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          13غفلت ـ
   )ومسقسمت (ـ آرزوي دراز   5 عوامل غفلت   

ُر أَْلَف َسَنٍة َو يُـ َودُّ َأَحُدُهْم َلْو يَـ َن َأْشرَُكوْا يوٍة َو ِمَن الَّذِ يٰ  حَ  اِس َعلىٰ ْم َأْحَرَص النّٰ هُ َو لََتِجَدنـَّ ـ 6 َعمَّ
 َْعَمُلونيَـ ا ُر ِبمٰ يُه َبصِ َعمََّر َو اللّٰ يُـ  ا ُهَو ِبُمَزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأنْ مٰ 

ن يا( بر زندگى  ـتر از مشركان صي حتى حر ـن مردميتر  صي را حر)يهوديان (ها و آن
ها آرزو دارد هزار سال  ك از آنيكه هر ) جا تا آن(افت؛ يخواهى ) ا، و اندوختن ثروتيدن

 باز نخواهد )الهى(فر ين عمر طوالنى، او را از كيدر حالى كه ا! عمر به او داده شود
 )96/بقره. (ناستيها ب و خداوند به اعمال آن. داشت
  :السالم فرمود منين علي عليهؤاميرالمـ 7

ُصدُّ َعِن ي اثـَْناِن اتـَِّباُع اْهلََوى َو طُوُل اْألََمِل ِألَنَّ اتـَِّباَع اْهلََوى ُكمُ يَو ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَختَوَُّف َعلَ 
نْ یْنسِ يُـ احلَْقِّ َو طُوَل اْألََمِل  ا َقْد تـََرحََّلْت ُمْدِبَرًة َو ِإنَّ اْآلِخَرَة َقْد تـََرحََّلْت ُمْقِبَلًة ي اْآلِخَرَة َأَال َو ِإنَّ الدُّ

نْ َو ِلُكلِّ َواِحَدٍة  ُهَما بـَُنوَن َفُكونُوا ِإِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن أَبـَْناِء اْآلِخَرِة َو َال َتُكونُوا ِمْن أَبـَْناِء الدُّ ا فَِإنَّ يِمنـْ
   ْوَم َعَمٌل َو َال ِحَساَب َو َغداً ِحَساٌب َو َال َعَمليالْ 

روى از هـواى    يپ) كىي: (ز است يم دارم دو چ   يزى كه از آن بر شما ب      ين چ يتر ترسناك
قت بـاز دارد، و     ياز حق )  را انسان(روى از هواى نفس     يرا پ يآرزوى دراز، ز  ) گريد(نفس، و   

ا به پشت كوچ كرده     يد همانا دن  ي آگاه باش  دست فراموشى سپارد،   هدرازى آرزو آخرت را ب    
و ) رسـد  يشما م  هزودى ب  هو ب (سوى شما رو نموده      هو همانا آخرت ب   ) و از شما دور شود    (

د از پـسران آخـرت      يـ توان يك از آن دو فرزندان و پسرانى است، پـس اگـر مـ             يبراى هر   
ست، و  يـ نرا كه امروز كردار است و حـسابى در كـار            يد، ز يا نباش يد، و از فرزندان دن    يباش

ـ  يـ گر مجـال انجـام كـار ن       يو د (ست  يحساب است و كردارى ن    ) امتيق(فردا   كـسى   هك ب
                                           ).دهند ينم
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  : فرمودوسلم وآله عليه اهللا ا صليرسول خدـ 8
  ِشبُّ ِمْنُه اثـَْناِن احلِْْرُص َعَلى اْلَماِل َو احلِْْرُص َعَلى اْلُعُمريْهَرُم اْبُن آَدَم َو ي

ـ   : شـود  تر مـى   رتر شود دو صفت او جوان     يزاده هر چه پ   يآدم مـال و حـرص      هحـرص ب
  73ص 1 الخصال ج                                                                                         .زندگانى هب

  ديرمرد و هارون الرشيپـ 1/8
 را كـه بـه      يلم كـس  يار مـا  يبـس : د رو به اصحاب خود كرد و گفت       ي هارون الرش  يروز
 كـنم تـا صـفات و    ده اسـت مالقـات  ي ـ رس وسلم آله و هيعل اهللا يامبر اسالم ـ صلّ يمحضر پ

  . شمائل آن حضرت را از او بشنوم
 بـا     كـه    اسـت    شد و معلوم     واقع  هفتاد از هجرت   و كصدي الس در     هارون   خالفت  چون(

