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قا9 0هللا تعا1: ﴿...َ�َهَذ ِلَساٌ! َعَرِبيٌّ 
ُمِبٌني﴾ (لنحل: ١٠٤). سنقف على 
ما يقوله هللا تعا� ' �صف لغافلني 
لتوضيح  لعربية  باملعاجم  �نستعني 
 � يتولد q- .لكرمية Kآليا Kالال;
حلس إلحسا� فأصحاֲדا  Kمن ";�
فقط   حس   K�;" �ا   ...Cكاألنعا
لكأل  عن  لبحث  على  لتساعدها 
لبسيطة.  
 حياִדا ستمر  K
�ضر�
هللا تعا� يطبع على حلو� �ليس  !-
ألحاسيس  Kحلس... فتمو [على ";
حليا] � ،Cألنعا�يعيش إلنسا! حيا] 
ألحيا$  ملؤمنو!  ֲדا  يشعر  حلقيقية 
"ما  فقط،  ليقظو!)  ملنتبهو!- )
حليا]  مبتعة  يشعر�!  فال  لغافلو! 
عند  فقط  بلذ]  يشعر�!  بل  حقيقة، 
"قصر  فما  لبهيمية.  شهوִדم   nشبا-

فترK نشوִדم! 

لكرمي  لقر8!   K8يا  ' ر  لتفكُّ  !-  
�تذ�قها إلحسا� عظيم �¢و �حتليق 
جو   '  
لنسو�  
لصقو كتحليق 

شاقة، ال �س � خفة  بكل  لسما$ 
به من 5لد -� أل
� �يدfُّ عليها، 
ليشاهد  لسما$   �- 
"سه  يرفع  �ال 
حلّر   !rلط  '  !- �لِّقو!،  لذين 
 �لرشاقة كما لصقر �لنحلة لتذ�ُِّ�
ينتقي هللا  
حيٍق �عسل ®توC.كيف 
لتكو!   Kملفر; لنا  �تعا�  سبحانه 
ملفر;] ' مكاoا لصحيح �ال يصلح 
 ;
�ضع مكاoا مفر;] غrها. لقد �
لذk ُ"حكمت 8ياته فعل  fلكتا '
®تلفة   Kسياقا� بصيغ  �تعقَّل  َعَقل 
لعقل.  -عما?   k" لتعقُّل  على  حتث 
كما �
; فعل فّكر، يتفكر�! كذلك 
ر، ��
; فعل َغَفل  للحضِّ على لتفكُّ
عديد]   Kمشتقا�  [rبصيغ كث  Êيض"

 Kآلياكغافلني �غافلو! ل} نريد �ع 
لقر8نية ل} �
;K فيها �-لقا$ مزيد 
�مبعرفتها   ،Cليو عليها  إلضا$]  من 
لتفكر. � لتعقل   k" ضدها  ُيعر4 
فسبحا! هللا لقائل: ﴿-ِنَّا "َْنَزْلَناُ� ُقْر8ًنا 
َعَرِبيًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَ!﴾ (يوسف: ٣). 
َعَرِبيًّا  ُقْر8ًنا  َجَعْلَناُ�  ﴿-ِنَّا  لقائل: �
 q- لزخر4: ٤). ) َتْعِقُلوَ!﴾  َلَعلَُّكْم 
"نزلنا�  أل��  آلية   ' تعا�  يقو? 
 
"سر  هذ  '� جعلنا�،  لثانية   '�
 ' �منها  َعَرِبيÊًّ؟   qملا منها   ،
�"سر
جلعل، �قد  ' Iلت¬يل �"خر مع 
على  ملفسرين  من   rفيها كث "سهب 
فعل   Kمشتقا  K;
�  .
لعصو مر 
غفل ' لقر8! لكرمي بصيغة لغافلو! 
"يًضا،  مرتني  لغافلني  �بصيغة  مرتني 
�مر]  غفلة  بصيغة   Kمر �Ëس 
لفعل من  ªحد] بصيغة "غفلنا، �يع�
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التقوى

النتبا�،  Cلسهو عموًما �عدملعاجم: 
 ªلتغافل عن شي$ يع�منها لغفلة، �
غفل   ªيع� النتبا�.  
غم  إل�ا? 
 
