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 تاريخ اخلطبة

  2132/ 10/ 31 املوافق  3311،  رمضان  21 ، اجلمعة   

 املوت لضجعة فلنتذكر
   ددا رانددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  ز ددداف  م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل زنكدددحل زلع ددديم الدددلطانحل  الدددب انحل اللكدددم   
فسدددحل  زأ دددكد أه    لددد     امث أحصدددي ءندددا  نليدددحل أندددع كمدددا أءنيدددع نلددد  ن

زحددد     ددر حل لدد   زأ ددكد أه دمددداا نبددد  زرالددول  زريددفي  زخليلدد   خدد  ندد  
أرالدددل   أرالدددل  امث  مل العددداش كل ددد ر اشددد اا زندددذ راا  اللكدددم ريددد  زالدددلم زادددار  نلددد  

دمدددد ريدددسما زالدددسماا زانيمدددي متس مدددي  مل  دددوم الددديدنا دمدددد زنلددد   ل الددديدنا 
وه زنفسددي املذنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد فيددا مأ كددا املسددلالددد    زأزريدديدم 

 نباز امث:
أرأ ددتم  مل رندد  أقامدد  امث مدد  الدددنيا زاخدد  قصددر اددا   مدد    معددع فيدد  
الددددانير أنددددوا  النعدددديم زاملتددددع امليتلفددددة املتنونددددة   ددددي  ااصددددر  حد اددددة  نددددا  أضدددد  

لاددد  بدددذا الرنددد  زءيادددة ااخلضدددرم  أ زبدددي ادددال بور زالدددورزز زالر ددداحي املتنوندددة  أ
أتضدم  حدمداا مامداا  د  قااد  الددنام اذنددام بدذا اينسداه الدذا  اديم   بددذا 
الاصر البا   ززه أه  تبي مياات التنفيذ  كلنا  علم أه بذا اينساه ل   تلا  
م  هبا  بذا الاصر زنعيم  زمتع     الوحشة     أالباب الدرب اخلدان،  مكمدا 

   أك  زلدن   هص   ل  جيد الرقاز اهلان   مل نيني  البيسا أالب نل  فرا   الوء
االطعدام الددذا  دد زرز    تجدر  املددا  ز   سدديه   لددحل اه خيدال بددذا احلدددم املددام 
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  زبذ  حاياة نعلمكدا  أفتعلمدوه مد  بدو بدذا الرند   دا نبداز امث     بارح  ق 
زنددد  أقامددد  امث  نددد  كددد  زاحدددد زاحدددد مندددا   نددد  كددد  ااددد  أن ددد  مددد  نبددداز امث نددد  

الدددب ان  زأعدددامل مددددم معيندددة فدددوس بدددذ  اارا  ألددديمل كدددذلحل  دددا نبددداز امث   أش 
 ا    اب  النام مراراا زأدراراا  أش  ا :نتل، بذا احلدم املام الذ

 [ 11: السجدم] (ُقْ   َدتَدَوفَّاُكم مََّلحُل اْلَمْوتر الَّذرا زُك َ  ارُدمْ )
 أش  ا : 

ْنُ  فَذرنَُّ  ُمَسقريُدمْ  ُقْ   رهَّ اْلَمْوتَ )  [ 8: اظمعة] (الَّذرا َأفررُّزَه مر
 أش  ا :

 [ 88: النسا ] (أَ ْدَنَما َأُدونُواْ  ُْدرركدُُّم اْلَمْوُت َزَلْو ُكنُتْم  ر اُدُرزٍج مَُّشيََّدمٍ )
مددد  بدددو النددداط، هبدددذا الددددسم  بدددو أحددددم احلددداكمي الدددذا    ل ددد، قدددرار  

جباا  دا نبداز امث  ملدا ا    ددوه  دأننا كشدأه  لدحل الدذا ُخْلٌف ق   زلد   ا ن
 ايم    لحل الاصر البا     لحل الاصر الدذا  دي  ألدحل احلد ادة الهندا   ملدا ا 
   أخدددذ الددددرب ،ناقندددا  ملدددا ا نعدددي  زكأنندددا هلددددزه  زالادددرار بدددو بدددو زالتلادددي 

  فددرس للموضددو   اأدد   زمكمددا فدددرت   فددرس اددي الصددورأي فلدد  أن ددر نلدد  أا
نلددد  كددد ه لددديمل بدددذا ردددال حدددد  نا  رودددا أدلمندددا   بدددذا املوضدددو  ز ددددءنا نددد  

