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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 موضوع:جبهه هاي حق و باطل

  :ایجاد انگیزه
 

یک ز هم تفکالً اوقتی به نقطه پایان می رسد کام را مسیر جبهه حق و باطل متعال گرچه در پایان راه خداوند
و همه  ی شودمیکجا در بهشت محقق  ،تمام خوبی هاي که متعلق به جبهه انبیاء و اولیاء الهی است .می کند

جهنمی ه عنا کمبه این  ،بین این دو نیست هیچ ارتباطبدي ها و صفات رذیله در جهنم جمع می شود. در پایان 
دنیا  در دار آن بخصوصولی قبل از انجام دهند وسوسه اي  ها هیچ نفوذي در بهشت ندارند، دیگر نمی توانند

ی نیا زندگد این و درکه مومن و کافر کنار هم نشسته اند  وجود داردگی و اختالطی بین این دو جبهه یک آمیخت
ر اثر از همدیگ ن جبهه می گذارندایگاهی تاثیر روي آنها  .نشست و برخاست دارند وبا هم معاشرت  ،می کنند

ن هاي با بیا متعال خداوند. نیستارتباط ماندگاري  ،اخالق می گیرند ولی این ارتباط وفرهنگ  ،می پذیرند
 .دیگر جدا می شوندیکن توضیح داده است که این دو جریان از آمختلفی در قر

 
  :متن و محتوا

 
دیگر جدا یکاز  اینگونه خداوندحق و باطل را  :تعبیري می فرماید در خداي متعال 37آیۀ  در سوره مبارکه انفال 

که راه خرج می کنند براي آنن را نها مال شاآ» لیصدوا عن سبیل اهللا ان الذي کفروا ینفقون اموالهم«می کند 
 .می شود خداونددعوت به چون می دانید انفاق گاهی موجب  ؛کنندرا ببندند و مردم در راه خدا حرکت ن خدا

ن ذکاتی آ »اقم الصاله و آتیت ذکات اشهد ان قد«سید شهدا این را مکرر خوانده اند  ،دادند  ذکاتی که ائمه می
کسانی که شایسته  آنها داده است و آن واسطه محبت به به خداوندهر چه  ،فقط ذکات مال نیست می دهندکه 

فقط مسئله پر  آنجادر  .است خداوندکاتی که براي دعوت مردم به سوي ز .انفاق می کنند کات رازآن  هستند
است که همه را دعوت به  ور دیگرطیک  جا نآ در انفاق ،پاهاي برهنه نیستو پوشاندن  گرسنهکردن شکم هاي 

ه راه خدا را ک »اموالهم لیصدوا عن سبیل اهللا ینفقون«ن را انفاق می کنند اما یک عده هم مال شا .خدا می کند
 و این مال ها روزاموال را خرج می کنند  »یُغْلَبُونَ ثُمَّ حَسْرَةً  عَلَیْهِمْ  تَکُونُ ثُمَّ  فَسَیُنْفِقُونَهَا«ها : اینفرمود .ببندند

و حسرت یوم  ن تلف شده است، فقط اموالشامغلوب واقع می شوند »ثم یغلبون« .هاستآنقیامت باعث حسرت 
محشور می  در جهنم تالشی که می کنند همۀبا  تمام آنهاو  »یُحْشَرُونَ  جَهَنَّمَ إِلَى کَفَرُوا وَالَّذِینَ «القیامت است 

صالح و  کافر و مومن، ،خبث و طیب ینگونهخداي متعال ا »الطَّیِّبِ  مِنَ  الْخَبِیثَ  اللَّهُ لِیَمِیزَ «: بعد می فرماید .شوند
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 همۀ »جَهَنَّمَ  فِی فَیَجْعَلَهُ  جَمِیعًا فَیَرْکُمَهُ بَعْضٍ عَلَى بَعْضَهُ الْخَبِیثَ وَیَجْعَلَ« .دیگر جدا می کندیکفاسد را از 
ها اهل خسارت این »الْخَاسِرُونَ هُمُ  أُولَئِکَ «در جهنم قرار می دهد  آنها راو خداي متعال  دجمع می شوخباثت 
را به سوي  خودن مسیر و فقط خودشا بر علیه راه خدا خرج کردند افرادي که امکانات داشتند و آن را ،هستند

