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  (غفلت)
 یکی از منفی ترین و مذموم ترین صفاتی که انسان را به سوی تباھی می کشاند عبارت از 

شخصی که به این بیماری مھلک دچار شود، ھیچگونه آمادگی برای . می باشد) غفلت(  

قایق در حالت اعراض ناشی از مرضنجات ندارد، و با وجود استماع نصایح و اطالع یافتن از ح  

} اْقَتَرَب ِللنَّاِس ِحَساُبُھْم َوُھْم ِفي َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن{ :اهللا متعال فرمود. مذکور بسر می برد  

بدیشان نزدیک است در حالی که ) ی چون قریش بسیار کفرپیشه(ی مردمان  زمان محاسبه  

.باشند می) ایمان بداناز (گردان  و روی) از ھول و ھراس آن(آنان غافل   

}َما َيْأِتیِھْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِِّھْم ُمْحَدٍث ِإلَّا اْسَتَمُعوُه َوُھْم َيْلَعُبوَن{  

رسد مگر این  از سوی پروردگارشان بدیشان نمی) و اندرز جدیدی(ای از قرآن  ھیچ بخش تازه
.گیرند شنوند و به بازی می که آن را به شوخی می  

ْم ُلوُبُھْم ۗ َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن َظَلُموا َھْل َھَٰذا ِإلَّا َبَشٌر ِمْثُلُكْم ۖ َأَفَتْأُتوَن السِّْحَر َوَأْنُتَلاِھَیًة ُق{
}ُتْبِصُروَن  

   ستم چنین). ی آن از اندیشیدن درباره(آنان در حالی ھستند که دلھایشان غافل است 

) دادند ای توطئه علیه پیغمبر و قرآن انجام میخود را که بر(پیشگانی گفتگوھای درگوشی   

) کند شخص که اّدعای پیغمبری می(مگر این : گفتند می) و به ھمدیگر(داشتند  پنھان می  

حال که او بشر عادی و ھمسان با شما است و کالم جادوئی (انسانی ھمچون شما نیست؟   

!)]که جادو است؟(بینید  ه میگرچ) پذیرید و آن را می(روید  آیا به سراغ جادو می) دارد  

٣-٢-١ -انبیاء   

ی اغفلت مخموراند، یقین ندارند که باالخره وقت حساب و کتابی و فیصله  نشۀکسانیکه در   

 فرا رسیدنی است، لذا ھیجگونه پایبندی به اوامر الھی را الزامی نمی داند، و بدیھی است 

ی به ندامت خواھد انجامید، ولی پشیمانیکه عدم التزام به اوامر و عدم اجتناب از نواھی الھ  

 بی وقت افسوس و حسرت بی فایده خواھد بود .

َوَأْنِذْرُھْم َيْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْلَأْمُر َوُھْم ِفي َغْفَلٍة َوُھْم َلا ُيْؤِمُنوَن{ }  

ز کار بترسان آن ھنگامی که کار ا) که رستاخیز است(ظالمان را از روز حسرت ! ای پیغمبر  

رسد، و ستمکاران  گیرد و وقت حساب و کتاب فرا می چیز دنیا پایان می ھمه(گذرد و  می  
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) به قیامت و بھشت و دوزخی(اند و  بسر برده) عمر گرانمایه را(ایشان در غفلت ) بینند که می
٣٩- مریم.] اند ایمان نداشته  

حق که منحصر به آرایش قرآن عظیم الشأن در مورد علم ظاھری و محدود و سطحی منکرین   

می باشد، ولی از اعماق اسرار حقیقی زندگی که ھمانا  آن و آسایش دنیوی و لذات زود گذر  

:حیات و زندگانی اخروی است، در غفلت اند می فرماید  

} َيْعَلُموَن َظاِھًرا ِمَن اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوُھْم َعِن اْلآِخَرِة ُھْم َغاِفُلوَن{   

دانند، و ایشان از آخرت کامًال  بین تنھا ظاھر و نمادی از زندگی دنیا را می کوتاهاین اکثرّیت 
٧ - روم. خبرند بی  

 آیات و نشانه ھای الھی و حادثات عبرت آمیز بیان و عیان می گردد، خداوند جل جالله نعش 

ردد، ولی فرعون را از دریا بیرون برآورد تا مایه عبرت بنی اسرائیل و سایر نسل ھا و عصرھا گ  

 کجاست قلب و ضمیری که بیدار گردد؟

} َفاْلَیْوَم ُنَنجِّیَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آَيًة ۚ َوِإنَّ َكِثیًرا ِمَن النَّاِس َعْن آَياِتَنا َلَغاِفُلوَن{   

رسانیم و آن را به ساحل می (رھانیم  می) از امواج دریا و یورش ماھیھا(ی تو را  ما امروز الشه  

تا برای کسانی که اینجا ) دانستند داریم که تو را خدا می و به پیش کسانی گسیل می  

خواندنی قرآن (بیگمان بسیاری از مردمان از آیات . نیستند و برای آیندگان درس عبرتی باشی  

٩٢ -یونس ).] نگرند و بدانھا چنان که شاید و باید نمی(خبرند  ما غافل و بی) و دیدنی جھان  

 

خداوند او را به لعنت گرفتار کرد           اختیار کرد و ستم فرعون که ظلم  

)نھضتیار خطیبی(              

 

باھی ناخود آگاھی را انجامتشخص مسلمان چنان است که ھرگاه بنابر طبعیت بشری اش  

  داد و یا توسط اغوای شیطان و اغرای نفس سرکش گناھی سرزد بالفاصله توبه نموده و در

نمی ورزد، این مقاومت در برابر ابلیس و نفس اماره را تا آخر عمر ادامه میدھد و  گناه اصرار  

