
دنیاطلبی

 دنیا صحیح شناخت و بینی واقع نقش

. اسـت  متفـاوت  آن مقتضـيات  و دنيـا  برابر در انسان های واكنش طوركلی به
 جهـان  هـای  واقعيـت  و ها پديده از شناخت نوع و بينی جهان نوع به بسته هركس

 از يکـی  در ,اعظـم  پيـامبر . دهـد  مـی  نشـان  خود از متفاوت واكنشی ،هستی

 خـدايا  ؛هبي  کمبا  االشبياء  ارني اللهم»: نمايند گونه خطاب می اين خود دعاهای

 نگـاه  يعنـی  .«بـده  نشـان  مـن  بـه  ،هست كه چنان آن را خود مخلوقات و اشياء
 بينـی  جهـان  و صـحيح  قضـاوت  از برخورداری زيرساخت بينی حقيقت و بينی واقع

 و دارد همـراه  بـه  را الهـی  و انسـانی  ،معقول واكنشی نهايت در كه است صحيح
 روحيـه  و دهـد  مـی  نجـات  جهـان  ديـدن  ظلمـانی   و نااميدی رويکرد از را انسان

 اميد به دستيابی های راه از يکی بنابراين ؛كند می تقويت او در را زيستن اميدوارانه
 دنيا از ما انتظارات و تصورات اگر. است دنيا واقعيات از صحيح شناخت ،زندگی در

 دنيـا  های ويژگی از يکیزيرا  ؛داد نخواهيم هرا خود به نااميدی ،باشد واقع مطابق
 پيشـوايان . اسـت  آن هـای  نشيب و فراز و بلندی و پستی تحول، آن، مقتضيات و

 در تـا  بودنـد  دنيـا  از مـردم  نگـرش  اصـالح  پـی  در حقيقـت،  ايـن  بيـان  با دين
 مشـکالت  بـا  مقابلـه  آمـادة  همـواره  و نبازنـد  را خـود  زندگی، ناگوار پيشامدهای

 تـو  نفع به روزی: است روز دو دنيا»: دنفرماي می {علی حضرت .ندباش احتمالی
 مغـرور  و سرمست داد، نشان شما به خوش روی دنيا اگر. توست زيان به روزی و
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   .«كنيد پيشه تحمل و صبر شديد، دچار دنيا سختی به اگر و نشويد

 زندگی سختی از و رسيد {صادق امام خدمت پريشان حالی با كسی روزی
 كوفـه  زنـدان : فرمود و آورد وی ياد به را كوفه زندان حضرت،. كرد ايتشک خود

 بـدترين  در آنجـا  در افراد كه است بدبو و تنگ جايی: گفت مرد آن است؟ چگونه
 بـا  بـری،  مـی  سر به دنيا زندان در نيز تو»: فرمود حضرت. برند می سر به شرايط
 منؤمـ  زنـدان  دنيا نیدا نمی مگر باشی؛ خوشی و آسايش در خواهی می اين وجود
 انـدوهش  و غم بار وی، برای دنيا واقعی ةچهر ترسيم با حضرتبنابراين   .«است
 .بخشيدند تازه نيرويی او به و كاستند را

 کریم در قرآندنیاطلبی 

 (باغ صاحبان) هالجنّ اصحاب انگیز عبرت داستان

 بـاغی  ایدار كـه  داشـتند  نيکوكار و خير پدری ،ثروتمند كشاورزان از نفر چند
 و فقـرا  چينـی،  ميـوه  هنگـام  در كـه  بـود  ايـن  كارش ساله همه و بود مخر  و سبز

 را خـود  ةسـاالن  مصـرف  سـپس  و ساخت می مند بهره باغ محصول از را مساكين
 مسـاكين  و فقـرا  كـه  جـايی  تـا  داشت ادامه چنان هم عمل اين. كرد می برداشت

 خودزيرا  كرد؛ می رفتار گونه اين مرد اين. برسد موسم اين تا كردند می روزشماری
 را فـانی  دار صـدر،  ةسـع  دارای و بزرگ مرد اين وقتی . دانست می فقرا شريک را

ـ  بودنـد،  بخل و تخسّ زشت صفت دارای كه فرزندانش از بعضی گفت، وداع  ةبقي
 بـاغ  محصـول  بـه  خـود  و منـديم  عائلـه  مـا : گفتنـد  و كرده تحريک هم را وراث

 از هرسـاله  كـه  را مسـتمندان  تمـام  گرفتنـد  تصميم هم با نتيجه در. نيازمندتريم
 قسـم  هـم  آنان: فرمايد می خداوند. سازند محروم شدند، می مند بهره باغ محصول

 اسـتثناء  هـيچ  و بردارنـد  خـود  را همـه  يعنـی  بچيننـد؛  را ميوه گاه صبح كه شدند
 دليـل  به بلکه ؛نبودند نيازمند هم چنان آن خودشان دهد می نشان شواهد. نکردند

                                                      
 .093 حكمت البالغه، نهج.  

 .53  ص ،  ج ،الكافیکلینی،  . 
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 .نگفتند هم شاءاهلل ان رفتن يا و گيری تصميم موقع حتی و كردند را كار اين بخل
 آنهـا  ةهم كه شبانگاه رو اين از ؛به غضب آمد آنان حركت اين از هم خداوند

 را آن تمـام  ای صاعقه همچونبال  و آمد فرود باغ اين سر بر باليی بودند، خواب
 گـاه  صـبح  فرزنـدان، . نماند باقی سياه رخاكست و غالذ مشتی جز چيزی و سوزاند
 را بسـتان  ةميـو  خواهيـد  مـی  اگـر  گفتنـد  و زدند صدا را همديگر قبلی قرار طبق

 حركـت  باغ سوی به و شدند آماده گاه صبح. برويم باغستان به تا برخيزيد ،بچينيد
 فقيـر  يـک  حتی ؛باشيد مواظب: گفتند می سخن هم با آهسته كه حالی در كردند؛

 .نشنود را آنها صدای كسیتا  كردند می صحبت آهسته چنان. نشود باغ داخل هم
 عوضـی  و ايم كرده گم را راه ما شايد :گفتند و كردند تعجب شدند، باغ وارد وقتی
 نمانـده  بـاقی  چيز هيچ و نورديده درهم را باغ باليی شدند متوجه سپس. ايم آمده
  .است

 گری دنیا در چشم کافران جلوه

 الَبذینا  وَ آمَنُببا  الَبذینا  مِبنا  یَسْبخارُونا  وَ الدُنْيا الْحَياةُ کافارُوا ذینالِلَ زُیِنا»