�"غفل �مغفل "يًضا متر�c �مهجو
 ' كما   Cموسو  rغ  �" معلم   rغ�
 rغ  fلد�  �" ملتر�كة   �
أل
ملوسومة، �ل} توسم بإشا
K على 

oا لتعر4 ملن تعو; ملكيتها... q8
لنا� من ساعة لغفلة "k حالة  rيستج
لذهª مما  لشر�; � �سترخا$ حلو
 Cحكا" qاx �" »;يعّر� ملر$ للحو
ملخاطر، فأين  ' �خاطئة، "� النزال
�كيف �
;K كلمة لغافلو!؟ يقو? 

هللا تعا�:
ْلِجنِّ  ِمَن   rًَكِث ِلَجَهنََّم  
ْ"َنا َqَ ﴿َ�َلَقْد 
ِبَها  َيْفَقُهوَ!  َال   fٌُقُلو َلُهْم  َ�ْإلِْنِس 
َ�َلُهْم  ِبَها  ُيْبِصُر�َ!  َال  َ"ْعُيٌن  َ�َلُهْم 
 Cَِال َيْسَمُعوَ! ِبَها ُ"�لَِئَك َكاْألَْنَعا !ٌqَ8
ْلَغاِفُلوَ!﴾  ُهُم  ُ"�لَِئَك  َ"َضلُّ  ُهْم  َبْل 

 .(١٨٠ :4َألعر)
 ممن rًلنا من قوله تعا� "! كث يتبني 
خلق من جلن �إلنس سيدخلو! جهنم 
ستعما�م ملا ,�;هم هللا به  Cبسبب عد
من عقل �حو�، فهم �م قلوf لكن 
�"عني  عطلوها)   k") ֲדا  يفقهو!  ال 
لكن ال ُيبصر�! ֲדا "k ال مييِّز�! ֲדا 
! لكن ال q8 لباطل، ��مبني حلق �
يستمعو!  فال  (عّطلوها  ֲדا  يسمعو! 
فهؤال$  لطيب)،   Cلكال� للنصيحة 

هذ�  �ا  ل}   Cألنعا عن  5تلفو!  ال 
حلو� نفسها لكن تستعملها لتعيش 
 qملا;ية، فبما�تبحث عن "مو
 حياִדا 
بل  ألنعاC؟  تلك  عن  هؤال$  ختلف 
هم "ضل منها ألoم ُميز� عنها بعقل 
�لِّل �لكن ال ُيعملونه، فهم حقًّا "ضلُّ 
خلهم ; من  غافلو!  �هم حقًّا  منها، 
-q -! �جو; حوسهم هذ� ال 5تلف 
عن عدمه ألoم ' مكاoم ير�حو!. 

لنحل:  [
يقو? هللا تعا� ' سو
ُقُلوِبِهْم  َعَلى  هللا  َطَبَع  لَِّذيَن  ﴿ُ"�لَِئَك 
ُهُم  َ�ُ"�لَِئَك  َ�"َْبَصاِ
ِهْم  َ�َسْمِعِهْم 

ْلَغاِفُلوَ!﴾ (لنحل: ١٠٩). 
 rلتفس يقو? ملصلح ملوعو; � ' 
لذين   !- تعا�:  هللا  "يقو?   :rلكب
"جل  من  حلق  ;ين  عن  يرتّد�! 

 ' خطأ  بسبب  ال  ملا;ية،  ملكاسب 
�¢عهم  قلوֲדم  على  نطَبع  لفهم، 
مثا?  "سو"   ضربو ألoم  �"بصا
هم، 
ملنفعة لقليلة  لذميمة، �8ثر� �لألخال
على نعمة ك�I. �"ضا4 قائال عن 
 Cَال َجَر* :k" آليةآلية ل} تتلو هذ� 
 k" ..*!خلاسر�"oم ' آلِخرِ] هم 
 n"نو ألشقيا$  هؤال$  نذيق  ;منا  ما 
لدنيا فأk شك '  ' !�و� kخلز
 ،fلعذ -ال  آلخر]   ' �م  ليس  "نه 
ألoا ملكا! حلقيقي للعقوبة على مثل 

