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 حقيقة املوت 

 اإلمام الشهيد البوطي

 08/01/2010املوافق  1431، محرم 23، الجمعة

وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

 من   كثري  عنها  احلديث  من  امشأز  طاملا  الناس،  من  كثرير   منها  أتّفف  طاملا  حقيقة  عن  اليوم  أحدثكم  تعالوا
  منها،   ويفّرون  ويتأفّفون   احلقيقة،  هذه   عن  احلديث  من  يشمئزون  ألانس   عجباً   واي   املوت،  حقيقة  وهي   أال  الناس، 

  فإنه   اجلماعات  ومفرق  اللذات   هادم   ذكر  من  أكثروا﴿:  القائل  هو  وسلم  عليه   هللا  صلى  رسوهلم  أن  يعلمون  وهم
      ﴾كثَّره  إال -الطاعات  من أي- قليلٍ  يف ذُك رَ  وما قلََّله، إال -املعاصي من أي- كثريٍ   يف ذُك رَ  ما

 أكد   وقد  عنه،  احلديث  ملف  وفتح  ذكره  من  ويتأفّفون  املوت،  عن  احلديث  من  يشمئزون  ألانس  عجباً   اي
 ُكل  ﴿ :  القائل  هو  أليس   منها، فراراً   وال  شروداً   يستطيع  لن  احلقيقة  هذه  مع  موعدٍ   على  أنه   لإلنسان   اإلهلي   البيان
َا  اْلَمْوت    َذائ َقةُ   نَ ْفسٍ   احلقيقة   هذه  أكد  الذي  هو  أليس  [185  :عمران  آل]  ﴾اْلق َياَمة    يَ ْومَ   ُأُجورَُكمْ   تُ َوف َّْونَ   َوإ َّنَّ
ُتمْ   َوَلوْ   اْلَمْوتُ   يُْدر ْكُكمُ   َتُكونُوا  أَيْ َنَما﴿:  فقال  هذه  زاد  الذي  هو  أليس  ؟[78  :النساء]  ﴾ُمَشيََّدةٍ   بُ ُروجٍ   يف    ُكن ْ

ْنهُ   َتف ر ونَ   الَّذ ي  اْلَمْوتَ   إ نَّ   ُقلْ ﴿:  فقال  أتكيداً   احلقيقة  األمر   زاد   الذي   هو  أليس  ؟[8: اجلمعة]  ﴾ُمالق يُكمْ   فَإ نَّهُ   م 
ُمْ  َميّ تر  إ نَّكَ ﴿: لرسوله قال إذ  وتبياانً  أتكيداً        .[30:الزمر] ﴾َميّ ُتونَ  َوإ َّنَّ

 معرفة   مع   املوت   تذكر   وإن  البغي،   أظافر   يُ َقلّ مُ   الذي   هو  وراءه   وما   حقيقته   معرفة  مع   املوت   تذكر   إن   هللا   عباد
  عباد   اي-  املوت      اجملتمع  من  أبنواعه  الفساد  جيتث  الذي  وهو  والعدوان،  الظلم  أنياب   حيطم  الذي  هو  حقيقته
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  سائراً   نفسه  جيد  اليت  والرعوانت   واألهواء   الشهوات   من زلقات   يف   اإلنسان  به   ليستعني  كاحباً   وجل   عز  هللا  جعله  -هللا
  يتغلب  لكي  لإلنسان   بد  ال  اجلاحنة،  األهواء  الشهوات،  الرعوانت،  من زلقات   املن زلقات،  هذه  من  نعاين  كلنا  إليها، 
  عباد   اي   املوت   إنه   املن زلقات؟  هذه  من  اإلنسان   حيمي   الذي  الكابح   فما   كابح،   من  بعقالنيته  الرعوانت   هذه  على
 .  هللا

  يكون  الكابح  إىل  التنبه  ولكن  يبدأ،  الذي  هو  اإلقالع  إن  نعم  صاحبها،  يقودها  اليت  العربة  إىل  ترون  أال
  لوظيفته،   أدائه  مدى  يتبني  وأن  الكابح،   يتبني  أن  بعربته  يقلع  أن  قبل  اإلنسان  هلذا  بد  ال  البداءة،  هذه  من  أسبق

