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 اإلميان باليوم اآلخر وآثره
 يف حياة املسلم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهلل خامت 
 النبيني، وعلى آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الديزن

أن هلهه   – أخي املسلم وأخيت املسللم   –أما بعد: فاعلم 
ب اهلل مللا  ل  وفقكم  –مهداة إليكم « تهكرة ونصيح »الرسال  
لعلها تهكرنا وإياكم باليوم اآلخر ذلك اليوم العصليب   –ويرضى 

َيْوَم َلا َيْنَفُع َماٌل َوَلا َبُنوَن * ِإلَّاا  }الهي قال عنه سبحانه وتعاىل: 
 .[88، 88]الشعراء:  {َمْن َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم

إن ههه التهكرة غالي  عزيزة يف زمان ال ينصح الناس فيله وال  
ون، وال بغريهم يتعظون، وال مبن مات يعتربون، وهم يف غفل  ينتصح

نائمون؛ أشغلهم حب الدنيا ونعيمها وزهرهتا عن طللب اآلخلرة   
وابتغائها، وههه الدنيا دار فاني  واآلخرة دار باقي ، والعاقل من عمل ملا 
بعد املوت لدار اخللود اليت ال موت فيها؛ اجلن  أو النار، قال تعلاىل:  

 .[581]آل عمران:  {اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلَّا َمَتاُع اْلُغُروِرَوَما }
َوِإْن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َواْلَآِخَرُة ِعْنَد }وقال: 

 .[51]الزخرف:  {َربَِّك ِلْلُمتَِّقنَي
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 اليوم اآلخر
قال اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز علن اليلوم اآلخلر:    

ٍٍ َماا   } َفَكْيَف ِإَذا َجَمْعَناُهْم ِلَيْوٍم َلا َرْيَب ِفيِه َوُوفَِّيْت ُكلُّ َنْفا
 .[58]النبأ:  {َكَسَبْت َوُهْم َلا ُيْظَلُموَن

اليوم اآلخر هو مرحل  خطرية يف حياة اإلنسان، وهو ميثل ملا  
 دث له منه ساع  بعثه بعد املوت إىل أن يستقر يف اجلن  أو النار، 

الل  على آخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم ال آخر له ملن  وهو د
احلياة الثاني  اليت ال هناي  هلا، وهلها مسي باليوم اآلخر: ألنه ال يلوم  
بعده، حيث يستقر أهل اجلن  يف اجلن ، وأهل النار يف النار، واليوم 
اآلخر: يعين يوم القيام  الهي يبعث الناس فيه للحساب واجللزا،،  

رغم من أمهي  احلديث عن أهوال القيام  إال أنه صار غريًبا وعلى ال
عند كثري من الناس الهين شغلوا حياهتم باللعب واللهو والغفلل ؛  
فنسوا أن ههه احلياة ما هي إال مرحل ، وبعدها ملوت، وأن ورا،  
املوت قرًبا، وأن ورا، القرب أهوااًل عصيب  وحساًبا عسرًيا ال ينجلو  

 الصادقون.منه إال املؤمنون 
أعرض لك بصورة موجزة مراحل اليوم  –أخي يف اهلل  -وهنا 

اآلخر؛ علها توقظنا من غفلتنا فنستعد هلها اليوم اخلطري باألعملال  
الصاحل ، ونتزود من دنيانا أعمااًل تنفعنا يف ذلك الوقت العصيب، 

أثر هها اإلميان ؛ للنظر يف أنفسنا هل وجد فينا  -أيًضا  –وأعرض 
ثر أو ال  فنن وجد دمدنا اهلل، وإن  م يوجد سعينا إلاجاده، هها األ

 واهلل املستعان.
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 آثار اإلميان باليوم اآلخر
لإلميان باليوم اآلخر آثار يف حاة املسلم خيفى أمرها إال عللى  

 العارفني؛ ومنها:
: من أيقن منا باليوم اآلخر فننه ال شلك  احلياة الكرمية -5

ويقبل عليه، وينفر من املعاصي والقبائح؛ سيعمل لطاع  اهلل تعاىل، 
 فيحيا احلياة الكرمي  السعيدة.

