
علمات حسن الاتة
02.04.10 

 المد ل الكري الفتاح، أهل الكرم والسماح، الزل لن عامله بالرباح، سبحانه فالق الصباح وخالق
  الرواح، أحده سبحانه على نعم تتجدد بالغدو والرواح، وأشكره على ما صرف من الكروه وأزاح،
 وأشهد أن ل اله إل ال وحده ل شريك له شهادة با للقلب انفساح وانشراح، وأشهد أن سيدنا ممد

  اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك ممد وعلى آلMMه عبده ورسوله الذي أرسل بالدى والصلح،
.وأصحابه ما بدا نم ولح

 

 وXلbقb̀د وXصàينXا ا̂لذZينX أ[وت\وا ال]كZتXابX{عباد ال أوصيكم ونفسي بتقوى ال، فإنا وصية ال للولي والخرين،
Xق[وا ال̂لهaات Zنbاك[̀م أaيdإXك[̀م وZ̀بلb̀ن قZ131من الية: النساء}(م.(

 أن يوفق العبد قبل موته للبتعاد عما يغضب الرب سبحانه،: إن حسن الاتة هو :أيها السلون عباد ال
 والتوبة من الذنوب والعاصي، والقبال على الطاعات وأعمال الي، ث يكون موته بعد ذلك على هذه

-قال رسMMول ال: قال -رضي ال عنه-الال السنة، وما يدل على هذا العن ما صح عن أنس بن مالك

 يوفقه لعمل صال: (كيف يستعمله؟ قال : قالوا) إذا أراد ال بعبده خياt استعمله-: (صلى ال عليه وسلم
)قبل موته

 احد
 :وما عسله؟ قMMال: قيل) بعبد خياt عسله-عز وجل-إذا أراد ال-: (صلى ال عليه وسلم-وقال رسول ال

)له عملt صالاt قبل موته، ث يقبضه عليه-عز وجل-يفتح ال(
احد 

-إن العبد الؤمن يبشر عند موته برضوان ال، ورحته، وجنته ، واستحقاق كرامته تفضلt منMMه :عباد ال

 إd̂ن ا̂لذZينX قbال[وا رXب�نXا ال̂له\ ث[مa ا̀ستXقbام\وا تXتXنXزaل[ عXلb̀يهdم\ ال]مXلئZكbة[ أb̂لا تXخMMXاف[وا وXل-: {جل وعل-، كما قال-تعال
bد\ونXي ك[̀نت\̀م ت\وعZا̂لت ZةaنXال]جdر\وا بZ̀بشbأXن\وا وX̀حزX30:فصلت} (ت .  وهذه البشMارة تكMMون للمMؤمني عنMد)

 للعمل الصال، أما من عمل غي ذلك فMMإنه يبشMMر-تعال-احتضارهم، وذلك لن يكون إل لن وفقه ال
.بعذاب ال وسخطه

 

 صMMلى ال-قال رسول ال: قالت-رضي ال عنها-وما يدل على هذا أيضاt ما جاء عن أم الؤمني عائشة
 !يا نMMب ال : فقلت) من أحب لقاء ال أحب ال لقاءه، ومن كره لقاء ال كره ال لقاءه-: (عليه وسلم

 ليس كذلك ، ولكن الؤمن إذا بشر برحMMة ال ورضMMوانه: (أكراهية الوت، فكلنا نكره الوت؟ فقال 



مسلم)وجنته أحب لقاء ال، وإن الكافر إذا بشر بعذاب ال وسخطه كره لقاء ال وكره ال لقاءه
 معن الديث أن البة والكراهية الت تعتب شرعاt هي الت تقع عنMMد النMMزع ف-: "رحه ال-قال النووي

".الالة الت ل تقبل فيها التوبة، حيث ينكشف الال للمحتضر، ويظهر له ما هو صائر إليه

 إن الشارع الكيم قد جعل علمات يستدل با على حسن الاتة، فأيا امMMرئ مMMات: أيها السلمون
:بإحداها كانت بشارة له، ويا لا من بشارة، ومن هذه العلمات

 -:صلى ال عليه وسلم-قال رسول ال̂له: قال- رضي ال عنه-فعن معاذ بن جبل :النطق بالشهادة عند الوت