اسالمی دوری اختیار  تربیۀی آنھائیکه که از تعلیمات و ھرگز تسلیم معاصی نمی شود، ول  

  نموده و تابع ھوا و ھوس و غرق نفس پروری شده اند و در گناه کردن پافشاری و اصرار 

زند، برای آنھا به سبب معاصی و اصرار در گناھان از طرف خداوند جل جالله عقوبتمی ور  
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ُأوَلِٰئَك الَِّذيَن َطَبَع اللَُّه َعَلىٰ ُقُلوِبِھْم َوَسْمِعِھْم َوَأْبَصاِرِھْم ۖ َوُأوَلِٰئَك ُھُم { :غفلت تعیین می گردد 
} اْلَغاِفُلوَن  

و به سبب زشتیھا و (انشان ُمھر نھاده است آنان کسانیند که خدا بر دلھا و گوش و چشم  

ی حقائق بسته است، و حّس تشخیص و  ی عقلشان را به روی ھمه پلشتیھایشان، دریچه  

ھای غفلت و  با آویزان بودن پرده(و چنین افرادی ). قدرت تمییز را از ایشان گرفته است  

 .]باشند ن واقعی میغافال) خبری به دل و چشم و گوششان، که ابزار شناخت انسانند بی
108-نحل  

 غفلت انواع و اقسام خطیری دارد، یک نوع آن غفلت از پناه بردن به اهللا جل جالله می باشد،

 خداوند ھیچکس را به این نوع غفلت مبتال نکند، شخصی که به این نوع بیماری مھلک مبتال 

رد، بسوی غیر اهللا که ھیچ باشد، ھنگام مشاکل به جای اینکه به خداوند تبارک و تعالی پناه ب  

می آورد، غافل از اینکه خیر و شر ، رحمت و زحمت ھمه  خیر و شر در اختیار او نیست، روی  

َوِإْن َيْمَسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفَلا َكاِشَف َلُه ِإلَّا ُھَو ۖ َوِإْن ُيِرْدَك ِبَخْیٍر َفَلا{:در قدرت او تعالی است و بس  

}ِصیُب ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ۚ َوُھَو اْلَغُفوُر الرَِّحیُمَرادَّ ِلَفْضِلِه ۚ ُي   

تواند آن را برطرف گرداند، و اگر بخواھد  اگر خداوند زیانی به تو برساند، ھیچ کس جز او نمی  

خداوند فضل و لطف. تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند خیری به تو برساند، ھیچ کس نمی  

و او) تواند مانع آن گردد و کسی نمی(کند  ل ھرکس از بندگانش که بخواھد میخود را شام   

١٠٧ - یونس .] دارای مغفرت و مھر فراوان است   

 بندگان خداوند مکلف اند تا خاص از ذات باری تعالی استعانت جویند، زیرا چنانچه گفته آمدیم،

و بس، بنابرآن استعانت جستن  تصرف اهللا متعال است قبضۀخیر و شر و سود و زیان تنھا در    

َوَلا َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما َلا َيْنَفُعَك َوَلا َيُضرَُّك ۖ َفِإْن [از غیر اهللا ظلم و ستم محسوب می گردد 
 َفَعْلَت َفِإنََّك ِإًذا ِمَن الظَّاِلِمیَن

رساند  می و به جای خدا کسی و چیزی را پرستش مکن و به فریاد مخوان که به تو نه سودی  

از ) و دعا و عبادت خود را به جای آفریدگار متوّجه آفریدگان سازی(اگر چنین کنی . و نه زیانی  

١٠۶-یونس.] ستمکاران و مشرکان خواھی شد  

 اینگونه اشخاص ھرگاه از خواب غفلت بیدار شوند یقینا پی خواھند برد که قدرت اهللا کامل و 

ی بجز اهللا متعال اختیار دفع کردن جزئی ترین ییروعلم او تعالی محیط می باشد و ھیچ ن  

را ندارد، آن وقت خواھند دانست که این ھمه سرگردانی ھایشان به ھر در مشکل شان  
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.جھالت و غفلت بوده است ۀنتیج  

} يًلاُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِنِه َفَلا َيْمِلُكوَن َكْشَف الضُّرِّ َعْنُكْم َوَلا َتْحِو{    

به(پندارید  می) ی پرستش شایسته(کسانی را که بجز خدا : به مشرکان بگو! ای پیغمبر  

نه توانائی دفع زیان و رفع بال از شما را ) خواھید دید که(بخوانید، اّما ) ھنگام بال، به کمک   

یا این که از و ناخوشیھا را به خوشیھا تبدیل کنند و (توانند آن را دگرگون سازند  دارند، و نه می
۵۶ -إسراء )] اندوه دردھا بکاھند  

 نوع دیگر این بیماری مھلک عبارت از غفلت از توبه می باشد، اینگونه اشخاص بنابر اقتضای

 مرض بخود نمی آیند که از خدا بترسند و در حرکات و سکنات و اخالق خود تغییر آورده راه

و ھدایات نجاتبخش و حیاتبخش اهللا متعال انابت و اصالح را در پیش گیرند، غافل از ارشادات  

ھمگی به! ای مؤمنان } َوُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َجِمیًعا َأيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن{ :که می فرماید  

تا رستگار ) اید توبه کنید و از مخالفتھائی که در برابر فرمان خدا داشته(سوی خدا برگردید  
٣١ - نور . شوید  

غفلت آھسته آھسته شخص غافل را چنان مخمور می کند که باالخره ھمه اوقات  ۀنش  

می سازد، بگونه ای که  شب و روز را فرا گرفته، وی را رھسپار دیار ظلمت ھا و ضاللت ھا  

 حتی یک لحظه ھم یارای توقف را در خود نمی بیند تا باری استاده و به عقب نظری افگند تا 

و از راه رفته نادم شده و فیصله بازگشت نماید، زیرا عفو و بخشش خداوند  مگر بصیرتی یافته  

و ) زمان ھا فضیلت خاصی دارند اگر چه برخی اوقات و( جل جالله شامل ھمه اوقات است  

 بنده عاصی در ھر قسمت از شب و یا روز که از خواب غفلت بیدار شود و به بارگاه الھی روی

می یابد در حدیث شریف ذیل که امام مسلم از ابوموسی اشعری  حآورد، ابواب توبه را مفتو   