خبیث  که جبههتدبیر و سنت الهی است  .در جهنم قرار می دهد آنها راخداي متعال همه  .هدایت الهی بستند
زمانی که خداوند متعال اراده کرد  آن: فرمودنقل کردند که  مرحوم فیض در تفسیر ی راروایتنرسند. به مقصد  ها

بدي که مومن  »و ما یفعلل مومن من سیئتین« .میخترا با هم آ مومنین و کافرین کند طینتمومن را خلق 
ن هم مبتال به رفتار بد می شود موم آمیختگی که پیدا شد آن »ذلک مزاج فانما هو من عجل«انجام می دهد 

ست معنی ندارد که امومن کسی که با همه وجود  آنمومن و کافر،  مردم دو دسته اند .ستامومن  ،اال مومنو
. نه از کفر خیري ناشی می شود و نه از کسی که کافر است معنی ندارد اهل خوبی باشد آن و اهل بدي باشد

زوج شدن این ممو نتیجه  زوج کرده استمتعال این دو طینت را با هم آمیخته و مم خداوندولی  ایمان بدي
یی آنجا »مزج طینتاً کافر و کذالک« .از کافر بعضی از خوبی ها و است که بعضی از افعال بد از مومن سر می زند

فانماً هو من عل کافر من حسنت فما یف« .ها را با طینت مومن ممزوج کردآناراده خلقت کرد طینت  خداوندکه 
پیدا کند، خوبی هاي اخالقی و عمل ها انتقال ها به اینآنمیختگی موجب می شود فرهنگ این آ» جل ذلک مزاجع

در دنیا با هم متعال این دو دسته را  خداوندکه چرا  این است پرداخت . یکی از نکاتی که بایدشود شان منتقل
در این حشر و  ،در معاشرت و اختالط ین است کهانکته اش  .را طی می کردندن از اول مسیر خودشا ؟قاطی کرد

 من ینزواهللا« متعال خداوند، وقتی روز قیامت شد» اذا کان یوم القیامۀ و« :فرمود .و صالح برسند ها به خیرآن نشر
طینتی که  آنو مزاج مومنین و بود  اودشمنی که اهل دشمنی با خدا و اولیاء  آنپس  »عدوا ناس سنخل مومن

آلودگی هاي که از  و از مومن هم بر می گرداند به مومن را جدا می کند و آنشده بود  با کفار از مومنین ممزوج
هیچ ظلمی به کسی نمی و کار عدل است و نتیجتاً این  بر می گرداند و ناحیه جبهه کفر آمده بود جدا می کند

شود یک  خوبی هاي مومنین موجب می یک موقع .هاستآنخوبی ها از  و هااینبدي ها از  آن ؛ چون همۀشود
که این ممکن است در این عالم اتفاق  شد ملحق به جبهه ایمانخودش هم اگر مومن شد  ،شودکسی مومن 

 :متعال این کار را انجام می دهد و این عین عدل است و می فرماید خداوند .بیفتد و اال این تقسیم عدل نیست
از طینت مومن این اعمال صالح و  بر می گردد ست که به خودتانابه شما نکردم، این اعمال خودتان ظلمی 

مثل این که اگر عطر را با لجن به هم بیامیزید ممکن  .است و باید به او برگردد و به او هیچ ظلمی نشده است
 .عطر براي عطر و بوي لجن براي لجن است بوي عطر هم بوي لجن و لجن بوي عطر بگیرد ولی است یک جا

ایمان وکفر هم اختیاري است ولی اگر  به موطن اصلی خودش بر می گردد.جدا کنید هر کدام  اینها را وقتی
بود  اواگر در گوهر خودش مومن و محب خدا و اولیاء  ،خیري در او نیست دیگرکسی در گوهر خودش کافر شد 
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لذا وقتی این  ،دیگر استیکبدي ها ناشی از این اختالط و آمیزش اراده ها با این  .بدي از او ناشی نمی شود
را خواندند  آیات دیگربعد حضرت . ارتباط قطع می شود در بهشت هیچ بدي از مومن سر نمی زند

