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

 .   وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني
ُوُتنَّ ِإالَّ واأانُتم مُّْسِلُمونا ( . ) َيا أا  اتِِه واالا َتا قَّ تُ قا ُنوْا ات َُّقوْا اّللها حا ا الَِّذينا آما  ي ُّها

هُ  ِمن ْ باثَّ  وا ا  ها زاْوجا ا  ها ِمن ْ لاقا  واخا ٍة  وااِحدا ن َّْفٍس  مِهن  ُكم  لاقا خا الَِّذي  رابَُّكُم  ات َُّقوْا  النَّاُس  ا  أاي ُّها َيا  ِثرياً )  ااًل كا رِجا ا  الَِّذي ما اّللها  واات َُّقوْا  اء  ِنسا وا  
انا عالاْيُكْم راِقيباً ( .  اما ِإنَّ اّللها كا اءُلونا ِبِه وااألاْرحا  تاسا

ْت لِغاٍد واات َُّقوا اّللَّا ِإنَّ اّللَّا خا  ما ْلتانظُْر ن اْفٌس مَّا قادَّ ُنوا ات َُّقوا اّللَّا وا ا الَِّذينا آما لُ )َيا أاي ُّها  ونا (  ِبرٌي ِباا ت اْعما
 أما بعد

إن الناظر يف أحوال الناس اليوم يرى العجبا العجاب؛ حيث انشغل الكثري منهم ابلشهوات، وركبوا املنكرات، أيها املسلمون : 
 .وأعراضوا عن عبادة رب األرض والسموات، والسبب يف هذا طول األمل، وهذا أمر قد شوِهد ابلعيان، وال حيتاج إىل بيان

 ل . ما أطال عبٌد األملا إال ساء العم :حيث قال - رمحه هللا  -ي وصدق احلسن البصر 
داء عضال ومرض مزمن ، ومىت َتكن من القلب فسد مزاجه واشتده عالجه ، ومل يفارقه داء وال جنع فيه دواء ، بل أعيا  فهو : 

 األطباء ويئس من برئه احلكماء والعلماء. 
 احلرص على الدنيا واالنكباب عليها ، واحلبُّ هلا واإلعراض عن اآلخرة. وحقيقته : 

وا يف العاقبة واملآل إال خرياً األمل قال أبو السعود :   . التوقُع لطول األعماِر وبلوِغ األوطار واستقامِة األحوال وأال ي اْلقا
نيا، مع اإلعراض عن اآلخرة :طول األمل  .هو دوام احلرص على الده

ه ابلبقاء يف هذه الدنيا، وال يتفكر يف رحيله عنها :األملطول   .أن ُيُاينا اإلنسان نفسا
ث نفسك بطول احلياة، وأنه بينك وبني املوت مفاوزا   ..ومسافات طول األمل: أن حتده

 أيها الناس : 
آلخرة، والقسوة يف القلب؛ ألن رقته  يتولد من طول األمل الكسُل عن الطاعة، والتسويُف ابلتوبة، والرغبُة يف الدنيا، والنسياُن ل

 وصفاءه إمنا يقع بتذكر املوت، والقرب، والثواب، والعقاب، وأهوال يوم القيامة . 
 وقد جاءت اآلَيت الكثرية يف ذم طول األمل:

 فطول األمل : سبب لقسوة القلب . 
عا كم ْشا ُنوا أان َتا الَِّذينا أُوتُوا اْلِكتاابا ِمن ق اْبُل فاطاالا  ال تعاىل )أاملْا َياِْن لِلَِّذينا آما ا ن ازالا ِمنا احلْاقِه واال ياُكونُوا كا ما قُ ُلوُُبُْم ِلذِْكِر اّللَِّ وا

 .) ُهْم فااِسُقونا ِثرٌي مِهن ْ ْت قُ ُلوُُبُْم واكا سا ُد ف اقا  عالاْيِهُم األاما
ائب قبل املوت هو موت القلوب، وموت القلوب إمنا يكون  وقسوة القلب هي من أشد األمراض فْتًكا ابإلنسان، وإن أشدَّ املص

  -تعاىل-ابحلرص على الدنيا الفانية، واإلعراض عن الباقية، وليعلم اإلنسان أنه كلما ازداد حرًصا على الدنيا، ازداد بُعًدا عن هللا 
ل عن العمل وينسى اآلخرة  .ويقسو قلبه، ويُطيل األملا، فياكسا

