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  غفلت
  شود؟ مي برطرف كي غفلت
  :شود مي خطاب گونه اين بندگان به كه فرمايد مي قيامت حاالت خصوص در خداوند

 تو :)شود مى خطاب او به( ـ حديد الْيوم فَبصرُك غطاءك عنْك فَكَشَفْنا هذا منْ غَفْلَةٍ  في كُنْت قَدلَ «
 چـشمت  امـروز  و زديـم،  كنـار  تـو  چشم از را پرده ما و بودى غافل )بزرگ دادگاه و( صحنه اين از

  )22/ق( »!است تيزبين كامالً
 مـشاهده  فعالً كه هايى اين از دنيا در تو " هذا منْ غَفْلَةٍ في كُنْت لَقَد " :شود مى خطاب طور اين«
 شـد،  نمـى  غايـب  تـو  از هرگـز  و بود چشمت جلو هم دنيا در كه چند هر بودى، غفلت در كنى مى

 و تـو  بـين  حـائلى  و پرده و ساخت غافل ها آن درك از را تو اسباب، به ات بستگى دل و تعلق ليكن
 نتيجـه  در "فَبـصرُك " ايـم،  زده كنـار  چشمت و درك جلو از را پرده آن ما اينك افكند، حقائق اين

 بينـى  مـى  شـده،  نافـذ  و تيـزبين  "حديـد " است قيامت روز كه امروز "الْيوم" دلت چشم و بصيرت
  .ديدى نمى دنيا در كه را چه آن

 و رود مى كنار انسان بصيرت چشم جلو از غفلت پرده روز آن در كه  شود مى استفاده آيه اين از
 و"آيـه  ماننـد  آمـده،  نيز ديگر بسيار آيات در نكته اين و كند، مى مشاهده را امر حقيقت نتيجه در

ارِ  الْواحد للَّه الْيوم الْملْك لمنِ "آيه و ،)19/انفطار( "للَّه يومئذ الْأَمرُ ديگـر  آيـاتى  و )16/غـافر ( "الْقَهـ 
 تهيـه  روزى همـان  از ديـده،  تهيـه  انـسان  قيامت فرداى براى خدا چه آن كه اين دوم ...ها اين نظير
 18 ج الميـزان  ترجمـه  (».اسـت  بـوده  پنهـان  او بـصيرت  چشم از ولي بوده دنيا در انسان كه ديده
  )524ص

  نيست پذيرفته غفلت
 اسـت  امـري  ايـن  و اسـت  داده قـرار  را بصيرت و خداخواهي ها  انسان ي  همه وجود در خداوند

 و غفلـت  كـس   هيچ از دليل همين به. است افتاده اتفاق جهان اين به انسان ورود از قبل كه فطري
  :است فرموده تصريح موضوع اين به كريم قرآن در خداوند. نيست پذيرفته توجهي بي يا خبري بي

» أَخَذَ إِذْ و كبنْ رني مب  منْ آدم مورِهظُه متَهيذُر و مهدلى أَشْهع  هِمأَ أَنْفُس تلَس كُملـى  قالُوا بِرَبب  
 پشت از پروردگارت كه را زمانى )بياور خاطر به( و ـ غافلينَ هذا عنْ كُنَّا إِنَّا الْقيامةِ يوم تَقُولُوا أَنْ شَهِدنا

 من آيا" :)فرمود و( ساخت خويشتن بر گواه را ها آن و برگرفت را ها آن ي  ذريه آدم، فرزندان صلب و
 :بگوييـد  رسـتاخيز  روز )مبـادا  كرد چنين( "!دهيم مى گواهى آرى،" :گفتند "نيستم؟ شما پروردگار

  )172/اعراف( !»)مانديم خبر بى توحيد فطرى پيمان از و( "بوديم غافل اين، از ما"
  :است فرموده اشاره موضوع همين به شعبانيه مناجات در نيز اميرالمؤمنين

» ي فَشَكَرْتُكخَالي بِإِدف ككَرَم تَطْهِيرِ ونْ قَلْبِي لاخِ مسنْك الْغَفْلَةِ أَومـرا  كه گويم سپاس را تو ـ  ع 
  ».ساختى پاكيزه خويش غفلت و خبرى بي هاى چرك از را دلم و اى كرده داخل خويش كرم در
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  ها بدبختى ى همه كليد

»و مهرأَنْذ مورَةِ يسإِذْ الْح يرُ قُضالْأَم و مغَفْلَةٍ  في ه و منُونَ ال هؤْمروز( حـسرت  روز از را آنان ـ ي 
 هـا  آن و !يابد مى پايان چيز همه هك هنگام آن در بترسان، )است تأسف  مايه همه براى كه رستاخيز

  )39/مريم( »!آورند نمى ايمان و غفلتند در
 غفلـت  ها، بدبختى ى همه كليد « :است آورده شود  مي استفاده آيه اين از كه هايي  نكته در قرائتي استاد

 از غفلـت  هـا،  توطئـه  از غفلـت  گنـاه،  پيامـدهاى  و آثـار  از غفلت معاد، از غفلت خداوند، از غفلت. است
  ».رشد هاى زمينه و استعدادها و جوانى از غفلت و آن هاى سنّت و تاريخ از غفلت محرومان،

  )269ص 7 ج نور تفسير ( 
  :اند فرموده نيز السالم عليه علي اميرالمؤمنين

  )265ص غررالحكم (».است دشمنان ترين رساننده زيان غفلت ـ الْأَعداء أَضَرُّ الْغَفْلَةُ «
  )همان (». است احمقان خصلت خبرى بى و غفلت ـ النَّوكَى شيمةُ الْغَفْلَةُ «
  )57ص همان( ».است )چيزها و ها فرصت( دادن دست از غفلت ـ فقد الغفلة «
  

  غفلت آثار
 خـصوص   بـه  و دنيـا  در خطرناكي بسيار آمدهايي  پي و آثار داراي غفلت روايات و قرآن بيان در
  .است آخرت

  كفر ى زمينه ) 1
  :اند آورده شود مي استفاده )39/مريم(قبل آيه از كه هايي پيام در تيقرائ استاد

  )270ص 7 ج نور تفسير( »يؤْمنُونَ ال هم و غَفْلَةٍ في. است كفر ى زمينه غفلت«
  افراط و هوى پيروى )2
» ال و عنْ تُطأَغْفَلْنا م هنْ قَلْبكْرِنا عذ و عاتَّب واهه كانَ و رُهدنيـا،  زيورهاى بخاطر هرگز و ـ رُطاًفُ أَم 

 !مكـن  اطاعـت  ساختيم غافل خود ياد از را قلبشان كه كسانى از و !برمگير ها آن از را خود چشمان
  )28/كهف( ».است افراطى كارهايشان و كردند، پيروى نفس هواى از كه ها همان
 شـده  گفتـه  بعـر  كـالم  از و اسـت  آن از خـروج  و حـق  از تجـاوز  معنـاى  به "فرط "كلمه «

 آثـار  از افـراط،  و هـوى  پيـروى  و برنـد  مـى  كار به روى زياده و اسراف مورد در را "افراطا افرط،":كه
  ».است تفسير عطف منزله به "أَغْفَلْنا"جمله بر جمله دو عطف جهت همين به و است، قلب غفلت

  )420ص 13 ج الميزان ترجمه (
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  ضَلُّاََ هم بلْ )3
» و أْنا لَقَدذَر لنَّمهنَ كَثيراً جالْجِنِّ م الْإِنْسِ و ملَه ونَ ال قُلُوبفْقَهبِها ي و منٌ لَهيرُونَ ال أَعصببِهـا  ي و 
مونَ ال آذانٌ لَهعمسبِها ي كلْ كَالْأَنْعامِ أُولئب مأَضَلُّ ه كأُولئ ملُونَ هالْغاف   

 كـه  دارند يى )ها عقل( ها دل ها آن آفريديم دوزخ براى را انس و جن از بسيارى گروه يقين، به
 آن بـا  كـه  هـايى  گـوش  و بيننـد  نمـى  آن با كه چشمانى و فهمند نمى )و كنند، نمى انديشه( آن با

 داشـتن  بـا  كـه  چـرا ( غافالننـد  همـان  اينـان  !تـر  گمراه بلكه چهارپايانند همچون ها آن شنوند نمى
  )اعراف179(»)!گمراهند هم باز هدايت، امكانات گونه همه

  :كند مى خالصه جمله سه در را دوزخى گروه صفات آيه اين«
  .)بِها يفْقَهونَ ال قُلُوب لَهم( "كنند نمى انديشه و درك آن با كه دارند هايى قلب ها آن "كه اين نخست

 و گرنـد ن نمـى  را حقـايق  ي  چهـره  هـا  آن بـا  امـا  دارند بين حقيقت و روشن هاى چشم "كه اين دوم
  .)بِها يبصرُونَ ال أَعينٌ لَهم و( "گذرند مى ها آن كنار از نابينايان همچون

 شـنيدن  از را خود كران همچون و "شنوند نمى را حق سخنان سالم، گوش داشتن با "كه اين سوم
  .)بِها يسمعونَ ال آذانٌ لَهم و( سازند مى محروم حق حرف
 و بيـدار  فكـر  در پايـان  چهار از آدمى امتياز كه چرا "پايانند چهار همچون حقيقت در ها اين "
  .)كَالْأَنْعامِ أُولئك( اند داده دست از را همه ها آن متاسفانه كه است شنوا گوش و بينا چشم
  .)أَضَلُّ هم بلْ( "باشند مى تر پست و تر گمراه پايان چهار از ها آن بلكه "

 و سـالم  عقـل  داشـتن  بـا  ها آن ولى نيستند، امكانات و استعدادها اين داراى چهارپايان كه چرا
 بـه  گـرايش  و پرسـتى  هوا اثر بر اما دارند، را تكامل و ترقى گونه همه امكان شنوا گوش و بينا چشم
  .گردد مى آغاز جا همين از آنان بزرگ بدبختى و گذارند، مى استفاده بال را استعدادها اين ها پستي
 سـرگردانند  زنـدگى  هـاى  بيراهـه  در جهت همين به و "هستند خبرى بي و افلغ افراد ها آن "

)كأُولئ ملُونَ هالْغاف(.  
 برابـر  در سعادت درهاى كشند، مى فرياد تشنگى از ولى است، دستشان كنار حيات آب چشمه

  )21ص 7 ج نمونه تفسير( ».كنند نمى نگاه آن به حتى اما است، باز رويشان
  

 سـبحان  خداى مشيت كه است غفلتى چون آنند، دچار ايشان كه است مانه غفلت حقيقت«
 آن بـه  را ايـشان  هايـشان،  گـوش  و هـا  چشم و ها دل بر زدن مهر با خدا مشيت و است، آن مساعد
  )439ص 8 ج الميزان ترجمه (».است باطلى و ضاللت هر ريشه غفلت كه است معلوم و كرده، مبتال
 و هـدايت  مـسير  در الهى هاى نعمت از نبردن بهره خاطر به ها، انسان از بسيارى شدن دوزخى«
  )230ص 4 ج نور تفسير( ».اند زده غفلت به را خود دل، و گوش چشم، داشتن با زيرا. است كمال
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  است آتش جايگاهشان )4
نْ  هم الَّذينَ و ابهَِ اطْمأَنُّواْ و الدنْيا بِالحَيوةِ رضُواْ و لقَاءنَا يرْجونَ لَا الَّذينَ إِنَّ « نَـا  عـاتايلُونَ  ءغَـاف * 
لَئكأُو مئهأْوم ا النَّارونَ كَانُواْ بِمبكْسبـه  و ندارنـد،  )رستاخيز روز و( ما مالقات به ايمان كه ها آن ـ ي 
 هـا  آن )ي  همـه ( * غافلنـد،  مـا  آيات از كه ها آن و كردند، تكيه آن بر و شدند خشنود دنيا زندگى