زلددددر أر دددد مددد  خدددسل بدددذا الدددذا  حدمدددة امث   بدددذا اامدددر   مناالدددبة أخدددرع
 كرأ  لدم أه حني   فلتنا  مل  ا ة  أه حني   مهالنا  مل انتنا  هبذا احلدم املام 

املوت  ا نباز امث  بذا ما أر د أه أقول   الذا ألاينا   ما املوت  ما بي ناز ة 
زأنددا أنلددم أه   الندداس مدد   ستوحشددوه   احلددد م ادداملوت  أنلددم أه فدديكم مدد  

زلددد  بددذا لدديمل    ا  ُكردَر حددد م ندد  املددوت اد  أمتعتدد  ززمل ندد  ا لددمل باراداا 
نسندداا  لددو كدداه الفددرار مدد  بددذ  احلاياددة  لهيكددا لفعلنددا أ ضدداا حندد  كددذلحل زلددد  
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السدانة أز الل  دة الدر  رحد  فيكدا   زليمل فينا م   علدم ميادات ار   مرز ل الار 
  أدددرع أبدددو زاقدددف   منتصدددف الطدددااور أم   أزلددد  أم   نددد  بدددذ  احليدددام الددددنيا

زأه أ دد  قبد      اا  اد أه نت دد  ند  املدوت  خر  ليمل فينا م   علم  لحل
ملددحل املددوت كمددا  ددا    لددحل ندد  مادمددة املددوت اهلانيلددة الددداع   ندد  احلددد م ندد 

أه    أ  فلتعلموا  ا نبداز امثامث ن  زن  اابم أرزاحنا  ُ لَ البياه ايهلي الذا زكَّ 
  الدددذا نددداه حياأددد   دددارزاا نددد  زريدددا ا امث  اعيدددداا نددد  السددد  نلددد  ريدددرا  امث

معرضداا ندد  التعدر  نلدد  امث ند  زندد    دا  فانادد  مد  ملددحل املدوت بددول  صددد  
ملدددحل املدددوت بدددول  أخدددذ الرنددددم اصددداحب  مددد  الفدددرس  مل الالدددوب   فاناددد  مددد  

  أمددا اينسدداه الددذا ندداه ملت مدداا اددأزامر امث   نعددم بدددذا  ددرع ملددحل املددوتالادددم
 متعرفدداا نلدد  نبوز تدد  مث  زاضددعاا بددذ  العبوز ددة نكددد ا الددتطانة موضددع التنفيدددذ

لراحددة    بعددم نلدد  افذ ددا  فانادد  مدد  ملددحل املددوت  ددد   بعددم نلدد  ا التبشددار
زا طماناه  بذ  احلاياة  نبهي أه نعلمكا فان ر  ا بذا مد  أندع ز  أا طر د، 

 ع أز اليفاناحل م  ملدحل املدوت  دداا  أمدا املدوت زنذااد  زأا  دلي ال أس 
أا ن   الدرز  مد  اظسدد  زلعد  بدذ  الدلمدة ف سبدم أن   سم  االن    ز  م 

  أرأ ددتم  مل نة الندد  مدد  زقددع   الدداأددوحي اادددر كبدد  مدد  الدددرب الددذا  عانيدد  
  متشددب ة اسددانير العددرزس زاازرزم زالددانير الددرز  كيددف أنددا منتشددرم   الددانير اخلس ددا

مددد  الدددانير مدددا قدددد     ه ملدددحل املدددوت جيدددذب بدددذ  الدددرز  نذادددة زاحددددماانكددد م
  زلاد فان ر زأأم    العذاب الذا  نالحل م  زرا   لحل اأصلع ا  بذ  الرز 
   ليدد  زريددف نددذاب املددوت بددذا اامل دد  التددايرضددواه امث ن زريددف أحددد التددااعي

نشددبع زاخدد  أ صدداه مدد  الشددو   نمدددت  ليكددا  ددد كتلددة مدد  اخليددو  احلر ر ددة 
زااي من  فتاطع م  احلر ر ما أاطع فانتذاع بذ  الدتلة انتذاااا  د داا ناأية 
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  ا  ه اينسددداه كلمدددا كددداه   ماضدددي حياأددد  أك دددر   ألدددحل اا صددداه مدددا اادددي
وز ت  مث كاه ملدحل املدوت أرفد، زال اا نل  ريرا  امث زمعرفة لعبالت اماا اأزامر امث 