 رضی اهللا عنه روایت می کند قبول توبه و استمرار لطف و رحمت خداوند تبارک و تعالی 

إن اهللا تعالی یبسط یده بالیل لیتوب مسئ النھار و یبسط یده بالنھار { :متجلی می شود  

خویش را به ) بال کیف(خداوند دست(  }ھامسئ الیلل حتی تطلع الشمس من مغرب لیتوب  

  شب می گستراند تا توبه کسی را که در روز گناه نموده قبول نماید و دست خویش را به روز

.می گستراند تا توبه گنھکار شب را بپذیرد تا آفتاب از مغرب طلوع کند  

دامه دھند اگر اینگونه اشخاص غلفت زده به ھوش نیایند و به سفاھت و عاقبت نیندیشی ا  

 باالخره زمانی فرا خواھد رسید که دیگر ھوشیار شدن و بیدار شدن سودی نخواھد داشت، و 
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 آن لحظاتی خواھد بود که حالت نزع بر انسان طاری شده و روح به حلقوم برسد، از 

 ابوعبدالرحمن عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنھما روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم 

   خداوند عزوجل توبه بنده را می پذیرد( }إن اهللا عزوجل یقبل توبة العبد مالم یغرغر {:فرمود

.)ا لحظه ای که روح به حلقومش نرسدت  

 یکی دیگر از انواع غفلت عبارت از غافل شدن از ذکر و یاد اهللا متعال می باشد، شخص مصاب 

اد نموده و اطاعت نماید تا باران به این نوع غفلت بجای اینکه خدای متعال را به زبان و دل ی  

 احسان و مراحم خداوند متعال بر وی ببارد، بر عکس در چنان خواب غفلت فرو می رود که

 کامال در نقطه مقابل و مخالف قرار گرفته و نعمت و سعادت را به نقمت و شقاوت مبدل

به قرب و نزدیکی و می کند، او نمیداند که ذکر اهللا بزرگترین نعمت الھی می باشد که داللت  

 محبت بنده با خالق متعال نموده باعث آرامش روحی و آسایش قلب شده، گره ھای سخت 

 بسته شده زندگی را باز می گشاید، و ھمه وساوس ابلیس و دسایس نفس اماره را محو 

ھر زمانیکه وسوسه ھای شیطانی و یا ھر گونه غم و. نموده سبب تجمع فرشتگان می گردد  

و نگرانی بر انسان چیره شد، برای نجات از چنین حالتی باید فورا به یکی از انواع ذکر اندوه    

و ) یعنی ال حول وال قوة إال باهللا، گفتن( تسبیح، تحمید، تھلیل، تکبیر، حوقله: الھی از قبیل  

  استغفار و درود بر رسول خدا علیه الصالة و السالم، مبادرت ورزد، در اینصورت در ھمان لحظه

 و یا پس از مدتی تأثیر آنرا احساس نموده و یک نوع راحت توأم با فرحت جایگزین ھمه

.ناراحتی ھا گردیده و اطاعت اوامر الھی برایش آسان می شود  

 ھرگاه شخص غافل علی األقل بطور ابتدایی در جستجوی راه بیرون رفت از این مشکل خطیر

عنایت فرموده که در اثر آن پی خواھد برد که شود، باالخره خداوند برایش توفیق ھدایت را   

 سعی ورزد تا خود را از ردیف غافالن وارھاند، لذا در راه تحقیق این ھدف متعالی لحظه ای را 

 ھم ضایع نخواھد کرد و ھم به زبان و ھم از ته دل توأم با تضرع و زاری و رغبت و رھبت در 

ارشادات قرآنی در این : رک و تعالی خواھد بودھمه اوقات شب و روز در ذکر و یاد خداوند تبا  

َواْذُكْر َربََّك ِفي َنْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخیَفًة َوُدوَن اْلَجْھِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ { :خصوص چنین است
} َواْلآَصاِل َوَلا َتُكْن ِمَن اْلَغاِفِلیَن  

و آھسته و آرام، صبحگاھان ) از او(ھراس و ) در برابر خدا(پروردگارت را در دل خود، با فروتنی (
205اعراف )  ی غافالن مباش و شامگاھان یاد کن، و از زمره  
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دچار نگرداند، در حدیثی که امام بخاری) غفلت از ذکر( خداوند ھیچ کس را به این نوع غفلت   

م از ابوموسی اشعری رضی اهللا عنه روایت نموده است پیامبر اسالم علیه الصالة والسال   

مثل الذی یذکر ربه والذی ال یذکره، :[اینگونه شخص غافل را به مرده مثال داده و فرموده اند  

صفت کسی که خدا را یادمی کند و آنکه یاد نمی کند، مانند زنده و ] (مثل الحی و المیت
.)مرده است  

د، کسیکه دیگر از این بیماری را تشکیل میدھنوع فلت از واپس گردانیدن حقوق مظلومان نیز غ  

ممکن است به شکلی از اشکال باالخره مرتکب ظلم و ستم شود،  ًاغرق غفلت باشد طبع  

 وی تا زمانیکه اسیر کمند غفلت است ھرگز پی نخواھی برد که عالوه از اینکه از ظلم و ستم 

 دست بردارد باید حق مظلوم را نیز واپس گرداند و یا اینکه از او بخشش بخواھد، که شاید این

.حق عبارت از قتل یا دست درازی به مال و یا آبرو و عزت باشد   

قرار دھد تا حق ) ولی مقتول(در مورد قتل باید گفت که شخص قاتل باید خودش را در اختیار  

.بستاند )یا با قصاص و یا عفو(خویش را از وی  

بخواھد) حب مالصا(ھمچنان مال باید دوباره به مالك آن واپس گردانیده شود و یا اینکه از وی  

