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 اإليمان باليوم اآلخر

 

 عناصر الخطبة:
 

 أهمية الموضوع 

 معنى اإليمان باليوم اآلخر        

 منزلته اإليمان باليوم اآلخر

 أقسام الناس في اإليمان باليوم اآلخر.

  صور ونماذج لمن آمن بهذا اليوم

 .ثمرات اإليمان باليوم اآلخر

 التفصيل

 الطويلة، ويرجعوا ورقدهتم غفلتهم من ليستيقظوا املسلمني تذكري السلسلة هذه من فاهلدفمقدمة: 

 إىل وال توصية يستطيعون فال خيصمون وهم بغتة الساعة تأتيهم أن قبل واإلنابة بالتوبة رهبم إىل

 .يرجعون أهلهم

َمْعِرَفتَِها،  ِمنْ  -املسلم أهيا – َلَك  ُبدّ  اَل  - اآلخرة يف يعني – َوَأْهَوال   َأْحَوال   َفهناك: -رمحه اهلل- الغزايل قال

يََمنِ  ُثمّ   ااِلْستِْعَدادِ  َدَواِعي َقلْبَِك  ِمنْ  لِيَنْبَِعَث  َذلَِك  يِف  اْلِفْكرِ  َتطِْويلِ  َوالتّْصِديِق، ُثمّ  اْْلَْزمِ  َسبِيلِ  َعَل  هِبَا اإْلِ

يََمنُ  َيْدُخلِ  َلْ  النّاسِ  َوَأْكثَرُ . هَلَا   ِمنْ  َيتََمّكنْ  َوَلْ  ُقُلوهِبِمْ  َصِميمَ  اآْلِخرِ  بِاْلَيْومِ  اإْلِ
ِ
 َعَل  َأْفئَِدهِتِْم، َوَيُدّل  ُسَوْيَداء

  َوَبْردِ  الّصيِْف  ِِلَرّ  َواْستِْعَداِدِهمْ  َتَشّمِرِهمْ  ِشّدةُ  َذلَِك 
ِ
 َتْكَتنُِفهُ  َما َمعَ  َوَزْمَهِريِرَها َجَهنّمَ  بَِحرّ  َوهَتَاُوِِنِمْ  الّشتَاء

 ُقُلوهُبُْم، َوَمنْ  َعنْهُ  َغَفَلْت  ُثمّ  َأْلِسنَتُُهمْ  بِهِ  َنَطَقْت  اآْلِخرِ  اْليَْومِ  َعنِ  ُسئُِلوا إَِذا َواْْلَْهَواِل، َبْل  امْلََصاِعِب  ِمنَ 

هُ  اّلِذي لَِصاِحبِهِ  َفَقاَل  َمْسُموم   الّطَعامِ  ِمنَ  هِ َيَديْ  َبنْيَ  َما بَِأنّ  ُأْخِبَ   ُمَصّدًقا َكانَ  لِتَنَاُولِهِ  َيَدهُ  َمدّ  ُثمّ  َصَدقَْت  َأْخَبَ

 (1). الّلَسانِ  َتْكِذيِب  ِمنْ  َأبَْلغُ  اْلَعَملِ  بَِعَملِِه، َوَتْكِذيُب  َوُمَكّذًبا بِلَِسانِهِ 

 :يلي فيما تتجلى الموضوع هذا أهمية

                                            
 (511/ 4إحياء علوم الدين )  (1)
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 والنهار الليل مكر من ذلك صحب وما الزمان هذا يف الناس من كثري عل الشديد الدنيا انفتاح -1

 .اآلخرة عن وتصدهم الناس أعني يف الدنيا تزين خبيثة ودعايات جديدة بأساليب

 اْلعني، وُهِجرَ  القلوب، وحتجرت قست أن ذلك عل ترتب ولقد للدنيا الناس من كثري ركون -2

اهلل؟  لذكر خيشع أن القلب ذلك ملثل الٍه، فأّنى بقلب قرأه القرآن أحدنا قرأ وإذا، وجل عز اهلل كتاب

. . فيها واملطمئنون اخلاشعون فقّل  الصالة عل ذلك انعكس اهلل، وقد من خوفاً  تدمع أن لعينيه وأّنى

 .املستعان واهلل

 لفعل واملبادرة الصالح العمل عل حّث  من العظيمة ومشاهده اليوم ذلك قرب تذكر يف لَم -3

 واملسنون منها الواجب سواء الصاِلات عمل يف املتكاسلون تكاسل ما املنكرات، بل وترك اخلريات

 .عنها واالنشغال اآلخرة عن الغفلة بسبب إال

 بعض، من عل بعضهم الناس واعتداء املجتمعات بعض يف املظال كثرة من اليوم زماننا به متيز لَم -4

 والتباغض، والفرقة اْلعراض، واِلسد من النيل حق، وكذلك وجه بدون غريهم ْلموال أكلٍ 

 عالجاً  وجل عز اهلل يدي بني الوقوف وتذكر اآلخر اليوم تذكر مثل يشء ال أنه شك واالختالف، وال

 .اْلمراض لتلك

 كان وضعفها النفوس وهن يف اْلسباب أعظم من اآلخرة عن والغفلة الدنيا إىل الركون كان ولَم -5

 يف اْلثر أكب التذكري هذا يف جحيم، ْلن أو نعيم من فيه وما اليوم بذلك املستمر التذكري من بد ال

 والداعني للطائعني أعده وما وجل عز اهلل ثواب رجاء واليأس للوهن االستسالم وعدم اهلمم نشاط

 .إليه

َتِمعُ  َكيَْف : ُقلَْت  َفِإنْ : اهلل رمحه القيم ابن قال  َوالنّارِ  َواْْلَنّةِ  بِامْلََعادِ  ِفيهِ  َشّك  اَل  اّلِذي اْْلَاِزمُ  الّتْصِديُق  ََيْ

ّيةِ  الّطَباعِ  يِف  اْلَعَمُل؟ َوَهْل  َوَيَتَخّلُف   امْلُُلوكِ  َبْعضِ  َيَدْي  َبنْيِ  إىَِل  َغًدا َمطُْلوب   َأّنهُ  اْلَعبْدُ  َيْعَلمَ  َأنْ  اْلَبََشِ
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 امْلَلِِك، َواَل  َيَدِي  َبنْيَ  َمْوِقَفهُ  َيَتَذّكرُ  اَل  َغاِفالً َساِهًيا َكَراَمٍة، َوَيبِيُت  َأَتمّ  ُيْكِرَمهُ  ُعُقوَبٍة، َأوْ  َأَشدّ  لُِيَعاِقَبهُ 

