانده ایــد. 
ــُد  ــمَّ َلأِج ــم: »الّلُه در آنجــا می گویی
لَِقبائِِحــى  َوَل  َغافِــراً،  لُِذنُوبِــى 
ــَى  ِ ــْن َعَمل ــْىءٍ مِ ــاتِراً، َوَل لَِش َس
ــَرَك؛  ًل َغیْ ــدِّ ــِن ُمبَ ــِح بِالَْحَس الَْقبِی
ــم  ــرای گناهان ــده ای ب ــا، آمرزن خدای
ــتکاری هایم  ــرای زش ــی ب و پرده پوش
و تبدیل کننــده ای بــرای کار زشــتم 
بــه زیبایــی، جــز تــو نمی یابــم«. 
دارد  اشــاره  ســتاریت  مقــام  بــه 
ــاری  ــام غف ــاور مق ــوالً مج ــه معم ک
حضــرت حــق اســت. بعــد هــم 
ــای  ــن کاره ــرای ای ــد ب ــه می ده ادام
ــز  ــام داده ام، ج ــن انج ــه م ــتی ک زش
ــن  ــه ای ــم ک ــی را نمی شناس ــو کس ت
ــد. فقــط کار  ــه نیکــی کن ــل ب را تبدی
ــل  ــئله تبدی ــت. مس ــو هس ــود ت خ
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خیلــی عجیــب اســت. ســیئه تبدیــل 
ــَرم مــوال اســت. شــود بــه حســنه. َک

در جلوتــر می گویــد: »الّلُهــمَّ َمــْوَلَی 
َكــْم مـِـْن َقبِیــٍح َســتَْرتَُه؛ خدایــا، ای 
ــرا  ــرور مــن چــه بســیار زشــتِی م َس
مــن  آنجــا می گویــد  پوشــاندی«. 
غیــر از تــو ســتّاری نمی شناســم؛ 
اینجــا ســاتر می گویــد. اشــکاالت 
و قبائــح و کاســتی ها و عیب هایــم 
ولــی  اســت؛  فــراوان  خیلــی 
ــود و  ــع ش ــس مطل ــتی هیچ ک نگذاش
بــرای مــن پوشــش دادی. برعکســش 
ــدش  ــه بع ــد جمل ــت؛ چن ــم هس ه
می گویــد: »َوَكــْم مـِـْن ثَنَــاءٍ َجِمیــٍل 
لَْســُت أَْهــًا لـَـُه نََشــْرتَُه؛ چــه بســیار 
ســتایش نیکویــی کــه شایســته آن 
ــردم پخــش  ــان م ــو در می ــودم و ت نب
ــرف چــه بســیار  ــن ط ــردی«. از ای ک
تعریــف و تمجیــد و مــدح و ثنــا کــه 
ــچ اهلیتــش را نداشــتم، ســر  مــن هی
زبان هــا انداختــی. ایــن دو جملــه 
ــروردگار  ــام پ ــان دو ن ــع هم در واق
متعــال اســت کــه در بند بیســت ودوم 
جلســه  و  آمــده  جوشــن  دعــای 

پیــش دربــاره اش ســخن گفتیــم. 
بنــد بیســت ودوم جوشــن کبیــر ایــن 
ــَل  ــَر الَْجِمی ــْن أْظَه ــا َم ــت: »یَ اس
ــی را  ــه زیبای ــَح؛ ای ک ــتََر الَْقبِی َوَس
آشــکار کنــی و زشــتی را بپوشــانی«. 

فرصت سازی مؤمن از 
پرده پوشی الهی

ــاره  ــل درب ــا و فامی ــان و رفق اطرافی
کــه  می گوینــد  چیزهایــی  انســان 
ــا  ــت و م ــح نیس ــل توضی ــًا قاب اص
ــه از  ــم و البت ــد بمیری ــت بای از خجال
شــکر. چیزهایــی گفتــه می شــود کــه 
می شــود.  آب  خجالــت  از  انســان 
می کنــد؟! چــه  متعــال  خــدای 

امیرالمؤمنیــن  اینجــا ضمنــًا  البتــه 
هــم  تربیــت  دارنــد  )علیه الســام( 

دســتگاه  دعــا  چــون  می کننــد؛ 
توجــه  می گویــد  اســت.  تربیتــی 
باشــید کــه آن ســتّاری و  داشــته 
ــه  ــا، ک ــردن خوبی ه ــکار ک ــن آش ای
مثــًا شــما یــک کار خیلــی کوچــک 
ــا بی ارزشــی را انجــام  ــم ارزش ی و ک
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داده ایــد، خداونــد متعــال ایــن را 
مطرحــش  و  می دهــد  پــرورش 
ــدازد،  ــا می ان ــر زبان ه ــد و س می کن
مــا اهلیتــش را نداشــتیم. اهلیتــش 
ــرد. ــان را بب ــه آبرویم ــتیم ک را داش

خطبــه  در  زیبایــی  بیــان  در 
خطبه هــای  جــزء  کــه  همــام 
نهــج  شــگفت انگیز  حقیقتــًا 
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  الباغــه 
ــن  ــرح صفــات متقی ــه ش ــت ک اس
»إَِذا  می فرمایــد:  حضــرت  اســت، 
ــا  ــاَف مِمَّ ــْم َخ ــٌد مِنُْه ــَى أََح ُزكِّ
ــه  ــن تزکی ــی مؤم ــُه«. وقت ــاُل لَ یَُق
او چیــز  دربــاره  یعنــی  می شــود، 
خوبــی گفتــه می شــود، می ترســد.

