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كفى بالموت واعظا
ممخص الخطبة

ٔ -الحقيقة الغائبة -ٕ .االستعداد لمموت -ٖ .حقارة الدنيا -ٗ .دعوة لمتوبة والرجوع إلى اهلل تعالى.
-------------------------

الخطبة األولى

َِّ
آم ُنوا اتَّقُوا
أما بعد :عباد اهلل ،اتقوا اهلل حق تقاتو ،وتمسكوا بالعروة الوثقى ،قال تعالىَ :يا أَيُّيَا الذ َ
ين َ
َّ
َِّ
ِ
المَّو ح َّ ِ ِ
آم ُنوا اتَّقُوا
َ َ
ون [آل عمران ،]ٕٔٓ:وقال تعالىَ :يا أَيُّيَا الذ َ
ق تُقَاتو َوال تَ ُموتُ َّن ِإال َوأ َْنتُ ْم ُم ْسم ُم َ
ين َ
َّ
َّ
ٍ
ِ
ون [الحشر ،]ٔٛ:وقال تعالىَ :يا
المَّ َو َوْلتَْنظُ ْر َن ْف ٌس َما َق َّد َم ْ
ير بِ َما تَ ْع َممُ َ
ت ل َغد َواتَّقُوا الم َو ِإ َّن الم َو َخبِ ٌ
ٍ ِ ٍ
ِ
َِّ
ق ِم ْنيا َزو َجيا وَب َّ
أَيُّيَا النَّ ُ َّ
اء
ث ِم ْنيُ َما ِرَجاالً َكثِ ًا
ير َونِ َس ً
اس اتقُوا َربَّ ُك ْم الذي َخمَقَ ُك ْم م ْن َن ْفس َواح َدة َو َخمَ َ َ ْ َ َ
َّ
ِ
َّ َِّ
ان َعَم ْي ُك ْم َرِق ًيبا [النساء.]ٔ:
ون بِو َواأل َْر َح َام ِإ َّن الم َو َك َ
اءلُ َ
َواتَّقُوا الم َو الذي تَ َس َ
محب ،وعميك مشفق ،ولك ناصح .واني محدثك بحديث ومخبرك بحقيقة
أخي الحبيب ،إني لك
ّ
طالما نسيناىا ،حقيقة طالما غفمنا عنيا ،حقيقة طالما أىممنا التفكر والتفكير فييا .فأرع لي سمعك،

وافتح لي قمبك؛ لتتعرف عمى ىذه الحقيقة.
ِ
ِ
قال تعالىُ :ك ُّل َن ْف ٍ ِ
ام ِة فَ َم ْن ُز ْح ِزَح َع ْن َّ
الن ِار َوأ ُْد ِخ َل اْل َجَّنةَ
س َذائقَةُ اْل َم ْوت َوِانَّ َما تَُوفَّ ْو َن أ ُ
ُج َ
ورُك ْم َي ْوَم اْلق َي َ
َف َق ْد َف َاز و َما اْل َح َياةُ ُّ
ور [آل عمران ،]ٔٛ٘:وقال تعالىُ :ك ُّل َم ْن َعَم ْييَا َف ٍ
الد ْن َيا ِإالَّ َمتَاعُ اْل ُغ ُر ِ
ان َوَي ْب َقى
َ
ِ
ُّ
ِ
ِ
ت َولَ ْو ُكنتُ ْم
َو ْجوُ َرِّب َ
ونوا ُي ْد ِرك ْم اْل َم ْو ُ
ك ُذو اْل َجالل َواإل ْك َرام [الرحمن ،]ٕٚ ،ٕٙ:وقال تعالى :أ َْي َن َما تَ ُك ُ
َّد ٍة [النساء ،]ٚٛ:وقال الرسول (( :أكثروا من ذكر ىادم المذات)) ،وروي عن ابن عمر
ِفي ُب ُرو ٍج ُم َشي َ
ذكر وأشدىم استعداد ،لو أولئك
قال :سئل النبي  :أي المؤمنين أكيس؟ قال(( :أكثرىم لمموت ًا
األكياس)) والحديث ضعيف ،وعنو قال :أخذ الرسول بمنكبي فقال(( :كن في الدنيا كأنك غريب أو
عابر سبيل)) ،وكان ابن عمر يقول( :إذا أمسيت فال تنتظر الصباح ،واذا أصبحت فال تنتظر

