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 المقدمة
الحمد    الددأن م عدى عبدده علددئعي الجدئتعال عيمددئو المعداى س ماللددإم ماللددإ  عبده   ددئ  ال دد      

م لي الرحمة رسول رب العئلمال س معبه آله مصحئبته مالأيل اهت ما ب  يه ماستموا علمته  له يو  
 ال يل س مبع  :

فإّن  ل ع ل هللا سلحئ ه متعئله من مرسل رسدبه مم د ل بتلده لاادخ العبد  عبده لردد  ال  ايدة    
مالرشئع س متوحا  رب العلئع س ملدى يتدرب ى حدئتردل فدي  تئهدئو الابدى مال لدئع س ممعد  سدلحئ ه  دل 

أاب ماليحدداى المعدداى الممدداى لاِائددئفاال عدده الجددئتعال  ددل علددئعي المددو مال س ممعددّ  م واعددئ  م ددر   ددل العدد
لاعددأب عدده العئصددال المتمددرعيل س فمددل المعدداى الددأن معدد ي هللا لعلددئعي اللددئلحال هددو من ياب ددى فددي 
ظدددل عرشددده يدددو  ل ظدددل  ل ظبددده و ف دددي عحادددي المتواادددخ هدددأا تمئملددد  العلدددئل التدددي مرعو فدددي 

 ا  عأسئ ا   ملولة ملى متجرق  له التي مرعو عأسدئ ععض األحئعيث التي جئءو عل رسول هللا 
 رعمعم  متبك العلئل التي اسدتح   دل اتلدت متحبده ب دئ  لده التمتدخ مالتدمعى عادل هللا سدلحئ ه 
متعئله في يو  تشاب فاه الول ان س مدلتغاث  مه اإل س ماليدئّن س يدو  ت مد  الملدرم ماألعدوان  ل 

باددكل الددّ يئن س فانددر  هللا سددلحئ ه متعددئله مصددحئب هددأي العلددئل عدد دد ل المل أن يمددا ى هددول  ددل اتلددخ ممحا
 ذلك الموقت ممهج الحر عأن ياب ى عابه سلحئ ه يو  ل ظل  ل ظبه و

 مق  قلم  عحاي عبه  م  ة ممربعة  لئحث م ئتمة و   
م ددئ الملحددث األمل فتمئملدد  فادده  عمدده الاددل ممقددوال العبمددئء فددي المددراع عاددل هللا سددلحئ ه    

صددحئب العلددئل  ددل مشددعئر م ول ددئو س فامددئ فدي م لّاددتل متعدئله س مالملحددث الاددئ ي ذبددرو فادده  ددئ مِ 
ا دددتل الملحدددث الائلدددث بدددأبر األحئعيدددث المملولدددة التدددي مرع فا دددئ ذبدددر مصدددحئب العلدددئل س م دددئ 
الملحدددث الراعدددخ فدددأبرو فاددده ال مدددئو التدددي تمعمدددوا عادددل هللا سدددلحئ ه متعدددئله س   دددى  تمددد  اللحدددث 

ن  دل توفاد  فمدل هللا سدلحئ ه م دئ ععئتمة بام  فا ئ مهى المتئتج التي توصب   لا دئ و هدأا م دئ بدئ
 وماستغ ر هللال  مه كئن  ل تملار فممي م ل الشاجئن 

 مآ ر ععوا ئ من الحم    رب العئلمال و
 تعردف الال لغة  ماصجإحئ  س ممقوال العبمئء فاه س مدتامل  جبلال : المبحث األول : 
 : تعردف الال لغة  ماصجإحئ  و  المطلب األول
 : مقوال العبمئء في الال و  نيالمطلب الثا
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 :المطلب األول : تعريف الظل لغًة واصطالحًا 
لُّ : هو ال ليء س مبل  واخ تئون  الظل لغةً  إل س مقال الاّا حّا س مجمعه مظإل مظا :  ماض الاا

لُّ  ئ بدئن قلدل الشدمس مال ديء  دئ فدئء ععد  س  فاه الشمس فت مل عمه ف و ظلٌّ مفيء س مقال : الاّا
دل   لُّ اليمة س مل يمئل : فاوهئ س مبل  ئ لدى تجبدخ عباده الشدمس ف دو ظا و م ندئن ظبادل (1)فمئلوا : ظا

س مظّل اليمة ل تملعه الشمس مهو  عئلت لال ال  ائ ألن الال عم  العرب  ئ  (2)ذم ظلٍّّ عاتى 
و ماسدتعمل الادل فدي البغدة عمعدئنٍّ باادرم  (3)كئن قلل لبوع الشدمس مال ديء  دئ تالد  عمده الشدمس 