حرف هــای  او  دربــاره ی  وقتــی 
خــوب گفتــه می شــود، می گوینــد 
چقــدر آدم خوبــی اســت، چقــدر 
ــح اســت، چقــدر باتقــوا اســت،  صال
ــْن  ــي مِ ــُم بِنَْفِس ــا أْعَل ــوُل أنَ »َفیَُق
ــْن  ــي مِ ِ ــُم ب ــي أْعَل ــرِي، َو َربِّ َغیْ
ــن  ــد: م ــود می گوی ــا خ ــي«. ب نَْفِس
دیگــران  از  بهتــر  را  خــودم  کــه 

مــی رود  قــدم  یــک  می شناســم. 
باالتــر: خــدا کــه مــرا بهتــر از خــودم 
می شناســد و می دانــد کــه چقــدر 
ــذا  ــت. ل ــب اس ــن نامناس ــع م وض
ــمَّ َل  ــد: »اَللَُّه ــا می کن ــه دع بافاصل
تَُؤاِخْذنـِـي بَِمــا یَُقولُــوَن«. نکنــد بــه 
ــد و  ــه می گوین ــی ک ــر چیزهای خاط
ــی.  ــرا مؤاخــذه کن در مــن نیســت، م
بعــد می گوینــد: »َو اِْجَعْلنـِـي أْفَضــَل 
ــا یَُظنُّــوَن«. مــرا از چیزی کــه اینها  مِمَّ
ــده. ــرار ب ــر ق ــد، بهت ــان می کنن گم

آنجایــی  اســت.  نکتــه ای  این هــم 
در  انســان  از  جمیلــی  ذکــر  کــه 
ــگاه  ــن ن ــر مؤم ــت، اگ ــه هس جامع
خــودش  باشــد،  داشــته  درســت 
پیــدا  را اهــل نمی دانــد و توجــه 
ــدای  ــب خ ــن از جان ــه ای ــد ک می کن
ــوری  ــه دارد این ط ــت ک ــال اس متع
ــه  ــش را ب ــد و َکَرم ــی می کن هنرنمای
رخ می کشــد. می گویــد آن چیزهایــی 
ــود،  ــزی ات می ش ــث آبروری ــه باع ک
ــی  ــه کس ــرده ام ک ــتور ک ــا را مس آنه
ــو  مطلــع نشــود. آن بخشــی را کــه ت
اصــًا واجــدش نیســتی و اهلیتــش را 
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ــم  ــا را ه ــه خوبی ه ــداری، این هم ن
ــه  ــم. توج ــا انداخت ــر زبان ه ــن س م
از جانــب خــدای  ایــن  دارد کــه 
متعــال اســت؛ هــم آن ســتاری و هــم 
ــل  ــار جمی ــازی و اظه ــن آشکارس ای
ــه  ــا توج ــه اینه ــی ب ــا. وقت و خوبی ه
پیــدا کــرد، درنتیجــه از خــدای متعــال 
ــه  ــرده ب ــان پ ــه در هم ــد ک می خواه
او توفیــق خودســازی کرامــت کنــد و 
ــه  ــح ب توفیقــات او را در اعمــال صال
گونــه ای فراهــم آورد کــه بــه مراتــب 
ــد  ــزی باش ــر از آن چی ــتر و بهت بیش
کــه دیگــران فکــرش را می کننــد.

ــن  ــدر خــوب اســت انســان چنی چق
فرصت شناســی بکنــد. حــاال کــه 
ــد  ــا می گوین ــه م ــز را راجع ب فان چی
لطــف  ناحیــه  از  کــه  و می دانیــم 
ــاده اســت  ــا افت ــه ســر زبان ه حــق ب
ــم:  ــم، بگویی ــش را نداری ــا اهلیت و م
ــوَن«.  ــا یَُظنُّ ـِـي أْفَضــَل مِمَّ »َو اِْجَعْلن
ــی را  ــت خوب ــَرم و لطف ــه َک از خزان
بیشــتر و کامل تــر  دربــاره ی مــن 
ــه  ــن اســت ک ــال لطــف ای ــن. کم ک
مــن در مقــام واقــع از آن چیــزی کــه 

ــوم. ــر ش ــد، بهت ــال می کنن ــا خی اینه

و  زرنــگ  خیلــی  متقــی  انســان 
همیــن  از  اســت.  فرصت شــناس 
به خوبــی  ظرفیت هــا  و  فرصت هــا 
هــم  بعــد  می کنــد.  اســتفاده 
می گویــد: »َو اِْغفِــْر لِــي َمــا َل 
ــا  ــی چیزه ــردم خیل ــوَن«.]۱[ م یَْعَلُم
ــش و  ــو ببخ ــا را ت ــد، آنه را نمی دانن
ــاک کــن. از صفحــه ی اعمــال مــن پ

ــودن  ــتار ب ــا س ــان ب ــد مهرب خداون
گناهــان  و  عیب هــا  بــه  نســبت 
کــردن  آشــکار  و  ســو  یــک  از 
خوبی هــا از ســوی دیگــر، باعــث 
می شــود اعمــال مــا در چشــم مــردم 
ــا نشــان داده شــود. زیباســازی و زیب

