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  1: قيمت عمر، ص

  

  سخن ناشر

  

   بامسه تعاىل

دارد و موجب سعادت و سرفرازى و سربلندى  ها حمفوظ مى آنچه انسان را در مسري پر فراز و نشيب زندگاىن از نابساماىن
جام عمل به دستورات بلند رباىن  شود، پژوهش پريامون علوم اهلى و معارف اسالمى و پوشاندن او در امتحانات اهلى مى

  .باشد مى

ها در حيات انساىن، ضرورى  ياىب به حقيقت معارف اهلى و آشناىي با جايگا حساس و ويژ آن در اين خصوص، دست
  .شود احساس مى

ان دانشمند مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان، در راستاى اهداف اهلى خود، اين بار افزون بر استفاده از مطالب پربار و عامل
هاى معّظم له، از بيان پر حرارت و جذاب  حمّقق حضرت استاد حسني انصاريان، با انتشار گلچيىن از منت سخنراىن

   نصيب نگذاشته و بدون خارج را ىب: هاى استاد نيز تشنگاِن معارف سراسر نور ائمه اطهار سخنراىن

  2: قيمت عمر، ص

و سرياب گشنت از اين چشم : اهللا اب ديگرى را براى استفاده از معارف آلساخنت منت سخنراىن از قالب گفتارى آن، ب
  .پرفيض باز منوده است

  .بيش از بيش بتوانيم از زمزم معارف آن ذوات مقّدس سرياب گردمي: بيت عصمت و طهارت اميد كه با عنايات خاص اهل

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
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القاسم حممد صلى اهللا  لى سيد االنبياء و املرسلني حبيب اهلنا وطبيب نفوسنا اىباحلمدهللا رب العاملني و الصلوه و السالم ع
   عليه و على اهل بيت الطيبني الطاهرين املعصومني املكرمني

   عقل مسموع

  

  3: قيمت عمر، ص

در مرحله اول، عقل : فرمايند دهند، مى كنند و توضيح مى عقل را كه در فرمايشاتشان بيان مى) ع(وجود مبارك امريمؤمنان 
قدرت دريافت عقل طبيعى، كم است، هر چند كه بر اين . كند، عقل طبيعى است آن زماىن كه خداوند انسان را خلق مى

فرمايد، عقل مسموع، عقلى است كه  مى) ع(عقل طبيعى ساليان درازى عمر بگذرد، اّما درباره مرتبه عقل، حضرت 
اهى را به خودش منتقل كرده است، و منظور حضرت از اين دانش و صاحبش از طريق دو گوشش، دانش، معرفت و آگ

ج كه از فرمايشات ديگرشان استفاده مى آگاهى، چنان فرمايد از رسول خدا  البالغه مى شود، معرفىت ديىن است كه در 
فرمايند، اين اماماىن   و مىكنند  فرمايند، خيلى احرتام مى را مى: البته، وقىت كه امامان. شود ، قرآن و امامان گرفته مى)ص(

  اند و ها معروفند و شناخته شده گومي در آمسان كه من مى

  4: قيمت عمر، ص

گوش وقىت كه توفيق پيدا بكند، مفاهيم آيات   »1« .ها باد فرمايند، پدر و مادرم فداى آن ها مى هنگام اسم بردن از آن
قرآن كرمي را بشنود؛ فرمايشات رسول خدا را بشنود؛ فرهنگ اهلى ائمه را بشنود، تبديل به عقل پخته و عقل مسموع 

شود، و يك مقدار هم كه آدم مواظب خودش باشد و دچار فساد و گناه نشود، اين عقل متكى به معرفت ديىن،  مى
شود، و اين عقل است كه با تكيه بر معرفت ديىن، مانند يك قلم پاك كه به دست يك نويسنده  طن انسان، مىدار با ميدان

نويسد و ظرف وجود انسان  پاك است، يك زندگى استوار، قوى و داراى اعمال صاحله و اخالق حسنه را براى انسان مى
دگار و ابدى است و يك چنني انساىن كه در قيامت وارد بر هاىي كه براى خود انسان، مان كند؛ خوىب ها پر مى را از خوىب

  در سوره رعد،. كنند شود، به قول معروف، مالئكه اهلى با سالم و صلوات او را وارد مى خدا مى

______________________________  
  .229البالغه، خطبه  ج. 1) 1(
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  5: قيمت عمر، ص

ارِ . َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم ِمن ُكلِّ بَابٍ ( :فرمايد آيه بيست و سه و بيست و چهار، مى به ) .َسالٌم َعَلْيُكم ِمبَا َصبَـْرُمتْ َفِنْعَم ُعْقَىب الدَّ
شوند  ها وارد مى خاطر استقامىت كه در دنيا در برابر فساد داشتند و خودشان را حفظ كردند، فرشتگان از هر طرف بر آن