رفئهادة س مالممعدة س س مدعلر عئلال عدل العد  مال (4) م ئ س اللتر مالئمت س يمئل : يعاش في ظبه 
ِلِه س مظل الملْاظ ش م الحر س ممظبمي  لُّ  ل الشلئب مما مظل بل شيء شعله لمنئن سواعي س مالاّا
فإن من مقلل مع ئ  مدي س مالاُّبادةا اللداحة س مالاُّبادِة ممل سدحئعة س مالاابابدِة  لدتممخ  دئء قبادل فدي 

بّاها لدئتر  عدرم، س مظلبادلل  مس ل الواعن س ماأللظلا عجل اإلصلخ  مئ يبي ظ ر ب ظا الم   س مِ إعا
إِل اللحر م واجه (5)عئللوط مشئر عه تعود ئ  س مظلا ي عل بأا من عا    و(6)و مظا

 
للل اصلللطالحا : المتتلددخ ألقدددوال العبمددئء فددي بادددئن  عمدده الادددل ييدد  م  ددى قددد  اسددتعمبوا المعمددده  الظ ِّ

 البغون و 
 و  (7)مهل الحمامة ) مجوع الراحة  بت الحيئب ( قئل الممئمن : الال في اصجإح     
 

 المطلب الثاني : أقوال العلماء في المراد بظل هللا سبحانه وتعالى . 
قددولال : ا تبدت العبمدئء فددي  عمده الادل المددراع فدي األحئعيدث الملودددة الشدرد ة مبادت هددو  لده     

 و  (8) ع ئله  يئهى في رحمته مرعئيته  منالمراع هو ظل العرش س  :مالفس   ئ حمامة  مم  يئتا  
 
 

                                                 

 و1327/ 1س مللئن العرب  ئعم ظبل س مالمئ وس المحاط  402/  29مار : تئج العرمس ي -(1)
 و 1/1327يمار : المئ وس المحاط  -(2)
 و 159/  1يمار : ال اهر في  عئ ي ببمئو المئس  -(3)
 و 403/ 29س متئج العرمس  56/  2يمار : المل ر اللئب   -(4)
 و 461/ 3س م عيى  مئياس البغة   415 -404/  29يمار : تئج العرمس  -(5)
 يمار : للئن العرب  ئعم ظبل و  -(6)
 و 490/ 1التوقات عبه   مئو التعئردف  -(7)
 و 355/  2يمار : شرح اللمة لبلغون  -(8)
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مقادددل : المدددراع من هللا سدددلحئ ه متعدددئله ياب دددى حمامدددة  دددل حدددر الشدددمس ممهدددج الموقدددت س مم  دددئس 
و مقاددل : المددراع عئلاددل الئرا ددة مالئمددت مالعدد  مالرفئهاددة مالئددت عددل المنددئري فددي ذلددك  (1)العإتدد  

له هللا سدلحئ ه متعدئله مم  لده العدرش أل ده الموقت س ملاس المراع ظل الشمس س متئون  ائفته  
و مقادل :  ادئفة  (2) نئن التمردب مالئرا دة س مالّل فئلشدمس مسدئتر العدئلى تحد  العدرش مفدي ظبده 

الال  له هللا تعئله  ائفة  بك متشردف لاحلل ا تائت هأا عبه غاري بمدئ قادل لبئعلدة باد  هللا 
الال يراع عه الرحمة س م ل رحمة هللا اليمة س مظب دئ و مقال :  (3) خ من الملئج  بب ئ   م بئه 

و مقال : ظل هللا هو الوقئية  ل  (4) عام ئ س م ل بئن في ظل   سلحئ ه  يئ  ل هول الموقت 
و مقادددل : الادددإل عحلدددب األعمدددئل تمدددي صدددئحل ئ حدددر الشدددمس مالمدددئر مم  دددئس  (5) ادددئن األلدددى 

ل هللا سددددلحئ ه عدددده  ددددل يشددددئء  ددددل علددددئعي العإتدددد  س ملئددددل ظددددل العددددرش معام ددددئ ممشددددرف ئ يعدددد
اللئلحال س مدحتمل م ه لداس همدئإ  ّل ظدل العدرش يلدتال عده المو مدون س ملئدل لمدئ بئ د  تبدك 
الاددإل ل تمدددئل  ّل عئألعمدددئل س فايعدددل لئددل عئ دددل ظدددإ  يعلددده  ددل ظدددل العدددرش عحلدددب عمبددده 

 و  (6) مسئتر المو مال شربئء في ظبه س مهأا ببه عبه من الستاإل حمامي
مبمئء  عبه  ئ تم    ل مقوال العبمئء يتلال من  ل قئل من الال هو حمامي س مالن هللا سلحئ ه     

متعئله ياب ى  ل مهج الموقدت محدر الشدمس مم  دئس العإتد  أل ده بمدئ هدو  عدرم، من الشدمس 
ة مالمعدداى تدد  و  لدده المددئس يددو  المحشددر من يددو  المائ ددة مالحلددئب س فايعددل هللا سددلحئ ه هددأي المعمدد