می ها به هم هم سنخ  »للطیبات الطیبون و للطیبین الطیبات و للخبیثات الخبیثون و للخـبـیثین الخـبـیـثـات«
آیه ندند اآیه بعدي که حضرت خو »کریم رزق و مغفرة لهم یقولون مما مبرءون اءولئک« می فرماید رسند بعد

 الطَّیِّبِ  مِنَ الْخَبِیثَ  اللَّهُ  یُحْشَرُونَ *لِیَمِیزَ جَهَنَّمَ إِلَى کَفَرُوا وَالَّذِینَ «: متعال فرمودند خداوندره انفعال سو 37
انجام بدي ها یک جا سر »الْخَاسِرُونَ هُمُ  أُولَئِکَ جَهَنَّمَ فِی فَیَجْعَلَهُ  جَمِیعًا فَیَرْکُمَهُ بَعْضٍ عَلَى بَعْضَهُ الْخَبِیثَ وَیَجْعَلَ

متعال در  خداوند گردند.ت می وارد بهش و جمع می شوند نیزخوبی ها  گردند.وارد جهنم می جمع می شوند و 
او  ث علیکم عذاب من فوقکمیبععلی  هو القادر«متعال قادر است  خداوند می فرماید: 65آیه  سوره مبارکه انعام
در  ،زیر پاي شما و ازسر شما  يعذابی براي شما نازل کند از باال متعال می تواند خداوند »من تحت ارجلکم

امثال این و  دصاعقه بفرست ،سمانی بر شما نازل کندآعذاب  متعال می تواند خداوند بعضی از روایات آمده است
 زمین خسفبه زلزله و  ؛ یعنی مبتالکند عذاب هاي آسمانی که بر دشمنان نازل شده است یا از زیر پا عذاب

شیعاً و یلبسکم او « .کندعذاب  نیز همان گونه که پیشینیان را عذاب کرد شما را خداي متعال می تواند و شوید
و د یمقابل هم قرار بگیر کند تادسته دسته  وخداي متعال می تواند شما را متفرق  »یزیق بعضکم بعث بعث

کیف انظر « .هر یک به دیگري برسد یبجنگید و تلخ يدر این درگیر .رنج از هر یکی به دیگر برسد سختی و
 :فرمود که در ذیل این آیه روایتی است .اینها بفهمند تا یات را واضح بیان می کنیمآ »نسرف آیات لعلهم یفقهون

 خداوندبه  .دوضو گرفتند و نماز خواندن صلی اهللا علیه و اله و سلم نازل شد وجود مبارك نبی اکرم وقتی این آیه
یه شریفه آسه نوع عذابی که در این  .داین عذاب ها را از امت من برداراگر امکان دارد متعال التجاء کردند که 

که در  تفرقه است دیگريزیر پاي انسان باشد و از زمین و  عذاب هاي که ممکن است ،سمانیآعذاب  ،مده استآ
دو  آن :خداي متعال فرمودند .شودمی  موجب درگیري ها و تلخی ها و سختی هاي هاین تفرق .امت پیش بیاید

حسب الناس ان «ازل شد بعد این آیات ن ؟چرا .عذاب را من بر می دارم ولی این عذاب سوم برداشتنی نیست
پیغمبر را قبول  و اهل ایمان هستیم گفتن اینکه با مردم خیال می کنند »یترك و عن یقول امنا و هم ال یفتنوا

و « !مورد امتحان و فتنه قرار نمی گیرند »و هم ال یفتنوا«در جبهه مومنین هستیم  و خدا را قبول داریم ،داریم
فلیعلمن اهللا الذي صدق و « .را مورد ابتالء و امتحان قرار دادیم پیشین گروه هاي »فتن الذي من قبلهم فقد

این دو بذر  آشکار کند. اند هایی که کاذبآناز  هایی که صادق هستندآنخداي متعال باید  »فلیعلمن من کاذبین
وقتی زیر  .خوب است دیگريو  خرابولی یکی  استارید به نظر می آید هر دو گندم گذمی  که دیگریکرا کنار 

