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 الحياة والموت في الكتاب والسنة

الحياة والموت في خطبة الجمعة بعنواف: " -حفظو اهلل  - عبد البارئ بن عواض الثبيتيألقى فضيلة الشيخ 
صلى اهلل  -الحياة والموت حقيقًة ومجازًا في كتاب اهلل وُسنَّة رسوِلو  تحدَّث فيها عني والت"، الكتاب والسنة

ومعنى الموت على الحقيقة في  ، ذاِكًرا العديد من اآليات واألحاديث التي فيو بياف معنى الحياة-عليو وسلم 
 .الدنيا واآلخرة

 

 الخطبة األولى

، فضِلو العظيمعلى وأشكُره  - سبحانو -ه أحمدُ  م، مالك يـو الدين،الرحمن الرحي ،رب العالمين الحمد هلل
 ونا محمًدا عبُده ورسولُ نا ونبيَّ دَ وأشهد أف سيّْ  ،وىو الوليُّ الحميد وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو

 .أجمعينو وصحبِ  وآلِ وعلى اهلل عليو  ىصلَّ ، دعا إلى صراط اهلل الُمستقيم

 أما بعد:

 َوَأنْػُتمْ  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َواَل  تُػَقاتِوِ  َحقَّ  اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَاقاؿ اهلل تعالى:  ،يكم ونفسي بتقوى اهللفُأوصِ 
 .[501: عمراف آؿ] ُمْسِلُموفَ 

قل بالعلم وَسداد الحياُة وِضدُّىا الموت في المعاني الحقيقية والمجازية؛ فحياُة األرض باإلنبات، وحياُة الع
رُ  َأْمَواتٌ الرأي، قاؿ اهلل تعالى:   .[15: النحل] َأْحَياءٍ  َغيػْ
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ـُ  أحَيا موَت البشرية وبعَث فيها الرُّوَح من جديد، أنَقَذنا اهلل باإلسالـ من موِت الرُّوح الذي ىو أشدُّ من اإلسال
وىو من  ،فهو في ظُلمةٍ  ،اُؿ من حياتها وُروِحهاوين ُتشِرؽ في قلِبو شمُس الرّْسالة موِت الجَسد، والعبُد ما لم

َناهُ  َمْيًتا َكافَ  َأَوَمنْ األموات، قاؿ اهلل تعالى:   الظُُّلَماتِ  ِفي َمثَػُلوُ  َكَمنْ  النَّاسِ  ِفي ِبوِ  يَْمِشي نُورًا َلوُ  َوَجَعْلَنا فََأْحيَػيػْ
َها ِبَخارِجٍ  لَْيسَ   .[511: األنعاـ] ِمنػْ

ميًّْتا في ظُلمة الجَهاَلة، فأحَياه اهلل بُروح الرسالة، ونور اإليماف، وجعَل لو نورًا يمِشي  فهذا وصُف المؤمن كاف
 . وأما الكاِفُر فميُّْت القلِب في الظُُّلمات.بو في الناس

ومن ُصور الموت: موُت القلوِب بضعِف اإليماف؛ فالقلُب الميُّْت ال يعِرُؼ ربَّو وال يهتِدي بُنورِه، والحياُة 
في البرّْ والتقوى ، ىي ساعات ُعمره ىي حياُة القلب، وُعمر اإلنساف ُمدَّة حياتو ىي حياتُو باهلللحقيقيُة ا

 ا.والطاعة، وال ُعمر لو ِسواى

ـُ حياتِو الحقيقية، وبعد إضاعِتها يقوُؿ:   يَاوإذا أعرَض العبُد عن اهلل، واشتغَل بالمعاِصي ضاَعت عليو أيا
 .[13: الفجر] ِلَحَياِتي َقدَّْمتُ  لَْيَتِني

