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اإليمان بلقاء اهللا
كل اخللق عائدون إىل اهللا، وإليه مرجعهم ومآهلم،   
أركان  من  هو  بل  باهللا  اإليامن  من  أصيل  ركن  وهذا 
اآلخر،  باليوم  اإليامن  اإليامن:  أركان  فمن  اإليامن، 
السالم -أمام  عليه  جربيل  سأله  ملا  نبينا  أن  ثبت  فقد 
له:«أَنْ قال  اإليامن  أركان  هلم-عن  امً  علِّ مُ أصحابه 
، رِ خِ اآلْ مِ  يَوْ الْ وَ  ، لِهِ سُ رُ وَ  ، تُبِهِ كُ وَ تِهِ  ئِكَ الَ مَ وَ بِاهللاَِّ،  نَ  مِ تُؤْ

» (رواه مسلم). هِ ِّ رشَ هِ وَ ِ ريْ رِ خَ دَ قَ نَ بِالْ مِ تُؤْ وَ
حيث  بعده،  يوم  ال  ألنه  اآلخر  اليوم  سمي  وقد   
منازهلم،  يف  النار  وأهل  منازهلم  يف  اجلنة  أهل  يستقر 
عىل  تدل  الكريم  القرآن   يف  كثرية  أسامء  له  ورد  وقد 
؛  الواقعة  يوم  منها:  فيه،  حيدث  وما  وعظمته  منزلته 
ا يف  لتحقق وقوعه ، واخلافضة الرافعة ؛ ألهنا ترفع قومً
اجلنة و ختفض آخرين يف النار ، ويوم احلساب واجلزاء 
ين ، ويوم احلاقة الذي تتحقق فيه أخبار اهللا تعاىل  والدِّ
ة ؛  ة من طَمَّ اليشء إذا غلب ، والصاخَّ ، ومنها الطامَّ
؛  الوعيد  ويوم   ، الصممَ  يُورث  الصور  يف  النفخ  ألن 
يكون  ملا  ؛  احلرسة  ويوم   ، للكافرين  اهللا  وعيد  لتحقق 
ألن  ؛  التَّالق  ويوم   ، والندامات  احلرسات  من  فيه 
لشدة  ؛  اآلزفة  ويوم   ، واحد  مكانٍ  يف  يلتقون  اجلميع 
قربه ، ويوم التناد ؛ ملا يكون فيه من النداءات فينادي 
أهلُ اجلنة أهلَ النار وأهلُ النار أهل اجلنة ، ويوم عقيم 
ودار   ، اآلخرة  والدار   ، بعده  يوم  ال  يوم  آخر  ألنه  ؛ 
القرار ، والغاشية ؛ ألهنا تغشى الناس ...إىل غري ذلك 

من أسامئها.
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ما يتضمن اإليمان باليوم اآلخر:
أوًال: اإليمان بما بعد الموت

من ِفتنة القبر:
الذين  اهللا  فيثبت  ونبيه،  ودينه  ربه  عن  دفنه  بعد  امليت  سؤال  وهي   
آمنوا بالقول الثابت، فيقول: (ريب اهللا، وديني اإلسالم، ونبيي حممد)، 
ويُضل اهللا الظاملني فيقول الكافر: (هاه...هاه ال أدري)، ويقول املنافق 

أو املرتاب: (ال أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته).
ومن عذاب القبر ونعيمه:

وبعض  والكافرين،  واملنافقني  للظاملني  يكون  القرب  عذاب  فأما 
تََرىٰٓ  (َولَۡو  تعاىل:  اهللا  قال  املؤمنني،  اة  صَ عُ
َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  ٱلَۡمۡوِت  َغَمَرِٰت  ِف  ٰلُِموَن  ٱلظَّ إِذِ 
نُفَسُكُمۖ ٱۡلَۡوَم ُتَۡزۡوَن 

َ
ۡخرُِجٓواْ أ

َ
يِۡديِهۡم أ

َ
بَاِسُطٓواْ أ

َغۡيَ   ِ َّ ٱ  َ َ َتُقولُوَن  ُكنُتۡم  بَِما  ٱلُۡهوِن  َعَذاَب 
(  ٩٣ وَن  تَۡسَتۡكِبُ َءاَيٰتِهِۦ  َعۡن  َوُكنُتۡم  ّقِ  ٱۡلَ

فرعون-:  آل  يف-  تعاىل  وقال   ،[٩٣ [األنعام:   
َوَيوَۡم  اۚ  وََعِشّيٗ ا  ُغُدّوٗ َعلَۡيَها  ُيۡعرَُضوَن  (ٱلَّاُر 
َشدَّ ٱۡلَعَذاِب 

َ
َءاَل فِرَۡعۡوَن أ ۡدِخلُوٓاْ 

َ
اَعُة أ َتُقوُم ٱلسَّ

٤٦ ) [غافر: ٤٦]، ويف حديث- زيد بن ثابت- 
 ، نُوا  افَ تَدَ ال  أَنْ  ال  لَوْ «فَ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن 
 ِ ربْ قَ الْ ابِ  ذَ عَ نْ  مِ مْ  كُ عَ مِ يُسْ أَنْ  اهللاَُّ  تُ  وْ عَ دَ لَ
 ، هِ  هِ جْ بِوَ يْنَا  لَ عَ بَل  أَقْ مَّ  ثُ  ،  « نْهُ مِ عُ  مَ أَسْ ي  الَّذِ
نَا  لْ قُ » ، فَ ِ ربْ قَ ابِ الْ ذَ نْ عَ وا بِاهللاِ مِ ذُ الَ : «تَعوَّ قَ فَ
وا  ذُ الَ : «تَعوَّ قَ ِ ، فَ ربْ قَ ابِ الْ ذَ نْ عَ وذُ بِاهللاَِّ مِ : نَعُ
نْ  وذُ بِاهللاَِّ مِ نَا : نَعُ لْ قُ » ، فَ ابِ النَّارِ ذَ نْ عَ بِاهللاِ مِ
تَنِ  فِ الْ نَ  مِ بِاهللاِ  وا  ذُ : «تَعوَّ الَ  قَ  ، النَّارِ  ابِ  ذَ عَ
نَ  وذُ بِاهللاَِّ مِ نَا : نَعُ لْ » ، قُ ا بَطَنَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ ا ظَهَ مَ
وا  ذُ الَ : «تَعوَّ ا بَطَنَ ، قَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ ا ظَهَ تَنِ مَ فِ الْ