نهایت پرده پوشی خداوند 

ــای  ــام( در دع ــی )علیه الس ــرت عل حض
کمیــل می فرمایــد: »َوَل تَْفَضْحنِــى 
ــْن  ــهِ مِ ــَت َعَلیْ َلْع ــا اطَّ ــيِّ َم بَِخفِ
ــرار  ــه از اس ــا آنچ ــرا ب ی؛ و م ــرِّ ِس
مســاز«.  رســوا  می دانــی،  نهانــم 
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ی« مطلــب بســیار  کلمــه ی »ِســرِّ
بخــش  آن  یعنــی  اســت.  مهمــی 
مخفــی و مســتور و راز صنــدوق ســّر 
ــه  ــا چ ــی آنج ــو می دان ــه ت ــن ک م
ــرا  ــا م ــر آنه ــه خاط ــت، ب ــر اس خب
رســوا نکــن. »َوَل تُعاِجْلنـِـى بِالُْعُقوبَةِ 
ِــى َخَلواتـِـى؛ و  ــُه ف ــا َعِمْلتُ َعلــى َم
خلوت هایــم  در  آنچــه  کیفــر  در 
نکنــی«. شــتاب  دادم  انجــام 

جلســه قبــل روایتــی از امــام صــادق 
ــل  ــه اه ــدم ک ــان خوان ــام( برایت )علیه الس

معرفــت بــرای یکــی از مــواردی 
کــه بیــن خودشــان و خــدای متعــال 
ــد،  ــد انجــام می دادن ــه نبای رخ داده ک
ــی  ــند و حت ــده باش ــال ها زن ــر س اگ
همــه ی دهــر، بــه خاطــر فقــط و 
فقــط و فقــط یــک گنــاه و نافرمانــی، 
هــم  بــاز  و  نمی بخشــد  را  خــود 
ــر  ــا دیگ ــت. ماه ــن اس ــرش پایی س
نمی دانــم! بگوییــم؟  بایــد  چــه 

ــد  ــه خداون در ادامــه دعــای کمیــل ب
ــَب  ــم: »أَْن تََه چنیــن عرضــه می داری
ــِذهِ  ِــى َه ــةِ َوف ــِذهِ اللَّیَْل ِــى َه ـِـى ف ل

ــُه، َوُكلَّ  ــْرمٍ أَْجَرْمتُ ــاَعةِ، ُكلَّ ُج السَّ
ــَرْرتُُه  ــٍح أَْس ــُه، َوُكلَّ َقبِی ــٍب أَْذنَبْتُ َذنْ
أَْو  َكتَْمتُــُه  َعِمْلتُــُه،  َجْهــٍل  َوُكلَّ 
ــُه، َوُكلَّ  ــُه أَْو أَْظَهْرتُ ــُه، أَْخَفیْتُ أَْعَلنْتُ
َســیِّئَةٍ أََمــْرَت بِإِثْباتَِهــا الِْكــراَم 
ــن  ــب و در ای ــن ش ــَن؛ در ای الْكاتِبِی
ســاعت بــر مــن ببخشــی هــر جرمــی 
ــی  ــر گناه ــدم و ه ــب ش ــه مرتک ک
ــر کار  ــتم و ه ــوده گش ــه آن آل ــه ب ک
ــر  ــان ســاختم و ه ــه پنه زشــتی را ک
نادانــی کــه آن را بــه کار گرفتــم، 
خــواه پنهــان کــردم یــا آشــکار، 
ــر کار  ــان و ه ــا عی ــاختم ی ــان س نه
را  آن  ثبــت  دســتور  کــه  زشــتی 
دادی«. بزرگــوار  نویســندگان  بــه 

می آیــد  یــادش  یک دفعــه  انســان 
ــان  ــه کس ــد ک ــدا می کن ــه پی و توج
اینهایــی  دیده انــد؛  هــم  دیگــری 
ــد. آنهــا  ــه نوشــتن بودن کــه مأمــور ب
ــام(  ــن )علیه الس ــد. امیرالمؤمنی ــم دیدن ه
ــَب  قِی ــَت الرَّ ْ ــَت أَن ــد: »َوُكنْ می فرمای
ــاهَِد  َعَلــىَّ مِــْن َورائِهِــْم ، َوالشَّ
ــم  ــواردی ه ــْم«. م ــَى َعنُْه ــا َخفِ لِم
ــو فقــط خــودت دیــدی  ــوده کــه ت ب
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فرشــته های  نگذاشــتی  حتــی  و 
هــم  نوشــتن  و  دیــدن  مســئول 
ببیننــد؛ تــا چــه برســد بخواهنــد 
بنویســند. جملــه بعــدی ایــن اســت: 
ــر  ــه خاط ــُه«. ب ــَك أَْخَفیْتَ ِ »َوبَِرْحَمت
ــن  ــه م ــه ب ــی ک ــی ات و رحمت مهربان
کــردی.  مخفــی  را  ایــن  داشــتی، 
»َوبَِفْضلـِـَك َســتَْرتَُه«. عــرض کردیــم 
تعالــی  و  تبــارک  حــق  ســتّاریت 
ناشــی از رحمــت و فضلــش اســت.

ــی  ــه بعض ــبت ب ــل نس ــای کمی دع
خیلــی  دعــای  ادعیــه  از  دیگــر 
ــت  ــر کمی ــت و از نظ ــی نیس طوالن
ــا  ــای متوســط اســت؛ ام ــزء دعاه ج
در همیــن دعــا کــه بــه عبارتــی 
ــا  ــیاری از دعاه ــه و بس ــدر صحیف پ
اســت، چقــدر مســئله ی ســتار بــودن 
ــال مطــرح شــده اســت.  خــدای متع
ــه  ــت ک ــی اس ــت بزرگ ــدر نعم چق
جابه جــا  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
از آغــاز تــا اواخــر دعــا، مرتــب 
پیشــگاه  در  هــم  را  مســئله  ایــن 
حــق مطــرح می کنــد و هــم بــه 
عنــوان لطــف و کــرم و فضلــش. 

