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
عبده ورسوله الذي أرسل بالدى والصلح ،اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك ممد وعلى آلMMه
وأصحابه ما بدا نم ولح.
عباد ال أوصيكم ونفسي بتقوى ال ،فإنا وصية ال للولي والخرين}،وXلbق̀bد وXص̀aينXا ال^ذZين Xأ]وت\وا ال[كZتXابX
مZن` ق̀bبلZك]̀م وXإdيaاك]̀م أbن Zاتaق]وا الل^ه){Xالنساء :من الية .(131
أيها السلون عباد ال :إن حسن الاتة هو :أن يوفق العبد قبل موته للبتعاد عما يغضب الرب سبحانه،
والتوبة من الذنوب والعاصي ،والقبال على الطاعات وأعمال الي ،ث يكون موته بعد ذلك على هذه
Mول ال-
الال السنة ،وما يدل على هذا العن ما صح عن أنس بن مالك-رضي ال عنه-قال  :قال رسM
صلى ال عليه وسلم) :-إذا أراد ال بعبده خيا tاستعمله( قالوا :كيف يستعمله؟ قال ) :يوفقه لعمل صال
قبل

احد

موته(

وقال رسول ال-صلى ال عليه وسلم) :-إذا أراد ال-عز وجل-بعبد خيا tعسله( قيل :وما عسله؟
)يفتح ال-عز وجل-له عمل tصالا tقبل موته ،ث يقبضه

احد

قMMال:

عليه(

Mه-
منM

عباد ال :إن العبد الؤمن يبشر عند موته برضوان ال ،ورحته ،وجنته  ،واستحقاق كرامته تفض t
ل
Mاف]وا وXل
تعال ،-كما قال-جل وعل} :-إdن^ ال^ذZين Xقbال]وا رXب•نXا الل^ه\ ث]م aاس`تXقbام\وا تXتXنXزaل] عXل̀bيهdم\ ال[مXلئZكbة] أbل^ا تXخMX
Mون للمMؤمني عنMد
تXح`زXن\وا وXأ̀bبشZر\وا بdال[جXنaة Zال^تZي ك]̀نت\̀م ت\وعXد\ون) {bفصلت . (30:وهذه البشMارة تكM
احتضارهم ،وذلك لن يكون إل لن وفقه ال-تعال-للعمل الصال ،أما من عمل غي ذلك فMMإنه يبشMMر
بعذاب ال وسخطه.
وما يدل على هذا أيضا tما جاء عن أم الؤمني عائشة-رضي ال عنها-قالت :قال رسول ال-صMMلى ال
عليه وسلم) :-من أحب لقاء ال أحب ال لقاءه ،ومن كره لقاء ال كره ال لقاءه( فقلت :يا نMMب ال !
Mوانه
Mة ال ورضM
أكراهية الوت ،فكلنا نكره الوت؟ فقال ) :ليس كذلك  ،ولكن الؤمن إذا بشر برحM

وجنته أحب لقاء ال ،وإن الكافر إذا بشر بعذاب ال وسخطه كره لقاء ال وكره ال لقاءه(مسلم
Mزع ف
Mد النM
قال النووي-رحه ال" :-معن الديث أن البة والكراهية الت تعتب شرعا tهي الت تقع عنM
الالة الت ل تقبل فيها التوبة ،حيث ينكشف الال للمحتضر ،ويظهر له ما هو صائر إليه".
أيها السلمون :إن الشارع الكيم قد جعل علمات يستدل با على حسن الاتة ،فأيا امMMرئ مMMات
بإحداها كانت بشارة له ،ويا لا من بشارة ،ومن هذه العلمات:
النطق بالشهادة عند الوت :فعن معاذ بن جبل-رضي ال عنه -قال :قال رسول الل^ه-صلى ال عليه
)مXن` كbان bآخZر\ كbلbامZه Zلbا إdلbه Xإdل^ا الل^ه\ دXخXلb

ابوداوود

وسلم:-

ال[جXنaة(b

ومنها الوت برشح البي :فعن بريدة أنه كان براسان فعاد أخا tله وهو مريض فوجده قد مات وإذا هو
يعرق جبينه فقال :ال أكب سعت رسول ال-صلى ال عليه وسلم-يقول) :م̀Xوت\ ال[م\̀ؤمZن dبdعXرXق dال[جXبdيMMd
يd