قلم عقل متكى به معرفت ديىن در صفحه وجودشان ثبت دائمى شده و باطل جنس اينان كه با . كنند ها سالم مى و به آن
ِإنَّ اللََّه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني : (شدىن نيست، با قيمت بسيار سنگيىن از جانب پروردگار بزرگ عاَمل خريده خواهد شد

دار زندگى و  و كه ميدان »2« ). نَّاِس َمن َيْشِرى نـَْفَسُه ابِْتَغاءَ َمْرَضاِت اللَّهِ َو ِمَن ال(، »1« ) أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواَهلُم ِبَأنَّ َهلُُم اْجلَنَّهَ 
   اْعَدى): (ص(وجودشان، هواى نفسشان بوده است و به قول معروف، قلم، به دست دمشن بوده است و به فرموده پيامرب 

______________________________  
  .11: يونس. 1) 1(

  .207: بقره. 2) 2(

  

  6: قيمت عمر، ص

كند كه منظور از اين نفس، نه آن نفس  كامًال بيان مى) ص(اين سخن پيامرب  »1« ) َعُدوَِّك نـَْفُسَك اّلِىت بـَْنيَ َجْنبـَْيكَ 
هاى انسان حمدود به حدود امور مثبت  يك وقت خواسته. حدود است هاى مادى ىب انساىن است، بلكه جمموعه خواسته

خواهم، وىل فقط حالل، هر چند كه اين مال حالل در زندگى من اندك باشد و من دركنارش  مىگويد، مال  مى. است
خواهم  دار بشود و بگويد مى گذارد كه نفسش از دايره حدود اهلى بريون برود و ميدان ام را با زمحت اداره كنم، و منى زندگى

شوند؛ قطعاً سارق  اين خواسته، رباخور مىصاحبان . خواهم خواهم، و از هر راهى كه بشود، مى و خيلى هم مى
شوند؛ يقيناً حقوق برادر، پدر، مادر، زن، بچه، مردم، دولت و ملت  شوند؛ يقيناً غاصب مى گري مى شوند؛ قطعاً رشوه مى

  زها روز قيامت با يك وجود پر ا برند؛ چون قلِم زندگى، در دست دمشن است و دمشن هيچ رمحى ندارد، اين را به يغما مى
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______________________________  
  .118، ص 4اللئاىل، ج  مجهور احسائى، عواىل ابن اىب. 1) 1(

  

  7: قيمت عمر، ص

شوند كه جنسشان ابداً در حمشر، در بني اولني و آخرين، خدا، فرشتگان  ، وارد مى) اّلِىت بـَْنيَ َجْنبَـْيكَ (حمصوالت اين نفس 
  .خورد منىو انبيا خريدار ندارد؛ چون به درد 

   قصه گدا و كاله بزرگ

  

يك زماىن كه بيشرت مشا يادتان نيست و من هم آخرهاى اين برنامه را يادم است، در ايران عموم مردم بدون كاله جاىي 
اى در ايران و هر شهرش كاله خاصى داشت؛ مثًال منطقه وسيع استان خراسان، تقريباً از بعد  رفتند و هر طايفه و قبيله منى

بندان، پايني بريجند، نزديك افغانستان، و از آن طرف فرميان و تايباد و آن مناطق، و اين طرف سرخس، از ش اهرود تا 
پري، جوان و متوّسط كاله سرشان بود و كالهشان هم سه مرت، چهار مرت و پنج مرت پارچه سفيد يا زرد يا سبز بود كه به 

  .بستند سبك خاصى مى

  8: قيمت عمر، ص

گذاشتند؛ به خصوص  ران، تربيز و اصفهان تقريباً افراد باالنشني و ثرومتند، كاله پوسىت به سر مى: ى بزرگ مثلدر شهرها
ران،  گروه. آمد كه خيلى داراى پشم و ُكرك طبيعى بود هاىي كه از هند، پاكستان و افغانستان مى كاله هاى مذهىب 

گذاشتند كه يك لبه   ها شاپو مى اى از متجّددمأب اشتند، و يك عدهگذ اصفهان و تربيز وامثال اين شهرها، عرقچني مى
دانستند كه بدون كاله به مهماىن بروند؛ به مسجد بروند؛ به  احرتامى مى گرد داشت، و به طور كلى، مردم آن زمان، ىب

اى بود پارچه نرم، از  هاىي كه كالهشان پارچه در منطقه. ها كاله داشتند عروسى بروند؛ به حمّل عزا بروند و مهه آن
بستند كه  هاىي به نام كرباس را به سرشان مى ها هم پارچه بعضى. هاىي بود كه در قدمي معروف به ژرژت بود پارچه
گذاشتند، يك مقدار كه معتربتر و  اى مى هاىي كه از اين نوع كاله پارچه آن. بافت كاشان، يزد و آن مناطق بود دست
   ها مثًال بزرگى كالهشان، عالمت شخصيت و اعتبارشان آن. گرفتند تر مى را بيش تر بودند، مرت پارچه موّجه
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  9: قيمت عمر، ص