به پرده پوشی خداوند در آخرت 
بیشتر نیازمندیم

دعــای  در  )علیه الســام(  ســجاد  امــام 
می فرمایــد:  صحیفــه  شــانزدهم 
ــْم  ــُد َفَك ــَك الَْحْم ــي َفَل ــا إِلَهِ »یَ
ــْم  ــيَّ َفَل ــتَْرتََها َعَل ــةٍ َس ــْن َعائِبَ مِ
تَْفَضْحنِــي«، چقــدر از عیب هــای 
ــد  ــران ببینن ــتی دیگ ــه نگذاش ــن ک م
و متوجــه شــوند، بــر مــن پوشــاندی 
َكــْم  »َو  نبــردی.  مــرا  آبــروی  و 
یْتَــُه َعَلــيَّ َفَلــْم  مِــْن َذنْــٍب َغطَّ
یْتَــُه« همــا ســترته  تَْشــَهْرنِي«. »َغطَّ
ــا آن  ــرا ب ــاندی و م ــرا پوش اســت. م
مشــهور نکــردی. نکتــه  دقیقــی را 
امــام )علیه الســام( اینجــا آورده اســت: 
ــا  ــُت بَِه ــائِبَةٍ أَلَْمْم ــْن َش ــْم مِ »َو َك
َو  ِســتَْرَها،  ـي  َعنِـّ تَْهتِــْك  َفَلــْم 
ــنَارَِها، َو  ــُروَه َش ــي َمْك ِ ــْم تَُقلِّْدن لَ
ــُس  ــْن یَْلتَِم ــْوَءاتَِها لَِم ــِد َس ــْم تُبْ لَ
ــای  ــال عیب ه ــده ای دنب ِــي«. ع َمَعایِب
ــل  ــه دلی ــا ب ــاال ی ــتند؛ ح ــن هس م
دشــمنی؛  ســر  از  یــا  حســودی 
مخصوصــًا اگــر چنیــن کســی ارتبــاط 
ــد.  ــته باش ــان داش ــا انس ــی ب نزدیک
اینجــا  کــه  مثالــی  )علیه الســام(  امــام 
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حساســی  خیلــی  مثــال  می زنــد، 
اســت.  همســایگی  مثــال  اســت؛ 
ــوال  ــاع و اح ــادی از اوض ــش زی بخ
انســان کــه از دیگــران مســتور اســت، 
ــر  ــت. اگ ــوم اس ــایه معل ــش همس پی
ــر  ــتر س ــه بیش ــد ک ــدد باش او درص
در بیــاورد، بــه خاطــر نزدیــک بــودن 
ــی آورد. ــر در م ــر س ــتر، راحت ت بیش

»َحَســَدةِ نِْعَمتـِـَك عنــدی«. راجع بــه 
ــه  ــم ک ــث کردی ــل بح ــد مفص حس
بــا انســان چــه می کنــد. برخــی، 
دنبــال عیــب و اشــکالی می افتنــد 
تــا بــا آن آبروریــزی کننــد. امــام 
اینجــا  مســئله  ایــن  بــه  )علیه الســام( 

بــه  خطــاب  و  می دهــد  توجــه 
تــو  می فرمایــد:  متعــال  خــدای 
مــن  عیب هــای  ایــن  نگذاشــتی 
ــال  ــه دنب ــانی ک ــگاه کس ــی در ن حت
ــوند. ــتند، متوجــه ش ــن هس ــب م عی

کســی  دنبــال  وقتــی  بعضی هــا 
ببرنــد،  را  آبرویــش  تــا  می افتنــد 
حــاال چــه از حســادت باشــد و چــه 
از دشــمنی، برنامه ریــزی و تــاش 

ــاه  ــه خــدا پن ــه ب ــد ک ــادی می کنن زی
می گویــد  امــام  حــال  می بریــم. 
ــت  ــن جماع ــر ای ــی در براب ــو حت ت
هــم مــرا حفــظ کــردی و نگذاشــتی 
آنهــا متوجــه شــوند. مکــرر ایــن 
ــه شــریف مناجــات شــعبانیه را  جمل
برایتــان خوانــده ام کــه آن هــم خیلــی 
ــرت  ــت؛ حض ــف اس ــب و لطی عجی
می فرمایــد: »إِلَهِــى َقــْد َســتَْرَت 
ــا  َ ــا َو أَن نْیَ ــى الدُّ ِ ــا ف ــىًّ ُذنُوب َعَل
ــَك  ــىَّ مِنْ ــتْرَِها َعَل ــى َس ــَوُج إِلَ أَْح
ــی را  ــا گناهان ــَری؛ در دنی ــى اْلُْخ ِ ف
بــر مــن پوشــانده ای کــه در آخــرت، 
نیازمندتــرم کــه پــرده پوشــش خــود 
ــن  ــش ای ــی«. مکمل ــا افکن ــر آنه را ب
بــود کــه انســان ادامــه ســتاریّت حــق 
بگویــد  و  بخواهــد  آخــرت  در  را 
حــاال کــه مــرا در دنیــا پوشــش دادی، 
ــرداری  در آخــرت کــه طبعــش پرده ب
اســت، نیــز در پــرده باشــم. قــرآن در 
ــد:  ــا می گوی ــه م ــت ب ــی قیام معرف
ــَرائُِر؛]۲[ آن روز  ــى السَّ ــْوَم تُبَْل »یَ
کــه رازهــا ]همــه[ فــاش شــود«. 
ــم؛ آنجــا کــه اصــًا  آنجــا را چــه کن
اســت؟ پرده بــرداری  اســاس  بــر 
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ــدن  ــا خوان حــق اســت کــه انســان ب
قــاف  مبارکــه  ســوره  آیــه  ایــن 
عجیــب  خیلــی  شــود!  مدهــوش 
»َفَكَشــْفنَا  می فرمایــد:  اســت؛ 
ــْوَم  ــُرَك الْیَ ــاَءَك َفبََص ــَك غَِط َعنْ
َحِدیــٌد؛]۳[ مــا پــرده ات را ]از جلوی 
دیــده ات  و  برداشــتیم  چشــمانت[ 
امــروز تیــز اســت«. هنــوز آن طــرف 
ــودت را  ــاال خ ــد ح ــه، می گوی نرفت
ــرده را  ــن پ ــگاه کــن کــه ای خــوب ن
مــا کنــار زدیــم. پــرده ای کــه از غفلت 
و بی توجهــی روی خودتــان انداختــه 
بودیــد، کنــار می زنیــم؛ حــاال خــودت 
ــگاه کــن. اعمالــش را در  را خــوب ن
چهــره واقعــی اش می بینــد؛ بلکــه 
چهــره حقیقــی خــود را مشــاهده 
می کنــد. صحنــه بســیار ســنگینی 
ــتور  ــا مس ــه م ــی ک ــت. چیزهای اس
ــد،  ــی ببین ــتیم کس ــم و نگذاش کردی
ــد. ــرده ببینی ــدون پ ــان ب ــال خودت ح

