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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فهو املهتدي ومن يضلل 
 فلن جتد له ولياً مرشداً .

 . شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعنيوأ
ْسِلُموَن ( .  ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا اّللَه َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّ

ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساء َوات َّ ) يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ُقوْا اّللَه الَِّذي بَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِه
 َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اّللَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً ( .

َمْت لَِغٍد َوات َُّقوا اّللََّ ِإنَّ اّللََّ َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلوَن ( )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َّ  ا َقدَّ  ُقوا اّللََّ َوْلَتنظُْر نَ ْفٌس مَّ
 أما بعد

 فاتقوا هللا أيها املسلمون .
 واعلموا :

 آلخرته :يتزود منها املسلم باألعمال الصاحلة ، ان هللا تبارك وتعاىل جعل هذه الدنيا نعمة ومكاناً وفرصة 
 فالدنيا مكان احلسنات ، والتزود من الطاعات ، والتقرب إىل رب األرض والسماوات .

 فالدنيا مزرعة اآلخرة ، موطن زيادة القربات .
َمْت لَِغٍد ( . قال تعاىل )  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّللََّ َوْلَتنظُْر نَ ْفٌس مَّا َقدَّ

 أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّللََّ ( أمر بتقواه، وهي تشمل فعل ما به أمر، وترك ما عنه زجر.: ) يَا  قال ابن كثري
َمْت لَِغٍد ( أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وانظروا ماذا ادخرمت ألنفسكم من األعمال الصاحلة ليوم  ) َوْلتَ ْنظُْر نَ ْفٌس َما َقدَّ

 معادكم وعرضكم على ربكم .
: وهذه اآلية الكرمية أصل يف حماسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زلالً تداركه باإلقالع عنه،  قال السعديو 

والتوبة النصوح، واإلعراض عن األسباب املوصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصراً يف أمر من أوامر هللا، بذل جهده واستعان بربه يف 
 انه، ويقايس بني منن هللا عليه وإحسانه وبني تقصريه، فإن ذلك يوجب له احلياء بال حمالة.تكميله وتتميمه، وإتق

 فالدنيا خري للمسلم :
 فلذلك هني عن َتين املوت . 

 ال يتمىن أحدكم املوت ، إما حمسناً فلعله يزداد ، وإما مسيئاً فلعله يستعتب( رواه البخاري . )  قال 
تمىن أحدكم املوت ، وال يدُْع به من قبل أن يأتَيه ، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ، وإنه ال يزيد ) ال ي وعنه . قال : قال 

 املؤمن عمره إال خرياً ( رواه مسلم .
 وجاء يف احلديث ) ما أح د ميوت إال ندم : إن كان حمسناً أن ال يكون ازداد ، وإن كان مسيئاً أن ال يكون استعتب (.

 ) وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه هللا اإلنابة ( . وجاء يف األثر  
 وطول العمر للمسلم الطائع فضل .

 ) خريكم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله ( . قال 
 لدهر قيل لبعض السلف : طاب املوت ، قال : يا ابن أخي ، ال تفعل ، لساعة تعيش فيها تستغفر هللا خري من موت ا

 : كان من دعاء النيب 
 ) اللهم اجعل احلياة زيادة يل يف كل خري ، و املوت راحة يل من كل شر (خرجه مسلم . ويف دعاء النيب 
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 قال بعض السلف : كل يوم يعيش فيه املؤمن غنيمة .
 هار وقتاً للعبادة .قد جعل الليل والن سبحانههللا و

َر أَْو أَرَاَد ُشُكو ُهَو الَِّذي َجعَ كما قال تعاىل ) و  َهاَر ِخْلَفًة لِهَمْن أَرَاَد أَن يَذَّكَّ  راً ( .َل اللَّْيَل َوالن َّ
 فمن أذنب بالليل فليتب بالنهار ، ومن أذنب بالنهار فليتب بالليل .

َهاِر، ويَ ْبُسطُ  ) يف احلديث قال  يََدُه بالن ََّهاِر لَِيُتوَب ُمِسيُء اللَّيِل، َحَّتَّ َتْطُلَع  إنَّ هللا تَ َعاىَل يَ ْبُسُط يََدُه بالليِل لَِيُتوَب ُمِسيُء الن َّ
 ْمُس ِمْن َمْغرِِِبا (.الشَّ 

 لدنيا وانه مل يعمل هبا خرياً :وهلذا يتحسر الكافر على فوات ا
ا ِفيَما تَ رَْكُت َكالَّ ِإن ََّها َكِلَمٌة ُهَو قَالُِلَها َوِمن ( َلَعلِهي أَْعَمُل َصاحلًِ 99َحَّتَّ ِإَذا َجاء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِه اْرِجُعوِن ) قال تعاىل )

َعُثوَن ( .  َورَالِِهم بَ ْرزٌَخ ِإىَل يَ ْوِم يُ ب ْ
 هل يتمىن الرجعة ليسلم على أوالده ؟ كال . (ريب ارجعون)

 هل يتمىن الرجعة ليحسب أرصدته ؟ كال .
 هل يتمىن الرجعة ليقضي أوقاته مع أصحابه ؟ كال .

 هل يتمىن الرجعة ليقبهل ابنه الصغري أو ابنته الصغرية ؟ كال .
 يتمىن الرجعة ليعمل صاحلاً .