 در دنيـا  زنـدگى  2؛حِسبابٍ  بِغايْرِ یَشاءُ مَنْ یَرْزُقُ اللَهُ وَ الْقِيامَةِ یَبْمَ فابْقاهُمْ اتَقابْا

. كننـد  مى مسخره را باايمان افراد [دليل همين به]و است يافته جلوه كافران چشم
 را هـركس  خداونـد  و. برترنـد  آنها از قيامت در پرهيزكاران و مؤمنان كه حالى در

  .«كند مى مرحمت شمار یب روزى بخواهد،

 (علیه اهلل تلعن)دنیا در نظر عمرسعد ۀجلو

ـ ز ابن طرف از لشکر فرماندهى بعد از پيشنهادعمرسعد   قبـول  در ،وى بـه  ادي
 بـه  پـدرش  مىيقد دوستان از کىي با جمله از ؛كرد مشورت افرادى با منصب نيا

 بکشـى؟  را {نيحسـ  خـواهى  مى! تو بر واى: گفتاو  پاسر در كامل .املك نام

                                                      
 .لمق ۀسور  2  تا 1  هاي آيه ذيل ،نمونه تفسیر برگرفته از . 
 .    :بقره . 
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 ؛كرد نخواهم نيچن بکشم، را امبريپ امت از کىيتا هند بد من بـه را ايدن تمام اگر

 بـر  ،بکشـم  را نيحسـ  اگـر : گفـت  عمرسعد. ,امبريپ فرزند كشتن به برسد چه
 ديد وقتى كامل .و بر ری امير خواهم شد بود خواهم ريام سواره بازسر هزار هفتاد

ـ ا بـه  را خبـرى  گذشته از ،است مصمم {نيحس امام قتل به عمر،  صـورت  ني
 به من .ميرفت مى شام مسافرت بهو عده ای برای  سعد پدرت با: كرد نقل او براى
ـ د بـه  ، كام تشنه و افتادم عقب آنان از ،رفتم اينکه آهسته راه می دليل  راهبـى  ري
 امتـى  نيا از تو ايآ: ديپرس راهب. نمودم آب تقاضاى و هشد ادهيپ اسب از ،دميرس

 .هسـتم  مرحومـه  امـت  از مـن : گفتم كشند؟ مى را گريد بعض بعضى، كه هستى
 و ديبکشـ  را امبرتـان يپ فرزنـد  نکهيا از امتيق روز در شما بر واى: گـفـت راهـب

ـ آ: گفتم. ديكن رياس را شيها بچه و ها زن ـ ا مرتکـب  مـا  اي  م؟يشـو  مـى  عمـل  ني
 در چندان قاتلش و كند مى ضجه آسمان و ـنيزمـ وقـت، آن در و آرى،: گـفـت

: گفـت  راهب گاه آن. رديگ مى را او انتقام و كند مى خروج شخصى تا ماند نمى ايدن
 .باشم او قاتل من كه خدا بر پناه: گفتم .نميب مى آشنا او قاتل با را تو

 قاتـل  عـذاب  .بـود  خواهـد  تـو  کـان ينزد از کـى ي ،نباشـى  هـم  تو اگر: گفت

ـ گو مى كامل. بست ب رادر گاه آن .است شتريب هامان و فرعون از ،{نيحس  :دي
ـ جر وقتـى  .دميگرد ملحق رفقا به و شدم اسب بر سوار  نقـل  پـدرت  بـراى  را اني
ـ د را راهب قبال هم او: گفت پدرت گاه آن. ديگو مى راست راهب: گفت كردم،  دهي

 انيجر ـنيا كامل .است ,امبريپ فرزند قاتل پسرش كه دهيشن او از را انيجر و
ـ ز ابـن  به اين داستان خبر قتیو .كرد نقل عمرسعد براى را  داد دسـتور  د،يرسـ  ادي

  .رفت ايدن از روز کيبعد  و نمودند قطع را زبانش ،كردند احضار را كامل

 ای بیش نیست دنیا بازیچه

 فابال  أا یَتَقُبنا لِلَذینا خايْرٌ الْآخِراةُ لالدَارُ وَ لاهْب  وَ لاعِب  إِالَ الدُنْيا ةُالْحَيا مَا وَ»

                                                      
 .033ص ،22ج ،بحاراالنوارمجلسی،   . 
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ـ  البتـه  و نيسـت  سرگرمى و بازى جز دنيا زندگى و  ؛تاعْقِلُبنا  بـراى  آخـرت،  ةخان

 «انديشيد؟ نمى آيا. است بهتر تقواپيشگان
 كـه  كودكـانى  مانند مردم و شود مى بازيچه نگيرد، قرار آخرت ةمزرع دنيا اگر
 ةصـحن  مثـل  ،انـد  شـده  آن ماننـد  و مقـام  و مال چون هايى بازى اسباب سرگرم
 سـومى  و كند مى بازى را نوكر نقش ديگرى پوشد، مى شاه لباس يکى كه نمايش
 فهمنـد  مى رود، مى كنار ها نقش و ها لباس ةهم كه بعد ساعتى ولى ؛شود مى وزير
 هـم  كـه  اسـت  آندليـل   بـه  آخرت خيربودن. بودن بيش خيالى عناوين، ةهم كه
 توجـه  بـا . نيست خيالى و موهوم ،زودگذر هم و نيست رنج به آميخته هايش لذ ت
 ةكلمـ . دانست دنيا ترک و رهبانيت به دعوت را آيه اين نبايد قرآن، ديگر آيات به
 بـه  «لهو» ةكلم و نباشد آن در صحيحى قصد كه شود مى گفته كارى به «لعب»

 . دارد باز اصلى و مهم كارهاى از را انسان كه شود مى گفته كارى
 كوتـاه  مدتش بازى، مثل دنيا (الف: است جهاتى از لعب و لهو به دنيا شباهت

 . است
 شـيرينى  و تلخـى  از اى آميختـه  و دارد خسـتگى  و تفريح بازى، مثل دنيا (ب
 . است
 بازى، مثل ياگرايىدن: د. دهند مى قرار خود شغل را بازى هدف، بى غافالن (ج
 .دارد مى باز مهم اهداف از را انسان

 فِبي  تاكاثُرٌ وَ بَيْناكُمْ تافاخُرٌ وَ زیناةٌ وَ لاهْب  وَ لاعِب  الدُنْيا الْحَياةُ أانَمَا اعْلامُبا»

 ثُبمَ  صْبفاراا مُ فاتابراهُ  یَهيجُ ثُمَ ناباتُهُ الْكُفَارَ أاعْجَبَ غايْثٍ کامَثا ِ الْأاوْالدِ وَ الْأامْبالِ

 مَبا  وَ رِضْببانٌ  وَ اللَبهِ  مِبنا  مَغْفِبراةٌ  وَ شادید  عَذاب  الْآخِراةِ فِي وَ حُااماً یَكُبنُ