یکی  خورشید بر هر دو می تابد ،باران بر هر دو می بارد و در شرائط طبیعی رشد قرار می گیرند ،زمین می روند
یوم «آشکار و واضح می کند لذا در روز قیامت  خداي متعال .گیاه پر از آفت دیگري و ی می شودگیاه خوب
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چیزي که در درون انسان  بود آشکار می شود و آنه پوشیده ک یجاهای ، همۀهیچ پرده اي نیست دیگر» بارزون
 مّ ع«در سوره مبارکه وقتی محشور می شوند روز قیامت  می گردد.معلوم می رسد  ري که به فعلیتاست مثل بذ

این آیه  که متعال خواستند خداوندحضرت از  .دنمحشور می شون که در چهره هاي خودشا آمده »یتسائلون
حضرت وقتی این  »فتن الذي من قبلهم عن یقول آمنا و هم ال یفتنون و لقد یترکهحسب الناس ان «نازل شد 

، طالي ناب از غیر می کنند کوره واردمثل طالیی که  یعنی وارد کوره می شوید :می گویند ،آیه را معنا می کند
تا صف ها را کنیم ما این کار را می  :فرمود .ناخالصی ها در اثر شدت حرارت جدا می شود ،ناب معلوم می شود

یات آلذا در روایت است ذیل همین  ه ها و امتحان ها پاك کنیم.و ناخالصی هاي مومنین را با فتنجدا نماییم 
 در مسجد دیشب ،یا علی :فردا صبح به امیر المومنین فرمودند .شبی نبی اکرم در مسجد اعتکاف کرده بود

ولی یک مطلب  همه مستجاب شد ،و شما خواستم هزار حاجت براي خوداز خداي متعال  و اعتکاف کردم
 .این شدنی نیست :فرمود خداوند کهنشود  هتفرق و بعد از من امت بر شما اتفاق کنند و آن اینکه پذیرفته نشد

این ها  می شوند و همین امتحان و کوره است که صف ها را جدا می کند و واقعاً مردم به امیر المومنین امتحان
سقیفه تمام شد عباس وقتی ماجرا  یل آیات سوره مبارکه عنکبوت آمده استلذا در ذ .من نیستندموبه نبی اکرم 
مردم  ،کنیم از شما حمایت می همما  بیایید و شما وسط میدان :گفت ایشان آمد ونزد  بهالمومنین عموي امیر

می شود  آیات چهپس این  ،نیست ؟ اینطورگمان می کنی بیعت می کنند :حضرت فرمود .می کنند با شما بیعت
این کوره امتحانی  »و هم ال یفتون«این ها همه ادعاي ایمان می کنند  »ول امنان یقان یترکوا و احسب الناس «

کند تا این دو تا صف  المومنین با تمام وجود صبر میدر این امتحان امیر .پا کرده است است که خداي متعال به
 آمد و ست که ابوسفیان نزد حضرتا هآمدر پیش می آید لذا در نهج البالغه دوره رجعت و ظهو .شونداز هم جدا 

 می فرماید:اوایل نهج البالغه خطبه چهارم یا پنجم  درحضرت  .ما از شما حمایت می کنیم و دیشما بیای :گفت
بهره را دیگران  کشد ودر زمین دیگري کاشته است او زحمت می  گویا کسی که میوه را قبل از وقت می چیند

 .مومن و کافر از هم جدا شدند خوب و بد،امتحان شدند و در این امتحان  با اقدام امیر المومنین مردم .می برند
در همان  حضرت ند.جدا شد ندهایی که کاذبآناز  و مومن به خدا بودند ایستادند صادقانه هایی که پاي ایمانشانآن

 .ن می لرزیدطناب دهر در چاه به خودتا حوادثی در پیش رو است که اگر به شما بگویم مثل :فرمودند خطبه
با  خداي متعال نیست. وراینط ،بر می گردد به مدار خودش دوباره حق بیایم درمیدان من اگرخیال می کنید 

اهري سنگینی که شکست ظ بعد از جنگ احد در .را از هم جدا می کند این صف ها تدبیر و امتحانات سنگین
نقدر آاگر ما بر حق بودیم نباید  می گفتند: بعضی ها حتی شدند.خیلی ها منفعل  آمد،براي جبهه حضرت پیش 