لمددو   علوصددال س ملدداس المددراع عدده ظددل اليمددة س ألن ظب ددئ م عام ددئ   مددئ يحلددل لبمددو مال ععدد  
السدددتمرار فا دددئ س  دددى  ن ذلدددك  شدددترإ ليمادددخ  دددل يددد  ب ئ س مسدددائق األحئعيدددث يددد ل عبددده ا تادددئت 

 و الأيل سمأبرهى في  لحث لح  و (7)مصحئب هأي العلئل 
 مصحئب العلئل  ل مشعئر مبتب: مدتامل  جبلال : ئ ِملّاتل في المبحث الثاني : 
  ئ ِملّاتل في مصحئب العلئل  ل مشعئر و المطلب األول :

  ئ ِملّاتل في مصحئب العلئل  ل بتب والمطلب الثاني :   
 

                                                 

 و 436/  4يمار : شرح ال رقئ ي  -(1)
 و  121/  7س مشرح المومن عبه صحاح  لبى  295/  3يمار :  كمئل المعبى  -(2)
  و 222/  8س مشرح اللاولي  144/  2س فتح اللئرن  121/  7يمار : شرح المومن  -(3)
  و 121/  7س مشرح المومن  282/  2مالتم ا  لبل عل  اللر س  395/  3يمار :  كمئل المعبى  -(4)
 و 35/  23يمار : رمح المعئ ي لآللوسي  -(5)
 و 436/  4يمار : شرح ال رقئ ي  -(6)
 و  448/  8س ماإلستأبئر  144/  2يمار : فتح اللئرن  -(7)
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 المطلب األول : ما ُأل َِّف في أصحاب الخصال من أشعار .
ئ س فمم ى  ل جعب ئ سلعئ  فماى فا دئ ا تبت الّمْاِى في مصحئب العلئل بمئ ا تبت في ع عه   

 باتال  ل الشعر م ل ذلك  ئ قئله مبو شئ ة :
ل ِّه لُُّهم َللَاُ الَعظيم بِّظِّ  َوقاَل النَّبِّيُّ الُمصَطفى إِّنَّ َسبَعًة ... َيظِّ
ماُم بَِّعدلِّه ٌق ... َوباٍك ُمَصلٍ  َواإلِّ ٌب َعفيٌف ناشٌئ ُمَتَصد ِّ ُمحِّ
(1) 

 
 ير م اى مبائتئ  م ر   أيإ  عبه مبائو مبي شئ ة س فمئل فا ئ :  ى تلعه اإل ئ  ابل ح   

ْملِّهِّ   َوزِّْد َسْبَعًة إِّْظاَلل َغاٍز َوَعْونه             َوإِّْنَظار ذِّي ُعْسر َوَتْخفِّيف حِّ
ْدٍق فِّي اْلَمَقال َوفِّْعللَ َوإِّْرَفاَد ذِّي ُغْرم َوَعْون ُمَكات ر صِّ  هللللللللب              َوَتاجِّ

يُن ُخْلق َمَع إَِّعاَنة غَ   هللللللللللللى ُمَكاَتب َأْهللد َحتَّ لارِّم             َخفِّيف يَ لَوَتْحسِّ
ٍد            َوُكْرُه ُوُضوء ُثمَّ َمْطَعم َفْضل  هللللللللللللَوزِّْد َسْبَعة ُحْزن َوَمْشٌي لَِّمْسجِّ

ذ حَ  ل ثُ لَوآخِّ ْدق فِّي اْلَمَقال َوفِّْعله    افِّل      للللللللللللللللمَّ كَ لق  َباذِّ ر صِّ  (2)َوَتاجِّ
 

  ى تلعه اإل ئ  اللاولي م اى مبائتئ م ر   أيإ عبه مبائو ابل حير فمئل :
زَبٍةأَليتامِّها ُثمَّ الَقريُب بَِّوصلِّهِّ  عٍف َمن ُيضيُف َوعِّ  َوزِّد َمَع ضِّ

 َأهلِّ َحبلِّهِّ َوَعلَِّم َبَأنَّ َللَاَ َمعُه َوُحبُُّهإلِّجاللِّهِّ َوالجوُع َمع 
 َوُزهٌد َوَتفريٌج َوَغضٌّ َوُقوٌَّة َصالٌة َعلى الهادي، َوإِّحياُء فِّعلِّهِّ 

ثلِّهِّ   َوَترُك َربًا ُسحٍت زِّنا َورِّعايٌة لَِّشمٍس َوُحكٌم لِّأُلناسِّ َكمِّ
يادٌة َفَسب ِّع بِّها السبعاتِّ يا َزيَن َأهلِّهِّ   َوَصوٌم َوَتشييٌع لَِّمي ٍِّت عِّ

 بُّ ّلِلَِِّّّ بالغًا َوَتطهيُر َقلٍب والَغضوُب أَلجلِّهِّ َوزِّد َسبَعَتينِّ الحُ 
كُر إِّناَبٍة  َوَأمٌر َوَنهٌي َوالُدعاُء لُِّسُبلِّهِّ   َوُحبُّ َعلِّيٍ  ُثمَّ ذِّ

