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أسباب حسف الخاتمة وسوئيا
ممخص الخطبة
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الخطبة األولى

أما ُ َّ
عباد اهلل ػ َّ
دائما إلى َمغفرتِو ِ
عد مف أقبؿ
وس َ
اهلل ػ َ
ورضاه ،فقد َفاز َ
حؽ تقواهَ ،
ّ
وس ِارعوا ً
بعد :فاتقوا َ
ِ
أعرض عف أُخراه.
عمى موالَه،
َ
وخاب وخسر َمف اتَّبع َىواه و َ
عباد اهللَّ ،
أطاعو ،كما قاؿ
نفعو طاعةُ مف
إف ربَّكـ َغ ّّ
َ
َ
تضره َمعصيةُ مف َعصاه ،وال تَ ُ
ني َعنكـ ،ال ّ
تبمغوا ِ
الحديث القدسي(( :يا ِع ِ
ِ
نفعي
ضري
اهلل تعالى في
ُّ
باديّ ،إنكـ لف تبمغوا ّْ
فتضروني ،ولف ُ
ّ
نؾ
ذر رضي اهلل عنو(ٔ)[ٔ] ،وكما قا َؿ اهلل تعالىَ :و َ
ال َي ْح ُز َ
فتنفَعوني)) رواه مسمـ مف حديث أبي ّ
ظا ِفي ِ
الَِّذيف يس ِارع ِ
اآلخ َ ِرة َوَليُ ْـ
يد المَّوُ أَالَّ َي ْج َع َؿ َليُ ْـ َح ً
ض ُّروا المَّ َو َش ْيًئا ُي ِر ُ
وف في ال ُك ْف ِر ِإنَّيُ ْـ َلف َي ُ
َ َُ ُ َ
ع َذ ٌ ِ
يـ [آؿ عمراف.]ٔٚٙ:
َ
اب َعظ ٌ
الدنيا و ِ
ب ّْ
كؿ ٍ
ظ ُـ األعماؿ وأفضمُيا أعما ُؿ القموب
الص
اآلخرة ،وأع َ
خير في ّ
ُ
سب ُ
الحات َ
فاألعما ُؿ ّ
الر ِ
ِ
كاإليماف و ُّ
وب ِ
ِ
وحب ما ُّ
ّْ
غض ما يبغض اهلل وتَعمُّؽ
ىبة
التوكؿ و
الرغبة و َّ
الرجاء و َّ
الخوؼ و َّ
يحب اهلل ُ

ال َك ِ
َّ
ّْ
ِ ّْ
ِ
ؼ
ضٍّر َف َ
اش َ
القمب باهلل َ
ضر كما قاؿ تعالىَ :وِاف َي ْم َس ْس َؾ الموُ بِ ُ
وحده في جمب كؿ نفع ودفع كؿ ّ
الغفُور َّ ِ
صيب بِ ِو مف ي َش ِ ِ ِ ِ
ؾ بِ َخ ْي ٍر فَالَ ر َّاد ِل َف ْ ِ ِ ِ
يـ
لَوُ ِإالَّ ُى َو َوِاف ُي ِرْد َ
ضمو يُ ُ َ َ ُ
اء م ْف ع َباده َو ُى َو َ ُ
َ
الرح ُ
[يونس.]ٔٓٚ:

