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اعلموا أن العمر قصري ،واحلياة مهام طالت فهي إىل زوال ،وأن متاع احليـاة الـيايا
قليل ،فكم ممن كااوا معنا يأكلون ويرشـبون ،ويتمتعـون ويتلـونون ،رحلـوا إىل اار
البقاء ،ومحلوا معهم ما قيموا من األعامل ،ولو اظراا إىل حالنا لوجياا أافسنا يف غفلة
كبرية ،وبعي عظيم عن اآلخرة ،اعلم حال اليايا واحن هبا متعلقون  ،واعلم أن مآلنـا
إىل اآلخرة لكننا فيها زاهيون  ،وعىل الرغم من علمنا بأن وعي اهلل حق ،وأن املـو
حق ،وأن الساعة حق ،وأانا مبعوثون إىل ميقا يوم معلـوم ،وموقوفـون بـي يـي
عالم الغيوب ،وسيسألنا عن كل صغرية وكبرية ،وعن كل اقري وقطمـري  ،إال أانـا ال
اجي الكثريين يتزواون ليار املقام ،يقول اهلل تعاىل ﴿ا ْق رَتب لِلنَّ ِ ِ
ـم ِيف
ر ر
ـاهب ْم رو ُه ْ
َّاس ح رس ُ ُ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
ون ِ ،
اس رت ررم ُعو ُه رو ُه ْم ري ْل رع ُب ر
رغ ْف رل ٍة ُم ْع ِر ُض ر
اله ريـة
ون  ،رما ري ْأت ِيه ْم م ْن ن ْك ٍْر م ْن رر ههبِ ْم ُُم ْْيرر ث إِالَّ ْ
وهب ْم﴾.
ُق ُل ُ ُ
عباا اهلل  :ااء الغفلة ااء خطري  ،وأثره كبري  ،وهو سبب يف اخول النار ،قال تعاىل
احلي ِ
﴿إِ َّن ا َّل ِوين ال يرج ر ِ
اة اليُُّّ ْا ريا روا ْط رم رأ ُّاُّوا ِ رهبا روا َّل ِوي رن ُه ْم رعـ ْن ي رياتِنررـا
ون ل رقا رء رارا رو رر ُضوا بِ ْ ر ر
ر رْ ُ
ون ُأ ْو رل ِئ رك رم ْأ رو ُاه ْم النَّ َُّار بِ رام ركرا ُاُوا ري ْك ِْس ُب ر
رغافِ ُل ر
ون﴾.
ترصـمت أوقاتـه ،وادـتي عليـه ح،ـاته ،فـواهلل
عباا اهلل  :من غفل عن افسه َّ
لتموتن كام تنامون ،ولتبعثن كام تستيقظون ،ولتجزون بام كنتم تعملـون ﴿ ،رو رجـا رء ْ
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س معها س ِائ ٌق و رد ِهييٌٌ * رل رقيْْ ُكنْ رْت ِيف رغ ْف رل ٍ
ْـك ِغ رطـا رء ر
ـة ِمـ ْن ره ر
ـوا رف رك ررْـ ْفنررا رعنْ ر
ر
ُك ُُّل را ْف ٍ ر ر ر ر
رص ر ا ْل ري ْو رم رح ِيييٌٌ ﴾ أفال معترب بام طو األيام من صحائف املاضي ،وقلبت الليايل
رف رب ر ُ
من سجال السابقي؟ وما أنهبت املنايا من أماين امل،في؟ فها هو املو يتخطـف
األرواح من أجسااها ،ففي أ مكان تلقى مصريها ،اائمة مستيقظة ،الهية أو عابية
ون رسا رعة روال ري ْس رت ْق ِي ُم ر
﴿ رفإِ رنا رجا رء رأ رج ُل ُه ْم ال ري ْس رت ْرأ ِخ ُر ر
ون﴾ فويل للغافلي املغَتين بحلم
اهلل ،يأمنون اليايا وهي غرارة ،ويثقون هبا وهي مكارة ،ويركنون إليها وهـي غـيارة
راع ا ْل ُغ ُر ِ
ور﴾ فأين أصحاب الغفلة مـن أيـامهم التـي
احل ريا ُة اليُُّّ ْا ريا إِالَّ رم رت ُ
﴿ رو رما ْ ر

ـ؟

وأعامرهم التي تفو  ،وأبياهنم التي تبىل ،فكل صغري يكرب ،وكل كبري يمو  ،وكـل
أول له يخر ،فاحلياة كلها حلظا .