)bةaنXال]ج bلXخX̂لا ال̂له\ دdإ Xهbلdا إbل ZهZامbلbر\ كZآخ bانb̀ن كXم(
ابوداوود

 فعن بريدة أنه كان براسان فعاد أخاt له وهو مريض فوجده قد مات وإذا هو :ومنها الوت برشح البي
مX̀وت\ ال]م\̀ؤمZنd بdعXرXقd ال]جXبdيMMd: (يقول-صلى ال عليه وسلم-ال أكب سعت رسول ال: يعرق جبينه فقال

dي(
احد

 مXا مZ̀ن م\̀سلZم� يXم\وت\ يMMX̀ومX ال]ج\م\عMMXةZ أb̀و لb̀يلMMbةb( - :صلى ال عليه وسلم-لقوله:الوت ليلة المعة أو نارها
d̀برbال]ق bةX̀تنZاه\ ال̂له\ فbقX̂لا وdإ ZةXال]ج\م\ع(

الترمذي

 وXل تX̀حسXبXنa ا̂لذZينX ق[تZل[وا فZي سXبdيلd ال̂لهZ أb̀موXاتاt بXل] أb̀حيXاء� عZ̀نMMدX{ -:تعال-قال ال :الستشهاد ف ساحة القتال
 رXب�هd̀م ي\̀رزXق[ونb فbرdحZيX بdمXا آتXاه\م\ ال̂له\ مZ̀ن فb̀ضلZهZ وXيX̀ستX̀بشZر\ونb بdا̂لذZينX لb̀م يXل]حXق[وا بdهd̀م مZ̀ن خXل]فZهd̀م أb̂لا خMMX̀وف�

bن\ونX̀حزXل ه\̀م يX̀م وd̀يهbلX170-169:آل عمران}(ع.(

 لZلشaهdيدZ عZ̀ندX ال̂لهZ سZت� خZصMMXال�-:(صلى ال عليه وسلم-قال رسول ال: وعن القداد بن معدي كرب قال
 ي\̀غفbر\ لbه\ فZي أbوaلd دXف]عXة� وXيXرXى مXق]عXدXه\ مZ̀ن ال]جXنaةZ وXي\جXار\ مZ̀ن عXذbابd ال]قb̀برd وXيXأ]مXن\ مZ̀ن ال]فbزXعd ال]أbك]بMMXرd وXي\وضMXع\
dيZال]ع dح\ور[̀ن الZم tةX̀وجXز XيZ̀بعXسXو d̀ينXتXن[ج\ اثaوXي\زXا وXيهZا فXمXا وX̀ن الد�̀نيZ̀ير� مXا خX̀نهZم ]ةXوت]اقXال]ي dارbقXاج\ ال]وXت ZهZأ]سXى رbلXع 

Zهdبdارbقb̀ن أZم XيZ̀بعXي سẐفع\ فXي\شXالترمذي)و
 -:قال رسول ال –صلى ال عليه وسMMلم: قال- عن أب هريرة –رضي ال عنه. الوت غازياt ف سبيل ال

 إd̂ن ش\هXدXاء� أ[مaتMMZي إdذtا: (قال .يا رسول ال من قتل ف سبيل ال فهو شهيد: قالوا)مXا تXع\د�ونb الشaهdيدX فZيك[̀م(
 مX̀ن ق[تZلb فZي سXبdيلd ال̂لهZ فbه\وX شXهdيد� وXمX̀ن مXاتX فZي سXبdيلd ال̂لهZ فbه\وX: (فمن هم يا رسول ال؟ قال: قالوا) لbقbلZيل�

)شXهdيد� وXمX̀ن مXاتX فZي ال̂طاع\ونZ فbه\وX شXهdيد� وXمX̀ن مXاتX فZي ال]بXط]نd فbه\وX شXهdيد� وXال]غXرdيق\ شXهdيد�
مسلم

 :هو السهال، وقيل: وقيل. أي بداء البطن وهو الستسقاء وانتفاخ البطن ": وXمX̀ن مXاتX فZي ال]بXط]نd: "قوله



.الذي يشتكي بطنه

 :فعن حفصة بنت سيين قالت قال ل أنس بن مالك ب مات يي بن أب عمرة قالت :الوت بالطاعون

)ال̂طاع\ون[ شXهXادXة� لZك[ل¡ م\̀سلZم�-: (قال رسول ال –صلى ال عليه وسلم: فقال: بالطاعون قال: قلت
 متفMMMق

 عليه

 

 

 

 الش�هXدXاء¢ خX̀مسXة� ال]مXط]ع\ون[، وXال]مX̀بط[ون[، وXال]غXرdيMMق\،...-: (صلى ال عليه وسلم-لقوله: الوت بالغرق والدم
Zال̂له dيلdبXي سZيد\ فdهaالشXو ،d̀دمXب\ ال]هZاحXصXو(...

