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     : 33غفلت 
  :غفلت زدايي 

  )قسمت اول(تفكر ـ 6
  : اند السالم فرموده اميرالمؤمنين علي عليه

   ـ  اْلَغْفَلُة فـَْقدٌ ،اْلِفْكُر ُرْشدٌ «
فكر و تأمل كردن در كارها سبب يافتن راه حق است، و غفلت و تأمل نكردن موجب 

  ».نيافتن حق
  )1158 ص2 جاالسالمي الحكم ترجمه شيخغرر(                                                 
  .كند ها بيان مي ها را تفكر در آن خداوند در قرآن دليل بيان آيات و نشانه

  ـ  يـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكُم اْآلياِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ «
  »!سازد، شايد انديشه كنيد چنين خداوند آيات را براى شما روشن مى اين

  )266و219/هبقر(
  :فرمايد همچنين مي

ها و نهرهايى قرار داد؛ و در آن از تمام  او كسى است كه زمين را گسترد؛ و در آن كوه
 پوشاند؛  شب را بر روز مى) پرده سياه(ها دو جفت آفريد؛  ميوه

كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان  هاى او اين از نشانه
  تان مودت و رحمت قرار داد؛  ر ميانآرامش يابيد، و د

اند نيز به هنگام  كند، و ارواحى را كه نمرده خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى
دارد و  شان را صادر كرده نگه مى گيرد؛ سپس ارواح كسانى كه فرمان مرگ خواب مى

  گرداند تا سرآمدى معين؛  بازمى) كه بايد زنده بمانند(ارواح ديگرى را 
  چه در زمين است همه را از سوى خودش مسخّر شما ساخته؛  ها و آن چه در آسمان آن
   ـ  ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ  ِإنَّ في«

  »!كنند هايى است براى گروهى كه تفكّر مى نشانه) ها(در اين 
  )24/يونس و شبيه آن 13/هجاثي،42/زمر،21/روم،69و11/نحل،3/رعد(
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به همين دليل هم . رسد ها به حقيقت مي ترين نشانه فكر باشد از كوچكاگر كسي اهل ت

  .اهميت باشند ابايي ندارد نظر ما بي ها حتي اگر به خدا از مثال زدن به نشانه
  :فرمايد مي

 آَمُنوا فَـيَـْعَلُموَن أَنَُّه اْلَحقُّ ِمْن  َأْن َيْضِرَب َمَثًال ما بـَُعوَضًة َفما فَـْوَقها فََأمَّا الَّذينَ  ِإنَّ اللََّه ال َيْسَتْحيي
رَبِِّهْم َو َأمَّا الَّذيَن َكَفُروا فَـيَـُقولُوَن ما ذا َأراَد اللَُّه ِبهذا َمَثًال ُيِضلُّ ِبِه َكثيرًا َو يـَْهدي ِبِه َكثيرًا َو ما 

 ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلفاِسقيَن 
پشه، و حتى كمتر از آن، مثال ) مانندبه موجودات ظاهرا كوچكى (خداوند از اين كه 

دانند كه آن، حقيقتى  اند، مى آنان كه ايمان آورده) در اين ميان. (كند بزند شرم نمى
اين موضوع را بهانه (اند،  ها كه راه كفر را پيموده است از طرف پروردگارشان؛ و اما آن

خدا جمع زيادى ) ى،آر(» !منظور خداوند از اين مثل چه بوده است؟«: گويند مى) كرده
كند؛ ولى تنها فاسقان را با آن گمراه  را با آن گمراه، و گروه بسيارى را هدايت مى

 )26/بقره! (سازد مى
   :فرمودبا اشاره به اين آيات  نيزالسالم   صادق عليهامام

ٌر ِمْن ِعَباَدِة َسَنة«   ـ  تـََفكُُّر َساَعٍة َخيـْ
  ».تيك ساعت تفكر از يك سال عبادت بهتر اس

  )183ص 11جالوسائل  مستدرك(
  :وسلم فرمود وآله عليه و اهللا پيامبر اكرم صلي
   سنة  عبادة سبعني تفّكر ساعة خري من

  70ص 3 رياض السالكين ج
  ».يك ساعت تفكر بهتر از هفتاد سال عبادت است«

  بهتر از شصت سال: ها آمده است در برخي نقل
  ...و، 444 ص 3ج : ن، مجمع البحري652 و 302ص : مفاتيح الغيب