ا   زكلما كداه بدذا اينسداه  دارزاا ند  ريدرا  امث مسدتدااا نلد  أزامدر   مبتعدداا 
ا اينسدداه مدد  الددانة العددذاب بددذفددذه ملددحل املددوت  ددذ ، أز متعاليدداا ندد   ددرانيع  

  كدرزا ريدنفاا التدانيكي العداكفي نلد  الهدي  الواريب  نعم  زلاد  كدر العلمدا  مد 
  ال لم  أز لوا   ظلم اآلخر    ظلموا ا ظلموا ا  ندم أ  زبم الذ   أز لوا 

فدذ ا ندا ت الدانة املدوت زأقبد   ليد  ملدحل املدوت زش  ُدْاَتصَّ منكم ش  ستسم وا 
اص  وحي  لي  ز شعر  أن  بو املوك  اا قتصاالشد  الربيب الذا  كرت لدم 

ززه   ر دد العدي  ظاملداا أءندا  حياأد  الدر  تالدب فيكدا من  ازلاحل الذ   ظُلرُموا 
  زكد  ا ميتدة مسدتالة ا ميتدة مسدتالة أه  باي  مييت  ن  ك  نضو ميتة مستالة

مند  زش   لحل اللسلة قصاص ن  أزلاحل الذ   ظُلرُموا زش  تأت حلاكم أه  دتاص
  زكدددم   يادددة أ كدددا ايخدددوم ليسدددع خيدددا ا  تدددأت للم لدددوم أه  سددداد   بدددذ  احلا

الذ   زقعوا   حالة الن   م  امتدت هبم الانة الند   للسدبب الدذا  كرأد  لددم 
  كاه فيكم مد  انددلاع مدنكم االسد   مل خدارج أفدوابكم  مل الانات زالانات

  مس اللة  نعم حص  زحيص  بذا
ل مالدحل  ه نا نتدحل نفسدحل أه  مدع فضدو زاآله أقول لحل  ا أخا ايالدسم 

ز ج با ن  رياحب  أز   املصار  الر  مع بذ  الفضول فيكا  ريندزقحل 
   ه نا نتددحل نفسدددحل أه أفعددد  احلدد،  زاملدددال لدديمل مالدددحل ز  دددا أنددع مددد    نليددد 

هبددذا   بددذا الشددكر املبددار   فافتددد نفسددحل  الدديما خددسل بددذا الشددكر اا ددر  لددحل
لدر   ميدد  أه  صدفكا ايداه ااحلرندة اخلطد م املال زار   نفسحل م  بدذ  السدانة 
  ُنددددْد افضدددول مالدددحل  أندددا أنصددد حل  نعدددم أنددددا زلدددد  الواقدددع بدددو الدددذا  صدددفكا
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   مل الدددد ال هدددرات الدددر  مل  زا احلاندددات  ندددد افضدددول مالدددحل بدددذا أنصددد حل
أفتددددا نفسدددحل مددد   لدددحل لددددي خدددسل بدددذ  اا مدددة الدددر  دددر هبدددا  ُندددْد أفت دددع 

ة  مضانفاا أضعافاا مضانف املالالعذاب الواريب  زأنا أضم  أه امث اليعيد لحل 
 أش أارأ قول :

     (مَّددددد  َ ا الَّدددددذرا  ُدْادددددررُا اللسدددددَ  قَدْرضددددداا َحَسدددددناا فَدُيَضدددددانرَفُ  لَدددددُ  َأْضدددددَعافاا َك رددددد َما )
 [245: البارم]

فددذه نددذاب املددوت الواريددب    ا ددع زاالددتجب لنصددي ر قبدد  فددوات اازاه
  فضددسا ندد  أه أاددول أنددا نددازم      عينددحل حددى نلدد  التددأز  نكضددحل نلدد  النطدد،

نلد  أه أسدتجيب احاداز  السدوزا  زأنع  ا أخدا ايالدسم  ه نا نتدحل نفسدحل 
 مل  خددددواه لددددحل  ه ش أقدددد    ف الدددد  ريددددوان، املددددوت زأالددددباب الدددددمار زاهلددددس  