خمسا قبل خمس :شبابك
المساء ،وخذ من صحتك لمرضك ،ومن حياتك لموتك) ،ويقول (( :اغتنم
ً
قبل ىرمك ،وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل شغمك ،وحياتك قبل موتك)).
نعم أخي الحبيب ،إنيا حقيقة الموت ،إنيا مفارقة الدنيا ،إنيا مفارقة األىل والخالن ،تمك الحقيقة

دوما مستعدين ،يقول الحسن
التي ّ
دائما متفكرين ،وألجميا ً
أقضت مضاجع العارفين ،فصاروا فييا ً
البصري" :فضح الموت الدنيا فمم يترك لذي لب فييا فرحا ،وما ألزم عبد قمبو ذكر الموت إال
صغرت الدنيا عميو وىان عميو جميع ما فييا" ،وقال شميط بن عجالن" :من جعل الموت نصب

عينيو لم يبال بضيق الدنيا وال بسعتيا" ،وكان حامد القيصري يقول" :كمنا قد أيقن الموت وما نرى لو
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مستعدا ،وكمنا قد أيقن بالجنة وما نرى ليا عامالً ،وكمنا أيقن بالنار وما نرى ليا خائفا ،فعالم
تفرحون؟! وما عسيتم تنتظرون :الموت؟! فيو أول وارد عميكم من أمر اهلل بخير أو بشر ،فيا

ال" ،ويقول ابن مسعود ( :السعيد من وعظ بغيره) ،وقال أبو الدرداء
إخوتاه ،سيروا إلى ربكم ًا
سير جمي ً
( :إذا ذكر الموتى فعد نفسك كأحدىم).

ُخ ّي ،أين استعدادك لمقاء ممك الموت؟! أين استعدادك لما بعد الموت من أىوال؟! في القبر،
فيا أ َ
وعند السؤال ،وعند الحشر ،وعند الحساب ،وعند تطاير الصحف ،وعند الوقوف بين يدي الجبار جل
وعال .عن عدي بن حاتم قال :قال النبي (( :ما منكم من أحد إال سيكممو اهلل يوم القيامة ليس بينو

وبينو ترجمان ،فينظر أيمن منو فال يرى إال ما قدم ،وينظر أشأم منو فال يرى إال ما قدم ،وينظر بين

يديو فال يرى إال النار تمقاء وجيو ،فاتقوا النار ولو بشق تمرة ،ولو بكممة طيبة)) متفق عميو .قال

الشاعر:

إلى كم ذا التراخي والتمادي…وحادي الموت في األرواح حادي

جمادا التعظنا…ولكنا َّ
أشد من اْلجماد
فمو كنا
ً
تنادينا المنية كل وقت…وما نصغي إلى قول اْلمنادي

وأنفاس النفوس إلَى انتقاص…ولكن الذنوب إلى ازدياد

إذا ما لزرع قارنو اصفرار…فميس دواؤه غير الحصاد
نفسك وقفةً حازمةً؟! ىل حاسبت نفسك محاسبة صادقة؟! ِ
أخي المسمم ،ىل وقفت مع ِ
حاسب نفسك
بجد واجتياد في زمان فر ِ
اغك لوقت حاجتك
مدتك ،واعمل ّ
في خموتِك ،وتف ّكر في سرعة انقراض ّ

وشدتك ،وتساءل مع نفسك :ىل أنا مؤمن باهلل حق اإليمان؟! ىل أنا مؤمن بمالئكتو؟! ىل أنا مؤمن
ّ
بكتبو ورسمو؟! ىل أنا مؤمن بقضائو وقدره؟! ىل أنا مؤمن باليوم اآلخر وما فيو من شدائد وأىوال؟!