خداي متعال  .جبهه نباید شکست بخورد »ما قتل ال هنا ءٌمن امر شی لو کان لنا« می دادیممجروح  وکشته 
گاهی  .پیش آمده است توضیح می دهد که براي چه دهد و این جنگ را جواب می راها آنسواالت و شبهات 
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 اي آیهدر  حق و باطل از یکدیگر جدا شود.براي این است که صف جنگ ها  :می فرماید گونهخداي متعال این
می  142و  141 آیه مبارکه در نمی شوند.محشور  مومنینبا  و است حشر دیگري حشرشان، که کفار آمده

اگر  »قهرُ، فقد مس قوم قهراً مثله این یمسسکم الکافرین و اهللا الذین آمنوا و ینقلمن یرد و لیمحص « فرماید:
خیال نکنید فقط شما بنابراین  می بینند.قوم مقابل شما هم سختی  سختی می بینید می شوید وشما مجروح 

این دولت ها را باید دست به دست کنیم  »بین الناس نبادل و تلک ایام«ها راحت هستند  آنلطمه می خورید و 
درگیري هاست که  ایندر  »یتاخذ منکم شهداء« منافقین معلوم شوند تا مومنین از »و لیعلم اهللا الذین آمنوا«

و اهللا ال یحب ظالمین و «ظهور پیدا می کند  و شوندمی شاهد بر دیگران  .شهود پیدا می کنند ومقام شهادت 
 برايمومنین از کفار، دوم  معلوم شدن براياین درگیري ها براي دو هدف است یکی  ».الیمحص اهللا الذین امنو

شرایط سخت در همین  و متعال مومنین را در شرایط سختی قرار می دهد ي. خداخالص شدن است وتمحیص 
درگیري همین  .رشد می کنند و به خلوص محض می رسند ،دور می شود ه مومنیناست که ناخالصی ها از جبه

تربیت هاي پاك و خالصی و چه نیرو موثر بودهدر دنیاي اسالم با جبهه نفاق و کفر، چقدر در تربیت انسان ها  ها
ی م . خداوندداستان امروز ما است کهاست  به نام سنت هاي مستمر یک تعبیر لطیفی 152در آیه  .شدند

خداي  استقامت می کردید و درگیر بودید با کفارتا وقتی  »کم اهللا وعده، ارتحوا سونهم باذنو لقد صدق« :فرماید
به سستی  وقتی» فی الحق حتی اذا فشلتم و تنازعتم« و کردمی نقد  نسبت به شما خودش رامتعال وعده هاي 

 و که با هم بودند همان هایی د،دنبال دنیا رفتن یک عده در جبهه حق به .ن با هم نزاع کردیدگراییدید خودتا
ز استقامت در راه خدا را ا »فی امرفشلتم « .این استقامت طعم پیروزي را چشیدنددر اثر  و کردنداستقامت 

از  شدید و خداي متعال آنچه را که دوست می داشتید دیگر درگیریکبا  و »و تنازعتم فی امر«دست دادید 
از انسان انتظارات ندارد  تداي راهابخداي متعال،  .معصیت کردید و ولی سست شدیدپیروزي به شما نشان داد 

 نمی پذیرد.هم  جا ترك اولی راآن گاهی اوقات ،دا را می بیندو عنایت خی پیش می رود لطف، کرامت وقت ولی
شمایی که فکر می کردید مگر می شود مقابل یک  شد،می شود غالب که به شما نشان دادیم با دست آنبعد از 

امام رضوان اهللا تعالی . می شود که با دست خالی هم خداي متعال به شما نشان داد .رژیم با تمام قدرت ایستاد
بعضی ها فکر می کنند آمریکا نمی تواند محاصره  .بکند ،آمریکا هیچ غلطی نمی تواند :علیه می فرمودند

به  و دنتالش می کن هاآناستقامت کنید  اگر شما در مسیر حقکند آمریکا نمی تواند فتنه انگیزي  .کنداقتصادي 
نقشه منطقه را عوض  آمد و قصد داشت منطقه بهغرب با تمام قوا  ل اخیرسا 15 . در اینشودمی  نفع شما تمام 

ن ، می خواهد ریشه تمدن را مقابل تمدگذاشت را برخورد تمدن ها کند. اسم آنجدید طراحی خاورمیانه  و کند
 و از همه امکانات منطقه اي ،فعال کرده است علیه جبهه حقبر جبهه نفاق را در دنیاي اسالم  خودش کند.

