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 "الركن اخلامس من أركان اإلميان"

 اإلميان باهلل واليوم اآلخر وأثره يف السلوك

ََ ِل َيْرُجو َكانَ  َمنَف} :العزيزالقائل يف كتابه     ، هلل رب العاملي  احلمد    َفْلَيْعَملْ  َربِّهِ  َقا

ََ َلُهوَأشََُُد أْن َ  هلَه ه  َّ  ،{َأَحد ا َربِِّه ِبِعَباَدِة ُيشََْر ْ  َوَلا صَََاِلا ا َعَمًلا   ، اهللو وحَدُ    شَََري

سيَِّدنا ونبيَّنا حممد ا     شُُد أنَّ  سولوهُ وَأ َصلِّ   ،َعبُد  ور ُُمَّ  سلِّْم وب اللَّ وعَلى آِلِه   ،ار ْ  عَليهو

ُُْم بإحساٍن هَلى يوم  الدِّين، وصاِبِه أمجعي  :وبعــد، وَمْن َتِبَع
جلِّ  ناميان م اإلإن ف  عال  اهلل نعم أ باد   على ت قة  ميزان ُوف ؛ ع بد  عال به  الع   ،بر

ِِينَ  اْلُمْؤِمُنوَن ه نَّمََا }:تعَال حيَ  يقو    ُُْمقو َوِجلََ ْ  اللََّهُ  ُذِكَر ه َذا الََّ   ُتِليَََْ  َوه َذا لووُب

ُ ْم ُتهُ    َعَلْي َيا ُُْم آ ن ا    َزاَدْت ُ ْم َوَعَلى ه امَيا باليوم    املا كان    و ،{َيَتَوكَّلووَن َربِّ اآلخر هو إلاميان 

 أكرر  يف)عز وجل( اهلل اقرتن اإلاميان به باإلاميان بمن أركان اإلاميان، اخلامس ركن ال

ضع، حي  يقو    ،  {ِخر َذِلكوْم ُيوَعظو ِبِه َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباللَِِّه َواْلَيْوم  اآل}: سباانه من مو

َ  َواْلَمْبر ِب َوَل}ويقو  سََََباانه:   َمْن اْلِبرَّ نَِّكلَّْيَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوا ُوُجوَهكوْم ِقَبَل اْلَمشََََْر 

ََنل نبينا و، {اْلآِخر  َواْلَيْوم  ِباللَِّه آَمَن ََلى)حي سَ ََل عليه اهلل صَ عن اإلاميان قا :  ( موسَ

 .(َوَشرِِّ  َخْير ِ  ِباْلَقَدر  َوُتْؤِمَن اْلآِخر ، َواْلَيْوم  َوُرُسِلِه، َوكوُتِبِه، َوَمَلاِئَكِتِه، ِباللَِّه، ُتْؤِمَن َأْن)...

، حيقق لصاحبه ا ستقراَر النفِسيَّآثار عظيمة، منُا: أنه لإلاميان باليوم اآلخر و

ا أصابه،   يبرت مبا أوتى، و  حيزن ملويقنع بعطاَ اهلل تعال، فطمأنينة، الويكسبه 

ٍَ ِمَن اْلَخْوِف َو}  يف وق  األزمات، يقو  تعال: ُبْروَي اْلُجوع  َوَنْقٍص َوَلَنْبلوَونَّكوْم ِبَشْي

ِِيَن ُُْم ُمِصيَبة  َقالووا ه نَّا ِللَِّه ه َذ ِمَن اْلَأْمَوا   َواْلَأْنفوس  َوالرََّمَراِت َوَبشِّر  الصَّاِبر يَن * الَّ ا َأَصاَبْت

َُْتُدوَن ََ ُهُم اْلُم ُ ْم َوَرْحَمة  َوأووَلِن ُ ْم َصَلَواٌت ِمْن َربِّ ََ َعَلْي ، {َوه نَّا ه َلْيِه َراِجُعوَن * أووَلِن

َوَلْيَس َذاَ  ، لَُّه َخْيٌركوه نَّ َأْمَرُ  ، )صلى اهلل عليه وسلم(: )َعَجب ا ِلَأْمر  اْلُمْؤِمن نبينا ويقو  
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َُ َص َُ َشَكَر َفَكاَن َخْير ا َلُه، َوه ْن َأَصاَبْتُه َضرَّا َبَر َفَكاَن َخْير ا ِلَأَحٍد ه لَّا ِلْلُمْؤِمن ، ه ْن َأَصاَبْتُه َسرَّا

  َلُه(.