هذ� ملعاصي."
C لنا هللا تعا� لشرw مفصًال  �هنا ُيقدِّ
يريد�!  ال  لذين  هؤال$   !" "كثر، 
ستعما? حوسهم -ال ' Æر; سطحية 
ملا;ية  فائدִדم   nتبا-� منها  لفائد] 
 nشبا-� fلشرألكل � k" ،فحسب
 Kعالما  !�; لغافلة  حليا] � لشهو] 
 يعو;� ال  
تقا$؛ �  
�تطو حتوُّ? 
تعا�  هللا  أل!   ،
لتطوُّ على  قا;
ين 
يطبع   �حلو لتلك  تعطيلهم  بسبب 
 ªهم، �يع
على قلوֲדم �¢عهم �"بصا
 k" فعل ًطَبع َخَتَم، �طبع على قلوֲדم
�تستبني  تعي  تعو;  فال  عليها  ختم 
 Iنر�  ،Írخ تعمل  فال  حلق  لطريق 
هنا "! هللا تبا
c �تعا� � يقل نطبع 
oم �عيوoم بل قا?:" َطَبَع هللا q8 على
 k" "ِهْم
َعَلى ُقُلوِبِهْم َ�َسْمِعِهْم َ�"َْبَصاِ
 [حلاسة) �ليس على ";) �على حلو

واحلياة احلقيقية يشـعر 
األحياء  املؤمنـون  بهـا 
اليقظون)  (املنتبهـون- 
فال  الغافلون  أما  فقط، 
يشـعرون مبتعـة احلياة 
حقيقـة، بل يشـعرون 
بلذة فقط عند إشـباع 
شـهواتهم البهيمية. فما 

أقصر فfات نشوتهم! 
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لعني..، فاأل;] تسمع � !qألحلس: 
�ترI لكن صاحبها ال يتعقل �يتفكر 
تباعه، � rخلليهتدk الستنبا· طريق 
فهو ال �قت لديه �ذ �qهنه منصر4 
 للتمتع �-شباn غرئز� لدنيئة، �هكذ
هللا  حتذير  آلتية   Kآليا  ' لنا  يتبني 
من  يكو!  ال  كي  لإلنسا!  تعا� 

لغافلني:
َتَضرًُّعا  َنْفِسَك  ِفي  
بََّك َ َ�qُْكْر ﴿
َ�ِخيَفًة َ�ُ;�َ! ْلَجْهِر ِمَن ْلَقْوِ? ِباْلُغُد�ِّ 
ْلَغاِفِلنيَ﴾  ِمَن  َتُكْن  َ�َال  َ�ْآلَصاِ? 

.(٢٠٦ :4َألعر)
على  آلية  هذ�   ' سبحانه  فيحثنا 
هللا تطمئن  "ال بذكر  تعا�،  هللا  qكر 
�تعو;  خالقها،  �xشى   ،fلقلو
�xشى  حلق  طريق   �- لنفو� 
لعذf، �يدلنا سبحانه "! qِكر هللا ال 
الستعرضية   Kحللقا تلك  يكو! ' 
ل} يقوC ֲדا مشايخ لسو$ �جلهلة من 
 Kحلسينياملساجد � ' Kلفئابعض 
لبيوK �منها ما تكو! ®تلطة كما �
يشاهد ملتابعو! على �سائل لتوصل 
يقو?  بل   .هذ عصرنا   '  Cإلعال�
متضرًعا  نفسك   ' هللا  qكر  تعا�: 
سبحانه،  له  مستسلًما  تعا�،  -ليه 
"جر  "نه ال يضيع  بثقة  �متوكًال عليه 
 �"  Êظامل تكو!   !" �خيفة  لعاملني، 
معتدًيا "� مقصًر "� غافًال، �;�! "! 
تذهب 
فًعا صوتك Æاهًر مستعرًضا 

 �لالستعر  Kجتمعا� جلبة  �خالًقا 
-ال  فيها  فائد]  ال   �تالٍ  Kحلقا من 
جللبة �لضجيج �ال تعو; على لنفس 
عمل   هذ تعا�  �يقو?  بالسكينة. 
مع  بَق  آلصا?، � بالغد�  مستمر 
كًر متضرًعا -ليه �-ال تكن من q بك