، شبػََّههم في موِت قلوِبهم [51: الرـو] الدَُّعاءَ  الصُّمَّ  ُتْسِمعُ  َواَل  اْلَمْوَتى ُتْسِمعُ  اَل  فَِإنَّكَ قاؿ اهلل تعالى: 
بأىل الُقُبور؛ فإنهم قد ماتت أرواُحهم، وصاَرت أجساُمهم قبورًا لها، فكما أنو ال يسمُع أصحاُب القبور،  

  يسمُع ىؤالء.كذلك ال

ولم تتحرَّؾ لو كانت ميّْتًة وإذا كانت الحياُة ىي الِحسُّ والحركة، فهذه القلوُب لما لم ُتِحسَّ بالعلم واإليماف، 
حقيقًة، وليس ىذا تشبيًها لموتِها بموِت البَدف؛ بل ذلك موُت القلِب والرُّوح، والجهُل موٌت وضياٌع للحياة، 

 لبصيرة، وبو سعادُة الدنيا.والعلُم ضياٌء لها، ونوٌر ل
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 اْلَحقُّ  رَبّْكَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  أُْنِزؿَ  َأنََّما يَػْعَلمُ  َأَفَمنْ ومن جِهل نقَصت حياتُو، وفقَد ُجزًءا من زىرتها، قاؿ اهلل تعالى: 
 .[51: الرعد] َأْعَمى ُىوَ  َكَمنْ 

 ُمِبينٌ  َوقُػْرآفٌ  ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ هلل تعالى: فالجاىُل ُمجرَّد جسٍد يمِشي على األرض وإف كاف حيَّ البَدف، قاؿ ا
 .[70 ،61: يس] اْلَكاِفرِينَ  َعَلى اْلَقْوؿُ  َوَيِحقَّ  َحيِّا َكافَ  َمنْ  لِيُػْنِذرَ ( 61)

 وقد يموُت المرُء برُكوِد ىمَّتو وعزيمِتو، فتذُبل حيويػَُّتو، ويغُدو أسيَر الشهوات والملذَّات، يتحرَُّؾ معها وينشطُ 
 والجنة والنار، وعزيمُتو ماضيٌة في الطاعة والعبادة.والُمسلُم حياتُو وقَّادٌة مع ِذكر اهلل  لها.

عالمة الحياة ىذه الهمَّة التي تجعُل للُمسلم قيمة، ولحياتو معًنى، ولُعمره أثًرا، وقد يموُت المرُء معنويِّا بموت 
ها مع األحداث دليُل الحياة وعالمُة اإليماف. وكيف ال مشاِعره، وتجمُّد عاطفِتو، وحركُة المشاِعر وتجاوبُ 

من فتٍن ُمتراِدفة، وِمَحٍن ُمتتالِية، تعِصُف باألمة  تتحرَّؾ مشاِعُر الُمسلم مع ما يُموُج في شرؽ األرض وغرِبها
رقٌة وَشتاٌت .. اإلسالمية: حرُب إبادٍة .. وانِتهاٌؾ للُمقدَّسات .. وقتٌل وتهجيٌر .. وُسخريٌة واسِتهزاٌء .. وفُ 

 وتخلٌُّف وفقٌر.

تُعَرُض »يقوؿ:  - صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ: سمعُت رسوؿ اهلل  - رضي اهلل عنو -عن ُحذيفة بن الَيماف 
الفتُن على القلوِب كالَحِصيِر ُعوًدا ُعوًدا، فأيُّ قلٍب ُأشرِبَها نُِكَت فيو ُنكتٌة سوداء، وأيُّ قلٍب أنكَرىا نُِكَت فيو 

بيضاء، حتى تصيَر على قلَبين: على أبَيَض مثل الصفاء، قال تُضرُّه فتنٌة ما داَمت السماواُت واألرض،   نُكتةٌ 
ًيا ال يعِرُؼ معروفًا وال يُنِكُر ُمنكًرا إال ما ُأشِرَب من ىواه  .«كالُكوز ُمجخّْ