يدسىت، فقري و ندار مى. بود كند كه با بزرگ كردن اين كاله سر، خودش را بزرگ  آيد و فكر مى يك شخص فقري و 
ندازه شش مرت آن را با مهان سبكى كه قدمي بنمايد، وىل چون پول نداشت، كه يك پارچه كهنه را به دست آورد و به ا

شناختش، خيال  ديد، چون منى هر كسى كه هم او را به اين شكل مى. بستند، به سرش بست و از خانه بريون آمد مى
التّجار، يا رئيس  كرد او ملك فكر مى. گذاشت كرد و احرتام مى منود و تعظيم مى كرد، بزرگى است و به او سالم مى مى

گشت و هوا گرگ و ميش شده بود و هنوز هوا روشن بود،  تا غروب آفتاب كه داشت برمى. اى است مدير قبيله صنف، يا
آمد و برايش معلوم  يك رند سينه چاكى كه شغلش دزدى بود و از هفت و هشت ده مرتى، از پشت سرش داشت مى

دزد پيش خودش گفت، اين اآلن روى  اين. نبود اين پارچه شش و هفت مرتى كهنه است؛ چون هوا گرگ و ميش بود
  توامن آن را سرش هفت و هشت مرت پارچه است و من اگر اين پارچه را بدزدم، فردا صبح مى

  10: قيمت عمر، ص

ام  داند من دزدم، بربم بفروشم و اين طورى پول دو و سه روز زندگى اى در جاى دور دسىت از شهر كه منى فروشى به پارچه
اين بزرگوار وقىت . م آرام آمد و اين كاله بزرگ را از سر آن گدا برداشت و به سرعت شروع به دويدن كردآرا. شود تأمني مى

جا بايست و من هم  مهان! به آن دزد گفت كه اى برادر دزد. ديد، آن دزد به سرعت هفت و هشت قدمى از او رد شد
كاله را از تو بگريم، وىل به هر كسى كه به او عالقه دارى،   آمي تا اين ايستم و به دنبالت منى آمي و مهني جا مى جلوتر منى
اگر به اميد چنني كارى آن را از سر ما بلند كردى . خورم دهم كه اين كاله يك ذره زندگى تو را اداره خنواهد كرد َقَسم مى

. گونه نيست ره بكند، واهللا اينو در رفىت كه فردا بروى آن را بفروشى و پوىل به تو بدهند و آن تا چند روزى زندگيت را ادا
گومي؟ آن  شود، بعد آن كاله را واكن و ببني كه آيا من درست مى تر برو و ببني روشناىي چراغى پيدا مى يك كمى آن طرف

  تر، زير يك نورى، وقىت پارچه را باز كرد، ديد اوًال  دزد هم كمى آن طرف

  11: قيمت عمر، ص

پاره  رچه دو مرت است و كهنه هم هست، و ثانياً الى اين پارچه هم پر از كهنهخود پارچه هفت و هشت مرت نيست و پا
اند و طرف فقط آن را به سرش بسته تا آن را بزرگ نشان بدهد تا مردم خيال  است كه الى آن دو مرت پارچه كهنه رخيته

  .بكنند او آدم بزرگى است
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پاره است، نه فقط يك منازى، نه يك  ن فقط كهنهاى در زندگى قيامت، چنني كالهى است كه در آ كاله يك عده
اى، نه يك خدمىت، نه يك كار مثبىت، نه يك كرامىت، نه يك حّل مشكلى، شصت و هفتاد سال در اين دنيا بدن را   روزه

خودتان داورى كنيد، در بازار قيامت، چه كسى اين ظرف و . كهنه كرده و مرّتب هم توى آن آشغاِل گناه رخيته است
ياتش را خواهد خريد؟ و با چه قيمىت؟ آيا مثًال زنا قابل فروش است كه كسى در قيامت به خدا بگويد، آن را از من حمتو 

خبر؟ آيا مشروىب كه طّى سى و چهل سال خورده شده و با گوشت و پوست يكى شده، قابل فروش است كه كسى به 
   منازى خدا بگويد آن را از من خبر؟ آيا ىب

  12: قيمت عمر، ص

قابل فروش است كه كسى به خدا بگويد چون من شصت سال مناز خنواندم، مناز خنواندن من را خبر؟ آيا اصًال قابل 
ها ُمعّطل  دهند و عقل در آن نويسى را به هواى نفس مى هاىي كه قلم زندگى آن. اى اين طورند خريدن است؟ يك عّده

