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          11غفلت ـ
  )قسمت اول(   ـ آرزوي دراز5    عوامل غفلت

ها بخورند، و بهـره      بگذار آن ـ   َذْرُهْم يَْأُكُلوا َو يـََتَمتـَُّعوا َو يـُْلِهِهُم اْألََمـُل فَـَسْوَف يـَْعَلُمـونَ «ـ  1
  )3/حجر(» !گيرند، و آرزوها آنان را غافل سازد ولى بزودى خواهند فهميد

 وَ  اْلَعْقـلَ  يُـْذِهبُ  اْألََمـلَ  َأنَّ  اللَّـهِ  ِعبَـادَ  اْعَلُمـوا وَ  « :فرمود مالسال  عليه علي اميرالمؤمنينـ  2
 ـ َمـْأُزور َصـاِحَبهُ  ِإنَّ  وَ  ُغـُرورٌ  فَِإنَّهُ  اْألََملَ  فَاْكِذبُوا احلَْْسَرة يُوِرثُ  وَ  اْلَغْفَلةِ  َعَلى َحيُثُّ  وَ  اْلَوْعدَ  ُيَكذِّبُ 
 و آورد، غفلـت  دهـد،  دروغـين  نويدهاى دهد، باد بر را عقل آرزو كه بدانيد !خدا بندگان
 (».گنهكـار  آرزومنـد  و اسـت،  فريـب  آرزو كـه  نـشويد  آرزو پايبنـد  گردد، حسرت باعث
  )152ص العقول تحف
روايت شده است كه اسامة بن زيد كنيزى به صد دينار خريد كه يك ماهه بهاى                ـ  3

آيـا از   : اين سخن را شـنيدند، فرمودنـد       وسلم  آله  و  عليه  اهللا  صليچون پيامبر   . و را بپردازد  ا
خرد؟ همانا كه اسـامه داراى        كنيد كه چيزى را با مهلت يك ماهه مى          اسامه شگفت نمى  

آرزوى دراز است و سوگند به آن كسى كه جان من در دست اوست، من چشم بـر هـم                    
ديگر نرسيده، ممكـن اسـت خداونـد         م هنوز دو پلكم به يك     پندار  كه مى  زنم مگر آن    نمى

كه چشم از    پندارم كه پيش از آن      كه مى  نگرم مگر اين    سويى نمى  فرمايد و به    قبض روحم 
كـه   نهـم مگـر آن   ى بـر دهـان نمـى   ا آن سوى بردارم، ممكن است بميـرم و هـيچ لقمـه          

  . پندارم پيش از فرو بردن آن ممكن است به كام مرگ فرو شوم مى
هاى خود را به مـرگ       انديشيد، نفس   اگر درست مى  ! اى آدميان : سپس چنين افزودند  

چـه وعـده داده      وعده دهيد و سوگند به آن كـس كـه جـان مـن در دسـت اوسـت، آن                   
  .توانيد آن را عاجز كنيد ايد، هر آينه خواهد آمد و شما نمى شده

  690روضة الواعظين ـ ترجمه مهدوى دامغانى، ص
  : على عليه السالم فرمود ـ4
فردا زنده خواهم بود حقيقت مرگ را در نيافته است، هـر كـس        هر كس بگويد من     «

  .»گردد آرزوى دراز داشته باشد مرتكب گناه مى
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