  تياشد در نها   ب   مانده  يا اگر باق  ي،     نمانده  يغمبر باق ي پ   از زمان   يا كس ي  ي طوالن   مدت  نيا
 بـر آمدنـد و در        ي شخـص   ني چنـ   دا كـردن  ي در صدد پ     هارون  مالزمان. ودب خواهد    ندرت
  يعـ ي طب  ي قـوا    كـه   يرمـرد يجز پ  هافتند ب ي را ن   چكسي نمودند، ه    تفحص   و اكناف   اطراف

   شكـسته   م او را در هـ      ياد هست ي و بن    كانون  ضعف و     رفته   و از حال     داده  خود را از دست   
 ). بود  نمانده ي باق ي استخوان  مشت كي و  بود و جز نفس

  .ده استيرا د وسلم آله و هيعل اهللا يصلّامبر اكرم ي است كه پيرمرديمن پيدر : گفتند
  . دنر آويوله ممكن او را نزد يهارون دستور داد به هر وس

 استخوان بود بـه نـزد       يف و مشت  يار ضع ي را گرفتند و او را كه بس       ين سراغ و  يمأمور
  ا. ن آوردندهارو

  »؟يا ارت كردهيامبر اسالم را زيا تو پيآ« :ز او سؤال كردهارون 
ــا صــدايپ ــا،يآر«:  جــواب داديفي ضــعيرمــرد ب ــر پي مــن در پ ــ منب امبر اكــرم ي
  . دمي شنياديث زي بودم و از او احادوسلم آله و هيعل اهللا يصلّ

  . »ان كني من بيشمائل آن حضرت را برا«: هارون گفت
 داشـت، او از     ي مـشك  يون و رسـا و چـشم و مـو          مـوز  يحضرت قـد  «: رمرد گفت يپ

ان شـكم مبـارك     يـ ده و در م   يچي او پ  ي گشاده برخوردار بود و موها     ييها  دهي و د  يشانيپ
ـ     ي خوش استعمال مـ    يار بو ي بود، بس  ييآن حضرت خط مو     كـه از هـر      يا  گونـه  هكـرد ب
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  . »شد يجا استشمام م  عطر از آني بويكرد تا مدت ي عبور ميا كوچه

   »؟ياد داري از آن حضرت بيثيا حديآ«: ديهارون پرس
   خـدمت   و بـه   مـرا گرفـت    دسـت   پـدرم  ي، روز  بودم تيدر سنّ طفول «: رمرد گفت يپ

ا يـ  تـا از دن     دمي نرسـ   حضرت  آن  گر خدمت ي د  و من . آورد وسلم  آله و هيعل اهللا يصلّ  اهللا رسول
   كـه  دمي را شـن   سـخن  نيـ ا وسـلم  آلـه  و هيـ عل اهللا يصلّ خدا  روز از رسول    آن . فرمود  رحلت

  : فرمود يم
  احلِْْرُص َو طُوُل االَمِل : َتانِ ُب اْبُن َءاَدَم َو َتُشبُّ َمَعُه َخْصلَ يشِ ي
 در او    ، دو صفت     آن   موازات  رود به   ي م  يري پ  يسو ه ب  شود و هر چه     ير م ي پ  فرزند آدم «
  .»دراز ي آرزو يگري و د  حرص يكي: گردد ي م جوان

 داده و او را به وطن بـاز         يادي پول ز  يار خوشش آمد و امر كرد به و       يهارون از او بس   
  . گردانند
رمرد بلند  يف آن پ  ي ناله ضع  يدند صدا ي او را چند فرسخ از بغداد دور كردند شن         يوقت
د ي دارم و با   يد كه كار الزم   يفه برگردان يمرا نزد خل  «: چون به او توجه كردند گفت     . است

  .»به او تذكر دهم
  . او را به نزد هارون باز آوردند

   »؟ي داريرمرد چه كاري پيا«: فه سؤال كرديخل
ا هـر   يـ  امـسال اسـت      ي برا ين بخشش كه بر من داشت     يا!  هارون يا«: گفت رمرديپ

  . »افت كنميتوانم آن را در يسال م
فرمـوده   وسـلم   آله و هيعل اهللا يصلّامبر اكرم   ي كه پ  يراست گفت «: د و گفت  يهارون خند 

 به مـال و حـرص       حرص: گردد  يشود اما دو صفت در او جوان م         ير م يفرزند آدم پ  : است
  . به زندگاني

  .»افت كني خود را دريا و مستمري بيگر كه هستي تا هر چند سال ديآر
  .ا رفتيمن از دار دنيدن به ياما او را كه برگرداندند قبل از رس

 84ت يت، حكايصد و ده حكاو  ،22  ص،  ي رضو  قدس  آستان  طبع »ي جامنيأربع«تلفيقي از دو كتاب 


