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لفضيلة الشيخ األستاذ  /فوزى محمد أبو زيد
التاري ـ ــخ :اجلمعة  3127/9/23موافق  :ذي القعدة  2548ىـ
بنها ـ مسجد عبد ادلنعم رياض
(الموت وترويع المسلم)
فسوى وقدَّر فهدى ،مث أمات وأحيا ،لو
احلمد هلل رب العادلُت هلل رب العادلُت الذي خلق َّ
احلمد يف األوىل ولو احلمد يف اآلخرة ولو اخللق وعلى يديو احلساب وإليو ترجعون.
حي قيوم ال تأخذه سنةٌ وال نوم ،خلق اخللق
وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لوٌّ ،
وأحصاىم عددا ،وقدَّر ذلم أرزاقهم وأعمارىم مث بعد ذلك يُطلبهم إىل لقاء حضرتو ليحاسبهم
بعزتو:
على ُشكر نعمتو ،وال يبقى يف الكون إال ىو عز وجل ِّ
ْج ِ
الل َواال ْك َر ِام" (( )38الرمحن).
" ُك ُّل َم ْن َعلَْي َها فَان (َ )37ويَ ْب َقى َو ْجهُ َربِّ َ
ك ذُو ال َ
وأشهد أن سيدنا زلمداً عبد اهلل ورسولو ،سيد الرسل واألنبياء ،والشفيع األعظم جلميع
وشرع بو الشرائع على
اخلالئق يوم العرض واللقاء ،الذي أحيا بو اهلل عز وجل مناسك اإلسالمَّ ،
التمام وجعلو مصباحاً للظالم وبدراً للتمام ومع ذلك مل يُعطو اخلُلد ،وما كان لو اخلُلد ألن
اخلُلد ال يكون إال للواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يُولد ومل يكون كفواً أحد.
صل وسلِّم وبارك على سيدنا زلمد وارزقنا ُىداه ،وفقنا أمجعُت للعمل بشرعو
اللهم ِّ
التأسي بسنتو يا أهلل ،وارزقنا يف اآلخرة شفاعتو ،ويف اآلخرة جواره يف اجلنة أمجعُت آمُت آمُت
و ِّ
يا رب العادلُت.
أما بعد فيا أيها األحبة مجاعة ادلؤمنُت:
جعل ربكم عز وجل أساساً متيناً بو صالح الدنيا وبو السعادة يوم الدين ،وأمر بتبليغو لنا
سيد األولُت واآلخرين صلى اهلل عليو وسلَّم.
سوى فهو األول بال بداية واآلخر
وىو أن كل شي ٍئ لو بداية ،البد لو من هناية ،إال الذي َّ
بال هناية وىو اهلل عز وجل.
قصر
فلو علم اإلنسان أي إنسان أنو يف الدنيا إىل حُت ،وبعد ذلك إن طال األمد أو ُ
يُسافر ـ وما زلطة الوصول؟

الر ْج َعى" (9العلق).
ك ُّ
"إِ َّن إِلَى َربِّ َ

2

وياسبو على كل ما قدمت يداه َّ
فيتذكر قول القائل احلكيم:
سَتجع إىل موالهُ ،

ولو أنا إذا متنا تُركن

ا

لك ان الموت غاية كل حي

سأل بعدها عن كل شيئ
ولكنا إذا متنا بُعثن
ا فنُ ُ
يوم إن قر ٍ
يب أو بعيد سيًتك الدنيا ويرحل وال يبقى لو إال ما قدمت
لو علم اإلنسان أن لو ٌ

يداه وىذا اليوم قد يسبو بعيداً وىو قريب.
فهذا نيب اهلل نوح عليو وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم ،حينما ووافتو ادلنية سألتو
ادلالئكة الكرام عند قبض روحو:
[يا نيب اهلل كيف وجدت الدنيا؟ ـ وىو أطول األنبياء عُمرا ـ قال :وجدهتا كدار ذلا بابان
دخلت من ٍ
وخرجت من اآلخر].
باب
ُ
ُ
العزة عز وجل عن أقو ٍام يسأذلم يوم العرض ويوم الزحام:
ويدثنا رب ِّ
ُ
ال َكم لَبِثْتُم فِ
ض َع َد َد ِسنِ
ِ
ين" (223ادلؤمنون).
االر
ي
ْ
"قَ َ ْ ْ
َ

