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 العزُة يف تعوُقِى الؾقِل والـفوِر  -56

 األوىل اخلطبي 

ِد بتؼديِر األقداِر،  احلؿُد هللِ مـشِئ األيوِم والشفور، ومػـي األطواِم والدهوِر، ادتػرِّ

 وترصيِف األموِر، يعؾُم خوئـَي األطنِي، ومو ختػي الصدوُر.

 ال رشيك له.  أمحُده سبحوَكه، ففو الغػوُر الشؽوُر، وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده

  أمو بعد. 

 أهيو الـوُس، وتوبوا إلقه وأصقعوه، واحذروا أن ُتْؼِدموا طؾقه بؼؾوٍب  فوتؼوا اهللَ

 لألوزاِر حومؾٍي.  طوصؾٍي، وأطامٍل بوصؾٍي، وضفورٍ 

 .طبود اهلل  أهيو ادممـون

مً األطواُم، طومًو بعَد طوٍم، وتعوقبً الؾقويل واأليومُ  قَْل ترصَّ : ﴿ُيَؼؾُِّب اَّللهُ الؾه

ًة ِِلُوِِل اِْلَْبَصاِر﴾ َوالـهَفاَر إِنه ِف   .َذلَِك َلِعْْبَ

 طبود اهلل.

روا يف أطامِركم وأطاملِؽم، وحوادِث زموكِؽم. ؾوا وتػؽَّ وا واطتزوا، تلمَّ ُ  تبرصَّ

أمو تشوهدون أهيو الـوُس مواقَع ادـويو بقـَؽم، وحؾوَل اآلفوِت والرزايو بؽم أو 

 بغِركم؟!

 ادبطؾون؟! أمو تـظرون كقف فوز ادتؼون، وخرس

                                 

  (.44( سورة الـور: ))
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 إن يف ذلك لعزًة ألويل األبصوِر. 

 .أهيو ادممـون

 ُتطوى 
ٍ
ًَ شعري !! طذ أيِّ يشء إن طوَمُؽم هذا قد آذَن برصٍم وارحتوٍل، فقو لق

 صحوئُف األطامِل؟ 

 َأَطذ أطامٍل صوحلٍي، وتوبٍي صودقٍي كصوٍح، ُُتحى هبو األوزاُر واآلثوُم؟

 أم طذ فسٍق وطصقوٍن؟ 

التوبَي أهيو ادممـون، فنكام األطامُل بوخلواتقِم، فوتؼوا اهللَ طبوَد اهلل،ِ واستدركوا  فولتوبيَ 

مو بؼي لؽم من أيوِم العؿِر بوألطامِل الصوحلوِت، التي تمكُسؽم يف قبوِركم، وَتْبَقُض هبو 

 يوَم الؼقومِي وجوُهؽم. 

 أهيو ادممـون .

قِّى طـْؽم طؾُؿه، فنن استطعتم أال إكؽم تغُدون وتروحون إىل أجٍل قريٍى، قد غُ 

ُيؿيَض هذا األجُل، إال وأكتم يف برٍّ وإحسوٍن، وصوطٍي وإيامٍن، فوفعؾوا ذلك لعؾؽم 

 تػؾحون. 

 أهيو ادممـون.

ر، أو أراَد  كَّ إنَّ يف َتعوُقِى الؾقِل والـفوِر واختالفِِفام طزًة وآيًي، دْن أراَد أن يذَّ

ُروا واكظروا ، فلكً يو طبَد اهللِ بني ُطُؿٍر قد مه، ال تدري مو اهللٌ صوكٌع شؽورًا، فتدبَّ

 فِقه، وبني ُطُؿٍر قد بِؼي، مو تدري موذا ُقيِضَ طؾقك فقه؟

  ًَ فوجلل إىل ربِّك وموالك، واسلْله أن يغػَر لك، ويعػَو طـك، وأن جيعَل مو أقبْؾ
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 طؾقه من ُطُؿِرك خرًا ممو أدبرت طـه. 

ُؽْم َوَجـهٍة َعْرُضَفا  هيو ادممـونفوستبؼوا اخلراِت أ ﴿َوَساِرُعوا إََِل َمْغِػَرةٍ ِمْن َربِّ

ْت لِْؾُؿتهِؼنَي﴾ ََمَواُت َواِْلَْرُض ُأِعده  .السه

اغتـم مخساً قبل مخس: شباَبك قبل »: وسؾم  اهلل طؾقهصذ  ويف احلديٌ قول 

ل شغؾِك، وحقاَتك هرِمك، وصحَتك قبل سؼِؿك، وغـاك قبل فؼِرك، وفراَغك قب

 .  «قبل موتِك


 

 

                                 

  (.311ان )( سورة آل طؿر)

 ( تؼدم خترجيه.)


