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          زدايي غفلت     24 ـ غفلت
 اگـر  يـا  نشويم غفلت دچار كه كنيم چه كه است پرسش قابل نكته اين شده ذكر موارد از بعد
 برخـي  ضـمن  در سؤال  اين پاسخ نماييم؟ تبديل هوشياري به را غفلت كه كنيم چه ايم، شده دچار

 كبر از پرهيز است، كبر غفلت، ادايج عوامل از يكي وقتي مثال عنوان به. است آمده گذشته مطالب
  .بود خواهد غفلت از دوري هاي راه از يكي نيز

  خدا شناختـ 1
... و مادر و پدر و رفيق و دوست از قدرتش كه است خدايي شناسيم، مي ما از بعضي كه خدايي

 در ولـي  دهـيم   نمـي  راه دل بـه  شرمي و هراس هيچ و كنيم  مي گناه او حضور در زيرا. است مترك
 درك و شـناخت  عـدم  گـردد،  مـي  غفلـت  باعـث  كه اساسي مشكل .كنيم نمي گناه ديگران حضور
  .باشد مي حق حضرت صفات و خدا از صحيح
  .است تر نزديك ما به گردن رگ از خداوند كه اين

» و الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَد و لَمما نَع وِسستُو بِه هنَفْس نُ ونَح أَقْرَب هنْ إِلَيلِ مبح ريدرا انـسان  مـا  ــ  الْو 
  )16/ق(»!تريم نزديك قلبش رگ از او به ما و دانيم، مى را او نفس هاى وسوسه و آفريديم
 مـا  قلـب  در كـه  چـه   آن بـر  حتـي  ــ  چيـز   همـه  بر و است خبير و عليم و قادر خداوند كه اين

  .دارد احاطه ـ گذرد مي
»لَمعينُ خَائنَةَ يالْأَع   ا وى متخُْف وردرا چـه  آن و گـردد  مـى  خيانـت  بـه  كـه  را هايى چشم او ـ الص 
  )19/غافر(».داند مى دارند، مى پنهان ها سينه

 فَقَـد  للقَائـك  الاستعداد عنِ الْغَفْلَةُ أَنَامتْني إِنْ إِلَهِي «:فرمايد  مي شعبانيه مناجات در اميرالمؤمنين
 برده، فرو خواب هب مرا ديدارت براى شدن آماده از خبرى بي اگر خدايا ـ آلَائك بِكَرَمِ الْمعرِفَةُ نَبهتْني
  ».كرده بيدار مرا هايت نعمت بزرگى هب معرفت عوض در ولى

 دور مـا  از غفلـت  باشـيم،  داشـته  دائمي توجه بتوانيم است آمده زير در كه روايتي به تنها اگر
  .شد خواهد
   :كرد عرض و رسيد السالم عليه سجاد امام نزد شخصي «

  .اي هوعظم هب مرا ده پند پس گناه و معصيت از كرد توانم نمي صبر و گنهكارم مردى من
  .كن گناه خواهى چه هر و  بكن كار پنج :فرمود حضرت

  .كن گناه خواهى چه هر و  را خدا روزى مخور كه اين اول
  .كن گناه خواهى چه هر و  نبيند را وت خدا كه موضعى كن طلب دوم
  .كن گناه خواهى چه هر و  رو بيرون خدا ملك از موس

 چـه  هـر  و  خـود  از را او كـن  دفع پس كند قبض را تو  روح كه بيايد الموت ملك چون چهارم
  .كن گناه خواهى

 خواهى چه هر و  دوزخ در مشو داخل تو ،كند آن داخل را تو دوزخ مالك خواست چون پنجم
  )130ص األخبار جامع( ».كن گناه


