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 لتحذير من الغفلة والبغتة يف القرآن الكريما
 اَتَضرًُّعرَّبََّك ِفي َنْفِسَك َواْذُكر }: كريماحلمد هلل رب العاملني، القائل يف كتابه ال

، وَأشهُد أْن اَل إلَه {َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َواَل َتُكن مَِّن اْلَغاِفِلني

ورسوله، اللَُّهمَّ َصلِّ  َعبُده ًداُمَحمَّ ونبيَّنا سيَدنا أنَّ ِإالَّ اهلُل وحَدُه ال َشريَك َلُه، وأََشهُد

 وِم الدِّيِن، وبعد:يوعَلى آِلِه وصحِبِه، وَمْن َتِبَعُهْم بإحساٍن إَلى  عَليِه، ْكوسلِّْم وباِر

 عبادة اهلل وهي ،امن أجلهاليت ُخلق  املهمَةي اإلنساَن نِسُي ضالفإن الغفلة داء ُع

، ويقول {َوَما َخَلْقُت اجِلنَّ َواإلْنَس ِإال ِلَيْعُبُدون}، يقول تعاىل: األرضسبحانه وإعمار 

بين ر احلقُّ سبحانه حذَّلذلك  ؛{ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفَيها}: )عز وجل(

َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك }ل سبحانه: وقيحيث ، الذَّريف عامل  منذ أن كانوامن الغفلة  اإلنسان

َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى 

 من الغفلةسبحانه احلق حذر وقد  ،{ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي َأن َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا

ْمُرُه َوَلا ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأ}، فقال سبحانه: والغافلني

ْذُت َمَع َلْيَتِني اتََّخ َيَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َوَيْوَم  } :(عز وجل)وقال  ،{ُفُرًطا

 َجاَءِني ِإْذ َبْعَد الذِّْكِر َعِن َأَضلَِّني َلَقْدْذ ُفَلاًنا َخِليًلا َأتَِّخ َلْم َلْيَتِني َوْيَلَتا َيا الرَُّسوِل َسِبيًلا

 .{َخُذوًلا ِلْلِإْنَساِن الشَّْيَطاُن َوَكاَن

الغفلة ال ينتفعون باجلوارح اليت جعلها اهلل سبًبا للهداية والعلم والفهم،  وأهُل

املنظورة واملسطورة، وآذانهم ال ربهم آيات  بصرتقلوبهم ال تعي احلق، وعيونهم ال ف

ِثرًيا ِمَن َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهنََّم َك}، يقول سبحانه: الدين والدنياأمور من  ما ينفعتسمع 

وَن اْلِجنِّ َواْلِإْنِس َلُهْم ُقُلوٌب َلا َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن َلا ُيْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن َلا َيْسَمُع

َسَأْصِرُف َعْن }، ويقول سبحانه: {ِبَها ُأوَلِئَك َكاْلَأْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن
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 اِتَي الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اْلَأْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوِإْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة َلا ُيْؤِمُنوا ِبَها َوِإْن َيَرْواآَي

ا َسِبيَل الرُّْشِد َلا َيتَِّخُذوُه َسِبيًلا َوِإْن َيَرْوا َسِبيَل اْلَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسِبيًلا َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكذَُّبو

ُأوَلِئَك الَِّذيَن َطَبَع اللَُّه َعَلى ُقُلوِبِهْم }، ويقول تعاىل: {َياِتَنا َوَكاُنوا َعْنَها َغاِفِلنَيِبآ

 .{َوَسْمِعِهْم َوَأْبَصاِرِهْم َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن

يقول سبحانه: حيث ، يف اآلخرة بالعذاب األليمالغافلني  سبحانهاحلق  دقد توعَّو

ْرُجوَن ِلَقاَءَنا َوَرُضوا ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا َواْطَمَأنُّوا ِبَها َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آَياِتَنا ِإنَّ الَِّذيَن َلا َي}

َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اْلَحْسَرِة }، ويقول تعاىل: {َغاِفُلوَن * ُأوَلِئَك َمْأَواُهُم النَّاُر ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن

َواْقَتَرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ }، ويقول سبحانه: {ي َغْفَلٍة َوُهْم َلا ُيْؤِمُنوَنِإْذ ُقِضَي اْلَأْمُر َوُهْم ِف

 . {َفِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة َأْبَصاُر الَِّذيَن َكَفُروا َيا َوْيَلَنا َقْد ُكنَّا ِفي َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َبْل ُكنَّا َظاِلِمنَي