 من  نرى،  ما  حيث  من  السابقة  هي  اإلقالع  عوامل  كانت  وإن  اإلقالع،  عوامل  على  ُمَقدَّمر   األمهية  يف  فالكابح
 َعَلى  َوُهوَ  اْلُمْلكُ  ب َيد ه   الَّذ ي تَ َباَركَ ﴿: فقال خاطبنا  عندما  احلياة على املوت  اإلهلي البيان قدَّمَ  احلقيقة هذه أجل
،  َشْيءٍ   ُكلّ   ُلوَُكمْ   َواحْلََياةَ   اْلَمْوتَ   َخَلقَ   الَّذ ي   َقد يرر :  أانسر   سأل  ما  كثرياً .  [2-1:امللك ]   ﴾َعَمالً   َأْحَسنُ   أَي ُكمْ   ل يَ ب ْ
  يتبني   وأن   الكابح،   يستبني  أن  ينبغي  اإلنسان  ألن  هذا،  هو  اجلواب   قبلها؟  واحلياة  املوت   اإلهلي  البيان   قدَّم  ملاذا

 من  كثرير   منه  يفر    الذي   هذا  يف  نتأمل  بنا  إذاً   تعالوا      املسري  يف  يُ ْقل عَ   أن  قبل  معه  التعامل  ضرورة   يدرك  وأن  أمهيته، 
 .  اإلنسان على وتعاىل سبحانه  هللا  هبا قضى اليت املوت  حقيقة يف نتأمل تعالوا منه،  فرار وال الناس

  مصيبة   ليس  املوت   مصيبة،  املوت   أن  فيتصورون   خيطئون  قد  من  الناس   يف  هللا؟  عباد  اي  مصيبة  املوت   هل
،   حبيبهم   قريبهم،   غياب   من  االستيحاش  يف  تتمثل  مصيبتهم  رمحه،  وذوي   وأحبابه   ألقاربه  مصيبة   هو   وإَّنا  للَمْيت 

ْيتُ   أما  عنهم،  غاب   الذي  هذا  إىل  واألحباب   األقارب   حنني  يف  تتمثل  املصيبة  عنهم،  غاب   الذي
َ
  فهو   ذاتُه  امل

 املوت   يف  يضع  أن  ميلك   املوت   على  املقبلَ   اإلنسانَ   إن  أي  حياً،  كان   عندما  معناه  املوت   حقيقة  يف  يضع  الذي
  شاء،   إن   منها  أفدح  مصيبة  توجد  ال  اليت  الفادحة  املصيبة  معىن  املوت   يف  يضع  أن  وميلك   شاء،  إن  العرس  معىن

     مصيبة   املوت   أن  الكالم   إبطالق   نتصور  أن   ينبغي  فما  مث  ومن  حقيقته،  املوت   يف  يضع  الذي  هو   احلي  فاإلنسان
  ومواله،   وصانعه   خالقه  عرف  وقد   احلياة  فجاج  يف  اإلنسان  هذا  يسري  عندما  للحي؟  مصيبة   املوت   يكون  مىت

  ميسك   احلياة  فجاج  يف  سار  طلب،  كما  فنفذَّها  ووصاايه   أوامره  إىل  أصغى  مث  اإلله،  هلذا  العبودية  حبقيقة  واصطبغ
 الصالح   أسباب   جنباهتا   يف  يغرس  وهو  احلياة  فجاج  يف  سار  يستكرب،  وال  يعتو  ال  يبغي،  ال  يظلم،  ال  العدل،  مبوازين

  هذا   أمجع،  اإلنساين  الرحم  أفراد  بني  بل  فقط،  األقارب   بني  أقول  ال   القرىب،  صلة  وعوامل  والود  احلب  وعوامل
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  ال   اإلنسانية،  يف  إخوانه  خيدع  ال  الغش،   على  يتسامى  العدوان،  على  يتسامى  البغي،  على  يتسامى  الذي  اإلنسان
  صاحلة،   لعباده هللا وسلَّمها  وجل، عز هللا  أصلحها أن بعد األرض يف يفسد  ال نوعها، كان  أايً  معاملة يف يغشهم

ُدوا  َوال﴿:  وجل  عز  هللا  قول  نفَّذ َها  بَ ْعدَ   اأْلَْرض    يف    تُ ْفس    سبحانه   هللا   بيان   إىل  أصغى  ،[56:األعراف]  ﴾ إ ْصالح 
نيَ   حيُ ب    ال  اّللََّ   إ نَّ   تَ ْفرَحْ   ال﴿:  القائل  وتعاىل   ف يَما   َوابْ َتغ  ﴿  رب   اي  وطاعةً   مسعاً :  فقال  ،[76:القصص]  ﴾اْلَفر ح 
َرةَ   الدَّارَ   اّللَُّ   آََتكَ  يَبكَ   تَ ْنسَ   َوال  اْْلخ  نْ َيا  م نَ   َنص   رب   اي   وطاعةً   مسعاً :  قائالً   هللا  إىل  أقبل  ،[77:القصص]  ﴾الد 