، قاؿ اهلل تعالى:   اَل  آَذافٌ  َوَلُهمْ  ِبَها يُػْبِصُروفَ  اَل  َأْعُينٌ  ُهمْ َولَ  ِبَها يَػْفَقُهوفَ  اَل  قُػُلوبٌ  َلُهمْ وقد تموُت الحواسُّ
 .[571: األعراؼ] ِبَها َيْسَمُعوفَ 
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وحياُة الحواسّْ تكوف في ُحسن الُخُلق، وأدب الكلمة، وُخشوع النظر، وغضّْ البصر، وخفِض الَجناح، قاؿ 
 .«تبسُُّمك في وجِو أخيَك صدقةٌ »: -صلى اهلل عليو وسلم  -رسوُؿ اهلل 

وقد يموُت المرُء اجتماعيِّا بانِحسار دورِه في الحياة والُمجتمع، وضعِف تواُصِلو مع أىِلو وأقارِِبو والناس، 
 على رسالِتو في بناِء ُمجتمِعو ووطِنو وأمَِّتو، وتنمية شخصيَّتو.فيعيُش ُمنعزاًِل، ويُؤثػُّْر ىذا 

يعني: اليأَس والخموَؿ والكسَل، وتعطيَل الطاقات،  ىي اإلنجاُز والطُّموُح، والموتُ  - عباد اهلل - والحياةُ 
 والَبطاَلة.

اإلنجاُز أف تصنَع شيًئا لنفِسك ووطِنك وأمَّتك وُمجتمعك، ولن يشبَع ُمؤمٌن من خيٍر حتى تكوف الجنة ُمنتهاه، 
 .«أُلوه الِفردوسَ فإذا سألُتم اهلل فاس»الطُّموَح فقاؿ:  - صلى اهلل عليو وسلم -وقد غرَس فينا رسولُنا الكريُم 

 : "إف لي نفًسا توَّاَقة".-رحمو اهلل  -ويقوؿ ُعمر بن عبد العزيز 

ىو موُت اإلنساف في الحياة، ويُفِرُز عواِقَب وخيمًة في السُُّلوؾ واألخالؽ  - عباد اهلل - وموُت الوقت
 والعقيدة.

ناَدى ُمناٍد من ِقَبل الحقّْ: يا ابَن آدـ! أنا : "ما من يوـٍ ينشقُّ فجُره إال -رحمو اهلل  -يقوؿ الحسُن البصريُّ 
 خلٌق جديٌد، وعلى عمِلك شهيٌد، فتزوَّد منّْي بعمٍل صالٍح؛ فإني ال أعوُد إلى يـو القيامة".

كل ساعٍة من ُعمره، ومن الُمؤِسِف أف البعَض ال يُباُلوف بإضاعة أف يُلهَم الرجُل اسِتغالؿ   :وإنو لمن فضِل اهلل
نِعمتاف مغبوٌف فيهما كثيٌر من الناس: الصحَُّة »: -صلى اهلل عليو وسلم  -رسوُؿ اهلل ى، قاؿ أوقاتهم ُسدً 

 .«والفراغ
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قتٌل لساعات الُعمر وإماتٌة لو وشلّّ  وقد تُقتُل الليالي بما ُيسمّْيو بعُضهم "إحياء الليالي"، والتي ىي في حقيقتها
 لحركتو.

مظاىر ُسُلوكيٌَّة سيّْئٌة؛ من حَسٍد، وأنانيٍَّة، وحقٍد، وظُلٍم، فتموُت الحياُة  ، وتفُشووقد تموُت الِقَيُم والمباِدئُ 
 الفاِضَلة بُشُيوع ىذه السُُّلوكيَّات الَمِشينة.