 .ُأْهَبَتهُ  َلهُ  َيأُْخذُ  َلُه، َواَل  َيْسَتِعدّ 

  َلَعْمرُ  َهَذا: قِيَل 
ِ
 ِمنْ  اْْلَْمَرْينِ  َهَذْينِ  اخْلَلِْق، َفاْجتََِمعُ  َهَذا َأْكثَرِ  َعَل  َواِرد   َصِحيح   ُسَؤال   اّلّل

  َأْعَجِب  
ِ
 (2). اْليَِقنيِ  اْلِعلِْم، َوُنْقَصانُ  َضْعُف : َأَحُدَها: َأْسبَاٍب  ِعّدةُ  َلهُ  الّتَخّلُف  َوَهَذا اْْلَْشَياء

 ؟اآلخر باليوم اإليمان معنى ما

 الساعة بأرشاط اإليَمن ذلك يف ويدخل. ذلك بموجب حمالة، والعمل ال بإتيانه اْلازم التصديق معناه

 الصور يف وبالنفخ ونعيمه وعذابه القب فتنة من بعده وما وباملوت. حمالة ال قبلها تكون التي وأماراهتا

 نَش: املحَش وتفاصيل واْلفزاع اْلهوال من القيامة موقف يف وما القبور من اخلالئق وخروج

 أعاله الذي ونعيمها وغريها، وباْلنة واِلوض، والشفاعة املوازين، وبالرصاط الصحف، ووضع

 (3). وجل عز رهبم عن حجبهم أشده الذي وعذاهبا وجل، وبالنار عز اهلل وجه إىل النظر

 :الدين من اآلخر باليوم اإليمان منزلة

 ال التيالستة،  اإليَمن أركان أحد وهو، بالرضورة الدين من معلوم أمر اآلخر باليوم اإليَمن إن - 1

ريض - اخلطاب بن عمر فعن. إيَمنه بتفاصيله، ازداد العبد معرفة ازدادت بدوِنا، وكلَم اإليَمن يصح

: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  املصطفى اِلبيب سأل السالم عليه جبيل أن وفيه، الطويل جبيل حديث يف، -اهلل عنه

ِن  يََمِن، َقاَل  َعنِ  َفَأْخِبْ ، َوَمالَِئَكتِِه، َوُكُتبِِه، َوُرُسلِِه، َواْلَيْومِ  ُتْؤِمنَ  َأنْ : ))اإْلِ
ِ
 بِاْلَقَدرِ  اآْلِخِر، َوُتْؤِمنَ  بِاّلل

                                            
 (37الداء والدواء )ص:  (2)

 (55سؤال وجواب يف العقيدة االسالمية )ص:  200  (3)
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هِ  هِ  َخرْيِ  باهلل كإيَمنه اآلخر باليوم يؤمن حتى باهلل مؤمن أنه قال وإن للشخص إذاً  إيَمن فال  (4). ((َورَشّ

 .ادعاه وإن اإليَمن من له حظّ  ال بينهَم املفرق تعاىل، وإن

 القرآن يف املواضع من كثري يف اآلخر باليوم باإليَمن به اإليَمن وعال جل اهلل قرن – 2

ِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكمْ  ُتَوّلوا َأنْ  اْلِبّ  َليَْس } تعاىل فقال   آَمنَ  َمنْ  اْلِبّ  َوَلِكنّ  َوامْلَْغِرِب  امْلََْشِ
ِ
{ اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِاّلّل

  ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ  بِهِ  ُيوَعظُ  َذلُِكمْ } تعاىل وقال[  177: البقرة]
ِ
 بِاّلّل

َعْل  اّلّلَ  َيتِّق  َوَمنْ  اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ   [2: الطالق{ ]ََمَْرًجا َلهُ  ََيْ

  آَمنُوا َلوْ  َعَليِْهمْ  َوَماَذا}  :تعاىل وقال
ِ
 ُتْؤِمنُونَ  ُكنُْتمْ  إِنْ } سبحانه وقال[ 39: النساء{ ]اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِاّلّل

 
ِ
 .وعال جل اهلل كتاب يف كثرية مواضع يف[ 59: النساء{ ]اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِاّلّل

 اْلحاديث من كثري يف اآلخر باليوم باإليَمن باهلل اإليَمن ملسو هيلع هللا ىلص النبي قرن كذلك – 3

  َرُسولِ  َعنْ ، -ريض اهلل عنه- ُهَريَْرةَ  َأِب  فَعنْ 
ِ
  ُيْؤِمنُ  كانَ  َمنْ : ))َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
 َفلَْيُقْل  اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِاّلل

ا   ُيْؤِمنُ  َكانَ  لِيْصُمْت، َوَمنْ  َأوْ  َخرْيً
ِ
  ُيْؤِمنُ  َكانَ  َجاَرُه، َوَمنْ  َفلْيُْكِرمْ  اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِاّلل

ِ
 اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِاّلل

 (5). ((َضيَْفهُ  َفلُْيْكِرمْ 

  َرُسوَل  َأنّ ، -ريض اهلل عنه- ُهَريَْرةَ  َأِب  وَعنْ 
ِ
  ُيْؤِمنُ  َرُجل   اْْلَنَْصارَ  ُيبِْغُض  اَل : ))َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
 َواْلَيْومِ  بِاّلل

 (6). ((اآْلِخرِ 

                                            
 (8رواه مسلم ) (4)

 (47( ومسلم )6018رواه البخاري ) (5)

 (76رواه مسلم ) (6)
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  ُتْؤِمنُ  اِلْمَرَأةٍ  ََيِّل  اَل : ))َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النّبِّي  ، َعنِ -ريض اهلل عنه- ُهَرْيَرةَ  َأِب  وَعنْ 
ِ
 اآْلِخِر، ُتَساِفرُ  َواْلَيْومِ  بِاّلل

 اْلحاديث من وغريها  (7). ((حَمَْرمٍ  ِذي َمعَ  إاِّل  َيْومٍ  َمِسرَيةَ 

 :النبوية السنة ويف الكريم القرآن يف ذكره من اإلكثار - 4

 إقامة اْلساليب، من بشتى اْلذهان إىل وتقريبه عنه التحدث عن القرآن سور من سورة ختلو فقلَم

، واْلرض السموات خلق اْلوىل، وكذا بالنشأة اْلمثال، كاالستدالل رضب من والبهان، أو للحجة

 . . .الكريم القرآن سلكها التي املسالك من ذلك إىل اإلعادة، وما عل - موهتا بعد اْلرض وإحياء

 :الكريم القرآن يف اليوم هلذا جاءت التي اْلسَمء كثرة - 5

 .أهوال من اليوم هذا يف سيقع ما تبني الكريم، وكلهاكثرية لليوم اآلخر يف القرآن  أسَمء وردت فقد