متفق عليه

 صلى-عاد رسول ال: قال-رضي ال عنه-لديث عبادة بن الصامت: موت الرأة ف نفاسها بسبب ولدها
 قتMMل السMMلم: قالوا) ؟مX̀ن ش\هXدXاء¢ أ[مaتZي:(عبد ال بن رواحة فما توز له عن فراشة فقال-ال عليه وسلم

 إd̂ن ش\هXدXاء� أ[مaتZي إdذtا لbقbلZيل� قb̀تل[ ال]م\̀سلZمd شXهXادXة�، وXال̂طاع\ون[ شXهXادXة�، وXال]بXط]ن\، وXال]غXرXق\، وXال]مX̀رأbة[: (شهادة قال
)يXق]ت\ل[هXا وXلbد\هXا جX̀معXاء�

احد

 

مX̀ن ق[تZلb د\ونb مXالZهZ فbه\وX شXهdيد�-: (صلى ال عليه وسلم-، لقولهالوت ف سبيل الدفاع عن الال الراد غصبه
)مX̀ن أ[رdيدX مXال[ه\ بdغX̀يرd حXق¥ فbقbاتXلb فbق[تZلb فbه\وX شXهdيد�: (وف رواية للمام أحد)د�

 مX̀ن ق[تZلb د\ونb مXالZهZ فbه\وX شMMXهdيد�،( -: صلى ال عليه وسلم-؛ لقولهالوت ف سبيل الدفاع عن الدين والنفس
)وXمX̀ن ق[تZلb د\ونb دZينdهZ فbه\وX شXهdيد�، وXمX̀ن ق[تZلb د\ونb دXمZهZ فbه\وX شXهdيد�، وXمX̀ن ق[تZلb د\ونb أb̀هلZهZ فbه\وX شXهdيد�

ابوداوود 

 رdبXاط[ يX̀وم� وXلb̀يلbة� خX̀ير� مZ̀ن صZيXامd شX̀هر� وXقZيMMXامZهZ،( -: صلى ال عليه وسلم-لقوله :الوت مرابطtا ف سبيل ال
bانaتbف[ال XنZمbأXه\ و]̀زقdر Z̀يهbلXع Xيdأ[̀جرXل[ه\ وX̀عمXي bانbي كZل[ه\ ا̂لذXمXع Z̀يهbلXى عXرXج XاتXن] مdإXو(

مسلم

 مX̀ن قbالb لbا إdلbهX إd̂لا ال̂له\ ا̀بتZغXاء� وX̀جهZ ال̂لهZ خ\تZمX لbه\ بdهMMXا( -: صلى ال عليه وسلم-لقوله :الوت على عمل صال
Zال̂له Z̀جهXاء� وXغZة� ا̀بتbقXدXصdب XقaدXصX̀ن تXمXو ،bةaنXال]ج bلXخXا دXهdه\ بbل XمZخ\ت Zال̂له Z̀جهXاء� وXغZ̀و̈ما ا̀بتXي XامX̀ن صXمXو ،bةaنXال]ج bلXخXد 

bةaنXال]ج bلXخXا دXهdه\ بbل XمZخ\ت(
احد

 إن هذه العلمات هي من البشائر السنة الت تدل على حسن الاتة، ولكننا مع ذلك ل: أيها السلمون



 بالنة كاللفاء الربعة- صلى ال عليه وسلم-نزم لشخص ما بعينه أنه من أهل النة إل من شهد له النب
 نسأل ال تعال أن يرزقنا حسن الاتة، وأن يرزقنا النة، وأن يبيªض وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض.. 