 وهيهات هيهات .
 فلقد أعطاه هللا األعمار ، والصحة والفراغ ، واألمن واألمان ، ففرط فيها وضيعها .

َر أَجَلُه َحَّتَّ بَ َلَغ ِستِهنَي سَ  قال   َنًة ( .)أْعَذَر هللا ِإىَل اْمرٍِئ َأخَّ
َة. -قَا دَّ

ُ
ُرْك لَُه ُعذراً ِإْذ أْمَهَلُه هِذِه امل  َل العلماء: معناه َلَْ يَ ت ْ

قال وهب بن الورد: إن هلل ملكًا ينادي يف السماء كل يوم وليلة أبناء اخلمسني: زرع دنا حصاده، أبناء الستني: هلموا إىل 
 ء الثمانني: ال عذر لكم.احلساب، أبناء السبعني: ماذا قدمتم و ماذا أخرمت، أبنا

 وعن وهب قال: ينادي مناد: أبناء الستني: عدوا أنفسكم يف املوتى.
 وقال الفضيل لرجل: كم أتى عليك؟ قال: ستون سنة، قال له: أنت من ستني سنة تسري إىل ربك يوشك أن تبلغ،

 ومما يدل على أمهية الدنيا للعمل الصاحل : 
 الدنيا :يف الكفار يتحسرون على فواته أن 

ْن َعَذاِِبَا َكَذِلكَ  قال تعاىل ) ُهم مِه ُف َعن ْ ََْزِي ُكلَّ َكُفوٍر )َوالَِّذيَن َكَفُروا ََلُْم نَاُر َجَهنََّم ال يُ ْقَضى َعَلْيِهْم فَ َيُموُتوا َوال ُُيَفَّ ( َوُهْم 36 
َر الَِّذي َر َوَجاءُكُم النَِّذيُر َفُذوُقوا َفَما   َيْصَطرُِخوَن ِفيَها رَب ََّنا َأْخرِْجَنا نَ ْعَمْل َصاحِلًا َغي ْ ُر ِفيِه َمن َتذَكَّ ا يَ َتذَكَّ رُْكم مَّ ُكنَّا نَ ْعَمُل أَوَلَْ نُ َعمِه

 لِلظَّاِلِمنَي ِمن نَِّصري ( .
َفُع َماٌل َواَل بَ ُنونَ كم فيما ينفعكم يف االر اآلخرة )وقات حياتواستغلوا أ ،تعاىلاتقوا هللا ف  ( م* ِإالَّ َمْن أََتى اّللََّ ِبَقْلٍب َسِلي يَ ْوَم اَل يَ ن ْ

 أقول قويل هذا واستغفروا هللا يل ولكم من كل ذنب .
- 
 
- 
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 اخلطبة الثانية

 احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، وعلى آله وصحبه أمجعني .

 ة :الصاحل الشرع على استغالل الدنيا باألعمالد حث فلق
وفراغك اغتنم مخسا قبل مخس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك،  س )اغتنم مخسا قبل مخ قال 

 ك ( .قبل شغلك، وحياتك قبل موت
 .فمن مات انقطع عمله وفات أمله وحق ندمه......  اغتنم احلياة

 .فمن مرض ضعف عن كثري عمل، وَتىن لو صام وصلى ..... اغتنم الصحة
 .قبل أن تدامهك الشواغل وتشغلك صوارف األيام..... اغتنم الفراغ 

 .قبل أن يكرب سنك، ويقل جسمك وتعجز أعضاؤك .....  اغتنم الشباب
 .تصدق وأنفق وابذل قبل أن تفقد مالك أو يرحل عنك.......اغتنم الغىن..

 خرجت من اآلخر .ا ؟ قال : كدار َلا بابان دخلت من أحدمها و وجدت الدنيقيل لنوح كيف 
 م .فارغني فإن املوت يطلبك    س   واقال شعبة : ال جتل

 وقال احلسن : ابن آدم إمنا أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك .
 وقال عمر بن عبدالعزيز : إن الليل والنهار يعمالن فيك فاعم  ل فيهم  ا .

 ات( .وقال احلسن : يا ابن آدم هن  ارك ضيفك فأحسن إليه ) أي بالطاع
 بيته يتوضأ لكل صالة واملصحف فيما بينهما . يفوعن نافع : أن ابن عمر كان  

 األوقات .  يفسألك صالح الساعات والبكرة عنه : اللهم إنا ن هللاكان من دعاء عمر بن اخلطاب رضي 
 قال الشاعر : دقات قلب امل    رء قال    لة له***إن احلياة دقالق وثواين

 . فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها*** فالذكر لإلنسان عمر ثاين
 

 ، وترك املنكرات . اللهم إنا نسألك فعل اخلريات
 اللهم إنا نسألك اَلدى والتقى والعفاف والغىن .

 اللهم ارزقنا شكر نعمتك .
 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .

 اللهم صل على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
َ َوَماَلِلَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِه يَا أَي َُّها الَِّذيَن آ  َمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِهُموا َتْسِليماً ( .) ِإنَّ اّللَّ

 وأقم الصالة ، إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ، ولذكر هللا أكرب ، وهللا يعلم ما تصنعون .
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