بالن ِ
ِ
يات ،وانما
الرسوؿ (( :إنما
األعما ُؿ ّ
وأعما ُؿ الجو ِارِح ّ
الصالحة تابعةٌ ألعماؿ القموب ،كما قاؿ ّ
َ
ّْ
لكؿ امر ٍ
ي ومسمـ مف حديث عمر رضي اهلل عنو(ٕ)[ٕ].
ئ ما نوى)) رواه البخار ّ
لكؿ شر في الدنيا واآلخرة ،كما قاؿ تعالى :وما أَصاب ُكـ ّْمف ُّم ِ
سبب ّْ
ص َيب ٍة
واألعما ُؿ السيّْئة ّْ
الشر َيرة ٌ
ََ َ َ
ّ
الفس ُ ِ
ت أ َْيِدي ُك ْـ َوَي ْعفُو َعف َكثِ ٍ
الب ّْر َواْل َب ْح ِر بِ َما
ير [الشورى ،]ٖٓ:وقاؿ تعالىَ :
َفبِ َما َك َس َب ْ
اد في َ
ظيَ َر َ َ
َّ
ِ
َِّ
الن ِ ِ ِ
ت أ َْيِدي َّ
وف [الروـ.]ٗٔ:
َك َس َب ْ
اس ل ُيذيقَيُـ َب ْع َ
ض الذي َعممُوا لَ َعميُ ْـ َي ْرِج ُع َ
ولكنو َّ
بالعم ِؿ الصالح
األمر
يتأكد
مأمور بالطّاعات ومن ِي ّي عف
العبد
َّ
و ُ
المحرمات في جمي ِع األوقاتّ ،
ٌ
ُ
َ
آخر س ٍ
ِ
َّ
ويتأكد النيي عف الذنوب في ِ
العمر وفي ِ
آخر العمر وفي آخر
اعة مف األجؿ،
في آخ ِر ُ
ُ
اتيـ)) رواه البخاري مف حديث سيؿ بف ٍ
ٍ
النبي (( :إنما األعماؿ بالخو ِ
سعد
األجؿ؛ لقوؿ ّْ
ساعة مف َ
ّ
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رضي اهلل عنو(ٖ)[ٖ].
ٍ
الصالح في آخر عمره وفي ِ
حسف
األجؿ فقد كتب اهلل لو
فمف وفَّقو اهلل تعالى لمعمؿ
ِ
آخر ساعة مف َ
َ
ِ
وذنب ِ
الخاتمة ،ومف خ َذلو اهلل فختَـ ساع َة ِ
أجمو بعمؿ شر ٍ
يغضب َّ
بخاتمة سوٍء
الرب فقد ختِ َـ لو
ّ
والعياذ باهلل.
َِّ
وقد حثَّنا اهلل تبارؾ وتعالى وأمرنا ِ
بالحرص عمى ِ
آم ُنوا
نيؿ الخاتمة
الحسنة ،فقاؿ تعالىَ :يا أَيُّيَا الذ َ
َ
يف َ
َ
َّ
ِ
اتَّقُوا المَّو ح َّ ِ ِ
وف [آؿ عمراف.]ٕٔٓ:
َ َ
ؽ تَُقاتو َوالَ تَ ُموتُ َّف ِإال َوأَنتُـ ُّم ْسم ُم َ
ِ
لح ِ
ورجاء األبرار الخائفيف ،قاؿ اهلل تعالى:
عي ُ
سف الخاتمة غايةُ ّ
و ّ
الصالحيف وِى ّمة العباد المتَّقيف َ
الس ُ
َّ
ِ
َّ
ِ
اى ِ ِ
ِ ِ ِ
اصطَ َفى َل ُك ُـ ّْ
وف
يـ َبنيو َوَي ْعقُ ُ
يف َفالَ تَ ُموتُ َّف ِإال َوأَنتُـ ُّم ْسم ُم َ
الد َ
وب َيا َبن َّي ِإ َّف الم َو ْ
َوَوصَّى بيَا إ ْب َر ُ
وصؼ أُولي األلباب :رب ََّنا فَ ْ ِ
ِ
وب َنا َو َكفّْ ْر َعَّنا َسي َّْئاتِ َنا َوتََوفََّنا
[البقرة ،]ٖٕٔ:وقاؿ تعالى في
اغف ْر لَ َنا ُذ ُن َ
َ
ص ْب ًار َوتََوفََّنا ُم ْسِم ِميف
َم َع األ َْب َرِار [آؿ عمراف ،]ٜٖٔ:وقاؿ تعالى عف التائبيفَ :رب ََّنا أَ ْف ِر ْ
غ َعَم ْي َنا َ
[األعراؼ ،]ٕٔٙ:وعف عبد اهلل بف ٍ
قموب
إف
سمعت
عمرو رضي اهلل عنيما قاؿ:
َ
ُ
َ
رسوؿ اهلل يقوؿّ (( :
كق ٍ
حيث يشاء)) ،ثـ قاؿ رسوؿ اهلل :
بني آدـ كمَّيا بيف أصبعيف مف
ِ
مب واحد ّْ
يصرفُو ُ
أصابع الرحمف َ
قموبنا عمى طاعتؾ)) رواه مسمـ(ٗ)[ٗ].
يـ
ّْ
مصر َ
صرؼ َ
ؼ القموبّ ،
((المّ ّ
لحسف الخاتمة فقد ِ
كرب عميو بعد ذلؾ التوفي ِ
ِ
ؽ،
فمف وفَّقو اهلل
سعد سعادةً ال يشقى بعدىا ً
أبدا ،وال َ
خاتمة فقد ِ
ٍ
خسر في دنياه وأخراه.
ومف ُختِـ لو بسوء

ِ
السوابِؽ لمخاتمة ،كما أنيـ يجت ِيدوف في طمب التوفي ِ
ؽ
عنايتيـ
الصالحوف تعظُـ َ
باألعماؿ الصالحة ّ
و ّ
الظف باهلل تعالى ،ويسيئوف َّ
الرجاء و َّ
الظف بأنفسيـ،
األعماؿ ،ويحسنوف
الحسن ِة ،فيحسنوف
لمخاتمة
َ
َ
َ
اى ُدوا ِفي سبِ ِ َّ ِ ِ
َِّ
َِّ
وف َر ْح َم َة المَّ ِو
اج ُروا َو َج َ
يف َى َ
يؿ المو أ ُْوَلئ َؾ َي ْر ُج َ
آم ُنوا َوالذ َ
كما قاؿ اهلل تعالىِ :إ َّف الذ َ
َ
يف َ
ِ
َّ
يـ [البقرة.]ٕٔٛ:
َوالموُ َغفُ ٌ
ور َّرح ٌ
صدؽ اهلل في ّنيتو وعمؿ ّ ِ
سنةُ اهلل تعالى
ومف َ
ىدي أصحابو البر ِرة فقد َج َرت ّ
بسنة رسوؿ اهلل واتَّبع َ
َ
َ
ِ
ِ
أف يختـ لو ٍ
َح َس َف َع َمالً
اقب أموره إلى خير ،قاؿ تعالىِ :إَّنا الَ نُضيعُ أَ ْج َر َم ْف أ ْ
بخير ،وأف يجعؿ عو َ
َّالح ِ
ِ
ِ
ض ًما
اؼ ظُْم ًما َو َ
ات َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌف َفالَ َي َخ ُ
ال َى ْ
[الكيؼ ،]ٖٓ:وقاؿ تعالىَ :و َمف َي ْع َم ْؿ م َف الص َ
[طو ،]ٕٔٔ:وقاؿ تعالى :وما َك َّ ِ ِ
ض ِ
يم َان ُك ْـ [البقرة.]ٖٔٗ:
ََ َ
يع إ َ
اف الموُ ليُ َ
ِ
ِ
اإلخالص هلل؛ َّ
ألف النيةَ واإلخالص شرطاف
الخاتمة النيةُ الصالحة و
حسف
أسباب التوفيؽ إلى
و ُ
ُ
ِ
لألعماؿ المقبولة.
الحسنة المحافظةُ عمى الصمو ِ
ِ
البرديف
و ِمف أسباب الخاتمة
ات جماعةً ،ففي الحديث(( :مف صمّى َ

