
 

 

 «...  غفلت دىیقَلْبى مِنْ اَوْساخِ الْغَفْلَةِ؛ پل  رِیوَ لِتَطْه ... »

 ...«فرمودی  تطهیر  خویش  از  غفلت پلیدیهای از  را  قلبم   و  ... »

 

 پلیدی غفلت  •

ها و مانند  غفلت ازآخرت، غفلت از فرصت  طان،یخدا، غفلت از مكر و خطر ش   ادیتواند شامل غفلت از  مى   غفلت

 خواهد شد.  انیسران و زانداختن آدمى در وادى خُ آنها باشد كه در هر صورت موجب به دام 

 .د یگواز خطر غفلت، خداوندرا سپاس مى  ى یفراز، مناجات كننده به سبب رها ن یرو، در ا نیا از

 

 نفس غافل شدى     دور، صد فرسنگ از منزل شدى  ك یبه قدر  گر

 الهورى  اقبال

 

كه سبب گرفتار آمدن    غفلت  لهیگوشزد نموده است و آنها را از رذ  انیبارها خطر غفلت را به آدم  میكر  قرآن

 اشاره خواهد شد: اتیآ  نیبه برخى از ا نكیاست. ا آنان در دام تباهى و هالكت خواهد شد، منع نموده

؛  نَیوَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ اآْلصالِوَ ال تَكُنْ مِنَ الْغافِل  فَةًینَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خ   یاذْكُرْ رَبَّكَ ف  وَ»  

كن، و    اد یرا در درون خود، با زارى و ترس و با صداى آهسته درسحرگاهان و شامگاهان    ش یخو  پروردگار 

 « ازغافالن مباش.

 ( 205)اعراف:  

 

 دم خروس سحرى     دانى كه چرا همى كند نوحه گرى؟  دهیسپ هنگام

 خبرىصبح     كز عمر شبى گذشت و تو بى  نه ییكه نمودند در آ عنىی

 ام یخ

 

شده است، در حالى كه آنان    كیزمان حساب مردم نزد؛  غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ  یلِلنّاسِ حِسابُهُمْ وَ هُمْ ف  اِقْتَرَبَ»  

 «روگردانند. امت،یدر روز ق شیدر غفلت بوده و ازمحاسبه خو

 ( 1: ای)انب



 

 

 

غافِلُونَ أُولئِكَ    اتِنایهُمْ عَنْآ   نَی وَ اطْمَأَنُّوا بِها وَ الَّذ  ایالدُّنْ  اِةیلِقاءَنا وَ رَضُوا بِالَْح  رْجُونَیَال    نَی الَّذ  إِنَّ»  

به دیدار ما ندارند و به زندگى دنیا خشنود شده و به    دى یكه ام  كسانى؛  كْسِبُونَیَمَأْواهُمُ النّارُ بِما كانُوا  

آنانآتش است، به سبب اعمالى كه    گاهیهاى ما غافلند، جاو نشانه   اتیآناطمینان و اعتماد نمودند، آنها كه از آ

 « دادند.خود انجام مى 

 ( 8و  7: ونسی ) 

 :د یفرمامى  زكاران یاز اوصاف پره كى یدر ذكر   ن«یدر خطبه »متق  السالمه ی على عل امام

ـ    زكاریپره  ـ؛  نَیمِنَاْلغافِل  كْتُبْیَلَمْ    نَی وَ اِنْ كانَ فى الذّاكِر  نَی كُتِبَ فى الذّاكِر  نَی كانَ فى الْغافِل  اِنْ»  

خدا باشد، در    ادكنندگانی  انیشود و اگر در مخدا قلمدادمى   ادكنندگان یغافالن باشد، در شمار    انیاگر در م

 «شود.زمره غافالن نوشته نمى 

 193نهج البالغه، خطبه 

 

 تر از بعد حق و غفلت است دوران و هر آن رنجى كه هست     سهل جور

 گه بَرَد بگذرند، آن نگذرد     دولت، آن دارد كه جان آ  نهایا زانكه

 موالنا 