و  شــد  غطــاء  کشــف  وقتــی 
ــخص  ــه ش ــد، ب ــار زدن ــرده را کن پ
كِتَابَــَك  »اْقــَرأ  می شــود:  گفتــه 
َعَلیْــَك  الْیَــْوَم  بِنَْفِســَك  َكَفــى 

بخــوان،  را  نامــه ات  َحِســیبًا؛]۴[ 
ــودت  ــروز خ ــه ام ــت ک ــی اس کاف
باشــی«. خــود  حســابرس 

ــه ذهنتــان نیایــد نامــه اعمــال مثــل  ب
ــَرأ  ــت. »اْق ــاب اس ــا کت ــه ی کارنام
خــودت  حــاال  یعنــی  كِتَابَــَك«، 
هســتی،  خــودت  ایــن  ببیــن.  را 
نیســت. تــو  از  جــدای  اعمالــت 

ــن  ــه بی ــش ک ــدن آن بخ ــکار ش آش
عبــد و رب اســت، کمرشــکن اســت 
را  معرفــت  اهــل  کمــر  واقعــًا  و 
می شــکند. مثــًا آنجــا کــه می گویــد: 
ــوَن؛]۵[  ــْم تَْعَمُل ــا ُكنْتُ ــْم بَِم »یُنَبِّئُُك
شــما را بــه آنچــه انجــام می داده ایــد، 
آگاه خواهــد کــرد«. آیــه اســراری 
می فرمایــد  متعــال  خــدای  دارد. 
ــه  ــه چ ــد ک ــر می دهن ــن خب ــه م ب
کرده ایــد. ایــن »انبــاء حــق« در 
ــت؛  ــاء« اس ــف غط ــت »كش حقیق
یعنــی پــرده را کنــار می زنــم تــا 
ببینیــد چــه کار کردیــد. حــاال خودت 
ــم؟ ــه کار کن ــو چ ــا ت ــن ب ــو م بگ
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تعبیــر »تبلــى الســرائر« یــک مقــدار 
تعبیــر  از  حســاس تر  و  ســنگین تر 
»كشــفنا غطــاء« اســت؛ زیــرا یعنــی 
شــخصیت  مخفیــگاه  در  هرچــه 
آشکارســازی  همــه  بــوده،  او 
می ریــزد.  بیــرون  و  می شــود 
دیگــر در معــرض و مرئــا اســت.

ــام اهلل اجمعین(  ــه )صلوات اهلل و س ــای ائم در دعاه
بــه ایــن بخــش توجــه خاصــی 
ــن  ــال امیرالمؤمنی ــرای مث ــود. ب می ش
شــعبانیه  مناجــات  در  )علیه الســام( 

ــی  ــابقه، یعن ــه س ــد ب ــاع می ده ارج
»َقــْد َســتَْرَت  دنیــا و می گویــد: 
ــا  ــا«. اینج نْیَ ــي الدُّ ِ ــًا ف ــيَّ ُذنُوب َعَل
ــن  ــه ای ــن ب ــا م ــاندی، ام ــرا پوش م
ســتاری تــو در آخــرت محتاج تــر 
هســتم: »َو أَنـَـا أَْحــَوُج إِلـَـى َســتْرَِها 
ــَك فـِـي اْلُْخــَری «. چــون  ــيَّ مِنْ َعَل
ــن  ــد در بی ــتند، بع ــه هس ــا هم آنج
ــز  ــا نی ــن و انبی ــان و مقربی ــا خوب آنه
هســتند. »إِْذ لـَـْم تُْظهِْرَهــا ِلََحــٍد مِْن 
الِِحیــنَ  َفــَا تَْفَضْحنـِـي  عِبَــادَِك الصَّ
ُرُءوِس  َعَلــى  الْقِیَاَمــةِ  یَــْوَم 
ادِ«. مــرا در آن مــأ عــام و در  الْْشــهَ

ــن. ــوا نک ــده رس ــه بینن ــر این هم براب

دعــای  در  )علیه الســام(  ســجاد  امــام 
ســی ودو همین جملــه ی امیرالمؤمنین 
شــریف  مناجــات  در  )علیه الســام( 