 سل عن الطاعات واألعمال الصاحلات . وطول األمل : سبب للتكا
لقد ذم هللا سبحانه وتعاىل أعدائه بطول األمل، إذ أن ذلك كان سبباً يف إعراضهم فقال سبحانه خماطباً نبيه صلى هللا عليه وسلم  

(.فقال سبحانه  ْوفا ي اْعلاُمونا ُل فاسا يُ ْلِهِهُم األاما ت َُّعوا وا ي اتاما  )ذاْرُهْم َياُْكُلوا وا
 .  عاِن الت َّْوباِة واإلانبة ، و  يشغلهم أملهم يف الدنيا والتزيد منها عن النظر واإلُيان ابهلل ورسوله : أي 



 يقال : أهلاه عن كذا أي شغله.،  ي يشغلهم عن الطاعةأقال القرطيب : 
 . فطول األمل ياشغل عن العمل

 .من أهلاه أمله أخزاه عملهو.. فمن طال أمله ساء عمله 
 وهو من صفات اليهود . 

ُر أا كما  ُدُهْم لاْو يُ عامَّ ِمنا الَِّذينا أاْشراُكوا ي اوادُّ أاحا يااٍة وا ُْم أاْحراصا النَّاِس عالاى حا َّنَّ لاتاِجدا ا ُهوا ِبُزاْحزِِحِه ِمنا  قال تعاىل )وا ما ناٍة وا ْلفا سا
.) ُلونا ُ باِصرٌي ِباا ي اْعما را وااّللَّ اِب أان يُ عامَّ  اْلعاذا

 واهلالك .وهو من عالمات الشقاء 
 ل ( . هذه األمة ابليقني والزهد ويهلك آخرها ابلبخل واألم أنه قال ) جناة  ن النيب روي ع

 . أربعة من الشقاء مجود العني وقساوة القلب وطول األمل واحلرص على الدنيا قال بعض السلف : و 
 . من كيد الشيطان ووساوسه األمل طول

 املعصية..  وإيقاعه يفبه ياستدرج اإلنسانا ويُغويه ويُنسيه، وهو أول حيلة اَتذها إلغواء اإلنسان  
جاء إبليس إىل آدم عليه السالم وهو يف اجلنة فأقسم له أنه له من الناصحني، وأخربه أنه سيدله على شجرة إن أكل منها ال يفىن  

سا ه ) عمره وال يبلى ملك ُمْلٍك ال ي اْبل ف اواْسوا راِة اْْلُْلِد وا جا ْل أاُدلكا عالاى شا ْيطاُن قاالا َيا آداُم ها  ى ( . إِلاْيِه الشَّ
نْيِ أاْو تاُكوانا ِمنا اْلْااِلِدينا ى ) ويف آية أخر  لاكا راِة ِإالَّ أاْن تاُكوانا ما جا ِذِه الشَّ ا عاْن ها ا رابُُّكما قاالا ماا َّناااُكما ا إِ *  وا قااَسااُهما ا لاِمنا  وا ّنهِ لاُكما

ُهُاا ِبُغُرو  * النَّاِصِحنيا  الَّ  ر ( . فادا
وإن من عجيب أمر ابن آدم أنه كلما اقرتب من أجله طال أمله، وزادت رغبته يف الدنيا وحرصه عليها، وال يسلم من هذا إال من 

 .سلمه هللا، وهم قليل
طُوِل   ل ) ال يقو   قال: َسعت رسول هللا  - رضي هللا عنه    -عن أيب هريرة  نْ ياا؛ وا : يف ُحبِه الدُّ تانْيِ اابا يف اثْ ن ا ِبرِي شا ي ازااُل ق اْلُب اْلكا

 ل ( . األاما 
يروى عن أيب الدرداء رضي هللا عنه أنه قام على درج مسجد دمشق فقال : َي أهل دمشق ، أال تسمعون من أخ لكم انصح ،  

هذه عاد قد ،   شيهداً وَيملون بعيدا ، فأصبح مجعهم بُوراً وبنياَّنم قبوراً وأملهم غروراً إنه من كان قبلكم كانوا جيمعون كثرياً ويبنون م
 . مألت البالد أهاًل ومااًل وخيالً ورجااًل ، فمن يشرتي مين اليوم تركتهم بدرُهني