» (رواه مسلم). الِ جَّ نْ فِتْنَةِ الدَّ بِاهللاِ مِ

ِإَذا  ُعْثَمــاُن  َكاَن 
َقْبــٍر  َعَلــى  َوَقــَف 
َيُبــلَّ  ــى  َحتَّ َبَكــى 
ِلْحَيَتُه َقاَل : َفِقيَل 
ــُة  َلــُه : ُتْذَكــُر اْلَجنَّ
ــاُر َفــال َتْبِكي ,  َوالنَّ
َوَتْبِكــي ِمْن َهَذا ؟ 
َفَقــاَل : ِإنَّ َرُســوَل 
ــِه ملسو هيلع هللا ىلص  َقــاَل : " ِإنَّ  اللَّ
ُل َمْنِزٍل ِمْن  اْلَقْبَر أَوَّ
َمَناِزِل اZِخَرِة , َفِإْن 
َنَجا ِمْنُه َفَما َبْعَدُه 
َوِإْن   , ِمْنــُه  أَْيَســُر 
َلْم َيْنــُج ِمْنــُه َفَما 
َبْعــَدُه أََشــد[ ِمْنُه " 
 " ملسو هيلع هللا ىلص:  َوَقــاَل   : َقــاَل 
َمــا َرأَْيــُت َمْنَظًرا ِإال 
واْلَقْبُر أَْفَظُع ِمْنُه " 

(رواه أحمد)
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ُ ُثمَّ ٱۡسَتَقُٰمواْ  َّ َربَُّنا ٱ ِيَن قَالُواْ  وأما نعيم القرب فللمؤمنني الصادقني قال اهللا تعاىل: (إِنَّ ٱلَّ
واْ بِٱۡلَنَّةِ ٱلَِّت ُكنُتۡم تُوَعُدوَن ٣٠) [فصلت: ٣٠]. بِۡشُ

َ
َ َتَۡزنُواْ َوأ َّ َتَافُواْ َو

َ
ُل َعلَۡيِهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة أ تَتََنَّ

ِمنُكۡم  ۡقَرُب إَِلۡهِ 
َ
نُتۡم ِحيَنئِٖذ تَنُظُروَن ٨٤ َوَنُۡن أ

َ
إَِذا بَلََغِت ٱۡلُۡلُقوَم ٨٣ َوأ  ٓ َ وقال تعاىل: ( فَلَۡو

آ إِن  مَّ
َ
ٓ إِن ُكنُتۡم َغۡيَ َمِدينَِي ٨٦  تَرِۡجُعوَنَهآ إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِي ٨٧ فَأ َ وَن ٨٥  فَلَۡو َّ ُتۡبِصُ َوَلِٰكن 

ۡصَحِٰب ٱۡلَِمِي ٩٠ فََسَلٰٞم 
َ
آ إِن َكَن ِمۡن أ مَّ

َ
بَِي ٨٨ فََرۡوٞح َوَرۡيَحاٞن وََجنَُّت نَعِيٖم ٨٩ َوأ َكَن ِمَن ٱلُۡمَقرَّ

ٞل ّمِۡن َحِيٖم ٩٣ َوتَۡصلَِيُة  آّلَِي ٩٢ َفُنُ بَِي ٱلضَّ آ إِن َكَن ِمَن ٱلُۡمَكّذِ مَّ
َ
ۡصَحِٰب ٱۡلَِمِي ٩١ َوأ

َ
ََّك ِمۡن أ ل

َجِحيٍم ٩٤ إِنَّ َهَٰذا لَُهَو َحقُّ ٱۡلَقِِي ٩٥  فََسّبِۡح بِٱۡسِم َرّبَِك ٱۡلَعِظيِم ٩٦ ) [الواقعة: ٩٦:٨٣]، وقال ملسو هيلع هللا ىلص 
دق عبدي، فأفرشوه من  نَادٍ من السامء أن صَ نادِي مُ يف املؤمن إذا أجاب امللكني يف قربه: «يُ
ا إىل اجلنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له  اجلنة، وألبسوه من اجلنة، وافتحوا له بابً

يف قربه مد برصه» (رواه أمحد وأبو داود يف حديث طويل).
ثانًيا: اإليمان بالبعث:

العاملني،  لرب  الناس  فيقوم  الثانية،  النفخة  الصور  يف  ينفخ  حني  املوتى  إحياء  وهو 
نَآ 
ۡ
بََدأ (َكَما  تعاىل:  اهللا  قال  خمتونني)،  (غري  غرالً  مسترتين،  غري  عراة  منتعلني،  غري  حفاة 

دل  ثابت  حق  والبعث:   .[١٠٤ [األنبياء:   (١٠٤ َفٰعِلَِي  ُكنَّا  إِنَّا  َعلَۡيَناۚٓ  وَۡعًدا  ۥۚ  نُّعِيُدهُ َخۡلٖق  َل  وَّ
َ
أ

 ١٥ لََمّيُِتوَن  َذٰلَِك  َبۡعَد  إِنَُّكم  ُثمَّ   ) تعاىل:  اهللا  قال  املسلمني.  وإمجاع  نة  والسَّ الكتاب  عليه 
يَوم  الناس  رشَ  حيُ  » ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقال   ،[١٦:١٥ [املؤمنون:   (  ١٦ ُتۡبَعُثوَن  ٱۡلقَِيَٰمةِ  يَۡوَم  إِنَُّكۡم  ُثمَّ 
حيث  احلكمة  مقتىض  وهو  ثبوته،  عىل  املسلمون  وأمجع  عليه)،  (متفق   « غرالً  فاة  حُ يامة  القِ
ألسنة  عىل  به  كلفهم  ما  عىل  فيه  جيازهيم  معادا  اخلليقة  هلذه  تعاىل  اهللا  جيعل  أن  تقتيض 

