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1441 /11 /4هـ
الخطبة األولى :
إن الحمد لله…
واشهد أن ال إله إال الله …..
﴿ َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذي َن آ َمنُُوا ا َّت ُقوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َولَ َت َُمو ُت َّن إِلَّ َو َأن ُتُم ُّم ْسلِ ُم َ
ون﴾.
أما بعد ،:فإن خير الحديث كتاب الله ،وخير الهـد هـد محمـد صـل اللـه عليـه وسـلَ،
وشر األمور محدثاتها ،وكل بدعة ضاللة
أيها الناس إن أعظَ المواعظ مواعظ القرآن والسنة فإنه فيها ذكرى
ولكن لمن؟
لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد
فاللهَ اجعلنا منهَ
الصـور ذلـك
قال تعال ﴿وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد * ونفـ فـ
ُّ
يوم الوعيد * وجاءت ك ُّل نفس معها سائق وشهيد * لقد كنت فـ غفلـة مـن هـَا فكشـفنا عنـك
غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾.
وقال سبحانه ﴿قل إن الموت الـَ تف ُّـرون منـه فإنـه مالقـيكَ ثـَ تـر ُُّّون إلـ عـالَ الغيـب
والشهاُّة فينبئكَ بما كنتَ تعملون ﴾.
وعن البراء بن عازب رض الله عنه قال:
 كنا ف جنازة ف بقيع الغرقد ،فأتانا النب ُّ صل الله عليه وسلَ ،فقعد وقعدنا حولـه ،كـأنعل رؤوسنا الطير ،وهو يلحد له ،فقال رسول الله صل الله عليه وسلَ  :أعوذ بالله من عـَاب
القبر ،ثالث مرات.
ثــَ قــال :إن العبــد المــِمن إذا كــان ف ـ إقبــال مــن اآلخــرة وانقطــا مــن الــدُُّّ نيا ،نزلــت إليــه
المالئكة ،كأن عل وجوههَ الشمس ،معهَ كفن من أكفان الجنة ،وحنوط من حنوط الجنة.

فجلسوا منه مد البصر ،ثَ يج ء ملك الموت حت يجلس عند رأسه ،فيقول :يا أيتها النفس
الطيبة ،اخرج إل مغفرة من الله ورضوان ،قال :فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من ف السقاء،
فيأخَها ،فإذا أخَها لَ يدعوها ف يده طرفة عـين ،حتـ يأخـَوها فيجعلوهـا فـ ذلـك الكفـن
وذلك الحنوط ،ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت عل وجه األرض.
الـرو
قال :فيصعدون بها ،فال يم ُّرون بها ،يعن عل مـ مـن المالئكـة ،إال قـالوا :مـا هـَه ُّ
الدُّ نيا ،حت ينتهوا بهـا
سمونه بها ف ُّ
الطيبة؟ فيقولون :فالن بن فالن ،بأحسن أسمائه الت كانوا ي ُّ
إل السماء ،فيستفتحون له ،فيفتح له ،فيشيعه من كل سماء مقربوها ،إل السماء الت تليها.
حت ينته بها إل السماء السابعة ،فيقـول اللـه عـز وجـل :اكتبـوا كتـاب عبـد فـ عليـين،
وأعيدوه إل األرض؛ فإن منها خلقتهَ ،وفيها أعيدهَ ،ومنها أخرجهَ تارة أخرى .قال :فتعـاُّ
روحه ف جسده.
فيأتيه ملكان ،فيجلسانه ،فيقوالن له :مـن ر ُّبـك؟ فيقـول :ربـ اللـه ،فيقـوالن لـه :مـا ُّينـك؟
فيقولُّ :ين اإلسالم ،فيقوالن لـه :مـا هـَا الرجـل الـَ بعـث فـيكَ؟ فيقـول :هـو رسـول اللـه،
فيقوالن له :ما علمك؟ فيقول :قرأت كتاب الله ،فآمنت به وصدقت.
فيناُّ مناُّ من السماء :أن صدق عبد  ،فأفرشـوه مـن الجنـة ،وافتحـوا لـه بابـا إلـ الجنـة،
قال :فيأتيه من روحها وطيبها ،ويفسح له ف قبره مد بصره.
قال :ويأتيه رجل حسن الوجه ،حسن الثياب ،طيب الريح ،فيقول :أبشر بالـَ يس ُّـرك ،هـَا
يومك الَ كنت توعد ،فيقول له :مـن أنـت؟ فوجهـك الوجـه الـَ يجـ ء بـالخير ،فيقـول :أنـا
عملك الصالح ،فيقول :يا رب ،أقَ الساعة؛ حت أرجع إل أهل ومال .
الدُّ نيا وإقبال من اآلخـرة ،نـزل إليـه مـن السـماء
قال :وإن العبد الكافر إذا كان ف انقطا من ُّ
مالئكة سوُّ الوجوه ،معهَ المسـو  ،فيجلسـون منـه مـد البصـر ،ثـَ يجـ ء ملـك المـوت حتـ
يجلس عند رأسه ،فيقول :أيتها النفس الخبيثة ،اخرج إل سخط من الله وغضب ،قال :فتتفرق
الصوف المبلول ،فيأخَها ،فإذا أخَها لَ يدعوها ف
ف جسده ،فينتزعها كما ينتز الس ُّفوُّ من ُّ
يده طرفة عين ،حت يجعلوها ف تلك المسـو  ،ويخـرج منهـا كـأنتن ريـح خبيثـة وجـدت علـ
الـرو
وجه األرض ،فيصـعدون بهـا ،فـال يم ُّـرون بهـا علـ مـ مـن المالئكـة إال قـالوا :مـا هـَا ُّ

