
 حســــن اخلـــامتـــة
 

 بحسن له وختم ، عؿؾه وحسن عؿره ضال من الـاس وخر ، بخواتقؿفا إعامل         

ُجَل َلقَْعَؿُل بَِعَؿِل َوالَّذِ  "( : وشؾم عؾقه اهلل صذ) كبقـا يؼول ، العاقبة ي َكْػِِس بِقَِدِه إِنَّ الرَّ

َـَِّة َأْهِل الـَّاِر َحتَّى َما َيُؽوُن َبْقـَُه َوَبقْـََفا إِٓ ِذَراٌع َفَقْسبُِق َعَؾقِْه اْلؽَِتاُب َفقَْعَؿُل بَِعَؿِل َأْهلِ  ْْ  ا

 َ ْْ ُجَل َلقَْعَؿُل بَِعَؿِل َأْهِل ا ـَِّة َحتَّى َما َيُؽوُن َبْقـَُه َوَبْقـََفا إِٓ ِذَراٌع َفَقْسبُِق َعَؾقِْه َفقَْدُخُؾَفا ، َوإِنَّ الرَّ

)شـن ابن ماجة( ، وكان )صذ اهلل عؾقه "اْلؽِتَاُب َفُقْخَتُم َلُه بَِعَؿِل َأْهِل الـَّاِر َفقَْدُخُؾَفا 

 ، َفِؼقَل َلُه : َيا َرُشوَل اهلل"َضاَعتَِك َيا ُمَؼؾَِّب اْلُؼُؾوِب َثبِّْت َقْؾبِي َعَذ ِديـَِك وَ  ": وشؾم( يؼول

َوَما "، َقاَل : "َيا ُمَؼؾَِّب اْلُؼُؾوِب َثبِّْت َقْؾبِي َعَذ ِديـَِك َوَضاَعتَِك  ":  : إِكََّك ُتْؽثُِر َأْن َتُؼوَل 

ُه إَِذا  ْْحَِن ، إِكَّ اَم ُقُؾوُب اْلِعبَاِد َبْْيَ ُأْصبَُعْي الرَّ ـِّي، َوإِكَّ َبهُ ُيَممِّ )مسـد " َأَراَد َأْن ُيَؼؾَِّب َقْؾَب َعبٍْد َقؾَّ

ائِقَل ُمَتآِخقَْْيِ  "أْحد( ، ويؼول كبقـا )صيل اهلل عؾقه وشؾم( :  ، َفَؽاَن  َكاَن َرُجََلِن ِِف َبـِي إِْْسَ

َخُر ُُمَْتِفٌد ِِف اْلِعَباَدةِ  ْٔ ا ُيْذكُِب ، َوا َٓ َيَزاُل ادُْْجتَفِ  َأَحُدُُهَ ْكِب ، ، َفَؽاَن  َخَر َعَذ الذَّ ْٔ ُد َيَرى ا

: َأْقِِصْ ، َفَؼاَل: َخؾِّـِي َوَرِّبِّ ، َأُبِعثَْت َعيَلَّ  َفقَُؼوُل: َأْقِِصْ  َفَوَجَدُه َيْوًما َعَذ َذْكٍب ، َفَؼاَل َلهُ 

َـََّة، فَ  َرِققبًا؟، َفَؼاَل  ْْ َٓ ُيْدِخُؾَك اهللُ ا َٓ َيْغِػُر اهللُ َلَك َأْو  َؼَبَض اهللُ َأْرَواَحُفاَم ، َفاْجتََؿَعا : واهلل 

؟،  ؟ ، َأْو ُكـَْت َعَذ َما ِِف َيِدي َقاِدًرا ، َفَؼاَل ِِلََذا ادُْْجَتِفِد: َأُكـَْت ِِّب َعادًِا ِعـَْد َربِّ اْلَعادَِْيَ 

َخرِ  َوَقاَل لِْؾُؿْذكِِب  ًْ َـََّة بَِرْْحَتِي، َوَقاَل لِ ْْ ، َقاَل َأُبو  ": اْذَهُبوا بِِه إََِل الـَّارِ : اْذَهْب َفاْدُخْل ا

)مسـد  " : َوالَِّذي َكْػِِس بِقَِدِه َلتََؽؾََّم بَِؽؾَِؿٍة َأْوَبَؼْت ُدْكَقاُه َوآِخَرَتهُ )ريض اهلل عـه(  ُهَرْيَرةَ 

  أْحد(.