 و بـازى  جـز  چيزى دنيا، پستِ زندگانى كه بدانيد  ؛الْغُرُورِ مَتاعُ إِالَ الدُنْيا الْحَياةُ

 در همـديگر  بر طلبى افزون و خود ميان در فروشى فخر و طلبى زينت و سرگرمى

                                                      
 . 0 :انعام . 
 .3 :حديد . 
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 دارد، وا شگفتى به را كشاورزان آن گياه كه بارانى همانند ؛نيست فرزندان و اموال
 شـديد  عـذابى  آخـرت،  در و شود كاه سپس بينى، زرد را آن و شود خشک سپس

 خداونـد  جانـب  از [كننـدگان  اطاعـت  براى] رضوانى و مغفرت و [گنهکاران براى]
 .«نيست دهفريبن كاالى جز دنيا زندگانى و است

 ؛بـود  خواهـد  غـرور  و اغفال وسيله دنيا بنگريم، مقصد و هدف  را دنيا هرگاه
 بنگـريم،  كمـال  به رسيدن ای برای وسيله و مقدمه آخرت، مزرعه را دنيا اگر ولى
 زنـدگانى  همـين  از بنـابراين  بـود؛  خواهند سازنده و ارزشمند آن هاى نعمت و دنيا
ـ  مـى  بهره گونه آن گروهى دنيا،  دريافـت  را الهـى  رضـوان  و مغفـرت  كـه  دگيرن
 دوران بـه  آيـه  ايـن  .شوند مى شديد عذاب گرفتار كه گونه آن گروهى و نمايند مى

 بيان و داشته اشاره( بزرگسالى و جوانى نوجوانى، و كودكى)انسان زندگى مختلف
 مشـغول  را انسـان  دنيـا،  هـاى  جلـوه  از يکـى  عمـر،  از اى دوره هر در كه كند مى
 فکـر  در جوانى، دوره ؛است لعب و لهو مشغول نوجوانى، و كودكى وراند كند؛ مى

 .است تکاثر و تفاخر گرفتار پيرى، و ميانسالى دوره و زيبايى و زينت

 است طلبى آخرت مانع دنیاگرایى

 إِلَبا  ةِاالْاخِبرا  فِبى  الدُنْيَا الْحَيَبةِ مَتاعُ فامَا الْأاخِراةِ مِنا الدُنْيَا بِالْحَيَبةِ أارَضِيتُم»

 زنـدگى  ةبهـر  بدانيد پس ايد؟ شده راضى دنيا زندگى به آخرت، جاى به آيا 4؛قالِي ٌ

 .«نيست اندكى جز آخرت، [برابر] در دنيا
 دنيـا،  بـرق  و زرق به دهد كه به آنها هشدار می .است كفار به هشدار آيه، اين
 كـه  هسـت  قيـامتى  زيـرا  ؛نکنيـد  مسـخره  را مؤمنـان  و نشـويد  مست و سرگرم
د و مؤمنان كه در دنيا مورد ظلم كافران بودند، در بهشـت  شو مى عور ها صحنه

 باشـد  مىهم  مؤمنان خاطر تسال ىسبب  رسند بنابراين آيه به آقايی و برتری می
كـه هـم در دنيـا،     باشـند  اميـدوار  آينده به و نشوند سست كافران، تمسخر با كه

 .دهد ال میحساب و هم در قيامت، جايگاه وا خداوند رزق بی

                                                      
 .03 :توبه . 
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 شریح قاضی و فروختن دین به دنیا

 طـال  دينـار  يکصـدهزار  مبلـ   {امـام حسـين   قتل حُکمِ برای كه عبيداللَه
 و انديشـيد  ای نقشـه  بـود،  داده پيشنهاد شريح برای( طال مثقال هزار 60 معادل)

 كـه  رسـيد  نتيجـه  ايـن  بـه  و سـنجيد  خود با را عمل و وعده و نسيه و نقد تیثير
: داد دسـتور  و گرفـت  انجـام  شـبانه  كـار  اين و بفرستد، شريح خانه به ار دينارها
حتی مقداری را به )بريزند، زمين به شريح برابر را آنها دينار، و طال حمل میموران

 . ....شود خيره او تا (ديوارها بکوبند
 همـان  بـه  را خـود  ديـن  ؛رفت فرو فکر به و ديد را ها پول شبانه كوفه قاضی

 بـه  خـويش  پـای  بـه   زود صـبح  .گرفـت  را فروشی دين تصميم و فروخت ها پول
 خـدا  پيـامبر : داشـت  اظهـار  چنين و كرد باز را مذاكره باب و رسيد زياد ابن حضور
 چنـين  گـاه  آن و است واجب او قتل ،افکند اختالف مردم ميان در هركس: فرمود

 خابراجَ  عَلِبيّ  بْبنا  حُسَيْناالْ اانَ عِنْدی ثابَتَ لاقادْ الرحيم، الرحمن اللَه بسم :نوشت

 کافَبةِ  عَلبي  فايَجِببُ  - «مُعاوِیَبةا  یَزیدَبْنِ» ااميرِالْمُؤْمِنينا وَ الْمُسْلِمِينا اِمامِ عَلاي

 و اميرالمـؤمنين  بـه  علی بن حسين كه شده ثابت من نزد در  ؛قاتْلُهُ وَ دَفْعُهُ النَاسِ

 جـای  سـر  را او است واجب نمسلمانا تمام بر و كرده خروج يزيد مسلمين رئيس
 .«برسانند قتل به و نشانده خود

 [دنیا در دیدگاه اهل بیت

 دنيای: است قسم دو بر [و در ديدگاه ائمه معصومين دينی متون در دنيا
 . ممدوح دنيای و مذموم

 ثـروت،  بـه  افتخـار  ها، طلبی برتری ها، بافی خيال و اوهام همان مذموم، دنيای
 و «مـن » و تعلقـات  و اعتبـاری  قراردادهـای  زينـت،  اخر،تفـ  تکـاثر،  لقـب،  مقام،

 كند می غافل خدا ياد از را انسان و ندارد واقعيتی سراب، مانند كه است هايی«ما»
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 مـذموم  دنيای بنابراين  ؛است گرفته قرار مذمّت مورد بارها و كشاند می گناه به و
 آيـات  اينهـا  چون است؛ …و صحرا دريا، زمين، آسمان، از غير وحی، فرهنگ در
 بـه  آنها از كريم قرآن بلکه ؛نيستند مذموم تنها نه كه اند حقيقی موجودات و هیال