ال شك أن املؤمن بلاليوم   التأين يف األعمال واألقوال: -2
اآلخر الهي يعلم أنه سيحاسب على كل شلي،؛ سلوي يتل      

 ويتروى يف أعماله وأقواله؛ فال يعمل وال يقول إال خرًيا.
ن الهي يعلم ما  لدث يف  إ اإلكثار من العمل الصاحل: -5

ذلك اليوم العصيب، وأنه ال ينجيه إال العمل الصاحل؛ سيبادر إليله  
بكل أنواعه من صالة، وصدق ، وصيام، وأمر باملعروي وهني علن  

 املنكر، ومعامل  حسن  للناس.
وال شك أن من علم ما أعده اهلل إيثار اآلخر على الدنيا:  -4

م، وللكافرين من العهاب املسلتمر؛  تعاىل للمؤمنني من النعيم الدائ
فننه سيحتقر ههه الدنيا، ويوقن أهنا دار مؤقت ، فيزهد فيهلا، وال  
يصيبه هم وال غم بسببها، ويسعى للفوز باآلخرة، وهي واهلل الليت  

 تستحق العمل والتعب وبهل اجلهد من أجلها، واهلل املستعان.
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 وتااامل
نيا واآلخرة، وهو أملر  املوت هو املرحل  الفاصل  بني حياة الد

حتمي البد منه، واهلل تعاىل كتبه على كل حي يف ههه الدنيا الليت  
ستزول وتفىن ال حمال ؛ ألن يف املوت إظهاًرا لقلدرة اهلل تعلاىل،   

 وبرهاًنا على البعث، ودلياًل على الوقوي أمام رب العاملني.
ٍٍ َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوِإنََّما }قال تعاىل:  ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم ُكلُّ َنْف

َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفااَز َوَماا   
 .[581]آل عمران:  {اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلَّا َمَتاُع اْلُغُروِر

واملوت يعين فراق األهل والولد واملال واجلاه، وكل مظلاهر  
ويرى امليت املالئك  عند املوت؛ فنن كان مؤمًنا ههه احلياة الفاني ، 

فهي تبشره اخلري، وإن كان كافًرا أو فاسًقا فهي تبشلره بالسلو،   
والعياذ باهلل، فنذا بلغت روحه احللقوم غلقت أمامه أبواب التوبل ،  
وختم على عمله؛ إن خرًيا فخري، وإن شًر فشر، و سن بلاملؤمن  

: ى العمل الصاحل، قلال اللن    تهكر املوت دائًما؛ ألنه يعني عل
 .]صحيح: الترمذي[يعين: املوت « م اللهاتزأكثروا ذكر ها»

 وقد قيل: )من مات فقد قامت قيامته(.
وإن خطر املوت جد عظيم، وحقيق  قاسي  تواجه كل حلي،  
فال ميلك أحد ردها، وإنه واهلل ساع  رهيب ، ما خاي من عاقبتله  

ل هلا، وما هلا عنه أحد إال حتسلر  أحد إال وجنا، عندما تهكرها فعم
وندم حني قرب أجله ودنا فراقه، وإمنا غفل الناس عنه لقل  تفكرهم 
وتهكرهم له، ومن يهكره منهم إمنا يهكره بقلب غافل؛ فلهلها ال  
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تلني قلوهبم بهكره، وإهنا الساع  احلامس  اليت يتمىن الكثريون أن ال 
ن كيل؟  وأ  هللم   يهوقوا ك سها، وال يشربون مرارهتا!! ولك

َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ َذِلاَك َماا   }ذلك !! قال تعاىل: 
 .[58]ق:  {ُكْنَت ِمْنُه َتِحيُد

ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه َفِإنَُّه ُمَلاِقيُكْم ُثامَّ  }وقال: 
 {بُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلاونَ ُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َفُيَن

 .[8]اجلمعة: 
 

 رباالق
القرب: هو ذلك املكان الضيق املظلم الهي يكون حتت األرض، 
ويضم بني جونبه جثث املوتى، وهو بيت الوحدة، ودار الوحشل ،  

« منظًرا قط إال والقلرب أفظلم منله    ما رأيت»: قال عنه الن  
نبيا، والرسل، والعظما، واحلقرا،، وهو موطن األ. ]صحيح: الترمذي[

واحلكما، والسفها،، والقرب إما روض  من رياض اجلن ، أو حفلرة  
من حفر النار، وإما دار كرام  وسعادة، أو دار إهانل  وشلقاوة،   

إن القارب أول  »: والقرب هو أول منازل الدار اآلخرة، قال الن  
وإن مل ينج مناه   جنا منه، فما بعده أيسر منه! نمنازل اآلخرة؛ فإ
 .]صحيح: الترمذي[ «!!فما بعده أشد منه