َوُمسَتغفُِّر اأَلسحارِّ يا طيَب فِّعلِّهِّ  ل اأَلنعامِّ َيقَرُأ َغداتِّهِّ  َوَمن َأوَّ
 الَفتى َفاِّشُكر لِّجامِّعِّ َشملِّه َوَبرٌّ َوَترٌك الن م ِّ َوالَحَسد الَّذي  َيشينُ 

 َوزِّد َبعَد ذا قاضي الَحوائِّج صالَِّح الَعبيدِّ َوَطفاًل َوالَشهيد بَِّقتلِّه
َوَأم ًا َوَتعليمًا آذانًا َوَهجَرًةَفزاَدت َعلى الَسبعيَن مِّن َفيضِّ َفضلِّه
(3) 

                                                 

 و 1/3العرش س متم ا  ال رش في العلئل الموجلة لال  143/ 2يمار وفتح اللئرن  -(1)
 و 143/ 2يمار وفتح اللئرن  -(2)
  12 -1/11يمار و تم ا  ال رش في العلئل الموجلة لال العرش  -(3)
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 حير س فمئل :  ى تلعه اإل ئ  ال رقئ ي م اى مبائتئ م ر   أيإ عبه مبائو مبي شئ ة مابل
 أتىفيالموطأوالصحيحينسبعةيظللهماللَلهالكلريمبلظلله
 أشلارلهلمنظلماإملامزمانللهأبوشامةإذقالفيبيتوصله

 محبعفليفناشئمتصلدقوبللاكمصللواإلمللامبعلدلله
 وزادعليهالعسقالنيبعللدهثالثامنالسبعلاتنظملابقولله
 وزدسبعةإظاللغازوعونهوإنظارذيعسروتخفيفحمله

 وحلاميغلزاةحيلنوللواوعونذيغرامةحقمعمكاتبأهله
 وزدمعضعفسبعتينإعانةألخلرقملعأخذالحلقوبذلللله

 وكرهوضوءثممشيلمسلجدوتحسينخللقثممطعلمفضللله
 وكافلذييتموأرمللةوهتوتاجلرصلدقفيالمقلالوفعلللله

 وحزنوتصبيرونصحورأفةتربعبهاالسبعاتمنفيضفضله
 ذنظلمجلمللهوقدزادهاستابضعفولمتقعمنظمةمنلهفخ

 فحبعلىثمتلركالرشلوةزنىوربلاحكلملغيركمثللللله
 ومنأوالألنعلامآيثالثلةعقيبصالةالصبحغايةنفللللله

 وأوصلهاالشيخالسخاويأربعاوتسعينمعضعفإلسنادجله
 مراقبشمسللمواقيتساكتبحلموعنعلميقولوعقللله
 ومنحفظالقرآنحالةصغرهوفيكلبريتللووحامللكللللله
 ةشهيدومنفيأحدفلازبقتلللللهمريضوتشييعلميتعياد
 وعلمبلأناللهملعهوتلاجلرأمينبلالملدحوذمللرحلللللله
 ومنلميمداليدنحومحرمعليهولمينظرإلىغيرحللللللله

 محسنطعمللفقيرصدقعلىمعسلرتركالغريلملعلللللللسره
 وكافلةأيتامهابعلدزوجهلاومشبعجوعثمواصألهلللللللله

 العدلللهمحباألناسيللجاللمؤذنومنلميخففياللهلوم
 كذارحلمثماألملانةبعدهلاخيارذويالتوحيدطيبفعلللله
 مفرجكربثممحيليللسنةمصلعلىالهاديكثيرابأجلللله
 اوصائمثالثةعشرمنرجبحوللهلللللللللقرانوأهلالللجوعخلوفل

 ومنيقرأاإلخالصمنبعدمغربثالثينفيثنتينمنبعدنفله
 وأطفالذياإليماننجلنبيناوغيلرحسلوداليعلقألصللللله
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 وطاهرقلبليسيمشينميمةبريءوملكللوفبلحبلربللله
 هلحلرمتهغضلبانداعلسبلللللهللللللللمنليبومذكلوربذكلرإلهل
 لروذكربقللبملعلسلانلنبلللللهلللللوأمربملعروفونهيلمنلك

 ومستغفراألسحارعمارمسجدكذلللكسلوامملعلللمطفلللللله
 ومنيذكرالرحمنمعذكرهملهكذاأنبياءاللهمعأهلصفلوه

 لةكذاعليونجالهوخاتمرسلهلللللللللخليللإلللهاللعللرشفاطمل
 (1)لهنرىبحرمتلهيلومالقيامبظلللهللللللللللعليلهصلالةملعسلالمب

 
 المطلب الثاني : ما ُأل َِّف في أصحاب الخصال من كتب .