ــد:  ــه داده و می فرماین شــعبانیه را ادام
ــِوك، َو  ــتَْرتَنِى بَِعْف ــمَّ َو إِْذ َس »اللَُّه
ْدتَنـِـى بَِفْضلـِـك فـِـى دار الَْفنـَـاءِ«. تََغمَّ

ایــن دعــا را بعــد از نمــاز شــب 
دعاهــای  جــزء  کــه  می خواندنــد 
بســیار دلنشــین صحیفــه اســت. ماهــا 
ــاز  ــم؛ چــون نم ــت نمی خوانی هیچ وق
شــبی نداریــم کــه بعــدش ایــن دعــا 
ــن اســت:  ــش چنی ــم. عنوان را بخوانی
»َو كاَن مِــْن ُدَعائِــهِ علیه الســام 
ــِل  ــَاةِ اللَّی ــْن َص ــَراِغ مِ ــَد الَْف بَْع
ــِب«. نْ ــَراِف بِالذَّ ِ ــى اِلْعت ِ ــهِ ف لِنَْفِس

رسوایی در دنیا، آسان تر از  
رسوایی در آخرت است

ــو از  ــه ممل ــی ودو صحیف ــای س دع
از  بعضــی  و  توحیــدی  نکته هــای 
ــوز  ــا هن ــت. م ــارف اس ــف مع لطای
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ــم  ــمتش بروی ــم س ــت نکرده ای جرئ
دربــاره اش  جلســات  ایــن  در  و 
ــب، در  ــر ترتی ــه ه ــم. ب ــث  کنی بح
آنجــا حضــرت ایــن تعبیــر را دارنــد: 
ــِوك، َو  ــتَْرتَنِى بَِعْف ــمَّ َو إِْذ َس »اللَُّه
ــاء  ِــى دار الَْفنَ ِــك ف ـِـى بَِفْضل ْدتَن تََغمَّ
بَِحْضــَرةِ الْكَفــاءِ«. در همیــن دنیــای 
ــراز  ــر کســانی کــه هم ت ــی در براب فان
ــرا  ــتند، م ــن هس ــود م ــار خ و هم قط
پوشــاندی و آبرویــم را حفــظ کردی. 
در ادامــه اش می گویــد: »َفأِجْرنِــى 
الْبََقــاءِ«.  َفِضیَحــاِت  دار  مِــْن 
ــه فــرض انســان رســوا هــم  اینجــا ب
ــیار ســخت اســت،  ــه بس بشــود، البت
ولــی دو مســئله وجــود دارد. اول 
ــکاالت و  ــه از اش ــانی ک ــه کس اینک
ــرادی  ــدند، اف ــر ش ــم باخب عیب های
ــی  ــت کم ــتند؛ نهای ــل خــودم هس مث
ــودم  ــر از خ ــی پایین ت ــا کم ــر ی باالت
ــدار  ــک مق ــئله ی ــن مس ــتند. ای هس
ــه  ــد. دوم اینک ــان تر می کن کار را آس
ایــن دنیــا دار فنــا اســت و تمــام 
ــت  ــا اس ــت آنج ــا مصیب ــود. ام می ش
ــی و  ــا انداخت ــه اینج ــرده ای ک ــه پ ک
مــرا محفــوظ کــردی، آنجــا بــرداری. 

آنکــه  اول  دارد.  وجــود  نکتــه  دو 
دارالبقــا اســت؛ اگــر رســوایی بــه پــا 
ــه  ــود. دوم اینک ــام نمی ش ــود، تم ش
کســانی کــه می بیننــد، فرشــته های 
ــه )علیهم الســام(  ــران و ائم ــّرب و پیامب مق
ــت  ــدی هس ــز ب ــی چی ــتند. گاه هس
ــی  ــد کس ــت نداری ــما دوس ــه ش ک
بفهمــد. نهایتــًا اگــر بــرادر یــا خواهــر 
تحملــش  شــود،  مطلــع  انســان 
اســت؛  آســان تر  انســان  برایــش 
هســتند.  انســان  هم رتبــه  چــون 
ــه  ــن اســت ک ــی بیشــتر ای ــا نگران ام
ــال  ــوند. ح ــع ش ــادر مطل ــدر و م پ
ــه  ــران و ائم ــتگان و پیامب ــر فرش اگ
می شــود؟ چــه  ببیننــد،  )علیهم الســام( 

علت اشتیاق مؤمن به مرگ 

مؤمــن وقتــی بــه ذات و حقیقــت 
ــهروند  ــد و ش ــت می یاب ــان دس ایم
ایمــان می شــود، اشــتیاقش  شــهر 
اضافــه  دائمــًا  آخــرت  بــرای 
کــه  روز  هــر  یعنــی  می شــود؛ 
شــوقش  می گــذرد،  عمــرش  بــر 
می شــود.  بیشــتر  آخــرت  بــرای 
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ــًا یکــی اینکــه  ــی دارد؛ مث انگیزه های
ــق  ــّرب ح ــتگان مق ــش از فرش برای
رونمایــی شــود. اصــًا هــوش از 
ــتاق  ــن مش ــرد. مؤم ــان می ب ــر انس س
دیــدار و همنشــینی بــا فرشــته ها 
از  مقّربیــن  مخصوصــًا  اســت؛ 
فرشــتگان. مثــًا انســان موفــق شــود 
ــد.  ــل )علیه الســام( را ببین حضــرت جبرئی
چقــدر بــرای انســان دیدنــی اســت؟! 
اصــًا قابــل توصیف نیســت. بهشــت 
ایــن چیزهــا اســت؛ انســان فرشــته ها 
را ببینــد یــا مثــًا در محیــط دیــدش، 
پیامبــران باشــند. قرآن، احــواالت آنها 
را گفتــه و مؤمــن بــا خوانــدن قــرآن، 
بــه آنهــا تعلــق خاطــر پیــدا می کنــد. 
تصــور کنیــد یــک روز حضــرت 
یوســف )علیه الســام( را ببینیــد و با  ایشــان 
ــت  ــا خدم ــد. ی ــدا کنی ــتی پی مجالس
ــم.  ــام( بروی ــم )علیه الس ــرت ابراهی حض
ــه  ــش اســت ک ــن چیزهای بهشــت ای
ــای  ــزء آرزوه ــا ج ــرد. اینه دل می ب
ثانیه شــماری  لــذا  اســت؛  مؤمــن 
ــی رود. ــا م ــی از اینج ــه ک ــد ک می کن