 وال  أبغي  أال  عاهدتك   أفسد،  أال  عاهدتك   رب،  اي  نعم:  قال  ،[77:القصص]  ﴾اأْلَْرض    يف    اْلَفَسادَ   تَ ْبغ    َوال﴿
 هذا  إىل  حمتكماً   إال   الناس  بني  أسري   لن  األرض،  يف  لعبادك  أنزلته  الذي  العدالة  مبيزان   أمسك  أن  عاهدتك   أظلم،
 .  امليزان

 أما      جهل  من  وجهله  علم  من  ذلك   علم  أجل،  عرساً،  إليه  املوت   سيقبل  -هللا  عباد  اي-  اإلنسان  هذا
 لرعوانت   استجاب   الذي  اإلنسان  أما  وتعاىل،  سبحانه  هلل  مملوكيته  عن  أعرض  هويته،  عن  أعرض  الذي  اإلنسان

 ويستلب   وخيدع  يغش  وأخذ   فساداً،  هلا   هللا   إصالح   ويْبد لُ   األرض،   يف  يفسد  وأخذ   واستكرب،  وبغى  فطغى  نفسه
  مصيبة،   وأي   مصيبة  املوت   يستقبل  فلسوف  النحو،   هذا  على  وسار  خفية،   بصورة   أو   ابرزة   بصورة   إن  احلقوق
  آله   وعلى  عليه   هللا  صلى   هللا  رسول  قول  إىل  هذا  يف  وانظروا  متاماً،   ذلك   يتبني  املوت   ملك   عليه  يدخل  وعندما

  اي   املوت   أهو:  عائشة  قالت.  ﴾لقاءه،  هللا   كره  هللا   لقاء  كره  ومن  لقاءه،  هللا  أحب  هللا  لقاء  أحب  من﴿:  وسلم
  إذا   -اْلن  لكم   وصْفُته  الذي  الصاحل  املؤمن  أي-  املؤمن  ولكن  ذاك،   ليس﴿:  قال  املوت،  يكره  فكلنا   هللا؟  رسول

رَ   املوت   إليه  دان  والباغي  الطاغي  أي-  الكافر  وأما  املوت،  من  إليه  أحب  أمامه  شيءر   يكن  فلم  ربه،  بلقاء  ُبشّ 
رَ   املوت   منه  دان  فإذا  -األرض  يف  واملفسد  ﴾املوت   من  إليه  وأخوفَ   أبغضَ   شيءر   يكن  فلم  وسخطه،  هللا  مبقت  ُبشّ 

 .  هللا  عباد نعلمها أن ينبغي احلقيقة هذه

  وقد   امللك   عبد  بن  سليمان  للخليفة  دينار  بن  سلمة  الرابين  العامل  ذلك   قاله  الذي  الكالم  هذا  إىل  وانظروا
  كما  دينار   بن  سلمة  يدي  بني  جلس   خليفة  هو  نعم  شيخه،  يدي  بني  املريد  جيلس  كما   إليه  جلس  يزوره،  جاء

 آخرتكم،  وخَربْتم  دنياكم  عمرمت  ألنكم:  قال  املوت؟  نكره  ملاذا   حازم  أاب  اي:  له  قال  شيخه،  يدي  بني  املريد  جيلس
:  له  قال  هللا؟  على  غداً   القدوم  كيف  شعري  ليت:  قال  مث  سكت  خراب،  دار  إىل  عمارٍ   دار  من  تنتقلوا  أن  فكرهتم
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  سليمان   استعرب  مواله،  على  يقدم  اهلارب،  أي  اْلبق،  فكالعبد  املسيء  وأما  أهله،  على  يقدم  فكالغائب  احملسن  أما
      ابكياً. امللك  عبد بن

  عرس،   وأي   عرساً   إليه  مقبل  أنت  الذي  املوت   من  جتعل  أن  تستطيع  أنت.  هللا  عباد  اي   املوت   هو  هذا  إذاً 
 وفرحك   هلوك   ليايل  كل  تنسيك   الدنيا،   لذائذ  تنسيك   مصيبةً   إليه  مقبل  أنت  الذي  املوت   من  جتعل  أن  وتستطيع