صلى  -حياٌة، وموتُها يقوُد إلى الدَّمار، وجلِب كل عاٍر، واألعراُض غاليٌة وثمينٌة، قاؿ  - عباد اهلل - والِغيرةُ 
 .«أىِلو فهو شهيدٌ ومن قُِتل دوف »: -اهلل عليو وسلم 

إف غيَرة الرجِل على نسائِو دليٌل على قوة إيمانِو وُعُلوّْ ىمَّتو، وُمجتمٌع ُيحَفُظ فيو النساء، ويغاُر فيو الرّْجاُؿ 
ُع األمانة من قلوِب ونضوُب منابِِعها ُمؤشٌّْر خطيٌر إلى مرٍض ُعضاٍؿ. ورف ُمجتمُع طُهٍر وعفاٍؼ، وموُت األمانة

 الرّْجاؿ من مظاىر الخَلل في بُنياف الُمجتمعات.

 ."، وآِخَر ما يبَقى الصالة: "إف أوؿ ما تفِقدوف من ديِنكم األمانة-رضي اهلل عنو  -قاؿ عبُد اهلل بن مسعوٍد 

 تقوـُ الساعُة ال»قاؿ:  - صلى اهلل عليو وسلم -أف رسوَؿ اهلل  - رضي اهلل عنو -وعن عبِد اهلل بن عمرٍو 
 .«حتى يظهَر الُفحُش والتفاُحُش، وقطيعُة الرَِّحم، وحتى يُؤتَمن الخاِئُن وُيخوَّف األمين

 ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َوِللرَُّسوؿِ  ِللَّوِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَاوللرسوؿ حياٌة، قاؿ اهلل تعالى: واالسِتجابُة هلل 
 .[13: ألنفاؿا] ُيْحِييُكمْ 

، وعلى قدر االسِتجابة تكوف االسِتجابُة حياًة بالعمل الصاِلِح، واالمِتثاؿ ألواِمر الشَّرع وتعظيِمها وتحكيِمها
تكوف الحياُة الناِفعُة الطيّْبة، ومن لم يستِجْب هلل وللرسوؿ فحياتُهم ناِقصٌة غيُر كاِملة، وحياتُهم ال ُتسمَّى حياًة 
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َعثُػُهمُ  َواْلَمْوَتى َيْسَمُعوفَ  الَِّذينَ  َيْسَتِجيبُ  ِإنََّما، قاؿ اهلل تعالى: وإف مَشوا على األرض : األنعاـ] اللَّوُ  يَػبػْ
46]. 

 ،ىذا يأقوؿ قول وإياكم بما فيو من اآليات والذكر الحكيم،ي نفعنالقرآف العظيم، و في كم لو لي اهلل  بارؾ
 ، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.ن كل ذنبٍ ولسائر المسلمين م ولكملي العظيم اهلل  وأستغفرُ 

 

 الخطبة الثانية

ال إلو إال اهلل وحده ال شريك وأشهد أف  وأشكُره، - سبحانو -أحمُده  ،الصالحات بنعمتو تتمُّ الذي  الحمد هلل
 و.ى اهلل عليو وعلى آلو وصحبِ صلَّ  ،ه ورسولُونا محمًدا عبدُ نا ونبيَّ دَ وأشهد أف سيّْ  ،لو

 :أما بعد

 َوَأنْػُتمْ  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َواَل  تُػَقاتِوِ  َحقَّ  اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَاقاؿ اهلل تعالى:  فُأوِصيكم ونفسي بتقوى اهلل،
 .[501: عمراف آؿ] ُمْسِلُموفَ 

 عباد اهلل:

 -وِعبرٍة، وُمعِجزٌة تشَهُد على ُقدرتِو  والنوـُ موٌت، وىو آيٌة من آيات اهلل ونعمٌة من نَِعمو، وىو موطُن ِعَظةٍ 
َها َقَضى الَِّتي فَػُيْمِسكُ  َمَناِمَها ِفي َتُمتْ  َلمْ  َوالَِّتي َمْوتَِها ِحينَ  اأْلَنْػُفسَ  يَػتَػَوفَّى اللَّوُ ، -سبحانو   اْلَمْوتَ  َعَليػْ
 .[31: الزمر] ُمَسمِّى َأَجلٍ  ِإَلى اأْلُْخَرى َويُػْرِسلُ 
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ـَ اإلنساُف حتى يعيَش الجَسد، وكثرُة النـو موٌت للحياة، ومِظنَُّة فساٍد، وفواُت فاقتَضت حكمُة اهلل  أف ينا
 المصاِلح.