.وجوه

 

  :  الطبة الثانية
 المد\ ل معز� من أطاعه واتقاه، ومذZل¡ من خالف أمره وعصاه، أحده ربªي وأشكره على ما أسبغ مMMن
 نعXمZه، وأشهد أن ل إله إل ال وحدXه ل شريك له، ل إلهX ول ربa سواه، وأشهد أ̂ن نبيaنا وسيªدنا ممª̈دا
 عبده ورسوله اصطفاه موله، اللهمª صل وسل¡م وبارك على عبدك ورسولك ممد، وعلى آله وصMMحبه

:أما بعد.ومن واله

 إن آخر ساعة ف حياة النسان هي اللخص لا كانت عليه حياته كلها، فمن كان مقيماt على :عباد ال 
.بدا ذلك عليه ف آخر حياته ذكراt، وتسبيحاt، وتليلt، وعبادة، وشهادة-عز وجل-طاعة ال

-رضوان ال عليهم-ننظر كيف كانت ساعة الحتضار على سلفنا الصال-: أيها الحبة ف ال-فتعالوا بنا

 الذين عاشوا على طاعة ال، وماتوا على ذكر ال، يأملون ف فضل ال ويرجون رحة ال، مع ما كانوا
.عليه من الي والصلح

 يMMا رب إذا: "قMMائلt-عز وجل-عندما خرج لعركة أحد دعا ال-رضي ال عنه-فهذا عبد ال بن جحش
 لقيت العدو فلقن رجلt شديداt بأسه، شديداt حرده فأقاتله فيك، ويقاتلن، ث يأخذن ويMMدع أنفMMي

 فيك وف رسMMولك، فتقMMول: وأذن، فإذا لقيتك غداt، قلت يا عبد ال من جدع أنفك وأذنك، فأقول
.وبعد العركة رآه بعض الصحابة مدوع النف والذن كما دعا. صدقت

  ف أصحابه حاثاt لم على الستشMMهاد ف سMMبيل ال ف وهذا عمي بن المام عندما خطب رسول ال
 فسمع عمي بن ال[مام هذا الفضل العظيم،).قوموا إل جنة عرضها السموات والرض: (معركة بدر قال 

 فأخرج عمي ترات مMMن).فإنك من أهلها:(فقال. إن أرجو أن أكون من أهلها! وال يا رسول ال: وقال
 إنا لياة طويلة إن أنا حييت حت: جعبته ليأكلها ويتقوى با، فما كادت تصل إل فمه حت رماها وقال

.آكل ترات، فقاتل الشركي حت قتل

 فخرجوا فقعدوا على. أخرجوا عن فل يبق أحد: قال لن حوله- رحه ال-ولا احتضر عمر بن عبد العزيز



 تلك الMMدار الخMMرة: مرحباt بذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ول جان، ث قال: الباب فسمعوه يقول
-.رحه ال-نعلها للذين ل يريدون علواt ف الرض ول فساداt والعافية للمتقي، ث ق[بض

 هذه بعض صور لسن الاتة لسلفنا الصال، فماذا عن زماننا أيها الحبة ف ال، ما من زمان :عباد ال
 إل وفيه أناس صالون، وعباد زاهدون، فماذا عن هؤلء ف آخر حياتم تعالوا بنا نذكر بعضاt من هMذه

.المثلة

 يروى أن أحد الصالي حدث له حادث سي وبينما هو ف سكرات الوت إذا به يقرأ القرآن ث يتMMم
 وهاهو رجل آخر يوت وهو. فيا ل ما أحسنها من خاتة. بشهادة أن ل إله إل ال وأن ممد رسول ال

 صائم ل رب العالي، وثالث يوت ف سبيل ال، وآخر وهو ساجد ل رب العالي، وهكذا ل يMMزال
.زماننا ملئ بالصالي واليين

 إن حسن الاتة لا أسباب، لن أراد أن يوفقه ال لسن الاتة، وإن من أسباب حسMMن :أيها السلمون
. الاتة النية الصالة، والخلص ل؛ لن النية والخلص شرطان للعمال القبولة

 قMMال: قال-رضي ال تعال عنه-ومن أسباب الاتة السنة الافظة على الصلوات جاعة، فعن أب موسى
)من صلى البدXين دخل النة-: (صلى ال عليه وسلم-رسول ال

 ها الفجر والعصMMر،: والبدان متفق عليه
. ومن داوم عليهما وص̂لها فهو بالقZيامd بdغيها من الصªلوات أول

 -:تعال-ومن أسباب التوفيق لسن الاتة اليان والصلح، الصلح للنفس، والصلح للغي، كما قال