 که حاللش کند، ھمینگونه در مورد آبرو و عزت، اما اگر خوف آن می رفت که ھرگاه به 

صورت گرفته باشد، و به) از قبیل بدگویی، دشنام، تھمت، غیبت( شخصیکه به آبرویش تجاوز  

 خاطر عفو و بخشش خواھی خبر داده شود، شر و ضرر بر پا خواھد شد، در آنصورت به دعا و 

.ستغفار برایش اکتفاء شودا  

 بنابر حدیث نبوی صلی اهللا علیه وسلم ھرگاه کسی به اندازه یک وجب از زمین ظلم کند و 

 آنرا بگونه ای ظالمانه و ناحق غصب نماید، از ھفت زمین آن وجب برگردنش حلقه می شود، 

اهللا صلی  عن عائشة رضی اهللا عنھا أن رسول{یعنی ھفت برابر مثل طوق برگردنش می گردد  

}من األرض طوقه من سبع أرضین من ظلم قید شبر: اهللا علیه وسلم قال  

کسیکه به : از عایشه رضی اهللا عنھا روایت است که رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم فرمود  

      .) اندازه یک وجب از زمین ظلم نماید، از ھفت زمین آن وجب برگردنش حلقه می شود
 متفق علیه

   ن اسالم به ادای حقوق دیگران اگر چه ظاھرا اندک بنظر برسد، امر و ترغیببنابران دی

اصبان و بی خبران که از ھیچگونه غمی نماید، کجا این وعید شدید و کجا غفلت غافالن و    
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.تجاوز و تعددی بر حریم بینوایان مستضعف دریغ نمی ورزند  

عنوی ترغیب می کند، در صورتیکه اسالم بر اجتناب کردن از ظلم و تعدی چه مادی و چه م  

 ظلم و ستمی صورت گرفته باشد، باید در صدد استبراء و برائت ذمه شده و نباید آنرا به آخرت

 واگذرا نمود که خیلی خطیر خواھد شد، زیرا در آنجا مال و ثروت سودی نمی رساند بلکه یا از

.ھد شدحسنات و ثواب ھا کاسته می شود، و یا بر گناھان افزوده خوا  

آیا شخص غافل این ھمه را و این را که ظلم وستم ثمره نیکی ھا و ثواب ھا را می کاھد، پی 
؟.خواھد برد  

من کانت:[ابوھریره رضی اهللا عنه روایت می کند که پیامبر اسالم علیه الصالة والسالم فرمود  

وال درھم، دیناٌرخیه من عرضه أو من شیئ فلتیحلله منه الیوم قبل أن ال یکون ألعنده مظلمة   

و إن لم یکن عنده حسنات أخذ من سیئات صاحبه  تهإن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلم  

آنکه حقی از برادرش بر اوست، از آبرویش یا چیزی دیگر، باید از وی بخشش ] (فحمل علیه  

اشد به طلبد قبل از اینکه روزی بیاید که درھم و دیناری نیست و ھرگاه عمل صالحی داشته ب  

) طرف خصومت او(اندازه ظلمش گرفته شود و اگر عمل نیک نداشته باشد، از گناھان رفیقش  

بخاری) گرفته شده و بر دوش او نھاده می شود  

 غفلت از آخرت نیز یکی از صفات غافالن به شمار می رود، عیش و نشاط و جاه و جالل و 

، انسان غافل را با انواع و اقسام سایر لذات دنیوی خیلی زود گذراند، ولی با وجود آن  

 بی خردی ھا اسیر کمند ھوا و ھوس می کند، در حالیکه سرانجام، لذت مرگ را چشیده و

نتیجه اعمال را دیدنی ھستیم، پس پیروزی واقعی عبارت از نجات یافتن از عذاب دوزخ و    

َذاِئَقُة اْلَمْوِت ۗ َوِإنََّما ُكلُّ َنْفٍس {:دخول بھشت است که ھرگز با غفلت ورزیدن میسر نمی شود  

اُة الدُّْنَیا ِإلَّا َمَتاُع ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَیاَمِة ۖ َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز ۗ َوَما اْلَحَی
}اْلُغُروِر  

دافره خودتان به تمام و کمالچشد، و بیگمان به شما پاداش و پا ی مرگ را می ھر کسی مزه  

و ھرکه از آتش دوزخ به دور گردد و به بھشت برده شود، واقعًا . شود در روز رستاخیز داده می  

 .و زندگی دنیا چیزی جز کاالی فریب نیست. سعادت را فراچنگ آورده و نجات پیدا کرده است
185- آل عمران  

در جھت کسب رضای خداوند صرف نماید،شخص غافل یارای آنرا ندارد که وقت گرانبھایش را   

می کند و بجای اینکه عمرش را که بلکه بر عکس اوقات عزیزش را بیھوده به ھدر داده ضایع   
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 امتحان و مسئولیت است در راه مفید سپری نماید، به شطحیات و امور زیانمند صرف نموده، 

بن عبید اسلمی روایت می کند فرقی میان حالل و حرام نمی گزارد، در حالیکه ابو برزه نضله   

ال تزول قدما عبد حتی یسأل عن عمره فیم :[ که رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم فرمود  

 أفناه، و عن علمه فیم فعل فیه، و عن ماله من أين اکتسبه، و فیم أنفقه، و عن جسمه فیم 

پرسیده شود آنرا  در روز قیامت تا لحظه ای گامھای بنده میخکوب است که از عمرش] ( أباله  

 در کدام راه فنا نموده و از علمش که در آن چه کرده، و از مالش که از کدام راه آنرا بدست 

ترمذی )آورده و به کدام راه صرفش نموده و از جمسش که آنرا در کدام راه پیر کرده است  

آنکه مراحل پس غفلت زدگان راست تا قبل از آنکه عذاب الھی ایشان را فرا گیرد، و قبل از  

افسوس که در بیدار : ھولناک سکرات موت توأم با حسرات فوت فرا رسد و قبل از آنکه بگویند  

 شدن از خواب غفلت که باعث سرکشی ھای ما شد، تقصیر کردیم که باالخره گرفتار چنین 

 ذلت و شقاوت شدیم، پیش از این ھمه ندامت ھا و حسرت ھا، راه بازگشت و اصالح را در 

َأْن َتُقوَل {:گیرند، زیرا دیگر آن ندامت ھا و حسرت ھای بی ھنگام بی فایده خواھد بود پیش  