 َّ ٍّ ٌّ " : ول تعاَلـة فقؼـاقبـوء العـَلً لسـرآن الؽريم مثـويرضب الؼ   

 ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

 ىثنث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب

  (.622)البؼرة :  "  لك اك يق ىق  يف ىف يث



 َبَعثَُه اهلل َعَؾقْهِ  "يؼول كبقـا )صذ اهلل عؾقه وشؾم( : و     
ٍ
ء )مسـد أْحد( ،  "َمْن َماَت َعَذ ََشْ

، ومن  ، والريح ريح ادسكجرحه يثغب دًما ، الؾون لون الدمفالشفقد يليت يوم الؼقامة و

ا ُبِعَث يوم الؼقامة ُمؾبقًا ، وهؽذا ِف شائر أعامل اخلر ، فؾقـظر كل واحد مـَّا ِف  مات حاجًّ

احلال التي يرجو أن يبعث عؾقفا ، ولو فؽر كل واحد مـَّا ِف ذلك جقًدا فقام جيب أن يرى 

دا أقدم عذ  كػسه عؾقه ، وما ٓ جيب أن يرى كػسه عؾقه عـد لؼاء اهلل )عز وجل( يوم الؼقامة

جتفد أن يؽون عذ الصورة التي حيب أن يؾؼى اهلل ا عؿل شوء أو مـؽر أو قبقح قط ، وٓ

  . )عز وجل( عؾقفا

وصقام وحج  ولقس إمر ِف حسن اخلامتة مؼصوًرا عذ أعامل العبادات من صَلة        

اخلامتة يتجاوز ودعاء وذكر وقراءة قرآن ، أو حمصوًرا ِف هذه إمور فحسب، إكام حسن 

ذلك إَل كل عؿل يؼوم به اإلكسان ، فؿن كان يؽػل يتقاًم فَل يـبغي أن يسكه ِف مـتصف 

الطريق بَل عذر ، إكام عؾقه أن يلخذ بقده إَل أن يبؾغ رصده ويؼوى عذ ْحل أمره ، وكذلك 

أعذ  من يؼوم عذ صلن ضالب عؾٍم فؼٍر ، فؾقجتفد أن يواصل اخلر معه إَل أن حيصل عذ

الدرجات العؾؿقة ما دام هذا الطالب ممهًَل لذلك ، وكذلك من يعؿد إَل بـاء مسجد أو 

مشػى أو دار شؽن إليواء غر الؼادرين أو أضػال الشوارع أو شؽان بعض العشوائقات ، 

، إكام عؾقفم أن  كل همٓء عؾقفم أٓ يتوقػوا ِف مـتصف الطريق وأٓ يصابوا بالػتور

 ، وكذلك حال من يعؾم العؾم أو الػؼه أو الؼرآن الؽريم . ما وشعفم ذلكيواصؾوا العؿل 

ولقدرك اإلكسان أكه كؾام دكا أجؾه كان أكثر حاجة أن يبذل جفًدا أكز ِف اخلر ، كسلل         

اهلل )عز وجل( أن يوفؼـا لعؿٍل صالٍح ثم يؼبضـا عؾقه غر ضالْي وٓ مضؾْي ، وٓ مغرين 

 فاتـْي وٓ مػتوكْي ، وأن يتؼبل صَلتـا وصقامـا وركوعـا وشجودكا ، وأن وٓ مبدلْي ، وٓ

  .يرزقـا الدوام عذ ضاعته ، فخر إعامل ما داوم عؾقه صاحبه وإن قّل 

 

*       *       * 

 