(  ١١٥ تُرَۡجُعوَن   َ إَِلَۡنا  نَُّكۡم 
َ
َوأ َعَبٗثا  َخلَۡقَنُٰكۡم  نََّما 

َ
أ فََحِسۡبُتۡم 

َ
أ  ) تعاىل:  اهللا  قال  لِه.  سُ رُ

َ َمَعاٍد ) [القصص: ٨٥] . ِ ِي فَرََض َعلَيَْك الُْقْرآََن لََرادَُّك إ [املؤمنون: ١١٥]، وقال تعاىل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص:(إِنَّ الَّ
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القيامة  وقوع  تسبق  التي  وهي   
وقد  حصوهلا،  قرب  عىل  وتدل 
 صغر إىل  تقسيمها  عىل  اصطُلح 

.وكرب
العالمات الصغرى :

تتقدم  التي  العالمات  وهي   
-بمدة  الغالب  يف   – القيامة  يوم 
 - وانقىض  وقع  ما  ومنها  طويلة، 
وقد يتكرر وقوعه - ومنها ما ظهر 
ما  ومنها  ويتتابع،  يظهر  يزال  وال 
كام  سيقع  ولكنه  اآلن،  إىل  يقع  مل 
ملسو هيلع هللا ىلص   - املصدوق  الصادق  أخرب 
وموته  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  بعثة  مثل:   ،-
وظهور  املقدس،  بيت  وفتح  ملسو هيلع هللا ىلص، 
وقبض  األمانة،  وضياع  الفتن، 
العلم وظهور اجلهل، وانتشار الزنا 
وكثرة  املعازف،  وظهور  والربا، 

رشب اخلمر، وتطاول رعاء الشاة يف البنيان، وكثرة عقوق األبناء ألمهاهتم حتى يعاملها كأنه 
سيدها، وكثرة القتل وكثرة الزالزل، وظهور اخلسف واملسخ والقذف، وظهور الكاسيات 
اهللا  كتاب  يف  ورد  مما  كثري  ذلك  وغري  احلق،  شهادة  وكتامن  الزور  شهادة  وكثرة  العاريات، 

نَّته ملسو هيلع هللا ىلص. وسُ

اليوم  ذلك  لوقوع  قصري  زمن  وبقاء  القيامة  قرب  عىل  ظهورها  يدل  عظيمة  أمور  وهي   
العظيم، وهي عرش عالمات: الدجال، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثالث 
خسوفات: خسف باملرشق، وخسف باملغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدخان، وطلوع 
الشمس من مغرهبا، والدابة، والنار التي تسوق الناس إىل حمرشهم، وهذه العالمات يكون 

خروجها متتابعا، فإذا ظهرت أوىل هذه العالمات فإن األخر عىل إثرها.

ثالًثا: اإليمان بالوارد من عالمات يوم القيامة وأشراطها:
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دك اجلبال الشاهقة وجعلها ترابا وتسويتها باألرض.. ١
َوِهَ  َجاِمَدٗة  َتَۡسُبَها  َباَل  ٱۡلِ َوتََرى   ) تعاىل:  قال 
ِت  َوبُسَّ  ) تعاىل:  قال  وَ  ،[٨٨ [النمل:   ( َحاِبۚ  ٱلسَّ َمرَّ  َتُمرُّ 
ا ٦ ) [الواقعة: ٦:٥] وقال  َبّثٗ ا ٥ فََكنَۡت َهَباٗٓء مُّ َباُل بَّسٗ ٱۡلِ
َباُل َكٱۡلعِۡهِن ٩ ) [املعارج: ٩]، وقال  تعاىل: ( َوتَُكوُن ٱۡلِ
نَۡسٗفا  َرّبِ  يَنِسُفَها  َفُقۡل  َباِل  ٱۡلِ َعِن  لُونََك  َويَۡس َٔ  ) تعاىل: 
 ٓ َ َو ِعوَٗجا  فِيَها  تََرٰى   َّ  ١٠٦ َصۡفَصٗفا  قَاٗعا  َفَيَذرَُها   ١٠٥

ۡمٗتا ١٠٧ ) [طه: ١٠٧:١٠٥].
َ
أ

انفجار البحار وكوهنا ستسجر وتتقد؛ فهذه البحار التي . ٢
اليوم،  ذلك  يف  تفجر  أرضنا،  من  األعظم  اجلزء  تغطي 
َرۡت ٣) [اإلنفطار: ٣]، وقال:  َذا ٱۡلَِحاُر فُّجِ قال تعاىل: (

َرۡت ٦) [التكوير: ٦] . َذا ٱۡلَِحاُر ُسّجِ )
وكذلك . ٣ الناس،  يعهدها  التي  األرض  تبدل 

علم  هبا  هلم  ليس  أرض  عىل  فيبعثون  الساموات، 
ۡرِض 
َ
ٱۡل َغۡيَ  ۡرُض 

َ
ٱۡل ُل  ُتَبدَّ (يَۡوَم  تعاىل:  قال  أثر،  أو 

[إبراهيم:٤٨]   (٤٨ ارِ  ٱۡلَقهَّ ٱۡلَوِٰحِد   ِ َّ ِ َوَبَرُزواْ  َمَٰوُٰتۖ  َوٱلسَّ
بيضاء  أرض  عىل  القيامة  يوم  الناس  «حيرش  قال 
ألحد»  معلم  فيها  ليس  النقي،  كقرصة  عفراء، 

علَم. (متفق عليه) ، فتصبح بيضاء بال أي مَ

يشاهد الناس ما مل يعهدوه؛ حيث يرون اجتامع الشمس . ٤
(فَإَِذا  تعاىل:  قال  وهلعا:  قلقا  النفوس  فتزداد  والقمر؛ 
ۡمُس َوٱۡلَقَمُر ٩  بَرَِق ٱۡلََصُ ٧ وََخَسَف ٱۡلَقَمُر ٨ وَُجَِع ٱلشَّ

ۡيَن ٱلَۡمَفرُّ ١٠) [القيامة: ١٠:٧]. 
َ
نَسُٰن يَۡوَمئٍِذ أ َيُقوُل ٱۡلِ

رابًعا: اإليمان بما ورد من أهوال يوم القيامة وأحداثها: مثل:
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النفخ يف الصور وهو هناية هذه احلياة الدنيا؛ وعندما يأيت ذلك اليوم . ٥
والسامء األرض  يف  احلياةَ  النفخة  هذه  فتُنهي   ، الصور  يف  ينفخ 
َّ َمن َشآَء  ِ ۡرِض إ