محئعيددث الاددإل بغارهددئ  ددل األحئعيددث الملودددة الشددرد ة المتمددئ رم فددي عجددون بتددب الحدد يث         
 دددل اللدددحئح مالمعدددئجى مالملدددئ ا  س ف دددي لدددى تعدددتل عنتدددئب  م دددرع عمددد  األقددد  ال  دددل مصدددحئب 
الح يث س حته جئءو ععض األشعئر  مل  ادى هدأي العلدئل فدي مشدعئرهى ل ادب ى مشدرف ى فدي 

هددد ( فددأفرع ل ددئ جدد ءا   852التعلددال عئلاددل س حتدده جددئء الحددئفظ ابددل حيددر العلددمإ ي  ) و 
وصبة  له الاإل ( م اى مبائتئ   ل الشعر في هأي العلئل بمئ سل  سمئي )  عرفة العلئل الم

 و ملئمي لى محلل عبه هأا المولات و (2)ذبري 
هددد ( فيمددخ هددأي 902 ددى جددئء اإل ددئ  اللددعئمن شددمس الدد يل  حمدد  بددل علدد  الددرحمل ) و         

و  (4)مبادئو شدعرو م ام دئ فدي (3)العلئل في  وللت صغار مسمئي ) العلئل الموجلة لباإل ( 
 ملئمي لى احلل عبه هأا المولات و

  ددددى بددددئن الملدددداب األمفددددر فددددي التددددألات لب ددددئ  اللدددداولي علدددد  الددددرحمل بددددل مبددددي عنددددر         
هددد (  ذ جمددخ األحئعيددث عأسددئ ا هئ المملولددة  م ددئ مالمددرعمعم م اددى العلددئل فددي مباددئو 911) و 

) تم اد  ال درش فدي العلدئل الموجلدة لادل شعردة  أيإ  عبه مبائو ابل حيدر م دل ععد ي ممسدمئي 
 العدددرش ( مهدددو  ولادددت صدددغار يحتدددون عبددده سدددلخ عشدددرم مرقدددة س  دددى لعلددده فدددي  عتلدددر سدددمئي 

                                                 

 444 -4/443يمار : شرح ال رقئ ي  -(1)
 و 144/  2يمار : فتح اللئرن  -(2)
 و 144/  2يمار : المل ر   له  -(3)
 و 443/  4يمار : شرح ال رقئ ي  -(4)
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و فمدد  تتلددخ اإل ددئ  اللدداولي العلددئل فلبغدد   (1)) بدد ما ال ددإل فددي العلددئل الموجلددة لباددإل ( 
 و  (2)عا ة عأسئ ا  ا وجئء م ه مغبل ئ فحنى عبهسلعال  لبة ماستوعب شواه هئ س 

هددد ( ملعددل  ددئ 1122 ددى جددئء اإل ددئ  ال رقددئ ي  حمدد  بددل علدد  اللددئقي بددل يوسددت ) و         
 و (3)سل  م اى هأي العلئل في مبائو شعردة 

س  ى   ملولة ى جئء هأا اللحث المعتلر مق  جمع  فاه األحئعيث التي مرعو عأسئ ا       
المعاى مهأا الال الئردى عم  رب العرش قم  ب راسة مصحئب العلئل الأيل استحموا هأا 

 العااى ع ال هأا العب  الئردى مالتلئع ى للئحب العب  العااى و
 المبحث الثالث : األحاديث المقبولة التي ذكرت أصحاب الخصال : 

َثَنا َيْحَيلى َعلْن ُعَبْيلدِّ َللاَِّّ  اٍر ، َقاَل : َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّ الحديث األول : قال األمام البخاري : َحدَّ
لٍم ، َعلْن َأبِّلي ُهَرْيلَرَة ، َعلْن النَّبِّلي ِّ  ِِّ ْبلنِّ َعاصِّ ْحَمنِّ ، َعْن َحْفل َثنِّي ُخَبْيُب ْبُن َعْبدِّ الرَّ ، َقاَل : َحدَّ

ُل ،  ( َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّى َللاَُّ ) َملاُم اْلَعلادِّ لُّلُه ، اإلِّ للَّ إِّالَّ ظِّ ل ِّهِّ َيلْوَم اَل ظِّ لُُّهْم َللاَُّ فِّي ظِّ َقاَل : ) َسْبَعٌة ُيظِّ
دِّ ، َوَرُجللاَلنِّ َتَحابَّلا فِّللي َللاَِّّ ا َبللاَدةِّ َرب ِّللهِّ ، َوَرُجلٌل َقْلُبللُه ُمَعلَّللٌق فِّلي اْلَمَسللاجِّ ْجَتَمَعللا َوَشلابٌّ َنَشللَأ فِّلي عِّ