   .كند می ياد بزرگی

 اوهـام  و ها خيال همان كند، می طالقه سه {اميرالمؤمنين كه هم را دنيايی
 جـان  به سگان مانند كاران ستم و است مردار آن باطن كه تکاثرهاست و تفاخر و

 دل مـردار  بـه  تنهـا  نـه  ببينـد،  را دنيـا  بـاطن  كه كسی افتند؛ می بدبو مردار اين
 چشم آنکه برای. نشود حاصل رجوعی كه كند می طالقه سه را آن بلکه ؛بندد نمی
 مـردار  خـود  تا كند سعی ابتدا بايد ببيند، را دنيا مرداربودن و شود باز انسان باطن
 را عـالم  بـاطن  و اسـرار  هرگـز  پرخـواب،  و پرخـور  دنيـا،  به فريفته انسان. نشود

 {كـه حضـرت علـی    ؛ چنـان شـود  می مردار همه بدن سرانجام زيرا فهمد؛ نمی

 بينـی  انسـان،  بد بوی از خانواده اعضای همه ؛ وأهله بين جيفةً فصار»: فرمودند

 حيـف  .كنند دفن را او زودتر چه هر كوشند می و كنند می فرار او از گرفته، را خود
   .شود مردار خودش است، بوده مردار طبيعت، بفهمد آنکه از پيش انسان  است
 هـای  خطبـه  در رهبـری  معظم مقام كه است موضوع اين اهميت به توجه با
 اين در و ماست راه سر در كه است ىيخطرها ما هاى ضعف» :فرمودند جمعه نماز
 مـا  ضـعف  اولـين . بگيـريم  را اينهـا  جلـوى  بعـدها  بايد و است داشته وجود مدت

 مـا  از بعضـى . گرفـت  را ماهـا  از بعضـى  گريبـان  كه بود "دنياطلبى" به گرايش
 تجمـل،  ثـروت،  ما براى شديم؛ ىيگرا مادی دچار شديم، دنياطلبى دچار مسئولين
 شديم، ورط اين ما وقتى. افتاد قبح از يواش يواش گرى اشرافی و تشريفات آرايش،

 جمـع  بـه  ميـل  تجمل، هب ميل گرى، اشرافی به ميل. مردم به شود می سرريز اين
 خيلـى  در طبيعى طور به نامطلوب، و نامشروع شکل به ثروت از ةاستفاد و ثروت

                                                      
 .3 :حديد . 
 . 93  :عمران آل ؛   و 3 :ذاريات ؛ 2و 0 :جاثیه . 
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 ايـن  شـديم،  دچـار  كرديم، ول كرديم، رها را خودمان ما وقتى. هست ها انسان از
  .«شود می پيدا مسئله اين هم مردم در مردم؛ به شود می سرريز

 های اهل دنیا و اهل آخرت نشانه

ـ دن اهـل ! خداونـدا : ... كرد سؤال خداوند از معراج شب در ،,عظمپيامبر ا  اي
ـ ز كه است یكس ايدن اهل: فرمود خداوند كدام؟ آخرت اهل و اند كدام  بخنـدد،  ادي

 او از كنـد،  یبـد  كس هر به باشد، یراض كمتر بشود، خشمناک اديز بخوابد، اديز
 اطاعـت  هنگام. کندن قبول را آن بخواهد، معذرت او از كس هر و نخواهد معذرت
 و دور یآرزوهـا . اسـت  یجر و شجاع گناه ارتکاب موقع یول است؛ كسل خداوند
 حسـاب  خـود  نفـس  از. اسـت  تـر  کينزد یو به مرگش كه یصورت در دارد، دراز
 یول ؛ترسد ینم خدا از. است كم مردم به نفعش یول ؛زند یم حرف اديز كشد، ینم

 وسعت و رفاه هنگام ايدن اهل كه بدان .شود یم خندان و شاد غذا مشاهده هنگام
 خودشـان  كه كنند یم دعوت يیزهايچ به را مردم كنند، ینم شکر را خداوند رزق،

: ندردك  عرر ,پيامبر اعظم .كشند یم رخشان به را گرانيد یها یبد و ندارند
 یا: فرمـود  خداوند هست؟ هم یخوب ايدن اهل در ايآ ها، بيع نيا از ريغ! خداوندا
 در و هسـت  حماقـت  و جهالـت  آنهـا  وجود در. است اديز ايدن اهل وبيع !محمد
 را خـود  خـود  ،نفـس  در و كنند ینم تواضع دهد، یم ميتعل آنها به كه یكس مقابل
 یمايسـ  آخـرت؛  اهل اما! احمد یا .اند جاهل عرفا نزد در آنها یول دانند؛ یم عالم
 مردم به نفعشان دارند، قتحما كمتر است، اديز شانيايح است، مهربان و نرم آنها
 آنها خود یول ؛هستند امان در آنها جانب از مردم كم، دشانيك و مکر و است اديز
 خـود  از شـه يهم. اسـت  شـده  حساب و دهيسنج سخنانشان. برند یم رنج مردم از

. كننـد  یمـ  سـرزنش  را آن و دهنـد  یمـ  رنـج  خـود  نفـس  بـه  و كشند یم حساب
ـ ب انشـ يها دل یول خوابد؛ یم چشمانشان ـ گر خـدا  خـوف  ازبيشـتر  . اسـت  داري  هي

 اعمالشـان،  كاتبان را مردم كه یوقت. اند مشغول خداوند ذكر به شهيهم و كنند یم
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 را خـدا  ،نعمـت  از اسـتفاده  اول در. سندينو یم انيذكرگو را آنها سند،ينو یم غافل
 خداونـد  یسـو  بـه  آنها یدعا شهيهم. كنند یم شکر هم آخر در و نديگو یم حمد
 ريز در آنان یدعا لهيوس به  مالئکه. باشد یم مسموع آنها سخنان و كند یم دصعو

 را آنهـا  سـخنان  شـه يهم دارد دوسـت  خداوند .اند خرم و شاد یملکوت یها حجاب
 کي در یحت. ديآ یم خوشش فرزندش یصدا دنيشن از پدر كه طور همان بشنود؛
 به نه و دارند عالقه اديز طعام به نه. ستندين غافل خداوند از هم زدن هم به چشم

 فقـط . هسـتند  مـرده  آنهـا  نزد در مردم همه. لباس یاديز به نه و زدن حرف اديز
 بـه . رديم ینم هرگز كه است یا بخشنده و است زنده آنها نزد در كه است خداوند
 محبت آورد، رو آنان بر كس هر و كنند یم مرَكَ شوند، روگردان آنها از كه یكسان

 یبـرا  فقط را ايدن آنها یعني] است یکي آنها نزد در آخرت و ايدن. ندينما یم شتريب
  .[خواهند یم آخرت