عباا اهلل :سارعوا إىل ما يصلح قلوبكم  ،فإن القلب إنا صلح أحب ربه ،وباار إىل
طاعته ،وسارع إىل ما يرضيه ،سعااته فيام يقربه إليه ،وحزاه فيام يبعيه عنه ،ال هينأ إال
بمناجاته ودكره ،السعااة عنيه هي احلصول عىل بغيته ،وبغيته هي اجلنة التـي وعـي
ث ِمن ِعب ِ
ِ
اجلنَّ ُة ا َّلتِي ُا ِ
اا رارا رم ْن رك ر
ران رت ِرق ّيا﴾.
ُور ُ ْ ر
اهلل هبا عبااه املتقي ﴿ت ْل رك ْ ر
عباا اهلل:إن الغفلة ااء عضال ،ومرض فتا  ،أهلك املاضـي ،وأوقـا األحيـاء يف
بعي عن التزوا ليوم اليين ،رصف الكثـريين عـن رهبـم ،سـهوا عـن طلـب النجـاة
ألافسهم ،وغفلوا عن التزوا للقاء رهبم ،فاستيقظوا من غفلتهم ،وهـم موسـيون يف
جل رهنَّ رَّم ركرثِريا ِم ْن ِْ
اجل هن رو ِ
اإل ِ
ـوب ال
اس رهل ُ ْم ُق ُل ٌ
قبورهم ،مرهتنون بأعامهلم ﴿ رو رل رقيْْ رن رر ْأ رارا ِ ر
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ي ال يب ِ
ان ال ري ْس رم ُع ر
ون ِ رهبا رو رهل ُ ْم ي رن ٌ
رص ر
ري ْف رق ُه ر
ون ِ رهبا ُأ ْو رل ِئ ر
ـك ركراألر ْا رعـا ِم رب ْـل
ون ِ رهبا رو رهل ُ ْم رأ ْع ُ ٌ ُ ْ ُ
ُه ْم رأ رض ُّل ُأ ْو رل ِئ رك ُه ْم ا ْل رغافِ ُل ر
ون﴾.
الغفلة جهل العبي بعظمة خالقه ،وإعراضه عنه ،واارصـافه عـن طاعتـه ،وتعلقـه
بغريه ،وااكبابه عىل دهواته وملواته ،وتقييم افسه عىل ما يريض ربه ،وحرصـه عـىل
ُـثثِ ُر ر
احل ريـا رة الـيُُّّ ْا ريا ،
ااياه ،وسعيه عىل مجا حطامهـا ،وصـيا اهلل العظـيم ﴿ رب ْـل ُت ْ
ون ْ ر
و ِ
اآلخ رر ُة رخ ْ ٌري رو رأ ْب رقى﴾ فتجيه مفرطا يف الصلوا  ،مضيعا للنوافل والقربا  ،إن قام
ر
إىل الصالة قام متكاسال  ،وإن أاى الزكاة أااها عىل افسـه متحـامال ،لسـااه عـن اهلل
غافال  ،بالقيل والقال الهيا  ،يفرح بمعصية اهلل ،ويغضب إنا ُاُصح يف اهلل.
عباا اهلل :ومن الغفلة :التقصري يف حقوا العباا ،فال يصل رمحه ،وال يزور جـاره،
وال يعوا مريضا ،وال يبش يف وجوه إخوااه ،جتيه قاسيا يف معاملته ،باخال عن البول
مضـيا .فكيـف
إلخوااه ،يباار إىل اإلساءة وينتظر اإلحسان ،مهه افسه وهـو لنفسـه
ٌ
يعيش هنيئا من طال بعيه عن اهلل ،وكيف يعيش سعييا مـن هجـر ُمبـة اهلل ،وكيـف
يرتاح من دكا مهه وغمه لغري اهلل؟
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احلمي هلل:
عباا اهلل  :للغفلة أسباب  ،منها طول األمل ،فال يفة أعظم منه ،قـال عـب بـن أ
طالب( :إن أخوف ما أختوف عليكم اثنتي :طول األمل واتبـاع اهلـوىف فأمـا طـول
األمل فينيس اآلخرة ،وأما اتباع اهلوى فيصي عن احلق .وعن احلسن قـال :مـا أطـال
عبيٌ األمل ،إال أساء العمل ،ومن كالم احلكامء :إ ّياكم وطول األمل ّ
فإن من أهلاه أمله
ٌ
أخزاه عمله.