كنند  ها با حمور بودن هوا، دنيا را نگاه مى ست، آن وقت ايناست؛ در وجودشان اسري است؛ پشت تاريكى هواى نفس ا
بينند، اآلن  ها فردا را كه منى كنند؛ آن هم لذت امروز، نه لذت فردا؛ چون آن و به مهه چيزها به عنوان ابزار لذت نگاه مى

ان در اين جمالس آمديد و بعد هم  بينيد؛ چون كه از وقىت شريخواره بوديد، در بغل مادرت بينند؛ چون مشاها فردا را مى را مى
بعد هم مشا . ها بربند، و مشا چهار و پنج ساله بوديد، پدرتان دستتان را گرفته و آورده است شده مشا را بني خامن كه منى

ن دار زندگيتان عقلتا حقايق را از زبان اهل دل شنيديد و باور كرديد و اآلن داراى باور ديىن و معرفت ديىن هستيد و ميدان
  تان، هواى نفستان بود، يك نفرتان اين جا دار زندگى است؛ چون اگر ميدان

  13: قيمت عمر، ص

اين  . كرديد شديد و فرار مى شنيديد، به شدت خسته مى ها را مى آمديد، دو دقيقه كه اين حرف نبوديد، و اگر اين جا مى
پذيريد و قسمىت از آن را  دهيد و مى شتياق هم گوش مىآييد و با ا شويد و مى كه با اشتياق از راه دور و نزديك بلند مى

مان  ما تا آن جاىي كه اين مسايل براى. ها كه براى مهه ما لوازم عملى ندارد گذاريد؛ چون متام اين حرف هم به عمل مى
وزير خيلى از مسايل هم تكليف ما نيست؛ مثًال ما مدير كل نيستيم؛ وكيل نيستيم؛ . تكليف است، بايد عمل كنيم

حاال اگر كسى روى منرب از طريق عهدنامه مالك اشرت وظايف وزرا را بگويد؛ وظايف . نيستيم و مسئوليت سنگيىن ندارمي
ها را بگويد و در آن  چى استانداران را بگويد؛ وظايف فرمانداران را بگويد؛ وظايف نظاميان را بگويد؛ وظايف دادگسرتى
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آورد كه به آن عمل  اى منى ها بايد چنني سخناىن را بشنوند، و براى مشا وظيفه ، آنها نباشد، البته جلسه هم از اين آدم
  .كنيم مان است، ما عمل مى خبشى از اين سخنان را كه در حمدوده زندگى. بكنيد

  14: قيمت عمر، ص

خوانيد؟ چرا  مى كنيد مناز آييد؟ چرا حوصله مى كنيد و به جملس سخنراىن مى سؤال من اين است كه چرا مشا حوصله مى
كنيد؟ چون قلم نوشنت حيات مشا، به دست عقل مشاست كه  كنيد عمل مى شنويد؟ چرا حوصله مى كنيد مى حوصله مى

اين . تان نوشته است آن است كه مناز را، روزه را، انفاق را، رحم را و اخالق را در زندگى. متكى به معرفت ديىن است
ميَانَ : (ره آن فرموده استقلم مهان قلم خداست كه خداوند دربا ُِم اْإلِ ، قلم خداست؛ )عقل( »1« .) أُولِئَك َكَتَب ِىف قـُُلِو
بينيد اين قلم مشا كه متكى به معرفت ديىن  شويد، مى آن وقت مشا قيامت وارد مى. عقلى كه متكى به معرفت ديىن است

تاب را؛ كلمه مناز را، كلمه روزه را، كلمه مهرباىن را،  بوده، عجب كتاىب براى مشا نوشته كه پروردگار، كلمه به كلمه اين ك
   خرد، و چه بسا كه ترين قيمت، از مشا مى كلمه تواضع را، كلمه مهرورزى را، كلمه به داد رسيدن را، با سنگني

______________________________  
  .22: جمادله. 1) 1(

  

  15: قيمت عمر، ص

اش باعث  چه بسا كه يك كلمه. باشد، و بقيه كلمات، اضافه سرمايه مشا قرار بگريداش، باعث جنات مشا  فقط يك كلمه
  .جنات بشود

شت    اى 

  

. ام االعمال دارمي كه من شايد بيش از بيست بار اين كتاب را خوانده االعمال و عقاب كتاىب بسيار پرقيمت به نام ثواب
تمال قوى، در منطقه رى با قلم پاك وجود مبارك شيخ صدوق كتاب حدود هزار و دويست سال پيش نوشته شده و به اح

): .َال اَلَه اّال اهللاُ َمثَُن اْجلَنَّه: (كند در ابتداى اين كتاب، صفحه سه، اين روايت را نقل مى. نوشته شده است 1بابويه  ابن
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اى  گفت، ) ص(فردى به پيغمرب . شت استكسى كه ال اله اال اهللا را خملصاً بگويد، اين ال اله اال اهللا خملصانه او، 
   فرد چنان: فرمود) ص(االاهللا چيست؟ پيغمرب  اخالص در الاله

