
 

 

60 

  21غفلت ـ 

       عوامل غفلت
  مهلت ه فريب خوردن بـ 10

  : السالم فرمود اميرالمؤمنين علي عليه
   ـ  ِإيَّاَك َو اْلَغْفَلَة َو اِالْغِرتَاَر بِاْلُمْهَلِة َفِإنَّ اْلَغْفَلَة تـُْفِسُد اْألَْعَماَل َو اْآلَجاَل تـَْقَطُع اْآلَمالَ « 

كنـد   درستى كـه غفلـت فاسـد مـي         ه پس ب  ،تمهل هبپرهيز از غفلت و فريب خوردن ب      
  »برند اميدها را ها مى كردارها را، و اجل

  266صتصنيف غرر الحكم و درر الكلم                 

كند اين است كه اميـد       يكي از چيزهايي كه انسان را به غفلت و انجام گناه دچار مي            
هـاي    يـن يكـي از راه     دارد كه مهلت بيشتري براي زندگي و حتي توبه داشـته باشـد و ا              

  .فريب شيطان است

  :دهد خداوند به ظالمين مهلت مي
  آياتي درباره مهلت به ظالمين) الف

ْلُهْم َقليًال  َو َذْرني ـ1 بيَن ُأوِلي النـَّْعَمِة َو َمهِّ   َو اْلُمَكذِّ
 )11/مزمل(ها را كمى مهلت ده،  كنندگان صاحب نعمت واگذار، و آن و مرا با تكذيب

 ِل اْلكاِفريَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيداً َفَمهِّ ـ 2
شـان را    تـا سـزاى اعمـال     (انـدكى مهلـت ده      ) فقـط (حال كه چنين است كافران را       

  )17/طارق)! (ببينند

ُرُهْم ِإلـى ـ3  َأَجـٍل ُمـَسمًّى  َو لَـْو يُؤاِخـُذ اللَّـُه النَّـاَس ِبظُْلِمِهـْم مـا تـَـَرَك َعَلْيهـا ِمـْن َدابـٍَّة َو لِكـْن يـُـَؤخِّ
 ِإذا جاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن ساَعًة َو ال َيْستَـْقِدُموَن فَ 
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اى را بر پشت زمين      كرد، جنبنده  شان مجازات مى   خاطر ظلم  هو اگر خداوند مردم را ب     

شـان   و هنگامى كه اجل   . اندازد ها را تا زمان معينى به تأخير مى        گذارد؛ ولى آن   باقى نمى 
  )61/نحل. (گيرند كنند، و نه ساعتى پيشى مى مىفرا رسد، نه ساعتى تأخير 

  َو َكأَيِّْن ِمْن قَـْريٍَة َأْمَلْيُت َلها َو ِهَي ظاِلَمٌة ثُمَّ َأَخْذتُها َو ِإَليَّ اْلَمصيرُ  ـ4
ها مهلت دادم، در حالى كه ستمگر بودند؛         هايى كه به آن    و چه بسيار شهرها و آبادي     

ها را مجـازات كـردم؛ و    سپس آن.)  استفاده نكردنداما از اين مهلت براى اصالح خويش     (
  )48/حج! (سوى من است هبازگشت، تنها ب

ُرُهْم لِيَـْوٍم َتْشَخُص فيِه اْألَْبصارُ  ـ5    َو ال َتْحَسَبنَّ اللََّه غاِفًال َعمَّا يـَْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنَّما يـَُؤخِّ
) نـه، بلكـه كيفـر     ! (غافـل اسـت   دهند،    انجام مى  ها  چه ظالم  گمان مبر كه خدا، از آن     

از ) خاطر تـرس و وحـشت   به(ها در آن  ها را براى روزى تأخير انداخته است كه چشم  آن
  )42/ابراهيم (.ايستد حركت بازمى

، نـه   بنابراين در برابـر ظـالم  » ِإنَّما يـُـَؤخُِّرُهمْ «.  دادن است سنّت خداوند بر مهلت  :نكته

