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          زدايي غفلت     27 ـ غفلت
  )قسمت اول (نماز حفظـ 4

   :فرمود السالم عليه باقر امام
َها اْلَمْفُروَضةِ  الصََّلَواتِ  َعَلى َحاَفظَ  ُمْؤِمنٍ  أَيَُّما«  بـر  كه مومني هر ـ اْلغَـاِفِلينَ  ِمـنَ  َهـَذا فـََلْيسَ  ِلَوْقِتَها َفَصالَّ

   ».بود نخواهد غافلين از بخواند، خود وقت در را ها آن و كند دقت واجبش نمازهاي
  )270ص 3ج لكافيا(

  :پس سه شرط در كنار هم مطرح شد
ــ نمازهـا را در وقـت خـودش          3ـ نمازهاي خـود را محافظـت نمايـد            2ـ مؤمن باشد    1

  .بخواند
  حفاظت نماز يعني سهل انگار نباشد

ويـل بـراي نمازگـذاران     ـ  فـََويْـٌل لِّْلُمـَصلِّينَ « :فرمايـد  خداوند كريم در قرآن مجيد مـي 
ــت ـــْم َعـــن َصـــَالتِ «. »اسـ ــ  ْم َســـاُهونَ هِ الَّـــِذيَن ُه ــان  ــ ــه در نمازشـ ــساني كـ ــاهونكـ  سـ
  )4/عونما(».هستند

  سهو چيست؟
كه از روى غفلت سـرزند،      است   در اصل به معنى خطايى       "سهو"  از ماده  "ساهون"«

خواه در فراهم كردن مقدماتش مقصر باشد يا نه، البته در صورت اول معـذور نيـست، و                  
  .جا منظور سهو توأم با تقصير است در صورت دوم معذور است، ولى در اين

 چون سهو در نماز بـه       "كنند در نمازشان سهو مى   ": فرمايد  نمى بايد توجه داشت كه   
 و كـل    "كنند از اصل نماز سهو مى    " فرمايد شود، بلكه مى   هر حال براى هر كس واقع مى      

  )360 ص27 تفسير نمونه ج( ».سپرند آن را به دست فراموشى مى
نش  و از فـوت شـد      هايى كه از نمازشان غافلند اهتمامى به امر نماز ندارند          يعنى آن «

كه بعضى از اوقات فوت گردد، و چـه          كه به كلى فوت شود و چه اين        باكى ندارند چه اين   
كه اركان و شرايطش و احكـام و مـسائلش           كه وقت فضيلتش از دست برود و چه اين         اين

 634: ، ص20 ترجمه تفسير الميزان، ج ».را ندانسته نمازى باطل بخوانند
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  ويل چيست؟
تــر و و عــذاب آن   و آتــش آن گــرم قعــر آن دورتــر، )1(ويــل وادى اســت در دوزخ« 
تنادى كـلّ يـوم الهـى قـد     ـ و  ) از هر جايي است(ماران و كژدمان آن بيشتر و ر ت تسخ

   حرّى و ب اتى و عقار بى فَ     ثُعرى و كَ  عد قَ اشتداَ لَإِر حي دهد هر روز كه بـار    آواز مى ـ   هلىى
كثيـر  و كژدمان من     و ماران    استدور  بسيار   قعر من     و است در نهايت خدايا گرماى من    

  )2(.»، اهل مرا به من رسانهرسيدسر  ه و طاقتم باست
و از   آيـد  تمام آتش جهـنم از آن بيـرون مـي         و  ) واقع شده ( چاه در قعر جهنم      اين «

است كه در قعر آن چاه تابوتى اسـت كـه در آن             نقل  سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صليپيغمبر اكرم   
كـساني كـه     (يشينيان و هفت نفر از ملحقيـان       هفت نفر از پ    ، معذب هستند  چهارده نفر 

كننـده ناقـه    پـى  ،ابيلق :پيشينيان هفت نفر )شوند  مي ملحقها    بعد از زمان پيامبر به آن     
 امـا هفـت نفـر الحقيـان را بيـان            )هـستند ( قارونو   هامان ،فرعون ،شداد ،نمرود ،صالح

  )3(».حاضرين فرمود كه شما جزو آن هفت نفر نباشيد هنفرموده فقط ب
ـ        «: و همچنين از آن حضرت روايت است كه        قـدرى   هويل وادى است در جهنم كـه ب

ـ  پائين مي )4( چهل سال؛جا افكنند  گود است كه وقتى كه كافر را در آن         قعـر آن   هرود و ب
كه به قعـر آن برسـند از شـدت             آن بيندازند، قبل از آن      ها را درون    واگر كوه  )5(رسد مين

  )7(»چرك و خون جهنّمياناست از وادى جوشانى ) جا و آن( « )6(».شوند گرما نابود مي
  )8(».ويل شود مقصود همان چاه است  هدر اخبار رسيده هر جا در قرآن تهديد بو «

  108ص 14 ترجمه الميزان ج ) 1
  2749ص و 2436ص 4 تفسير سور آبادى ج ) 2
  223ص 14 ج و 87ص 11 ج و 250 ص4 القرآن ج البيان في تفسير أطيب ) 3
نام يكـى از فـصول سـال    خريف : اند ف و بعضي گفتهگفته شده چهل خري ـ  182ص 1 تفسير آسان ج ) 4

  الويل واد في جهنّم يهوى فيه الكافر أربعين خريفا ثم يهوى فيه كذلك أبدااست ـ 
  380 ص1 مخزن العرفان در تفسير قرآن، ج ) 5
  739 ص11 لسان العرب ج ) 6
  340ص 22  جالبيان مجمعترجمه  ) 7
  276ص 15 العرفان در تفسير قرآن ج مخزن ) 8