  16: قيمت عمر، ص

اگر چنني ال اله اال  »1« .قدم را به طرف گناه متوقف كند):  ْحِجزُُه َعِن اْلَمَعاِصى  ى(اال اهللا پيوند داشته باشد كه  با ال اله
شت است مى) ص(اى گفىت، حضرت  اهللا اى  شىت كه زنده بوده و نگذاشته آدم به . فرمايد، آن،  حاال آدم با چنني 

شت است به راسىت، آن وقت كه بقيه اعمال را خبواهند مزد بدهند، ديگر چه . طرف گناه برود، وارد حمشر بشود، سزاوار 
  .داند خدا مى. خواهند به آدم عنايت كنند چيزى را مى

تان عقل است، اما عقل متكى به معرفت ديىن، در اين چهل و پنجاه سال، اين ظرف وجود را از  ر زندگىچرا مشا كه حمو 
هاى سنگني معنوى پر نكنيد؟ اين كه من اصرار به معرفت ديىن دارم، به خاطر آن است كه كّل اروپا و  اين مهه سرمايه

شود،  ها جارى مى شان بر زبان بعضى چهرهگاهى تز  در مملكت ما هم فقط گه. آمريكا، متكى به عقل تنهاست
   ، مكتب)خردورزى(اين ). خردورزى(

______________________________  
  .288، ص 11الوسائل، ج  مستدرك. 1) 1(

  

  17: قيمت عمر، ص

عقلى كه  »1« ). ِبِه اْجلََنانَ  اْلَعْقُل َما ُعِبَد ِبِه اْلَرْمحََن و اكُتِسبَ : (اّما آنچه كه ما دارمي، اين عقل است. اروپا و امريكاست
شت است، آن، عقل است، وىل عقل اروپاىي ما را در مدار بندگى خدا قرار مى ها هيچكس را  دهد و براى ما كاسِب 

شت را براى آن. ها خردورز مادى هستند و ما خردورز اهلى هستيم آن. دهد در مدار عبادت قرار منى شان  ها عقلشان 
شت را براىخرد، وىل م منى ما براى  »2« ). َما ُعِبَد ِبِه اْلَرْمحََن َو اْكَتَسَب ِبِه اجلََْنانَ : (كند مان كاسىب مى ا عقلمان 

، خردورزى امرياملؤمنني )س(اّما ما براى خردورزى فاطمه زهرا . خردورزى اروپا و آمريكا يك جو قيمت هم قايل نيستيم
وذر ارزش قايليم؛ چون خرد، متكى به معرفت ديىن بوده؛ يعىن صاحب اين ، سلمان و اب)ع(، حضرت امام حسني )ع(

  .عقل آمده عقل را به سبب دين به دست اراده خدا داده است
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______________________________  
  .11، ص 1شيخ كليىن، كاىف، ج . 1) 1(

  .مهان. 2) 2(

  

  18: قيمت عمر، ص

آيد صبح صبحانه خبورد و بگويد، توان بگريم و به درب  كند، منى ت نگاه مىهيچ وقت آدمى كه دنيا را به عنوان ابزار لذ
مغازه بروم كه كار كنم و پول حالل به دست بياورم و با ته مانده انرژى آن، ظهر به مسجد بروم و رو به قبله بايستم و با 

يگر بعد از ظهر، كار حالل كنم و اول حمبومب مناجات كنم و دوباره بيامي ناهار خبورم و قدرت بگريم و دو و سه ساعت د
براى خاطر اين كه . مغرب و عشاء، بروم مناز خبوامن و بعد يك لقمه شام را هم با شادى و كيف، در كنار زن و بچه خبورم

بازى با  توان داشته باشم يك ساعت مانده به مناز صبح، بيدار شوم و اين انرژى گرفته شده از سفره دنيا را مصرف عشق
  .كنم  خدا

او دارد براى خودش يك كاله بزرگ قالىب . بيند آن كسى كه حمور او هواى نفس است، هيچ چيز را به اين عنوان منى
بيند و معدنش را دارد، از در  اما اين يكى خودش را معدن مى. منايد كند و درون آن را هم پر از پارچه كهنه مى درست مى

  .كند و گوهر و جواهر آخرتى پر مى

  19: عمر، ص قيمت

ديدم كه روايت خيلى عجيىب است و به نظر  1روايىت را من در حاشيه منظومه حكمت مرحوم حاج مال هادى سبزوارى 
گويد،  در روز قيامت، خداوند به مؤمن مى: گويد اين روايت مى. ترين روايات است من در روايات ما، يكى از درخشنده