ُُ َللاََّ ، َورَ  ٍب َوَجَماٍل َفَقاَل إِّن ِّي َأَخلا َقا َعَلْيهِّ ، َوَرُجٌل َطَلَبْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنصِّ َق َعَلْيهِّ َوَتَفرَّ ُجلٌل َتَصلدَّ
يُنُه ، َوَرُجٌل َذَكَر َللاََّ َخالًِّيا َفَفاَضْت  َماُلُه َما ُتْنفُِّق َيمِّ  . (4)َعْيَناُه (َأْخَفى َحتَّى اَل َتْعَلَم شِّ

 فضل الحديث :
قددئل ابددل علدد  اللددر : هددأا محلددل حدد يث يددرم  فددي فاددئتل األعمددئل ممعم ددئ ممصددح ئ س           

 محلدددلك عددده فادددإ ألن العبدددى  حددداط عدددأن بدددل  دددل بدددئن فدددي ظدددل هللا يدددو  المائ دددة لدددى يمبددده هدددول 
 و  (5)الموقت 

 
 
 
 

                                                 

 و 36/  1مودر الحوالك يمار : ت -(1)
 و  242/  1مون اس مبشت ال 1/  1يمار : تم ا  ال رش في العلئل الموجلة لال العرش  -(2)
 و  443/  4يمار : شرح ال رقئ ي  -(3)
 –س مم رجه  لبى  1/234عئب  ل جبس في الملي  يمتار اللإم  –بتئب األذان  –م رجه اللعئرن  -(4)

عئب  ئ جئء في الحب في   -بتئب ال ه    –س مالتر أن  2/715عئب فال    ئء الل قة  –كتئب ال بئم 
 و222/ 8عئب اإل ئ  العئعل  –مالملئتي في اللغر  س  4/598هللا 

 و 2/282التم ا  يمار :  -(5)
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 تملاه :    
قوله في الح يث سلعة ظئهري ا تلئص المأبوردل عال هللا سدلحئ ه ملئدل هدأا ل    دو  لده  -1

س أل ددي تتلعدد  األحئعيددث الددوارعم بددألك فدد اعو عبدده العشددر  لددئل س مقدد  مشددئر الحددئفظ ابددل 
 و (1)حير  له ذلك 

ئ  ذبددر الرجددئل فددي الحدد يث ل    ددو  لدده بددل يشددترإ الملددئء  ع ددى س  ل  ذا بددئن المددراع عئإل دد -2
اإل ئ ة العامه م إت دة الملدئج  ألن صدإم المدرمم فدي بات دئ مفادل  دل الملدي  معد ا ذلدك 

 و (2)فئلمشئربة حئصبة ل ل 
يٍد ، َعلْن َمالِّل ِّ ْبلنِّ َأَنلٍس فِّيَملا ُقلرَِّ      َثَنا ُقَتْيَبلُة ْبلُن َسلعِّ الحديث الثاني : قال اإلمام مسللم : َحلدَّ

يدِّ ْبلنِّ َيَسلاٍر ، َعلْن َأبِّلى  َعَلْيهِّ  َعْن َعْبدِّ َللاَِّّ ْبلنِّ  ْحَمنِّ ْبلنِّ َمْعَملٍر ، َعلْن َأبِّلى اْلُحَبلابِّ َسلعِّ َعْبلدِّ اللرَّ
َ َيُقلوُل َيلْوَم اْلقَِّياَملةِّ َأْيلَن اْلُمَتَحلابُّوَن  م(:صللى هللا عليله وسلل)ُهَرْيَرَة َقاَل َقلاَل َرُسلوُل َللاَِّّ  ) إِّنَّ َللاَّ

ل ِّللل يبَِّجاَللِّللل لُُّهلللْم فلللي ظِّ ل ِّللل ياْلَيلللْوَم ُأظِّ للللَّ إِّالَّ ظِّ هدددأا الحددد يث الشدددردف هدددو حددد يث و  (3)( يَيلللْوَم اَل ظِّ
 (4)وق سي
لُد ْبلُن َعبَّلاٍد     ُمَحمَّ ََ  ٍُ َثَنا َهلاُروُن ْبلُن َمْعلُرو َوَتَقاَرَبلا  -الحديث الثالث : قال اإلمام مسللم : َحلدَّ
يثِّ  يفِّ  َياُق  -َلْفظِّ اْلَحدِّ ٍد َأبِّلى َوالس ِّ يَل َعْن َيْعُقوَب ْبنِّ ُمَجاهِّ َثَنا َحاتُِّم ْبُن إِّْسَماعِّ لَِّهاُروَن َقااَل : َحدَّ

امِّتِّ ، َقاَل : َخَرْجُت َأَنا َوَأبِّل ْللَم فِّل يَحْزَرَة َعْن ُعَباَدَة ْبنِّ اْلَولِّيدِّ ْبنِّ ُعَباَدَة ْبنِّ الصَّ َهلَذا  يَنْطُللُب اْلعِّ
َن اأَلْنَصارِّ َقبْ  ي ِّ اْلَحى َب َرُسلولِّ َللاَِّّ مِّ ُل َملْن َلقِّيَنلا َأَبلا اْلَيَسلرِّ َصلاحِّ صللى هللا )َل َأْن َيْهلُِّكوا َفَكاَن َأوَّ

