
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

تعال   اهلل  وادخل :  يقول  النار  فمن زحزح عن  القيامة  يوم  اجوركم  توفون  وانام  املوت  ذائقة  نفس  ))كل 

بن عبد اهلل صىل اهلل    البرش حممدوقال تعال خماطبا خري  ،  اجلنة فقد فاز وما احلياة الدنيا اال متاع الغرور (( 

   :وقال عليه الصالة والسالم، {إنك ميت وإهنم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون}:  عليه وسلم

اِت َاملَْْوِت (( ز))َأْكثُِروا ِذْكَر َها   ِم َاللَّذَّ

ها ولكن قدر  هذه هي احلقيقة املرة التي ندركها مجيعا ونخاف من ساعتها وحضورها، وكلنا كبرش نفر من 

انفاقا يف االرض حياول  ،او حفر  بروج مشيدة  منا  يف  كان كل واحد  بنا ولو  وانه سيقع  املحتوم البد  اهلل 

اهلرب من املوت والفرار منه ،اال ان املول اجلبار اخربنا بقدره الذي ال منص وال مفر منه  )) قل ان املوت  

 الغيب والشهادة فينبئكم بام كنتم تعملون ((   الذي تفرون منه فانه مالقيكم ثم تردون ال عال 

يموت  ان  غريبا  يعد  فلم  مكانه  القرب  وان  هنايته  املوت  بان  يقني  عىل  الكل  اهلل  من  البالغات  هذه  فبعد 

 االنسان ولكن الغريب واملدهش اال تستعد يا اهيا االنسان هلذه النهاية املحتومة!!

 اجد وعدم اخلروج منها وتعطيل احلياة الدنيا  وليس االستعداد كام يظن البعض بلزوم املس

 وانام حقيقة االستعداد تكون باستحضار عظمة الرب القهار سبحانه وتعال وعدم خمالفة اوامره   

أو نقرها كنقر الديك  االستعداد للموت تكون باملحافظة عىل الصالة وعدم التفريط فيها واالستهانة بحقها 

   سرتاحة منه محل ثقيل تريد وضعه واال  وكأهنا

املجتمعات    غالب  تسود  التي  والبهيمية  العري  من  اهلل  حرم  عام  النظر  بغض  يكون  للموت  االستعداد 

 البرشية                                                          

تعالي   من  ختجل  واال  املسلمني  غري  امام  منه  ختجل  واال  الدين  هبذا  بالفخر  يكون  للموت  مه االستعداد 

وترشيعاته وتتهرب منها رغبة يف حظوة عند غري املسلمني فانه واهلل لن يصلك من الرزق اال ما قسمه اهلل  

 لك                                          

 منهم فمن الزم الصالة   االستسامح واالستعداد للموت يكون برد املظال ال اهلها ورد احلقوق ال اهلها 



 

 

 

مهام بلغ من   ألنهانه وامتألت قلبه حقدا وغال عىل اخوانه فهذا ل يستعد للموت حقيقة  والغ يف عرض اخو

َلُه  ِدرَهَم  َمْن ال  فِينَا  املْفلُس  املُْفلُِس ؟ قالوا :  َمِن  انه يتحقق فيه قول رسولنا ))أتدروَن  العمل الصالح اال 

يَ  يأيت  َمْن  تي  ُأمَّ ِمْن  املُْفلَس  إنَّ  َفَقاَل   ، َمَتاع  ،  وال  َهَذا  َشَتَم  وَقْد  ويأيت   ، وَزكاٍة  وصياٍم  بصالٍة  القياَمِة  وَم 

َب َهَذا ، فُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسنَاتِِه ، وَهَذا ِمْن َحس ناتِه ،  وَقَذَف َهَذا ، َوَأَكَل ماَل َهَذا ، وَسَفَك َدَم َهَذا ، َوََضَ

ُأِخ   ، َعَليِه  َما  ُيقىض  أْن  َقْبل  َحَسناُته  َفنَِيْت  ((                                            فإْن  النَّاِر  يف  ُطِرَح  ُثمَّ   ، َعَليِه  َفُطِرَحْت  َخَطاياُهم  مْن  َذ 

ليس فيهم فقد جاء يف احلديث    االستعداد للموت بحفظ اللسان عن الطعن باملسلمني والتقول عليهم بام

ُرَج ِِمَّا َقاَل وليس بخارج ((وردغة اخلبال هي  ))َمْن َقاَل ِِف ُمْؤِمٍن َما َلْيَس فِيِه ُحبَِس ِِف رَ  ْدَغِة اخْلََباِل َحتَّى ََيْ

 عصارة اهل النار                      

رب     القدير  امللك  عظمة  استحرض  من  الن  صغر  مهام  الذنب  باستعظام  يكون  للموت  االستعداد 

املعصية ولكن ينظر ال عظيم قدر من    السموات واالرض واستنار قلبه بنور االيامن فانه ال ينظر ال صغر

 عىص                                          

 فلامذا ال تستعد الستقبال الضيق القادم اليك ال حمالة  ال اين ستفر واين ستذهب  فيا اهيا العبد

 وغاب عن باله تلك احلقيقة املرة : ، تزوج ويتنقل يَيطط كل واحد منا للدنيا وماذا سوف يعمل وكيف س

 بغتة والقرب صندوق العمل يأيتاملوت   يامن بدنياه اشتغل وغره طول االمل 

فيه   وتفكر  ذنب  اخر  لك  تذكر  بؤسا  وقال  يديه  بني  اهلل  اوقفك  نعمي  اذا  اعطيتك  عبدك  من  لك  وتبا 

 ماذا ستصنع وبامذا سرتد؟   بامذا ستجيب ؟فاستعنت هبا عىل حماربتي ومعصيتي 

 هل الحدنا يف ذلك املوقف عني يرفعها او لسان ينطق ))وال يؤذن هلم فيعتذرون ((   

 لرحيم                                                                                          كل واحد منا  االن ذنبه فخشع قلبه ودمعت عيناه سيغفر اهلل وهو الغفور ا  فاذا تذكر

ينظر ليقل كل واحد منا هلل الذي يراه االن ويسمعه فال ختتلط عليه االصوات وال اللغات وال اللهجات  

 الينا يسمعنا ويعلم رسائرنا ويعلم ما اخفته صدورنا  

 بيد العايص غريك   ويأخذ ر غريك رب من يغف تقول يا      

 لني  رب انا املذنب فافض عيل رمحتك وانقلني من حال العصاة املدبرين ال مقام الطائعني املقب يا    

 فهذه هي  حقيقة االستعداد للموت وهذه بداية التوبة                                



 

 

        

تعرف  وان   ، غضبه  عليك  ينزل  ان  وختاف  عصيت  من  تعرف  َمْن    ان  َفِمنُْهْم  بَِذْنبِِه  َأَخْذَنا  ))َفُكالا  ذنبك 

ْيَحُة َوِمنُْهْم َمْن َخَسْفنَا بِِه اأْلَْرَض َوِمنُْهْم َمنْ  َأْغَرْقنَا َوَما َكاَن اهللَُّ    َأْرَسْلنَا َعَلْيِه َحاِصًبا َوِمنُْهْم َمْن َأَخَذْتُه الصَّ

 َيْظلُِموَن((  لَِيْظلَِمُهْم َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهمْ 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 


