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 م العبد من املوتئيتشاعندما 
 11/11/1811للعالمة الشهيد يف خطبة 

احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك،  وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناءاً 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدًا عبده ورسوله وصفيه 
وخليله خري نيب أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشريًا ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 

 متالممني إىل يو  الدين، وأوصيكم أيها املسلمون حممد وعلى آل سيدنا حممد صالًة وسالمًا دائمني
 ونفسي املذنبة بتقوى اهلل تعاىل.

 أما بعُد فيا عباَد اهلل:

امشأمَّ من هذا احلديث، وأعرَض عنُه بسمعِه ملوِت اإذا ذُكَِّر بمن رجٍل  ما رأيُت يف الّناِس أغبـى
 .املوت بنقيضهالكالَ  عن أن يغيّـَر جمرى احلديث وأن يطوَي وحتايَل بكلِّ األسباب وبصره، 
ئن لو بل بكلِّ حّي، أنَّ املوت نامٌل بكلِّ إنساٍن علمًا ال يدركُه شكٌّ وال ريب مع أنُّه يعلم هذا 

قوَل اهلِل عزَّ وجّل:  سمعُ هبا صباَح مساء. يكلَّ عاقٍل املوِت واحلياة يذّكُر   خالقفإنَّ نسَي هذه احلقيقة 
)قل يتوفّاكم َمَلُك املوِت  عزَّ وجّل: ويسمُع قوَل اهللِ ، ذي تفّروَن منُه فإنُّه مالقيكم(املوَت الّ قل إنَّ )

كلُّ نفٍس ذائقُة املوِت وإّّنا تـَُوفَّوَن )ويسمُع قوَل اهلِل عزَّ وجّل:  ،إىل رّبكم تُرَجعون(اّلذي وُكَِّل بكم مثَّ 
وإلينا واخلرِي فتنًة كلُّ نفٍس ذائقُة املوت ونبلوكم بالّشرِّ )، وقوَلُه عزَّ وجلَّ: (أجوركم يوَ  القيامة

ومفّرِق "أكثروا من ذكِر هاذِ  اللّذاِت وِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم: ويعي كالَ  رس .تُرَجُعون(
وما ذُِكَر يف  ،إال قّلله - أي من إقباٍل على الّدنيا وعلى اللهو - ، ألنُّه ما ذُِكَر يف كثريٍ اجلماعات

يغمُض عينيِه ويصمُّ الغيّب  ومَع ذلك فالّرجلُ  ."إال كثّره - اهللأي من الطّاعاِت واإلقباِل على  -  قليلٍ 
 ما سبُب ذلك؟  املوِت ألنُّه يتشاءُ  منه.ويتحايُل أال يسمَع حديَث أذنيه 

 :اثناِن أيّها اإلخوةسبُب ذلَك أمراِن 
ومن مثَّ فهم يظلمونُه جيهلوَن معىن املوت. ّناِس كثري، يف الأنَّ هذا الّرجَل وأمثاَلُه  :األمُر األّول

إىل ظلماِت عدٍ  ال من الوجوِد املمتع وأنُّه يعين حتّوَل اإلنساِن كبرياً. يظّنوَن أنَّ املوَت عد ، ظلمًا  
، ُتطَلُق على بالّنسبِة حلياتنا اليت نعيُشهاكلمُة املوِت هذه واألمُر ليَس كذلك. إّّنا ُتطَلُق  هنايَة آلفاقها، 
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أنَّ احلياَة لعلمَت علَم اليقنِي وهذه احلياِة اليت نعيُشها  لو قارنَت بنَي ذلَك الّنوع حياٍة من نوٍع آخر.
إنَّ الّروَح يف حياتنا الّدنيا هذه وكما قاَل العلماُء من قبل: أقوى من حياتنا بكثري، األموات اليت حيياها 

فإنَّ اجلسَد يكوُن تابعاً الّروُح يف احلياِة الربمخّيِة بعَد املوت أّما حمبوسٌة يف قفِص اجلسِد فهي تابعٌة له، 
ويكوُن  شاءت، وتنتقُل كيفما أرادت إن ُختمت اخاةمٍة حسنة، تسرُي أنّ تكوُن الّروُح طليقة  .هلا