الـدُّ نيا -حتـ ينتهـ
سمونه بهـا فـ
ُّ
الخبيث؟ فيقولون :فالن بن فالن -بأقبح أسمائه الت كانوا ي ُّ
الدُّ نيا ،فيستفتح له ،فال يفتح له ،ثـَ قـرأ رسـول اللـه صـل اللـه عليـه وسـلَ﴿ :ال
بها إل السماء ُّ
تفتح لهَ أبواب السماء وال يدخلون الجنة حت يلج الجمل ف سَ الخياط﴾.
السفل  ،فتطـر روحـه طرحـا ،ثـَ
فيقول الله عز وجل :اكتبوا كتابه ف سجين ،ف األرض ُّ
قــرأ﴿ :ومــن يشــرك باللــه فكأنمــا خــر مــن الســماء فتخطفــه الطيــر أو تهــو بــه الــريح فـ مكــان
سحيق﴾.
فتعاُّ روحه ف جسده ،ويأتيه ملكان فيجلسانه ،فيقوالن له :من ر ُّبـك؟ فيقـول :هـاه هـاه ،ال
أُّر  ،فيقوالن له :ما هَا الرجل الَ بعث فيكَ ،فيقـول :هـاه هـاه ،ال أُّر  ،فينـاُّ منـاُّ مـن
السـماء :أن كـَب ،فأفرشـوه مـن النـار ،وافتحـوا لــه بابـا إلـ النـار ،فيأتيـه مـن حرهـا وســمومها،
ويضيق عليه قبره ،حت تختلف أضـالعه ،ويأتيـه رجـل قبـيح الوجـه ،قبـيح الثيـاب منـتن الـريح،
فيقول :أبشر بالَ يسـوءك ،هـَا يومـك الـَ كنـت توعـد ،فيقـول :مـن أنـت ،فوجهـك الوجـه
يج ء بالشر ،فيقول :أنا عملك الخبيث ،فيقول :رب ال تقَ الساعة!
فاللهَ هون علينا سكرات الموت وارزقنا حسن الخاتمة واجعل آخر كالمنا من الدنيا ال اله
إال الله

الخطبة الثانية
الحمد لله ….
وأشهد أن ال إله إال الله …..
﴿يــا أ ُّيهــا الــَين آمنــوا توبــوا إلـ اللـه توبــة نصــوحً عسـ ر ُّبكــَ أن يكفــر عــنكَ ســيئاتكَ
ويدخلكَ جنات تجر من تحتها األنهار يوم ال يخز الله النب والَين آمنوا معه نورهَ يسع
بين أيديهَ وبأيمانهَ يقولون ربنا أتمَ لنا نورنا واغفر لنا إنك عل كل ش ء قدير﴾.
يا من فرط ف صالته
يا من عق والديه
يا من قطع رحمه
يا من تساهل ف الواجبات والفرائض ووقع ف المعاص والكبائر
باُّر بالتوبة والندم وارجع إل الله
فإن الله يفر بتوبة عبده
ويبدل سيئاته حسنات
وأكثر من االستغفار
وعليك بكثرة الدعاء فإن ربنا قريب مجيب
فاللهَ ارزقنا التوبة النصو
وثبتنا عل ُّينك حت نلقاك
اللهَ اعز اإلسالم والمسلمين….