َ
َمَٰوِٰت َوَمن ِف ٱۡل ورِ فََصعَِق َمن ِف ٱلسَّ  ( َونُفَِخ ِف ٱلصُّ

ۖ ) [الزمر: ٦٨]، وهي نفخة هائلة مدمرة، يسمعها املرء فال يستطيع  ُ َّ ٱ
أن يويص بيشء، وال يقدر عىل العودة إىل أهله وخالنه ( َما يَنُظُروَن 
 ٓ َ َ يَۡسَتِطيُعوَن تَوِۡصَيٗة َو ُموَن ٤٩ فَ ُخُذُهۡم َوُهۡم َيِّصِ

ۡ
َّ َصۡيَحٗة َوِٰحَدٗة تَأ ِ إ

ورِ  خُ ىفِ الصُّ نْفَ مَّ يُ ۡهلِِهۡم يَرِۡجُعوَن ٥٠ ) [يس: ٥٠:٤٩]، وقال ملسو هيلع هللا ىلص «ثُ
َ
ٰٓ أ َ ِ إ

هُ  عُ مَ نْ يَسْ لُ مَ أَوَّ الَ - وَ عَ لِيتًا - قَ فَ رَ غَى لِيتًا وَ دٌ إِالَّ أَصْ هُ أَحَ عُ مَ فَالَ يَسْ
» (رواه مسلم) قُ النَّاسُ عَ يَصْ قُ وَ عَ يَصْ الَ - فَ ضَ إِبِلِهِ - قَ وْ لُوطُ حَ لٌ يَ جُ رَ

عىل . ٦ اخللق  آخر  إىل  اهللا  خلقهم  أن  منذ  للخالئق  يكون  الذي  احلرش 
أرض املحرش؛ فيجتمعون عىل تلك األرض من أوهلم إىل آخرهم 
يَٗة  َذٰلَِك  ِف  (إِنَّ  تعاىل:  قال  حيواناهتم،  وحتى  وجنهم  إنسهم 
يَۡومٞ  َوَذٰلَِك  ٱلَّاُس   ُ لَّ ُۡموٞع  مَّ يَۡومٞ  َذٰلَِك  ِخَرةِۚ  ٱ َعَذاَب  َخاَف  لَِّمۡن 

ۡشُهودٞ ١٠٣) [هود: ١٠٣]. مَّ
 ٰ َ ِ إ لََمۡجُموُعوَن   ٤٩ ِخرِيَن  َوٱ لَِي  وَّ

َ
ٱۡل إِنَّ  (قُۡل  تعاىل:  وقال 

ۡعلُوٖا ٥٠) [الواقعة: ٥٠:٤٩]. ِميَقِٰت يَۡوٖا مَّ
أن الناس حيرشون عراة كام خلقهم اهللا، فال يلتفتون إىل ذلك من شدة . ٧

اهللا  عائشة -ريض  املؤمنني  أم  تعجبت  وقد  الرهيب،  املوقف  ذلك 
ولُ اهللاِ  سُ الَ رَ : «قَ الَتْ ا قَ نْهَ َ اهللاَُّ عَ يضِ ةَ رَ ائِشَ عنها-من ذلك؛ فعن عَ
اهللاَِّ،  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ  : ةُ ائِشَ عَ الَتْ  قَ  ،( الً رْ غُ اةً  رَ عُ اةً  فَ حُ ونَ  ُ ْرشَ (حتُ
نْ أَنْ  دُّ مِ رُ أَشَ َمْ : األْ الَ قَ ؟ فَ مْ إِىلَ بَعْضٍ هُ ضُ رُ بَعْ نْظُ اءُ يَ النِّسَ الُ وَ جَ الرِّ

» (رواه البخاري). اكِ مْ ذَ هُ ِمَّ هيُ
وقَ إِىلَ . ٨ ُقُ نَّ احلْ دُّ تُؤَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص «لَ اقتصاص املظلوم من الظامل، حتى البهائم، قَ

» (رواه مسلم)،  اءِ نَ رْ قَ اةِ الْ نَ الشَّ اءِ مِ َلْحَ اةِ اجلْ ادَ لِلشَّ قَ تَّى يُ ، حَ ةِ يَامَ قِ مَ الْ وْ ا يَ لِهَ أَهْ
هُ  لْ لَّ يَتَحَ لْ ءٍ فَ ْ هِ أَوْ يشَ ضِ رْ نْ عِ يهِ مِ َخِ ةٌ ألِ ظْلَمَ هُ مَ انَتْ لَ نْ كَ وقال ملسو هيلع هللا ىلص «مَ
الِحٌ لٌ صَ مَ هُ عَ انَ لَ ، إِنْ كَ مٌ هَ الَ دِرْ ونَ دِينَارٌ وَ بْلَ أَنْ الَ يَكُ مَ قَ يَوْ نْهُ الْ يِّئَاتِمِ سَ نْ  مِ ذَ  أُخِ نَاتٌ  سَ حَ هُ  لَ نْ  تَكُ  ْ ملَ إِنْ  وَ  ، تِهِ ظْلَمَ مَ رِ  دْ بِقَ نْهُ  مِ ذَ  أُخِ