 القرآن نزل وشأن، وقد أمهية ذا كان إذا لليشء اْلسَمء يكثرون أِنم العرب أساليب من ومعلوم

 .بلغتهم

 :اآلخر باليوم اإليمان باب في الناس أقسام

 :وأفعاهلم بأقواهلم اليوم هبذا كذبوا قسم -1

واملنافقون وامللحدون الذين ينكرون الغيب وال يؤمنون إال بَم وافق أهوائهم وهؤالء هم الكافرون 

 َلُتنَّبُؤنّ  ُثمّ  َلُتبَْعُثنّ  َوَرّب  َبَل  ُقْل  ُيبَْعُثوا َلنْ  َأنْ  َكَفُروا اّلِذينَ  َزَعمَ } تعاىل عن هؤالء  ، قالوأبرصته أعينهم

  َعَل  َوَذلَِك  َعِملُْتمْ  بََِم 
ِ
 [7: التغابن{ ]َيِسري   اّلّل

  [49: اإلرساء{ ]َجِديًدا َخلًْقا مَلَبُْعوُثونَ  َأإِّنا َوُرَفاًتا ِعَظاًما ُكنّا َأإَِذا َوَقاُلوا}تعاىل وقال

                                            
 (1339( و مسلم )1088رواه البخاري ) (7)
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 َُمَْرُجونَ  َأّنُكمْ  َوِعَظاًما ُتَراًبا َوُكنُْتمْ  ِمّتمْ  إَِذا َأّنُكمْ  َأَيِعُدُكمْ }  تعاىل عن هؤالء املكذبني بالبعث وقال

{ بَِمبُْعوثنِيَ  َنْحنُ  َوَما َوَنْحَيا َنُموُت  الّدنَْيا َحيَاُتنَا إاِّل  ِهَي  إِنْ ( 36) ُتوَعُدونَ  لََِم  َهيَْهاَت  َهيَْهاَت ( 35)

 [37 - 35: املؤمنون]

 َوَأّنُكمْ  َعَبًثا َخَلْقنَاُكمْ  َأّنََم  َأَفَحِسبُْتمْ }تعاىل ، فقاللكن اهلل جل وعال قرر هذه اِلقيقة وأبطل زعم هؤالء

َ  اَل  اِْلَّق  امْلَلُِك  اّلّلُ  َفَتَعاىَل ( 115) ُتْرَجُعونَ  اَل  إَِليْنَا ، 115: املؤمنون{ ]اْلَكِريمِ  اْلَعْرشِ  َرّب  ُهوَ  إاِّل  ِِإَ

116] 

َسُب } تعاىل قال نَْسانُ  َأََيْ كَ  َأنْ  اإْلِ  َفَخَلَق  َعَلَقةً  َكانَ  ُثمّ ( 37) ُيْمنَى َمنِّي  ِمنْ  ُنطَْفةً  َيُك  َأَلْ ( 36) ُسًدى ُيْْتَ

ِيَي  َأنْ  َعَل  بَِقاِدرٍ  َذلَِك  َأَليَْس ( 39) َواْْلُنْثَى الّذَكرَ  الّزْوَجنْيِ  ِمنْهُ  َفَجَعَل ( 38) َفَسّوى  ({40) امْلَْوَتى َُيْ

نَْسانُ  َتَأّمَل  َوإَِذا: -رمحه اهلل- القيم ابن قال  َلهُ  َتَبنّيَ  َواْستَِواِئهِ  َكََملِهِ  ِحنيِ  إىَِل  ُنطَْفةً  َكْونِهِ  َمبَْدأِ  ِمنْ  َحاَلهُ  اإْلِ

َفهُ  َهِذهِ  إىَِل  اْلِعنَاَيَة، َوَنَقَلهُ  َهِذهِ  بِهِ  ُعنَِي  َمنْ  َأنّ   هُيِْمَلهُ  َأنْ  بِهِ  َيلِيُق  اْْلَطَْواِر، اَل  َهِذهِ  يِف  اْْلَْحَواِل، َورََصّ

َكهُ   (8). ُيَعاِقُبهُ  َواَل  ُيثِيُبهُ  َعَليِْه، َواَل  بُِحُقوِقهِ  ُيَعّرُفهُ  َواَل  َينَْهاهُ  َواَل  َيأُْمُرهُ  ُسًدى، اَل  َوَيْْتُ

 تعاىل اهلل لقاء ونسوا، بأفعاهلم وكذبوا بألسنتهم صدقوا قسم – 2

وهؤالء الصنف علموا وأقروا أنه البد من لقاء اهلل تعاىل ثم اِلساب بني يديه ولكنهم غفلوا عن هذه 

( 4) َمبُْعوُثونَ  َأِّنُمْ  ُأوَلئَِك  َيُظنّ  َأاَل } تعاىل قالاِلقيقة وشغلتهم الدنيا ومهومها عن اآلخرة وأهواهلا، 

نيَ  لَِرّب  النّاُس  َيُقومُ  َيْومَ ( 5) َعظِيمٍ  لَِيْومٍ 
ِ
 [6 - 4: املطففني({ ]6) اْلَعامَل

َب } َتَعاىَل  قال  إاِّل  حُمَْدٍث  َرهّبِمْ  ِمنْ  ِذْكرٍ  ِمنْ  َيأْتِيِهمْ  َما( 1) ُمْعِرُضونَ  َغْفَلةٍ  يِف  َوُهمْ  ِحَساهُبُمْ  لِلنّاسِ  اْقَْتَ

 [3 - 1: اْلنبياء{ ]ُقُلوهُبُمْ  اَلِهيَةً ( 2) َيلَْعُبونَ  َوُهمْ  اْسَتَمُعوهُ 

                                            
 (37الداء والدواء )ص:  (8)
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، ُدنَْياُهمْ  يِف  َعِمُلوَها اّلتِي َأْعََمهِلِمُ  َعَل  النّاسِ  ِحَساُب  َدَنا: ِذْكُرهُ  َتَعاىَل  َيُقوُل : -رمحه اهلل- الطبي قال

 َوَغرْيِ ، َوَمالَبِِسِهمْ َأْبَداِِنِْم، َوَأْجَساِمِهْم، َوَمَطاِعِمِهْم، َوَمَشاِرهِبِْم،  يِف ، ِفيَها َعَليِْهمْ  َأنَْعَمَها اّلتِي َونَِعِمِهمُ 