دخؿ الجنة)) رواه البخاري ومسمـ مف حديث أبي موسى رضي اهلل تعالى عنو(٘)[٘] .والبرداف ىما
َّ
ِ ِ
الصموات أولى.
الفجر والعصر ،ومف داوـ عمييما وصالىما فيو بالقياـ بِغيرىما مف ّ
ومف أسباب التوفي ِ
ِ
لحسف الخاتمة اإليماف واإلصالح ،اإلصالح لمنفس ،واإلصالح لمغير ،كما قاؿ
ؽ
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ؼ َعمَ ْي ِي ْـ َوالَ ُى ْـ َي ْح َزنُوف [األنعاـ.]ٗٛ:
َصمَ َح َفالَ َخ ْو ٌ
آم َف َوأ ْ
تعالى :فَ َم ْف َ
ِ
ِ
ِ
بامتثاؿ ِ
اجتناب نييِو والدو ِاـ
أمره و
السر والعمف
تقوى اهلل في ّْ
ومف أسباب توفيؽ اهلل لحسف الخاتمة َ
َِِّ
ِ
عمى ذلؾ ،كما قاؿ تعالى :تِْم َؾ َّ
وف ُعمُوا ِفي األ َْر ِ
ادا
ض َو َ
يف َ
ال َف َس ً
ال ُي ِر ُ
الد ُار اآلخ َرةُ َن ْج َعمُيَا لمذ َ
يد َ ً
ِ
ِ ِ ِ
اصطَبِ ْر َعمَ ْييَا ال َن ْسأَلُ َؾ ِرْزقًا
ْم ْر أ ْ
َواْل َعاق َبةُ لْم ُمتَّق َ
َىمَ َؾ بِالصَّالة َو ْ
يف [القصص ،]ٖٛ:وقاؿ تعالىَ :وأ ُ
ؾ َواْل َع ِاق َبةُ ِلمتَّ ْق َوى [طو.]ٖٕٔ:
َن ْح ُف َن ْرُزقُ َ
ِ
ِ
أسباب التّوفي ِ
لح ِ
وعظائـ ال ّذنوب ،قاؿ اهلل تبارؾ وتعالىِ :إف
اجتناب الكبائر
سف الخاتمة
و ِمف
ُ
ؽ ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ّْ
يما [النساء.]ٖٔ:
تَ ْجتَن ُبوا َك َبائ َر َما تُْنيَ ْو َف َع ْنوُ نُ َكف ْر َعن ُك ْـ َسي َّْئات ُك ْـ َونُ ْدخْم ُكـ ُّم ْد َخالً َك ِر ً
ِ
النبي واتباعُ طري ِ
ِ
التابعيف ليـ
ؽ المياجريف واألنصار و
أسباب التّوفيؽ
ومف
لزوـ ِ
ىدي ّْ
َ
لحسف الخاتمة ُ
رضي اهلل تعالى عنيـ ،قاؿ اهلل تعالى :لَقَ ْد َكاف لَ ُكـ ِفي رس ِ َّ ِ
ّْ
اف َي ْر ُجو المَّ َو
ُس َوةٌ َح َس َنةٌ ل َمف َك َ
وؿ المو أ ْ
َُ
َ ْ
ير [األحزاب ،]ٕٔ:وقاؿ تعالى :والسَّابِقُوف األ ََّولُ ِ
واْليوـ ِ
يف
اآلخ َر َوَذ َك َر المَّ َو َكثِ ًا
الميَا ِج ِر َ
َ
َ
وف م َف ُ
َ َْ َ
َ
ضي المَّو ع ْنيـ ورضوا ع ْنو وأَع َّد لَيـ جَّن ٍ
وىـ بِِإ ْحس ٍ ِ
َِّ
ات تَ ْج ِري تَ ْحتَيَا األ َْنيَ ُار
يف اتََّب ُع ُ
اف َّر َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ
َنص ِار َوالذ َ
َ
َواأل َ
ِ
ِ
َخ ِالِد ِ
يـ [التوبة.]ٔٓٓ:
َ
يف فييَا أ ََب ًدا َذل َؾ اْلفَ ْوُز اْل َعظ ُ
وعد ُـ البغي والعدواف عمييـ في ٍ
ِ
و ِمف أسباب التوفي ِ
نفس أو
البعد عف ظمـ
الناس َ
ؽ لحسف الخاتمة ُ
المسمـ مف ِ
ماؿ أو ِعرض ،قاؿ ِ (( :
سمـ المسمموف مف لسانِو ويده ،و ِ
حرـ
ىجر ما َّ
المياجر مف َ
ُ
فإنو
اهلل))( ،]ٙ[)ٙوعف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :واتَّؽ دعوةَ المظموـ؛ ّ
ِ
ِ
ٍ
أسرع مف أف
ليس بينيا وبيف اهلل حجاب)) رواه البخاري وغيره( ،]ٚ[)ٚوفي الحديث(( :ما مف َذنب َ
يعجؿ اهلل عقوبتَو مف البغي وقطيعة الرحـ))(.]ٛ[)ٛ
ّ
َِّ
ِ
اإلحساف إلى الخم ِ
يف
الخاتمة
و ِمف أسباب التوفيؽ لحسف
ؽ ّ
الشر عنيـ ،قاؿ اهلل تعالى :الذ َ
ُ
وكؼ ّ
ِ
َم َوالَيُـ بِالَّ ْمي ِؿ َو َّ
وف
ند َرّْب ِي ْـ َوالَ َخ ْو ٌ
َج ُرُى ْـ ِع َ
النيَ ِار ِس ًار َو َعالنِ َيةً َفمَيُ ْـ أ ْ
ؼ َعَم ْي ِي ْـ َوالَ ُى ْـ َي ْح َزُن َ
ُينفقُ َ
وف أ ْ