» (رواه البخاري). يْهِ لَ لَ عَ مِ بِهِ فَحُ احِ صَ
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نَى . ٩ رقهم بحسب أعامهلم، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «تُدْ نو الشمس وقُرهبا من الناس حتى يغرقوا يف عَ دُ
اهللاَِّ  : فَوَ رٍ امِ يْمُ بْنُ عَ لَ الَ سُ ، قَ يلٍ ارِ مِ دَ قْ مِ مْ كَ نْهُ ونَ مِ تَّى تَكُ َلْقِ حَ نَ اخلْ ةِ مِ يَامَ قِ مَ الْ وْ سُ يَ مْ الشَّ
ونُ  يَكُ فَ  : الَ قَ  . ُ نيْ عَ الْ بِهِ  لُ  تَحَ تُكْ ي  الَّذِ ِيلَ  املْ أَمِ  ضِ  األَرْ ةَ  افَ سَ أَمَ  ، ِيلِ بِاملْ نِي  عْ يَ ا  مَ ي  أَدْرِ ا  مَ
بَتَيْهِ  كْ ونُ إِىلَ رُ نْ يَكُ مْ مَ نْهُ مِ بَيْهِ وَ عْ ونُ إِىلَ كَ نْ يَكُ مْ مَ نْهُ قِ فَمِ رَ عَ مْ يفِ الْ هلِِ امَ رِ أَعْ دْ ىلَ قَ النَّاسُ عَ
اهللاَِّ  ولُ  سُ رَ ارَ  أَشَ وَ  : الَ قَ ا،  َامً إِجلْ قُ  رَ عَ الْ هُ  مُ لْجِ يُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ هِ  يْ وَ قْ حَ إِىلَ  ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ

» (رواه مسلم) هِ إِىلَ فِيهِ -ملسو هيلع هللا ىلص-بِيَدِ
لصاحبها؛ . ١٠ يفة  حِ صَ كل  وتذهب  حف  الصُ فتتطاير  أعامهلم،  عىل  للناس  اهللا  حساب 

حتى  ووجل؛  وخوف  حرية  يف  الناس  ويبقى  بشامله،  كتابه  وآخذ  باليمني،  كتابه  فآخذ 
تستقر كل صحيفة بيد صاحبها؛ فيستبرش املؤمنون بقرب النجاة عندما تستقر صحفهم 
بأيامهنم؛ بينام يزداد الكافرون واملنافقون غام إىل غمهم حينام تستقر صحفهم بشامئلهم 
وِتَ كَِتَٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ َفَيُقوُل َهآُؤُم ٱۡقَرُءواْ كَِتٰبَِيۡه ١٩ إِّنِ 

ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ا، قال تعاىل: ( فَأ جزاءً وفاقً

اِضَيةٖ ٢١ ِف َجنٍَّة َعِلَةٖ ٢٢ ُقُطوُفَها َدانَِيةٞ ٢٣ ُكُواْ  ّنِ ُمَلٍٰق ِحَسابَِيۡه ٢٠ َفُهَو ِف ِعيَشةٖ رَّ
َ
َظَننُت أ

وِتَ كَِتَٰبُهۥ بِِشَماِلِۦ َفَيُقوُل َيٰلَۡيتَِن 
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
يَّاِم ٱۡلَاِلَةِ ٢٤ َوأ

َ
ۡسلَۡفُتۡم ِف ٱۡل

َ
ۢا بَِمآ أ ُبواْ َهنِٓي َٔ َوٱۡشَ

ۡغَنٰ َعّنِ َماِلَهۡۜ ٢٨ 
َ
ۡدرِ َما ِحَسابَِيۡه ٢٦ َيٰلَۡيَتَها َكنَِت ٱۡلَقاِضَيَة ٢٧ َمآ أ

َ
وَت كَِتٰبَِيۡه ٢٥ َولَۡم أ

ُ
لَۡم أ

َهلََك َعّنِ ُسۡلَطٰنَِيۡه ٢٩ ) [احلاقة: ٢٩:١٩].
نفسه . ١١ إال  هتمه  وال  أحد  عن  املرء  يسأل  ال  بحيث  وخوف  هلع  من  الناس  يصيب  ما 

َ َبُنوَن ٨٨) [الشعراء: ٨٨]، وقال تعاىل:  َ يَنَفُع َماٞل َو التي بني جنبيه، قال تعاىل: (يَۡوَم 
ِ ٱۡمرِيٖٕ ّمِۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ 

بِيهِ ٣٥ َوَصِٰحَبتِهِۦ َوَبنِيهِ ٣٦ لُِكّ
َ
ّمِهِۦ َوأ

ُ
ِخيهِ ٣٤ َوأ

َ
(يَۡوَم يَفِرُّ ٱلَۡمۡرُء ِمۡن أ

ٞن ُيۡغنِيهِ ٣٧) [عبس: ٣٤].
ۡ
َشأ
خامًسا: اإليمان بالحساب والجزاء:ً

إِيَاَبُهۡم ٢٥ ُثمَّ إِنَّ َعلَۡيَنا  حياسب العبد عىل عمله، وجياز عليه، قال اهللا تعاىل: (إِنَّ إَِلَۡنآ 
ّيَِئةِ  ۡمَثالَِهاۖ َوَمن َجآَء بِٱلسَّ

َ
ِحَساَبُهم ٢٦) [الغاشية: ٢٦:٢٥]. وقال: (َمن َجآَء بِٱۡلََسَنةِ فَلَُهۥ َعۡشُ أ

َ ُيۡظلَُموَن ١٦٠) [األنعام: ١٦٠]. وقال تعاىل: (َونََضُع ٱلَۡمَوٰزِيَن ٱۡلقِۡسَط ِلَۡوِم  َّ ِمۡثلََها وَُهۡم  ِ َ ُيَۡزىٰٓ إ فَ
تَۡيَنا بَِهاۗ َوَكَفٰ بَِنا َحِٰسبَِي ٤٧)

َ
ن َكَن ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ ّمِۡن َخۡرَدٍل أ اۖ  َ ُتۡظلَُم َنۡفٞس َشۡي ٔٗ ٱۡلقَِيَٰمةِ فَ

 [األنبياء: ٤٧]، 
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  قيل للحسن البصري : لقد رأينا
 التابعين أكثر عبادة من الصحابة
 ، َفِبَم سبقهم الصحابة ؟ فقال
 الحسن : هؤالء يتعبدون والدنيا
 في قلوبهم والصحابة تعبدوا

واZخرة في قلوبهم .