}َنْفٌس َيا َحْسَرَتا َعَلىٰ َما َفرَّْطُت ِفي َجْنِب اللَِّه َوِإْن ُكْنُت َلِمَن السَّاِخِريَن  

کسی ) قیامت به درگاه خدا برگردید و تسلیم فرمان او شوید و از تعالیم وی پیروی کنید تا روز  

! دریغا و فسوسا. ام خدا کرده) طاعت و عبادت(چه کوتاھیھا که در حق ! دردا و حسرتا: نگوید  

ام  ی وجودم را باخته سرمایه! وای بر من. (ام بوده) آئین یزدانی(کنندگان  ی مسخره من از زمره
۵۶ - زمر!) ام و گرفتار خشم خدا شده  

 غفلت در حقیقت عبارت از فرو رفتن در خواھشات نفسانی و نسیان ھدایات قرآنی بطوری 

.می باشد که نیروی ادراك و ضمیر از پی بردن آن عواقب ناگوار آن عاجز می ماند  

ارهــقل مــب نیابد عـواقـبه ع        چیست غفلت ھوای نفس اماره  

) خ -ن (  

تعمق کردن در آفرینش و ھدف آن را ندارند، لذا  چون اھل غفلت اھلیت و قابلیت غور و  

  ھمچون بھائم ھمواره در صدد برآورده سازی لذایذ ظاھری و زود گذر خورد و نوش اند و بس

َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَھنََّم َكِثیًرا ِمَن اْلِجنِّ َواْلِإْنِس ۖ َلُھْم ُقُلوٌب َلا {:لطفا به این وعید قرآنی توجه شود  

َأَضلُّ ۚ  وَن ِبَھا َوَلُھْم َأْعُیٌن َلا ُيْبِصُروَن ِبَھا َوَلُھْم آَذاٌن َلا َيْسَمُعوَن ِبَھا ۚ ُأوَلِٰئَك َكاْلَأْنَعاِم َبْل ُھْمَيْفَقُھ
}ُأوَلِٰئَك ُھُم اْلَغاِفُلوَن  
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و  ایم که سرانجام آنان دوزخ پراکنده کرده) در جھان(ما بسیاری از جّنیان و آدمیان را آفریده و   

آیات رھنمون به (آنان دلھائی دارند که بدانھا ) این بدان خاطر است که. (اقامت در آن است  

ھای خداشناسی و یکتاپرستی نشانه(فھمند، و چشمھائی دارند که بدانھا  نمی) کماالت را  

. شنوند نمی) ساز را مواعظ و اندرزھای زندگی(بینند، و گوشھائی دارند که بدانھا  نمی) را   

جویند و منافع و مضاّر خود را از ھم تشخیص  چون از این اعضاء چنان که باید سود نمی(ینان ا  

چرا که چھارپایان از سنن فطرت پا فراتر (ترند  ھمسان چھارپایانند و بلکه سرگشته) دھند نمی  

او آخرت از صالح دنی(خبر  اینان واقعًا بی). پویند گذارند، ولی اینان راه افراط و تفریط می نمی
١٧٩ -اعراف .ھستند) خود  

تولی شده است، بنابر تکبر و غرور خویش حقایق را انکار نموده،سکسانیکه غفلت بر آنھا م  

الھی تأثیر د که ھرگز از آیات و نشانه ھایان نمی پذیرند، آنھا چنان ھیچگونه توبه و اصالح را    

تیار می کنند، که در اثر اینگونهپذیر نمی شوند، لذا بعوض مسیر ھدایت، طریق ضاللت را اخ  

در آیت ذیل خداوند تبارک: اعتیاد غفلت متمادی باالخره ضمیر و باطن ایشان مسخ می گردد   

تأمل کردن در آیات و نشانه ھا کسانی را که در زمین تکبر می ورزند از: و تعالی می فرماید   

يَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اْلَأْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ َوِإْن َيَرْوا َسَأْصِرُف َعْن آَياِتَي الَِّذ {...خویش باز خواھم داشت  

تَِّخُذوُه َسِبیًلا ۚ ُكلَّ آَيٍة َلا ُيْؤِمُنوا ِبَھا َوِإْن َيَرْوا َسِبیَل الرُّْشِد َلا َيتَِّخُذوُه َسِبیًلا َوِإْن َيَرْوا َسِبیَل اْلَغيِّ َي
}َوَكاُنوا َعْنَھا َغاِفِلیَن َذِٰلَك ِبَأنَُّھْم َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا  

آیات خود کسانی را ) کردن ھای موجود در آفاق و انفس و از فھم ی نشانه اندیشیدن درباره(از   

دانند که آیات ما و خویشتن را باالتر از آن می(ورزند  دارم که در زمین به ناحق تکّبر می باز می  

از کتاب آسمانی و ھرگونه (ای  گر ھر نوع آیه، و ا)را بپذیرند و راه انبیاء را در پیش گیرند   

را ببینند بدان ایمان) ھای جھانی ای از نشانه ای از پیغمبران و ھر قسم نشانه معجزه  

گیرند، و چنان که راه  را ببینند آن را راه خود نمی) و رستگاری(آورند، و اگر راه ھدایت  نمی   

ھم بدان سبب ) ی شریعت خدا انحراف از جاده(ن گیرند، ای گمراھی را ببینند آن را راه خود می  

١۴۶ -اعراف . اند خبر گشته است که آیات ما را تکذیب کرده و از آنھا غافل و بی  

انسان باید ھمواره! ضایع کردن وقت -١: ذیال به چند عالمت غفلت اشاره مختصر می شود  

ھر دقیقه و ساعتی کهسعی ورزد تا از ھر لحظه عمرش استفاده اعظمی را نماید، زیرا    

می گذرد، در حقیقت از حضور و موجودیت او در ساحه زندگی کاسته شده و رھسپار یک    
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 نھایت مملو از مسئولیت می گردد، ولی شخص غافل از این درک و احساس محروم است که

  ، و توشه ایهباید در این فرصت نایاب بھترین کارنامه ھای صالح را ثبت تاریخ حیاتش نمود 