[البقرة.]ٕٚٗ:
ِ
ِ
ِ
لحسف الخاتمة ،قاؿ (( :صنائِعُ المعروؼ
بب لمتوفيؽ
السخاء وسماحةُ النفس مع
اإلسالـ َس ٌ
وصفةُ ّ
ع السوء))(.]ٜ[)ٜ
ِتقي مصار َ
ِ
أسباب ُحسف الخاتمة العافيةُ ِم َف البدعَّ ،
وفسادىا خطير ،والبِدعُ ىي التي
ضررىا كبير
فإف
و ِمف
َ
َ
تفس ُد القموب ِ
ِ
ؾ َم َع
ض اإلسالـ ُعروةً عروةً ،قاؿ تعالىَ :و َمف يُ ِط ِع المَّ َو َو َّ
وؿ فَأ ُْولَئِ َ
الر ُس َ
وتيدـ ّ
الديف وتنقُ ُ
َ
اء و َّ ِ ِ
ُّ ِ
الَِّذيف أ َْنعـ المَّو عَم ْي ِيـ ّْمف النَّبِيّْيف والص ّْ ِ
يقا [النساء،]ٜٙ:
يف َو َح ُس َف أ ُْوَلئِ َؾ َرِف ً
َ ََ ُ َ
الصالح َ
ّْديق َ
َ
يف َوالشيَ َد َ
َ َ
البدع كمّْيا.
وىؤالء
المنع ُـ عمييـ َّ
ؤوف مف َ
مبر َ
َ
َِّ
ِ
ِ
يف
الدعاء بذلؾ
حسف الخاتمة
ومف أسباب
لمنفس ،قاؿ تعالىَ :وَق َ
َستَ ِج ْ
ب لَ ُك ْـ ِإ َّف الذ َ
اؿ َرُّب ُك ُـ ْاد ُعونِي أ ْ
ُ
ِ
ِ
يستَ ْكبِروف عف ِعب َ ِ
قدر،
يف [غافر ،]ٙٓ:وفي
الحديث(( :ال ينجي ح َذٌر ِمف َ
َْ ُ َ َْ َ
وف َجيََّن َـ َداخ ِر َ
ادتي َس َي ْد ُخمُ َ
ِ
ِ
الدعاء ينفع مما َنز َؿ ومما لـ ِ
بحسف الخاتمة
المسمـ
ودعاء المسمـ ألخيو
وّ
ينزؿ))(ٓٔ)[ٓٔ]ُ .
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مستجاب بظير الغيب ،وفي الحديث(( :ما ِمف ٍ
مسمـ يدعو ألخيو بالغيب إالَّ قاؿ الممؾ :آميف ،ولؾ
ٌ
بمثمو))(ٔٔ)[ٔٔ].

ِ
ِ
أسباب سوِء
حسف الخاتمة ليوفّْ َقكـ اهلل إلى ذلؾ ،واح َذروا
أسباب
فاسعوا ػ رحمكـ اهلل ػ إلى تحصيؿ
َ
َ
الخاتمة َّ
ينجبِر والخسراف
الداىية الكبرى وال َكسر الذي ال َ
فإف الخاتمة السيّْئة ىي المصيبةُ العظمى و َ
المبيف ،والعياذ باهلل مف ذلؾ.