كثار من عمل واإلذكر اهلل تعاىل، وقراءة القرآن، فيكون ب أما عالج الغفلة

َواْذُكْر }يقول سبحانه: وتزكَّى األرواح، فبذلك تزول الغفلة، وحتيا القلوب، ، الصاحلات

َربََّك ِفي َنْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ َواْلآَصاِل َوَلا َتُكْن ِمَن 

نبينا ، ويقول {اٌء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِننيَنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفَوُن}ويقول تعاىل:  ،{اْلَغاِفِلنَي

 .(ِر آياٍت مل ُيكتب مَن الغافلنَيقاَم بعشَمْن ))صلى اهلل عليه وسلم(: 

 ِإنَّ}إىل التوبة واليقظة، يقول سبحانه:  رعاسواملؤمن احلق إذا أصابته غفلة 

، ويقول تعاىل: {اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم َطاِئٌف ِمَن الشَّْيَطاِن َتَذكَُّروا َفِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن الَِّذيَن

 َيْغِفُر َوَمْن ِلُذُنوِبِهْم َفاْسَتْغَفُروا اللََّه َذَكُروا َأْنُفَسُهْم َظَلُموا َأْو َفاِحَشًة َفَعُلوا ِإَذا َوالَِّذيَن}

ُأوَلِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َربِِّهْم * ُه َوَلْم ُيِصرُّوا َعَلى َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن اللَّ ِإلَّا الذُُّنوَب

 .{َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي

*** 
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 سيدنا واملرسلني، األنبياء خامت على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 .أمجعني وصحبه آله وعلى ،(وسلم عليه اهلل صلى)حممد 

عقاب اهلل بغتة  يأتيهلئال على العاقل أن يتيقظ ملا جيب عليه من أمور دينه ودنياه، 

 َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَُّبوْا ِبِلَقاء الّلِه َحتَّى}: يقول سبحانه، ، فيندم ويتحسرمن غري استعداد

َلى ِإَذا َجاءْتُهُم السَّاَعُة َبْغَتًة َقاُلوْا َيا َحْسَرَتَنا َعَلى َما َفرَّْطَنا ِفيَها َوُهْم َيْحِمُلوَن َأْوَزاَرُهْم َع

َفَلمَّا َنُسوْا َما ُذكُِّروْا ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َأْبَواَب }: ويقول تعاىل، {ُظُهوِرِهْم َأاَل َساء َما َيِزُروَن

يقول سبحانه: ، و{َشْيٍء َحتَّى ِإَذا َفِرُحوْا ِبَما ُأوُتوْا َأَخْذَناُهم َبْغَتًة َفِإَذا ُهم مُّْبِلُسوَن ُكلِّ

ويقول  ،{َأَفَأِمُنوا َأن َتْأِتَيُهْم َغاِشَيٌة مِّْن َعَذاِب اللَِّه َأْو َتْأِتَيُهُم السَّاَعُة َبْغَتًة َوُهْم َلا َيْشُعُروَن}

َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَيُكُم اْلَعَذاُب َبْغَتًة َوَأْنُتْم } :سبحانه

 َلِمَن ُكْنُت َوِإْن اللَِّه َجْنِب ِفي َفرَّْطُت َما َعَلى َحْسَرَتا َيا َنْفٌس َتُقوَل َأْنوَن َلا َتْشُعُر

 َلْو اْلَعَذاَب َتَرى ِحنَي َتُقوَل َأْو اْلُمتَِّقنَي ِمَن َلُكْنُت َهَداِني اللََّه َأنَّ َلْو َتُقوَل َأْو السَّاِخِريَن

 .{َن ِمَن اْلُمْحِسِننَيَفَأُكو َكرًَّة ِلي َأنَّ

نستعد للقاء اهلل يوم نعمر دنيانا، و؛ حتى ب الغفلةجتنُّقظة وإىل اليفما أحوجنا 

َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإنََّما }بغتة، يقول سبحانه: إال يأتي ال فإنه  القيامة؛

 .{السََّماَواِت َواأَلْرِض اَل َتْأِتيُكْم ِإالَّ َبْغَتًةِعْلُمَها ِعنَد َربِّي اَل ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهَو َثُقَلْت ِفي 

 َتْجَعَلِنا ِمَن اْلَغاِفِلنَيُعوُذ ِبَك َأْن ن االلَُّهمَّ ِإّن

 مصر وسائر بالد العاملنييا ربنا واحفظ 