  )8و7/يونس(»!دادند مى انجام كه كارهايى خاطر هب است، آتش جايگاهشان
 احـساس  عـدم  سرچـشمه  خـدا  از بيگـانگى  و خـدا،  از بيگـانگى  ي  سرچـشمه  الهى، آيات از غفلت «

  ».باشد تواند نمى آتش جز چيزى آن سرانجام و است، گناه و فساد و ظلم به آلودگى و مسئوليت،
  )233ص 8 ج نمونه تفسير( 

  *الـدنْيا  الْحيوةَ إِلَّا يرِد لَم و ذكْرِنَا عن  تَولى من عن فَأَعرِض ":كه است آيه اين مضمون به نزديك «
كم ذَاللَغُهبنَ ملْمِ مإِنَّ  الْع كبر وه لَمن أَعن ضَلَّ بِمع هبِيليـاد  از كه كسى از است چنين كه حال   * س 

 هاسـت  آن آگـاهى  حد آخرين اين * !كن اعراض طلبد، نمى را دنيا مادى زندگى جز و گرداند مى روى ما
   )30و29/نجم("شناسد مى بهتر اند شده گمراه او راه از كه را كسانى تو پروردگار
 كـه  شـود  مـى  آن باعـث  و است، او آيات از غفلت خدا ذكر از اعراض كه اين بر دارد داللت نيز آيه اين

 خـود  ايـن  و بزنـد  دور آن شـؤون  و دنيا زندگى تنگ ديوارى چهار در تنها او علم گشته، كوتاه دمىآ ديد
 إِنَّ":فرمايـد  مـى  كـه  جـا   آن شـده،  تعريف حساب روز فراموشى به ضاللت اين كه است، خدا راه از ضاللت
 شـوند،  گمـراه  خدا راه از كه كسانى ـ الْحسابِ ومي نَسوا بِما شَديد عذاب لَهم اللَّه سبِيلِ عنْ يضلُّونَ الَّذينَ
  )18ص 10 ج الميزان ترجمه (  » )26/ص( "دارند حساب روز كردن فراموش خاطر هب شديدى عذاب
. اسـت  غـافالن  بـراى  هـم  آن كـاذب  بخـش  آرام دنيـا،  و خداسـت  ياد با تنها واقعى اطمينان«

  )185ص 5 ج نور تفسير (»غافلُونَ ... "بِها اطْمأَنُّوا"
  بزرگ حسرت )5
» و مهرأَنْذ مورَةِ يسإِذْ الْح يرُ قُضالْأَم و مغَفْلَةٍ  في ه و منُونَ ال هؤْمروز[ حسرت روز از را آنان ـ ي 

 آنهـا  و !يابد مى پايان چيز همه كه هنگام آن در بترسان، ] است تأسف مايه همه براى كه رستاخيز
  )39/مريم(»!آورند نمى نايما و غفلتند در

 يعنى شود، مى قضاء امر كه روزى از بترسان را ايشان !پيغمبر اى :كه شود مى اين آيه معناى «
 كـه  هميـشگى  سـعادت  از وقـت  آن شـود،  مى حتمى آنان بر دائمى هالكت و گردد مى يكسره كار

 ياسـى مق هـيچ  بـا  كـه  خورنـد  مـى  حـسرتى  پـس  گردند، مى منقطع است كسى هر چشم روشنى
  ».ورزيدند غفلت دنيا در اينان كه است جهت بدان اين و نيست، ممكن گيريش اندازه

  )66ص  14 ج  الميزان ترجمه (
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  الهي انتقام )6

 گـرفتيم  انتقام ها  آن از كه فرمايد  مي فرعونيان، و فرعون هاي  شكني پيمان ذكر از پس خداوند
 آن از غفلـت  و الهي آيات تكذيب را شد الهي انتقام به منجر كه ها  آن شكني پيمان دليل سپس و

 ــ  غَـافلينَ  عنهَـا  كَـانُواْ  و بَِاياتنَـا  كَذَّبواْ بِأَنهُم   الْيم فىِ فَأَغْرَقْنَاهم منهُم فَانتَقَمنَا «  :فرمايد  مي ذكر آيات
 از و كردنـد،  تكـذيب  را مـا  آيات زيرا كرديم غرق دريا در را آنان و گرفتيم، انتقام ها آن از سرانجام

  )136/اعراف(».بودند غافل آن
  شيطان به گرويدن )7
» ن وم شعن يكْرِ عانِ ذمالرَّح ضنُقَي طَانًا لَهشَي وفَه گـردان  روى خـدا  يـاد  از كس هر و ـ قَرِينٌ لَه 
  )36/زخرف(»!اوست قرين همواره پس فرستيم مي او سراغ به را شيطان شود

 شـيطان  بـه  تـا  كن بيدار غفلت خواب از را ما خدايا كه فرمايد  مي دعايي در السالم  عليه سجاد امام
 از كـه  ماست راه سر بر بزرگي بسيار خطر بمانيم غفلت در اگر كه شود   مي استفاده دعا اين از. نگرويم
  .باشيم او پيروان از و كنيم پيروي شيطان
   إِلَيه بِالرُّكُونِ الْغَفْلَةِ سنَةِ عنْ أَيقظْنَا و ...فَعرِّفْنَاه لٍباط منْ لَنَا سولَ ما و للَّهماَ «
  . ..بشناسان ما به آرايد مى ما چشم در شيطان كه را باطل هر حقيقت خدايا، ارب
   ».نگرويم بدو كه ساز بيدارمان غفلت خواب از و

  )برد مي پناه خدا هب او مكر و دشمنى و او از و شد مي شيطان ىگفتگو كه هنگامي حضرت آن دعاي ـ هسجادي  هصحيف 17 دعاي(
  خدا اعتنايي بي )8
   ـ  هلَك واد بِأَي أُبالي لَا عنِّي غَفَلَ منْ أَبداً تَغْفُلُ لَا أَنْت أَحمد يا « :فرمايد مي قدسي حديث در
 راه كـدام  در كـه   اين به سبتن شد غافل من از كس هر  زيرا نشو، غافل من از گاه  هيچ احمد يا
  )205ص 1ج إرشادالقلوب (».كنم نمي اعتنايي شود مي هالك
  خود از غفلت ) 9

   ».است شده غافل خود از شود، غافل كس هر چه بپرهيزيد، غفلت از« : )ع(صادق امام
  )227ص 69ج بحاراألنوار(.است شده غافل خود آينده و خود سرنوشت از يعني

  قلب قساوت ) 10
 ـ مبِينٍ ضَلَالٍ فىِ أُولَئك  اللَّه ذكْرِ من قُلُوبهُم لِّلْقَاسيةِ فَويلٌ « :فرمايد  مي خداوند بميرد كسي دل اگر و
  )22/زمر(»!هستند آشكارى گمراهى در ها آن !دارند خدا ذكر برابر در سخت هايى قلب كه آنان بر واى

 چـار د مبـادا  ــ  الْقَلْـبِ  قَـساوةُ  تَكُونُ فَفيها الْغَفْلَةَ و إِياك و « :فرمود جابر به السالم  عليه باقر امام
  )93ص 12ج  مستدرك (      ».باشد دلى سنگ آن در كه شوى غفلت
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  :السالم عليه علي اميرالمؤمنين بيان در غفلت آثار

  .است دشمنان ترين بخش زيان غفلت  ) 11
  .نگردد آماده و را ترحل كند فراموش پس غفلت، او بر كند غلبه كه كسى بر واى  ) 12
  .هاست بدبختي انواع عنوان و ها نفس گمراهى خبرى بى و غفلت  ) 13
 و نباشـد  غافـل  كـه  كـسى  زيـرا  است مذموم فرحناكي اين( .است فرحناكى سبب غفلت  ) 14
  ).بود خواهدن اندوه و هم بى آورد خاطر هب گاهى را دارد پيش در قيامت در چه آن
  . است انديشى دور ضد غفلت  )15
   .سازد مى نزديك را هالكت و است خوردن فريب باعث غفلت  ) 16
  .برد مي بين از را )دل(ىيبينا غفلت بودن ايمد  )17
  .او هالك كند تعجيل ،او غفلت كشد ادراز به كه ره  ) 18
   .فريب غفلت و است آلوده خواب غافل  ) 19
 . او دل بميرد ،غفلت او بر كند غلبه كه هر  )20

  )كمغررالح بر خوانسارى الدين جمال آقا شرح(
  غافل هاي نشانه
   :فرمود اكرم رسول

   ـ  النِّسيان و اللَّهو و السهو و الْعمى فَأَربعةٌ الْغَافلِ علَامةُ «
   :است چيز چهار غافل عالمت

  كوردلى ـ1
  اشتباه ـ2
  سرگرمى ـ3
  )22ص 12ج  مستدرك (                                                                 ». كارى فراموش ـ4

  :است چيز سه غفلت عالمت « :فرمود السالم عليه صادق امام
  عبادت شيريني رفتن بين از ـ5
  معصيت نشدن تلخ ـ6
  )12ص مصطفوى ت ه،الشريع مصباح(                      ».حرام و حالل ميان در نگذاشتن فرق ـ7

   الْمفْسد طَاعتُك و الْمسجِد تَرْكُك فْلَةُالْغَ « :فرمود السالم عليه مجتبي حسن امام
  و كني ترك را مسجد كه است آن غفلت ـ8
  )114ص 75ج بحاراألنوار (      ».نمايي پيروي مفسد از ـ9

   ـ   ينْجِيه لَا فيما عمرَه يضَيع أَنْ غَفْلَةً بِالرَّجلِ كَفَى«
  ».كند ضايع نيست او نجات سبب كه چيزي در را خود عمر كه است كافي همين مرد غفلت براي ـ10

  )3063 شماره 160ص غررالحكم ( 
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  غفلت عوامل
 از بعـضي  كـه  اسـت  شـده  اشاره غفلت ايجاد عوامل عنوان به مسائلي به روايات و آيات در

 ايـن  از چـه   آن موضـوع،  ايـن  از فـارغ  مـا  جـا   ايـن  در اما. است ديگر بعضي مجموعه زير ها  آن
  .نماييم مي نقل وار فهرست صورت به ايم آورده دست به نوراني يها كالم
  دنيا ظواهر به توجه ) 1

 را ايرانيـان  بـر  روميـان  پيـروزي  وعـده  كـه   ايـن  از بعـد  روم سوره ابتدايي آيات در خداوند
   :فرمايد مي دهد، مي

دعو لَا  اللَّه فيخُْل اللَّه هدعو نَّ وون الَ النَّاسِ أَكْثرََ لَاكلَمعي   
 بيـشتر  ولـى  كنـد  نمى تخلّف اش وعده از هرگز خداوند و كرده خدا كه است اى وعده اين «
  )6/روم(»!دانند نمى مردم

  :كند مي بيان آنان غفلت را مردم توجهي بي و ناداني اين دليل سپس
   غَافلُونَ مه االَْخرَةِ عنِ هم و الدنْيا الحَْيوةِ منَ ظَاهرًا يعلَمونَ «
  )7/روم(» !غافلند )كار پايان و( آخرت از و دانند، مى را دنيا زندگى از ظاهرى فقط ها آن
 خـود  خبـرى  بـي  و غفلت اين علت كه كند مى اشاره حقيقت اين به "هم "ضمير تكرار با«
 جـواب  رد و كردى، غافل تو امر اين از مرا :بگويد ما به كسى كه اين مثل درست هستند، ها آن
  )365ص 16 ج تفسيرنمونه ( ».بودى خودت غفلت سبب يعنى شدى، غافل خودت تو :يميبگو

 طبـق  اولـى  .دارد بـسيار  تفاوت مشرك يا مادى فرد يك با الهى و مؤمن انسان يك بينش «
 و حـساب  روى افعالش تمام كه داند مى آگاهى و حكيم خداوند مخلوق را جهان توحيدى عقيده
 نگـذر  سـاده  موضوعى هيچ و حادثه هيچ كنار از :گويد مى او به توحيدى بينش ناي .است برنامه
 و مـادى  فـرد  يـك  كـه  حـالى  در .باشـد  هـا  آن تـرين  پيچيده مسائل ترين ساده است ممكن زيرا
 آن ظـاهر  بـه  جـز  و شـمرد،  مـى  هـدف  بـى  و كـر  و كـور  حـوادث  از اى مجموعه را دنيا ايمان بى