.48:النعام} فbمX̀ن آمXنX وXأb̀صلbحX فbلb خX̀وف� عXلb̀يهd̀م وXلb ه\̀م يX̀حزXن\ون{

 تZل]MMكX-: {تعال-ومنها تقوى ال ف السر والعلن، بامتثال أمره واجتناب نيه والدوام على ذلك، كما قال
XيZقaم\ت[لZل ]ةXبZاقXع[الXا̈دا وXسbف bلXو dي ال�̀رضZ̈وا ف]ع\ل bيد\ونdي\ر bل XينẐلذZا لXل[هX̀جعXة[ نXرZار\ الخaال83:القصص}الدMMوق ،-

.132:طه} وXأ]م\̀ر أb̀هلbكX بdالصaلةZ وXا̀صطbبd̀ر عXلb̀يهXا ل نX̀سأbل[كX رd̀زقtا نX̀حن\ نX̀رز\ق[كX وXال]عXاقZبXة[ لZلتaق]وXى-:{تعال

 إdن تX̀جتXنdب\وا كbبXائZرX مXا ت\̀نهX̀ونb عX̀نه\ ن\كbف¡MM̀ر-: {تبارك وتعال-ومZنها اجتناب الكبائر وعظائم الذنوب، قال ال
.31:النساء}عXنك[̀م سXي�ئbاتZك[̀م وXن\̀دخZل]ك[م م�̀دخXلt كbرd̈يا

 رضMMي ال-، واتباع طريق الهاجرين والنصار والتابعي لم-صلى ال عليه وسلم-ومنها لزوم هدي النب
 لbقb̀د كbانb لbك[̀م فZي رXس\ولd ال̂لهZ أ[̀سوXة� حXسXنXة� ل¡مXن كbانb يX̀رج\و ال̂لMMهX وXال]يMMX̀ومX-: {تعال-، قال ال-تعال عنهم

 وXالسaابdق[ونb ال�وaل[ونb مZنX ال[هXاجdرdينX وXال�نصXارd وXا̂لذZينX-: {تعال-، وقال21:الحزاب} الخZرX وXذbكbرX ال̂لهX كbثZ̈يا
 اتaبXع\وه\م بdإd̀حسXان� رaضZيX ال̂له\ عX̀نه\̀م وXرXض\وا عX̀نه\ وXأbعXدa لbه\̀م جXنaات� تX̀جرdي تX̀حتXهXا ال�̀نهXار\ خXالZدZينX فZيهXا أbبMMẌدا



.100:التوبة}ذbلZكX ال]فb̀وز\ ال]عXظZيم\

 ومZن السباب البعد عن ظلم الناس وعدم البغي والعدوان عليهم ف نفس، أو مال، أو عMMرض، ففMMي
)السلم من سلم السلمون من لسانه ويده، والهاجر من هجر ما حرم ال: (الديث

  البخاري
 ا̂لذZينX ي\نفZق[ونb-: {تعال-ومن أسباب التوفيق لسن الاتة الحسان إل اللق وكف الشر عنهم، قال ال

bن\ونX̀حزXه\̀م ي bلX̀م وd̀يهbلX̀وف� عXخ bلX̀م وdب�هXر XندZ̀جر\ه\̀م عbه\̀م أbلbف tةXيdلنXعẌرا وZس dارXهaالنXو dا̂لل̀يلdه\م بbالX̀موbرة} أMMالبق:

274.

 وXقbالb رXب�ك[م\ ا̀دع\ونdي أb̀ستXجd̀ب لbك[̀م إd̂ن ا̂لذZينX-: {تعال-ومن أسباب حسن الاتة الدعاء بذلك للنفس، قال
XينdرZاخXد XمaنXهXج b̀دخ\ل[ونXيXي سZتXادXبZ̀ن عXع bر\ونdك]بX̀ستXة60:غافر} يMMن الاتMMود\عاء السلم لخيه السلم بس ، 

 آمي، ولMMك: ما من مسلم يدعو لخيه بالغيب إل قال اللMMك: (مستجاب بظهر الغيب، وف الديث
). بثله

 اتقوا ال حق التقوى وراقبوه حق الراقبة فإن اليوم عمل بل حساب، وغداt حساب بل عمل، :عباد ال
 واسعوا إل تصيل أسباب حسن الاتة فإنا بداية الي والسعادة، فإن العبد الؤمن يبشر بالنMMة عنMMد

 اللهم إنا نسألك حسن الامة، اللهم اختم لنا بالشهادة ف سبيلك، اللهم وفقنا للعمل الصال الذي. موته
.يكون سبباt ف توفيقنا لسن الاتة

وصلى ال وسلم على نبينا ممد والمد ل رب العالي،،،