همه می فهمند که ما مقتدرتر  ؟سال مقتدر شدیم یا امریکا 15جهانی خودش استفاده کرده است ولی ما در این 
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اگر انسان پاي  .کندب نمی تواند، یش این است که آمریکا هیچ غلطیامعن .مریکا ضعیف تر شده استآ و یمه اشد
و لقد « :می فرماید .خداي متعال معامله نسیه با کسی نمی کند .ش را نقد می کندیایستاد خدا وعده هاخدا 

و به  عوض کردید ن را: یک عده مسیرتامی فرماید . خداوندجایی که شما ایستاده بودیدآنوعده تا  »صدقکم اهللا
 آخرت را در دنیا یک عده »یرید آخرتو منکم من «، اراده شما به دنیا تعلیق گرفته است طرف دنیا برگشتید

است که » زهرت حیات الدنیا«به کفار داده است همان  خداونددنیایی که  براي دنیا کار نمی کنید. ،می خواهید
شکوفه هاي دنیایی  آنبه دنبال  تان راامتداد نگاه  »کیعین دنال تم«ید دن را ببنخدا به ما فرموده که چشم تا

 ، ندوزید.که ما براي کفار سبز کردیم
به هر کدام چیزي دادیم، جلوه  که هستند یگروه هاي مختلف »مِنْهُمْ أَزْوَاجًا بِهِ مَتَّعْنَا مَا إِلَى عَیْنَیْکَ  تَمُدَّنَّ وَلَا«

کوره  واین فتنه  »الْحَیَاةِ الدُّنْیَا لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِزَهْرَةَ « آن ندوزید.ن را به ف دنیا را می بینید امتداد نگاهتاهاي مختل
 اگر چشم که ستایک رزق هاي بهتري در این عالم  »وَرِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَأَبْقَى«شما هم گرفتار می شوید  ،هاستآن
خداي متعال  .استخرت در همین دنیا آ رزق نقد ،رزق بهتر آن ها جا می مانید.رزق  آنن را به این دوختید از تا

برود. قوم موسی  آندنبال  این چیزي نیست که مومن چشم دلش ،نیست که به کفار داده است آنفقط  شرزق
چه  :گفتند بت می پرستند.، دیدند یک عده دندهمین که به پیروزي رسی واز دست فرعون نجات پیدا کردند 

و  چوبی بود آنهابت هاي  در حالیکهما خیال می کنیم اهل این حرف ها نیستیم  این خداها داشتیم. ازخوب بود 
کاري می کند که درجات جدا می  خداي متعالجبهه مومنین  در ما به وسعت یک تمدن مادي است.هاي بت

 آیهدر  .ن به سوي خداستهایی که انتهاي نگاهشاآنن به دنیا است و نگاهشاهایی که آنشود، معلوم می شود 
خداي متعال رها  »الطیب من الخبیث یمیز حتى علیه أنتم ما على المؤمنین لیذر اهللا کان ما« :می فرماید 178

هر کدام نازل بر یک امري است  به سمت بهشت است.یک عده  ون به طرف جهنم یک عده حشرشانمی کند، 
 یااز طریق فتنه ها و امتحانات سخت اتفاق می افتد، این امتحانات سخت وقتی پیش می آید، این دو امر  که

و کاذب هایی که صادق آن ،هایی که اراده دنیا و آخرت دارند از هم جدا می شوندآن .چند امر معلوم می شود
اهد همه دستگاه مومنین را یعنی می خو ؛ستاجبهه باطل تمامیت خواه  .دیگر جدا می شوندیکاز  هستند