َيا َأيَُّھا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغٍد ۖ َواتَُّقوا {:برای فردای قیامت فراھم سازد
}اللََّه ۚ ِإنَّ اللََّه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  

) قیامت خودی (از خدا بترسید و ھر کسی باید بنگرد که چه چیزی را برای فردا ! ای مؤمنان  

18حشر. کنید از خدا بترسید، خدا آگاه از ھر آن چیزی است که می. پیشاپیش فرستاده است  

 در حدیث ذیل پیامبر صلی اهللا علیه وسلم شخص مکلف را به تاجر و صحت بدن و فراغ را به 

بشماررأس المال تشبیه فرموده اند، زیرا این دو از اسباب فایده و مقدمات رسیدن به کامیابی    

 می رود، پس آنکه از این دو نعمت استفاده نموده و دستوارت خدایش را عملی کند، سود 

می برد و آنکه سرمایه و رأس المال خویش را ضایع کند، وقتی نادم خواھد شد که ندامت و 
.پشیمانی سودی نخواھد داشت  

ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن : " ِبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل النَّ: َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُھَما َقاَل {  

از ابن عباس رضی اهللا عنھما روایت است که رسول (  }ِفیِھَما َكِثیٌر ِمَن النَّاِس ؛ الصِّحَُّة َواْلَفَراُغ  

  دو نعمت اند که بسیاری از مردم از آن استفاده درست : اهللا صلی اهللا علیه وسلم فرمود
مسلم) نمی نمایند، تندرستی و آسودگی از کار   

 

کی شود جبران این چه سھو کردی          ردیــو کــرف لھـزت صـزیـر عـعم  

چاره ای کن ای بیچاره با توشه ای             روز قیامت که باشی در گوشه ای  

) خ - ن(    

 

کسالت در عبادات یکی دیگر از خصوصیات مذموم غافالن سستی و: سستی و کاھلی کردن  

سرباز می باشد، این گروه اساسا از انجام دادن اعمال نیکو و شایسته و سایر اعمال نیک  

 می زنند و ھرگاه بالفرض عملی نیکوی را انجام دھند، مانند مردم بی اعتقاد، عمل مذکور را 

یات کافران توأم با کره و کسالت انجام می دھند که اینگونه کره و تظاھر در حقیقت از خصوص  

می خواھند که از مضرت و ایذای ھر دو بوده است، زیرا کفار به زعم خودشان می خواسته، و  

 طرف مومنان و مشرکان در امان باشند و نیز از ھر دو جانب مستفید شوند لذا بظاھر دعوای 

یا ایمان می نمایند ولی حتی نماز را که یک عبادت آسان است با تنبلی و کسالت از بھر ر   
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ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن ُيَخاِدُعوَن اللََّه َوُھَو َخاِدُعُھْم َوِإَذا َقاُموا ِإَلى {:فریفتن اھل ایمان انجام میدھندو
}الصََّلاِة َقاُموا ُكَساَلىٰ ُيَراُءوَن النَّاَس َوَلا َيْذُكُروَن اللََّه ِإلَّا َقِلیًلا  

دارند و به خیال ند و کفر خویش را پنھان مینمایان ھای ایشان را می نشانه(بیگمان منافقان   

دماء و اموال ایشان را در دنیا محفوظ (در حالی که خداوند ! زنند خدا را گول می) خام خود   

. زند ایشان را گول می) دارد و بدین وسیله نماید، و در آخرت دوزخ را برای آنان مھّیا می می  

ایستند و با مردم ریا حال به نماز می سست و بیخیزند،  منافقان ھنگامی که برای نماز برمی  

کنند و جز  و خدای را کمتر یاد می) و نمازشان به خاطر مردم است؛ نه به خاطر خدا(کنند  می   

14ء نسا. پردازند اندکی به عبادت او نمی  

تکاسل ھم تغافل را کن دوا            تکاسل کی باشد در طاعت روا  

) خ -ن(   

 

شانه ھای اشخاص غافل این است که معاصی را دوست میدارند در حالیکه یکی دیگر از ن  

 شخص مؤمن ھیچگونه دوستی قلبی با گناه را جایز نمی داند، اگر چه ممکن است بنابر 

 فریب شیطانی و ھوای نفسانی مرتکب عصیان و گناه شود، ولی ھرگز از دل و جان محبت 

ز آن نفرت داشته و ھمواره در جھاد کردن با نفسگناه را در وجود خود نمی پروراند بلکه ا  

.کوشیده و راه بیرون رفت از معصیت را جستجو می نماید    

محب المعصیة و الراضی بھا :[ امام غزالی رحمه اهللا در کتاب احیاء علوم الدین می نویسد  

این گروه غافل )گنھکار است) گناه(شخص محبت کننده با گناه و راضی از آن ] ( عاص  

 ھم معصیت را دوست میدارند و ھم مرتکب گناه می شوند و ھم نیت و آرزو و دعا و تالش

 رھایی از معاصی را نمی نمایند، عالوه بر این در نشر و اشاعت آن خرسند شده و از اعالن 

 نمودن گناه پوشیده لذت می برند که این عمل یک نوع عناد و سرکشی بوده و استخفاف به 

محسوب می گردد، ذیال ابوھریره رضی اهللا عنه حدیثی را روایت می کند اسالم و مسلمین  

که رسول خدا علیه الصالة والسالم در مورد کسانیکه گناھان پوشیده را افشاء و اعالن    

کل امتی معافی إال المجاھرین، و إن من المجاھرة أن  {:می کنند چنین فرموده است  

یا فالن عملت البارحة کذا و کذا : د ستره اهللا علیه فیقولیعمل الرجل باللیل عمال ثم یصبح و ق
}و قد بات یستره ربه و یصبح یکشف ستره اهللا عنه  
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 ھمه امتم مورد عفو قرار می گیرند، مگر اعالن کننده گان، و از زمره ای اعالن این است که 

خداوند آن  مردی در شب عملی را انجام دھد و باز صبح کند در حالیکه شب را سپری کرده و  