يَها، َفانَْتَهْوا َأَطاُعوهُ  َوَهْل ، ِفيَها َعِمُلوا َماَذا إِّياُهمْ  ِعنَْدُهْم، َوَمْسأَلُتهُ  نَِعِمهِ  ِمنْ  َذلَِك 
 يِف  َوَِنِْيهِ  َأْمِرهِ  إىَِل  فِ

 َعَّم  الّدنَْيا يِف  َوُهمْ : َيُقوُل [ 1: اْلنبياء{ ]ِرُضونَ ُمعْ  َغْفَلةٍ  يِف  َوُهمْ }فِيَها؟  َأْمَرهُ  َفَخاَلُفوا َعَصْوهُ  ََجِيَعَها، َأمْ 

ابِهِ  إِّياُهمْ  حُمَاَسبَتِهِ  ُدُنوّ  اْلِقَياَمِة، َوَعنْ  َيْومَ  َذلَِك  ِمنْ  هِبِمْ  َفاِعل   اّلّلُ   َوَغْفَلٍة، َوَقدْ  َسْهو يِف  هَلُمْ  ِمنُْهْم، َواْقِْتَ

ُكوا َعنْ  َأْعَرُضوا  ِمنْ  َذلَِك  ِعنْدَ  اَلُقوهُ  ُهمْ  بََِم  ِمنُْهمْ  َوالتَّأّهَب، َجْهالً َلهُ  َوااِلْستِْعَدادَ ، ِفيهِ  اْلِفْكرَ  َذلَِك، َفَْتَ

  َعظِيمِ 
ِ
 (9). اْْلَْهَوالِ  َوَشِديدِ ، اْلَبالَء

، َعزّ  ِمنَ  َتنْبِيه   َهَذا: -رمحه اهلل- كثري ابن قال
ِ
اِب  َوَجّل، َعَل  اّلّل  يِف  النّاَس  َوُدُنّوَها، َوَأنّ  الّساَعةِ  اْقِْتَ

 (10). َأْجلَِها ِمنْ  َيْسَتِعّدونَ  هَلَا، َواَل  َيْعَمُلونَ  اَل : َعنَْها، َأْي  َغْفَلةٍ 

 فقال لذلك ويتجهزوا يستعدوا أن وأمرهم لقائه عن الغفلة من املؤمنني عباده تعاىل اهلل حذر لذلك

 َتْعَمُلونَ  بََِم  َخبرِي   اّلّلَ  إِنّ  اّلّلَ  َواّتُقوا لَِغدٍ  َقّدَمْت  َما َنْفس   َوْلَتنُْظرْ  اّلّلَ  اّتُقوا آَمنُوا اّلِذينَ  َأهّيَا َيا} تعاىل

 - 18: اِلَش( { ]19) اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  ُأوَلئَِك  َأنُْفَسُهمْ  َفَأنَْساُهمْ  اّلّلَ  َنُسوا َكاّلِذينَ  َتُكوُنوا َواَل ( 18)

20] 

  

                                            
 (221/ 16تفسري الطبي ) (9)

 (331/ 5)تفسري ابن كثري (10)
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 .اليوم وتغافلوا عنه هذا نسوا كَم القيامة يوم ينساهم اهلل تعاىل أن زاءفاْل

ينَ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَما النّارُ  َوَمأَْواُكمُ  َهَذا َيْوِمُكمْ  لَِقاءَ  َنِسيُتمْ  َكََم  َننَْساُكمْ  اْلَيْومَ  َوِقيَل } تعاىل قال ( 34) َنارَِصِ

ْذُتمْ  بَِأّنُكمُ  َذلُِكمْ    آَياِت  اخّتَ
ِ
َرُجونَ  اَل  َفاْلَيْومَ  الّدنَْيا اِْلََياةُ  َوَغّرْتُكمُ  ُهُزًوا اّلّل  ُيْسَتْعَتُبونَ  ُهمْ  َواَل  ِمنَْها خُيْ

 [35، 34: اْلاثية({ ]35)

  َرُسوَل  أن، -ريض اهلل عنه- ُهَريَْرةَ  َأِب  وَعنْ 
ِ
ُأْكِرْمَك،  َأَلْ  ُفْل  َأْي : اْلَعبَْد، َفَيُقوُل  اهللُ  َيلَْقى))  قالملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

بَِل، َوَأَذْركَ  اخْلَيَْل  َلَك  َوُأَسّوْدَك، َوُأَزّوْجَك، َوُأَسّخرْ  : َفَيُقوُل : َبَل، َقاَل : َوَتْرَبُع؟ َفَيُقوُل  َتْرَأُس  َواإْلِ

 َأَلْ  ُفْل  َأْي : َفَيُقوُل  الّثاِنَ  َيْلَقى َنِسيَتنِي، ُثمّ  َكََم  َأنَْساكَ  َفِإّن : اَل، َفَيُقوُل : ُمالَِقّي؟ َفَيُقوُل  َأّنَك  َأَفَظنَنَْت 

بَِل، َوَأَذْركَ  اخْلَيَْل  َلَك  ُأْكِرْمَك، َوُأَسّوْدَك، َوُأَزّوْجَك، َوُأَسّخرْ   َرّب  َبَل، َأْي : َتْرَأُس، َوَتْرَبُع، َفيَُقوُل  َواإْلِ

 َلهُ  الّثالَِث، َفَيُقوُل  َيلَْقى َنِسيَتنِي، ُثمّ  َكََم  َأنَْساكَ  َفِإّن : وُل اَل، َفَيقُ : ُمالَِقّي؟ َفَيُقوُل  َأّنَك  َأَفَظنَنَْت : َفَيُقوُل 

 بَِك، َوبِِكَتابَِك، َوبُِرُسلَِك، َوَصّليُْت، َوُصْمُت، َوَتَصّدْقُت، َوُيثْنِي آَمنُْت  َرّب  َيا: َذلَِك، َفَيُقوُل  ِمثَْل 

 َمنْ : َنْفِسهِ  يِف  َعَليَْك، َوَيَتَفّكرُ  َشاِهَدَنا َنبَْعُث  اآْلنَ : َلهُ  ُيَقاُل  ُثمّ : إًِذا، َقاَل  َهاُهنَا: اْسَتَطاَع، َفَيُقوُل  َما بَِخرْيٍ 

؟ َفُيْختَمُ  َيْشَهدُ  اّلِذي َذا  َوَِلُْمهُ  َفِخُذهُ  انْطِِقي، َفَتنْطُِق : َوِعَظاِمهِ  َوَِلِْمهِ  لَِفِخِذهِ  ِفيِه، َوُيَقاُل  َعَل  َعيََلّ