يْهِ  لَ عَ عُ  يَضَ ، فَ نَ مِ املُْؤْ ينِ  دْ يُ اهللاَ  ملسو هيلع هللا ىلص-قال:«إِنَّ  النبي  عنهام-أن  اهللا  ريض  عمر  ابن  وعن 
ا  تَّى إِذَ بِّ حَ مْ أَيْ رَ :نَعَ ولُ يَقُ ا فَ ذَ نْبَ كَ فُ ذَ رِ ا أَتَعْ ذَ نْبَ كَ فُ ذَ رِ : أَتَعْ ولُ يَقُ : فَ هُ رتُ يَسْ (سرته) وَ هُ نَفَ كَ
ا  هَ رُ فِ أَغْ أَنَا  وَ يَا  نْ الدُّ يفِ  يْكَ  لَ عَ َا  هتُ ْ رتَ سَ دْ  قَ  : الَ  قَ  ، لَكَ  هَ دْ  قَ هُ    نَّ هِ أَ سِ نَفْ أَ يفِ  رَ ، وَ نوبِهِ بِذُ هُ  رَ رَّ قَ

نَاتِهِ   سَ حَ كِتَابَ  طَى  يُعْ فَ  : الَ قَ مَ  يَوْ الْ لَكَ 
عىل م  هبِ  يُنَاد فَ ونَ  املُْنَافِقُ وَ ارُ  فَّ كُ الْ ا  أَمَّ وَ
َكَذبُواْ  ِيَن  ٱلَّ ء  (هؤ اخلَالَئِق  وس  ؤُ رُ
ٰلِِمَي  ٱلظَّ  َ َ  ِ َّ ٱ لَۡعَنُة   َ

َ
أ َرّبِِهۡمۚ   ٰ َ َ

أمجع  وقد  عليه)،  (متفق   .«[١٨ [هود:   (١٨
واجلزاء  احلساب  إثبات  عىل  املسلمون 
فإن  احلكمة  مقتىض  وهو  األعامل،  عىل 
الرسل،  وأرسل  الكتب،  أنزل  تعاىل  اهللا 

له بالوعيد  سُ ويطيع رُ وفرض عىل العباد اإليامن به وطاعته، وتوعد من مل يطعه ويؤمن به، 
الشديد والعذاب األليم، فلو مل يكن هناك حسابوال جزاء لكان هذا من العبث الذي يتنزه 
لَنَّ  رِۡسَل إَِلِۡهۡم َولَنَۡس َٔ

ُ
ِيَن أ لَنَّ ٱلَّ اهللا جل وعز عنه، وقد أشار اهللا تعاىل إىل ذلك بقوله: (فَلَنَۡس َٔ

نَّ َعلَۡيِهم بِعِۡلمٖۖ َوَما ُكنَّا غئبي ٧) [األعراف: ٧:٦]. ٱلُۡمۡرَسلَِي ٦ فَلََنُقصَّ
سادًسا: اإليمان بالجنة والنار:

وأهنام املآل األبدي للخلق؛ فاجلنة هي (دار النعيم التي أعدها اهللا للمؤمنني املتقني الذين   
آمنوا بام أوجب اهللا عليهم اإليامن به، وقاموا بطاعة اهللا ورسوله، خملصني هللا متبعني لرسوله). 
فيها من أنواع النعيم «ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش». قال اهللا 
َرّبِِهۡم  ِعنَد  َجَزآؤُُهۡم   ٧ ٱلَۡبِيَّةِ  َخۡيُ  ُهۡم  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ (إِنَّ  تعاىل: 

َعۡنُهۚ َذٰلَِك لَِمۡن  ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ  َّ رَِّضَ ٱ بَٗداۖ 
َ
أ نَۡهُٰر َخِٰلِيَن فِيَهآ 

َ
ُٰت َعۡدٖن َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل َجنَّ

ۡعُيٖ َجَزآَءۢ بَِما 
َ
ةِ أ ۡخِفَ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ َ َتۡعلَُم َنۡفٞس مَّ َخِشَ َربَُّهۥ ٨) [البينة: ٨:٧]. وقال تعاىل: ( فَ

َكنُواْ َيۡعَملُوَن ١٧ ) [السجدة: ١٧]، وأفضل نعيمها النظر إىل وجه اهللا تعاىل يف اجلنة، قال تعاىل:
ۡحَسُنواْ 

َ
ِيَن أ ٰ َرّبَِها نَاِظَرةٞ ٢٣ ) [القيامة: ٢٣:٢٢]، قال عز وجل: ( ۞ّلِلَّ َ ِ ةٌ ٢٢ إ  ( وُُجوهٞ يَۡوَمئِٖذ نَّاِضَ

ٱۡلُۡسَنٰ َوزَِياَدةۖٞ ) [يونس: ٢٦]
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اهللا  وجه  إىل  النظر  هي  والزيادة:  اجلنة،  هي  نَى:  فاحلُسْ  
 : الَ قَ  ، َنَّةَ  اجلْ َنَّةِ  اجلْ لُ  أَهْ لَ  دَخَ ا  « إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  كام  الكريم، 
 : ولُونَ يَقُ فَ ؟  مْ  كُ يدُ أَزِ يْئًا  شَ ونَ  يدُ رِ تُ  : اىلَ  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ اهللاَُّ  ولُ  قُ يَ
: الَ قَ ؟  النَّارِ نَ  مِ نَا  نَجِّ تُ وَ  ، َنَّةَ اجلْ نَا  لْ خِ تُدْ  ْ أَملَ نَا،  وهَ جُ وُ بَيِّضْ  تُ  ْ النَّظَرِأَملَ نَ  مِ مْ  يْهِ إِلَ بَّ  أَحَ يْئًا  شَ طُوا  أُعْ امَ  فَ  ، ابَ جَ احلِْ فُ  شِ يَكْ فَ

لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ اهللاِ  ولُ  سُ رَ تَالَ  مَّ  ثُ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ ِمْ  هبِّ رَ إِىلَ 
 «[٢٦ [يونس:  َوزَِياَدةۖٞ)  ٱۡلُۡسَنٰ  ۡحَسُنواْ 

َ
أ ِيَن  (۞ّلِلَّ  :« ةَ  اآليَ هِ  ذِ هَ

(رواه مسلم).