متفق علیه )را بر وی پوشیده و او صبح کرده و آنچه را که خدا پوشیده داشته ظاھر می کند  

 اگر اینگونه اشخاص از خواب غفلت بیدار  می شدند، و عقل و ھوش را بکار می انداختند 

.ودندحتما بعوض این ھمه افتخارات میان تھی و الف و گزاف راه اصالح و توبه را اختیار می نم  

 

جھر معصیت دان ز ھر معصیت        بکن پرھیز تو ز جھر معصیت  

باشد چون جھنم شھر معصیت       مکن رنجه قدم بھر معصیت  

تا ز قھر خدا یابی خالصی            اظھار معاصی مکن ای عاصی  

یسخت گوشت مالند سخت بازی گوش             یو روز فخر فروش یشب شراب نوش  

فاف باشدحھم در شان نیکان استن         الف است و گزاف باشد این مباھات  

به دین خیر البشر خادم شود      عاصی ھمان بھتر که نادم شود  

) خ -ن(   

 

 ھمچنان از عالیم خطیر غفلت تھاون و عادی پنداشتنی گناھست که این پندار راه بسوی 

اصی خواھد نمود، نادیده گرفتناصرار را گشوده باالخره انسان را رھسپار ورطه مھلک مع  

 معصیت اگر چه ظاھرا کوچک به نظر برسد ولی ممکن است باعث بزرگ شدن آن شود، از 

 ابوھریره رضی اهللا عنه روایت است که وی از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم شنید که

لُّ بَھا ِإَلى النَّاِر أْبَعَد ِممَّا بْیَن المْشِرِق إنَّ اْلَعْبد َلَیَتَكلَُّم ِبالَكِلمِة َما َيَتبیَُّن فیَھا َيِز  {: می فرمود  

متفٌق علیِه }.والمْغِرِب . 

می آورد که در مورد آن نمی اندیشد و به سبب آن ھر آئینه بنده ای کلمه ای را به زبان(   

متفق علیه) به دوزخ می لغزد، دورتر از آنچه در میان مشرق و مغرب است  

ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َيَرى ُذُنوَبُه َكَأنَُّه َقاِعٌد  {:اهللا علیه وسلم می فرماید در حدیث دیگری آنحضرت صلی  

مؤمن گناھی را } َتْحَت َجَبٍل، َيَخاُف َأْن َيَقَع َعَلْیِه، َوِإنَّ اْلَفاِجَر َيَرى ُذُنوَبُه َكُذَباٍب َمرَّ َعَلى َأْنِفِه  

بر سر او می افتد و  می ترسد کهمی نماید زیر کوھی نشسته است،  انجام میدھد فکرکه   

بخاری) است شخص فاجر گناھش را مانند این می بیند که مگس از باالی بینی اش عبور کرده  
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در ورطه غفلت ھالک شد و مرد       ھر که گناه کرد و آنرا کم شمرد  

نفس اماره بیشتر اصرار کند            تھاون پسندی ترا خوار کند  

) خ -ن(   

 

ختصر جا دارد مروری به آن چیزھای نمائیم که سبب و باعث غفلت می شوند، و این در این م  

ھمه حتی الوسع سعی می ورزد تا از موضوع خیلی ھا مھم است، زیرا ھر شخص مسلمان   

 اقسام اسباب غفلت اجتناب و دوری اختیار نموده و بعنوان یک شخصیت بیدار و عاقل و آگاه 

َل:[زندگی را بسر برد َه ِإلَّا ٱللَُّهَفٱعۡ بدان که نیست معبود بر ) از روی یقین( پس ] ( مۡ َأنَُّهۥ َلاۤ ِإَلـٰ
١٩ -محمد ) حق مگر اهللا  

 از مھمترین اسباب غفلت جاھل بودن به خداوند تبارک و تعالی می باشد، جاھل بودن به اهللا 

انسان گذاشته باالخرهجل جالله و اسماء و صفات او تعالی تأثیر منفی اش را بر قلب و ضمیر   

، بدیھی است که )العیاذ باهللا .( وی را از خوف و امید و محبت الھی بی بھره خواھد نمود   

عدم و یا کمرنگ شدن خوف و امید و محبت الھی در قلب و ضمیر از بزرگترین عوامل غفلت به 
.شمار می روند  

اسماء و صفات اهللا را شناس      وسواس تا نکند شیطان خناس  

گیرد ال جرم پی نفس لئیم       ھر بی خبر از خداوند عظیم  

) خ -ن(   

 شخص مؤمن و موحد سعی می ورزد تا اسماء و صفات اهللا متعال را مطالعه نموده و به ھمه 

بدون استثناء ایمان و اھتمام بندگی می داشته باشد، در این ) ثابت شده(اسمأ و صفات  

نسبت به خالقش بیشتر شود به ھمان پیمانه از میزان  صورت به ھر اندازه ایکه معرفت وی
.غفلت وی کاسته خواھد شد   

 پس ھرگاه یک انسان خدایش را بشناسد حتما صفت خوف و امید و محبت او تعالی در قلب و

ضمیرش پیدا می باشد و کسیکه صفات مذکور در باطن او وجود ندارد اصال خداوند را    

.نشناخته است  
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عاشقان شدند و دل به حق باختند      ه خدا را شناختندعارفان چونک  

یابد به دل داغ محبت او           ھرکه به حق دارد معرفت او  

ولی در ین باب الزم و ملزوم اند         علم و عشق ھر چند دو وادی معلوم اند  

معرفت بی محبت دعواست و بس          چونکه موضوع بحث ما خداست و بس  

) خ -ن(   

 از بزرگترین اسباب غفلت یکی ھم معصیت می باشد و گناه اگر چه ظاھرا کوچک بنظر برسد

ولی روی ھمرفته دایره آن وسیع شده و باالخره به گناھان بزرگ که مانع آگاھی و بصیرت    

می شوند، تبدیل می گردد، بحدی که فرق میان حق و باطل دشوار بلکه ناممکن معنوی   

}َكلَّاۖ َبلۡۜ َراَن َعَلىٰ ُقُلوِبِھم مَّا َكاُنوا۟ َیكِۡسُبوَن{:ل فرموداهللا متعا. می شود  