نمی  ووردم آمی  به راه خودهمه را  »أَجْمَعِینَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ«خداي متعال عرضه می دارد  بهکند، شیطان تسخیر 
است که تمامیت دنبال این  .بوده است طور جبهه باطل در همه ادوار همین .دگذارم کسی پشت سر تو بایست

 را مسخر آنکنند و اي مختلف به اعماق جبهه حق نفوذ دنبال این هستند که از راه ه کند.جبهه حق را تسخیر 
ی به یقول ها .مده استآو اختالف پیش بگیرد  را ها آنخداي متعال براي این که جلوي تدبیر  .کنندخودشان 

 بِرَبِّکُمْ  أَلَسْتُ « :گفتند ،نده ادر قولی که به خدا داد و یک عده دروغ می گویند.عده راست  داده اند، یک خداوند
همین  ،عهد آنتفسیر  .عهد تفسیر پیدا می کند آن و بستند خداوندیک عهدي با  در این عالم» بَلی قالُوا
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یک عهدي با  ءشهداالسید  .شودعهد ها محقق  آنپس این اختالف براي این است که بستر  .درگیري هاست
 کند همه کائنات را پناه می گیرد.پیدا  بیشتري وقتی تفسیر .تبدیل می شود که به عاشورا بسته است خداوند

زل خداي ااز  »لیعلم« :در قرآن مکرراً می فرماید کندواهد اخذ زلی خودش که نمی خاخداي متعال اوالً به علم 
 آنباید  گرددیکدیگر جدا شود و صف حق و باطل از تا واقع ، علم فعلی است باید محقق شود متعال می دانست

وده است اما این صفات باید بارز ب در اصالب موقع آنداریم  . شاید خیلی از صفاتی کهشودنی آشکار اسرار درو
فقط بارز می شود به تدریج  وهمان صفات است  ،شکار نمی شودآم این صفات یاز رحم به عالم دنیا نیای . اگرشود

 لم یکن شیء«قع که یک ذره بودیم مو آن .وسیع تر می شود نماو به فعلیت می رسد، دائم رزق ظهور می کند
می  اي می شویم که در این دنیابه اندازه  ،کنیم ولی وقتی رشد می بود جاآنخیلی از خصوصیات ما  »مسکور

ین است ا .متفاوت است خیلی با این عالم به لحاظ وسعت کهبعد وارد عالم آخرت می شویم  .کنیمتوانیم زندگی 
 .فعلیت نرسیم وتا به بروز  به اندازة آسمان و زمین است. ملک اش» سماوات و االرضالجنت «که یک مومن 

که  زمانیاگر  گاهی می گوید به چه درد می خورد. آدم ،که در بهشت توصیف می شود ییبعضی از این نعمت ها
همسرانی  ،پهن می کنند به اندازه اي که االن سر سفره می نشینم اي براي شما سفره :می گفتند و ذره بودیم

ذره وقتی ولی  این همسر به چه درد می خورد :می گفت ومی خندید  رزعالم  آندارند چنین و چنان، آدم در 
به دنیا  پس دلیل .دنخلق می کن یشن وقت ازواج متناسب براآ می شود تبدیل به یک انسان و رشد می کند

فعلیت  به .ی که در ما بوده به فعلیت برسدیظرفیت ها آنبراي این است که  از این مسیر عبور کردنو  نآمد
 »ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها« .خواست دو طرفه است ورسیدن با امتحان 
عالم ما  ت،سارده اي ار گستکه یک اراده بسی فعلیت پیدا کردن ارادهمتناسب با  و ن به فعلیت برسدبنابراین باید اراده ما

این  هک ر بمانده تا آخیش این است که عالم امتحان همیشاخر بماند معنآمیختگی اگر بخواهد تا آولی این  .شکل می گیرد
و  متحاننیازي به ا گردد، دیگرجدا می  و صف ها می شود صلاز یک مرزي که می گذرد خلوص حا .نیست همیشگی

 »فیرکم جمیعا فیجعلهوا فی جهنم« .فتنه جدیدي نیست
 

  :گریز و روضه
 

 علیک یا ابا عبداهللا  السالم
 و علی الوالد الحسین و علی اصحاب الحسین. السالم علی الحسین و علی علی بن الحسین 