 هـا  آن زندگى تمام در ديدها اختالف اين و نيست قائل عمقى و طنبا آن براى اصالً. انديشد نمى
 "موحـد  "اين كه حالى در شمرد، مى زيان و خسران سبب را انفاق "ظاهربين "آن :گذارد مى اثر

 و وبـال  ي  مايـه  يكـى  اين و درآمد، افزايش ي  مايه را رباخوارى يكى آن .داند مى سود پر تجارتى
 را جهـاد  يكـى  اين و نابودى معنى به را شهادت و دردسر مايه را جهاد يكى آن .زيان و بدبختى

  )367ص 16 ج نمونه( ».شمرد مى جاويدان حيات را شهادت و سربلندى رمز
  آن دادن برترى و دنياگرايى )2
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ـ  و بِالْايمـانِ      مطْمـئنِ  قَلْبه و أُكْرِه منْ إِلَّا إِيمانه بعد من بِاللَّه كَفَرَ من درا  بِـالْكُفْرِ  شَـرَح  مـن  اكنلَ صـ  هِملَـيفَع 
نَ غَضَبم اللَّه و مَله ذَابع يمظ106(ع( 

 كـه  حـالى  در انـد  شـده  واقع فشار تحت كه ها آن جز هب ـ شوند كافر ايمان از بعد كه كسانى «
 غـضب  انـد،  گشوده فرك پذيرش براى را خود ي  سينه كه ها آن آرى، ـ است ايمان با و آرام قلبشان

   !انتظارشان در عظيمى عذاب و هاست آن بر خدا
كذَال مواْ بِأَنَّهبتَحوةَ اسيا الْحنْيالد لىرَةِ عاالَْخ أَنَّ و ى لَا اللَّهدهي مرِينَ الْقَو107(الْكَف( 

 افـراد  خداونـد  و دادنـد  تـرجيح  آخـرت  بـر  )را پـست  و( دنيا زندگى كه است آن خاطر به اين
   كند نمى هدايت را )لجوج( ايمان بى

لَئكينَ أُوالَّذ عطَب اللَّه لىع  قُلُوبِهِم و هِمعمس و مارِهصأَب  و لَئكأُو ملُونَ ه108(الْغَف( 

 بـه ( نهـاده  مهر چشمانشان و گوش و قلب بر خدا )گناه، فزونى اثر بر( كه هستند كسانى ها آن
   !هستند ها همان واقعى غافالن و )فهمند، نمى دليل مينه

  )109(الْخَسرُونَ هم االَْخرَةِ فىِ أَنَّهم جرَم لَا
  )نحل( ».كارند زيان آخرت در ها آن ناچار و

 آن، دادن برترى و دنياگرايى « :كه است  اين شود  مي استفاده آيات اين از كه مهمي بسيار نكته
  )461ص 6 ج نور تفسير (».است حقايق نديدن و نشنيدن نفهميدن، ،آخرت از غفلت سبب
  طلبى افزون )3
»به را شما )آن كشيدن رخ به و اندوزي  مال به ي  عالقه و تفاخر و( طلبى افزون ـ التَّكاثُرُ أَلْهاكُم 
  )1/تكاثر(. است )نموده غافل خدا از و( داشته مشغول خود

 و اهـداف  از مانـدن  غافـل  و كوچك كارهاى به شدن رمسرگ معنى به "لهو "ماده از "الهاكم "
 :گويد مى "مفردات "در "راغب "است، مهم كارهاى

 .دارد بازمى اهدافش و مقاصد از و داشته، مشغول خود به را انسان كه است چيزى "لهو "
 .»1« است يكديگر بر فخرفروشى و مباهات و تفاخر معنى به "كثرت "ماده از "تكاثر "
 اسـت،  سـينه  بـاالى  قـسمت  معنى به اصل در )قول وزن بر( "زور "و "زيارة "ماده زا "زرتم "
  .است رفته كار به شدن روبرو و كردن مالقات معنى به سپس
 اين كه حالى در شود مى استعمال اندوزى ثروت معنى به "تكاثر "فارسى روزمره استعماالت در
 .است آمده استعمالى چنين تروايا از بعضى در ولى نيست، آن لغوى ريشه در معنى
 نـوعى  دروغ كـه  آنجـا  از و اسـت،  سينه باالى قسمت شدن كج معنى به )قمر وزن بر( "زور "
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 .شود مى اطالق )نور وزن بر( "زور "آن، به است، حق از انحراف
 كنايـه  يا جا اين در مقابر كردن زيارت و است، ميت قبر محل معنى به "مقبرة "جمع "مقابر "

 تفاخر و كردن شماره براى قبرها سراغ به رفتن معنى به يا و )تفاسير از بعضى طبق( تاس مرگ از
 .)مشهور تفسير طبق( نمودن
 التَّكـاثُرُ  أَلْهـاكُم  "تالوت از بعد كه است آمده البالغه نهج در زمينه اين در ع على مؤمنان امير

 :فرمود "الْمقابِرَ زرتُم حتَّى
 مـنْ   تَنَاوشُوهم و مدكرٍ أَي منْهم استَخْلَوا لَقَد أَفْظَعه ما خَطَراً و أَغْفَلَه ما زوراً و أَبعده ما مرَاماً  لَه يا َ
 حرَكَات  و  خَوت  جساداًأَ  منْهم  يرْتَجِعونَ  يتَكَاثَرُونَ  الْهلْكَى بِعديد أَم يفْخَرُونَ آبائهِم فَبِمصارِعِ أَ بعيد مكانٍ
كَنَتس كُونُوا لَأَنْ وراً يبقُّ عنْ أَحكُونُوا أَنْ مفْتَخَرا يم:! 

 رسوايى؟ و موهوم افتخار چه و غافلى؟ كنندگان زيارت چه و دورى؟ بسيار هدف چه !شگفتا "
 ايـن  بـا  يـادآورى؟  چه نهمآ اند، شده خاك است سالها كه اند افتاده كسانى پوسيده استخوان ياد به

 خـويش  پـدران  نابودى محل به آيا ندارند، حالشان به سودى كه اند افتاده كسانى ياد به دور فاصله
 خواهـان  آنهـا  شـمرند؟  مى بسيار را خود معدومين و مردگان تعداد شمردن با يا كنند؟و مى افتخار

 ايـن  .شده مبدل سكون به انحركاتش و گسسته، هم از پودشان و تار كه هستند اجسادى بازگشت
 »221 خ البالغه نهج« "گردند افتخار موجب تا است سزاوارتر باشند عبرت مايه اگر پوسيده اجساد
 و گويـا  و دهنـده  تكـان  قـدرى  هب ايم كرده اشاره جا اين در آن از قسمتى به تنها كه خطبه اين
 ياد سوگند او به ها امت ي  همه كه كسى به من :گويد مى معتزلى "الحديد ابى ابن "كه است صريح

 و ام، خوانـده  را خطبـه  اين بار هزار از بيش كنون تا پيش سال پنجاه از كه خورم مى قسم كنند مى
 اثر سختى به روحم در و آمده، پديد اى تازه موعظه و پند و ترس و لرزش قلبم درون در بار هر در

 به حال آن در اينكه جز كنم تامل آن در كه هنشد هرگز و افتاده، لرزه به جوارحم و اعضاء گذارده،
 امـام  كـه  همانم من كه شده مجسم برايم درست و ام افتاده دوستانم و بستگان و خانواده مرگ ياد

 بـاره  ايـن  در فـصيح  افـراد  و گويندگان و خطبا و واعظان قدر هچ .است فرموده توصيف السالم  عليه
 سخن تاثير هيچيك در ولى ام، كرده دقت آنها سخنان در و ام، داده فرا گوش من و اند، گفته سخن
 سرچـشمه  ايمـانى  از يـا  گذارد مى من قلب در او سخن كه تاثيرى اين.!ام نيافته را السالم  عليه امام
 در اينچنـين  كه است شده سبب او اخالص و يقين نيت يا و دارد، تعلق آن گوينده به كه گيرد مى

  )277 :ص ،27 ج نمونه، تفسير( "شود ينجايگز قلوب در و كند، نفوذ ارواح
  زيادي نگاه )4

 يـَُولـِّدُ  وَ  اْلَهـَوى يـَْبـُذرُ  فَِإنـَّهُ  النَّظَـرِ  فُـُضولَ  وَ  ِإيـَّاُكمْ  وَ  « :فرمـود  سلم و  آله  و  عليه  اهللا  صلي اكرم رسول )الف
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 غفلـت  باعث و كارد مى دل در را نفس هواى زيرا زيادى، نگاه از دارم مى حذر بر را شما ـ اْلَغْفلَـة
 بـه  نگـاه  و نـامحرم  بـه  نگاه ادامه حديث اين در منظور             )313ص الداعيةعد (.»شود مى

 نگاه  مانند. كند طلب را آن انسان دل كه اين احتمال يا رود مي آن از گناه احتمال كه چيزهايي
  .آن امثال و بلوتوث كتاب، عكس، فيلم، به

 ُسـْؤَلَها تـُْعُطوَهـا فَـَال  اْلَعـْينِ  ِمـنَ  ُشـْكراً  َأقَـلَّ  ءٌ  َشـيْ  اْلبَـَدنِ  ِفـي « :فرمود السالم  عليه علي اميرالمومنين )ب
 چـه  هـر  پـس  نيـست،  چـشم  از تـر  سـپاس  كـم  چيزى بدن در ـ  َجـل وَ  َعزَّ  اللَّهِ  ِذْكرِ  َعنْ  فـََتْشَغَلُكمْ 

  )629ص ،2 ج خصال، (.»سازد غافل خدا ياد از را شما مبادا ندهيد؛ او به خواهد مى
  شيطان تير
 )5560/غررالحكم(».است شيطان شكارگاه ها چشم ـ الشَّيطَان مصائد  الْعيونُ « :فرمود نيز و
ــيس « و ــه ابل ــاه !گفت ــردن نگ ــر ك ــان و تي ــن كم ــت م ــه اس ــز ك ــا آن در هرگ  خط
  )14ص 3ج اسالمى اخالق علم(.»كنم نمى

  حسرت
 بكـشد  كـه  كردنـى  نگـاه  بـسا  ـ َحـْسَرة  َجَلبَـتْ  ظْـَرةٍ نَ   ِمـنْ   َكمْ  :فرمود ) السالم عليه( امير حضرت

  )271ص14 ج الوسائل مستدرك( »را حسرتى )كند جلب(
 َحـْسَرةً  َأْورَثَـتْ  َنظْـَرةٍ  ِمـنْ  َكمْ  وَ  َمْسُمومٌ   ِإْبِليسَ   ِسَهامِ   ِمنْ  َسْهمٌ  النََّظرُ  « :فرمايد  مي السالم  عليه صادق امام
 چـه  و خـورد   مـي  صاحبش قلب به كه شيطان تيرهاي از زهرآلود است تيري ناروا نگاه ـ َطِويلَـة
  )109ص 1 ج المحاسن (.»دارد پي در طوالني حسرت كه ناروا نظرهاي بسيار

 و شـده  هميـشگي  حـسرت  باعـث  آورد  نمي دست به بيند  مي را چه  آن انسان هميشه چون
  .نمايد مي جنسي مسائل به مشغول دائم طور به را فرد ذهن

  شود نمي فراموش
 گناه اين دنبال و كرده توبه ديگر عمر آخر تا و ببيند را اي  صحنه بار  يك اگر حتي طرفي از
 كـشيده  بيرون ذهن عمق از ديده كه را اي  صحنه اماره نفس و شيطان چندگاهي از هر نباشد،

 از. نماينـد  آلوده گناه به را فرد دوباره بتوانند تا دهند  مي قرار انسان خيال ديدگان معرض در و
  .است شده نگاه كنترل به اسالم در زيادي سفارشات رو اين