للْن ُصللُحٍف َوَعَلللى َأبِّللى اْلَيَسللرِّ ُبللْرَدٌة َوَمَعللافِّرِّ  (عليله وسلللم للَماَمٌة مِّ َوَعَلللى  يٌّ َوَمَعللُه ُغللاَلٌم َلللُه َمَعللُه ضِّ
هِّ ُبْرَدٌة َوَمَعافِّرِّ  ْن َغَضٍب  يَأَرى فِّ  يَيا َعم ِّ إِّن ِّ  :اَل َلُه َأبِّىَفقَ  يٌّ ُغاَلمِّ َ  َسْفَعًة مِّ َأَجلْل َكلاَن  :َقالَ  ،َوْجهِّ

ََ َعَلل ،َقلاُلوا الَ  ؟َملاٌل َفَأَتْيلُت َأْهَللُه َفَسللَّْمُت َفُقْللُت َثلمَّ ُهلوَ  ي ِّ ْبنِّ ُفاَلٍن اْلَحَراماَعَلى ُفاَلنِّ  يلِّ   يَّ َفَخلَر
يَكَة ُأم ِّ  :َلُه َأْيَن َأُبوَك َقالَ اْبٌن َلُه َجْفٌر َفُقْلُت  َع َصْوَتَ  َفَدَخَل َأرِّ َْ إِّلَ يَسمِّ َفَقْد َعلِّْملُت  يَّ . َفُقْلُت اْخُر

ُثَ  ُثلمَّ اَل َأْكل َللاَِّّ ُأَحلد ِّ ن ِّى َقاَل َأَنلا ََ ََ َفُقْلُت َما َحَمَلَ  َعَلى َأنِّ اْخَتَبْأَت مِّ ليُت َأْيَن َأْنَت . َفَخَر ُبَ  َخشِّ ذِّ
َللاَِّّ  َب َرُسللولِّ َللاَِّّ ََ للَدَك َفُأْخلَِّفللَ  َوُكْنللَت َصللاحِّ َبَ  َوَأْن َأعِّ َثَ  َفَأْكللذِّ  (صلللى هللا عليلله وسلللم) َأْن ُأَحللد ِّ

                                                 

 و 2/144يمار : فتح اللئرن  -(1)
 و 2/144يمار : المل ر  له  -(2)
س مم رجه اإل ئ   ئلك في 4/1988عئب فال الحب في هللا  –بتئب اللر ماللبة ماآلعاب  –م رجه  لبى  -(3)

س ماإل ئ   2/327س مم رجه اإل ئ  محم  في  لم ي  2/952عئب  ئ جئء في المتحئبال في هللا   -المولأ 
 و 2/403عئب في المتحئبال في هللا  –ال ار ي في سممه 

 له هللا ع  مجل  (صبه هللا عباه مسبى)مدلمه عئلح يث اإلل ي مم الربئ ي س مهو بل  ئ مائفه الملي  -(4)
 و 3عموله : قئل هللا مم يمول هللا م حوهئ ويمار : التحئفئو اللماة في األحئعيث الم ساة ص
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ًرا. َقاَل : ُقْللُت آّلِلَِّّ .َقلاَل : َللاَِّّ . ُقْللُت آّلِلَِّّ . َقلاَل : َللاَِّّ . ُقْللُت آّلِلَِّّ . َقل َللاَِّّ ُمْعسِّ .  اَل : َللاَِّّ َوُكْنُت ََ
لنِّ  هِّ َفَقلاَل : إِّْن َوَجلْدَت َقَضلاًء َفاْقضِّ يَفتِّهِّ َفَمَحاَهلا بَِّيلدِّ للٍ  َفَأْشلَهُد  يَوإِّالَّ َأْنلَت فِّل يَقاَل : َفَأَتى بَِّصحِّ حِّ

 - َهلَذا يَهلاَتْينِّ َوَوَعلاُه َقْلبِّل يَّ َوَسلْمُع ُأُذَنل -َوَوَضلَع إِّْصلَبَعْيهِّ َعَللى َعْيَنْيلهِّ  -َهلاَتْينِّ  يَّ َبَصُر َعْيَنل
لًرا َأْو » َوُهلَو َيُقلوُل  (صللى هللا عليله وسللم)َرُسلوَل َللاَِّّ  -َوَأَشاَر إَِّللى َمَنلا ِّ َقْلبِّلهِّ  َملْن َأْنَظلَر ُمْعسِّ
ل ِّهِّ  يَوَضَع َعْنُه َأَظلَُّه َللاَُّ فِّ  لَ  َوَأْعَطيْ «. ظِّ َتلُه َقاَل : َفُقْلُت َلُه َأَنا َيا َعلم ِّ َللْو َأنَّلَ  َأَخلْذَت ُبلْرَدَة ُغاَلمِّ