ادًقا يف يجعله صفسلو  اإلنسان، استقامة يسُم يف اآلخر اإلاميان باليوم  كما أن

، وأفعاله، وأحواله، بعيد ا عن كل صور ا حنراف، والتشدد، والتعصب، حمبًّا أقواله

ََ ُيوَعظو ِبِه }يقو  تعال: ساعي ا لتاقيق اخلري والصالح جملتمعه، ووطنه،  للخري، َذِل

َعَلى ُحبِِّه  الطََّعاَم َوُيْطِعُموَن}تعال: يقو  ، و{َمْن َكاَن ِمْنكوْم ُيْؤِمُن ِباللَِِّه َواْلَيْوم  اآلِخر 

َ  َوَلا ُشكوور  ، ويقو  {اِمْسِكين ا َوَيِتيم ا َوَأِسري ا * ه نََّما ُنْطِعُمكوْم ِلَوْجِه اللَِّه َلا ُنر يُد ِمْنكوْم َجَزا

، وَمْن نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(: )َمنْ َكانَ ُيؤِمنُ ِباللَّهِ واْلَيْوم  اآلِخر  َفْلُيْاِسْن هل جار ِ 

ْلَيقوْل ْؤِمُن ِباللَِّه واليوم  اآلِخر  َفْلُيْكر ْم َضْيَفُه، وَمْن كاَن ُيؤمُن باللَِّه واليوم  اآلخر  َفَكاَن ُي

  .َخْير ا، َأْو ِلَيْسكوْ (

**** 

 سََيدنا ،واملرسََلي األنبياَ خامت على والسََالم والصََالة العاملي، رب هلل احلمد

 .أمجعي وصابه آله وعلى ،( وسلم عليه اهلل صلى)حممد

ََاحلة، رايب ا فيما   اآلخر اإلاميان باليوم هن  ََاحبه مداوم ا على األعما  الصَ جيعل صَ

سباانه:   سَ   }عند اهلل تعال، حي  يقو   ْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَي َأنفو ُُم ه نِّ اللََِّه ا ُُْم َوَأْمَواَل

ُُُم اْلَجنِّةَ    {ُتْنِفقووا ِممَّا ُتِابُّونَ  َنالووا اْلِبرَّ َحتَّى َلْن َت}قو  اهلل تعال:   نز  وملا  ، {ِبَأنِّ َل

ضي اهلل عنه(  جاَ أبو طلاة  سلم(، فقا    هل )ر صلى اهلل عليه و سو   اي: نبينا )   اهلل، ر

بار   اهلل يقو  عال( يف  )ت به:     وت تا مَّا تُ   }ك َنالووا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفقووا ِم  وهن ،{ِابُّوَنَلْن َت

ََ  وكان  حديقة كان رسَََو  اهلل   -اََحُرْيَب أحب أموالي هليَّ لم(  )صَََلى اهلل عليه وسَ

ََتظل يدخلُا، ََرب بُا، ويسَ ََدقة  فإنَُّا  -امائُ من ويشَ   عنَد ْخَرهاوُذ ،ِبرَّها أرجو ،هلِل صَ
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َضْعُا  ،اهلِل   ،رابٌح ماٌ  ذا  ،َبٍخ) :وسلَّم  عليه اهللو صلَّى  اهلِل رسو ُ  فقا  ،ِشْن َ  حيُ  ف

 (.وهنِّي أرى أْن جتَعَلُا يف األقربَي ،وقد مِسْعُ  ما قوْلَ  فيُا، رابٌح ماٌ  ذا  ،َبٍخ

)صََلى  قو  يقد بي لنا نبينا )صََلى اهلل عليه وسََلم( أن ا زاَ من جنس العمل، و

ََلم(:    َيا َنفََِّس اللَُِّه َعْنُه كورْ      اهلل عليه وسََ َبًة ِمْن كوَرِب الدِّْن َبًة ِمْن  )َمْن َنفََِّس َعْن ُمْؤِمٍن كوْر

َوَمْن َسَتَر ُمْسِلم ا   كوَرِب َيْوم  اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسَِّر َعَلى ُمْعِسٍر َيسَِّر اللَُِّه َعَلْيِه ِفي الدِّْنَيا َواْلآِخَرِة،

 يِه...(.َسَتَرُ  اللَُِّه ِفي الدِّْنَيا َواْلآِخَرِة، َواللَُِّه ِفي َعْون  اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْون  َأِخ

كل  صاحبه مراقب ا لربه سباانه يف   جيعل اآلخر ومما   شَ فيه أن اإلاميان باليوم  

ََيجازى    ََاب عما قدم، وأنه سَ ََيقني بي يديه للاسَ أحواله، حي يدر  أنه مالقيه، وسَ

ََيان يوم القيامة، أو البفلة عنه، يقو             عن أفعاله،    عال:   توقد حِرنا اهلل تعال من نسََ

ِِيَن آمَ   } َُا الَّ َه ه نَّ اللََّه َخِبرٌي ِبَما    ُنوا اتَّقووا اللََّه َوْلَتْنظوْر َنْفٌس َما َقدََّمْ  ِلَبٍد َواتَّقووا اللَّ       َيا َأيُّ

ََ ُهْم اْلَفاِسقووَن ُُْم أوْوَلِن ِِيَن َنُسوا اللََّه َفَأْنَساُهْم َأْنفوَس  ،  {َتْعَملووَن* َو  َتكووُنوا َكالَّ

 ،عصيانوال والفسوق الكفر إلينا وكره ،قلوبنا يف وزينه ،اإلميان إلينا حبب اللهم
 .الراشدين من واجعلنا

  