فقد كاف السَّمؼ الصالح رضي اهلل عنيـ يخافوف ِمف سوِء الخاتمة َّ
أشد الخوؼ ،قاؿ البخاري في
فاؽ عمى
صحيحو" :قاؿ ابف أبي ممَيكة:
الصحابة كمُّيـ يخاؼ النّ َ
ُ
أدركت ثالثيف مف ّ
السوابِ ِ
ؽ والخواتـ ،فكاف
ي ّ
يشتد قمقُو وخوفُو َ
مف ّ
نفسو"(ٕٔ)[ٕٔ] ،وقاؿ ابف رجب" :وكاف سفياف الثور ّ

اإليماف عند
ب
أكوف في ّْأـ الكتاب شقيِّا ،ويبكي ويقوؿ :أخاؼ أف أُسمَ َ
َ
يبكي ويقو ُؿ :أخاؼ أف َ
الكتاب السابؽ" ،وقد قيؿَّ " :
إف
العيوف ما أبكاىا
بعض السَمؼ" :ما أبكى
الموت"(ٖٔ)[ٖٔ] ،وقاؿ
ُ
ُ
َ

المقربيف معمّقةٌ بالسوابؽ يقولوف :ماذا
قموب األبرار معمّ َقةٌ بالخواتيـ يقولوف :بماذا يختَـ لنا؟
وقموب َّ
ُ
َ
سبؽ لنا؟" ،وكاف مالؾ بف دينار رحمو اهلل يقوـ ليَمو ويقوؿ" :يا ّْ
ساكف الجنة والنار،
عممت
رب ،قد
َ
َ
َ
أي ٍ
السَمؼ في الخوؼ مف سوِء الخاتمة كثير.
ففي ّْ
منزؿ مالؾ؟"(ٗٔ)[ٗٔ] .وكالـ ّ

ِ
ِ
عضا منيـ َّ
ِ
تحصيؿ
اشتدت رغبةُ المسمـ في
الموت
عند
ومف وقَؼ عمى
َ
ضريف َ
وشاىد َب ً
أخبار المحتَ َ
َ
ِ
ِ
مرحًبا
ليكوف مع ىؤالء الموفَّقيف
أسباب ُحسف الخاتمة؛
بعضيـ وىو يقوؿَ :
لحسف الخاتمة ،فقد شوِى َد ُ
َ

بيذه الوجوِه التي ليست بوجوِه ٍ
يف مف يميج بذكر اهلل وبػ"ال إلو إال
جاف ،وشوِىد مف
َ
إنس وال ّ
المحتضر َ
آف ،وشوىد
ومف كاف آخر كالمو مف الدنيا ال إلو إال اهلل َ
دخؿ الجنة ،وشوِىد بعضيـ يتمو القر َ
اهلل"َ ،
عمي فقد
المحتضريف يقسّْـ
بعض
مسائؿ الفرائض ويتكمَّـ في مسائؿ العمـ ،وقاؿ بعضيـ :ال تخافوا َّ
َ
َ
ُ
ّْ
السوابؽ".
بالجنة الساعةَ ،قاؿ
رت
اتيـ مير ُ
ّ
بش ُ
ُ
اث ّ
بعض أىؿ العمـ" :الخو ُ
ِ
سب َؿ اليالكيف المخذوِليف
فكونوا ػ َ
عباد اهلل ػ مع الموفَّقيف ،فمف سمؾ سبيَميـ حشر معيـ ،وال تسمكوا ُ

ِ
ِ ٍ
حضرت رجالً عند الموت
رو ٍاد" :
ُ
الذيف ُختـ ليـ بخاتمة سوء والعياذ باهلل ،قاؿ عبد العزيز بف أبي ّ
يمقَّف :ال إلو إال اهلل ،فقاؿ في آخر ما قاؿ :ىو ِ
فسألت عنو فإذا ىو
كافٌر بيا ،ومات عمى ذلؾ ،قاؿ:
ُ
َ
م ِ
دمف ٍ
بأحد عشر ،وكاف يتعامؿ
إلو إال اهلل ،فقاؿ :ع َشرة َ
خمر ،وقيؿ آلخر عند الموت :قؿ :ال َ
ُ
بالربا ،وقيؿ آلخر :اذكر اهلل ،فقاؿِ :رضا الغالـ فالف ُّ
إلي ِمف ِرضا اهلل ،وكاف يميؿ إلى
أحب َّ
ِ
الفاحشة ،وقيؿ آلخر :قؿ :ال إلو إال اهلل ،فقاؿ:

يا ر َّ ِ ٍ
حماـ منجاب؟
يوما وقد تَ ِعبت…:أيف الطر ُ
يؽ إلى ّ
ُ
ب قائمة ً
الحم َاـ يريد بيا الفاحش َة،
وكاف قد َ
حماـ منجاب َ
فأدخَميا داره؛ ألنيا كانت تشبِو ذلؾ ّ
خدع جاري ًة تريد ّ
الدخاف.
فياـ بيا .وقيؿ آلخر :قؿ :ال إلو إال اهلل ،فقاؿ :سيجارة
يشرب ّ
سيجارة؛ ّ
ألنو كاف َ
َ
وأسباب سوء الخاتمة ػ والعياذ باهلل ػ كثيرةٌ:
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الج َمع والجماعاتَّ ،
الذنوب
فإف
منيا ترؾ الفرائض مف الصموات وغيرىا وارتكاب
َّ
المحرمات وتر ُ
َ
ؾ ُ
الموت وىو ِ
ِ
مص ّر عمى المعصية،
اإلنساف واستَولَت عمى قمبو بحبّْيا ،فيأتي
ربما غمَبت عمى
ُ
ودىشة وحيرةِ ،
حالة ض ٍ
فيستولي عميو الشيطاف عند الموت وىو في ِ
فينطؽ بما ِأل َفو وغمب عمى
عؼ َ
َ
ُ
ِ
فيختَـ لو بسوء ،نعوذ باهلل مف ذلؾ.
حالوُ ،
ِ
وشر عمى صاحبيا وعمى
ؤـ ّ
يشرعيا ّ
الرسوؿ  ،فالبِدعة ُش ٌ
ومف أسباب سوء الخاتمة البِ َدع التي لـ َ
الكبائر ،وفي الحديث عف النبي ِ (( :
ِ
الحوض
أمتي
الديف ،وىي أعظـ مف
يرد َّ
َ
عمي ٌ
أناس مف ّ
ّ