ممن يصمّي الصموات الخمس في أوقاتيا جماعة في المسجد؟! ىل أنا ممن يصوم رمضان
ىل أنا ّ
احتسابا؟! ىل أنا حريص عمى النوافل من صالة وصيام وصدقة؟! ىل أنا ممن يبادر إلى
إيمانا و
ً
ً
التوبة واالستغفار بعد الذنب؟! ىل أنا بار بوالدي؟! ىل أنا محافظ عمى لساني؟!

ال
ت َق َ
َح َد ُى ْم اْل َم ْو ُ
اء أ َ
أخي الحبيب ،تدارك نفسك فأنت في زمن اإلميال ،وتذكر وتأملَ ،حتَّى ِإ َذا َج َ
َعم ُل ِ ِ
ب ارِجع ِ ِّ
ت َكالَّ ِإنَّيَا َكِم َمةٌ ُى َو قَائِمُيَا َو ِم ْن َوَرائِ ِي ْم َب ْرَزٌخ ِإلَى َي ْوِم
يما تََرْك ُ
ون لَ َعمي أ ْ َ َ
َر ِّ ْ ُ
صال ًحا ف َ

ون [المؤمنون.]ٔٓٓ ،ٜٜ:
ُي ْب َعثُ َ
الم نغتر بيا واهلل عز وجل قد
أخي المبارك ،إذا كانت ىذه ىي الحقيقة فعالم نفرح بدنيانا؟! وا َ
ال واألَو ِ
ِ
ِ
اعَم ُموا أََّن َما اْل َح َياةُ ُّ
الد
ب َوَل ْي ٌو َوِز َينةٌ َوتَفَ ُ
الد ْن َيا لَ ِع ٌ
وصفيا وقالْ :
اخٌر َب ْي َن ُك ْم َوتَ َكاثٌُر في األ َْم َو َ ْ
طاما وِفي ِ
اب َشِد ٌ
يد َو َم ْغِف َرةٌ
اآلخ َ ِرة َع َذ ٌ
َك َمثَ ِل َغ ْي ٍث أ ْ
ب اْل ُكفَّ َار َن َباتُوُ ثَُّم َي ِي ُ
َع َج َ
ص َف ِّار ثَُّم َي ُك ُ
يج َفتََراهُ ُم ْ
ون ُح َ ً َ
ان و َما اْل َح َياةُ ُّ
الد ْن َيا ِإالَّ َمتَاعُ اْل ُغ ُر ِ
ور [الحديد ،]ٕٓ:ويقول عز وجل :فَال تَ ُغ َّرنَّ ُك ْم اْل َح َياةُ
ِم ْن المَّ ِو َوِر ْ
ض َو ٌ َ
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َّ ِ
ور [لقمان ،]ٖٖ:ويقول عز وجلَ :يا قَ ْوِم ِإنَّ َما َىِذ ِه اْل َح َياةُ ُّ
ُّ
الد ْن َيا َمتَاعٌ َوِا َّن
الد ْن َيا َوال َي ُغ َّرَّن ُك ْم بِالمو اْل َغ ُر ُ
ِ
اآلخ َرةَ ِى َي َد ُار اْلقَ َرِار [غافر ،]ٖٜ:ويقول اهلل تعالى واصفًا المغترين بيا وحاثًا ليم عمى التزود منيا:
الد ْنيا و ِ
ُّ
اآلخ َرةُ َخ ْيٌر َوأ َْب َقى [األعمى ،]ٔٚ ،ٔٙ:وعن أبي سعيد الخدري أن رسول اهلل
َب ْل تُ ْؤثِ ُر َ
ون اْل َح َياةَ َ َ
قال(( :إن الدنيا حموة ،وان اهلل تعالى مستخمفكم فييا فينظر كيف تعممون ،فاتقوا الدنيا ،واتقوا
النساء)) رواه مسمم ،وعن سيل بن سعد الساعدي قال :كنا مع رسول اهلل بذي الحميفة فإذا ىو بشاة
ىينة عمى صاحبيا؟ فوالذي نفسي بيده ،لمدنيا أىون عند اهلل
ميتة شائمة برجميا ،فقال(( :أترون ىذه ّ
من ىذه عمى صاحبيا ،ولو كانت الدنيا تزن عند اهلل جناح بعوضة ما سقى كافر منيا قطرة ماء