 (11)((. َعَليْهِ  اهللُ  َيْسَخطُ  اّلِذي َوَذلَِك  امْلُنَاِفُق  َنْفِسِه، َوَذلَِك  ِمنْ  لُِيْعِذرَ  بَِعَملِِه، َوَذلَِك  َوِعَظاُمهُ 

 َوَمنْ }قال تعاىلبل إّن هذا الصنف من الناس َيَشون يوم القيامة عميًا يتخبطون يف عرصات القيامة، 

هُ  َضنًْكا َمِعيَشةً  َلهُ  َفِإنّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرَض  َتنِي ِلَ  َرّب  َقاَل ( 124) َأْعَمى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَنْحَُشُ  َأْعَمى َحََشْ

 [126 -124: طه{ ]ُتنَْسى اْلَيْومَ  َوَكَذلَِك  َفنَِسيَتَها آَياُتنَا َأَتتَْك  َكَذلَِك  َقاَل ( 125) َبِصرًيا ُكنُْت  َوَقدْ 

 

                                            
 (2968رواه مسلم ) (11)
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 :حساب ألف له وعملوا له واستعدوا اليوم هبذا آمنوا قسم – 3

 َواّلِذينَ ( 26) الّدينِ  بَِيْومِ  ُيَصّدُقونَ  َواّلِذينَ } املصلني املوحدين املؤمنني عباده صفات يف تعاىل اهلل قال

 [28 - 26: املعارج({ ]28) َمأُْمونٍ  َغرْيُ  َرهّبِمْ  َعَذاَب  إِنّ ( 27) ُمْشِفُقونَ  َرهّبِمْ  َعَذاِب  ِمنْ  ُهمْ 

، وتفكروا يف أحواله وأهواله وِجلْت قلوهبم وارتعدت، اإليَمن باليوم اآلخر يف قلوهبمفلَم استقر 

 ُمْشِفُقونَ  َرهّبِمْ  َخْشيَةِ  ِمنْ  ُهمْ  اّلِذينَ  إِنّ } عنهم تعاىل قالفحملهم ذلك عل املسارعة إىل اخلريات، 

ُكونَ  اَل  بَِرهّبِمْ  ُهمْ  َواّلِذينَ ( 58) ُيْؤِمنُونَ  َرهّبِمْ  بِآَياِت  ُهمْ  َواّلِذينَ ( 57)  َما ُيْؤُتونَ  َواّلِذينَ ( 59) ُيَْشِ

اِت  يِف  ُيَساِرُعونَ  ُأوَلِئَك ( 60) َراِجُعونَ  َرهّبِمْ  إىَِل  َأِّنُمْ  َوِجَلة   َوُقُلوهُبُمْ  آَتْوا  هَلَا َوُهمْ  اخْلرَْيَ

 [61- 57: املؤمنون{]َسابُِقونَ 

اآلخر يف قلوهبم، ل تشغلهم التجارات وال املصالح الدنيوية عن العمل هلذا  ولَم استقر اإليَمن باليوم

( 36) َواآْلَصالِ  بِاْلُغُدوّ  ِفيَها َلهُ  ُيَسّبُح  اْسُمهُ  ِفيَها َوُيْذَكرَ  ُتْرَفعَ  َأنْ  اّلّلُ  َأِذنَ  ُبُيوٍت  يِف } تعاىل ، قالاليوم

  ِذْكرِ  َعنْ  َبيْع   َواَل  ِِتَاَرة   ُتلِْهيِهمْ  اَل  ِرَجال  
ِ
  الّصالَةِ  َوإَِقامِ  اّلّل

ِ
اُفونَ  الّزَكاةِ  َوإِيَتاء  اْلُقُلوُب  ِفيهِ  َتَتَقّلُب  َيْوًما خَيَ

{  ِحَساٍب  بَِغرْيِ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْرُزُق  َواّلّلُ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َوَيِزيَدُهمْ  َعِمُلوا َما َأْحَسنَ  اّلّلُ  لَِيْجِزهَيُمُ ( 37) َواْْلَْبَصارُ 

 [38 -36: النور]

ولَم علموا أن اهلل تعاىل مطلع  عل نياهتم، وأِنم موقوفون بني يديه سبحانه يف هذا اليوم أخلصوا العمل 

اُفونَ  بِالنّْذرِ  ُيوُفونَ } تعاىل له، قال هُ  َكانَ  َيْوًما َوخَيَ  ِمْسِكينًا ُحّبهِ  َعَل  الّطَعامَ  َوُيطِْعُمونَ ( 7) ُمْستَطرًِيا رَشّ

  لَِوْجهِ  ُنطِْعُمُكمْ  إِّنََم ( 8) َوَأِسرًيا تِيًَم َويَ 
ِ
 َيْوًما َرّبنَا ِمنْ  َنَخاُف  إِّنا( 9) ُشُكوًرا َواَل  َجَزاءً  ِمنُْكمْ  ُنِريدُ  اَل  اّلّل

ةً  َوَلّقاُهمْ  اْلَيْومِ  َذلَِك  رَشّ  اّلّلُ  َفَوَقاُهمُ ( 10) َقْمَطِريًرا َعُبوًسا وًرا َنرْضَ وا بََِم  َوَجَزاُهمْ ( 11) َورُسُ  َصَبُ

 [12 - 7: اإلنسان{ ] َوَحِريًرا َجنّةً 
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 في خوفهم واستعدادهم ليوم الدين صور للسابقين والمقربين

ِزِن  َواَل }  خيشى اخلزي يوم القيامة فقال كَم نقل عنه القرآن السالم عليه الرمحن خليل إبراهيم هذا  خُتْ

 [89 - 87: الشعراء{ ]َسلِيمٍ  بَِقلٍْب  اّلّلَ  َأَتى َمنْ  إاِّل ( 88) َبنُونَ  َواَل  َمال   َينَْفعُ  اَل  َيْومَ ( 87) ُيبَْعُثونَ  َيْومَ 

 أحب اخللق إىل اهلل تعاىل ومع ذلك خيشى لقاء اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حممد بن عبد اهلل وهذا

  َرُسوَل  َبَلغَ : َقاَل ، -ريض اهلل عنه-َمالٍِك  بْنِ  َأَنسِ  فَعنْ 
ِ
ء   َأْصَحابِهِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : َفَقاَل  َفَخَطَب  يَشْ

، َوَلوْ  اخْلرَْيِ  يِف  َكاْلَيْومِ  َأرَ  َوالنّاُر، َفَلمْ  اْْلَنّةُ  َعيََلّ  ُعِرَضْت ))  َقلِيالً َلَضِحْكُتمْ  َأْعَلمُ  َما َتْعَلُمونَ  َوالَّشّ