فتطردىـ المالئكة وتقوؿ :إنّؾ ال ِ
ِ
غير
أعرفيـ،
تدري ماذا َ
ُ
سحقًا سحقًا لمف ّ
أحدثوا بعدؾ ،فأقوؿُ :
بعدي))(٘ٔ)[٘ٔ].
ِ
النفس بنوٍع
وظمـ
الدِـ أو الماؿ والعرض،
و ِمف أسباب سوِء الخاتمة ظُمـ الناس والعدواف عمييـ في ّ
ُ
َّ ِ
عز وج ّؿ :إَِّنو َ ِ
وف [األنعاـ.]ٕٔ:
مف أنواع الشرؾ باهلل تعالى ،قاؿ ّ
ُ
ال يُ ْفم ُح الظال ُم َ
ِ
ىد في ِ
الدعاء فمـ يطمُ ِب
وعد ُـ نفع المسمميف ،والزىد في
بذؿ المعروؼَ ،
و ِمف أسباب سوء الخاتمة الز ُ
ِ
ضيُـ ّْم ْف َب ْع ٍ
وف بِاْل ُمن َك ِر َوَي ْنيَ ْو َف َع ِف
وف َواْل ُم َن ِاف َق ُ
ات َب ْع ُ
ْم ُر َ
الخير ،كما قاؿ تبارؾ وتعالى :اْل ُم َنافقُ َ
ض َيأ ُ
وؼ وي ْقبِضوف أ َْيِدييـ َنسوا المَّو َف َن ِسييـ [التوبة ،]ٙٚ:وقاؿ تعالى :أ ِ
ِ
الخ ْي ِر أ ُْوَلئِ َؾ َل ْـ
َش َّح ًة َعَمى َ
الم ْع ُر َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ
َ َُ
َ
َع َمالَيُ ْـ [األحزاب.]ٜٔ:
َح َب َ
ط المَّوُ أ ْ
ُي ْؤ ِم ُنوا فَأ ْ
محب ِة
الركوف إلى الدنيا وشيواتيا وزخرِفيا،
ومف أسباب سوء الخاتمة
وعدـ المباالة باآلخرة ،وتقديـ ّ
ُ
ُ
الدنيا عمى محبة اآلخ ِرة ،قاؿ اهلل تعالىِ :إ َّف الَِّذيف ال يرج ِ
ضوا بِاْل َح َي ِاة ُّ
ط َمأَُّنوا بِيَا
الد ْن َيا َوا ْ
اء َنا َوَر ُ
َ َْ ُ َ
وف ل َق َ
ِ
ِ
ِ
َِّ
اى ْـ َّ
وف [يونس.]ٛ ،ٚ:
وف أ ُْوَلئِ َؾ َمأ َْو ُ
الن ُار بِ َما َك ُانوا َي ْكسبُ َ
يف ُى ْـ َع ْف َآيات َنا َغافمُ َ
َوالذ َ
ومف أسباب سوء الخاتمة أمراض القموب مف الكبر والحسد و ِ
الحقد و ّْ
العجب واحتقار المسمميف
ُ
الغؿ و ُ
َ
ّْ
وحب ما يبغض اهلل تعالى ،قاؿ تعالى:
يحب اهلل
والغدر والخيانة والمكر والخداع و ّ
وبغض ما ّ
الغش ُ
وف ِإالَّ َم ْف أَتَى المَّ َو بِ َقْم ٍب َسِم ٍيـ [الشعراء.]ٜٛ-ٛٚ:
وف َي ْوَـ ال َي ْن َفعُ َما ٌؿ َوال َبنُ َ
َوال تُ ْخ ِزنِي َي ْوَـ يُ ْب َعثُ َ
عقوؽ الوالديف وقطيعة األرحاـ.
ومف أسباب سوء الخاتمة
ُ
ِ
ِ
ِ
الحنيؼ.
المخالفة لمشرع
و ِمف أسباب سوء الخاتمة
الوصّية الظالمةُ

قاؿ اهلل تعالى :واتَّقُوا يوما تُرجعوف ِف ِ
يو ِإَلى المَّ ِو ثَُّـ تُوفَّى ُك ُّؿ َن ْف ٍ
وف
ت َو ُى ْـ ال يُ ْ
س َما َك َس َب ْ
ظَم ُم َ
َْ ً ْ َ ُ َ
َ
َ
[البقرة.]ٕٛٔ:

بيدي
ونفعني واّياكـ بما فيو مف اآليات والذكر الحكيـ ،ونفعنا
ِ
بارؾ اهلل لي ولكـ في القرآف العظيـَ ،
سيّْد المرسميف وقوِلو القويـ ،أقوؿ قولي ىذا ،و ِ
أستغفر اهلل العظيـ الجميؿ لي ولكـ ولسائر المسمميف
مف ك ّؿ ذنب ،فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيـ.
-------------------------
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الخطبة الثانية

معز مف أطاعو واتقاهِ ،
الحمد هلل ّْ
ومذ ّْؿ مف خالؼ أمره وعصاه ،أحمده رّبي وأشكره عمى ما أسبغ مف
ُ
إلو وال َّ
رب سواه ،وأشيد َّ
محم ًدا
نع ِمو ،وأشيد أف ال إلو إال اهلل َ
أف نبيَّنا ّ
وحده ال شريؾ لو ،ال َ
َ
وسيدنا ّ
يـ ص ّؿ وسمّْـ وبارؾ عمى عبدؾ ورسولؾ محمد ،وعمى آلو وصحبو
عبده ورسولو اصطفاه مواله ،المّ ّ
ومف وااله.

محرماتو؛ تنجوا مف عذابو ،وتفوزوا بجنَّاتو ،قاؿ
أما بعد :فاتقوا اهلل تعالى بمزوـ طاعاتو ومجانبة َّ
تعالىَ :يا أَيُّيَا َّ
ود ُى َو َج ٍاز َع ْف َو ِالِد ِه َش ْيًئا
اخ َش ْوا َي ْو ًما ال َي ْج ِزي َو ِال ٌد َع ْف َولَِد ِه َوال َم ْولُ ٌ
اس اتَّقُوا َرَّب ُك ْـ َو ْ
الن ُ
َّ ِ
ٍ
ؽ َفال تَ ُغ َّرَّن ُك ْـ اْل َح َياةُ ُّ
ِإ َّف و ْع َد المَّ ِو َح ّّ
مسعود
وعف ابف
ور [لقمافَ ،]ٖٖ:
الد ْن َيا َوال َي ُغ َّرنَّ ُك ْـ بِالمو اْل َغ ُر ُ
َ
ِ
رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :والذي نفسي بيدهَّ ،
الجنة حتى ما
إف أ َ
َحدكـ ليعمؿ بعمؿ أىؿ ّ
أحدكـ ليعمؿ
فيدخميا ،وا َّف َ
بينو وبينيا إال ذراع ،فيس ِبؽ عميو الكتاب ،فيعمؿ بعمؿ أىؿ النار ُ
يكوف َ
ِ
ِ
ِ
فيعمؿ بعمؿ أىؿ الجنة
بعمؿ أىؿ النار حتى ما يكوف بينو وبينيا إال ذراع ،فيسبؽ عميو الكتابَ ،

فيدخميا)) رواه البخاري ومسمـ(.]ٔ[)ٔٙ

المحرمات ،واجتيدوا في تحصيؿ أسباب ُحسف الخاتمة،
عباد اهلل ،اعمموا الصالحات ،وجانبوا
َ
ّ
واح َذروا أسباب سوء الخاتمة ،واجتيدوا فيما يرضي ربَّكـّّ ،
فكؿ ميسَّر لما ُخِمؽ لو ،وأحسنوا العمؿ،
الظف بربّْكـ ،وال ِ
َّ
وأحسنوا َّ
ويتمنى عمى اهلل األماني ،وفي الحديث(( :مف أكثر مف
يس ِئ المرء العم َؿ

ِ
يصيبو
وعذاب اآلخرة مات قبؿ أف
يـ أحسف عاقبتنا في األمور كمّْيا وأجرنا مف خزي الدنيا
َ
قوؿ :المّ ّ
البالء))(.]ٕ[)ٔٚ
بنفسو فقاؿ تبارؾ وتعالىِ :إ َّف المَّو ومالئِ َكتَو ي ُّ
بأمر بدأ فيو ِ
أمركـ ٍ
وف َعَمى َّ
النبِ ّْي
َ
عباد اهللّ ،
صم َ
ُُ َ
إف اهلل َ
َ ََ
ِ
يا أَيُّيا الَِّذيف آم ُنوا ُّ
ِ ّْ
عمي صالة
َ
َ َ
صموا َعمَ ْيو َو َسم ُموا تَ ْسم ً
َ َ
يما [األحزاب ،]٘ٙ:وقد قَاؿ َ (( :مف صمّى ّ

عشر)).
واحدةً صمّى اهلل عميو بيا ًا
سيد األوليف وا ِ
المرسميف.
ماـ
فصمّوا وسمّموا عمى ّ
َ
ّْ
محمد كما صميت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ ،إنؾ حميد مجيد...
محمد وعمى آؿ ّ
الميـ صؿ عمى ّ
__________