 ديدگان مصحف قلب ـ اْلبَـَصر  ُمـْصَحفُ   اْلَقْلـبُ  « :فرمايد مي نوراني روايتي در )ع( علي حضرت
 )548ص صبحي، البالغة نهج(.نويسي مي ديدگان وسيله به كتاب اين در بخواهي هرچه يعني »است

  يغْضُضْنَ و يغُضُّوا
 هاى چشم بگو مؤمن مردان به«  )30/نور(» فـُـُروَجُهمْ  يَحْ◌َفظُـواْ  وَ  أَبْـَصارِِهمْ  ِمـنْ  يـَُغضُّواْ  لِّْلُمْؤِمِنينَ  ُقل«



 

11 
  .»كنند حفظ را خود عفاف و فروگيرند، )نامحرمان به نگاه از( را خود

َهـا َظَهـرَ  َمـا ِإالَّ  زِينَـتَـُهنَّ  يـُْبـِدينَ  َال  وَ  َجُهنَّ فـُُرو  يَحْ◌َفْظنَ  وَ  رِِهنَّ اأَْبصَ  ِمنْ  يـَْغُضْضنَ  لِّْلُمْؤِمَناتِ  ُقل وَ «  ْليَـْضرِْبنَ  وَ  ِمنـْ
ــور(.».. لِبُـُعــولَِتِهن ِإالَّ  زِيَنــتَـُهنَّ  يـُْبــِدينَ  َال  وَ   ُجُيوبــِهِ◌نَّ   َعلــىَ  بِخُ◌ُمــِرِهنَّ  ــه و«   )31/ن ــ ب ــا انزن ــان ب ــو ايم  بگ

 را خـود  زينت و كنند حفظ را خويش نداما و فروگيرند، )آلود هوس نگاه از( را خود هاى چشم
 خـود  سـينه  بر را خود هاى روسرى )اطراف( و ننمايند آشكار ـ است نمايان كه مقدار آن جز ـ

 بـراى  مگـر  نـسازند  آشـكار  را خـود  زينـت  و ،)شـود  پوشـانده  آن بـا  سينه و گردن تا( افكنند
  .».. شوهرانشان
لَمعينُ خَائنَةَ يالْأَع  

ــين ــه در همچن ــ19 آي ــافر ورهس ــي غ ــد م ــ الــصُُّدور تُخْ◌ِفــى َمــا وَ    اْألَْعــينُ  َخائَنــةَ  يـَْعَلــمُ  « :فرماي   ـ
  .»داند مى دارند، مى پنهان ها سينه را چه آن و گردد مى خيانت به كه را هايى چشم وا

  همسايه خانه به نگاه
   :ودفرمـ  خوانـد،  مـردم  بـراي  كـه  اي  خطبـه  آخـرين  در سـلم   و  آله  و  عليه  اهللا  صلي اكرم رسول

 از قسمتى به يا و زنى موى يا مردى شرمگاه به و كند نگاه خود همسايه خانه به كه كسى ـ «
 مـردم  از جـويى  عيب دنبال به دنيا در كه منافقانى با را او كه است خداوند بر كند، نگاه او بدن
ـ  را او شـرمگاه  قيامـت  در و نـرود،  دنيا از نگردد رسوا تا و سازد، جهنّم وارد بودند  مـردم  راىب
  )282ص النص األعمال ثواب(».سازد آشكار
نَـه يـَْفَقئُـوا  َأنْ   َلُهـمْ   َحـلَ  فَـَقـدْ   ِإْذِنِهـمْ  ِبَغْيـرِ  بـَْيـتٍ  ِفـي اطَّلَـعَ  َمـنِ  « :اسـت  فرمـوده  )ص(اكرم رسول  هـركس  ــ   َعيـْ

  )235ص 18 ج مستدرك( ».سازند كور را چشمش كه دارند حق آنان بزند، ديد اى خانه به ، اجازه بى
َعةُ  اْلبَـْيـتِ  َسـْمكُ  « :فرمـود  السالم  عليه صادق امام شيطان جايگاه بلند هاي  خانه  َثَمـانُ  َأوْ  َأْذرُعٍ  َسـبـْ

 كـه  باشـد  ذراع هـشت  يـا  هفـت  بايد خانه ارتفاع و بلندى ـ ِللـشََّياِطين َفَمْحـَضرٌ  َذِلكَ  فـَْوقَ  َفَما َأْذرُعٍ 
  )126ص األخالق مكارم(.»بود خواهد شيطان مسكن آن از بيشتر
 َأنْ  اْلَواِجـبُ  وَ  َأْذرُعٍ  َثَمانِيَـةِ  فـَـْوقَ  ِفيَمـا الـشَّْيطَانُ  يَـْأِوي وَ  ِإالَّ  َأْذرُعٍ  َثَمانِيَـةِ  فـَـْوقَ  يـَْبنِـي ِإنْـَسانٍ  ِمـنْ  َمـا « :فرمود و
 ذراع هـشت  از را اش خانـه  سـقف  انـسانى  هـيچ  ـ  الـشَّْيطَان ِفيهِ  يَْأِويَ  َال  َحتَّى اْلُكْرِسيِّ  آيَةُ  ِفيهِ  َلهُ  ُيْكَتبَ 
 بـر  سـاخت  ذراع هشت از بيش اگر پس گيرد مسكن جا  آن در شيطان كه  آن مگر نسازد بلندتر

  )127ص األخالق مكارم( ».نكند مأوى آن در شيطان تا نويسد، الكرسى  آيه آن
. گـردد    سـانتى متـر مـي      50 انگشت در كنار هم است كه در حدود          24هر ذراع برابر طول     

  )7 ص2 مه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن جترج(
    ديني بي و نگاه يك
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 مـسجد  اطـراف  هـاي  خانـه  بـه  نگاه اذان از پس روزي .گفت اذان سال چهل قريب موذني

 و دسـت  شـستن  حـال  در آن در جـواني  دختر كه افتاد اي خانه به چشمش ناگهان و انداخت
 بـه  هـا  نگاه ادامه با و كند نگاه بيشتر دختر به تا كرد وسوسه را او نيز شيطان. بود خود صورت
  .بست دل دختر

 بـاز  را در خانـه  پـدر ،  زد در و رفـت  دختر خانه در به به نماز و گويي اذان جاي به بعد روز
 كـار  چـه :پرسـيد  شگفتي و تعجب كمال با افتاد مسلمان موذن به چشمش كه هنگامي و كرد

 ايـن  از كـه  دختـر  آن پـدر   .ام آمده ماش دختر از خواستگاري براي :داد جواب موذن  داري؟
 و يمستهـ  يهـودي  مـا  مـا  :گفـت  و كرد فكر كمي ،   بود شده تعجب و حيرت در غرق پيشنهاد

 ديـن  بـه  حاضرم:گفت،   بود گرفته را او سرتاپاي شهوت كه موذن .دهيم نمي مسلمان به دختر
 نيـز  واجداز همانيم مراسم سپس و شد انجام گبريان دين به موذن درآمدن مراسم !درآيم شما

 بـا  و نـشناخته  پـا  از سـر  داماد آقاي و دادند قرار باال طبقه در را عروسي حجله .گرفت صورت
 وسـط  بـه  جـا  همـان  از و لغزيـد  پايش،  رسيد آخر پله به كه زماني و رفت باال پله چند عجله
  )دستغيب شهيد پراكنده هاي داستان(.   باخت جان دم در و شد پرت حياط

نَـْيهِ  َمَألَ  َمنْ  وَ  « :فرمود خطبه همان در و                 آتش  تـََعـاَلى اللَّـهُ  َحـَشاُهَما َحَرامـاً  اْمـَرَأةٍ  ِمنِ  َعيـْ
 مانچـش  كـس  هـر  ـالنَّار ِإَلى بِهِ  يـُْؤَمرُ  ثُمَّ  النَّاسِ  بـَْينَ  يـَْقِضيَ  َحتَّى نَاراً  َحَشاُهَما وَ  النَّارِ  ِمنَ  ِبَمَساِميرَ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ 

 دو قيامـت  روز در جـلّ  و عـزّ  خـداى  است حرام او بر ديدنش كه زنى ديدن از كند پر را خود
 حكـم  مردم باره  در كه وقتى تا كند آتش از پر را ها  آن و نمايد پر آتشين هاى  ميخ با را او ديده
  )286ص النص، األعمال ثواب(.»بريد دوزخ به را او كه شود صادر امر گاه آن نمايد،

 ِفيَهـا الثَّالِثَـةُ  وَ  لَـكَ  َال  وَ  َعَلْيـكَ  الثَّانِيَـةُ  وَ  لَـكَ  َنظْـَرةٍ  َأوَّلُ  « :فرمـود  السالم  عليه صادق امام     هالكت
 تو ضرر به )است ارادى چون( دوم نظر ولى تو، نفع به )نبوده عمدى چون( اول ديدن ـ اْلَهـَالكُ 
  )193ص 2ج الشيعة وسائل( »افكند خواهد هالكت به را تو سوم نظر و بود، خواهد

 شما  دل در را شهوت كه بپرهيزيد، )نامحرم به( كردن نگاه از« :فرمود )ع(  عيسى      فتنه
  )14ص 3ج اسالمى اخالق علم(.»است كافى فتنه براى نگريستن و پرورد، مى و كند مى كشت

 چيـست؟  آن ي  سرچشمه و زنا ابتداى كه پرسيدند زكريا بن يحيى از     :زنا ي  سرچشمه
  )14ص 3ج اسالمى اخالق علم(.»نمودن آرزو و كردن نگاه« :فرمود

  شهوات از روگرداني عامل بهترين
ــه اميرالمــؤمنين ــسالم علي ــود ال ــ اْألَْبــَصار  َغــضُ   الــشََّهَواتِ   َصــاِرفُ   نِْعــمَ  « :فرم ــرين ـ ــل بهت  عام

  )5559/غررالحكم(.»هاست چشم فروبستن اميال، و ها خواهش از گرداني روي
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  چشم زناي
  :اند فرموده سلم و آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول

  زناست از اى بهره آدمى اعضاء از عضوى هر براى ـ الزِّنَا  ِمنَ  َحظٌّ   آَدمَ   اْبنِ  ِمنِ  ُعْضوٍ  ِلُكلِّ  «
  نگريستن ها چشم زناى ـ النََّظرُ  زِنَاهُ  َفاْلَعْينُ 

  گفتن سخن زبان زناى و ـ اْلَكَالمُ   زِنَاهُ   اللَِّسانُ  وَ 
  شنيدن ها گوش زناى و ـ السَّْمعُ  زِنَاُهَما اْألُُذنَانِ  وَ 
  نمودن تعدى دست زناى و ـ اْلَبْطشُ  زِنَاُهَما اْلَيَدانِ  وَ 
  رفتن پاها زناى و ـ اْلَمْشيُ  زِنَاُهَما الرِّْجَالنِ  وَ 
بُهُ  وَ  َذِلكَ  ُيَصدِّقُ  اْلَفْرجُ  وَ    .»نكند يا كند پيروي ها آن از است ممكن عورت و ـ ُيَكذِّ

  !كرديم حفظ حرام از را چشم اگر
 بهتـرين  ــ  ِعبَـاَدةٍ   َأْفَضلُ   اللَّهِ   َمَحارِمِ   َعنْ  الطَّْرفِ  َغضُّ  « :است فرموده السالم  عليه شيعيان اول امام
  )280ص 11 ج مستدرك(.»خداست محرمات از پوشي چشم عبادت
 چـه  آن از هـا  آن ــ   َعلَـْيِهم  اللَّهُ   َحرَّمَ  َعمَّا  أَْبَصارَُهمْ  َغضُّوا « :است فرموده متقين صفات ي  درباره و
  )متقين خطبه/البالغه نهج(.»پوشيدند چشم كرده حرام ها آن بر خدا