ه في نهارِه وقياِمو في ليِلو، فقاؿ: "إنني لو نِمُت في  - رضي اهلل عنو -وقد ُسِئل ُعمر بن الخطَّاب  عن ِجدّْ
 نفِسي". نهاِري ضيَّعُت رِعيَّتي، ولو ِنمُت في ليِلي ضيَّعتُ 

 .[60: األنعاـ] بِالنػََّهارِ  َجَرْحُتمْ  َما َويَػْعَلمُ  بِاللَّْيلِ  يَػتَػَوفَّاُكمْ  الَِّذي َوُىوَ قاؿ اهلل تعالى: 

 ُيَصلُّوفَ  َوَماَلِئَكَتوُ  اللَّوَ  ِإفَّ فقاؿ:  ،على رسوؿ الُهدى؛ فقد أمرَكم اهلل بذلك في كتابو - عباد اهلل - أال وصلُّوا
 .[56: األحزاب] َتْسِليًما َوَسلُّْموا َعَلْيوِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا ِبيّْ النَّ  َعَلى

وباِرؾ على محمٍد وأزواِجو وذريَّتو، كما  ،وأزواِجو وذريَّتو، كما صلَّيَت على آؿ إبراىيم محمدٍ  على اللهم صلّْ 
خلفائِو األربعة الراِشدين: أبي بكٍر، وُعمر، ، وارَض اللهم عن إنك حميٌد مجيدٌ  باركَت على آؿ إبراىيم،

، وعن اآلِؿ والصَّحِب الِكراـ، وعنَّا معُهم بعفِوؾ وكرِمك ومنّْك وإحساِنك يا أرَحَم الرَّاِحمين  .وُعثماف، وعليٍّ

ر اللهم أعداَءؾ اللهم أِعزَّ اإلسالـَ والُمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالـَ والُمسلمين، وأِذؿَّ الكفَر والكاِفرين، ودمّْ 
 أعداَء الدين، واجعل اللهم ىذا البلَد آمًنا ُمطمئنِّا وسائر بالد المسلمين.

ارِبط على قلوِبهم، واجَمع  وحّْد ُصفوَفهم، و اللهم انصر الُمجاىدين إلعالء كلمِتك في كل مكاف، اللهم 
 يا قوي يا متين. كلمَتهم، وسدّْد رمَيهم

وُسنَّة  اللهم انُصر ديَنك وكتابكَ  ،اخُذؿ اللهم من خَذَؿ اإلسالـَ والُمسلميناللهم انُصر من نصَر الدّْين، و 
 .نبيّْك وعبادَؾ الُمؤمنين
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اللهم تدبيَره تدميَره يا سميع الدعاء،  اللهم من أرادنا وأراد اإلسالـ والمسلمين بُسوٍء فأشِغلو بنفِسو، واجَعل
 .الراحمين احَفظ بالد اإلسالـ من كل مكروٍه وشرٍّ يا أرحمَ 

 اللهم إنا نسأُلك الجنَة وما قرَّب إليها من قوٍؿ وعمل، ونعوُذ بك من النار وما قرَّب إليها من قوٍؿ وعمل.

اللهم أصِلح لنا ديَننا الذي ىو عصمُة أمرِنا، وأصِلح لنا ُدنيانا التي فيها معاُشنا، وأصِلح لنا آخرتَنا التي إليها 
 .يا رب العالمين لنا في كل خيٍر، والموَت راحًة لنا من كل شرٍّ  معاُدنا، واجعل الحياَة زيادةً 

فواِتح الخير، وخواتِمو، وجواِمعو، وأولو، وآخره، ونسأُلك الدرجات الُعَلى من الجنَّة يا رب اللهم إنا نسأُلك 
 .اللهم إنا نسأُلك الُهدى والتػَُّقى والعفاؼ والِغَنى، العالمين