إذا أنزل اإلنسان يف قربه تلك احلفرة الضيق ؛ مث أهيلل عليله   
التراب، ورجم عنه أهله وماله وأحبابه؛ فهناك حياة برزخي  ال عمل 
فيها، ولكن امتحان وفتن ، ومن مث نعيم أو عهاب؛ فيقعده امللكان 
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نبيه؛ فنن كان من املؤمنني ثبته اهلل وأهلمه ويس النه عن ربه ودينه و
اجلواب الصحيح، وإن كان كافًرا  م اجب، ولو كان يعري ذللك  
يف الدنيا، فاملؤمن من يسعد يف قربه ويرى مقعده من اجلن ، وأملا  
الكافر فريى مقعده من النار، ويضيق عليه القلرب حلخت لتلل؟    

 ياذ باهلل.أضالعه، ويكون قربه حفرة من حفر النار، والع
 

 البعث واحلشر
إذا نفخ يف الصور النفخ  األوىل؛ فيهلك من يف السلماوات  
ومن يف األرض إال من شا، اهلل، مث ينفخ فيه أخرى وهلي نفخل    

ََ  }البعث؛ فيبعث الناس وخيرجون من قبورهم، قال تعاىل:  َوُنِفا
ِض ِإلَّا َمْن َشاَء ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اْلَأْر

ََ ِفيِه ُأْخَرى َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم َيْنُظُروَن  .[88]الزمر:  {اللَُّه ُثمَّ ُنِف
وخيرجون منها حفاة بال نعال، عراة بال لباس، غلراًل بلدون   
ختان كما ولدهتم أمهاهتم، ال يلتفت بعضهم إىل بعض من شلدة  

ُقوا َربَُّكْم ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َيا َأيَُّها النَّاُس اتَّ}املوق؟. قال تعاىل: 
َشْيٌء َعِظيٌم * َيْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع 
ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُساَكاَرى  

 .[2، 5]احلج:  {َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّه َشِديٌد
مث يساقون إىل أرض احملشر، وكل مشغول بنفسله ال ينظلر إىل   

َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه * َوُأمِِّه َوَأِبيِه * َوَصاِحَبِتِه }غريه، قال تعاىل: 
 .[53-54]عبٍ:  {َوَبِنيِه * ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشْأٌن ُيْغِنيِه



 

 00 اإلميان باليوم اآلخر .. وأثره يف حياة املسلم
 

ومما يزيد يف هول هها اليوم وشدته أن الشمس تلدنو ملن   
اخلالئق، ويعرق الناس فيشتد عليهم الكرب ويتمنون اخلالص مملا  
هم فيه، ويعيشون وقًتا كله كرب وأحزان، ما عدا فئ  من النلاس  

وال ينلاهلم   يستظلون بظل الردمن، ويشربون من حوض الن  
قون؛ جعلنا اهلل وإياكم شي، من هها الكرب؛ وهم املؤمنون الصاد

 منهم.
 

 احلساب
بعد أن يطول املوق؟ ويشفم الن   بقضا، املوق؟ ، يل ذن اهلل  
احلساب ووزن أعمال العباد؛ فريى كل إنسان ما قدمله يف هلهه   
الدنيا؛ يرى أعماله اليت كان يعملها صغريها وكبريها، ال خيفى على 

ُب َفَتاَرى اْلُمْجاِرِمنَي   َوُوِضَع اْلِكَتا}اهلل منها شي،، قال تعاىل: 
ُمْشِفِقنَي ِممَّا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َلاا ُيَغااِدُر   
َصِغرَيًة َوَلا َكِبرَيًة ِإلَّا َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوَلا َيْظِلُم 

 .[48]الكهف:  {َربَُّك َأَحًدا
ها اليوم العصيب يكون بالعدل، فال ظلم ووزن األعمال يف ه

على أحد يومئه؛ ألن احلاكم فيه هو اهلل العدل احلكيم الهي حلرم  
الظلم على نفسه، وجعله على عباده حمرًما؛ فال يهضم أحلد ملن   

َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفَلاا  }حسناته، قال تعاىل: 
ٌٍ َشْيًئ ا َوِإْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْيَنا ِبَها َوَكَفاى  ُتْظَلُم َنْف

 .[43]األنبياء:  {ِبَنا َحاِسِبنَي
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يف هها املوق؟ الشديد إذا نلودي   –يا عبد اهلل  –فكي؟ بك 
على رؤوس اخلالئق: ليقم فالن ابن فالن، فانظر إىل ما تعمله اآلن 

م القيامل ، قلال تعلاىل:    يف الدنيا، مث اعلم أنك مسؤول عنه يو
  {َفَوَربَِّك َلَنْساَأَلنَُّهْم َأْجَمِعانَي * َعمَّاا َكااُنوا َيْعَمُلاونَ     }