أه أواريد  ا الدتجااة فكم  خواه لحل   اينسانية   ه نا نتحل نفسحل ايالسم 
  مددددد  زز دددددرم أبلدددددحل  مل  خواندددددحل ملدددددوت ف الددددد  ريدددددوان، ااحاددددداز  السدددددوزا  

أددددد ر رحدددد  املددددوت نلدددديكم ادددددزه الددددبب  ش  دددد  ز   ش ايالددددسم ز  اينسددددانية 
ذزا منددددحل حادددداا  ش  كدددددزز  اأخددددذ حدددد،   ه نا نتددددحل   ش  أخدددد ناريددددبو  ندددددا ا 
  لدحل اآله  ا كدر ضدجعة املدوت الدر حددءتكا فدا كر ضدجعة املدوتنفسحل  لحل 

ُ َسددددجَُّ  وه اسددددس  أحادددداز   اسددددس  ضددددهانينحل   الددددذ    ُدَاتَّلددددزانلددددم أه بدددد  
  ززه  بددول ز   مهددال  ُ َسددجَُّ  الاصدداص هلددم منددحل الاصدداص هلددم ززه نسددياه

   الدددياول لدددحل زالددديذكر زأزل مددد   شدددفي  ليلددد  ليادددتص مندددحل بدددو ملدددحل املدددوت
  زأنددددا املسدددد زل ندددد  ريدددد ة بددددذا زلسددددو  مييتددددحل ندددد  كدددد  م لمددددة ميتددددة خاريددددة

حى زلدو اادي الند   لسدانات ميتة زاحدم    لسو  مييتحل ن  ك  م لمةالدسم
  زأنددع  ددا أخددا ايالددسم   ا نا نتددحل نفسددحل مددنكم كمددا رأ نددا ز ددابداا ك دد اا طددوال  
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مدا  دا ا اللدذ   رودا ضدهطا نليدحل أه أستجيب ملنك  أمر دا زالصكيونية العاملية 
زألتد م أه  ستعمس زالاني  الضه     ا نا نتحل نفسدحل أه أسدتجيب لضدهطكما 

مددددد  ا ندددددت فوضددددعت  زاخدددد  لفافددددة  الددددذا أنددددا  نلدددد  ا دددددا  كدددداج هبددددذا املن
فددا كر    مدد   ددعانير ايالددسم  مدد  أحدددام ايالددسمايالددسم  مدد  ن ددام ايالددسم

ضدددجعة املدددوت حدددى ز ه ش أصدددلحل اعدددد فلسدددو   دددرر   ضدددجعة املدددوت  دددا بدددذا
 زمكمددا ا ددتدتزلسددو  أت ددرر مدد  الضددهوطات مكمددا ك ددرت  الددت رر   كرابددا

أسددتيدم ز ندد  لفافددة للمددنك   زأنددع أسددت ي مدد  امث     ددرا زلسددو   شدد  أز 
َد هلذ  املنطاة كمدا أعلمدوه اامر دي زالصكيوين   لسدو  أسدت ي مد  الذا ُررير

    لسددددو   ددددا  مدددد  امث  نعددددم أنددددع مدددد م امث  أنددددا أنلددددم  لددددحل  أنددددع مدددد م 
     ددا أخددي  اددد ا مدد  زلسددو  أربددب بددذ  السددانة الددر أنددع نلدد  مونددد معكددا

 ددد التواءدد، زا ريددطس   مل  د  ددد املعابدددم زالتواءدد،  مل أمر دددا زأندددازبا ُمدددَّ أه  دد
يالددددسم  احلاياددددي ظددددابراا زااطندددداا  كدددد  خازمدددداا    كدددد  خازمدددداا راددددحل   مل مددددو  
ْددُدم  انعدد  مدد  ايالددسم كمددا أمددر  رالددول امثيالددسم  نددوبراا  َْ ُدم ز     َ ْسددَتير

ة ند  لدحل الطر د،  انعد  السياالدانع  من  قانيد   انع  مند  مصدباححل الدذا  
 يالسم  نتع  السياالة زلديمل العددمل  بدذ  نصدي رخازمة هلذا الد    انع  ا

الر أقدمكا لنفسدي زاملدوت قدازم  زمونددنا مدع ملدحل املدوت حايادي الد ا  أنينندا 
  نعم  أقول قوي بذا زأالتهفر امث الع يم بذ 