ِتك ورحمِتك وفضِلك وِرزِقك، اللهم ابُسط علينا من برَكاِتك ورحمِتك وفضِلك اللهم ابُسط علينا من برَكا
 اللهم ابُسط علينا من برَكاِتك ورحمِتك وفضِلك وِرزِقك. وِرزِقك،

 اللهم أِعنَّا وال تُِعن علينا، وانُصرنا وال تنُصر علينا، وامُكر لنا وال تمُكر علينا، واىِدنا ويسّْر الُهدى لنا، وانُصرنا
 على من بَغى علينا.

 اللهم اجعلنا لك ذاِكرين، لك شاِكرين، لك ُمخبتين، لك أوَّاىين ُمنيبين.

 .يا رب العالمين اللهم تقبَّل توبَتنا، واغِسل حوبَتنا، وثبّْت ُحجَّتنا، وسدّْد ألِسَنتنا، واسُلل سخيمَة قلوبِنا

ؾ لنا في ُذرّْيَّاتنا، باِرؾ لنا في أموالِنا وأوقاتِنا يا رب اللهم باِرؾ لنا في أعمارِنا، باِرؾ لنا في أزواِجنا، بارِ 
 العالمين.
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يا رب العالمين، اللهم فرّْج ىموَمنا، ونفّْس ُكروبَنا  اللهم ارحم موتانا، واشِف مرضانا، وُفكَّ أسرانا، وتوؿَّ أمورَنا
 برحمِتك يا أرحَم الراحمين.

و لُهداؾ، واجعل عمَلو في ِرضاؾ يا رب العالمين، اللهم وفّْق م وفّْقاللهلما ُتحبُّ وترضى، اللهم وفّْق إمامنا 
 .يا رب العالمينجميَع ُوالة أمور الُمسلمين للعمل بكتاِبك، وتحكيم شرِعك 

أنت القويُّ ونحن الضُّعفاء، أنت الغنيُّ ونحن الُفقراء، أنِزؿ علينا الغيَث وال تجعلنا من اللهم إنا نسأُلك يا اهلل 
، وال القانِ  طين، اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، اللهم ُسقيا رحمٍة، ال ُسقيا عذاٍب، وال بالٍء، وال ىدـٍ

، وال غرٍؽ، اللهم ُسقيا رحمٍة، ال ُسقيا عذاٍب، وال  غرٍؽ، اللهم ُسقيا رحمٍة، ال ُسقيا عذاٍب، وال بالٍء، وال ىدـٍ
، وال غرؽٍ   رحم الراحمين.برحمِتك يا أ بالٍء، وال ىدـٍ

 ِرضواَنك والجنة، ونعوُذ بك من سَخطك ومن النار.

 لََنا اْغِفرْ  رَبػََّنا، [14 :األعراؼ] اْلَخاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَػْرَحْمَنا لََنا تَػْغِفرْ  َلمْ  َوِإفْ  َأنْػُفَسَنا ظََلْمَنا رَبػََّنا
ْخَوانَِنا يَمافِ  َسبَػُقونَا الَِّذينَ  َوإِلِ : الحشر] رَِحيمٌ  رَُءوؼٌ  ِإنَّكَ  رَبػََّنا آَمُنوا ِللَِّذينَ  ِغالِّ  قُػُلوبَِنا ِفي َتْجَعلْ  َواَل  بِاإْلِ

نْػَيا ِفي آتَِنا رَبػََّنا، [50  .[105 :البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ

َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاءِ  ْحَسافِ َواإْلِ  بِاْلَعْدؿِ  يَْأُمرُ  اللَّوَ  ِإفَّ   َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَػْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَػنػْ
 .[10: النحل] َتذَكَُّروفَ 

 فاذكروا اهللَ يذُكركم، واشُكروه على نعِمو يزِدكم، ولذِكُر اهلل أكبر، واهللُ يعلُم ما تصَنعوف.

 