وأما النار: فهي دار العذاب التي أعدها اهللا تعاىل للكافرين   
الظاملني الذين كفروا به وعصوا رسله، فيها من أنواع العذاب، 
ٱلَّاَر  (َوٱتَُّقواْ  تعاىل:  اهللا  قال  البال.  عىل  خيطر  ال  ما  والنكال، 
ۡعَتۡدنَا 

َ
أ (إِنَّآ  وقال:    .[١٣١ عمران:  ١٣١) [آل  لِۡلَكٰفِرِيَن  ۡت  ِعدَّ

ُ
أ ٱلَِّتٓ 

ن يستغيثوا ُيَغاثُواْ بَِمآءٖ َكٱلُۡمۡهِل  ادُِقَهاۚ  َحاَط بِِهۡم ُسَ
َ
ٰلِِمَي نَاًرا أ لِلظَّ

 .[٢٩ [الكهف:   (٢٩ ُمۡرَتَفًقا  وََسآَءۡت  اُب  َ ٱلشَّ بِۡئَس  ٱلۡوُُجوهَۚ  يَۡشوِي 
َ نَِصٗيا  َّ َيُِدوَن َوِلّٗا َو بَٗداۖ 

َ
َعدَّ لَُهۡم َسعًِيا ٦٤ َخِٰلِيَن فِيَهآ أ

َ
َ لََعَن ٱۡلَكٰفِرِيَن َوأ َّ وقال تعاىل: (إِنَّ ٱ

۠ ٦٦) [األحزاب: ٦٦:٦٤]، أهوهنم  َ َطۡعَنا ٱلرَُّسو
َ
َ َوأ َّ َطۡعَنا ٱ

َ
٦٥ يَوَۡم ُتَقلَُّب وُُجوُهُهۡم ِف ٱلَّارِ َيُقولُوَن َيٰلَۡيتََنآ أ

لٌ  جُ رَ لَ  ، ةِ يَامَ قِ الْ مَ  وْ يَ ا  ابً ذَ عَ النَّارِ  لِ  أَهْ نَ  وَ أَهْ إِنَّ   » فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  ذكره  باهللا-من  -والعياذ  ا  عذابً
هُ » (رواه البخاري) اغُ ا دِمَ نْهَ يلِ مِ غْ ةٌ يَ ْرَ يْهِ مجَ مَ دَ َصِ قَ عُ يفِ أَمخْ تُوضَ

ثمرات اإليمان باليوم اآلخر:
حتقق ركن من أركان اإليامن إذ إنَّ اإليامن باهللا ال يتحقق إال باإليامن باليوم اآلخر، فهو . ١

ِيَن  من أركان اإليامن، ولذا أوجب اهللا علينا قتال من ال يؤمنُ به، قال تعاىل: (َقٰتِلُواْ ٱلَّ
ِخرِ) [التوبة: ٢٩]. َ بِٱۡلَۡوِم ٱ ِ َو َّ َ يُۡؤِمُنوَن بِٱ

َ ُهۡم َيَۡزنُوَن . ٢ َ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َو  ِ َّ ۡوِلَآَء ٱ
َ
ٓ إِنَّ أ َ

َ
األمن يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل : ( أ

٦٢ )  [يونس: ٦٢]. 
ِٰب َِٔي . ٣ َوٱلََّصَٰرٰى َوٱلصَّ ِيَن َهاُدواْ  َوٱلَّ ِيَن َءاَمُنواْ  الوعد باألجر العظيم ، قال تعاىل: ( إِنَّ ٱلَّ

 َ َ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َو ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّبِِهۡم َو
َ
ِخرِ وََعِمَل َصٰلِٗحا فَلَُهۡم أ َوٱۡلَۡوِم ٱ  ِ َّ َمۡن َءاَمَن بِٱ

ُهۡم َيَۡزنُوَن ٦٢ ) [البقرة: ٦٢].
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٤. َ َّ ٱ ِطيُعواْ 
َ
أ َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ َيٰٓ  ) تعاىل:  قال  اخلريات،  فعل  عىل  احلث 

 ِ َّ ٱ  َ ِ إ وهُ  فَُردُّ ءٖ  َشۡ ِف  تََنٰزَۡعُتۡم  فَإِن  ِمنُكۡمۖ  ۡمرِ 
َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
َوأ ٱلرَُّسوَل  ِطيُعواْ 

َ
َوأ

(  ٥٩  ً وِي
ۡ
تَأ ۡحَسُن 

َ
َوأ َخۡيٞ  َذٰلَِك  ِخرِۚ  ٱ َوٱۡلَۡوِم   ِ َّ بِٱ تُۡؤِمُنوَن  ُكنُتۡم  إِن  َوٱلرَُّسوِل 

َمۡن َءاَمَن   ِ َّ ( إِنََّما َيۡعُمُر َمَسِٰجَد ٱ [النساء: ٥٩]، وقال:
ِخرِ) [التوبة: ١٨]، وقال: ( لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِ َوٱۡلَۡوِم ٱ َّ بِٱ

َوٱۡلَۡوَم   َ َّ ٱ يَرُۡجواْ  َكَن  لَِّمن  َحَسَنةٞ  ۡسَوةٌ 
ُ
أ  ِ َّ ٱ رَُسوِل  ِف 

وقال:  ،[٢١ [األحزاب:   (  ٢١ َكثِٗيا   َ َّ ٱ َوَذَكَر  ِخَر  ٱ
 َ َّ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َكَن يَرُۡجواْ ٱ

ُ
( لََقۡد َكَن لَُكۡم فِيِهۡم أ

 ِۚ َّ ِ َهَٰدةَ  ٱلشَّ قِيُمواْ 
َ
(َوأ وقال:   ،[٦ [املمتحنة:  ِخَرۚ) ٱ َوٱۡلَۡوَم 

ِخرِۚ) [الطالق: ٢]. ِ َوٱۡلَۡوِم ٱ َّ َذٰلُِكۡم يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكَن يُۡؤِمُن بِٱ

 قالت أم المؤمنين
 عائشة رضي ا�

 عنها المرأة : أكثري
 ذكر الموت يرق

قلبك.
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ِفٓ ..  ٥٥  ُ َّ ٱ َخلََق  َما  يَۡكُتۡمَن  ن 
َ
أ لَُهنَّ  َيِلُّ   َ (َو تعاىل: ررببناا  ققاالل  املنكككررااتت::   ففععلل  ععنن   ييننههىى 