 قال احلسن : ما أطال عبٌد األمل إال أساء العمل. 
وصدق رضي هللا عنه! فاألمل يكسل عن العمل ويورث الرتاخي والتواّن ، ويعقب التشاغل والتقاعس ، وخيلد إىل األرض وُييل  

 إىل اهلوى.
وهذا أمر قد شوهد ابلِعيان فال حيتاج إىل بيان وال يُْطلاب صاحبه بربهان ؛ كما أن قصر األمل يبعث على العمل ، وحُييل على  

 .  على املسابقة املبادرة ، وحيثه 
قال علي بن أيب طالب : إمنا أخشى عليكم اثنتني طول األمل واتباع اهلوى فإن طول األمل ، ينسي اآلخرة ، واتباع اهلوى يصد  

 عن احلق. 
 قال ابن القيم: إضاعة الوقت من طول األمل.و 

 وقال الفضيل: إن من الشقاء طول األمل، وإن من النعيم قصر األمل.
 احلكماء: اجلاهل يعتمد على األمل، والعاقل يعتمد على العمل. وقال بعض 
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 وقال ابن القيم: مفتاح كل شر حب الدنيا وطول األمل.
 وقال احلسن: إَيك والتسويف؛ فإنك بيومك ولست بغدك. 

 وقال معروف الكرخي: نعوُذ ابهلل من طوِل األمل، فإنَّه ُينع خريا العمل.
 وعلى هذا : 

 أن يقصر أمله .  ينبغي للمسلم :
 .  قصر األمل: هو العلم بقرب الرحيل، وسرعة انقضاء مدة احلياة، وهو من أنفع األمور للقلب

 ويكفي يف قصر األمل:
انُوا ُهم مَّا كا ا أاْغىنا عان ْ . ما انُوا يُوعاُدونا اءُهم مَّا كا . ُُثَّ جا (ُيُات َّعُ  قوله تعاىل )أاف اراأاْيتا ِإن مَّت َّْعنااُهْم ِسِننيا  ونا

ُهْم(.  ن ا عااراُفونا ب اي ْ اِر ي ات ا اعاًة مِهنا الن َّها ثُوا ِإالَّ سا ْ ي اْلب ا أان ملَّ ي اْوما حياُْشُرُهْم كا  وقوله تعاىل )وا
ا(.  اها ثُوا ِإالَّ عاِشيًَّة أاْو ُضحا ْ ي اْلب ا ُْم ي اْوما ي اراْوَّنااا ملا أاَّنَّ  وقوله تعاىل )كا

(.وقوله تعاىل )قااُلوا لاِبثْ ناا ي اْوًما أا  . قاالا ِإن لَِّبثْ ُتْم ِإالَّ قاِلياًل لَّْو أانَُّكْم ُكنُتْم ت اْعلاُمونا  ْو ب اْعضا ي اْوٍم فااْسأاْل اْلعاادِهينا
أصحابه يوماً والشمس على روؤس اجلبال فقال: إنه مل يبق من الدنيا فيما مضى منها إال  -صلى هللا عليه وسلم  -وخطب النيب 

 ما مضى منه. كما بقي من يومكم هذا في
 فليس هناك أنفع للقلب من قصر األمل )وهو العلم بقرب الرحيل(.

 قيل: من قصر أمله، قل ُهه، وتنور قلبه.  
لْ  لِيل اْلعاْقِل ت اْقِصرُي األاما نْ ياا ت اُفْز ** فادا الا يف الدُّ  قاصِهْر اآلما

ت َّْعنااُهْم ِسِننيا  ذاِلكا يف ق اْولِِه : )أاف اراأاْيتا ِإْن ما ِذِه ِهيا وا ( واها انُوا ُيُات َُّعونا ُهْم ماا كا ا أاْغىنا عان ْ انُوا يُوعاُدونا ما اءاُهْم ماا كا أاْعظاُم آياٍة يف   ُُثَّ جا
رَُّه .  ُ وااْلُمْؤِمِننيا شا اانا اّللَّ فا ِل . كا اِل الَِّذي ُهوا طُوُل اأْلاما اِء اْلُعضا  ِإزاالاِة الدَّ

(. أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم )  ْوفا ي اْعلاُمونا ُل فاسا يُ ْلِهِهُم األاما ت َُّعوا وا ي اتاما  ذاْرُهْم َياُْكُلوا وا
 

 أقول قويل هذا واستغفر هللا يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 اخلطبة الثانية 
 احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني . 