  رَِجـالٌ   بَِقـيَ  وَ  «:كنـد  مي توصيف چنين و ستايد مي جامعه در را پاكان حضرت آن همچنين
 چـشم  معاد ياد كه اند مانده باقي مرداني و ـ اْلَمْحـَشر َخـْوفُ  ُدُمـوَعُهمْ  َأرَاقَ  وَ  ْرِجعِ اْلمَ  ِذْكرُ   أَْبَصارَُهم  َغضَ 
  )75ص )صبحي( البالغة نهج (.»است ساخته جاري را شان اشك محشر از ترس و پوشانده را ها آن

 رسـول  زيـرا  كننـد  درك و ديـده  بهتر را هستي عالم عجايب تا شده باعث ها  آن عمل اين
 تـا  ببنديـد  حـرام  از را ها چشم   ـ اْلَعَجاِئب  تـََرْونَ   أَْبَصارَُكمْ  ُغضُّوا« :فرمود   سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي اكرم

  )173ص متن، )مصطفوى ت( الشريعة مصباح(.»ببينيد را عجايب
 َأوْ  الـسََّماءِ  ِإلَـى َرهُ بَـصَ  فـََرفَـعَ  اْمـَرَأةٍ  ِإلَـى َنظَـرَ  َمـنْ  « :اند  هفرمود السالم  عليه صادق امام راستا همين در
 چـشم  و افتد زنى هب چشمش كسى اگر ـ  اْلِعـين اْلُحورِ   ِمنَ   اللَّهُ   يـَُزوَِّجهُ   َحتَّى  َبَصُرهُ   ِإلَْيهِ  يـَْرَتدَّ   َلمْ   َبَصَرهُ   َغمَّضَ 

ـ  حـورالعينى  خداونـد  كـه  نـزده  هم هب چشم هنوز ببندد، يا اندازد، آسمان هب و بردارد او از  او هب
  )474ص 3 ج الفقيه يحضره ال من(.»نمايد تزويج

 سـلم   و  آلـه   و  عليـه   اهللا  صـلي  خـدا  رسـول  از شد سؤال :فرمود السالم  عليه علي اميرالمؤمنين
 وَ   لَـكَ  َنظْـَرةٍ   َأوَّلُ  « :فرمـود  حـضرت   آن. كنـد   مـي  نگاه او  به و رسد  مي زني به كه مردي ي  درباره
 َيِجـدُ  ِإيَمانـاً  اللَّـهُ  َأْعَقبَـهُ  ِلَغْيـرِهِ  َال  ِللَّـهِ  تـَرََكَهـا َمنْ  ِإْبِليسَ  ِسَهامِ  ِمنْ  َمْسُمومٌ  َسْهمٌ  الثَّالَِثةِ  النَِّظَرةُ  وَ   َلكَ  َال  وَ   َعَلْيكَ  الثَّانَِيةُ 
 كه است شيطان تيرهاي از مسموم تيري سوم نگاه و تو بر دوم نگاه و تو براي اول نگاه ـ َطْعَمهُ 

 طعمش كه كند  مي عطا او به ايماني خداوند كند ترك را آن او غير براي نه خدا براي هركس
  )268ص 14 ج الوسائل مستدرك(».چشد مي را

 )38ص 101 ج بحاراألنوار (



 

 

14 
  پيداست علي صورت در همه من بهشت ـ نگاه يك ترك نتيجه 
  ؟درسيدي كماالت اين به كه شد چي پرسند مي جعفري عالمه زا

 از دارنـد  چـه  هـر  كـه  كننـد  مي اظهار و كرده تعريف طلبگي دوران از اي خاطره جواب در ايشان
  :شده نصيبشان الهي امتحان اين دنبال هب كه ست كراماتي
 ، سـرور  ايـام  و هـا  جـشن  در كـه،  بـوديم  مقيـد  خيلي. داشتيم اقامت صدر مدرسه در نجف در ما

 بـا  بـود  شـده  مصادف شبي يك ، گرفتيم مي سوگواري ، هم را سوگواري ايام و ، بگيريم جشن مجالس
 شـربتي  يـك  و خوانـديم  مـي  عـشا  و مغـرب  نمـاز  شب اول عليها  اهللا  سالم  زهرا فاطمه حضرت توالد
  .داديم مي ترتيب سرور و جشن مجلس فكاهياتي با گاه آن خورديم مي

 ، كـه  او.  بـود  ذوق معـدن  ، بـود  آبـادي  نجف كه ، اصفهاني علي حيدر شيخ آقا نام به بود آقايي يك 
 .گرفت يم قرار او دست جلسه آمد مي

  .نبود تحمل قابل اصالً گرما. شد مي گرم خيلي نجف مرداد 21 تا 10 ايام آن
ـ  جـا  آن در را فـروردين  مـن .  بود مخروبه هم تقريباً  بود شرق به رو هم من حجره  طبيعـي  طـور  هب

 امكـان  خـرداد  از ديگـر  ولـي  بـود  تحمل قابل مقداري هم ارديبهشت.  خوابيدم مي و كردم مي مطالعه
 ايـن  مثل بردارم كتاب حجره از بروم خواستم مي وقتي ، بود كشنده واقعاً گرما . نبود حجره از دهاستفا
  !سريع و وقت اقل در ، دارم مي بر تنور داخل از را نان وردست كه بود

 اسـماعيل  سـيد  آقـا  مرحـوم  ، مـان  مدرسه مدير موقع، اين به بود افتاده جشن اين تعاريف اين با
  . بگو داري حرفي ، گذره نمي شب آقا : گفت علي شيخ آقا به ، بود جا آن هم اصفهاني

 آورد در روزنامه كاغذ تكه يك ايشان
  »روزگار دختر زيباترين ـ عصرها بنات اجمل « بود نوشته زيرش كه بود دختر يك عكس
 بـا  كه اين بين كنند مخير را شما اگر.  كنم مي اليؤس شما از عكس اين ي  درباره من آقايان  :گفت

 حتي و شود جاري عقد مالقات لحظه اولين همان از ـ كنيد ازدواج قانوني و مشروع طور هب دختر اين
 يا ، غصه بدون و رويي خوش كمال با .كنيد زندگي هم سال هزار و ـ نباشد شرع خالف هم لحظه يك
 .كنيد مي بانتخا را كدام. كنيد مالقات و زيارت مستحباً را السالم عليه علي جمال كه اين

  .مستحبي هم السالم عليه علي زيارت و بود حالل دختر طرف.  بود شده حساب خيلي الؤس
 را كاغذ اول. دهيد جواب درست نكنيد، عجله نكشيد، آب نماز جا. بگوييد را واقعيت آقايان گفت

 :گفـت  اصفهاني لهجه با بود نشسته كنارش در كه پسرش به خطاب و كرد نگاه و گرفت مدرسه مدير
 مـا  اول شاگرد چيست؟ آقا نظر شد معلوم ها؟ بگوئي مادرت به نري بگوئيم چيزي يك ما !محمد سيد
  .خنده زير زدند همه  !گرفت را اش نمره

 مـدير ( آقا وقتي داري، اختيار علي، شيخ آقا :گفت و كرد عكس به نگاهي. دادند دومي به را كاغذ
  .بگوئيم را خالفش كه مداري قدرت ما مگر فرمودند طور اين )مدرسه
   :انـد  فرمـوده  كـه  اسـت  معـروف  السالم  عليه علي امام از روايت اين حيدر شيخ آقا :گفت سوم نفر
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 مـا  پـس  »كند مي مالقات مرا بميرد سك هر حمداني حارث اي ـ ييرن يمت من حمداني حارث يا «
  .خنده زير زدند همه هم باز !كنيم مي مالقات را السالم عليه علي جمال موقعش در شااهللا ان

 شـرعي  هـم  آن گفتـي  اسـت؟  مـستحبي  آقـا  زيـارت  گفتـي  حيدر شيخ آقا : گفت آقايان از يكي
  .كنم عرض چه واهللا  :گفت بلي : گفت حيدر شيخ آقا صد؟ در صد

 كـردم  رد را كاغـذ  كنم، نگاه توانم نمي كه ديدم. من دست دادند را كاغذ اين. بودم من پنجم نفر
  .بعدي نفر به
  .دهم نمي زن اين با زناشويي سال هزاران به را السالم عليه علي ديدار لحظه يك من :تمگف

 به شبيه. بودم نديده حالتي همچو وقت آن تا. داد دست عجيبي خيلي حالت يك ديدم وقت يك
 بـه  رو حجـره  عـادي،  غير حالت شدم، ام حجره وارد االسد قلب شب اول. شدم بلند هوشي بي و خواب
 آقـايي  يك است بزرگي اتاق يك ديدم دفعه يك. يافتم دست حالتي به بار يك نفهميدم، رديگ مشرق
  الـسالم   عليـه  علـي  امـام  ي  دربـاره  سـني  و شيعه كه اي قيافه و عالمات تمام مجلس، صدر در نشسته

  .بود نشسته راستم سمت  در من پيش جواني يك. است موجود مرد اين در وشتهن
  كيست؟ آقا اين سيدمپر
 همـان  رفـتم  بيـرون،  آمـدم . كـردم  نگـاه  را او سير من است، السالم  عليه علي خود آقا اين :فتگ
 آبـادي  شـمس  مرحـوم  شايد دانم نمي. بود پريده رنگم دهم، يا نهم نفر دست بود رسيده كاغذ جلسه،

 ،،بگـويم  را ماجرا خواستم نمي آمديد؟ و رفتيد كجا شما تقي محمد شيخ آقا : گفت من به خطاب بود
  . شدند منقلب خيلي دادم، شرح را ماجرا و گفتم را قضيه باالخره من و كردند اصرار

 ايـن  از ديگـر  آقـا  : گفـت  حيدر شيخ آقا به خطاب را ) مدير ( اسماعيل سيد آقا كند رحمت خدا
  .كردي آزمايش بد را ما نكن، ها شوخي
  پيداست علي رتصو در همه من بهشت      نيست كاري خُلد به قيامت روز به مرا

  
  كن ترك را ديگر نگاه چند
 نگـاه  او بـدن  بـه  نـدارد  حق مرد است، كننده تحريك مرد براي زن اندام كه جا آن از )الف
 مجـاز  مـچ  تـا  زن هـاي  دسـت  و صورت به نگاه اگر .نباشد چه و باشد لذت قصد به چه نمايد؛
 عالوه آيد؛ مي پيش انزن پوشش در كه است حرجي و عسر خاطر به ظاهراً است، شده شمرده

   .نباشد لذت قصد به كه است صورتي در هم جواز اين كه، اين بر
 مـوده فر نهي نيز زن لباس به نگاه از حتي جالبي، روايت در السالم عليه يسيع حضرت )ب
 حفـظ  را چشمت كه وقتى تا زيرا كنى، نگاه خيره نيست، روا تو بر كه چيزى به نبايد « :است
 نكنـى،  نگـاه  است نامحرم كه زنى لباس به توانستى اگر و شوى، نمى زناكارى دچار هرگز كنى
  62ص 1 ج ورام، مجموعة (.»نكن نگاه
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 است شده نهي باشند حجاب با چند هر ها  زن سر پشت به كردن نگاه از روايت چند در )ج

  )213ص 1ج كبيره گناهان(.شود مي كراهت بر حمل البته كه
 راه زن عقـب  در و بـرو  راه شـير  دنبـال  بـه  فرزنـدم « :گفـت  ودخـ  پـسر  بـه  الـسالم  عليه داود
  )14ص 3ج اسالمى اخالق علم(.»مرو

 از اگـر  )انـد  نيـاورده  زنخ بر موى كه مو، بى( امرد پسران بر مردان كردن نظر همچنين و )د
 و عـصر  هـر  اخيـار  و دين بزرگان رو اين از و. است شده حرام باشد فتنه موجب و شهوت روى

 من ترس« :است گفته آنان از يكى حتّى نمودند، مى احتراز پسران روى به كردن نظر از ديارى
 از او بـراى  كـه  اسـت  ترسـى  از بيـشتر  نـشيند  مـى  امـرد  پسر با كه زاهدى و عابد جوان براى
  )14ص 3ج اسالمى اخالق علم(»دارم خطرناك هاى درنده
 ـ قرائتي افزار نرم (.»نكنيد نگاه آينه در را خود عريان بدن گاه هيچ « ممكن حد تا )هـ
  .باشد شهوت كننده تحريك تواند مي زيرا )1ص استمنا، ،)1(تبليغى هاى فيش مجموعه