باالتــر از همــه ی اینهــا دیــدن حبیــب 
خــدا اســت. در بعضــی از دعاهــا 
شــما می گوییــد: خدایــا مــن بــه 
پیغمبــر ایمــان آورده ام و دوســتش 
ندیــده ام.  را  ایشــان  ولــی  دارم، 
مؤمــن  شــدم.  عاشــقش  ندیــده 
ــش  ــر در ذهن ــال پیغمب ــم از جم دائ
تصویرســازی می کنــد. در آخــرت 
ــه(  ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک ــال پیامب از جم
همیــن  می شــود.  پرده بــرداری 
قضیــه در مــورد امیرالمؤمنیــن و ائمــه 
ــرار  ــز برق ــن( نی ــدی )صلوات اهلل علیهم اجمعی ه
ــوع  ــان طل ــازه نورش ــا ت ــت؛ آنج اس
می کنــد.  پیــدا  تجلــی  و  می کنــد 
ــرای دیدنشــان ثانیه شــماری  مؤمــن ب
علــی  حضــرت  خــود  می کنــد. 
)علیه الســام( بشــارت دادنــد و بــه حــارث 

همدانــی فرمودنــد: »یــا َهْمــداَن َمــْن 
یَُمــْت یََرنــي؛]۶[ ای همــدان، هرکس 
وقتــی  می بینــد«.  مــرا  بمیــرد، 
می بینــی.  را  علــی  تــازه  بمیــری، 
ــت  ــد و حقیق ــار می زنن ــرده را کن پ
ــدا  ــی پی ــش تجل ــرای اهل ــوی ب عل
بزرگ تــر  بشــارتی  چــه  می کنــد. 
ــه  ــارتی ب ــن بش ــر چنی ــن؟! اگ از ای
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هــزار  روزی  کاش  بدهنــد،  مــن 
بــار می ُمــردم تــا او را می دیــدم.

وقتــی شــهدا را بــه بهشــت می برنــد 
قــرار  خودشــان  درجــات  در  و 
می دهنــد، ایــن طــرف و آن طــرف را 
نــگاه می کننــد. بهشــت جــای بســیار 
ــًا  ــا اص ــرای م ــت و ب ــی اس عجیب
قابــل فهــم نیســت. زیبایــی و طراوت 
و شــکوه و آن همــه نعمــت؛ ولــی 
ــا اینهــا کاری  شــهدا می گوینــد: مــا ب
نداریــم. می گوینــد: شــما دنبــال کــی 
بــود  بنــا  می گوینــد:  می گردیــد؟ 
ــیم.  ــام( برس ــداهلل )علیه الس ــت اباعب خدم
ــه  ــود، ب ــت می ش ــت، بهش ــر بهش اگ
خاطــر طلــوع جمــال حســینی اســت.

آن وقــت شــما تصــور کنید ایــن پرده 
کنــار بــرود و مــا بــا ایــن افتضاحــی 
کــه بــه بــار آورده ایــم، بــه مــا بگویند 
ــهدا  ــًا سیدالش ــاورت مث ــه در مج ک
انســان  مگــر  هســتید.  )علیه الســام( 

ــین  ــام حس ــور ام ــه حض ــد ب می توان
ــد. ــازه اگــر بگذارن ــرود؟ ت )علیه الســام( ب

وقتــی آدم آبرویــش محفــوظ اســت، 
آدم  وقتــی  دارد.  خوبــی  حــس 
ــد  ــد دی ــد و بع ــب ش ــی مرتک خطای
نــه پــدرش متوجــه شــد، نــه مــادرش 
ــدهلل،  ــد: الحم ــران، می گوی ــه دیگ و ن
بــا  و  می کنــد  بلنــد  را  ســرش 
اینهــا حــرف می زنــد و پیش شــان 
می نشــیند. اگــر مطلــع شــده باشــند، 
ــد؟! ــدا می کن ــی پی ــه حال ــان چ انس