ولكنَّ عن األرِض والبنيان بالّشمس اليت تكوُن بعيدًة جّدًا وما أشبَه الّروَح عندئٍذ اجلسُد تابعًا هلا، 
إن يف اجلسد  بذراتتبقى موصولًة . أشّعُة الّروِح وبكلِّ شيءالبنياِن بأشّعتها تظُل موصولًة باألرِض و 
حتيا هبذا اجلسد، وبذلك  فأشّعُة الّروِح موصولةومهما استحاَل اجلسد باطِن حوت، أو يف باطِن قرب، 

ألن وهبذا املعىن يتهّيُأ اإلنساُن املّيت وتشعُر شعورًا أمّت، هذه هي حقيقُة املوت. الّروُح حياًة أعظم 
إن كاَن نعيُم اهلِل عزَّ . وليتلّقى مشاعَر الّنعيم ههو الذي ينتظرُ يتلّقى مشاعَر العذاِب إن كاَن العذاُب 

وهَو سبٌب مّردُه إىل  ،هذا هو الّسبُب األّول لالستيحاِش من املوت نتظرانه.يورضوانُه مها اللذاِن وجلَّ 
 .عقُل اإلنساِن منهّيٍء ينبغي أن يتحّرَر سجهٍل 

خيشى من حصيِد ما غرس، اإلنساُن الذي يغرُس الّسوَء يف حياته أنَّ اإلنساَن  :الّسبُب الثّاني
وما عواقَب أمره، وعمله، ال بدَّ أنُّه خيشى ويبتعُد عن اهلِل عزَّ وجلَّ يف سلوكِه الذي يزرُع الّشرَّ والّسوء 

أهواءُه يف هذه الّدنيا ويّتبُع املوت؟ املوُت حصاُد هذه احلياة، واإلنساُن الذي يعكُف على هلوِه ومرحِه 
وال بدَّ أن يكره ت، وال بدَّ أن يتشاءَ  من َمَلِك املو ال بدَّ أن يستوحَش من املوت،  :أّن سارت

أحُد رضَي اهلُل عنه بن دينار(  سلمةقاَل أبو حامت ) لذااملوِت والذي حيّدثُه عن املوت. و  حديثَ 
بُن خلليفِة األموّي وقد جاَء يزوره، قاَل لُه سليماُن لك اعلماِء املدينِة الّسبعة، قاَل لسليماَن بِن عبِد امل

، فكرهتم أن وخربتم آخرتكمألّنكم عّمرمت دنياكم )قال: نكرُه املوت؟ عبِد امللك: يا أبا حامت مالنا 
أيُّ شكٍّ وال إليِه  يتسربال ميكنُ  أن  ..كالٌ  سليم   .. لوا من داِر عماٍر إىل داِر خراب(. منطقتنتق
انتقاَل وال بدَّ أن ينتقَل إليها اليت هو راحٌل إليها، من اشتغَل لتعمرِي دنياُه وأعرَض عن آخرتِه  ؛ريب

لتعمرِي احلياِة اليت هَو مقبٌل إليها، اليت يعيشها ومن اشتغَل يف دنياُه وحياتِه الّسجن،  إىلالطّليِق 
غيدة. سجنٍي إىل احلياِة الطّليقِة الرّ  تقالنفإنَّ املوَت ليَس يف حسابِه إال اإصالِح ما بينُه وبنَي ربّه، بو 

 هذه هي احلقيقُة الثّانية.
الذي ينتظرنا شئنا ملاذا ندُع ذلَك العامل وحنُن نعلُم أنّنا راحلوَن إليها؟ فلماذا خنّرُب آخرتنا بأيدينا 

منُه واحًة وارفَة  عل ميقاٍت ال يتقّدُ  وال يتأّخر؟ ملاذا ال جيف هُ والذي حنُن على موعٍد معأ  أبينا 
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موحشاً  بلقعاً بأيدينا وملاذا جعُل من ذلَك العامِل ؟ والّسعادة ّضةِ ببالغشعرنا حّّت إذا انتقلنا إليِه الّظالل 
لطمنا وجوهنا وجاءت ساعُة انتقالنا حّّت إذا حاَن حينُنا ؟ البلقعإىل هذا وحنُن نعلُم أنّنا راحلوَن 

خرّبَت عاقبتك، وأنَت الذي حكمَت على أنَت الذي وةمّعرت مّنا الوجوُه واألشكال؟ ملاذا؟ وأنفسنا 
امسع قوَل اهلِل سبحانُه وتعاىل:  ؟واحًة وارفَة الّظالِل كما قلتن جتعلُه أبسجٍن كنَت تستطيُع نفسك 