بعضهم يقول كما قال اهلل:
ض يَ ْوم فَ ْ ِ
ِّين" (224ادلؤمنون).
"قَالُوا لَبِثْ نَا يَ ْوًما أ َْو بَ ْع َ
اسأَل ال َْعاد َ
وبعضهم يُقسم بأغلظ األميان أنو ما عاشوا يف الدنيا إال ساعة.
اعة" (66الروم).
وم َّ
اعةُ يُ ْق ِس ُم ال ُْم ْج ِرُمو َن َما لَبِثُوا غَْي َر َس َ
الس َ
" َويَ ْوَم تَ ُق ُ
علي رضي اهلل عنو وكرم اهلل وجهو:
الدنيا ساعة كلها فاعمل بوصية اإلمام ٍّ
[الدنيا ساعة فاجعلها طاعة].
وال تشغل نفسك بادلعاصي والفنت ألن ادلرء كما قال سيدنا ونبينا رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلَّم:
(يُبعث ادلرء على ما مات عليو).
وىذا ىو الذي أخاف السابقُت من الصاحلُت وادلؤمنُت وادلسلمُت أمجعُت ،فإن اإلنسان
ُُيتم لو بأمر ال يعلمو إال اهلل ،ويُبعث يوم القيامة على احلالة اليت ُختم لو هبا عليها.
احلمد هلل أن اهلل جعل ذلذه األمة التقية النقية ختاماً عظيماً عنده تبارك وتعاىل ،فإن اهلل
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ُيتار للمؤمنُت عند ادلوت أن ُمييتهم موتةً كرمية إما يف زم ٍن كرمي أثٌت عليو َّ
وقدره نبينا الرءوف
الرحيم ،وإما على ٍ
ٍ
بإخالص يوجهها هلل العظيم عز وجل.
حال كرمي كأن يكونوا يف طاعة
فمن مات يف يومنا ىذا يقول فيو صلى اهلل عليو وسلَّم:
(من مات ليلة اجلمعة أو يومها ُوقي من عذاب القرب).
ومن ُوقي من عذاب القرب فهو على اليقُت ُوقي من عذاب اآلخرة وعذاب جهنَّم أمجعُت.
وقد يتفضَّل اهلل عز وجل على العبد فيُميتو يف رمضان أو عقب الغزو أو عقب احلج إىل
بيت اهلل احلرام ،وفيهم يقول احلبيب ادلصطفى عليو أفضل الصالة وأمت السالم:
حج مات شهيداً).
(من مات عقب رمضان أو عقب غزٍو أو عقب ٍّ
ُكتبت لو الشهادة عند رب العزة عز وجل.
أما سائر ادلؤمنُت فيمتهم اهلل على حالة كرمية كأن يبتليهم اهلل عز وجل ببعض ادلرض
ليطهرىم من األدناس والذنوب والسيئات ،فإن مرض ٍ
يوم يقول فيو احلبيب صلى اهلل عليو
وسلَّم:
(مرض ٍ
يوم يُكفِّر ذنوب سنة).
يشك ربو إىل خلقو ،وصرب ألمر اهلل ومل يتربَّم لقضاء اهلل ،يقول فيو اهلل
وإذا مرض العبد ومل ُ
عز وجل يف حديثو القدسي:
عواده ،أبدلتو دماً خَتاً من دمو ،وحلماً خَتاً من حلمو،
(إذا
أمرضت عبدي فلم يش ُكٍت إىل َّ
ُ
وقلت لو :قد غفرت لك ما مضى فاستأنف العمل فيما بقي).
ُ
ولذا قال صلى اهلل عليو وسلَّم:
(إذا أحب اهلل عبداً أمرضو قبل أن ميوت).
انظروا إىل أنواع ادلوتى الذين ميوتون شهداء كما َّ
حددىم سيد الرسل واألنبياء حيث قال:
(أتدرون من الشهيد فيكم؟ قالوا :الذي يُقتل يف سبيل اهلل ،فقال صلى اهلل عليو وسلَّم:
إن شهداء أميت إذاً لقليل ،ولكن ادلبطون شهيد ،واحلريق شهيد ،والغريق شهيد ،والغرمي