 wصبا  هذ تنسى   !"  cفإيا لغافلني، 
مسا$ �-ال فأنت من لغافلني. سبحا! 
رنا  هللا على هذ� لتذكر]! كيف يبصِّ
ستعما?  �بكيفية  بالطريق  تعا�  هللا 
كي  �يومًيا   
باستمر  �حلو هذ� 
ما   rلغ تذهب   �" متاًما  تتعطل  ال 
إلنسا!  
ُخلقت من "جل فعله لتطوُّ
�يصبح  إلنسا!  فيخسر  �Æتمعه، 
كاألنعاC بل "ضل سبيًال. �-! ملؤمنني 
لصاحلني القو من � 
على مر لعصو
 Cلذين كاألنعالعذf على يد هؤال$ 
كثيـًر. �كم عُتدk على نا� �ُظلم 
نا� �ُقتلو على يد من هم "ضل من 
من  يتمكنو!  عندما  �خاصة   .Cألنعا
لنا� �يستعلو! عليهم Ïهل!  fقا


يقو? تعا� ' سو
] يوسف: 
ْلَقَصِص  َ"ْحَسَن  َعَلْيَك  َنُقصُّ  ﴿َنْحُن 
ْلُقْر8َ! َ�ِ-ْ! ُكْنَت  ِبَما َ"ْ�َحْيَنا -ِلَْيَك َهَذ

ِمْن َقْبِلِه َلِمَن ْلَغاِفِلَني (٤)﴾ 

سوله  عّلم  كيف  تعا�  هللا  يذكرنا 
لقصص،  "حسن  -ليه  "�حى  مبا   �
 fلشعو� K
قصص ألنبيا$ �حلضا
نزَّ?  مبا  لكو! �  Cلعلو عن  �قصص 

حلكيم  لقر8!   -ليه هذ عليه �"�حى 
�يقو?  لكو!،   ' له  مثيل  ال   kلذ
 تعا�: -نك كنت من قبل �حينا هذ
ال تعر4 عن ما قصصنا� عليك شيًئا، 
لديك  ليس   ªتع لغافلني  من  هنا   q-
"k علم بذلك؛ كما ُيقا? "
� غافلة 
�مغفلة "k ال عالماK فيها �متر�كة، 
لفطر].  على   k" لطبيعة  على   k"
فسبحا! هللا لذk "�حى -� 
سولنا 
لقر8! لعظيم �عّلمه ما � يكن  هذ

لوحي. 
يعلم بنو
 [
سو  ' غفل  فعل  من   K;
�  q-�
لَِّذيَن   َّ;�َ  ... تغفلو!:  صيغة  لنسا$ 
َ"ْسِلَحِتُكْم  َعْن  َتْغُفُلوَ!  َلْو   َكَفُر�
عن  تسهو!   ªتع فهي  َ�َ"ْمِتَعِتُكْم...، 
 q- [لصال"سلحتكم �"نتم قائمو! ' 
تكو! حوسكم كلها مشغولة بذكر 
8خر  شي$   k" عن  �غافلة  تعا�  هللا 
صالִדم  "ثنا$  ملؤمنني)  صفة  (�هي 
 
ال يفكر�! ' شي$ 8خر -ال بأqكا

لصال]. 
 Kغافال كلمة   K;
� فقد  �باملثل 
لَِّذيَن َيْرُموَ!  َّ!-ِ﴿ :Kملحصنالوصف 
 ْلُمْؤِمَناKِ ُلِعُنو Kِْلَغاِفَال Kِْلُمْحَصَنا
 fٌَعَذ َ�َلُهْم  َ�ْآلِخَرِ]  ْنَيا  لدُّ ِفي 
َعِظيٌم﴾ (لنو
: ٢٤) �-! "خذنا بعني 
َغَفَل   
للجذ ملختلفة  ملعا¡   
العتبا
تلك   ªتع هنا   Kلغافال كلمة  فإ! 
لديهن  ليس   Oللو  Kلصاحلا لنسا$ 
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التقوى

";Ñ فكر] "oن فعلن "k خطأ.
 Kمر  ٥ غفلة  صيغة  كذلك   K$جا
لغفلة:  ªلكرمي، �تعلقر8!  K8يا '
تشغيل   Cعد� نتبا�،   Cعد� شر�; 
 ،nضيا� ملحيط  فهم   Cعد�  ،�حلو
لنا� ال يؤمنو! ألoم  فبسبب qلك، 
�ا  تنقل  مبا  "حاسيسهم  يشغِّلو!  ال 
ֲדا،  تعا�  هللا  ,�;هم  ل}   Kأل;�
�قتهم   �يأخذ�  �يشعر�  فيحسو
�-خـضاعها   Kباملنقـوال بالتفكر 
لعملياK عقلية لتتحرc عوطف حلس 
باجتا� سليم. سبحا! هللا، لقر8! يفتح 
يعلمنا  �تعليم،   nشر  fكتا لعقو?، 
نفوسنا،  نطهر  كيف  نفكر  كيف 
كيف   A حلو�؟  نستعمل  كيف 
نقطف لثما
. ليس لنكو! "متدينني" 
لدين؛  
جا?  من   rكث يفعل  كما 