(ٔ) صحيح مسمـ :كتاب البر (.)ٕ٘ٚٚ

(ٕ) صحيح البخاري :كتاب بدء الوحي (ٔ) ،صحيح مسمـ :كتاب اإلمارة (.)ٜٔٓٚ
(ٖ) صحيح البخاري :كتاب القدر (.)ٙٙٓٚ
(ٗ) صحيح مسمـ :كتاب القدر (ٗ٘.)ٕٙ

(٘) صحيح البخاري :كتاب الصالة (ٗ ،)٘ٚصحيح مسمـ :كتاب المساجد (ٖ٘.)ٙ
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( )ٙأخرجو البخاري في كتاب اإليماف (ٓٔ) عف عبد اهلل بف عمرو رضي اهلل عنيما.
( )ٚصحيح البخاري :كتاب المظالـ ( ،)ٕٗٗٛصحيح مسمـ :كتاب اإليماف (.)ٜٔ

( )ٛأخرجو أحمد (٘ ،)ٖٙ/وأبو داود في األدب (ٕٓ ،)ٜٗوالترمذي في صفة القيامة (ٕٔٔ٘)،
وابف ماجو في الزىد (ٕٔٔٗ) مف حديث أبي بكرة رضي اهلل عنو ،وقاؿ الترمذي" :حديث حسف

صحيح" ،وصححو ابف حباف (٘٘ٗ ،)ٗ٘ٙ ،والحاكـ (ٕ ،)ٖ٘ٙ/ووافقو الذىبي ،وىو في السمسمة

الصحيحة (.)ٜٔٛ

( )ٜأخرجو الحاكـ في المستدرؾ (ٔ )ٕٔٗ/مف طريؽ الحسف عف أنس رضي اهلل عنو ،ورمز لو
السيوطي بالصحة ،وصححو األلباني في صحيح الجامع (٘ .)ٖٜٚوفي الباب عف عدد مف

الصحابة منيـ :أبو أمامة ومعاوية بف حيدة وأبو سعيد وأـ سممة رضي اهلل عنيـ .انظر :مسند

الشياب (ٓٓٔ ،)ٕٔٓ ،ٔٓٔ ،ومجمع الزوائد (ٖ.)ٜٔٗ-ٜٖٔ/ٛ ،ٔ٘٘/

(ٓٔ) ٓٔ] أخرجو أحمد (٘ ،)ٕٖٗ/والطبراني في الكبير (ٕٓ )ٕٓٔ/مف طريؽ إسماعيؿ بف

عياش ،قاؿ :حدثنا عبد اهلل بف عبد الرحمف بف أبي حسيف عف شير بف حوشب عف معاذ رضي اهلل

عنو .قاؿ الييثمي في المجمع (ٓٔ" :)ٔٗٙ/شير بف حوشب لـ يسمع مف معاذ ،ورواية إسماعيؿ

بف عياش عف أىؿ الحجاز ضعيفة" ،وىذا منيا .ولو شاىد مف حديث عائشة عند البزار (٘-ٕٔٙ
كشؼ األستار) ،والطبراني في الدعاء (ٖٖٔ) ،والحاكـ (ٔ ،)ٜٕٗ/قاؿ الييثمي في المجمع

(ٓٔ" :)ٔٗٙ/وفيو زكريا بف منظور ،وثقو أحمد بف صالح المصري وضعفو الجميور ،وبقية رجالو
ثقات" ،وضعفو األلباني في ضعيؼ الترغيب (ٗٔٓٔ) .وشاىد ثاف مف حديث ابف عمر عند

الترمذي في الدعوات ( ،)ٖ٘ٗٛوفي إسناده عبد الرحمف بف أبي بكر القرشي ،وىو متفؽ عمى

ضعفو ،قاؿ الترمذي" :ىذا حديث غريب ال نعرفو إال مف حديث عبد الرحمف بف أبي بكر القرشي،
وىو ضعيؼ في الحديث ،ضعفو بعض أىؿ العمـ مف قبؿ حفظو" .ولو شواىد أخرى في سند ٍّ
كؿ
منيا مقاؿ.

(ٔٔ) ٔٔ] أخرجو مسمـ في الذكر (ٕٖ )ٕٚعف أبي الدرداء رضي اهلل عنو نحوه.

(ٕٔ) ٕٔ] صحيح البخاري :كتاب اإليماف ،باب :خوؼ المؤمف مف أف يحبط عممو وىو ال يشعر.
(ٖٔ) ٖٔ] جامع العموـ والحكـ (ص.)٘ٚ

(ٗٔ) ٗٔ] أخرجو أحمد في الزىد (صٕٖٔ) ،وانظر :صفة الصفوة (ٖ ،)ٕٛ٘/وجامع العموـ
والحكـ (ص.)٘ٚ

(٘ٔ) ٘ٔ] أخرجو البخاري في كتاب الرقاؽ (٘ ، )ٙ٘ٛومسمـ في الفضائؿ (ٔ )ٕٕٜعف أبي
سعيد الخدري رضي اهلل عنو.

( )ٔٙصحيح البخاري :كتاب القدر (ٗ ،)ٜٙ٘صحيح مسمـ :كتاب القدر (ٖٗ.)ٕٙ
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( )ٔٚأخرجو الطبراني في الكبير (ٕ )ٖٖ/عف بسر بف أرطاة رضي اهلل عنو بمعناه ،وفي إسناده

رجؿ مجيوؿ.