ومن أسباب الغفلة  :حب اليايا وإيثارها عىل اآلخرة ،قال تعاىل خمـربا عـن أهـل
احلي ِ
الغفلة ﴿يع رلم ر ِ ِ
اة اليُُّّ ْا ريا رو ُه ْم رع ِن اآل ِخ رر ِة ُه ْم رغافِ ُل ر
ون﴾ فمعرفة أمـور
ون رظاهرا م رن ْ ر ر
رْ ُ
اليايا وعلومها هو أمر ُمموا ،ولكن االكتفاء به ،واإلكثار منه ،بحيث يثا نلك إىل
الغفلة عن اآلخرة هو املوموم .قال سلامن الفاريس :عجبت مـن ثالثـة :مثمـل اايـا
واملو يطلبه ،وضاحك بملء فيه ال يير أربه راض عنه أم ساخط عليـه ،وغافـل
ليس بمغفول عنه .فليتفكر العبي يف هوا ،وليعلم أاه ال يعاجله من هـوه الغفلـة إال أن
يك ،قسوة قلبه بأن يرى األموا يغسلون ،ويرى األموا يكفنـون ،ويقـف عنـي
املقابر ،ويزور املرىض ،وينظر أحوال أصحاب العاها الوين سلبت مـنهم العافيـة،
ليعرف حاله وأن ما أصاهبم ليس ببعيي أن يصيبه.
ومن أسباب الغفلة اجلهل بمعرفة الغاية التي خلقنـا مـن أجلهـا ،قـال اهلل تعـاىل
﴿وإِ ْن رأ رخ رو رب رك ِمن بنِي يام ِمن ُظه ِ ِ
ـىل رأ ْا ُف ِس ِ
ـه رير ُه ْم رع ر
ـت
ـه ْم رأ رل ْس ُ
وره ْم ُن هر َّيـ رت ُره ْم رو رأ ْد ر
رر ْ ُ
ْ ر
ر ُّ
ر
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بِ رر هب ُك ُْم رقا ُلوا رب رىل رد ِهيْْ رارا رأ ْن رت ُقو ُلوا ري ْو رم ا ْل ِق ريا رم ِة إِ َّاَّا ُكنََّّا رعـ ْن ره ر
ي﴾ ومـن أعظـم
ـوا رغـافِلِ ر
مايزيل الغفلة طلب العلم الرشعي  ،فهو لصاحبه اواء.
فيا حليف النوم والوسااة ،يا أسري الْهوا وقي ايس رم رعا راه ،يا قليـل الـزاا مـا
ِ
ُق ِ
ـت
الر رقااة ،لقي ربح القوم وأاـت اـائم ،رو ِخ ْب ر
رب مماته ،أما ين لك أن تفيق من تلك ُ
ورجعوا بالغنائم ،يا رم ْن داب وما تاب ،أموق ٌن أات أم ُم ْرتاب ،يا رم ْن كلام طال عمره
عمره يف غري طاعة ،يا
زاا نابه ،يا رم ْن كلام ابيض رد ْع ُره َّ
اسو را باآلثام قلبه .يا رم ْن ض َّي را ر
ينفـا
رم ْن بضاعته التسويف والتفريط رفبِ ْئ رست البضاعة ،إىل متى هـوا التسـويف ،وال
ُ
ٌ
وعظ وال تعنيف ،إنا ُو ِعظت مل تنتفا ،وإنا ُر ِا ْع رت مل ترتيع ،هوا كتـاب اهلل لـو
فيك
ُأازل عىل ٍ
عـي تـيما ،أيـن
قلب لـك شْـا  ،وال ُ
جبل رأيته يتصيع ،وما نلك فال ٌ
اخلْوع واخلضوع  ،أين التوب ُة والرجوع.

