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          12غفلت ـ
  )قسمت دوم   (ـ آرزوي دراز5 عوامل غفلت   

ــ 5 ــاخته،      آنـ ــان س ــويش دورش ــت خ ــد از رحم ــه خداون ــستند ك ــسانى ه ــا ك ه
  )23! (شان را كور كرده است هاي شان را كر و چشم هاي گوش

  )24! (شان قفل نهاده شده است؟ هاي كنند، يا بر دل  ها در قرآن تدبر نمى آيا آن
ها، پشت به حق كردند، شيطان اعمال  بعد از روشن شدن هدايت براى آن     كسانى كه   

  )25! (شان را در نظرشان زينت داده و آنان را با آرزوهاى طوالنى فريفته است زشت
  َلُهــمْ  ْملــى َأْدبــارِِهْم ِمــْن بـَْعــِد مــا تـَبَـــيََّن َلُهــُم اْلُهــَدى الــشَّْيطاُن َســوََّل َلُهــْم َو أَ  ِإنَّ الَّــذيَن اْرتَــدُّوا َعلــى

  )25محمد(
به معنى حاجتى است كه نفس آدمى نسبت بـه  ) بر وزن قفل ("ؤل س "  از ماده  َسـوَّلَ 

  آن حريص است 
اند، چنـان كـه در         تفسير كرده  " اميد و آرزو   "را به معنى    بعضى آن  به همين دليل  و  (
چـه را   آن! ى موسـى ا«:  ـ فرمـود  .قَـْد ُأوتِيـَت ُسـْؤَلَك يـا ُموسـى: خـوانيم   طه نيز مـى 36آيه 

  ) !خواستى به تو داده شد
كه به آن حريص است، است معنى ترغيب و تشويق نسبت به امورى       به   " تسويل " و

كنـد، و     هايى است كه او در جان انـسان مـى    خاطر وسوسه و نسبت اين امر به شيطان به      
  .شود   مانع هدايت او مى

 معنى ايجـاد طـول امـل و آرزوهـاى دور و دراز               به " امالء "  از ماده   َلُهمْ  َو َأْملىجمله  
  .دارد است كه انسان را به خود مشغول داشته و از حق بازمى

  472، ص 21 تفسير نمونه، ج
روايت كرده فرمود اين آيه نـازل       السالم    عليهدر كافى ذيل آيه فوق از حضرت صادق         
السالم  عليه المؤمنين  ها بر اثر ترك واليت امير    شده در حق اولى و دومى و سومى چه آن         

از ايمان برگشتند و مرتد شدند و نيز در حق تابعين و پيروان ايشان جارى است و مـراد            
هـا بـر واليـت     از شيطان در اين آيه دومى است چه مردم را وسوسه كرد و نگذاشـت آن    

  .ثابت و برقرار بمانند السالم   عليه المؤمنين امير
  350، ص6 تفسير جامع، ج