شوى   ت گشىت، از آن حلظه تا آخر عمرت، فرض كن هشتاد و پنج ساله مىاى كه مكّلف شدى و وارد مدار عباد حلظه
گريم و طّى هفتاد سال ديگرش، آيا جنابعاىل، بنده من، از  كه پانزده سال آن را، من پروردگار، تو را معاف در نظر مى

من هفت ! خدايا. بله: ويدگ اين سفره بار عام طبيعت كه من در اختيار تو قرار دادم، هفت ميليون لقمه خوردى؟ فرد مى
خداوند به او مى  . داىن هامي را مى دانستم و مشا خودتان مشار عدد لقمه ميليون لقمه خوردم و عدد آن را كه خودم منى
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گويد، براى خوردن اين هفت ميليون لقمه، هفت ميليون بار سر سفره يك ذره خم شدى، اين يك كار؛ دستت را باز  
   را بلند كردى، اين يك كار؛ گذاشىت درون دهانت، اين يك كار؛ جويدى و دادى پايني، اينكردى، اين يك كار؛ لقمه 

  20: قيمت عمر، ص

   ى

  .خواهم مزد اين هفت ميليون لقمه خوردنت را حساب كنم و به تو بدهم من مى. ك كار

در و مادر ما را راهنماىي به خدا اى نبودمي كه پ ها بار نيامدمي و در خانواده خدا به ما لطف كرد كه غافل از اين حرف
  .رامهان به اين جمالس افتاد وگرنه باالترين جتارت را كه سود ابدى و سرمدى دارد، از دست داده بودمي. نكنند

  بيدارى مفيد

  

بيدار اى دارد آدم  اصًال آن موقع چه فايده. خورد كردند، اين بيدارى به درد ما منى اگر هم بعد از مردن، ما را بيدار مى
  اى دارد آدم با چوب عذاب بيدار بشود؟ بشود؟ چه فايده

ِإِهلى التـَُؤدِّْبِىن : (گفت كرد و مى زار زار گريه مى) ع(العابدين  آيا نشنيديد اول دعاى موسوم به دعاى ابومحزه مثاىل، زين
خورد؟ بلكه من  به چه درد من مى خدا من را با جهنم بيدار كند،. من را با عذابت بيدار نكن! خدايا.):  ِبُعُقوبَِتكَ 

   خواهم مى

  21: قيمت عمر، ص

. خورد من را بيدار كند؛ قرآن من را بيدار بكند؛ اين بيدارى به درد مى) ع(من را بيدار كند؛ حضرت حسني ) ع(كه على 
بيند مهه  مىآدم . بيند در اين بيدارى است كه آدم درست مى. كند در اين بيدارى است كه آدم شروع به جتارت مى

  .اين بيدارى، قيمت دارد. ها، ابزار براى به كار گرفنت براى رسيدن به مقام قرب پروردگار است نعمت

ها اسم  من حاال اگر خبواهم براى مشا فقط از اين كتاب. داند اهل دل براى اين بيدارى چه ارزشى قائل هستند خدا مى
اين بيدارى، مقدمه رسيدن به مهه مقاماتى . حال نوشتند ست كه اهلعدد كتاب اآلن در ذهن من ا 15بربم، شايد حدود 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

رت ببينيم نظر امريمؤمنان  اين. است كه پروردگار مهربان عامل براى انسان قرار داده است راجع به اين گونه از ) ع(جا 
، در حاىل كه بقيه در جهالت كنند ها در حالت بيدار به دنيا نگاه مى اين. ها به دنيا چيست ها و كيفيت نگاه آن انسان

   از اين بزرگواران كه داراى) ع(امريمؤمنان . بينند كنند؛ در تاريكى هواى نفس، دنيا را مى خواب و كور به دنيا نگاه مى

  22: قيمت عمر، ص

خدا نداشته  تا آدم معرفت به. عقل پخته مسموِع متكى به معرفت ديىن هستند، تعبري فرمودند، به اولياءاهللا و عاشقان خدا
  .شود باشد كه عاشق منى

َأَال ِإنَّ : (از قرآن، از آيات شصت و دو و شصت و سه سوره يونس، گرفته است) ع(اين كلمه اولياءاهللا را امريمؤمنان 
  .) الَِّذيَن آَمُنوا َو َكانُوا يـَتـَُّقونَ . أَْوِلَياَء اللَِّه َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو َال ُهْم َحيَْزنُونَ 

نـَْيا ِإَذا َنَظَر النَّاُس : (درباره اولياءاهللا) ع(چقدر زيباست اين فرمايشات امريمؤمنان  ِإنَّ أَْوِلَياَء اللَِّه ُهُم الَِّذيَن َنَظُروا ِإَىل بَاِطِن الدُّ
بيىن است؛ يعىن  طنها به دنيا نگاه با هاىي هستند كه نگاه آن معرفت، مهان اوليا، عاشقان خدا و اهل »1« .)ِإَىل َظاِهرَِها