جا?   k, �نلبس   Kلسبحا °مل 
لدين نتسو? "� عند قو] نستو0 على 
 ' لننطلق  بل  بالباطل،  لنا�   ?"مو
ُنعمل  حليا]،  ميا;ين  من   !ميد كل 
حوسنا �نقطف Òا
 ما تنتجه عقولنا 
 �حلو تلك  �ُترشدنا  نتائج،  من 
�للنا�.  لنا  ألحسن  للعمل  ملفعَّلة 
�"نذ
هم  تعا�:..  هللا  يقو?  �لذلك 
لعمر  نتها$  �قت   q- حلسر]...   Cيو
نقضى بغفلة �ال 
جعة، �قتها  kلذ

ستكو! لندمة:
ْلَحْسَرِ] ِ-qْ ُقِضَي ْألَْمُر  Cَُهْم َيْو
﴿َ�"َْنِذْ

َ�ُهْم ِفي َغْفَلٍة َ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ!﴾ (مرمي: 
.(٤٠

ملوجهة  عند   كفر� لذين  �يقو? 
لوعد حلق يا �يلنا �"بصا
هم  fقتر�
شاخصة �و? ملشهد، يوC يتحّسر�! 
ُقضي،  قد  ألمر  أل!  فائد]   !�;
�ليس لديهم "k ثانية "� مهلة للعو;] 
لغفلة ل} عاشوها،  ليستد
كو حيا] 
�لغrهم  �م  �د«  ما  ير�!  فهم 
كنا   k" غفلة.!   ' كنا  لقد  "مامهم: 
 nشبا-  ' �شا
;ين   هذ عن  ساهني 
شهوتنا، �ما ظننا "ننا سينتهي عمرنا 
"� فتر] غلبتنا �قوتنا "� ملكنا �سطوتنا 
 ֲדذ� لسرعة، �"ننا سنصل بسرعة �ذ

!Cليو �ملشهد لعظيم لذk نر
ِهَي   qََفِإ ْلَحقُّ  ْلَوْعُد   fَْقَتَر�َ﴿
لَِّذيَن َكَفُر� َيا َ�ْيَلَنا َقْد  
َشاِخَصٌة "َْبَصاُ
ُكنَّا ِفي َغْفَلٍة ِمْن َهَذ َبْل ُكنَّا َظاِلِمنيَ﴾ 
 [
ألنبيا$: ٩٨). �يقو? تعا� ' سو)

ألنبيا$:
ْقَتَرfَ لِلنَّاِ� ِحَساُبُهْم َ�ُهْم ِفي َغْفَلٍة ﴿
ُمْعِرُضوَ! (٢) َما َيْأِتيِهْم ِمْن qِْكٍر ِمْن 

بِِّهْم ُمْحَدٍ« ِ-الَّ ْسَتَمُعوُ� َ�ُهْم َيْلَعُبوَ! َ

.﴾ (٣)
 يقو? ملصلح ملوعو; 
ضي هللا تعا� 
لعصر  عنه: "...هذ ما �د« ' هذ
 حًد� تظهر   fلعذ  
8ثا  !- "يًضا. 
تلو آلخر، �ال "حد �ظى بالسكينة 
الطمئنا!، �مع qلك ال يفكر "حد �

 �- مطلًقا  ينظر  qلك، �ال  ' سبب 
حلقيقي للفنت �لفسا;، �-منا  
ملصد
 �"  Iqأل يز�?   !" فقط  يريد�! 
لعائق من "مامهم بطريق ما. �لنتيجة 
"oم يغوصو! ' �حل لعذf "كثر 
ما  لوضع   هذ يتغيَّر  �لن  فأكثر. 
ألصلي   
ملصد  �إلغال  يسعو  �

للمصائب." 
 Cغال ,rفنقو? ها قد جا$ سيدنا م
 موعوً; مسيًحا  لألمة  لقا;يا¡  "�د 
غفلة   ' لنا�  �لكن  مهدًيا،  �-ماًما 
حلد« لعظيم، فال  معرضو! عن هذ
�حوسهم  يستمعو!  ألoم  يلتفتو! 
هذ�   ' يلعبو!  �هم  الهية  �قلوֲדم 
 fقتر نعم  يلهيهم.  مبا  لدنيا  حليا] 
غفلة   ' �هم  للنا�،   fحلسا  Cيو
-ما  �فسا;هم  "حالمهم  تنتهي  آل! �
 
�;ما حياִדم   fبانقال  �"  ،Kباملو
ل}  �مشا
يعهم  �ممتلكاִדم  ممالكهم 
 nتبا� هللا  بعيًد عن خو4  عملوها 
شرعه تعا�، �ظلمو �خرَّبو. �يقو? 
 nتعا�:...هؤال$ ما كنا ُنرسل من شر
"� ن� "� Æد; "� مصلح ليذكر�هم 
 باهللا �ليستقيمو -ال لغو فيه، �عتد�
 ' عليه ���q8 �قالو: ما �جدنا هذ
حديث  شي$   �هذ أل�لني،  8بائنا 
�د« �كله خطأ، �ال نريد "! نبدِّ? 
"� نغيِّر...! �هؤال$ ليسو كفا
 علًنا 
فقط، بل كل لنا� من كل أل;يا! 
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 لذين xذ� ;ينهم لعًبا ��ًو �غفلو
يقو?  كما  ;ينهم..  به  يأمرهم  عما 
ِ;يَنُهْم   تََّخُذ� لَِّذيَن   
ِqَ�َ﴿ تعا�: 
ْر  ْنَيا qَ�َكِّ َلِعًبا َ�َلْهًو َ�َغرَّْتُهُم ْلَحَياُ] لدُّ
لَْيَس  َكَسَبْت  ِبَما  َنْفٌس  ُتْبَسَل   !ْ"َ ِبِه 
َلَها ِمْن ُ;�ِ! هللاَِّ َ�ِليٌّ َ�َال َشِفيٌع َ�ِ-ْ! 
َتْعِدْ? ُكلَّ َعْدٍ? َال ُيْؤَخْذ ِمْنَها ُ"�لَِئَك 
 fٌَلُهْم َشَر  ِبَما َكَسُبو  "ُْبِسُلو لَِّذيَن 
 َكاُنو ِبَما  "َلِيٌم   fٌَ�َعَذ َحِميٍم  ِمْن 

 .(٧١ :Cَألنعاَيْكُفُر�َ!﴾ (
لقصص، عندما  [
آلية من سو '�
من  غفلة  حني  على  موسى  ;خل 
غافلو!  هم  حيث   k" ملدينة  "هل 
مرقب  من   cهنا �ليس  "مو
هم   '
موسى  فدخل  "بوֲדا  على   �"� حر

� مستغفًال "هل ملدينة.
ِمْن  َغْفَلٍة  َعَلى ِحِني  ْلَمِديَنَة  ﴿َ�َ;َخَل 
 َ"ْهِلَها َفَوَجَد ِفيَها َ
ُجَلْيِن َيْقَتِتَالِ! َهَذ
َفاْسَتَغاَثُه   �ِ َعُد�ِّ ِمْن   َ�َهَذ ِشيَعِتِه  ِمْن 
لَِّذk ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى لَِّذk ِمْن َعُد�ِِّ� 
َفَوَكَزُ� ُموَسى َفَقَضى َعَلْيِه َقاَ? َهَذ ِمْن 
ْيَطاِ! -ِنَُّه َعُد�ٌّ ُمِضلٌّ ُمِبنيٌ﴾  َعَمِل لشَّ

لقصص: ١٦).)
لتالية من  �يذكرنا هللا تعا� ' آلية 
ِمْن  َغْفَلٍة  ِفي  ُكْنَت  �: ﴿َلَقْد  [
سو
 cََفَبَصُر  cَ$َِغَطا َعْنَك  َفَكَشْفَنا   َهَذ
يقوله  �ما   .﴾(٢٣) َحِديٌد   Cَْلَيْو
حيا]  �يعيش  ر  يتنكَّ  kلذ إلنسا! 
حيث  له،  مستمر   rتذك 
غم  لغفلة 