أبدا)) ،ويقول الحسن :مر عمر بن الخطاب عمى مزبمة فاحتبس عندىا ـ أي :توقف عندىا فترة من
ً
الزمن ـ فكأن أصحابو تأ ّذوا منيا فقال( :ىذه دنياكم التي تحرصون عمييا) ،وعن عمي بن أبي طالب

قال( :أال إن الدنيا قد ولّت مدبرة ،واآلخرة مقبمة ،ولكل واحد منيما َبنون ،فكونوا من أبناء اآلخرة ،وال
وغدا حساب وال عمل) ،وقال الشافعي رحمو اهلل:
تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل وال حسابً ،
"إن الدنيا دحض مزلّة ودار مذلّة ،عمرانيا إلى الخراب ،وساكنيا إلى القبور زائر ،شمميا عمى الفرقة
اقصر من أجمك" ،قال الشاعر:
موقوف ،وغناىا إلى الفقر معروف ،فأكثر من عممك ،و ُ
اْلموت في كل حين ينشر الكفنا…ونحن في غفمة عما يراد بنا
ال تطمئن إلى الدنيا وزينتيا…ولو توشحت من أثوابيا اْلحسنا
أين األحبة والجيران وما فعموا…أين الذين ىم كانوا لنا سكنا

كأسا غير صافية…فصيرتْيم ألطباق الثرى رىنا
سقاىم اْلموت ً
فيا أخي ،كم من ذاىب بال إياب ،وكم من حبيب عمى الرغم قد فارق األحباب وترك األىل

مخدوعا بيذه الدنيا وسفرك عمى اقتراب،
واألصحاب وانتقل إلى ثواب جزيل أو عقاب وأنت ما زلت
ً
استعد لمرحيل بعمل صالح تفرح بو عند مقابمة ربك الجميل.
فانتبو و ّ
الميم إنا نسألك أن تيدينا بيداية اإليمان ،وأن تغفر لنا الذنوب والعصيان ،الميم واجعل الدنيا في

أعنا الميم عمى طاعتك ،واغفر الميم لنا ولجميع موتى المسممين.
أيدينا ،و ّ
أقول قولي ىذا ،وأستغفر اهلل لي ولكم فاستغفروه ،إنو ىو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل عمى إحسانو ،والشكر لو عمى توفيقو وامتنانو ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو،

مدا عبده ورسولو صمى اهلل وسمم عميو وعمى آلو وصحبو وأتباعو ،ومن تبعيم بإحسان
وأشيد أن مح ً
إلى يوم الدين.
ِ
أما بعد :عباد اهلل ،اتقوا اهلل ،و َم ْن َيتَّ ِ
ب [لطالق،ٕ:
ق المَّ َو َي ْج َع ْل لَوُ َم ْخ َرًجا َوَي ْرُزْقوُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ال َي ْحتَس ُ
َ
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ٖ].

سالم عمى ك ّل مؤمن ميموم ،سالم عمى كل مؤمن مبتمًى مغموم ،سالم عمى ك ّل مؤمن مجروح،
ودع
سالم عمى أولئك الذين فجعوا بأحبتيم ،سالم عمى من فارق اآلباء واألميات ،سالم عمى من ّ

الخالن واألصحاب.