  َرُسولِ  َأْصَحاِب  َعَل  َأَتى َفََم : َقاَل  ((َكثرًِيا َوَلَبَكيُْتمْ 
ِ
 َوهَلُمْ  ُرُءوَسُهمْ  َغّطْوا: ِمنُْه، َقاَل  َأَشدّ  َيْوم   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .  (12)َخننِي 

  وَعنِ 
ِ
اء   َرُسولِ  َخلَْف  َصّليْنَا إَِذا ُكنّا: َقاَل ، -ريض اهلل عنه- عازب بن الَْبَ

ِ
 َعنْ  َنُكونَ  َأنْ  ، َأْحَببْنَاملسو هيلع هللا ىلص اهلل

. ((ِعَباَدكَ  - َِتَْمعُ  َأوْ  - َتبَْعُث  َيْومَ  َعَذاَبَك  ِقنِي َرّب : ))َيُقوُل  َفَسِمْعُتهُ : بَِوْجِهِه، َقاَل  َعَليْنَا َيِمينِِه، ُيْقبُِل 

(13) 

  َرُسوَل  ، َأنّ ملسو هيلع هللا ىلص النّبِّي  َزْوِج ، ’ َحْفَصةَ  وَعنْ 
ِ
 حَتَْت  اْلُيْمنَى َيَدهُ  َوَضعَ  َيْرُقدَ  َأنْ  َأَرادَ  إَِذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اّلّل

 (14).((ِمَرارٍ  َثالََث  َتبَْعُث، ِعَباَدكَ  َيْومَ  َعَذاَبَك  ِقنِي الّلُهمّ : ))َيُقوُل  ُثمّ  َخّدهِ 

 تعالى اهلل لقاء من خوفهم وذكر الصحابة والسلف أحوال

 َمعَ  اْلَعَملِ  َغاَيةِ  يِف  َوَجَدُهمْ  - َعنُْهمْ  اّلّلُ  َريِضَ  - الّصَحاَبةِ  َأْحَواَل  َتَأّمَل  َمنْ : -رمحه اهلل- القيم ابن قال

 .َواْْلَْمنِ  الّتْفِريطِ  الّتْقِصرِي، َبلِ  َبنْيَ  ََجِيًعا اخْلَْوِف، َوَنْحنُ  َغاَيةِ 

                                            
 (2359رواه مسلم ) (12)

 (709رواه مسلم ) (13)

 (5045رواه أبو داود ) (14)
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، َقاَل  ولَم. َفَتبَاُكوا َتبُْكوا َلْ  ابُْكوا، َفِإنْ : َكثرًِيا، َوَيُقوُل  َيبِْكي َوَكانَ  -ريض اهلل عنه- الّصّديُق  َفَهَذا   اْحترََضَ

ِعي َوَهَذا اِْلِالََب  َوَهِذهِ  الَْعَباَءةَ  َهِذهِ  امْلُْسلِِمنيَ  َمالِ  ِمنْ  َأَصبُْت  ُبنَيُّة، إِّن  َيا: لَِعائَِشةَ   ابْنِ  إىَِل  بِهِ  الَْعبَْد، َفَأرْسِ

 : اخْلَّطاِب، َوَقاَل 
ِ
 .َوُتْعَضدُ  ُتْؤَكُل  الّشَجَرةَ  َهِذهِ  ُكنُْت  َأّن  َلَوِدْدُت  َواّلّل

 َفَبَكى {َلَواِقع   َرّبَك  َعَذاَب  إِنّ : }َبَلغَ  َأنْ  إىَِل  الّطورِ  ُسوَرةَ  َقَرأَ : -ريض اهلل عنه- اخْلَّطاِب  بْنُ  ُعَمرُ  َوَهَذا

َك : امْلَْوِت  يِف  َوُهوَ  اِلبْنِهِ  َوَقاَل . َوَعاُدوهُ  َمِرَض  َحّتى ُبَكاُؤهُ  َواْشَتدّ   َأنْ  َعَساهُ  اْْلَْرضِ  َعَل  َخّدي َضعْ  َوَْيَ

 .ُقِضَ  ُثمّ (، َثاَلًثا) يِل  َيْغِفرْ  َلْ  ُأّمي، إِنْ  َوْيُل : َقاَل  َيْرمَحَنِي، ُثمّ 

َسُبوَنهُ  َأّياًما اْلَبيِْت  يِف  َفُتِخيُفُه، َفَيبَْقى بِالّليْلِ  ِوْرِدهِ  يِف  بِاآْلَيةِ  َيُمرّ  َوَكانَ  - َوْجِههِ  يِف  َمِريًضا، َوَكانَ  ُيَعاُد، ََيْ

  ِمنَ  َأْسَوَدانِ  َخّطانِ  -ريض اهلل عنه
ِ
 .اْلُبَكاء

 َأْجرَ  اَل  َأنُْجو َأّن  َوِدْدُت : اْلُفُتوَح، َوَفَعَل، َفَقاَل  بَِك  اْْلَْمَصاَر، َوَفَتَح  بَِك  اّلّلُ  َمرّصَ َعبّاٍس،  ابْنُ  َلهُ  َوَقاَل 

 .ِوْزرَ  َواَل 

 َوالنّارِ  اْْلَنّةِ  َبنْيَ  أَّننِي َلوْ : ِِلْيَتُُه، َوَقاَل  ُتبَّل  َحتّى َيبِْكي الَْقْبِ  َعَل  َوَقَف  إَِذا َكانَ  -ريض اهلل عنه- َعّفانَ  بْنُ  ُعثََْمنُ  َوَهَذا

ُت  ُيْؤَمرُ  َأّيتِِهََم  إىَِل  َأدِْري اَل   .َأِصريُ  أَّيتِِهََم  إىَِل  َأْعلَمَ  أَنْ  َقبَْل  َرَماًدا َأُكونَ  َأنْ  ِب، اَلْخَْتْ

 اْْلََمِل، َواّتبَاعِ  ُطولِ : اثْنَتنَْيِ  ِمنِ  َخْوُفهُ  َيْشَتدّ  َوَخْوُفُه، َوَكانَ  َوُبَكاُؤهُ  -ريض اهلل عنه- َطالٍِب  َأِب  بْنُ  َعيَِلّ  َوَهَذا

 َوّلْت  َقدْ  الّدنَْيا إِنّ وَ  اِْلَّق، َأاَل  َعنِ  َفيَُصدّ  اهْلََوى اّتبَاعُ  اآْلِخَرَة، َوَأّما َفيُنِْس  اْْلََملِ  ُطوُل  َفَأّما: اهْلََوى، َقاَل 