با ديدن باطن دنيا، خود را . ها اين طرف است بينند زندگى داميى آن بينند و مى بعد از دنيا و زير پرده دنيا، آخرت را مى
  مسافر

______________________________  
  424: البالغه، حكمت ج.  1).1(

  

  23: قيمت عمر، ص

تا . برند ها را از اين جا به بريون مى گريند و چه خبواهند و چه خنواهند، آن ىبينند يك روزى دستشان را م بينند و مى مى
هاى دنيا براى ساخنت آن  دستشان را نگرفتند كه به بريون بربند؛ تا جاىي كه قدرت عقلى، بدىن و ديىن دارند، از نعمت

ره نـَْيا ِإَذا َنَظَر النَّاُس ِإَىل َظاِهرَِهاِإنَّ أَْولَِياَء اللَِّه ُهُم الَِّذيَن َنَظرُ (كنند  گريى مى زندگى  ؛ كنار مردم ديگر »1« )وا ِإَىل بَاِطِن الدُّ
بينند؛ باطن  كنند، مهه عامل هسىت مهني است و ماوراى آن را منى بينند و خيال مى هستند، اّما مردم ديگر ظاهر دنيا را مى

جاىي هستيم، پس خبورمي و كيف كنيم و هيچ چيزى از نظر لذت  گويند، حاال كه ما اين ها با خود مى آن. بينند آن را منى
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ها را  دانند بعد از مردن، در يك بازارى آن ها منى آن. شود شومي و متام مى مريمي، خاك مى بعد هم مى. از دستمان نرود
شت را به مشا بد آورند كه مى مى   .هيمگويند، جنس قابل خريد داريد تا به ما بدهيد و در برابرش ما 

______________________________  
  .424: البالغه، حكمت ج. 1) 1(

  

  24: قيمت عمر، ص

بندند و در  ها را در زجنريى كه طولش هفتاد ذراع است، مى گويد، آن ها چنني جنسى نداشته باشند، قرآن مى اگر آن
ند كه دنيا عجب باطىن داشته و ما باطن آن را  شو  ها آن جا بيدار مى آن. اندازند و فريادرسى هم خنواهند داشت جهنم مى

َا : (گويند ها مى به آن. گفتيم، نه، خربى نيست كردمي و مى كه آخرت است، تكذيب و انكار مى هِذِه النَّاُر الَِّىت ُكنُتم ِ
بُونَ  اين مهان است كه درباره كرديد؛  اين مهان جهنمى است كه قبًال تا زماىن كه زنده بوديد، آن را انكار مى: »1« ) ُتَكذِّ
بينيد كه آن راست است و مشا هيچ وسيله جناتى هم نداريد؛ زيرا وسايل جنات، عبادات  حاال مى. گفتيد دروغ است آن مى

ها  ها در دستشان هيچ چيزى نيست؛ وسايل جنات، ارتباط با انبيا است كه آن است؛ خدمت به مردم است، و آن بدخبت
  اند كه فقط كار حيوانات را يك حيوان دو پا بوده. ها رابطه نداشتند با ائمه است كه آنرابطه نداشتند؛ ارتباط 

______________________________  
  .14: طور. 1) 1(

  

  25: قيمت عمر، ص

ا شغل حيوانات بود مى ): آجل( »1« ).َو اْشتَـَغُلوا ِبآِجِلَها: (عاىل بيان كرده است) ع(چقدر امريمؤمنان . كردند شغل آ
خورند، اّما براى  شان اشتغال دارند؛ مى تا در دنيا هستند، به آباد كردن فرداى): َو اْشتَـَغُلوا ِبآِجِلَها. (يعىن آينده، مدت

گويند، اّما براى فردا؛  كنند، اّما براى فردا؛ مى كنند، اّما براى فردا؛ حركت مى پوشند، اّما براى فردا؛ ازدواج مى فردا؛ مى
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ها مغازه دارند؛ كارخانه دارند؛ گله گوسفند دارند؛ كشاورزى دارند،  در دنيا، مثل ظاهربني. كنند، اّما براى فردا سكوت مى
  .ها مشغولند، اّما به خاطر فردا و براى فردا ؛ يعىن به مهه اين)َو اْشتَـَغُلوا ِبآِجِلَها(اّما 

ها را  ام كه فرصت نشده آن و خيلى چيزها از كشاورزها ديده ام من در خيلى از شهرهاىي كه كشاورزى دارند، به منرب رفته
سوادى را در استان فارس ديدم كه بعد از منرب به من گفت، آيا به من گوش  يك بار كشاورز ىب. هامي بگومي در سخنراىن