 .[85، 82]احلجر: 
أن اهلل تعاىل الهي ال لفى عليه خافي   –يا عبد اهلل  –وتهكر 

يف األرض وال يف السما، هو الهي سيس لك، وأن الكرام الكاتبني 
طق اهلل جوارحه؛ إًذا سلوي نلرى   هم الشهود، ومن أنكر استن

أعمالنا، وُنحاسب عليها، ونرى تقصلرينا يف الصلالة والزكلاة    
والصيام، ونرى ذنوبنا وما اقترفناه من املعاصي، وحناسلب عللى   
أموالنا من أين اكتسبناها وفيم أنفقناها  وعلن أعمارنلا كيل؟    
مضت  وعن شبابنا كي؟ قضيناه  وعن علمنا وشهاداتنا هل عملنا 

ا يف اخلري أم أننا صرنا دعاة للشر  كل ذلك سنس ل عنه؛ فلنعلد  هب
 للسؤال جواًبا، وللجواب صواًبا!

ويومها تكون وجوه املؤمنني بيضا، نقي  كلالقمر، ووجلوه   
اجملرمني مسودة كاحل  ك هنا قطم من الليل املظلم، قال اهلل تعلاىل:  

ِشَرٌة * َوُوُجاوٌه َيْوَمِئاٍذ   ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة * َضاِحَكٌة ُمْسَتْب}
  {َعَلْيَها َغَبَرٌة * َتْرَهُقَها َقَتَرٌة * ُأوَلِئَك ُهاُم اْلَكَفاَرُة اْلَفَجاَرةُ   

 .[42-58]عبٍ: 
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 راطاالص
والصراط هو جسر منصوب على ظهر جهنم ميرون عليله إىل  
اجلن ، وهو مدحض  ومزل ، عليه خطاطي؟ وكالليب، ومير النلاس  

قدر أعماهلم؛ فمنهم من مير كلمح البصر، ومنهم من على الصراط ب
مير كالربق، ومنهم من مير كالريح املرسل ، ومنهم من مير كالفرس 
اجلواد، ومنهم من مير كراكب اإلبل، ومنهم من يعلدو علدًوا،   
ومنهم من ميشي مشًيا، ومنهم من يزح؟ زحًفا، ومنهم من خيط؟ 

من ذنوبه وآثامله،   ويلقى يف جهنم؛ كل حبسب عمله؛ حخت يطهر
كل واحد  –يا عبد اهلل  –ودعا، الرسل يومئه اللهم سلم، فليتهكر 

منا أنه مار على هها الصراط من فوق جهنم، وأنه ال يلدري ملا   
َوِإْن ِمْنُكْم ِإلَّاا  }مصريه هل ينجو أم يكب يف النار  قال تعاىل: 

ُنَنجِّي الَِّذيَن اتََّقْوا َوَنَذُر  َواِرُدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا * ُثمَّ
 .[32، 35]مرمي:  {الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا

ومن اجتاز الصراط هتي  لدخول اجلن ؛ فنذا علربوا الصلراط   
وقفوا على قنطرة بني اجلن  والنار؛ فيقتص لبعضهم من بعض ، فنذا 

 ههبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلن .
 

 ةااجلن
احلساب ينصب الصراط على جهنم فيملر النلاس   بعد انتها، 

عليه؛ ف ما املؤمنون فيمرون بسرع  آمنني مطمئنني، ويتجهون بعد 
ذلك إىل اجلن ؛ فيجدون املالئك  قد فتحت األبلواب تسلتقبلهم   
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. فيدخلون اجلن ، [48]احلجر:  {اْدُخُلوَها ِبَسَلاٍم َآِمِننَي}قائلني: 
اهتا جتري من حتتلها األهنلار، دار   وما أدراك ما اجلن : إهنا دار جن

قصورها لبن  من ذهب ولبن  من فض ، ومالطها املسلك األذفلر،   
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، وخيامهلا اللؤللؤ   
اجملوي؛ إهنا النعيم احلقيقي األبدي الدائم؛ يرون فيها كل ما لله  

قته؛ بل هو وطاب، ومهما تصورنا نعيم اجلن ، فلن ندركه على حقي
قال اهلل عز وجل: »: أعظم مما نتصور، ويكفيك فيه قول الن  

أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن مسعات، وال  
َفَلا َتْعَلُم }خطر على قلب بشر، ومصداق ذلك يف كتاب اهلل: 
ٌٍ َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكااُنوا َيعْ   {َمُلاونَ َنْف

 «.[53]السجدة: 
واإلنسان يف الدنيا اجد النعيم، ولكن إذا تهكر املوت تلنغص  
هها النعيم؛ لكن اجلن  ليس فيها تنغيص؛ ألهنا خلود بال ملوت، مث  
إن اإلنسان يف الدنيا ميل من النعيم، و ب أن يغري ويتحول؛ لكلن  

