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الخطبة الولى

 
:أما بعد

 فاتقوا ال ـ أيها السلمون ـ حق التقوى، واستمسكوا من السلم بالعروة الوثقى واعلموا أن أقدامكم على النار
ــه، ــن دان نفس  ل تقوى، وأن ملك الوت قد تطاكم إل غي;كم، وسيتخطى غيكم إليكم، فخذوا ح5ذركم، الكيس م

.وعمل لا بعد الوت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتن على ال المان
ــم  أيها السلمون، لقد اختلفت آراء الناس وتوجهاتم، وكثر نقاشهم حول قيمة الياة الدنيا، حت اعتبها كثي منه
 غاية لم، وحكم السلم هو فصل الطاب، فالياة ف نظر السلم أهم من أن تنسى، ولكنها ف الوقت نفسه أتفه من أن

:القصص[ و;ٱ̂بت;̀غ ف5يم;ا ءات;اك; ٱلل_bهa ٱلد;bار; ٱلeخ5ر;ة_ و;ل_ ت;نس; ن;ص5يب;ك; م5ن; ٱلدbâني;ا و;أ_̂حسdن ك_م;ا أ_̂حس;ن; ٱلل_bهa ̀إل_̂يك; تكون غاية
77.[

 عباد ال، هنالكم خصلتان ذميمتان، خطيتان على من ل يذرها، تلحقان النسان ملحقة شديدة، حت ف الحوال
ــه، الت تشيب فيها اللحية، وتضعف فيها المة، ويدنو فيها من انتهاء العمر، وزيارة القب، خافهما رسول ال على أمت  

 وحذرها منهما بأسلوب الخبار التضمن للنذار، أل وها الرص وطول المل؛ الرص على الال، والرص على العمر،
 والرص على الشرف، والرص الفقر لهله، مهما ملكوا من أمر وجعوا من حطام، والمل التعب لم، والسارح بم ف

يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الرص على الال،(( : خيالت، يكون الجل إليهم فيها أقرب من تقق المل، قال  
رواه مسلم والترمذي[ ))والرص على العمر ][

.أيها السلمون، يقول ال تعال
aت;ح5يد aح;ق� ذ_ل5ك; م;ا ك�نت; م5̂نهeم;̂وت5 ̀بالeر;ة� الe19:ق[ و;ج;اء̂ت س;ك .  عند ذلك تغي لونه، وغارت عيناه ومــال]

ــب ــق، يقل  عنقه وأنفه، وذهب حسنه وجاله، وخرس لسانه، وصار بي أهله وأصدقائه ينظر ول يفعل، ويسمع ول ينط
 بصره فيمن حوله، من أهله وأولده، وأحبابه وجيانه، ينظرون ما يقاسيه من كرب وشده، ولكنهم عن إنقاذه عاجزون،

ـ�ك5ن ل_b تâبص5رaون_ و;أ_نتâم ح5ين;ئ5ذ� ت;نظ�رaون_ ف_ل_̂ول_ ̀إذ_ا ب;ل_غ;ت5 ٱلeحaلeق�وم; وعلى منعه ل يقدرون، و;ن;̂حنa أ_قeر;بa ̀إل_̂يه5 م5نك�̂م و;ل_
 ].85-83:الواقعة[ 
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مهما امتد أجله وطال عمره، إل – أيها السلمون، إن أكب واعظ هو الوت، الذي قدره ال على من شاء من ملوق  
].57:العنكبوت[ ك�ل�b ن;فeس� ذ_ائ5ق_ة� ٱلeم;̂وت5 و;ن;̂بل�وك�م ̀بٱلش;bر� و;ٱلeخ;̂ي̀ر ف5̂تن;ة� و;̀إل_̂ين;ا تâرج;عaون_ وهو نازل به، وخاضع لسلطانه  