١۴ -المطففین ) نه چنین است بلکه زنگ بسته است بر دلھایشان آنچه می کردند  

 

با دین بود از اینجا کینه دل          چرکین شود از گناه  آئینه دل  

) خ -ن(   

 

إن للحسنة ضیاًء في الوجه ونوًرا في القلب{ :رمایدمی ف عبداهللا بن عباس رضی اهللا عنھما   

 وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسیئة سواًدا في الوجه وظلمة

}في القلب ووھًنا في البدن  ونقًصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق   

اخی در رزق و قوتی در روشنایی در چھره و نوری در قلب و فر) سبب(ھمانا حسنه و نیکویی   

سیاھی در چھره و ) سبب(جسم و محبت در قلب ھای مردم است و ھمانا گناه و کار ناپسند  

.تاریکی در قلب و سستی ضعف در بدن و نقص در رزق و کینه در قلب ھای مردم است  

می رود، باید دانست که مصائب و متاعب مادی و معنوی که غفلت ھم جزو آنھا بشمار   

اعمال و افعال قریب و یا بعید انسان ھاست در حالیکه اهللا متعال بنابر رحمت به سبب  

َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو {:بیکرانش از بسیاری گناھان در می گذرد 
}َعْن َكِثیٍر  

تازه خداوند از. اید ود کردهرسد، به خاطر کارھائی است که خ آنچه از مصائب و بال به شما می  

اید و یا با کارھای نیک  که شما از آنھا توبه نموده(کند  گذشت می) از کارھای شما(بسیاری    
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٣٠ -شوری  })اید ی اعمال زدوده و پاک کرده آنھا را از نامه  

ر بلکه ھرگاه نیت و اعتقاد و اعمال بندگان از نیکویی و ثواب بسوی زشتی ھا و عصیان برود، د  

  :ستاند آن صورت انعام به انتقام تبدیل می شود و خداوند جل جالله نعمت ھایش را باز می

نَّ اللََّه َسِمیٌع َذِٰلَك ِبَأنَّ اللََّه َلْم َيُك ُمَغیًِّرا ِنْعَمًة َأْنَعَمَھا َعَلىٰ َقْوٍم َحتَّىٰ ُيَغیُِّروا َما ِبَأْنُفِسِھْم ۙ َوَأ{ 
}َعِلیٌم  

دھد مگر  است که خداوند ھیچ نعمتی را که به گروھی داده است تغییر نمیاین بدان خاطر   

و دیگر شایستگی نعمت خدا را نداشته باشند و بلکه (این که آنان حال خود را تغییر دھند   

۵٣-انفال .است) از افعال مردمان(آگاه ) اقوال و(و بیگمان خداوند شنوای ) سزاوار نقمت گردند  

 

شخص عاصی صحت را سازد سقم      ردد نقماز معاصی نعم می گ  

مکرشان جز ضررشان نیفزود      قوم نوح و قوم لوط و قوم ھود  

با دین بود از اینجا کینه دل      چرکین شود از گناه آئینه دل  

در نظر جھان ذلیلت کند     فعل شر ای جوان علیلت کند  

ن ما برخاستاز فرط گناه از بی     حیا که آبروی ھر پیر و برناست  

رسوا شد به جھان رویش سیاه کرد      ھرکه با گناھان عمرش تباه کرد  

روح تو از معصیت گردد نحیف       جسم ترا معاصی کند ضعیف  

که نشود ای عاصی قرینت کس       ز آفات معاصی ھمینت بس  

از مقام واالیش سافل کند         معاصی آدمی را غافل کند  

ھرگز نیافتم عاقل در معاصی        ان و نواصیبه گخبس دیده ام ن  

بحر و بر طوفان و تالطم شود         ز منکر عمران دنیا گم شود  

) خ -ن(   

 

به خواب  را قابل تذکر است که ھر مسلمان و مؤمن آگاه و با بصیرت از آن چیزھای که انسان  

ت، و غیره، تا حد توان حب دنیا، ھمنشین بد، غفلت از موت و آخر: غفلت می کشاند مانند
.نمایداجتناب و ابتعاد اختیار   

شخص غافل دشمن می خواند دوست را       شخص غافل مغز می پندارد پوست را  
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شخص غافل مانند کودک بود           ترک غفلت کن گر چه اندک بود  

غافل تو از سال و ماه و ھفته یی          بس که اندر خواب غفلت رفته یی  

خدایش به غفلت گرفتار کند               در جرم و گناه اصرار کندھر که   

به عواقب نیابد عقل ماره                چیست غفلت؟ ھوای نفس اماره  

اسیر بند آن به جز جاھل نیست             رھایی ز غفلت کار کاھل نیست  

ند کورخواب غفلت چشم حق بین ک          چشم غافل کی بیند نور ھمچو نور  

خدایا حظ جنتم دیدار کن            الھا از این غفلتم بیدار کن  

) خ -ن(   

  آیا ھمین زھر غفلت در طول زمانه ھا، توسط جباران تاریخ جبرا به توده ھای ضعیف خورانده
  

  نمی شد؟ و تاکنون این سنت سیئه زورمندان به اشکال و انواع گوناگون دوام دارد تا به قصد 
  

  صد شوم شان ملت ھای ضعیف را اغفال نموده و خود بر اریکه قدرت بمانند باید اعمال مقا
  

  نخستین تعلیم برای ھر انسان حتی قبل از سن تکلیف این باشد که پیوسته آگاھی و بیداری
  

  را سرمشق زندگی قرار دھد، تا بواسطه غافلگیران غافلگیر نشود، زیرا غفلت دشمن دیرینه 
  

  ھای آدمیزاد است که با صد نیش فریب وی را می گزد، و از پا در  خوشبختی ھا و سعادت
  

  .می آورد، تا باالخره عمران رؤیاھا و آروزھای او را به ویرانه ھای یاس و نومیدی تبدیل کند

http://www.khetabat.com