جدار فمات فهو شهيد ،والنفساء اليت ماتت يف الوالدة فهي شهيدة).
شهيد ،والذي وقع عليو ٌ
فجعل ُمعظم ادلؤمنُت يف ىذا الزمان ميوتون على الشهادة للواحد األحد).
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قال صلى اهلل عليو وسلَّم عندما كان ُياطب ملك ادلوت وىو يقبض روح ٍ
رجل من
األنصار:
(يا ملك ادلوت إشفق بو ،مث التفت إىل أصحابو وقال :أبشروا فقد قال :أبشر يا زلمد
شفوق ورفيق).
فإين بكل مؤم ٍن ٌ
أو كما قال:
(ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة).
الخطبة الثانية:
احلمد هلل رب العادلُت هلل على ُىداه ،والشكر هلل على نعمة اإلميان ونسألو أن ميأل قلوبنا
بتقواه ،وحب حبيبو ومصطفاه.
عز من اتبع ىداه وعمل بالصاحلات ولو كان
وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،يُ َّ
عبداً حبشياً ،ويـُِّزل من خالف ىديو واتبع ىواه ولو كان شريفاً قُرشياً.
وأشهد أن سيدنا زلمداً عبد اهلل ورسولو ،أقام اهلل بو ادللة العوجاء ونشر بو الشريعة
السمحاء وتركنا على احملجة البيضاء ليلها كنارىا ال يزيغ عنها بعده إال ىالك.
صل وسلِّم وبارك على سيدنا زلمد واعطنا اخلَت وادفع عنا الشر وجننا واشفنا وانصرنا
اللهم ِّ
على أعدائنا يا رب العادلُت.
أيها األحبة مجاعة ادلؤمنُت:
إذا جاء ادلوت ،وادلوت ال فوت فيو وال خالف يف أمره ،يكون ادلؤمن بُت أمرين:
بُت غفوٍر رحيم ،وتو ٍ
اب كرمي وىو اهلل عز وجل.
وبُت عباد اهلل اآلخرين ،والذي جيعل ادلرء يف مشقة بالغة يوم القيامة وىي حقوق العباد،
وخاصة حقوق إخواننا
ولذا أوصانا النيب صلى اهلل عليو وسلَّم أن يكون ُج ُّل مهنا حقوق العباد
َّ
ادلؤمنُت.
تعالوا معي وانظروا إىل حضرة النيب صلى اهلل عليو وسلَّم مع صحبو الكرام وقارنوا ما
نسمعو مبا يدث يف ىذا الزمان.
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َّ
رجل من ادلؤمنُت مث قام ونسي
كان النيب صلى اهلل عليو وسلم يف مسجده ادلبارك ونام ٌ
رجل آخر على سبيل ادلزاح معو ،فقام الرجل وسأل أين حذائي؟ فلم ُجيبو أحد،
حذاءه فأخذه ٌ
مث أتى بو الرجل لو ـ فقال صلى اهلل عليو وسلَّم:
(ال ينبغي دلؤمن أن يُ ِّروع مؤمناً).
ترويع وختويف ال ينبغي أن يفعلها ادلؤمن حنو أخيو ،أما الذي يُشَت إىل أخيو
جعل ىذه ٌ
حبديدة أو ِخنج ٍر أو سالح ،فقد قال فيو صلى اهلل عليو وسلَّم:
ب يف جهنَّم ولو كان أخاه ألبيو وأُمو).
(من أشار إىل أخيو حبديدة ُك َّ
اح وليس يف ذلك مراعاة حلرمة ادلؤمنينن فما بالنا مبن يضرب مؤمناً أو
أي ليس يف ذلك مز ٌ
ب مؤمناً أو يقتل مؤمناً أو يعتدي على مؤمن أو يسرقو أو يغتصبو ،أويغُشُّو أو ُيدعو ،كل
يس ُّ
ُ
ىؤالء َّنفر النيب من أفعاذلم وبُت شدة وقعها عند اهلل ،فقال يف البغش:
غش أميت فليس منا).
(من َّ
وقال يف الذي يرفع السالح:
(من يرفع علينا السالح فليس منا).
وقال إلخوانو وادلسلمُت أمجعُت عشر مرات يُكررىا يف خطب احلج األخَت يف حجة
الوداع:
(ال تكونوا بعدي ُك َّفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض).
وإمنا ادلؤمنون كما قال:
(كل ادلؤمن على ادلؤمن حرام :مالو ودمو وعرضو).
قال صلى اهلل عليو وسلَّم مبيِّناً خطورة ذلك:
يل
(إذا كان يوم القيامة نادى مناد اهلل :ياعبادي لقد
استمعت إليكم طويالً ،فاستمعوا إ َّ
ُ
اليوم :أما ماكان بيٍت وبينكم فقد غفرتو لكم ،وأما ما كان بينكم وبُت بعضكم فتواىبوه فيما
بينكم مث ادخلوا اجلنة برمحيت).
العزة بدخول اجلنة ،وعندما
فالذي يُؤخر العبد من دخول اجلنة بعد أن ُيرج لو قرار رب ِّ
يكون على األبواب ينادي ِ
مناد اهلل:
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(من كانت لو مظلمة عند أخيو فليخرج ،فيخرج اخلالئق ويتعلقون بو) ـ وقد ال يعلمون
ولكن النيابة اإلذلية تعلمهم مبا ذلم من حقوق:
ك بِظَالم لِلْعبِ ِ
يد" (57فصلت).
" َوَما َربُّ َ
َ
العزة:
فيقول رب ِّ
(وعزيت وجاليل ال تدخل اجلنة حىت تُرضي خصماءك).
حنن أحوج ما نكون مجاعة ادلؤمنُت إىل األُلفة وادلودة والشفقة ،والعطف والرمحة واإلخالص
بيننا مجاعة ادلؤمنُت ،ولنتذكر مجيعاً أننا مسافرون ،وأننا يوم القيامة ُمعرضون.
نسأل اهلل عز وجل ان ينفعنا مبا علمنا ،وان يُعلمنا علماً نافعاً ،وأن يرزقنا قلباً خاشعاً وأن
يرزقنا اإلخالص يف األعمال والصدق يف األقوال ،ومراعاة سنة احلبيب يف مجيع األحوال ،وأن
جيعلنا من عباده ادلؤمنُت ادلسددين ادلوفقُت على الدوام.
ُ
اللهم اغفر دليتنا وارمحو رمحةً واسعة وأدخلو فسيح جناتك ،وجتاوز عن سيئاتو وارزق أىلو
الصرب والسلوان واغفر اللهم لوالدينا وللمسلمُت وادلسلمات وادلؤمنُت وادلؤمنات األحياء منهم
يب رليب الدعوات.
واألموات ،إنك ٌ
مسيع قر ٌ
اللهم اصلح أحوالنا وأحوال أوالدنا وزوجاتنا وبناتنا وأحوال أىل بلدنا أمجعُت ،حكاماً
وزلكومُت رؤساء ومرؤسُت ،وأحوال ادلسلمُت أمجعُت يا أحكم احلاكمُت.
اللهم اىلك الكافرين بالكافرين ،وأوقع الظادلُت يف الظادلُت وأخرج ادلسلمُت من بينهم
سادلُت غامنُت آمنُت يا رب العادلُت.
عباد اهلل اتقوا اهلل:
االح َسا ِن َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْربَى َويَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر
"إِ َّن اللَ يَأ ُْم ُر بِال َْع ْد ِل َو ْ
َوالْبَ ْغ ِي يَ ِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن" (:1النحل).
أذكروا اهلل يذكركم واستغفروه يغفر لكم ،وأقم الصالة.
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