احد

(

̀Mوم Xال[ج\م\عMXة Zأ̀bو ل̀bيلMbةb
الوت ليلة المعة أو نارها:لقوله-صلى ال عليه وسلم) : -مXا مZن` م\س`لZم’ يXم\وت\ يMX
ال[ج\م\عXة Zإdل^ا وXقbاه\ الل^ه\ ف̀ZتنXةb

الترمذي

ال[ق̀bبر(d

الستشهاد ف ساحة القتال :قال ال-تعال} :-وXل تXح`سXبXن aال^ذZين Xق]تZل]وا فZي سXبdيل dالل^ه Zأ̀bموXاتا tبXل[ أbح`يXاء“ ع̀ZنX Mد
رXب•ه̀dم ي\̀رزXق]ون bفbرdحZي XبdمXا آتXاه\م\ الل^ه\ مZن` فbض`لZه ZوXيXس`ت̀XبشZر\ون bبdال^ذZين Xل̀bم يXل[حXق]وا بdه̀dم مZن` خXل[فZه̀dم أbل^ا خ̀MMXوف”
عXل̀bيه̀dم وXل ه\̀م يXح`زXن\ون){bآل عمران.(170-169:
Mا ’ل
وعن القداد بن معدي كرب قال :قال رسول ال-صلى ال عليه وسلم):-لZلشaهdيد Zع̀Zند Xالل^ه ZسZت• خZصMX
ي\̀غفbر\ لbه\ فZي أbوaل dدXف[عXة– وXيXرXى مXق[عXدXه\ مZن` ال[جXنaة ZوXي\جXار\ مZن` عXذbاب dال[ق̀bبر dوXيXأ[مXن\ مZن` ال[فbزXع dال[أbك[بMXر dوXي\وضMXع\
عXلbى رXأ[سZه ZتXاج\ ال[وXقbار dال[يXاق]وتXة] م̀ZنهXا خ̀Xي ر” مZن` ال د•̀نيXا وXمXا فZيهXا وXي\ زXوaج\ اث[نXت̀Xين dوXس̀XبعZي Xز̀XوجXة tم Zن` ال[ح\ور dال[عZيd
وXي\شXف^ع\ فZي س̀XبعZي XمZن` أbقbارdبdه(Zالترمذي
Mلم:-
وسM

الوت غازيا tف سبيل ال .عن أب هريرة –رضي ال عنه -قال :قال رسول ال –صلى ال عليه
)مXا تXع\د•ون bالشaهdيد XفZيك]̀م(قالوا :يا رسول ال من قتل ف سبيل ال فهو شهيد .قال) :إdن^ ش\هXدXاء šأ]مaتMMZي إdذtا
لbقbلZيل›( قالوا :فمن هم يا رسول ال؟ قال) :مXن` ق]تZل bفZي سXبdيل dالل^ه Zفbه\و XشXهdيد” وXمXن` مXات XفZي سXبdيل dالل^ه Zفbه\وX
شXهdيد” وXمXن` مXات XفZي الط^اع\ون Zفbه\و XشXهdيد” وXمXن` مXات XفZي ال[بXط[ن dفbه\و XشXهdيد” وXال[غXرdيق\

شXهdيد”(

مسلم

قوله" :وXمXن` مXات XفZي ال[بXط[ن :"dأي بداء البطن وهو الستسقاء وانتفاخ البطن  .وقيل :هو السهال،

وقيل:

الذي يشتكي

بطنه.