، َولُِكّل  ُمَدّبَرًة، َواآْلِخَرةَ    ِمنْ  َبنُوُن، َفُكوُنوا َواِحَدةٍ  ُمْقبَِلة 
ِ
  ِمنْ  َتُكوُنوا اآْلِخَرِة، َواَل  َأْبنَاء

ِ
 اْليَْومَ  الّدنْيَا، َفِإنّ  َأْبنَاء

، َوَغًدا َواَل  َعَمل    .َعَمل   َواَل  ِحَساب   ِحَساب 

  َعبْدُ  َوَكانَ 
ِ
اكِ  ِمثُْل  َعيْنَيْهِ  َأْسَفُل  ،^َعبّاٍس  بْنُ  اّلّل  .الّدُموعِ  ِمنَ  اْلَبايِل  الَّشَ

 ُأْخَلْق. َلْ  َأّن  ُتْعَضُد، َوَوِدْدُت  َشَجَرةً  ُكنُْت  َليَْتنِي َيا: َيُقوُل  -ريض اهلل عنه-َذّر  َأُبو َوَكانَ 

http://www.altawhed.net/
http://www.facebook.com/MasjedAltawhed


 هـ1436رجب    اإليمان باليوم اآلخر             األمة لدعاة المهمة الخطب
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

ُحوا اّلِذينَ  َحِسَب  َأمْ } اآْلَيةِ  َهِذهِ  َعَل  أََتى اْْلَاثِيَِة، َفَلَّم  ُسوَرةَ  َليَْلةً  -عنهريض اهلل -الّداِرّي  مَتِيم   َوقََرأَ   الّسيّئَاِت  اْجَْتَ

 (15). أَْصبََح  َحتّى َوَيبِْكي ُيَرّدُدَها . َجَعَل {الّصاِِلَاِت  َوَعِمُلوا آَمنُوا َكاّلِذينَ  َنْجَعَلُهمْ  َأنْ 

ك اخْت: يل فقيل، والنار اْلنة بني وقفُت  : لو-ريض اهلل عنه- مسعود بن اهلل عبد وقال  أهيَم من ُنَخرّيُ

 (16)!. رماداً  أكونَ  أن ْلحببُت ؟ رماداً  تكونَ  أو، إليك أحّب  تكونُ 

 اْلنة ساكن علمت رب، قد يا: ويقول ِليته عل قابًضا ليله طول يظل، -رمحه اهلل- دينار بن مالك وكان

 ؟!.دينار بن مالك دار الدارين أي ففي النار ساكن من

 :اآلخر باليوم اإليمان ثمرات

 .اليوم ذلك لثواب عليها؛ رجاء الطاعات، واِلرص فعل يف الرغبة -1

 :ُأُمورٍ  َثالََثةَ  َرَجاُؤهُ  اْسَتلَْزمَ  َشيًْئا َرَجا َمنْ  َأنّ  َينَْبِغي َومِِمّا: القيم ابن اإلمام يقول

ْمَكانِ  بَِحْسِب  حَتِْصيلِهِ  يِف  َسْعيُهُ : الثّالُِث . َفَواتِهِ  ِمنْ  َخْوُفهُ : الثّاِن . َيْرُجوهُ  َما حَمَّبةُ : َأَحُدَها  اَل  َرَجاء   َوَأّما .اإْلِ

ء   ُيَقاِرُنهُ  ، َوالّرَجاءُ  َباِب  ِمنْ  َفُهوَ  َذلَِك  ِمنْ  يَشْ ء   اْْلََماِنّ ء   َواْْلََماِنّ  يَشْ ، َوالّسائِرُ  َراٍج  آَخُر، َفُكّل  يَشْ  َخائِف 

عَ  َخاَف  إَِذا الّطِريِق  َعَل   .اْلَفَواِت  ََمَاَفةَ  الّسرْيَ  َأرْسَ

  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ُهَرْيَرةَ  َأِب  َحِديِث  َويِف 
ِ
 ِسلَْعةَ  إِنّ  امْلَنِْزَل، َأاَل  َبَلغَ  َأْدَلَج  َأْدَلَج، َوَمنْ  َخاَف  َمنْ : ))ملسو هيلع هللا ىلص  اّلّل

 
ِ
، َأاَل  اّلّل   ِسلَْعةَ  إِنّ  َغالِيَة 

ِ
 (17). ((اْْلَنّةُ  اّلّل

 

 

                                            
 (41الداء والدواء )ص:  (15)

 (1/133(، حلية اْلولياء )7/499املعجم الكبري للطبان ) (16)

 (39الداء والدواء )ص:  (17)
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 .اليوم ذلك عقاب من هبا؛ خوفا الرىض من املعايص، واِلذر فعل من الرهبة -2

 والرجاء، اللذين اخلوف باب لإلنسان املعرفة، يفتح حقيقةَ  اليوم ذلك معرفةُ : -رمحه اهلل- السعدي قال

املعايص،  عن االنكفاف اخلوف له أوجب هبَم عمر اخلراب، وإن كّل  خرَب  منهَم القلب خال إن

 (18). وحتذر منها خياف التي اْلمور تفاصيل بمعرفة إال ذلك يتم وتسهيلها، وال الطاعة تيسري والرجاء

 مَتُورُ  َوالّسََمءُ  الِقَياَمةِ  َيْومَ . . . امَلْغُرْورُ  َأهّيَا لِنَْفِسَك  َمّثْل 

 َتُفْورُ  الِعَبادِ  ُرُؤوسِ  َعَل  َحًرا. . . َوُأْضِعَفْت  النَّهارِ  َشْمُس  ُكّوَرْت  َقدْ 

 َتِسرْيُ  الّسَحاِب  ِمثَْل  َفَرَأْيَتَها. . . بَِأُصوهِلَا َتَعّلَقْت  اِْلَباُل  َوإَِذا

  َبْعدَ  وَتَبّدَلْت . . . َوَتنَاَثَرْت  َتَساَقَطْت  النُّجومُ  وإَِذا
ِ
 ُكُدْورُ  الّضَياء

 َمْعُمْورُ  هِبَا َفََم  الّدَيارُ  َخَلِت . . . َأْهلَِها َعنْ  َتَعّطَلْت  الِعَشارُ  وإَِذا

ْت  الِقَياَمةِ  َلَدى الُوُحوُش  وإَِذا  َنِسرْيُ  َأْينَ  لأِلْمالكِ  وَتُقْوُل . . . ُأْحرِضَ

وا َفُيَقاُل  ْت  َقدْ  َوَعَجاِئًبا. . . َفَضاِئًحا َتْشَهُدْونَ  ِسرْيُ  ُأُمْورُ وَ  ُأْحرِضَ

