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 لألنامعبرة ...مرور األيام 

  ،وبعد ،،،ومن وااله ،وصحبه ،وآله ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل ،رب العالمينالحمد هلل 
م عببرة وآيب ، وَّن بى ببذلر ذلبا فبي القبرآن افي تعاقبب األيبام والليبالي والربوور واألعبو اهلل تعالى جعل فقد 

ِو أِل وِلبي اأْلَْلَببابِ ﴿: انهقال سبحفآي  بعد آي ،  ِِ َواْخبِتاَلِ  الل ْيبِل َوالن وَباِر َاَيبا ِِ َواأْلَْر آل ]﴾ِإن  ِفي َخْلِق الس بَماَوا

 .[44:النور]﴾ي َقلِّب  اهلل  الل ْيَل َوالن َواَر ِإن  ِفي َذِلَا َلِعْبَرًة أِل وِلي اأْلَْبَصارِ ﴿ :ويقول عز وجل ،[690:عمران
 ،وألوهيتببه ،وتببذليرا لوببم بهياتببه الدالبب  علببى وحدانيتببه فببي ربوبيتببه ،منببه عببز وجببل اسببتنانا علببى عبببادههببذا للببه 
 .وأفعاله ،وصفاته ،وأسمائه

ن، بماذا انتوى؟ حضر فبالن واباب فبالن، مبِر فبالن، ودفبن فبال ...م 2062لقد انتوى عام : أيوا المسلمون
حان اهلل مبا أحلبم تبدبيره، يعبز مبن يربا  ويبذل مبن يربا ، ، وأربخا  تببدلِ، فسببوهلذا دواليبا، أحبوال تَّي بِر

يعطي من يرا  بفضله، ويمنع من يربا  بعدلبه، ورببا يخلبق مبا يربا  ويختبار، أمبور تتبرل، تزيبد العاقبل ع ب  
 .وعبرة، وتنبه الجاهل من سباِ الَّفل ، ومن لم يعتبر بما يجري حوله، فقد ابن نفسه

، ولتقببوم  ،تسبخيره سببحانه الليبل والنوبار لعبباده إننبا معاربر األحبب  نتبذلر ونعتببر فبي ليحقبق لوبم خالفب  األِر
بإصببالا البدنيا باحيمببان ببه وحببده، فببامتن  ،مصبالحوم ومعايرببوم فيعلنبوا بببذلا توحيببده وحبده، واحسببالم لبه وحببده

َر َلل م  الل ْيَل َوالن َوارَ ﴿: سبحانه بذلا في قوله  .[33:إبراهيم]﴾َوَسخ 
 :للُّ هذا في الحقيق  يدل ويؤلد على أصول موم  وقواعد إيماني  عقدي  راسخ  وجليل ، وأهموا أمران

 ،ألوهيتبببهاالعتبببرا  واليقبببين بوحدانيتبببه سببببحانه فبببي أفعالبببه المسبببتلزم  والمحقِّقببب  لواحدانيتبببه سببببحانه فبببي : األول
قِّببق  ،دونمببا ربريا لببه ،وعبوديتبه وحببده فببي األِر  -آدم وذريتببه  -جعبل احنسببان  :الَّببانيف فببإذا تحقببق هبذا وح 

وتحبولوم إلبى  خلفا  ليعمر دنياهم بالتوحيد، فيلون في انقضا  الزمان بلياليبه وأيامبه وأعوامبه، انقضبا  أعمبارهم
 . ، فإنما المر  أيام، إذا انقضى يوم انقضى بعضهدار الجزا  والَّواب

 -وهبو للمبؤمن ،ودنبو أجلبه بتصبرم العمبر ونوايتبه ،لتهوأّي عبرة على انقضا  مو ،للمؤمن عبرة األياممرور إن 
 ،فيحاسببب نفسببه علببى مببا مضببى مببن تفببريط أو افلبب  أو إعببراِ ،ليفببتع عقلببه وقلبببه ،نببذيرا وتنبيببه -ال الَّافببل

ولببل النبباد يَّببدو، ": قببال النبببي  ،الجميببل، ويرطرهببا علببى الحببق أطببراً  ويحملوببا فببي مسببتقبل أيامببه علببى فعببل
 .رواه البخاري"و موبقوافبائع نفسه، فمعتقوا أ

على جاللب  ااخبرة وع متوبا، وذلرل على حقارة الدنيا وترا األمل، و    األعوام عبرةإن في انقضا: أيوا األحب 
  .والعاقل من اتع  برمسه، واجتود في يومه، واستعد لَّده ،وعلى الزهد والورع ومالزم  التقى