 
 أما بعد . 

 
 تكلمت يف اْلطبة األوىل عن خطر طول األمل ، ولسائل أن يسأل ما عالجه : 

 عالج طول األمل : فأقول وابهلل التوفيق 
 .  تذكْر أنك راحل

 ن . ا من الناس عنها غافلو حقيقة ال جيهلها أحد، وال ُُياري فيها أحد، لكنه كثري  
ْن ُزْحزِحا عاِن النَّاِر واأُْدِخلا اجلْانَّ   له قال تعاىل ) كُ   ِة فاما ِإمنَّاا تُ وافْونا أُجوراُكْم ي اْوما اْلِقيااما ْوِت وا ة اْلما نْ ياا إال ن اْفٍس ذائِقا ا احلْايااُة الدُّ ما ْد فاازا وا ةا ف اقا

تااُع اْلُغُرو   ر ( . ما
 .ارفيا ليت شعري بعد الباب ما الد *** املوت ابب وكل الناس داخله

 

ن طال أمله، وتعلق ابلدنيا قلبه، أن املوت َييت بغتة من غري إنذار وال إعال ْوتا الِذي تاِفرهونا ِمْنُه فِإنَُّه ُمالِقيُكْم م )  فليعلْم ما ُقْل ِإنَّ اْلما
ُلو  ُتْم ت اْعما بِهُئُكْم ِباا ُكن ْ اداِة ف ايُ ن ا ها  ن ( . ُُثَّ تُ رادهونا ِإىلا عااملِِ اْلغاْيِب واالشَّ

 زايرة القبور . 
املقابر؛ بزَيرة  بغتة،  عليك  أخذهم  املوت  لكن  اآلن،  لك  ما  مثُل  واألماّن  اآلمال  من  هلم  تعرفهم، كانت  أانسا كنت  فيها  لرتى 

 ...وفاجأهم من غري استئذان، وحال بينهم وبني أمانيهم وآماهلم
ة رضي هللا عنه قال: قال رسوُل هللِا  ا؛ فإَّنا تذكركم اآلخرة)    عن بُ راْيدا راِة القُبوِر، فُزوُروها ُتُكْم عاْن زَيا  ( .  َّنااي ْ

رْياً ويف رواية )  راُتُاا خا لتزِدُْكْم زَيا  ة ( . فإنه يف زَيرُتا ِعظة وعرب ( ويف رواية أخرى )   وا
 منها ابلعربة والذكرى، قبل أن تزوراها حمموال على أكتاف الرجال من غري عودة وال راجعة  ُزر املقابرا وأنتا من األحياء لتعود

اثُ رُ )   التَّكا اِبرا  * أاهْلااُكُم  قا اْلما ُزْرُُتُ  ىتَّ  ت اْعلاُمونا  * حا ْوفا  سا الَّ  ت اْعلاُمونا  * كا ْوفا  سا الَّ  اْلياِقنيِ  * ُُثَّ كا ِعْلما  ت اْعلاُمونا  لاْو  الَّ  ُونَّ  لارتاا  * كا
ِئٍذ عاِن النَِّعي * ُُثَّ لارتااُوَّنَّاا عانْيا اْلياِقنيِ  * اجلْاِحيما   م ( . ُُثَّ لاُتْسأاُلنَّ ي اْوما

اثُ أ ) يقر وهو  أتيت النيب   ل ) روى مسلم يف صحيحه عن مطرف عن أبيه عبد هللا بن الشخري رضي هللا عنه قا   ر ( أاهْلااُكُم التَّكا
آدم:  :    قال ابن  تصدقت  يقول  أو  فأبليت،  لبست  أو  فأفنيت،  أكلتا  ما  إال  مالك  من  آدم  ابن  َي  لك  وهل  قال:  مايل.  مايل، 