 دنیاطلبی از پرهیزبارۀ در قاضی شریح به {علی امام هشدار

 قبالـه  خـود  نـام  بـه  خريـدم  دينار هشتاد به را ای خانه: گويد می قاضی شريح

 و خواسـت  مـرا . يدرس {اميرالمؤمنين به خبرش. گرفتم آن بر گواهانی و كردم
 نوشته قباله آن بر و ای خريده دينار هشتاد به ای خانه ام شنيده شريح ای: ندفرمود

 ای  خشـمگينانه  نگاه {امام. است درست !آری: گفتم ای؟ گرفته گواه نفر چند و
 خواهـد  تو سوی به كسی زودی به بترس، خدا از !شريح»: ندفرمود و كرد من به
 تـو . دهد می اهميت گواهان آن امضای به نه و كند می نگاه ات قباله به نه كه آمد
 خـوب  !شريح ای. گذارد می قبر گودال در و كند می خارج سرگردان خانه آن از را

 حرام مال از را آن بهای و باشی خريده ديگران مال از را خانه اين مبادا كن تیمل
 ؛ای كـرده  ختبـدب  را خويشـتن  آخـرت،  و دنيـا  در صورت اين در باشی؟ پرداخته
 بـودی،  آمـده  من نزد خانه خريد هنگام اگر ؛باش آگاه !شريح ای: ندفرمود سپس
 تمايـل  نيـز  درهـم  يک به حتی خانه اين خريد به كه نوشتم می ای قباله تو برای
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 شـخص  از ذليل بنده كه است ای خانه اين: نوشتم می قباله چنان اين من. نداشتی
 [دنيـا ] فريب سرای در كه كرده خريداری ،تاس آخرت به كو  آماده كه ای مرده
 حـد  چهار دارای خانه. دارد قرار شدگان هالک كوچه در و شوندگان فانی محله در

 بـه  :دوم حد .شود می منتهی [بالها و آفات] ناگوار آمدهای پيش به :اول حد: است
 و نفسـانی  هـای  هـوس  بـه  :سوم حد. است متصل [...و عزيزان مرگ] ها مصيبت
 ايـن  درب و است كننده گمراه شيطان :چهارم حد. دارد اتصال كننده تباه یآرزوها
 پـس  كه كسی از آرزوها، فريفته شخص خانه اين. گردد می باز چهارم حد از خانه
 در شـدن  داخـل  و قناعـت  عـزت  از شدن خارج بهای به ،ميرد می كوتاهی مدت از

  .«است شده خريداری دنياپرستی پستی

  آخرت از بریدن دل دنیا، به سپردن دل

 صـفه  اهـل  منينؤمـ  از يکی ،,خدا رسول زمان در: ندفرمود {باقر امام
 سـر  بـه  ناداری و فقر در بسيار سعد، نام به [داشتند سکونت مسجد كنار كه آنها]

 تـرک  نمـازش  هرگـز  و بـود  خدا رسول مالزم جماعت، نماز در هميشه و برد می
 و غريبـی  و سـوخت  مـی  او حـال  به لشد ديد، می را او وقتی خدا رسول. شد نمی

 چيزی اگر: فرمود سعد به روزی. كرد می ناراحت سخت را خدا رسول او تهيدستی
 . كنم می نياز بی را تو برسد، دستم به

 سـعد  بـه  تـا  نرسـيد  چيـزی  اينکه از خدا رسول .گذشت جريان اين از مدتی
 غمگـين  گونـه  ايـن  را رسـولش  كه وقتی خداوند. شد غمگين سخت كند، كمک
 بـه  بـود،  همـراهش  درهـم  دو كـه  جبرئيـل . فرستاد او سوی به را جبرئيل يافت،
 سـعد  برای را تو اندوه خداوند !خدا رسول ای: كرد عرر و آمد خدا رسول حضور

: گفت جبرئيل. آری: فرمود پيامبر گردد؟ نياز بی سعد كه داری دوست آيا دريافت،
 دو آناعظـم   پيـامبر . كنـد  تجـارت  آن با بگو او به و بده سعد به را درهم دو اين

 به ،سعد با مالقات هنگام. ندشد خارج منزل از نماز برای سپس و هگرفت را درهم
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 :ندفرمود او
 !خـدا  بـه  سـوگند : گفـت  سعد دانی؟ می فروش و خريد و تجارت آيا !سعد ای
 بـا : فرمـود  او به و داد او به را درهم دو پيامبر. كنم تجارت آن با كه ندارم چيزی
 مسـجد  به خدا رسول همراه و گرفت را درهم دو آن او. كن تجارت درهم دو اين
 دنبـال  به برخيز: فرمود او به پيامبر ،نماز از بعد. خواند را عصر و ظهر نماز و رفت
 همـت  كمـر  و برخاسـت  سـعد . هستم غمگين تو وضع از من كه برو رزق كسب
 كااليی هر كه داشت بركت مدره دو آن قدری به. شد مشغول تجارت به و بست

 زيـاد  ثـروتش  و امـوال  و آورد رو او بـه  دنيـا  .كرد می فراوان سود ،خريد می آن با
 كـار  و كسب برای را محلی مسجد، كنار در. گرفت بسيار رونق تجارتش و گرديد
 كـه  ديـد  خـدا  رسول كم كم. گرديد مشغول فروش و خريد به و كرد انتخاب خود
 فـروش  و خريـد  سـرگرم  هنـوز  سـعد  ولی ؛كرده اعالم را نماز وقت حبشی بالل
 نمـاز  از را تـو  دنيا !سعد ای: فرمود او به ديد، وضع اين به را او وقتی پيامبر. است
 كـنم؟  تلف را ثروتم كنم؟ چکار: گفت و كرده توجيه چنين پاسر در او. داشت باز
 متـاعی  مـرد  ايـن  از و بسـتانم  را پـولش  خواهم می ،ام فروخته متاعی مرد اين به

 . بپردازم را قيمتش خواهم می ،ام خريده
 انـدوه  بـار  ايـن  كـه  شـد  غمگين و ناراحت چنان آن سعد مورد در خدا رسول

. بـرد  مـی  سر به دستی تهی و فقر در سعد كه بود هنگام آن از شديدتر خدا رسول
 .دريافت سعد مورد در را تو اندوه خداوند: كرد عرر و شد نازل پيامبر بر جبرئيل
 و فقــر حالـت  آيـا  داری؟ دوسـت  سـعد  مــورد در را حالـت  دو ايـن  از يـک  كـدام 
 كـه  را او دوم حالـت  يا داری؟ دوست را عبادت و نماز به او توجه و او دستی تهی
 دوسـت  را او اولـی  حالت: ندفرمود پيامبر ندارد؟ عبادت به توجه ولی ؛است نياز بی
: گفـت  جبرئيـل . ربـود  را ديـنش  دنيـايش،  كـه  شد باعث او دوم حالتزيرا  ؛دارم