الوت بالطاعون :فعن حفصة بنت سيين قالت قال ل أنس بن مالك ب مات يي بن أب عمرة
قلت :بالطاعون قال :فقال :قال رسول ال –صلى ال عليه وسلم) :-الط^اع\ون] شXهXادXة› لZك]ل¡

عليه

م\س`لZم’(

قالت :

MMق
متفM

الوت بالغرق والدم :لقوله-صلى ال عليه وسلم...) :-الش•هXدXاء ¢خ̀XمسXة› ال[مXط[ع\ون] ،وXال[م̀Xبط]ون] ،وXال[غXرdيMMق\،
وXصXاحZب\ ال[ه̀Xدم ،dوXالشaهdيد\ فZي سXبdيلd

الل^ه(...Z

متفق عليه

موت الرأة ف نفاسها بسبب ولدها :لديث عبادة بن الصامت-رضي ال عنه-قال :عاد رسول ال-صلى
ال عليه وسلم-عبد ال بن رواحة فما توز له عن فراشة فقال):مXن` ش\هXدXاء ¢أ]مaتZي؟( قالوا :قتMMل السMMلم
شهادة قال) :إdن^ ش\هXدXاء šأ]مaتZي إdذtا لbقbلZيل› ق̀bتل] ال[م\س`لZم dشXهXادXة› ،وXالط^اع\ون] شXهXادXة› ،وXال[بXط[ن\ ،وXال[غXرXق\ ،وXال[م̀Xرأbة]
يXق[ت\ل]هXا وXلbد\هXا

احد

ج̀XمعXاء(š

الوت ف سبيل الدفاع عن الال الراد غصبه ،لقوله-صلى ال عليه وسلم) :-مXن` ق]تZل bد\ون bمXالZه Zفbه\و XشXهdيد”
د” (وف رواية للمام أحد) :مXن` أ]رdيد XمXال]ه\ بdغ̀Xير dحXق ¥فbقbاتXل bفbق]تZل bفbه\و XشXهdيد”(
الوت ف سبيل الدفاع عن الدين والنفس؛ لقوله-صلى ال عليه وسلم) :-مXن` ق]تZل bد\ون bمXالZه Zفbه\و XشMXهdيد”،
وXمXن` ق]تZل bد\ون bدZينdه Zفbه\و XشXهdيد” ،وXمXن` ق]تZل bد\ون bدXمZه Zفbه\و XشXهdيد” ،وXمXن` ق]تZل bد\ون bأ̀bهلZه Zفbه\وX

ابوداوود

شXهdيد”(

الوت مرابطtا ف سبيل ال :لقوله-صلى ال عليه وسلم) :-رdبXاط] ي̀Xوم’ وXل̀bيلbة– خ̀Xير” مZن` صZيXام dش̀Xهر’ وXقZيMMXامZه،Z
وXإdن[ مXات XجXرXى عXل̀bيه ZعXمXل]ه\ ال^ذZي كbان bي̀XعمXل]ه\ وXأ]ج`رdي XعXل̀bيه Zر̀dزق]ه\ وXأbمZنX

ال[فbتaان(b

مسلم

الوت على عمل صال :لقوله-صلى ال عليه وسلم) :-مXن` قbال bلbا إdلbه Xإdل^ا الل^ه\ ا̀بتZغXاء šوXج`ه Zالل^ه Zخ\تZم Xلbه\ بdهMMXا
دXخXل bال[جXنaة ،bوXمXن` صXام Xي̀Xو̈ما ا̀بتZغXاء šوXج`ه Zالل^ه Zخ\تZم Xلbه\ بdهXا دXخXل bال[جXنaة ،bوXمXن` تXصXدaق XبdصXدXقbة– ا̀بتZغXاء šوXج`ه Zال^لهZ
خ\تZم Xلbه\ بdهXا دXخXلb

احد

ال[جXنaة(b

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

نزم لشخص ما بعينه أنه من أهل النة إل من شهد له النب-صلى ال عليه وسلم -بالنة كاللفاء الربعة
 ..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 إله Xول رب aسواه ،وأشهد أن^ نبيaنا وسيªدنا مم̈ªدا
عبده ورسوله اصطفاه موله ،الل-هم ªصل -وسل¡م وبارك على عبدك ورسولك ممد ،وعلى آله وصMMحبه
ومن واله.أما بعد:
عباد ال :إن آخر ساعة ف حياة النسان هي اللخص لا كانت عليه حياته كلها ،فمن كان مقيما tعلى
طاعة ال-عز وجل-بدا ذلك عليه ف آخر حياته ذكرا ،tوتسبيحا ،tوتليل ،tوعبادة ،وشهادة.
عليهم-

فتعالوا بنا-أيها الحبة ف ال :-ننظر كيف كانت ساعة الحتضار على سلفنا الصال-رضوان ال
الذين عاشوا على طاعة ال ،وماتوا على ذكر ال ،يأملون ف فضل ال ويرجون رحة ال ،مع ما كانوا
عليه من الي والصلح.