ِإنَّ الَِّذيَن }اجلن  ليس فيها ملل؛ بل يقول اهلل تعاىل عن أهل اجلن : 
َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفاْرَدْوِس ُنُزًلاا *   

 .[508، 503]الكهف:  {َخاِلِديَن ِفيَها َلا َيْبُغوَن َعْنَها ِحَوًلا
إىل ههه اجلن  اليت قلال اهلل تعلاىل    –أخي املسلم  –فسارع 

ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضاَها َكَعاْرِض   َساِبُقوا ِإَلى َمْغِفَرٍة }عنها: 
السََّماِء َواْلَأْرِض ُأِعدَّْت ِللَِّذيَن َآَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه َذِلَك َفْضُل اللَِّه 

 .[25]احلديد:  {ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم
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 ارااالن
رادوا أن يعربوا جهلنم  إذا انتهى حشر الكافرين وحساهبم، وأ

من فوق الصراط كاملؤمنني  م تتلركهم املالئكل ؛ بلل جتلرهم     
بالكالليب فيهوون يف جهنم؛ وما أدراك ما جهنم: إهنا دار اللهل  
واهلوان والعهاب واخللهالن؛ دار الشلهيق والزفلرات واألنلني     
والعربات؛ أهلها يف بؤس دائم وشقا، مستمر وندام  وبكا،؛ ، فيها 

العهاب: النار: احملرق ، واحليلات والعقلارب العظلام،     أنواع من
م كلهم من شجر الزقوم، كاملهل يغلي يف البطون، كغلي احلميم، 

 –وشراهبم من دميم الهي يقطم األمعا،، وشرب القيح والصلديد  
َوُساُقوا َمااًء َحِميًماا َفَقطَّاَع     }قال تعاىل:  –أعاذنا اهلل منها 

 . [51]حممد:  {َأْمَعاَءُهْم
َلا َيُذوُقوَن ِفيَها َبْرًدا َوَلا َشاَراًبا * ِإلَّاا َحِميًماا    }وقال: 

 . [21، 24]النبأ:  {َوَغسَّاًقا
ِمْن َوَراِئِه َجَهنَُّم َوُيْسَقى ِمْن َماٍء َصِديٍد * َيَتَجرَُّعاُه  }وقال: 

َميٍِّت َوِمْن َوَلا َيَكاُد ُيِسيُغُه َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِب
 . [53، 58]إبراهيم:  {َوَراِئِه َعَذاٌب َغِليٌظ

ِإنَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم * َطَعاُم اْلَأِثيِم * َكاْلُمْهِل َيْغِلي ِفي }وقال: 
 .[48-45]الدخان:  {اْلُبُطوِن * َكَغْلِي اْلَحِميِم

وأهل النار يدعون على أنفسهم باملوت فال ُيجابون، ويس لون 
اخلروج منها؛ فيقال هلم اخسؤوا فيها وال تكلمون، قال تعاىل: رهبم 
َبْل َكذَُّبوا ِبالسَّاَعِة َوَأْعَتْدَنا ِلَمْن َكذََّب ِبالسَّاَعِة َساِعرًيا * ِإَذا  }
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َرَأْتُهْم ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد َسِمُعوا َلَها َتَغيًُّظا َوَزِفرًيا * َوِإَذا ُأْلُقوا ِمْنَهاا  
ًقا ُمَقرَِّننَي َدَعْوا ُهَناِلَك ُثُبوًرا * َلا َتْدُعوا اْلَياْوَم ُثُباوًرا   َمَكاًنا َضيِّ

 .[54-55]الفرقان:  {َواِحًدا َواْدُعوا ُثُبوًرا َكِثرًيا
شر مستطري ال يقلوى جسلمك    –يا عبد اهلل  –وهي واهلل 

الضعي؟ على حتمل أقل عهاهبا، وكما ورد يف احلديث الصلحيح:  
ا من تكون مجرة حتت قدميه ويغللي منلها   أن أخ؟ الناس عهاًب

 دماغه.
أال لنجتهد للنجاة منها، والنجاة منها تكون باالبتعلاد علن   

 املعاصي وفعل الطاعات، وقانا اهلل ومجيم املسلمني ذلك.
 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 إذا قرأت ههه الرسال  فاحرص أن توصلها إىل أخي القاريء:
 «.الدال على اخلري كفاعله» غريك لقوله 

 [5588]صحيح اجلامع: 

 

* * * 
 
 