 جبرئيـل  گـاه  آن. است آخرت بازدارنده و آزمايشسبب  ثروت، و دنيا به دلبستگی
 صـورت  ايـن  در كـه  بگيـر  او از ،بودی داده قرر او به كه را درهم دو آن: گفت
 دو خـواهی  نمـی  آيـا : فرمـود  سعد به خدا رسول. گردد برمی اول حالت به او وضع
: فرمـود  پيـامبر . دهـم  می درهم دويست آن جای به: فتگ سعد بدهی؟ مرا درهم
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 سـعد  به دنيا پس آن از. داد را حضرت آن درهم دو سعد .بده مرا درهم دو همان
 اول حالـت  بـه  زنـدگيش  و رفـت  دسـتش  از كـم  كـم  امـوالش  تمام و كرد پشت

  .بازگشت
 گرفت آرام به رو و كرد بچه وـآه      گرفت جام او در جمشيد كه كاخ نآ
  .تگرف بهرام گور چگونه كه ديدی      عمر مهـه گرفتی می گور كه هرامب

  تمثیالت دنیا در روایات

  دریا آب خوردن مثل دنیا حب

 مِنْبهُ  الْعَاْشاانُ شارِبَ کُلَمَا الْمَالِ،ِ الْبَحْرِ کامَثا ِ الدُنْيَا مَثا ُ» :{امام صااق  

 آن از تشـنه  چه هر ؛باشد می تلر درياى مانند يادن مثل  ؛یَقْتُلاه حَتَى عَااشاً ازْدَادَ

 . «شود كشته كه گاه آن تا گردد نمی سيراب بخورد
 :حافظ قول به

 بيـرون  روی نمـی  طبيعت سرای كز تو
 

 كرد توانی گذر طريقت كوی به كجا

 ولــی پــرده و نقــاب نــدارد يــار جمــال
 

 .كــرد تــوانی نظــر تــا بنشــان ره غبــار
 

  یشمدنیاطلب همانند کرم ابر

 الْقابزْ،  ذارْوَهِ مَثاب ُ  ايالبدُنْ  يعَلا صِیالْحَر مَثا ُ» :فرمودند {باقرامام محمد 

ـ تمث  ؛غامّباً  تامُبتَ يحَتّ الْخُرُوجِ مِنا أبْعَدُ کانا لافّاً نافْسِها يعَل ازْدادَتْ کُلَما  لي

 چـه  هـر  كـه  اسـت  یشـم يابر كـرم  همانند ايدن ورآالتيز و مال به صيحر افراد
 چـد، يبپ خـود  دور به را شميابر یتارها و كند تيفعال شتريب و بچرخد خود افاطر

                                                      
 .30 ص ،شناسی گناه قرائتی، محسن . 

 .خیام . 
 . 53ص ،  ج ،االنوار بحارمجلسی،  .0

 .3 0 ص ،   ج ،عهیالشّ وسائلحرعاملی،  .2
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 یيجا تا شود می ممکن ريغ بسا چه و گردد تر سخت تارها آن نيب از شدنش خارج
 .«باشد نداشته مرگ جز یا چاره كه

 شدنی  زائل ای سایه

 .«دشو ای است كه زائل می دنيا همانند سايه  ؛زَا ِ ٌ ظِ ٌ الدُنْيَا»

كـه   باشد و پرشاخ و برگ می ها همانند سايه يک درخت تنومند بعضی سايه 
اش سـايه   گيرنـده  دهنده و سـايه  بلکه تمام روز برای تکيهو ها  ممکن است ساعت

قطعا سايبان  ،گذرد مانند ابر بهاری كه به سرعت می ،ابری ةولی ساي ؛داشته باشد
ـ آن استراحت كنـد و سـريع زا   ةمناسبی برای انسان نيست كه بخواهد در ساي ل ئ

همانند آن ابری است كه با يک بـاد  زيرا  ؛گاهی مطمئن نيست دنيا تکيه .شود می
برای اهل دنيا و  به سرعت برق زندگی دنيا هم با آمدن مرگ .شود ل میئسريع زا

.شدنی است تمام ،اند زخارفی كه جمع نموده

  زیان ضرر و  بازار

دنيا بازار ضررها و زيـان    ؛الْخُسْراان سُبقُ نْيَاالدُ»: فرمودند {حضرت علی

اش اسـت را در آن معاملـه    چون انسان بهترين كـاال كـه عمـر و جـوانی    . «است
 بـدى  كشـتزار  دنيـا »: گويـد  آقا جمال خوانساری در ذيل اين حديث مـی . كند می
 طالـب  كـه  كسـى  يا شود كاشته بدى تخم آن در كه است اين غالب يعنى ؛است
 ؛نکـارد  چيزى بدى تخم غيره ب ،نباشد آخرت تحصيل آن از او غرر و شدبا دنيا

 دو هـر  ،اسـت  مضـمون  همين كه نيز «الخسران سبق الدّنيا» ةفقر در كه چنان

  .«شد مذكور احتمال

                                                      
 .02 ص،  الحكم غرر تصنیفآمدي،  . 
 . 2 ص ، همان . 

 .33  ص ،  ج  ،الحكم غرر بر خوانسارى الدين جمال آقا شرح .0
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  شیطان یها دام از دنیاطلبی،

 و رحمت پيامبر وقتی است شده نقل .است یاطلبيدن طانيش یها گام از یکي

 وقـوع  بـه  بزرگی امر: گفت يارانش و شياطين به ابليس شد، ثمبعو ,مهربانی
 از: گفتنـد  ،برگشتند وقتی و رفتند آنها. بياوريد آن از خبری برايم و برويد پيوسته،

: گفـت  و رفـت . آورم مـی  خبـر  برايتـان  اآلن مـن : گفت ابليس. نشديم مطلع آن

ـ  او اصـحاب  سوی به شما پس ؛است شده رسالت به مبعوث ,محمد  تـا  دبروي
 بـر  ما: گفتند می و آمدند می و رفتند می آنها .كنيد منصرف او به گرويدن از را آنها

 و ايسـتند  مـی  نماز به [نماز وقت در] آنها باره يک اما ؛شويم می مسلط او اصحاب
 روی بـه  را دنيا خدا اميدوارم مباشيد، ناراحت: گفت ابليس .رود می هدر ما زحمات

 بـر  [دنيـاطلبی  و پرستی مال ةوسيل به] توانيد می كه ستا زمان آن و بگشايد آنها
   .شويد مسلط آنها