 ِمن َعنْهُ◌َما ُوِرىَ  َما لَهُ◌َما لُِيْبِدىَ  الشَّْيَطنُ  لَهُ◌َما فَـَوْسَوسَ  «. است شيطان كار كردن برهنه و برهنگى
 از را چه آن تا كرد وسوسه را )همسرش و آدم( دو آن شيطان، پس ـ 20/اعراف ـ َسْوَءاتِِهَما
  )45ص 4 ج نور، تفسير (.»سازد آشكار برايشان بود، مخفى دو آن از شان )عورت( زشتى

  نكنند نگاه هم زنان
 سفارش هم ها آن به رو اين از دارد؛ تاثير جنسي ميل زمينه در ،مرد به هم زن كردن نگاه )الف
  .باشد جويي  لذت قصد به اگر خصوص به ؛)31آيه نور سوره( نكنند نگاه مردها به كه شده

ــام )ب ــي ام ــه عل ــسالم علي ــفارش در ال ــه س ــام ب ــه حــسن ام ــسالم علي ــي ال ــد م    :فرماين
َركَ   يـَْعرِْفنَ  َال   َأنْ   اْسَتطَْعتَ   ِإنِ  وَ  «  غيـر  رنهايـت د )همـسرت ( كـه  كنـي  كـاري  بتواني اگر ـ  َفافْـَعـل  َغيـْ

 ممكن كه جايي تا كن كاري يعني )87ص النص، العقول،  تحف(»بكن را ارك اين نشناسند را خودت
  .نبيند را نامحرمي هيچ است
  :اند فرموده نيز عليها اهللا سالم زهرا حضرت )ج
رٌ  «  اهـ   آن مردان كه است اين زنان براي بهترين ـ   الرَِّجـال يـََراُهنَّ  َال  وَ   الرَِّجالَ   يـََرْينَ  َال  َأنْ  ِللنَِّساءِ  َخيـْ

  )466ص 1 ج الغمة كشف(.»نبينند را مردان ها آن و نبينند را
  :فرمايد مي متاهل زنان چراني چشم ي درباره آله و عليه اهللا صلي خدا رسول )د
 نامحرمـان  بـه  يـا  همـسرش  غيـر  به را ديدگانش كه شوهرداري زن به نسبت خدا خشم«
 )پـاداش  بـدون ( نتيجـه  بـي  را او اعمـال  ي  همـه  خداونـد  صـورت  ايـن  در. است شديد بدوزد،

  )172ص 14ج الشيعه وسائل(.»گرداند مي
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  دراز هاي آرزو )5
 و الْوعد يكَذِّب و الْعقْلَ يذْهب الْأَملَ أَنَّ اللَّه عباد اعلَموا و « :فرمود السالم  عليه علي اميرالمؤمنين

 بدانيـد  !خـدا  بندگان ـ مأْزور صاحبه إِنَّ و غُرُور فَإِنَّه الْأَملَ بوافَاكْذ الْحسرَة يورِثُ و الْغَفْلَةِ علَى يحثُّ
 آرزو پايبنـد  گردد، حسرت باعث و آورد، غفلت دهد، دروغين نويدهاى دهد، باد بر را عقل آرزو كه

  )152ص العقول تحف (».گنهكار آرزومند و است، فريب آرزو كه نشويد
»مهأْكُلُوا ذَري و وايتَّعتَم و لْهِهِملُ يالْأَم فوونَ فَسلَمعو گيرنـد،  بهـره  و بخورنـد،  هـا  آن بگـذار  ـ ي 
  )3/حجر( »!فهميد خواهند بزودى ولى سازد غافل را آنان آرزوها
  
  
  آخرت به توجهي بي )6
  
» لنَّاسِ اقْتَرَبل مهسابح و مرِضُونَ غَفْلَةٍ  في هعم   

  )1/انبيا( »!گردانند روى و غفلتند در كه حالى در شده، نزديك انآن به مردم حساب
»و اقْترََب دعقُّ الْوفَإِذَا الْح ىةٌ هصرُ شَاخصينَ أَبلَنَا كَفَرُواْ الَّذياوي نْ غَفْلَةٍ فىِ كُنَّا قَداذَا ملْ هـ  كُنَّا ب  لميناظَ

 مانـد  بـازمى  حركـت  از وحشت از كافران هاى چشم هنگام آن در شود مى نزديك )قيامت( حقّ وعده و ـ
  )97/انبيا(»!بوديم ستمكار ما بلكه بوديم غفلت در )جريان( اين از كه ما بر واى اى :)گويند مى(
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  غرور و عجب )7

 او از و كـرد  جمـع  دنيـا  فريـب  از خـود  خـاطر  كـه  هـر  « :فرمايد مى السالم عليه امير حضرت
 بـه  شـده  زياد او غفلت آهسته آهسته رفته، فرو غفلت به و خورد مى دنيا يبفر شد، خاطر مطمئنّ
  )223ص 1ج هالشريع مصباح شرح (».رفت خواهد دنيا از غفلت،

 فكـر  و دانـستند  شـيطان  و نفـس  فريـب  از مصون را خود و شده عجب دچار كه كساني يعني
 بـه  ، نيـستند  خـود  مراقـب  كـه  ايـن  دليل به باشند،  مي اي  وارسته و خوب هاي  انسان خيلي كردند
  .روند مي فرو غفلت
 كـه  زيـرا  نكنـد،  اثـر  اوليـاء  هاى موعظت و انبياء هاى دعوت و الهيه مواعظ غرور، با كه بدان و«
 است نفس و ابليس دقيق هاى نقشه و بزرگ هاى دام از اين و كند، كن بنيان را همه ي   ريشه غرور
 نفـوس  اطباى و شود، غفلت و نسيان موجب و ببرد، ودخ هاى مرض فكر و خود فكر از را انسان كه
 مـسدود  كلـى  هب چاره راه و گذشته اصالح از كار كه آيد خود به وقت يك و شوند، عاجز او عالج از

 جنـود  حـديث  شـرح  (».يؤْمنُـونَ  ال هـم  و غَفْلَـةٍ  فـي  هـم  و األمـرُ  قُضي إذْ الْحسرَةِ يوم أنْذرهم و. شده
  )137ص،وجهل عقل

 مـست  كـه  كـسانى  ـ الْخُمور سكْرِ منْ إِفَاقَةً أَبعد الْغُرُورِ و الْغَفْلَةِ سكْرُ « :فرمود السالم عليه على
ـ  شـراب،  از شـدگان  مـست  از ديرتر خيلى هستند غرور و غفلت  غـررالحكم  (».آينـد  مـى  هـوش  هب
  )440ص

  تكبر )8
»رِفأَصنْ سع يتَكَ الَّذينَ آياترُونَيي بضِ فرِ الْأَرقِّ بِغَيالْح ا إِنْ ورَوةٍ كُلَّ ينُوا ال آيؤْمبِها ي ا إِنْ ورَوي 
 عنْهـا  كـانُوا  و بĤِياتنا كَذَّبوا بِأَنَّهم ذلك سبيالً يتَّخذُوه الغَي سبيلَ يرَوا إِنْ و سبيالً يتَّخذُوه ال الرُّشْد سبيلَ
ر بناحق زمين روى در كه را كسانى بزودى   ـ لينَغافخـود،  آيـات  )بـه  ايمـان ( از ورزنـد،  مـى  تكب 

 راه اگـر  آورنـد  نمى ايمان آن به ببينند، را اى نشانه و آيه هر اگر كه چنانند ها آن !سازم مى منصرف
 خـود  راه را نآ ببيننـد،  را گمراهـى  طريق اگر و كنند نمى انتخاب خود راه را آن ببينند، را هدايت
 غافـل  آن از و كردنـد،  تكـذيب  را مـا  آيـات  كـه  است آن خاطر هب )ها اين ي  همه( !كنند مى انتخاب
  )146/اعراف( »!بودند
  ».است انتخاب و ديدگاه در انحراف و تكبر موجب الهى، آيات تكذيب و غفلت استمرار«
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  )178ص 4 ج نور تفسير (

 و فرعـون  سرنوشـت  زمينـه  در گيـرى  نتيجه نوع يك حقيقت در است آمده آيه در كه بحثى«
 آيات اين در خداوند .است آمده   آيه اين از قبل آيات در كه است اسرائيل بنى سركشان و فرعونيان

 همـه  آن مـشاهده  بـا  اسـرائيل  بنـى  سركـشان  يـا  و فرعونيـان  اگر كه كند مى بيان را حقيقت اين
ـ  راه به الهى آيات همه آن شنيدن و معجزات  و متكبـر  افـراد  مـا  كـه  اسـت  آن خـاطر  بـه  دنيامدن
 و داريم مى باز حق قبول از ـ اعمالشان جرم به ـ كنند مى گيرى جبهه حق برابر در كه را خودخواه

 اثـر  انـسان  روح و فكـر  در چنـان  آن الهى آيات تكذيب و سركشى به ادامه و اصرار ديگر تعبير به
  .آيد درمى حق برابر در نفوذ قابل غير و ناپذير انعطاف موجودى صورت به كه گذارد مى

 توفيـق  سـلب " چگـونگى  و "سـركش  و متكبـر "افراد گونه اين صفات از قسمت سه به سپس
  :فرمايد مى كرده اشاره ها آن از "پذيرى حق

  .)بِها يؤْمنُوا ال آيةٍ كُلَّ يرَوا إِنْ و( !آورند نمى ايمان ببينند، را الهى هاى نشانه و آيات تمام اگر ها آن
 راه اگـر  عكـس  به و كرد نخواهند انتخاب كنند، مشاهده را درست طريق و راست راه اگر نيز و

  .)سبِيالً يتَّخذُوه الغَي سبِيلَ يرَوا إِنْ و( كنند مى انتخاب خود راه ببينند، را نادرست و منحرف
 باشـد،  مـى  حق برابر در شانناپذيري انعطاف از حكايت همگى كه گانه سه صفات اين ذكر از بعد
   كردنـد  تكـذيب  را مـا  آيـات  كـه  اسـت  آن خـاطر  به همه ها اين :گويد مى كرده، آن دليل به اشاره

  .)غافلينَ عنْها كانُوا و بĤِياتنا كَذَّبوا بِأَنَّهم ذلك( بودند غافل آن از و
 لقاى و كنند تكذيب را ما ياتآ كه ها آن :يدفرما مى كرده بيان را اشخاصى چنين كيفر بعد آيه

 اآلخـرة  لقاء و بĤياتنا كذبوا الذين و( گردد مى نابود و حبط كلى به اعمالشان شوند منكر را رستاخيز
  )367ص 6 ج تفسيرنمونه (  »).اعمالهم حبطت
  
  توبه تاخير ) 9
 آنكـه  از بعد و. سازد تباه را ايمان روح گناه زهر كه آن از پيش زن انابه و توبه دامن در دست «

 پند نه و كند اثر تو در نصيحت نه كه رود در به ها دل طبيبان دست از امر و نيايد پرهيزكارى تو از
 در عـذاب  ي  كلمـه  و پنـدارى  افسانه و فسون شنوى نصايح و مواعظ از چه هر. بخشد سودى را تو

 و " :كـه  گردى آيه اين داخل و گيرد فرو را تو دل گوش و چشم غفلت، پرده و. شود ثابت تو حقّ
صرُونَ  ال فَهم فَأَغْشَيناهم سدا خَلْفهِم منْ و سدا أَيديهِم بينِ منْ جعلْنا بـروى پـيش  در داديـم  قـرار  ــ  ي 
 سـاختيم  كـور  و را ايشان پوشانيديم پس ايشان، پشت و پس از همچنين و اى پرده و سدى ايشان
ه  خَـتَم " :كـه  شوى آيه اين اهل از و )9/يس("بينند نمى چيزى ديگر پس   علـى  و قُلُـوبِهِم   علـى  اللـَّ