 املوت   من  جيعل  أن  ميلك   وهو  مصيبة  إليه  مقبل  هو  الذي  املوت  من  جيعل  أن  على  يلح  ملن  عجباً   فيا  وشؤونك،
      عرساً. إليه مقبل هو الذي

  يف  رجلني  أحد  نشبه   الدنيا  هذه  يف  حنن  ابلعقل؟  وجل  عز  هللا  متعنا  وقد  عقولنا  مع  نتعامل  ال  ملاذا  هللا  عباد
 األول   الفريق  أما  استأجرها،  اليت  هذه  من  َمقربة  على  خربة  دارر   وله  سنوات   عشر  إىل  داراً   استأجر  رجل  التايل،  املثل
  فيها   ورأى  العيش،  رغد  وعوامل  املتع  أسباب   فيها  رأى  وقد  الدار،  هذه  إىل  منه  الواحد  دخل  فعندما  الناس  من
 يتعدَّها   فلم  منه،  َمقربة  على  هي  اليت  خربته  كله  ذلك   أنساه  ذلك،  وحنو  واألاثث   الفرش  من  ابزخر   هو  ما  كل

  مرَّتْ   إذا   حىت  قليل  عما   عنها   سريحل  اليت   الدار  تلك   نعيم  يف   يتقلب  وظل  استأجرها،  اليت  الدار   وأسكرته   ابلرتميم،
 اإلنسان  هذا  الساعة  تلك   يف  صحا  فاخرج،  اإلجيار  مدة  انتهت  لقد:  وقال  الدار  صاحب  إليه  أقبل  العشر  السنوات 

  مهيأةً   لست  آسفة،   أان   حاهلا،  بلسان  له   فقالت  منه،   مقربة  على  هي  اليت   اخلربة  الدار إىل  ونظر  نعيمه،  سكر  من
 برغد   ومتتع  نعيمها،  يف  نعم،  وتقلب،  الدار  هذه  استأجر  عقله  استعمل  الذي  اْلخر  أما.  العراء  إىل  خرج  لك،

  اعوج،   ما  منها  ويرمم   فسد،  ما  منها  يصلح  ساعتني  أو  ساعةً   يوم  كل  اخلربة  داره  يتعهد  كان  لكنه  فيها،  العيش
 صاحب  وجاءه  الدار،  هذه  من  خروجه   ميقات   وجاء  العشر،  السنوات   مرَّتْ   إذا  حىت  استطاعته،   جهد  وجيددها

  هتيأت   لك، هتيأت  لقد بك،  مرحباً : له تقول جْمُلوَّة عروس وكأَّنا  الدار  إليه نظرت  منها، اخلروج منه يطلب الدار
  تعيشها،  اليت   احلياة  كفة  ميزان  كفيت  خالل  من  الدنيا   مع  تتعامل  كنت  ألنك   حقاً،   حياتك   من  أعطيتين  ألنك   لك 

      إليها مقبل أنت اليت احلياة وكفة

  من  اثلثة مرحلة املوت  عدماً، ليس منهم، اللوثة  إلينا وصلت وقد الغربيون، يتصور كما   ليس املوت  هللا عباد
 يف  الناس  من  كثرير   يعيش  اليت  اخلرافة  بلسان  أقول  ولست  العلم   بلسان  أقول  وأان  احفظوها  للحياة،  أربعة  مراحل

 اليت  الدنيا  احلياة  هذه  هي  الثانية  املرحلة  الرحم،  عامل  يف  اجلنني  حياة   هي  األجنة،   حياة   هي   األوىل  املرحلة  عششها؛
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  فهي   الرابعة   املرحلة  وأما  معها،  موعدٍ   على  حنن  اليت  الربزخية  احلياة  فهي  الثالثة   املرحلة  أما  فجاجها،  يف  نتقلب
 املرحلة   من  وأقوى  أوسع  األربع  املراحل   هذه  من  مرحلة  كل  أن  ولتعلموا  معها،  موعدٍ   على   حنن  اليت  األخرية   احلياة

  احلياة   هذه  من  وأوسع  أقوى  املوت   بوابة  خالل  من  معها  موعدٍ   على  حنن  اليت  الربزخية  احلياة  فمرحلة  قبلها،  اليت
 مؤهالً   كان  إن  للعذاب   فيها   اإلنسان  ويتأهل  للنعيم،  أهالً   كان   إن   للنعيم  اإلنسان  فيها  يتهيأ  فيها،  نتقلب  اليت

 لكم. يغفر فاستغفروه العظيم، هللا وأستغفر هذا، قويل أقول للعذاب،

 