 حتی برای شیخ انصاری  طانیش  دام

 نـزد  و اشـرف  نجـف  در كه یزمان: ديگو یم یانصار ريش شاگردان از یکي
ـ د خـواب  در را طانيشـ  یشـب  بـودم،  مشـغول  ليتحص به یانصار ريش  كـه  دمي

: داد پاسـر  ست؟يچ یبرا بندها نيا: دميسپر .داشت دست در یمتعدد یها طناب
 دام بـه  و كشـم  یمـ  شيخـو  سـمت  به را آنها و اندازم یم مردم گردن به را نهايا
 یانصار یمرتض ريش گردن به را محکم یها طناب از یکي گذشته روز .اندازم یم

 زحمـات  با وجود كه افسوس یول ؛دميكش كوچه وسط تا اتاقش از را او و انداختم
ـ تعب در شـدم،  داريب خواب از یوقت .برگشت و شد رها ديق از ريش ادم،يز  بـه  آن ري

ـ ا از بپرسـم؛  ريشـ  خـود  از است خوب: گفتم خود شيپ. رفتم فرو فکر  بـه  رو ني
 طانيشـ : فرمـود  ريش .گفتم باز شيبرا را خود خواب شده، ابيشرف شانيا حضور
 از خـدا  لطـف  به كه دهد بيفر مرا خواست یم ملعون آن رايز است؛ گفته راست

                                                      
 . 33 ص ،تاريخ هاي شنیدنی . 
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 خود با م،يداشت الزم منزل در یزيچ اتفاقاً نداشتم، پول من روزيد .ختميگر دامش

 مصـرفش  وقـت  هنوز و است موجود نزدم {زمان امام مال از الير کي: گفتم
ـ  .كـرد  خـواهم  ادا بعـد  یروزهـا  و دارم یمـ  بر قرر است، دهينرس ـ ر کي را  الي

: گفـتم  خود با كنم، خرج را پول ستمخوا كه نيهم شدم، خارج منزل ازو  برداشته
 كـه  بـودم  ديترد و شهياند نيهم در و كنم؟ ادا را قرر نيا بتوانم من كه كجا از

 خـود  یجـا  سر را پول و برگشتم خانه به و دمينخر یزيچ گرفتم، را خود ميتصم
  .گذاشتم

 خوش خط و خال مار 

 شابدِید   مَسُبهَا  لابيِنٌ  الْحَيَةِ مَثا ُ الدُنْيَا مَثا ُ فاإِنَمَا» :فرمودند {حضرت علی

 تاكُببنُ  مَا أاسَرَ کُنْ وَ مِنْهَا یَصْحَبُ َ مَا لِقِلَةِ مِنْهَا یُعْجِبُ َ عَمَا فاأاعْرِضْ ناهْشُهَا

 أاسْبخاااهُ  سُبرُورٍ  إِلابى  مِنْهَبا  اطْمَأانَ کُلَمَا صَاحِبَهَا فاإِنَ لاهَا تاكُبنُ مَا أاحْذارَ فِيهَا

لطيـف اسـت؛    و نـرم  بکشى آن بر دست كه است مار همانند دنيا  ؛ مَكْرُوه هَامِنْ

 خـوش  را تـو  دنيا آن از آنچه از پس ؛است سخت [زهردارش و] گزنده نيش ولی
 بيشـتر  كـه  حال آن در و است همراه تو با اندكى زمان زيرا ؛كن گيرى كناره ،آيد
 زيـرا  ؛بـاش  آن از بركنارتر و تر ترسناک حال همان در ،اى گرفته خو و انس آن با
 را او دنيا ،شد مسرور و خوشحال دنيا هاى خوشی از خوشىه ب زمان هر دنيادار كه
 .«[سازد خاطر آزردهاو را  و] كند دچار كدورتىه ب

                                                      
نامه شيیخ انصياري، حسيینعلی     ؛ به نقل از زندگیمعارف صفحه ، 03/3/9 تاريخ  کیهان، روزنامه . 

 .نوبان
  .1  ص ،  ج ،ارشادشیخ مفید،   . 
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 سم کشنده 

  ؛یَعْرِفُبه  لابا  مَبنْ  یَأْکُلُبهُ  السَمِ مَثا ُ الدُنْيَا مَثا ُ»: فرمودنـد  {حضرت علی

هـای دنياطلـب،    بنابراين انسان. خورد می نادان را او كه است زهر مانند دنيا همانا
مانند افراد نادانی هستند كه خبر از خوردن سم و واردشدن سم و زهر كشـنده در  

 .اند كنند نوشيدنی به نظر گوارايی را آشاميده بدنشان ندارند و فکر می

 انصاری و جوابی زیبا  خیش

ـ ا بـا : گفـت  و گشـود  اعتـرار  به زبان انصاری ريش مادر یروز  همـه  ني
 كمتـر  را منصـور  بـرادرت  چـرا  آورند، یم شما نزد اطراف از انيعيش كه یوجوهات

 كـه  را یاطاق ديكل درنگ یب ريش ؟یده ینم یمکف مخارج او به و یكن یم تيرعا
 به یدان یم صالح قدر هر !گويد مادرجان می و هآورد در بود، آنجا در هيشرع وجوه

 از مـادر  شما؟ با {جواب خدا و امام زمان هم نيواپس روز در یول ؛بده فرزندت
 روزه چنـد  رفاه یبرا گاه چيه :گويد نمايد و به شير انصاری می می امتناع كار نيا

  .كرد نخواهم گرفتار امتيق در را خود فرزندم،

 ذکر مصیبت

 از جوان برومندش {بریدن اباعبداهلل الحسین دل

 بـه  شـفقت،  و رحـم  روی از كه بود گونه اينعاشورا  در {حسين امام ةسير
 تفـاوت  بار اين اما ؛ندداد نمی اذن ابتدا در گرفتند، می رفتن ميدان اذن كه كسانی

 ايـن  و نـد داد اذن او بـه  امام خواست، اجازه {اكبر علی آنکه محض به .داشت

 سـپس  {حسـين امـام   .دين خدابرای بريدن از عزيزترين هستی پدر،  يعنی دل

                                                      
 .3  ص ،  ج ،القلوب رشادإحسن بن محمد ديلمی،  . 
 .1 2ص ،فرزانگان يمایس جعفر سبحانی،  . 
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 و هانداخت زير به چشم گاه آن و كرد رشيدش فرزند باالی و قد بر نااميدانه نگاهی
 بلند آسمان به انگشت ساخت، ميدان روانه را اكبر علی آنکه از پس امام .ندگريست
 و راز خـويش  خـدای  با گونه اين و گرفت ديگر دست به را مبارک محاسن و كرد
 ،رفت آنان سوی به قوم اين با جنگ رایب جوانی  باش شاهد! خدا ای»: نمود نياز