  ولو جعل ال اللود لحد من خلقه لكان ذلك لنبيائه الطهرين، ورسله القربي، وكان أولهم بذلك صفوة أصفيائه
فالوت حتم ل ميص عنه، ول مفر منه،]. 30:الزمر[ ̀إن;bك; م;ي�ت� و;̀إن;bهâم م;bي�تaون_ :كيف ل، وقد نعاه إل نفسه بقوله  

 يصل إلينا ف بطون الدوية، وعلى رؤوس البال، فوق الواء، وتت الاء، فل ينجو منه ملئكــة الســماء، ول ملــوك
ــ̂د̀ركك�bمa الرض، ول أحد من أنس أو جن أو حيوان، ولو كانوا ف بطون البوج، وغياهب الصون aي eــوا aأ_̂ين;م;ا ت;ك�ون  

ولو نا أحد من الوت لبسطة ف جسمه، وقوة ف بدنه، أو وفرة ف]. 78:النساء[ ٱلeم;̂وتa و;ل_̂و ك�نتâم ف5ى بaرaوج� مbaش;ي;bد;ة�  
أين الكاسرة؟  ماله، وسعة ف سلطانه وملكه، لنجا من الوت كثي من الناس، وإل فأين عاد وثود؟ وفرعون ذو الوتاد؟  

 وأين القياصرة؟ أين البابرة والصناديد البطال؟ فالوت ل يشى أحدا، ول يبقي على أحد، ينتزع الطفل من حضن أمه،
.ويهجم على الشاب الفت، والفارس القوي

ــوتa يقول ال أيها الناس،  aــأ_ى� أ_̂رض� ت;م ــان[و;م;ا ت;̂د̀رى ن;فeس� م;bاذ_ا ت;كeسdبa غ_دا� و;م;ا ت;̂د̀رى ن;فeس� ̀ب ].34:لقم  
.  [  3  [ ))الوت: أكثروا من ذكر هادم اللذات(( : وقوله

 

الخطبة الثانية

 
.من ل نب بعده  المد ل وحده، والصلة والسلم على

:وبعد
 فاتقوا ال عباد ال، واعلموا أن الدنيا، دار بلء وابتلء، وامتحان واختبار، لذلك قدر ال فيها الوت والياة، وهي
ــوت  مشحونة بالتاعب، ملوءة بالصائب، طافحة بالحزان والكدار، يزول نعيمها، ويذل عزيزها، ويشقى سعيدها، وي

.مزجت أفراحها بأتراح، وحلوتا بالرارة، وراحتها بالتعب، فل يدوم لا حال، ول يطمئن لا بال. حيها
 فليت شعري ،أي امرئ سلم فيها من الشدة والنكبة، أي امرئ ل تسسه الصيبة والسرة، من عاش ول يل مـــن

.الصيبة، وقلما ينفك عن عجيبة
 فكم من ملوك وجبابرة فتحوا البلد، وسادوا العباد، وأظهروا السطوة والنفوذ، حت ذعرت منهم النفوس، ووجلت

.منهم القلوب، ث طوتم الرض بعد حي، فافترشوا التراب، والتحفوا الثرى، فأصبحوا خبا بعد عي، وأثرا بعد ذات
ــابرة،  وكل إنسان، سيسلك الطريق الذي سلكوه، وسيدرك الال الذي أدركوه، ولكنه مأخوذ بغمرة من الدنيا ع

ـ�ك�مa ٱلت;bك_bاث�رa مستغرق ف سبات عميق، ستكشفه سكرات. ستليها ويلت ــا̀بر; أ_لeه; ــ̂وف; ح;ت;bى� زâرتaمa ٱلeم;ق_  ك_ل_b س;
].4-1:التكاثر[ ث�م;b ك_ل_b س;̂وف; ت;̂عل_مaون_ ت;̂عل_مaون_

ــوض  هذا وصلوا ـ رحكم ال ـ، على خي البية، وأفضل البشرية، ممد بن عبد ال بن عبد الطلب صاحب ال
.والشفاعة، اللهم صلb̀ وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين
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