 بر نی سر حسین به دست سواره ایست
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 گاهی کند به محمل زینت نظاره اي
ن می اش اهی نگاهگ .دنان قرآن می خویشاحرف می زد گاهی برا کرد، کفه اصحابش بود گاهی با آنها همراهی با کاروان سر
 گاهی از گوشه چشم اشک می ریخت. »ال حول و اهللا قوه اال باهللا« :می فرمود و کرد

 بر نی سر حسین به دست سواره ایست
 گاهی کند به محمل زیبت نظاره اي

 غم زده طفلی سه سه اتآنجا نشسته 
 رنگ پریده اش زغم دل اشاره اي

 که عمه جان ترسان گرفت دامن عمه دامن زینت
 دریایی غم مگر ندارد کناره اي

 از آفتاب الله صفت چهره سوخته
د بن مرحوم سی عبیرت .تغییر داده بود یشان قرار ندادند تابش آفتاب رنگ صورت ها رابرا یدر این مسیر اسارت سایبان

  ن پوست انداخته بود.یشاصورت هاطاووس است 
 از آفتاب الله صفت چهره سوخته

 داغ دلش که نگو که ندارد شماره اي
 نیلی رخش زسیلی و پایش پر آبله
 خدا کند این جمله راست نباشد

 مجروح گوش او زپی گوش واره اي
 از گریه اش کباب دل همرهان او

  صدا می زد ابَ، آتش به جان همه کاروان می انداخت وقتی زبان می گرفت
 زآتش حسرت شراره اي هر گفته اش 

 یا اباعبداهللا
 محمل چون تکانش می دهد یاد می کند

 از خیمه اي و کودك و گهواره اي 
 تاب سفر ندارد راه بس دراز

 خواند به گریه عمه خود را که چاره اي
ز ، خسته بودند شب و رو، در بیابان دویده تعجب نکنیداز قافله جا مانده ه،افتاداگر یک موقعی گفتند این طفل از شتر 

زخم زبان  ،اسارت .خیلی در این راه سختی کشیدنداز مرکب فرو می افتد،  دشمن می تاخت، طفل خوابش می برد و
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د که طاووس نقل می کنام مرحوم سید بن حتی در ش سرماست و گرما ،گرسنگی است ،تشنگی است ،تازیانه است ،است
لحظه که دم  آنمان نداشتند ولی امان از و روز ها از گرما ا شب ها از سرما راحت نبودند ها را جایی مسکن دادند، آن

چشم  . دیگردختر آب بشه . به تعبیر بی بی زینب نزدیک بود قلبدروازه کوفه در دامن عمه اش سر بابا را باالیی نیزه دید
 گاهی دختر .ن قرآن می خواندیشابرا .گاهی بابا با دختر حرف می زد ،شت. گاهی دختر با بابا حرف می زداین سر بر ندا از

ي بین این دختر و پدر نم چه سرّ دا نمی گاهی بابا از گوشه چشمش براي دختر اشک می ریخت. و براي بابا گریه می کرد
یک جمله  .کرد در لحظه آخر وقتی می خواست خداحافظی کند، این دختر خیلی بی قراري می :بعضی گفتند .بود

در خرابه  را با خودش ببرد.دختر  و که بابا بیادلذا همیشه منتظر بود  بابا فراق من و تو طول نمی کشد :درگوشش گفت
 کرد. شروع به بوسیدن و صورتش را کرد را غلسر بابا ب است. وعده اش با بابا فرا رسیده شد مطمئن ،شام وقتی بابا آمد

گردنت  کی رگ هاي »من الذي قطع وریده«، ت را به خون خضاب کردهبابا کی سر و صورت ،در و دل کردن ،نوازش کردن
فوضع دمائها علی «دیدند خم شد  ،طول نکشید »صغر سنی من الذي ایتمنی علی«بابا زود بود من یتیم بشوم بریده بابا،  را

صلی اهللا  دختر یک طرف ،سر یک طرف .هر چه در توان داشت هستی اش را در یک بوسه خالصه کرد »شریح دعم
 علیک یا اباعبداهللا صلی اهللا علیک یا اباعبداهللا.