 مشتاق هرگاه كه است ,اهلل رسول به گفتار و اخالق ،خلقت در مردم ترين شبيه
  .«كرديم می نگاه او صورت به ،شديم می تو رسول ديدار

 و كـرد  سـخت  جنگی رجزخوانان، و تاخت دشمن سپاه سوی به {اكبر علی
 متعـدد،  هـای  زخـم  و تشنگی كم كم .تانداخ خاک به را يزيد سپاهيان از بسياری

 بـر  ای ضـربه  دشـمنان  از يکی كه بايدبرُ اكبر علی كف از توان و تاب كه رفت می
 دور دسـت  اكبـر  علی ايشان را فرا گرفت، صورت خون نمود، وارد حضرت آن سر

بدن را  دشنه، و دشمن ازدحام در اسب اما ؛نيفتد زمين بر تا كرد حلقه اسب گردن
 عزيـزش  پيکـر  بر سوی هر از و گرفتند را اسب دور دشمنان. برد دشمن قلب به

 .گرديـد  «اِربباً  اِربباً » ريزريـز  بـدنش  انـد  نوشـته  كه گونه آن آوردند وارد شمشير

 ؛اهلل رسببل  جبدی  هذا السالم  مني علي  ابتاه، یا»: كـرد  صدا را پدر اكبر علی

 آب از پـر  جـامی  و مدهآ بالينم به كه است اهلل رسول جدم اين خداحافظ، پدرجان،
 به صورت و رساند اكبر علی پيکر به را خود سرعته ب {امام .نوشاند می من به

 بـر  فاُ پسـرم  ای تو از بعد ؛فاالعَ  عدَبَ نياالدُ يلعَ: فرمود و گذاشت وی صورت

  .«باد دنيا اين
 زد نيزم به را پدرت نيز از افتادنت

 

ــبرخ ــه و زي ــدرت گرن ــی پ ــت از رود م  دس
 

 معجر به دست نبرد عمه كه زيبرخ
 ج

ـ ا و مـن  جان به زيبرخ! اكبرم   ات عمـه  ني
 

                                                      
 .المهموم نفسو  لهوف برگرفته از . 

 .علی اکبر لطیفیان . 
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 اش ماهه در شهادت کودک شش {رضایت اباعبداهلل الحسین

ها آمدند و با خانواده و خواهرانشان  برای وداع به طرف خيمه {نيحس امام
ـ ا بـرادرم، : كـرد  عـرر  كلثوم ام. خداحافظی نمودند  رضـيع  هللعبـدا ) كـودک  ني

ـ  شـربت  او یبرا قوماين  از ،دهياشامين آب كه است روز سه( اصغر علی تهيـه   یآب
 ! فرما

 خطاب .رفت قوم یسو به و گرفت آغوش در را اصغرش یعل {نيحس امام
ـ ا جز آنها از و ديكشت را ارانمي و فرزندان و برادر شما» :فرمود قوم به  كـودک  ني
ـ ا ؛بنـدد  یمـ  و كنـد  یمـ  بـاز  دهان مرغ، مثل یتشنگ شدت از كه نمانده یباق  ني

ـ بده آب او بـه  تـا  ام آورده شما نزد ندارد، گناه كه كودک  لبم  ان قببم  ایب ». «دي

 من به اگر قوم یا ؛عاشا يتلظی فيک ترونه اما الاف  هذا فارحمبا يترحمبن

 و شـدت  از چگونه كه دينيب ینم را او ايآ .ديكن رحم كودک نيا به ،ديكن ینم رحم
  .«كند یم بسته و باز را دهان ،یتشنگ حرارت

 یاسـد  كاهـل  بـن  حرملـه  عمرسعد، اشاره به بود، نشده تمام امام سخن هنوز
ـ ت كـه  داد قرار اش شعبه سه ريت هدف را او نازک یگلو . كـرد  اصـابت  گلـو  بـه  ري

 تـا  چپ انيشر از ؛االذن يال االذن من او دیالبر يال دیالبر من الاف  فذب،»

حضـرت   .«ديگرد ذبح او گوش تا گوش از اي و شد دهيبر اصغر یعل راست انيشر
اصغر بردنـد و   نگاهی به كودک غرق در خون انداختند و دست به زير گلوی علی

 . ها را به آسمان پاشيدند خون

 آن كـه  بـود  سـخت  {نيحس امام بر یقدر به اصغر یعل جگرسوز بتيمص
 خودت ايخدا»: كرد عرر و شد متوجه خدا به كرد، یم هيگر كه یحال در حضرت

ـ  ؛كنند یاري را ما تا كردند دعوت را ما آنها .كن یداور قوم نيا و ما نيب  بـه  یول
 امـام  نکـه يا بتيمص نيا یسخت شدت بر یگريد ليدل. «كنند یم اقدام ما كشتن

ـ  روز در ،ديرسـ  شهادت به كه یهنگام {نيحس  كنـار  نهيسـک  محـرم،  ازدهمي

 یهوش یب عالم در {نيحس ماما .شد هوشيب تا كرد هيگر و آمد شهدا یکرهايپ
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 : است نيا اشعار آن از شعر دو .بخواند انيعيش یبراتا  آموخت یاشعار نهيسک به
 يرحمبنی أن فأببا يلافل يأستسق فيک يتنظرون جمعا عاشبراء بمی يف تكميل

 نيالمعب  الماء عبض يبغ سهم وسقبه
 

 الحجبببن أرکببان هببد ومصبباب لببرزء ایبب
 

 كودكم یبرا چگونه كه ديديد می و ديبود شما همه عاشورا روز در كاش یا»
ـ  و نکرد رحم من به قوم كردم، آب طلب ـ ت بـا  را كـودكم  گـوارا،  آب یجـا ه ب  ري

 فرسـا  طاقـت  و سـخت  و جانسـوز  چنان آن حادثه نيا .كردند رابيس ظلم [خون]
  .«كرد خراب را مکه یها كوه یها هيپا كه است

  كـــرد كمـــان قـــدّم حرملـــه كمـــان
 

ــل  ــکفت گ ــنة نش ــزان را م ــرد خ  ك
 

ــرى عجــب ــه تي   نشســته حلقــومش ب
 

  بســته خيمــه سـوى  بــه را راهــم كـه  
 ج

   بســـوزى  غـــم  از حرملـــه  الهـــى
 ج

ــه  ــر ك ــر ديگ ــى حنج ــدوزى طفل   ن
 ج

   نظــاره كــردم مــى خــويش چشــم بــه
 ج

ــوى  ــغرم گلـ ــد اصـ ــاره شـ ــاره پـ  پـ
 ج
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