 َمْذُعْورُ  َوَقلُْبهُ  اِِلساِب  َخْوَف . . . ُمَتَعّلق   بُِأّمهِ  اْلَننِْيُ  وإَِذا

اُف  َذنٍْب  باِل َهَذا  ُدُهْورُ  الّذُنْوِب  َعَل  املُِقيْمُ  َكيَْف . . . هِلَولِهِ  خَيَ

 .وثواهبا اآلخرة نعيم من يرجوه بَم الدنيا يفوته من متاع عَم املؤمن تسلية -3

فعن املستورد بن اآلخرة،  يف قطرات إال هي ما وزهرهتا ومتعتها وأرضها وأمالكها بأمواهلا فالدنيا

  َرُسوُل  قال: َقاَل ، -ريض اهلل عنه-شداد 
ِ
 : ))ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
َعُل  َما ِمثُْل  إاِّل  اآْلِخَرةِ  يِف  الّدنَْيا َما َواّلل  َأَحُدُكمْ  ََيْ

 (19). ((َتْرِجُع؟  بِمَ  َفلَْينُْظرْ اْلَيّم،  يِف  َهِذهِ  إِْصَبَعهُ 

                                            
 (37تفسري السعدي)ص:  (18)

 (2858رواه مسلم ) (19)
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 بن مسعود  َعبْدِ  وَعنْ 
ِ
 الّدنَْيا َوَمَثُل  َمَثيَِل  إِّنََم ، َولِلّدنَْيا يِل  )) َما: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النّبِّي  َعنِ ، -ريض اهلل عنه-اهلل

 (20). َوَتَرَكَها(( َراَح  ُثمّ ، َصاِئٍف  َيْومٍ  يِف  َشَجَرةٍ  ظِّل  يِف  َقاَل ، َراكٍِب  َكَمَثلِ 

 واملصائِب. اْلذى عل إذا استقر اإليَمن باليوم اآلخر يف قلب العبد زاد صبه -4

 اهلل بلقاء وتيقنه علمه الدنيا يف املصائب نزول عند الصب عل العبد تعني التي اْلسباب أعظم فمن

 منه تصدر وكبرية صغرية كل عل اليوم هذا يف سيجازى أنه يقيناً  يعلم ْلنه، اآلخر باليوم وإيَمنه تعاىل

  َوَلنَبُْلَوّنُكمْ }قال تعاىل. الصب التزم لذلك الدنيا يف
ٍ
ء  اْْلَْمَوالِ  ِمنَ  َوَنْقصٍ  َواْْلُوعِ  اخْلَْوِف  ِمنَ  بيَِشْ

  إِّنا َقاُلوا ُمِصيَبة   َأَصاَبتُْهمْ  إَِذا اّلِذينَ ( 155) الّصابِِرينَ  َوَبَّشِ  َوالثَّمَراِت  َواْْلَنُْفسِ 
ِ
ّ
ِ
 َراِجُعونَ  إَِليْهِ  َوإِّنا ّلل

 [157 - 155: البقرة{ ]امْلُْهَتُدونَ  ُهمُ  َوُأوَلِئَك  َوَرمْحَة   َرهّبِمْ  ِمنْ  َصَلَوات   َعَليِْهمْ  ُأوَلِئَك ( 156)

 من كانت اآلخرة مهه كفاه اهلل مهوم الدنيا -

  َرُسوُل  َقاَل : ، َقاَل -ريض اهلل عنه- َمالٍِك  بْنِ  َأَنسِ  َعنْ 
ِ
هُ  اآلِخَرةُ  َكاَنِت  َمنْ : ))ملسو هيلع هللا ىلص اّلّل  يِف  ِغنَاهُ  اّلّلُ  َجَعَل  مَهّ

، َوَمنْ  َوِهَي  الّدنَْيا َشْمَلُه، َوَأَتتْهُ  َلهُ  َوََجَعَ  َقلْبِهِ  هُ  الّدنَْيا َكاَنِت  َراِغَمة   َعيْنَيِْه، َوَفّرَق  َبنْيَ  َفْقَرهُ  اّلّلُ  َجَعَل  مَهّ

 (21). ((َلهُ  ُقّدرَ  َما إاِّل  الّدنْيَا ِمنَ  َيأْتِهِ  ، َوَلْ َشْمَلهُ  َعَليْهِ 

 وِمْن َثّم االنشغال بالعمل اْلمل قرص يف سبب القيامة يوم بقرب اإليَمن -

اَب  َعلِمَ  َوَمنْ : -رمحه اهلل- القرطبي قال  َكانَ  َما الّدنْيَا، فََكأَنّ  إىَِل  َيْرَكنْ  بِالتّْوَبِة، َوَلْ  نَْفُسهُ  أََملُُه، َوطَابَْت  قرَُصَ  الّساَعةِ  اقِْْتَ

، َوامْلَْوُت  آٍت  َذَهَب، َوُكّل  إَِذا َيُكنْ  َلْ  َضافَةِ  َقِريبَة   أَيًْضا َساَعتِِه، َوالِْقيَاَمةُ  قِيَامُ  إِنَْسانٍ  ُكّل  آٍت، َوَمْوُت  حَمَاَلةَ  اَل  َقِريب   بِاإْلِ

 (22). َمَض  مِِمّا أَقَّل  الّدنْيَا ِمنَ  بَِقَي  الّزَماِن، فَََم  ِمنَ  َمَض  َما إىَِل 

                                            
 (989/ 2( وصححه اْللبان يف صحيح اْلامع )441/ 1رواه أمحد ) (20)

 (1110/ 2( وصححه اْللبان يف صحيح اْلامع)2465رواه الْتمذي ) (21)

 (267/ 11تفسري القرطبي ) (22)
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  َعبْدِ  وَعنْ 
ِ
  َرُسوُل  َأَخذَ : ، َقاَل َعنُْهََم  اّلّلُ  َريِضَ  ُعَمرَ  بْنِ  اّلّل

ِ
 َكَأّنَك  الّدنَْيا يِف  ُكنْ : ))بَِمنِْكبِي، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اّلّل

 َفالَ َأْصَبْحَت  الّصَباَح، َوإَِذا َتنَْتظِرِ  َفالَ َأْمَسيَْت  إَِذا)): ُعَمَر، َيُقوُل  اْبنُ  َوَكانَ  ((َسبِيلٍ  َعابِرُ  َأوْ  َغِريب  

ََرِضَك، َوِمنْ  ِصّحتَِك  ِمنْ  امَلَساَء، َوُخذْ  َتنَْتظِرِ 
ِ
َْوتَِك  َحَياتَِك  مل

ِ
 (23). ((مل

 والحمد هلل رب العالمين
 

                                            
 (6416رواه البخاري ) (23)
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