اما ،دار
يوما ساءتك ً
أياما ،وان ّ
سنينا وأعو ً
سرتك ً
أحبتي في اهلل ،إنيا الدنيا إن أضحكت يوما أبكت ً
مؤلمة ،دار محزنة ،دار الباليا والكروب ،فما أحوجنا لمعودة الصادقة إلى ربنا.

أخي الحبيب ،اغتنم أيّامك وساعات عمرك ودقائق حياتك وثواني ولحظات شبابك ،إن فرطت فربك

غفور رحيم ،وان أذنبت فباب التوبة مفتوح ،وان زلمت فال تيأس فالرجوع عند الزلل محمود.

غره شبابو ،يا من أليتو دنياه ،يا من غرق في ممذاتو
يا من فرط فيما مضى من حياتو ،يا من ّ
وشيواتو ،يا من أغراه مالو ،يا من أغراه نسبو ،يا من أغرتو قوتو ،يا من زل ،يا من أذنب ،يا من
ِ ِ َِّ
َس َرفُوا َعمَى أ َْنفُ ِس ِي ْم ال تَ ْق َنطُوا
قصر ،يا من فرط ،استمع إلى ربك وىو يناديكُ :ق ْل َيا ع َبادي الذ َ
ين أ ْ
الرِح ِ
ِ
َّ ِ ُّ
ِ َّ ِ
ِ
َسِم ُموا َلوُ ِم ْن َقْب ِل
م ْن َر ْح َمة المو ِإ َّن الم َو َي ْغف ُر الذ ُن َ
يم َوأَن ُيبوا ِإَلى َربِّ ُك ْم َوأ ْ
وب َجم ً
يعا ِإَّنوُ ُى َو اْل َغفُ ُ
ور َّ ُ
َحسن ما أ ُْن ِز َل ِإَل ْي ُكم ِمن رِّب ُكم ِمن قَْب ِل أ ِ
أ ِ
ص ُر َ َِّ
اب
الع َذ ُ
ْ
ْ ْ َ ْ ْ
َن َيأْت َي ُك ْم اْل َع َذ ُ
ْ
َن َيأْت َي ُك ْم َ
اب ثَُّم ال تُْن َ
ون َواتب ُعوا أ ْ َ َ َ
ِ
ت ِفي ج ْن ِب المَّ ِو وِان ُك ْن ُ ِ
ين
ول َن ْف ٌس َيا َح ْس َرتَا َعمَى َما فَ َّر ْ
َن تَقُ َ
طُ
َ ْ
َ
ون أ ْ
ت لَم ْن السَّاخ ِر َ
َب ْغتَةً َوأ َْنتُ ْم ال تَ ْش ُع ُر َ
ت ِمن اْلمتَِّقين أَو تَقُو َل ِحين تَرى اْلع َذاب َلو أ َّ ِ
ِ
ول َلو أ َّ َّ
ون ِم ْن
َن لي َك َّرةً َفأَ ُك َ
َ َ
َ َ ْ
َن الم َو َى َداني لَ ُك ْن ُ ْ ُ َ ْ
أ َْو تَقُ َ ْ
ِ
ت و ُك ْن َ ِ
ِِ
ين [الزمر.]ٜ٘-ٖ٘:
اءتْ َك َآياتِي َف َك َّذ ْب َ
ت م ْن اْل َكاف ِر َ
اْل ُم ْحسن َ
ت بِيَا َو ْ
ين َبمَى َق ْد َج َ
استَ ْك َب ْر َ َ
الميم يا حي يا قيوم ،تقبل توباتنا ،وامح زالتنا ،وأقل عثراتنا ،واختم بالصالحات آجالنا ،الميم حبب
إلينا اإليمان وزينو في قموبنا ،وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ،واجعمنا من الراشدين...