Mا رب إذا
Mائل" :tيM
فهذا عبد ال بن جحش-رضي ال عنه-عندما خرج لعركة أحد دعا ال-عز وجل-قM
لقيت العدو فلقن رجل tشديدا tبأسه ،شديدا tحرده فأقاتله فيك ،ويقاتلن ،ث يأخذن ويMMدع أنفMMي
وأذن ،فإذا لقيتك غدا ،tقلت يا عبد ال من جدع أنفك وأذنك ،فأقول :فيك وف رسMMولك ،فتقMMول
صدقت .وبعد العركة رآه بعض الصحابة مدوع النف والذن كما دعا.
Mبيل ال ف
Mهاد ف سM
وهذا عمي بن المام عندما خطب رسول ال ف أصحابه حاثا tلم على الستشM
معركة بدر قال ) :قوموا إل جنة عرضها السموات والرض(.فسمع عمي بن ال]مام هذا الفضل العظيم،
Mن
وقال :وال يا رسول ال! إن أرجو أن أكون من أهلها .فقال):فإنك من أهلها(.فأخرج عمي ترات مM
جعبته ليأكلها ويتقوى با ،فما كادت تصل إل فمه حت رماها وقال :إنا لياة طويلة إن أنا حييت حت
آكل ترات ،فقاتل الشركي حت قتل.
ولا احتضر عمر بن عبد العزيز-رحه ال -قال لن حوله :أخرجوا عن فل يبق أحد .فخرجوا فقعدوا على

الباب فسمعوه يقول :مرحبا tبذه الوجوه ،ليست بوجوه إنس ول جان ،ث قال :تلك الMMدار الخMMرة
نعلها للذين ل يريدون علوا tف الرض ول فسادا tوالعافية للمتقي ،ث ق]بض-رحه ال.-
عباد ال :هذه بعض صور لسن الاتة لسلفنا الصال ،فماذا عن زماننا أيها الحبة ف ال ،ما من زمان
إل وفيه أناس صالون ،وعباد زاهدون ،فماذا عن هؤلء ف آخر حياتم تعالوا بنا نذكر بعضا tمن هMذه
المثلة.
يروى أن أحد الصالي حدث له حادث سي وبينما هو ف سكرات الوت إذا به يقرأ القرآن ث يتMMم
بشهادة أن ل إله إل ال وأن ممد رسول ال .فيا ل ما أحسنها من خاتة .وهاهو رجل آخر يوت وهو
صائم ل رب العالي ،وثالث يوت ف سبيل ال ،وآخر وهو ساجد ل رب العالي ،وهكذا ل يMMزال
زماننا ملئ بالصالي واليين.
أيها السلمون :إن حسن الاتة لا أسباب ،لن أراد أن يوفقه ال لسن الاتة ،وإن من أسباب حسMMن
الاتة النية الصالة ،والخلص ل؛ لن النية والخلص شرطان للعمال القبولة.
ومن أسباب الاتة السنة الافظة على الصلوات جاعة ،فعن أب موسى-رضي ال تعال عنه-قال :قMMال

رسول ال-صلى ال عليه وسلم) :-من صل-ى البدXين دخل النة(متفق عليه والبدان :ها الفجر والعصMMر،
ومن داوم عليهما وصل^ها فهو بالقZيام dبdغيها من الصªلوات أول.
ومن أسباب التوفيق لسن الاتة اليان والصلح ،الصلح للنفس ،والصلح للغي ،كما
}فbمXن` آمXن XوXأbص`لbح Xفbل bخ̀Xوف” عXل̀bيه̀dم وXل bه\̀م يXح`زXن\ون{ النعام.48:

قال -تعال:-

ومنها تقوى ال ف السر والعلن ،بامتثال أمره واجتناب نيه والدوام على ذلك ،كما قال-تعال} :-تZل[ MكX
Mال-
الدaار\ الخZرXة] نXج`عXل]هXا لZل^ذZين Xل bي\رdيد\ون bع\ل]̈وا فZي ال̀šرض dوXل bفbسXا̈دا وXال[عXاقZبXة] لZل[م\تaقZي{Xالقصص ،83:وقM
تعال}:-وXأ[م\̀ر أ̀bهلbك Xبdالصaلة ZوXاص`طbب̀dر عXل̀bيهXا ل نXس`أbل]ك Xر̀dزقtا نXح`ن\ ن̀Xرز\ق]ك XوXال[عXاقZبXة] لZلتaق[وXى{ طه.132:
ومZنها اجتناب الكبائر وعظائم الذنوب ،قال ال-تبارك وتعال} :-إdن تXج`تXنdب\وا كbبXائZر XمXا ت\̀نه̀Xون bع̀Xنه\ ن\كbف¡̀MMر
عXنك]̀م سXي•ئbاتZك]̀م وXن\̀دخZل[ك]م م•̀دخXل tكbر̈dيا{النساء.31:
Mي ال
ومنها لزوم هدي النب-صلى ال عليه وسلم ،-واتباع طريق الهاجرين والنصار والتابعي لم-رضM
تعال عنهم ،-قال ال-تعال} :-لbق̀bد كbان bلbك]̀م فZي رXس\ول dالل^ه Zأ]س`وXة› حXسXنXة› ل¡مXن كbان bي̀Xرج\و الل^MMه XوXال[ي̀MMXومX
الخZر XوXذbكbر Xالل^ه Xكbث̈Zيا{ الحزاب ،21:وقال-تعال} :-وXالسaابdق]ون bالšوaل]ون bمZن Xال]هXاجdرdين XوXالšنصXار dوXال^ ذZينX
اتaبXع\وه\م بdإdح`سXان– رaضZي Xالل^ه\ ع̀Xنه\̀م وXرXض\وا ع̀Xنه\ وXأbعXد aلbه\̀م جXنaات– تXج`رdي تXح`تXهXا ال̀šنهXار\ خXالZدZين XفZيهXا أbب̈MMXدا

ذbلZك Xال[ف̀bوز\

ال[عXظZيم\{التوبة.100:

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

البخاري

ال(

ومن أسباب التوفيق لسن الاتة الحسان إل اللق وكف الشر عنهم ،قال ال -تعال} :-ال^ذZين Xي\نفZق]ونb
Mرة:
أ̀bموXالbه\م بdال^ل̀يل dوXالنaهXار dس̈Zرا وXعXلنdيXة tفbلbه\̀م أbج`ر\ه\̀م عZند XرXب•ه̀dم وXل bخ̀Xوف” عXل̀bيه̀dم وXل bه\̀م يXح`زXن\ون {bالبقM
.274

ومن أسباب حسن الاتة الدعاء بذلك للنفس ،قال-تعال} :-وXقbال bرXب•ك]م\ ا̀دع\ونdي أbس`تXجdب` لbك]̀م إdن^ ال^ذZي Xن
Mة
Mن الاتM
يXس`تXك[بdر\ون bعXن` عZبXادXتZي سXي̀Xدخ\ل]ون bجXهXنaم XدXاخZرdين {Xغافر ،60:ود\عاء السلم لخيه السلم بسM
مستجاب بظهر الغيب ،وف الديث) :ما من مسلم يدعو لخيه بالغيب إل قال اللMMك :آمي ،ولMMك
بثله(.
عباد ال :اتقوا ال حق التقوى وراقبوه حق الراقبة فإن اليوم عمل بل حساب ،وغدا tحساب بل عمل،
Mد
Mة عنM
واسعوا إل تصيل أسباب حسن الاتة فإنا بداية الي والسعادة ،فإن العبد الؤمن يبشر بالنM
موته .اللهم إنا نسألك حسن الامة ،اللهم اختم لنا بالشهادة ف سبيلك ،اللهم وفقنا للعمل الصال الذي
يكون سببا tف توفيقنا لسن الاتة.
وصلى ال وسلم على نبينا ممد والمد ل رب العالي،،،