هِمعمس لى وع  مصارِهةً ابشاوغيـر  و )7/بقـره ( "نهـاده  ايـشان  چـشم  و گوش و دل بر پرده خدا ـ غ 
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  .آيات از ها اين

 كـه  هـر  و. رسـد  مـى  ناگـاه  مرگ كه مكن تأخير را توبه فرزند اى" :گفت خود پسر به لقمان و
 معـصيت  زنـگ  را او دل مانـد  زنـده  اگـر  :رسد مى او به عظيم خطر دو از يكى را توبه اندازد تأخير
 مهلت ديگر فراگرفت را او مرگ اگر و. گردد نمى محو آن از ديگر و شود مى تيره و سياه و گيرد مى

  ".يابد نمى تالفى
 كـن  فكرى و برخيز غفلت خواب از اى نموده صرف پروردگار عصيان به را خود عمر كه اى پس

  )680ص 2ج هالسعاد معراج (».رستخيز روز براى از
 انـدرز  را خويـشتن  ،بترسـد  پروردگـارش  از بايد بنده« :است فرموده نيز السالم  عليه  علي اميرالمؤمنين

 او آرزويـش  و اسـت  پنهان نظرش از او، مرگ زيرا شود، چيره خود شهوات بر و دارد، مقدم را توبه دهد،
 را او و شود، مرتكب تا دهد، مى جلوه نظرش در را گناه و اوست مراقب همواره شيطان دهد، مى فريب را
 در آورد مـى  هجـوم  او بـر  مـرگ  كـه  هنگـامى  و انـدازد  تـأخير  بـه  را آن تا دارد، مى نگه توبه آرزوى در

 البالغـه   نهـج  (».اوسـت  ضـد  بـر  حجتـى  عمـرش  كـه  غـافلى  انـسان  بـر  واى اى باشد حالت ترين غافل
  )64خطبه
  مهلت  هب خوردن فريب ) 10

 الْأَعمـالَ  تُفْسد الْغَفْلَةَ فَإِنَّ بِالْمهلَةِ الاغْترَار و الْغَفْلَةَ و إِياك « :فرمود السالم  عليه علي اميرالمؤمنين
الَ وجĤْال الَ تَقْطَعمĤْفاسـد  غفلـت  كـه  درسـتى  هب پس ،مهلت هب خوردن فريب و غفلت از بپرهيز ـ  ال 

 غـررالحكم  بـر  خوانـسارى  الـدين  جمـال  آقا شرح (»را اميدها برند مى ها اجل و را، كردارها كند مي
  )226ص

 كـه  دارد اميـد  كـه  است اين كند  مي دچار گناه انجام و غفلت به را انسان كه چيزهايي از يكي
  .است شيطان فريب هاي راه از يكي اين و باشد داشته توبه حتي و زندگي براي بيشتري مهلت
  بقره 218 آيه
  
  
  نيت خلوص نبود ) 11
 ناچـار  :يعنـى  " سـكُون  و حرَكَةٍ كُلِّ في النِّيةِ خَالصِ منْ للْعبد بد لَا و " :فرمود )السالم  عليه امام(«
 افعال در نيت اگر كه عبادت، و طاعت هر در سكنات، و حركات جميع در خالص نيت از بنده است

 كـه  چنـان  بـود،  خواهـد  غافلين ي  جمله از باشد، مخلوط مهلكه اغراض به و نباشد خالص مالاع و
 خلوص به موصوف او نيت باشد نبوده اگر :يعنى "غافال يكون المعنى، بهذا يكن لم لو اذ" :فرمايد مى
ــه و ــد آميخت ــه باش ــهوات ب ــسانى، ش ــر نف ــه ه ــس آن آين ــه از ك ــافالن جمل ــى غ ــد م  (».باش

  )46ص گيالنى عبدالرزاق ترجمهه،الشريع مصباح
  اوالد و اموال ) 12
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 ايـن  بـراي  باشـد  عـاملي  توانـد   مـي  ولي نيست انسان كننده غافل خود خودي به اوالد و اموال
  .باشند مسئله اين مراقب كه دهد مي هشدار مؤمنين به خداوند لذا موضوع،

نْ  و اللَّه ذكْرِ عنْ والدكُمأَ ال و أَموالُكُم تُلْهِكُم ال آمنُوا الَّذينَ أَيها يا« ـلْ  مـفْعي  ك ذلـ  ـكفَأُولئ  ـمه 
 و !نكنـد  غافـل  خـدا  يـاد  از را شـما  فرزنـدانتان  و اموال !ايد آورده ايمان كه كسانى اى ـ الْخاسرُونَ

  )9/منافقون( »!زيانكارانند كنند، چنين كه كسانى
  :شود نمي ها آن غفلت سبب اوالد و الامو كه كند مي ياد كساني از خداوند طرفي از اما
 الْقُلُـوب  فيه تَتَقَلَّب يوماً يخافُونَ الزَّكاةِ إيتاء و الصالةِ إِقامِ و اللَّه ذكْرِ عنْ بيع ال و تجارةٌ تُلْهيهِم ال رِجالٌ«

صار وغافـل  زكـات  اداى و نماز برپاداشتن و خدا ياد از را آنان اى معامله نه و تجارت نه كه مردانى ـ الْأَب 
  )37/نور( ».شود مى رو و زير ها چشم و ها دل آن، در كه ترسند مى روزى از ها آن كند نمى

  ماي نشده بيدار هنوز
 بترسيد خدا از باشيد؟ ور غوطه تباهى و فساد در و بريد، سر به غفلت خواب در خواهيد مى كى تا «

 را اول قـدم  هنـوز  ايـد  نـشده  بيـدار  هنـوز  شـما  .شـويد  بيـدار  غفلـت  خـواب  از بپرهيزيد امور عواقب از
 و بـاز  ها چشم بريد مى سر به خواب در شما ولى. است )بيداري("يقظه" سلوك در اول قدم. ايد برنداشته

 بـود،  نمـى  زده زنـگ  و سـياه  گنـاه  اثـر  بـر  ها قلب و آلود خواب ها دل اگر. است رفته فرو خواب در ها دل
 و اخـروى  امور در قدرى اگر. داديد نمى ادامه نادرست اقوال و اعمال به تفاوت بي و خاطر آسوده طور اين

 بيـشتر  شماسـت  دوش بـر  كـه  سـنگينى  هاى مسئوليت و تكاليف به كرديد، مى فكر آن هولناك عقبات
  )51ص )ره(خميني امام ،جهاداكبر (».داديد مى اهميت
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  زدايي غفلت

 اگـر  يـا  نـشويم  غفلت دچار كه  اين براي 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

 از پرهيـز  اسـت،  كبـر  غفلـت،  ايجاد عوامل از يكي وقتي مثال عنوان به. است آمده گذشته مطالب
  .بود خواهد غفلت از دوري هاي راه از يكي نيز كبر

  خدا شناخت
 حـضرت  صفات و خدا از صحيح درك و شناخت عدم گردد،  مي غفلت باعث كه اساسي مشكل

 پـدر  و رفيق و دوست از قدرتش كه است خدايي شناسيم،  مي ما از بعضي كه خدايي. باشد  مي حق
 دهـيم   نمـي  راه دل به شرمي و هراس هيچ و كنيم  مي گناه او حضور در زيرا. است كمتر... و مادر و

  .كنيم نمي گناه ديگران حضور در ولي
  .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  ـ 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
 بـرده،  فرو خواب هب امر 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  دفـع  پس كند قبض را تو  روح كه بيايد الموت ملك چون چهارم
  .كن گناه خواهى

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

  خدا ياد
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» اذْكُرْ و كبفي ر  كتَضَرُّعاً نَفْس فَةًخي و ونَ ورِ دهنَ الْجلِ مالْقَو  وبِالْغُـد صـالِ  وĤْال نَ  تَكُـنْ  ال و مـ 

 شامگاهان، و صبحگاهان آرام، و آهسته خوف، و تضرع روى از خود، دل در را پروردگارت ـ الْغافلينَ
  )205/اعراف( »!مباش غافالن از و كن ياد

 و ساعت  هب ساعت انسان كه اين از است بارتع شده امر آن به آيه اين در كه مطلوبى ذكر آن«
 به مبادرت مجدداً ،داد دست نسيانى و غفلت احياناً اگر و باشد، پروردگارش ياد هب دقيقه هب دقيقه
  )501ص 8 ج الميزان ترجمه (».گردد مستقر دلش در غفلت كه نگذارد و نموده ذكر

 تفـسير  (».غافالننـد  از كنند، نمى ياد را خدا شام، و صبح هر كه آنان « :كه است آن ديگر نكته
  )263 :ص ،4 ج نور،

 كـه  هنگـامى  پرهيزگـاران  ـ مبصرُون هم فَإِذَا تَذَكَّرُواْ الشَّيطَانِ منَ طَئف مسهُم إِذَا اتَّقَواْ الَّذينَ إِنَّ«
 راه او، يـاد  پرتـو  رد( و افتند مى )او كيفر و پاداش و خدا( ياد به شوند، شيطان هاى وسوسه گرفتار
  )201/افراع(».گردند مى بينا ناگهان )و بينند مى را حق

 الْجهلِ عنِ عقْلَه و الشَّهوةِ عنِ نَفْسه و الْغَفْلَةِ عنِ قَلْبه رعى منْ « :فرمود السالم عليه صادق حضرت
خَلَ فَقَدي دانِ فيوهِينَ دتَنَبو دارد بـاز  حـق  يـاد  از غفلـت  و فراموشـى  از را خـود  دل كـه  كسى ـ الْم 

 بيـداران  گروه از ،نادانى و جهل بالى از را فكرش و عقل و جا بي هاى خواسته و شهوت از را نفسش
  )22ص هالشريع مصباح( » .است آگاهان و

ـ  ـ الْغَفْلَةُ تَنْجاب اللَّه ذكْرِ بِدوامِ « :فرمود السالم  عليه علي اميرالمؤمنين  خـدا  يـاد  بـه  پيوسـته  اب
  )428ص 1ج محالتى  ترجمه  الحكمغرر (». شود زائل ها دل غفلت بودن

 الْغَفْلَةِ أَوقَات في لذكْرِك نَبهني و « :فرمايد  مي االخالق  مكارم دعاي در نيز السالم  عليه سجاد امام
  )االخالق مكارم ـ ستمبي دعاي سجاديه صحيفه (».ده آگاهى خود ياد به غفلتم اوقات در و ـ

  عبرت
 و ظلـم  سـر  از لـشكرش  و فرعون و داديم عبور )نيل عظيم رود( دريا از را اسرائيل بنى )سرانجام(«
 هـيچ  كـه  آوردم ايمـان " :گفـت  گرفـت،  را او دامـن  غرقـاب  كـه  هنگـامى  .رفتند ها آن دنبال به تجاوز،

 به اما( *"!هستم مسلمين از من و ندارد ودوج اند، آورده ايمان او به اسرائيل بنى كه كسى جز معبودى،
 بِبـدنك  نُنَجيـك  فَـالْيوم  * !بـودى  مفـسدان  از و كردى، عصيان قبالً كه حالى در !!اآلن؟ :)شد خطاب او

 نجـات  )آب از( را بـدنت  امـروز،  ولـى  ــ  لَغَـافلُونَ  ءاياتنَـا  عنْ النَّاسِ منَ كَثيرًا إِنَّ و  ءايةً خَلْفَك لمنْ لتَكُونَ
  )92تا90/يونس( »!غافلند ما آيات از مردم، از بسيارى و !باشى آيندگان براى عبرتى تا دهيم، مى

 عبـرت  آن از و ببينند مردم تا آورد بيرون آب از را فرعون جنازه فرمايد  مي آيه اين در خداوند
 هـاي   حكايـت  از عبـرت  و عـالم  اتاتفاقـ  و حـوادث  از عبرت يعني. بيايند بيرون غفلت از تا بگيرند