  دهيد مى

______________________________  
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  26: قيمت عمر، ص

او چنان زيبا مسأله زكات را براى من گفت كه واقعاً برامي . مطلىب را به مشا بگومي، گفتم، بله، سخنت را بگو تا من
. روى، آن را به مردم بگوىي گومي تا فردا كه مشا به منرب مى چنني گفت كه من اين را براى مشا مى او هم. خبش بود لذت

دانيد، زكات يعىن چه؟ يعىن اين كه بزرگوارى به در خانه  آيا مشا مى. تاين جا منطقه كشاورزى اس! مردم: سخنش اين بود
گويد، به حمضر برومي تا من آن سه هكتار زميىن را كه متعّلق به من است، به نام تو كنم و تو آن را  آيد و مى مشا مى

ه هكتار هر چيز برداشت كردى، بكارى؛ گندم بكارى؛ جو بكارى؛ برنج بكارى؛ انگور بكارى، و پائيز به پائيز، از اين س
ات، و ده درصدش را هم به درب خانه من كه مالك اين سه هكتار هستم و آن  نود درصدش متعّلق به خودت، زن و بچه

گفت، از مردم بپرسيد، حاال اگر من ده درصد اين بزرگوار را نربم كه به او بدهم، آيا خائن . را به نام تو كردم، بفرست
   هاىي كه در اين اگر بپرسيد، ظامل نيستم، خواهند گفت، چرا؛ چون اين زمني. فت، چرانيستم؟ خواهند گ
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ها را خدا ساخته است و تنها مدتى در دست پدران ما بود و بعد كه  امي، اين ها را ما كه نساخته منطقه ما هست، اين
ها را  مريم و آن ن پنج هكتار زمني به من رسيده و من هم مىنوبتشان متام شد و مردند و رفتند، حاال مثًال از باباى م

كارم و به حكم خدا نود  اين پنج هكتار متعّلق به پروردگار است و من هم هر سال در آن گندم مى. روم گذارم و مى مى
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است؟ آيا چنني كارى كار بدى است؟ سنگني . دهم خورم و ده درصدش را هم به صاحب زمني مى درصدش را خودم مى
خواهى كرد و   دهيد؟ آن كشاورز تا سخنش متام شد، سه و چهار بار از من معذرت پس چرا زكات منى: بعد به مردم بگو

خواستم  من كه از او خوشم آمده بود و مى. گفت كه من پدر شهيد هستم كه تنها فرزندم شهيد شد و سواد هم ندارم
سپاه در خانه مشا آمدند و خرب شهادت فرزندتان را به مشا دادند، چه  تر درباره او بدامن، پرسيدم، آن زمان كه از بيش

كردم كه يك  زدم و آبيارى مى من در زمني خودم داشتم بيل مى. العملى داشىت؟ گفت، از طرف سپاه كسى نيامد عكس
   مرتبه
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جبهه ايستادم و به پروردگار گفتم، اين جنس ناقابل شود، بيل را به زمني گذاشتم و رو به  ام دارد شهيد مى متوّجه شدم بچه
. شب كه به خانه رفتم، به مهسرم گفتم، حسن شهيد شده است. بعد دو مرتبه مشغول به كارشدم. من را از من خبر

يك هفته بعد آمدند و من و مادرش را . آيند گفتم، مى! داىن؟ هنوز كه كسى به در خانه ما نيامده گفت، تو از كجا مى
نـَْيا ِإَذا َنَظَر النَّاُس ِإىل َظاِهرَِها، َو : (اش را آوردمي ام را دادند و گفتند، جنازه دا كردند و ساك بچهص َنَظُروا ِإىل بَاِطِن الدُّ

ا دنيا را براى ه بينند، آن زماىن كه مهه مردم امروز خود را در دنيا مى: »1« )اْشتَـَغُلوا ِبآِجِلَها ِإَذا اْشتَـَغَل النَّاُس ِبَعاِجِلَها
  .بينند فردايشان مى

اى هم از كسى كه يك مرتبه از اين دنياى ظاهر دل كند و به باطن دنيا نگريست، بگومي، حّر بن  حاال يك چند كلمه
  ) عاجل(او . يزيد رياحى

______________________________  
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گفت، آيا من با آن كارى كه كردم و خيلى  اما انگار حر به خودش مى. با الف رفت)  آجل(كرد و به سراغ با عني را رها  
خواهم از ظاهر دنيا به  كند، مىن را كه تازه مى بروم، او مرا قبول مى) ع(عبداهللا  هم سنگني بود، حاال اگر به طرف اىب
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هاى زهرا  من دل بچه. روى ؟ به خودش گفت، حاال به اميد خدا مىوارد باطن دنيا شوم) ع(عبداهللا  درآمي و به كمك اىب
  ...آمد و آمد . شود روم تا ببينم چه مى با اين بار سنگني مى. ها را رجنيده خاطر كردم را سوزاندم و مهه آن) س(

 

 