إنساٌن . واهلِل ما يسمُع هذا الكال  يف مقعِد صدٍق عنَد مليٍك مقتدر( *نـََهر و  إن املّتقنَي يف جّناتٍ )
إاّل واستبشَر هبذا الكالِ  أيَّ بشيٍء من اإلقباِل إليه  وعمَر طريقُه إىل موالُه وخالقه ،عبوديّتُه لربّهوعى 

 .هذا الوعِد الّرمحاينِّ العظيمإىل تلَك اللحظة اليت يصُل فيها إىل فس منُه العنُي والنّ  حلقتو استبشار، 
اليت هو راحٌل عنها، البدَّ أن عّما هو مقبٌل إليه، وبدَأ يعاجُل دنياُه ولكنَّ اإلنساَن الذي أعرَض 

  طَب هبذا الوعد.أنُّه ليَس املخاألنُّه يعلم يستوحَش من هذا الكال ، 
جعلَت  تشاؤمِه باملوت. إن شئت:أو خيلُق أسباَب فرحِه باملوت، باَب ساإلنساُن هو الذي خيلُق أ

يقوُل  نقيَض ذلك.جعلَت من املوِت وإن شئت: ، مجلَ أبدع منها وال واحة، روضًة غّناَء ما أاملوَت 
، ومن كرَه لقاَء اهلل كرَه اهللُ لقاَء اهلِل أحبَّ اهلُل لقاءه من أحبَّ "املصطفى عليِه الّصالُة والّسال : 

كّلنا نكرُه املوت! قال: : يا رسوَل اهلل  - واحلديُث صحيٌح يرويِه الّشيخان -قالت عائشة  .لقاءه"
أحبَّ لقاَء وفضلِه وجنّته برضواِن اهلِل سبحانُه وتعاىل أو إذا ُبشِّر ولكنَّ املؤمن إذا استبشر  "ليَس ذاك،

هذا هو  ."لقاَء اهلِل وكرَه اهلُل لقاءه كرهَ ، وإذا ُبشَِّر الكافُر بسخِط اهلِل وعذابه  اهلِل فأحبَّ اهلُل لقاءه
وينبغي أن نصطبَغ به: إذا عمرَت الّدرَب بينَك وبنَي رّبك الذي ينبغي أن نتبيّنُه املعىن العلمّي 

وداعَك هلذه الّدنيا يف البكوِر واآلصال منتظرًا وناجيته مناجاة العبد لربه ومارسَت عبوديّتَك خلالقك 
واستقبالُك خلالقَك الذي لقد حاَن خروُجَك من الّدنيا مثَّ جاءَك طارُق املوِت يقول: )ورحيلَك منها، 

ترتقبه، وما على أهّنا عرٌس ينتظُر لقاءك(، إّنَك ستنظُر إىل هذه البشرى  إنّهُ طاملا عبدتَُه وطاملا ناجيته، 
هل  ال يستطيُع أن يراه؟ يعتقُد بِه وال يراه؟من أن يرى العبُد ربّه بعَد أن كاَن يعبدُه غيابًا هو أمجُل 

 أمجُل من هذه اللحظة؟ 
واعتصَر وجعَل الّدنيا جّنتُه اليت ال جّنَة بعدها، طوى فكرُه عّما هو مقبٌل إليه، اُن الذي إلنسأّما ا

كما يشاء، وأخَذ خيوُض غماَر محأِة هذه الّدنيا  وخالقه، ومل يباِل أن خيالَف أمَر ربِّه  ،من الّدنيا نعيماً 
 ادَي على نفسِه بالويِل والثّبور.ينملوِت يدعوُه للخروِج من الّدنيا، ال بدَّ أن مثَّ جاءُه َمَلُك ا

ذلك لنستبشُر باالنتقاِل إليها، وأن يهيّئنا أن جيعَل املوَت روضًة ونسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل 
اليت أمرنا هبا، واللهمَّ إنّا تّباِع أوامرِه اشرع، و على صراطِه الذي والّسرِي إىل اهلِل عزَّ وجلَّ إصالِح شأننا ب
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واستقرَّ يف رحَل رحلة الثُّكاىل جنََّتُه اآلخرة فلّما رحَل عنها جعَل من الّدنيا نعوُذ بَك من شرِّ إنساٍن 
وبكم، فيا فوَم املستغفريَن ويا يغفر لكم ذنىل عااستغفروا اهلَل سبحانُه وت ال مردَّ لُه وال هنايَة له.شقاٍء 

 جاَة الّتائبني...