  .هاست د عمل كنيد كه خدا در كمين آنساكت شويد و نه مأيوس، به وظيفه خو
  426ص 4 تفسير نور ج

  :السالم فرمود اميرالمؤمنين غلي عليه) ب
 َو ُهَو َلُه بِاْلِمْرَصاِد َعَلى َجمَاِز َطرِيِقِه َو ِمبَْوِضـِع الـشََّجا ِمـْن   َأْخُذهُ   يـَُفوتَ   فَـَلنْ  الظَّاملَِ ]  اللَّهُ  [  أَْمَهلَ  َو لَِئنْ 
  هَمَساِغ رِيقِ 

رود، او بـر سـر راه در          دهد هرگز مجـازات او از بـين نمـى            را مهلت   اگر خداوند ظالم  
را  ها را در دست دارد كه هر زمـان بخواهـد آن            كمين ستمگران است، و چنان گلوى آن      

  .شان فرو نرود فشارد كه حتى آب دهان از گلوي چنان مى
 141ص) للصبحي صالح(البالغة  نهج
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  ـ غره شدن به خدا11
  )6/انفطار( يَا أَيَها االنساُن َما َغرَّك ِبَربِّك اْلكرِيمِ 

  العالي درباره اين آيه اي مدظله ـ فرمايش امام خامنه1
كـه انـسان عمـل       حق از خدا توقع كـردن؛ بـدون ايـن          همغرور شدن به خدا يعنى ناب     

ى   بنـده  صالحى را به ميدان بياورد، از خدا پاداش بخواهد؛ اين كه انسان بگويد، مـا كـه                
خوب خدا هستيم و خدا حتماً به ما كمك خواهد كرد؛ اين كه انسان از حلم الهى سـوء                   

هـا همـه غـرّه       استفاده كند و به گناه ادامه بدهد؛ از عذاب خدا خود را ايمن بداند؛ ايـن               
  . شدن به خداست

مصيبت دائمى براى آن كسى اسـت كـه بـه تـو غـرّه               ! خدايا«: فرمايد امام سجاد مى  
  .»بشود

خـداى متعـال   . اسرائيل آمـد   اين غرّه شدن به خدا، همان باليى است كه بر سر بنى       
ها را ملت برگزيده قرار داده بود؛ اما چون به خدا غـرّه شـدند و وظـايف خودشـان را                      آن

هـا    آن »ضـربت علـيهم الّذلـة و المـسكنة«: ها فرمود  ى آن  انجام ندادند، خداى متعال درباره    
هـا را    هايى هستند كه خداى متعال در چند جاى قرآن تصريح كرده كه مـن ايـن                همان

هـا بـا عمـل بـد خـود           ؛ اما همين  »و اّىن فـّضلتكم علـى العـاملني«مردمان برگزيده قرار دادم؛     

ضـربت علـيهم الّذلـة و المـسكنة و «: هـا فرمـود    ى آن  كارى كردند كه خداى متعال دربـاره      
  . رد خشم الهى قرار گرفتند، و مو»باؤوا بغضب من اللَّه

مـان و    بايستى بـه خودمـان، دل     . غرّه شدن به خدا، اين چيزها را دنبال خودش دارد         
. مان و به شستشوى روانى خودمان بپردازيم و وظايف سـنگين، مـا را غافـل نكنـد                  جان

البته، راه باز است؛ همين نمازهاى پنجگانه، همين امكان دعا، همين نافله، همين نمـاز               
اگر . اند ها را در مقابل ما باز گذاشته       هاى به خود پرداختن است؛ اين راه       ؛ همه از راه   شب
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كند و كارهـايش بركـت       شود؛ آن وقت انسان اعتالء و نورانيت پيدا مى         تنبلى نكنيم، مى  

  .كند پيدا مى
  وسلم آمده است كه هنگام تالوت اين        وآله  عليه  اهللا  ـ در حديثى از پيغمبر اكرم صلي      2

  .غره جهله ـ جهل و نادانيش او را مغرور و غافل ساخته است« : ه فرمودآي
  449 ص 10 ج "     مجمع البيان