يوضح سيا� هذ� آلية من خال? ما 
سبقها من 8ياK، حيث كا! إلنسا! 
 ،Kملوال يستذكر هذ� للحظة، حلظة 
�ما   Kللمو مقدمة   Kلسكر  Oتأ�
إلنسا!  يكو!  لكن   Kلسكر "كثر 
Æا?  ال  �لكن  منتشًيا  فيها  سكرًنا 
حلقيقية ل}  Kملوللنجا] من سكر] 
تسبق ملوK �جا$ حلساf �مالقا] ما 
لنفس  K$للكافرين، �جا كا! �عيًد
�يسوقها  عليها  يقبض  من  �معها 
لسيئة.  "عما�ا  على  يشهد  من  مع 
كنت  لقد  ساعتها  لإلنسا!  �ُيقا? 
غافًال متلهًيا بإشباn شهوتك ُمعرًضا 

;نا� لك، " kلذ لسعا;]  عن طريق 
 Cما" متاًما  �تنفتح  بعيونك   Iتر  Cليو
بقو] حيث  �تبصر  ملشهد   هذ هو? 
عينيك  تستعمل  بل  ُتبصر  ال  كنت 
 ��  ،Cكاألنعا فحسب  "مامك   Iلتر
ر، سترI بوضوw ما  تستعملها لتتبصَّ
كنت ُتنكر� "� تتغافل �ُتعر� عنه، "� 
 kلذما كنت غافًال عنه بسبب لعمى 
طغت  ما  شد]  من  بصrتك   fصا"
عليك شهوتك �حبك لنفسك، فها 
 kلذ"نت �صلت آل! -� باf جهنم 
كنا °ذِّ
c منه �لكنك � تكن ُتلقي 
معتدًيا،   rللخ مناًعا  �كنت  ¢ًعا  لنا 
 ' فاخلد  8خر  -ً�ا  هللا  مع  �جعلت 

جهنم جزً$ لك.
تعا�  هللا   !" لر�عة   Iلنر �نعو; 

هللا  qكر  على  �نثابر  لنص�  يدعونا 
ممن  �نكو!  مسا$،   wصبا لدعا$ �
�ال  تعا�  هللا  �جه  بأعما�م  يبتغو! 

هللا لشي$ 8خر: f
�يد�! عن ;
َيْدُعوَ!  لَِّذيَن  َمَع  َنْفَسَك  َ�ْصِبْر ﴿
َ�ْجَهُه  ُيِريُد�َ!  َ�ْلَعِشيِّ   [ِِباْلَغَد 
بَُّهْم َ
َ�َال َتْعُد َعْيَناcَ َعْنُهْم ُتِريُد ِ,يَنَة ْلَحَياِ] 
َعْن  َقْلَبُه  َ"ْغَفْلَنا  َمْن  ُتِطْع  َ�َال  ْنَيا  لدُّ
qِْكِرَنا َ�تََّبَع َهَوُ� َ�َكاَ! َ"ْمُرُ� ُفُرًطا﴾ 

لكهف: ٢٩).)
 �يذكرنا بعدC طاعة من "غفل هللا قلبه 
لغافلني  لنا  عن qكر� تعا�، �يصف 
تغافل   �" بغفلة،  يستمر�!  �كيف 
�يتما;�! ' -شباn شهوִדم، معرضني 
عن طريق حلق فيطبع هللا على قلوֲדم 
حلس لديهم،  K�حوسهم، مبع ";�
فال تعو; قا;
] على ستبانة حلقائق، 
�لكن هذ ليس ظلًما من هللا �م بل 
ملحض  باختيا
هم  كتسبو�  ما   $جز
 ،Iو�  nتبا� هللا  لذكر  بالتنكر 
فتعالو �"صبحو "شد ظلًما، �يبني لنا 
"يًضا "نه تعا� ُيغفل قلوֲדم عن qكر� 
تعا� �بذلك يستمر�! باتباn هوهم، 
ل}  
�يصبح "مرهم فرطÊ شبيًها بالثما
من  لسقط   �"  Õلنضو قبل  سقطت 

جلنني ال فائد] منها.  
للهم "عنا على qكرc �شكرc �حسن 
عبا;تك �ال جتعلنا من لغافلني. �صل 

للهم على �مد �8? �مد.