ٱلّنَِسآَء َطلَّۡقُتُم  َذا  ِخرِۚ) [البقرة: ٢٢٨]، وقال: (  ٱ َوٱۡلَوِۡم   ِ َّ بِٱ يُۡؤِمنَّ  ُكنَّ  إِن  رَۡحاِمِهنَّ 
َ
أ

ۡزَوَٰجُهنَّ 
َ
أ يَنِكۡحَن  ن 

َ
أ َتۡعُضلُوُهنَّ   َ فَ َجلَُهنَّ 

َ
أ َفَبلَۡغَن 

بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َذٰلَِك يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكَن  إَِذا تََرَٰضۡواْ 
[البقرة: ٢٣٢]،  ووققاالل:  ِخرِۗ ) ِ َوٱۡلَوِۡم ٱ َّ ِمنُكۡم يُۡؤِمُن بِٱ
ن 
َ
أ ِخرِ  َوٱۡلَوِۡم ٱ  ِ َّ ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱ ِذنَُك ٱلَّ َ يَۡسَت ٔۡ  )

ُ َعلِيُمۢ بِٱلُۡمتَّقَِي ٤٤ إِنََّما  َّ نُفِسِهۡمۗ َوٱ
َ
ۡمَوٰلِِهۡم َوأ

َ
يَُجِٰهُدواْ بِأ

ِخرِ َوٱۡرتَابَۡت  ِ َوٱۡلَوِۡم ٱ َّ َ يُۡؤِمُنوَن بِٱ ِيَن  ِذنَُك ٱلَّ يَۡسَت ٔۡ
،[٤٥:٤٤ [التوبة:  (  ٤٥ َيَتَدَُّدوَن  َرۡيبِِهۡم  ِف  َفُهۡم  قُلُوُبُهۡم 

ووللذذاا منن ال يؤمنن هبهبهبذا الييوومم ال يتووررععع ععنننن اررررتككاببب ااململححرررممااتتت ،، وووالالال يييسسستتتحححيييي  مممننن  ذذذلللككك  ،،،
َطَعاِم   ٰ َ َ َيُضُّ  َ َو  ٢ ٱۡلَتِيَم  يَُدعُّ  ِي  ٱلَّ فََذٰلَِك   ١ بِٱّلِيِن  ُب  يَُكّذِ ِي  ٱلَّ رََءيَۡت 

َ
أ  )

ٱلِۡمۡسِكِي ٣ ) [املاعون: ٣:١].
هي . ٦ فاجلنة  وثواهبا،  اآلخرة  نعيم  من  يرجوه  بام  الدنيا  من  يفوته  عام  املؤمن  تسلية 

ٱلَۡمۡوِتۗ  َذآئَِقُة  َنۡفٖس  ُكُّ   ) تعاىل  قال  الغرور  متاع  إال  الدنيا  احلياة  وما  العظيم  الفوز 
َوَما  فَاَزۗ  َفَقۡد  ٱۡلَنََّة  ۡدِخَل 

ُ
َوأ ٱلَّارِ  َعِن  زُۡحزَِح  َفَمن  ٱۡلقَِيَٰمةِۖ  يَۡوَم  ُجوَرُكۡم 

ُ
أ تَُوفَّۡوَن  نََّما 

إِۡن  َخاُف 
َ
أ  ٓ إِّنِ قُۡل   ) تعاىل   وقال   ،[١٨٥ عمران:  ) [آل   ١٨٥ ٱۡلُغُرورِ  َمَتُٰع   َّ ِ إ ۡنَيآ  ٱلُّ َيٰوةُ  ٱۡلَ

ٱۡلَفۡوُز  َوَذٰلَِك  ۥۚ  رَِحَُه َفَقۡد  يَۡوَمئِٖذ  َعۡنُه  يُۡصَۡف  مَّن   ١٥ َعِظيٖم  يَۡوٍا  َعَذاَب  َرّبِ  َعَصۡيُت 
[١٧ [األعىل:   (  ١٧ ۡبَقٰٓ 

َ
َوأ َخۡيٞ  ِخَرةُ  َوٱ  ) تعاىل  وقال   ،[١٦:١٥ [األنعام:   (  ١٦ ٱلُۡمبُِي 

هي  فاجلنة  وثواهبا،  اآلخرة  نعيم  من  يرجوه  بام  الدنيا  من  يفوته  عام  املؤمن  تسلية 
ٱلَۡمۡوِتۗ  َذآئَِقُة  َنۡفٖس  ُكُّ   ) تعاىل  قال  الغرور  متاع  إال  الدنيا  احلياة  وما  العظيم  الفوز 
َوَما  فَاَزۗ  َفَقۡد  ٱۡلَنََّة  ۡدِخَل 

ُ
َوأ ٱلَّارِ  َعِن  زُۡحزَِح  َفَمن  ٱۡلقَِيَٰمةِۖ  يَۡوَم  ُجوَرُكۡم 

ُ
أ تَُوفَّۡوَن  نََّما 

إِۡن  َخاُف 
َ
أ  ٓ إِّنِ قُۡل   ) تعاىل   وقال   ،[١٨٥ عمران:  ) [آل   ١٨٥ ٱۡلُغُرورِ  َمَتُٰع   َّ ِ إ ۡنَيآ  ٱلُّ َيٰوةُ  ٱۡلَ

ٱۡلَفۡوُز  َوَذٰلَِك  ۥۚ  رَِحَُه َفَقۡد  يَۡوَمئِٖذ  َعۡنُه  يُۡصَۡف  مَّن   ١٥ َعِظيٖم  يَۡوٍا  َعَذاَب  َرّبِ  َعَصۡيُت 
ۡبَقٰٓ ١٧ ) [األعىل: ١٧]

َ
ِخَرةُ َخۡيٞ َوأ ٱلُۡمبُِي ١٦ ) [األنعام: ١٦:١٥]، وقال تعاىل ( َوٱ

القلب ال يصلح، وال يفلح ، وال يرس، وال يتلذذ، وال يطيب، وال يسكن، 
وال يطمنئ، إال بعبادة ربه وحبه واإلنابة إليه.

شيخ اإلسالم

 قال الحسن رضي
 ا� عنه : من عرف
 الموت هانت عليه

مصائب الدنيا
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