پناه بردن به خداوند از رسوایی  
در آخرت

ایــن جملــه در دعــای ســی ودو خیلی 
عجیب اســت: »اللَُّهــمَّ َو إِْذ َســتَْرتَنِى 
ْدتَنـِـى بَِفْضلـِـك فـِـى   بَِعْفــِوك َو تََغمَّ
ــه  ــی ک ــان دلیل ــه هم ــاءِ«. ب دار الَْفنَ
اینجــا مــرا پوشــاندی، آنجــا هــم 
ــاج  ــتر احتی ــه بیش ــدار ک ــوظ ب محف
دارم. »َفَأِجْرنِــى مِــْن َفِضیَحــاِت 
ــَهادِ  ــِف الْْش ِ ــَد َمَواق ــاءِ عِنْ  دار الْبََق
ُســِل  ــَن َو الرُّ بِی مِــَن الَْمَائِكــةِ الُْمَقرَّ
آنجــا  ــَهَداءِ«.  الشُّ َو  مِیــَن  الُْمكرَّ
شــهدا  و  پیامبــران  و  فرشــتگان 
مطلــع می شــوند. حــاال بــه هــر 
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ــه  ــم ک ــهدا را بگیری ــه ش ــی ک معنای
ــه  ــتند ک ــانی هس ــش کس ــه اول رتب
ــیدند.  ــهادت رس ــه ش ــدا ب در راه خ
معنــای دیگــر هــم دارد؛ کســانی کــه 
می تواننــد  و  صاحب رتبــه هســتند 
آنجــا بــه اعمــال مــا مشــرف شــوند.

نکتــه ای  بافاصلــه  )علیه الســام(  امــام 
می گوینــد:  و  می کننــد  مطــرح  را 
ــا در  ــه م ــی ک ــن«. خوبان »والصالحی
دنیــا بــا آنهــا حشــر و نشــر داشــتیم، 
اینهــا بفهمنــد مــا چــه کارهایــی 
ــام  ــی رود. ام ــان م ــم، آبرویم می کردی
ــار«  ــه ی »ج ــا کلم ــاز اینج ــام( ب )علیه الس

»مِــْن  می فرمایــد:  و  مــی آورد  را 
َجــارٍ ُكنْــُت أُكاتُِمــُه َســیئَاتِى«. 
نمی گذاشــتم  کــه  همســایگانی  از 
بدی هــای مــرا متوجــه شــوند. »َو 
مـِـْن ذِی َرِحــٍم كنـْـُت أْحتَِشــُم مِنـْـُه 
فـِـى َســرِیَراِت«. بــا فامیــل چــه کنم؟ 
ــا آنهــا رودربایســتی داشــتم و  ــن ب م
ــتم. در  ــی داش ــا ارج و قرب ــش آنه پی
دنیــا از آنهــا مســتوری می کــردم؛ 
ــى  ِ ــْم َرِبّ ف ــْق بِهِ ِ ــْم أث ــی »لَ ول
ــتْرِ َعَلــى«. همان وقــت هــم ایــن  الِسّ

اطمینــان را نداشــتم کــه مــرا محفــوظ 
نگــه دارنــد؛ امــا بــه تــو اعتمــاد دارم: 
ــَرةِ  ِــى الَْمْغفِ ـِـك َرِبّ ف ــُت ب »َو َوثِْق
ــی.  ــرا ببخش ــه م ــد دارم ک ــى«. امی ِ ل
ِــهِ، َو  ــَق ب ِ ــْن ُوث ــى َم ــَت أْولَ »َو أنْ
ــهِ، َو أْرأُف  ــَب إِلَی ــْن ُرغِ ــى َم أْعَط
َمــِن اْســتُْرِحَم«. بعــد هــم می گویــد: 
ــن. ــم ک ــن رح ــه م ــى«. ب ِ »َفاْرَحْمن

ــرت  ــز حض ــعبانیه نی ــات ش در مناج
می گویــد:  )علیه الســام(  علــی 
خــودت  کنــم،  کار  چــه  مــن 
دادی؟  عــادت  مــرا  این طــوری 
احتــرام  پرده پوشــی،  بــا  همــواره 
و شــخصیت مــرا حفــظ کــردی.

ــق  ــه ح ــم ب ــمت می دهی ــا، َقَس خدای
امیرالمؤمنیــن و اباعبــداهلل و ولی عصر 
را  ســی وچهارم  دعــای  )علیهم الســام( 

ــتان و  ــه ی دوس ــا و هم ــاره ی م درب
ــا  ــردان. م ــا مســتجاب بگ ــزان م عزی
ــتر  ــرده س ــرت در پ ــا و آخ را در دنی
بفرمــا.  و کــرم و فضلــت حفــظ 
مملکــت مــا، نظــام مــا و رهبــر 
حمایــت  کنــف  در  را  مــا  عزیــز 
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ــزت و  ــه ع ــا. ب ــظ بفرم ــت حف والی
ــامی  ــام اس ــلمین و نظ ــت مس عظم
بــه  را  بیفــزا. توطئــه توطئه گــران 
خودشــان برگــردان. منطقــه ی بــزرگ 
توطئه هــای  برابــر  در  را  مقاومــت 
دشــمن صیانــت بفرمــا. امنیــت را 
ــز برگــردان. دشــمنان  ــه عــراق عزی ب
ــه  ــانی ک ــت و کس ــل بی ــام و اه اس
ــود  ــه وج ــرها را ب ــوع دردس ــن ن ای
می آورنــد، بــه خــاک مذلــت بنشــان، 
رســوا و خــوار و ذلیــل بگــردان. 
ــل  ــام راح ــهدا و ام ــر ش ارواح مطه
عظیم الشــأن از مــا راضــی بفرمــا.

    

منابع و مآخذ

]۱[. نهج الباغه، خطبه ۱۹۳.

]۲[. طارق: ۹.

]۳[. ق: ۲۲.

]۴[. اسراء: ۱۴.

]۵[. انعام: ۶۰.

]۶[ . حر عاملى، الفصول المهمة فى 
أصول الئمة، ج۱، ص۳۱۳. البته این 

عبارت، مصرعى از شعر شاعر معروف 
اهل بیت، سید حمیری است.