شود هدف اين است كه با تكيه بر مساله ربوبيت و كرم خداوند              جا روشن مى   و از اين  
اند كه هـدف تلقـين       گونه كه بعضى پنداشته    غرور و غفلت انسان را درهم بشكند، نه آن        

  .كرمت مرا مغرور ساخت: زمينه عذر خواهى او است كه در جواب بگويدآدمى در 
 نقل شده كه از او سؤال كردند اگر در روز قيامـت             " فضيل بن عياض   "چه از  و نيز آن  

ك الْكَـرِيمِ       : خداوند تو را به حضور طلبد و از تـو بپرسـد            بِرَبـ در جـواب چـه       مـا غَـرَّك ،
هايى كه بر گناهان مـن        پرده "ى ستورك المرخاة  غرن: گويم در جواب مى  : گويى گفت  مى

 نيز متناسب مفهوم آيه نيست، بلكـه در جهـت           "افكنده بودى مرا غافل و مغرور ساخت      
مخالف هدف اصلى آيه قرار دارد، چرا كه هدف درهم شكستن غـرور و بيـدار كـردن از                   

زاوار نيـست   بنا بر اين س   ! هاى غفلت افكندن   خواب غفلت است، نه پرده جديدى بر پرده       
  .گيرى كنيم آيه را از هدفى كه داشته منحرف سازيم، و در جهت مخالف آن نتيجه

  :فرمايد هاى عجيبى دارد، مى السالم در تفسير اين آيه جمله امير مؤمنان على عليه
ترين عـذر در برابـر شـخص         ترين دليل در برابر شنونده است، و قاطع        اين آيه كوبنده  

  :فرمايد  نادانيش او را جسور و مغرور ساخته، خداوند مىمغرور، كسى كه جهالت و
اى انسان چه چيز تو را بر گناهت جرأت داده؟، و چه چيز تو را در برابر پروردگـارت                   

  مند نموده؟ مغرور ساخته؟، و چه چيز تو را به هالكت خويش عالقه
  انجامد؟ آيا اين بيمارى تو بهبودى ندارد؟ يا اين خوابت به بيدارى نمى
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كنى، تـو هـر      كنى به خودت رحم نمى     آن مقدار كه به ديگران رحم مى      ) ال اقل (چرا  

 بيمـارى را     افكنـى، هـر گـاه      گاه كسى را در ميان آفتاب سوزان به بينى بر او سايه مـى             
كنى، پس چه چيز     ببينى كه درد، او را سخت ناتوان ساخته از روى ترحم بر او گريه مى              

ه، و بر مـصيبتت شـكيبا نمـوده، و از گريـه بـر خويـشتن                 تو را بر بيماريت صبور ساخت     
باشى چگونه تـرس از نـزول        تسليت داده؟ در حالى كه عزيزترين افراد نزد تو خودت مى          

ورى، و در حالى كه زيـر        بال در شب ترا بيدار نكرده، با اينكه در گناه و معصيت او غوطه             
  .سلطه او قرار دارى

را با داروى تصميم و عزم راسـخ مـداوا كـن، و ايـن     ) غفلت از خدا(بيا و اين بيمارى   
خواب غفلتى را كه چشمانت را فرو گرفته با بيدارى برطرف ساز، بيا مطيع خداوند شـو،      
و به ياد او انس گير، خوب تصور كن كه به هنگام غفلتت از خدا او با دادن نعمتها به تو                     

، و زيـر پوشـش فـضل و         خوانـد  كند، تو را به سوى عفو و بخشش خويش مى          عنايت مى 
  .دهد بركات خود قرار مى

آورى، بزرگ اسـت     اى، و به ديگرى رو مى      در حالى كه تو هم چنان به او پشت كرده         
قدر بـر      است، اما تو با اين ضعف و حقارت چه         " كريم "خداوندى كه با اين قدرت عظيم،     

  !معصيت او جسورى
  223نهج البالغه خطبه 
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