 ت ( . فأمضي
 .  ال تعلق قلبك مبا هو فان وزائل

نْ ياا  ة ) بلفالدنيا إىل زوال، الدنيا إىل فناء، ال قرار فيها، وال خلود فيها.. إمنا القرار واْللود يف الدار اآلخر   وااآْلِخراُة   * تُ ْؤثُِرونا احلْايااةا الدُّ
رْيٌ واأابْ قا   ى ( . خا

الدني هذه  حقيقة  مبيهنا  تعاىل  هللا  إمنا  قال   ( النَّاُس ا  َياُْكُل  ِمَّا  األْرِض  ن ابااُت  بِه  فاْختلط  اِء  ما السَّ ِمنا  أنْ زاْلنااُه  اٍء  ما نْ ياا كا الدُّ احلْايااِة  ثُل  ما
إ ىتَّ  حا عا وااألنْ عااُم  فجا َّنااارًا  أْو  لْيال  أْمُرانا  ا  أاتها ا  ها عالي ْ قاِدُرونا  ُْم  أَّنَّ ا  أْهلها ظنَّ  وا واازَّي َّناْت  ا  ُزْخرُفها األْرُض  ذِت  أخا مْل ذا  ِصيًدا كأْن  حا ا  لنااها

ُرو  ِت لِقْوٍم ياتفكَّ  ن ( . تْغنا ابألْمِس كذِلكا نُفصِهُل اآلَيا



 لشهور واألعوام .اعترب واتِعظ بسرعة مرور األايم وا: رابعا  
العرب    من  ذلك  ويف  بسرعة،  َتر  أَيمه  بدأت  جديدا  عاما  واستقبلنا  أعماران،  من  مضى  هجرَي  عاما  دهعنا  وا مضْت  قليلة  أَيم  فقبل 

 .والعظات ما ال خيفى
 .فيا عبد هللا؛ أما أتملتا يف األَيم وسرعتها؟ أما تفكرت يف الشهور وذهاُبا؟ أما اتعظت ِبرور السنوات وانقضائها؟

 وكله يوم مضى يُدّن من األجل  *** إان لنفرح ابألَيم نقطعها 
م جمموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك ا أنت أَيه  .يقول احلسن البصري رمحه هللا: ابنا آدم؛ إمنه

م التنزيُث ا ُنوا    ل ) إن علاموا أن هللا أمراكم ابلصالِة والسالِم على نبيِهه، فقال يف حُمكا ا الَِّذينا آما لُّونا عالاى النَّيبِه َيا أاي ُّها تاُه ُيصا ِئكا الا ما اّللَّا وا
لِهُموا تاْسِليم سا لُّوا عالاْيِه وا  اً ( . صا

وا ابحلقِه وبه كانُوا يعِدُلون: أيب بكٍر،   اللهم صلِه وسلِهم وابرِك على نبيِهنا حممٍد، وارضا  اللهم عن ُخلفائِه الراِشدين، الذين قضا
، وعن سائِر الصحابِة أمجعني، وعنَّا معهم جُبوِدك وكرِمك َي أكرم األكرمني ، وُعثمان، وعليٍه  .وُعمرا

شرِكني، ودمِهر أعداءا ال
ُ

سلمني، وأِذلَّ الشركا وامل
ُ

دين، واجعال اللهم هذا البلدا آمًنا ُمطمئناا رخاًء، وسائرا بالِد  اللهم أِعزَّ اإلسالما وامل
سلمني

ُ
 .امل
 

اللهم وفقنا للصاحلات قبل املمات، وأرشدان إىل استدراك اهلفوات من قبل الفوات، وأهلمنا أخذ العدة للوفاة قبل املوافاة، وجننا يوم 
 .العبور على الصراط َي رب األرض والسماوات

 .الدنيا أكرب ُهنا، وال مبلغ علمنا، وال إىل النار مصريان، واجعل اجلنة هي داران وقراران. َي رب العاملني اللهم ال جتعل
 ..اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عبادك الصاحلني. َي رب العاملني

 .العصيان، واجعلنا َي موالان من الراشديناللهم حبْب إلينا اإلُيان وزينه يف قلوبنا، وكرهْه إلينا الكفر والفسوق و 
اللهم أصلح أحوال املسلمني، اللهم امجع مشلهم، ووحد صفوفهم، وفرج ُهومهم، ونفس كروُبم، وانصرهم على أعدائهم َي قوي َي 

 .عزيز
 
 
 
 
 

 
 
 

 