  .كند جلوگيري غفلت از تواند مي پيشينيان
 مـنْ  عنَّـا  الْغَفْلَـةُ  طَـوت  لمـا  « :فرمايد  مي دعا گونه  اين خصوص همين در السالم  عليه سجاد امام
ي  الْجِبـالُ  ضَـعفَت  الَّتي أَمثَاله واجِرَز و عجائبِه، فَهم قُلُوبِنَا إِلَى تُوصلَ حتَّى نَاشراً، الاعتبارِ تَصفُّحِ اسـالرَّو 
 غفلـت  دسـت  به كه را ها عبرت طومار )...قرآن كه كن چنان... خدايا بار( ـ احتماله عنِ صلَابتها عَلى

 كـه  ــ  آن دهنـده  هشدار هاى قصه و ها مثل و قرآن عجايب تا بگشايد، ما روى پيش شده پيچيده
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  )ودوم چهل دعاي سجاديه صحيفه (».يابد راه ما هاى دل به ـ ناتوانند آن تحمل از سخت هاى كوه

تَّعظْ  لَم منْ النَّاسِ أَغْفَلُ « :فرمود السالم  عليه صادق امام و ـرِ  يـا  بِتَغَينْينْ  الـد ـالٍ  مـال  إِلَـى  ح ــ    حـ 
 للـصدوق  األمـالي  (».باشـد  رفتـه نگ پنـد  دنيـا،  دگرگونى و تغيير از كه است كسى مردم ترين غافل
  )20ص

  انذار
 سـوى  از كـه  است قرآنى اين ـ غَافلُونَ فَهم ءاباؤُهم أُنذر ما اقَوم لتُنذر * الرَّحيمِ الْعزِيزِ تَنزِيلَ «

 رو ايـن  از نـشدند،  انـذار  پدرانشان كه دهى بيم را قومى تا * است شده نازل رحيم و عزيز خداوند
  )6و5/يس(»!افلندغ آنان

 اي  كننـده  انـذار  كـه  است بوده اين ها  آن پدران بودن غافل دليل فرمايد  مي صراحت به آيه اين
 او ي  آوازه كـه  اسـت  بزرگـى  پيـامبر  و آشـكار  كننـده  انـذار  منظور « :البته. است نبوده ها  آن براي
 بينـيم  مى اگر و دارد، دوجو طالبان و مشتاقان براى الهى حجت زمانى هر در گرنه و بپيچد، جا همه

 فتـرت  دوران را سـلم   و  آلـه   و  عليه  اهللا  صلي اسالم پيامبر قيام و السالم  عليه مسيح حضرت ميان دوران
 نظـر  از فترت بلكه نداشته، وجود ها آن براى الهى حجت مطلقاً كه است معنى اين به نه اند شمرده

  )318ص 18 ج تفسيرنمونه (».است العزم اولو و بزرگ پيامبران قيام
  )522ص 9 ج فسيرنورت (».باشد قرآن تعاليم بايد انذار و تبليغ پايه و اساس « كه اين ديگر نكته

   :اند فرموده خصوص اين در نيز السالم عليه علي اميرالمؤمنين
» ظاعوبِالْم لَّي330ص 1ج انصارى ت  غرر  (».شود مى زدوده پندها با غفلت زنگ ـ الْغَفْلَةُ تَنْج(  

  تفكر
 كارهـا  در كردن تأمل و فكر ـ فَقْد الْغَفْلَةُ ،رشْد الْفكْرُ « :اند  فرموده السالم  عليه علي اميرالمؤمنين

 2ج االسـالمى  شـيخ  ت غرر (».حق نيافتن موجب نكردن تأمل و غفلت و است، حق راه يافتن سبب
  )1158ص

 را مـا  اصـلي  موضـوع  از كمـي  ها  آن رذك ولي كرد، عنوان توان  مي زيادي مطالب تفكر ي  درباره
  .كنيم مي اشاره نمونه چند به تنها دليل همين به. كند مي دور

  .كند مي بيان ها آن در تفكر را ها نشانه و آيات بيان دليل قرآن در خداوند
 سـازد،  مـى  روشـن  اشـم  براى را آيات خداوند چنين اين ـ تَتَفَكَّرُونَ لَعلَّكُم الĤْيات لَكُم اللَّه يبينُ«
  )266و219/هبقر (»!كنيد انديشه شايد
 »!كننـد  مـى  تفكّر كه گروهى براى است هايى نشانه اين در ـ يتَفَكَّرُونَ لقَومٍ لĤَيات ذلك  في إِنَّ«

  )24/يونس آن شبيه و 13/هجاثي،42/زمر،21/روم،69و11/نحل،3/رعد(
رُ  « :فرمـود  اتآي اين به اشاره با نيز السالم عليه صادق امام رٌ  سـاعةٍ  تَفَكـُّ ـنْ  خَيـةِ  ماد بــنَة  عــ  س   

  )183ص 11ج الوسائل مستدرك (».است بهتر عبادت سال يك از تفكر ساعت يك
 (».اسـت  عبـادت  سـال  هفتـاد  از بهتـر  تفكـر  سـاعت  يـك  « :اسـت  آمـده  ديگري روايت در و

  )423ص مصطفوى  ت هالشريع مصباح
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 هـايي   مثـال  و )176/اعراف(قرآن در ها  داستان بيان ،)44/نحل(يآسمان كتب ديگر و قرآن نزول

  .است تفكر براي همه )21/حشر(آمده قرآن در كه
  تفكر چگونگي

 بـراى  )روشـنى ( هـاى  نـشانه  روز، و شـب  رفت و آمد و زمين، و ها آسمان آفرينش در مسلماً«
 انـد،  خوابيده پهلو بر كه اهگ آن و نشسته، و ايستاده حال در را خدا كه ها همان *. است خردمندان

 را اينهـا  !الهـا  بـار  :)گوينـد  مـى  و( انديـشند  مـى  زمين و ها آسمان آفرينش اسرار در و كنند مى ياد
  )191و190عمران ال( »!دار نگاه آتش، عذاب از را ما !تو منزهى !اى نيافريده بيهوده
 يـك " :كـه  كنند مي روايت مردم چه آن ي  درباره السالم عليه صادق امام از :گويد صيقل حسن«
 از :فرمـود  بينديـشد؟  چگونـه  :گفـتم  و پرسـيدم  "است شب يك عبادت از بهتر انديشيدن ساعت
 سـخن  چـرا  كجاينـد؟  سـازندگانت  كجاينـد؟  سـاكنينت  :بگويـد  گـذرد  مـي  كـه  اى خانـه  يا خرابه
  )54ص 2ج الكافي(»ى؟يگو نمي
 ».اوسـت  قـدرت  و خـدا  ي  دربـاره  انديشيدن همواره ،عبادت بهترين « :فرمود حضرت همان و

  )54ص 2ج الكافي(
ـ  عبـادت « :فرمـود  مي السالم عليه رضا امام و  ؛عبـادت  همانـا  نيـست،  بـسيار  ي  روزه و نمـاز  هب

  )54ص 2ج الكافي(».است جل و عز خداى امر در انديشيدن
  مرگ ياد

 * غَـافلُونَ  ءاياتنَـا  عـنْ  هـم  الَّذينَ و بهَِا اطْمأَنُّواْ و ياالدنْ بِالحَيوةِ رضُواْ و لقَاءنَا يرْجونَ لَا الَّذينَ إِنَّ«
لَئكأُو مئهأْوم ا النَّارونَ كَانُواْ بِمبْكسبـه  و ندارنـد،  )رستاخيز روز و( ما مالقات به ايمان كه ها آن ـ  ي 
 خـاطر  بـه  آنـان  * غافلنـد،  مـا  آيات از كه ها آن و كردند، تكيه آن بر و شدند خشنود دنيا زندگى

  )8و7يونس( ».است آتش جايگاهشان كردند، مى عمل كه چه آن
ـ  غـافالن  از باشـد  اش خانـه  در وى بـا  او كفـن  كه هر« :فرمود السالم عليه صادق امام  شـمار  هب

 4ج )الـسعادات   جـامع  ترجمـه ( اسـالمى  اخـالق  علـم  (»دارد اجـرى  بنگرد آن به گاه هر و آيد، نمى
  )52ص

 كند، مى را غفلت هاى گياه و كند، مى طرف بر را نفس شهوات و ها خواهش مرگ ياد« :دفرمو و
 و اسـباب  و سـازد،  مـى  نـازك  و نرم را طبع و كند، مى مطمئن و قوى خداوند هاى وعده به را دل و

 قـدر  بـى  و حقيـر  را دنيـا  و نـشاند،  مـى  فرو را حرص آتش و شكند، مى درهم را هوس و هوى آثار
 عبادت سال يك از تفكر ساعت يك ":فرمود كه )ص( پيغمبر سخن معناى است اين و ،گرداند مى
  )52ص 4ج )السعادات جامع ترجمه( اسالمى اخالق علم (»" است بهتر

 مقالـه  يـك  فقـط  هـا   آن مـرور  كه است شده ذكر روايات در زيادي بسيار اثرات مرگ ياد براي
  .نماييم مي اشاره روايات اساس بر آن مورد هاردهچ به تنها جا اين در ما لذا. دارد الزم مستقل

 دارد دوسـت  را او خدا ـ2 رود  مي دنيا از شهيد ـ1  :كند مرگ ياد مستمر صورت به كه كسي 
 ــ 6 شـود   مـي  حائل شهوت و او بين ـ5 رود  مي بين از او در ها  لذت به )عالقه( ـ4 شود  مي زاهد ـ3
 اصـالح  قلـبش  ــ 8 گـردد   مـي  بهشت از اي  غرفه رشقب ـ7 گيرد  مي قرار بهشت در خدا ي  سايه در
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 دنيا هاي  فريب از ـ11 گردد  مي كم دنيا به رغبتش ـ10 شود  مي راضي كفاف به دنيا از ـ9 شود  مي

 برتـرين  ـ14 است زهد ترين  فضيلت با ـ13 است شيعه صفات از ـ12  :مرگ ياد و . يابد  مي نجات
  .است تفكر و عبادت

  نماز حفظ
   :فرمود السالم عليه باقر امام

 بر كه مومني هر ـ الْغَافلينَ منَ هذَا فَلَيس لوقْتها فَصلَّاها الْمفْرُوضَةِ الصلَوات علَى حافَظَ مؤْمنٍ أَيما«
 3ج الكـافي  (».بـود  نخواهـد  غـافلين  از بخواند، خود وقت در را ها  آن و كند دقت واجبش نمازهاي

  )270ص
  قرآن قرائت

 2ج كـافي ( ».نـشود  نوشـته  غـافلين  از بخوانـد  قرآن از آيه ده شب يك در كس هر« :فرمود و
  بيايد كامل )612ص

 فـي  خَيـرَ  لَا « :فرمود السالم  عليه علي اميرالمؤمنين :زيرا است تدبر با همراه قرائت قطعاً منظور
 6ج هالـشيع  وسـائل  (».نباشـد  تـدبر  همراه كه قرآني قرائت در نيست خيري هيچ ـ تَدبر فيها لَيس قرَاءةٍ
  )173ص

  خدا به بردن پناه
  :است فرموده خود هاي دعا در السالم عليه سجاد امام

»ماللَّه وذُ إِنيأَع نْ بِكانِ مجيـرْصِ  هالْح... ـةِ  وعتَابى،  مـوالْه خَالَفَـةِ  وى،  مـدالْه ـنَةِ  وــ  الْغَفْلَـةِ  س   
 و هدايت با مخالفت و نفس هواى از پيروى از و...  آزمندى شور و شر از برم مى پناه تو به خدايا، بار
  )سجاديه صحيفه هشتم دعاي (»غفلت خواب به رفتن فرو

 صـحيفه  وهفـتم   چهـل  دعـاي ( »كـن  بيـدار  غـافالن،  خـواب  از مرا ـ  الْغَافلين رقْدةِ منْ نَبهني «
  )سجاديه