يَُّه َوَأْعَطْيَتُه ُبْرَدَتلَ  َفَكاَنلْت َعَلْيلَ  ُحلَّلٌة َوَعَلْيلهِّ ُحلَّلٌة . َفَمَسلَح رَ  يََّ  َوَأَخْذَت َمَعافِّرِّ لَمَعافِّرِّ َوَقلاَل :  يْأسِّ
َوَأَشلاَر  -َهلَذا  يْلبِّلَهلاَتْينِّ َوَوَعلاُه قَ  يَّ َهلاَتْينِّ َوَسلْمُع ُأُذَنل يَّ َبَصلُر َعْيَنل ياللَُّهمَّ َبارِّْك فِّيهِّ َيا اْبَن َأخِّ 

لللا َتلللْأُكُلوَن » َوُهلللَو َيُقلللوُل  (صللللى هللا عليللله وسللللم)َرُسلللوَل َللاَِّّ  -إَِّللللى َمَنلللا ِّ َقْلبِّلللهِّ  مَّ ُملللوُهْم مِّ َأْطعِّ
للا َتْلَبُسللوَن  مَّ ْنَيا َأْهللَوَن َعَللل«. َوَأْلبُِّسللوُهْم مِّ للْن َمَتللاعِّ الللدُّ للْن َأْن َيأْ  يَّ َوَكللاَن َأْن َأْعَطْيُتللُه مِّ للْن مِّ ُخللَذ مِّ

 و(1)( َيْوَم اْلقَِّياَمةِّ  يَحَسَناتِّ 
 
يٍ  ، َقلاَل : َأْخَبَرَنلا ُعَبْيلُد َللاَِّّ ْبلُن َعْملٍرو     يَّا ْبلُن َعلدِّ َثَنا َزَكرِّ الحديث الرابع : قال اإلمام أحمد : َحدَّ

 َعْن َعْبدِّ َللاَِّّ ْبنِّ ُمَحمَّدِّ ْبلنِّ َعقِّيلٍل ، َعلْن َعْبلدِّ َللاَِّّ ْبلنِّ َسلْهلِّ ْبلنِّ ُحَنْيلٍف ، َعلْن َأبِّيلهِّ ، َقلاَل : َقلالَ 
ًدا فِّي َسبِّيلِّ َللاَِّّ ، َأْو َغارًِّما فِّي ُعْسلَرتِّهِّ ،  (َصلَّى َللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ )ُل َللاَِّّ َرُسو : ) َمْن َأَعاَن ُمَجاهِّ

لُّهُ  لَّ إِّالَّ ظِّ ل ِّهِّ ، َيْوَم اَل ظِّ  . (2)( َأْو ُمَكاَتًبا فِّي َرَقَبتِّهِّ ، َأَظلَُّه َللاَُّ فِّي ظِّ
 

يَعلَة ،  الحديث الخامس : قال     َثَنا اْبلُن َلهِّ َثَنا َحَسُن ْبُن ُموَسى اأْلَْشَيُب ، َحدَّ اإلمام أحمد : َحدَّ
َثَنا اْلَولِّيُد ْبُن َأبِّي اْلَولِّيدِّ ، َعْن ُعْثَماَن ْبنِّ َعْبدِّ َللاَِّّ ْبنِّ ُسَراَقَة اْلَعَدوِّي ِّ ، َعْن ُعَمَر بْ  نِّ اْلَخطَّلابِّ َحدَّ

َي َللاَُّ َعْنُه َقاَل  : ) َمْن َأَظلَّ َرْأَس َغاٍز َأَظلَُّه َللاَُّ َيْوَم  (َصلَّى َللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ ): َقاَل َرُسوُل َللاَِّّ َرضِّ

                                                 

س مم رجه  4/2301عئب ح يث جئبر الجودل  مقلة مبي الالر  –بتئب ال ه  مالرقئت   –جه  لبى م ر  -(1)
س  599/ 3عئب  ئ جئء في م ائر المعلر مالرف  عه   -بتئب اللاوع  –س مالتر أن  3/427اإل ئ  محم  

في الملت رإ  س مالحئكى 2/399عئب فامل م ار  علرا   -بتئب اللاوع  –مقئل : حلل صحاح س مال ار ي 
 و 2/33

مقئل :  236/  2س مالحئكى في الملت رإ  86/  6س مالجلرا ي في الئلار 487/  3م رجه اإل ئ  محم    -(2)
مقئل  4/  1س س متم ا  ال رش  320/  10 سممهح يث صحاح اإلسمئع ملى يعرجئي س ماللا مي في 

 مقئل : ح يث حلل و 72/  6ح يث صحاح س مفاض الم ير 
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ًدا ُيلذْ  ْثُل َأْجرِّهِّ ، َوَملْن َبَنلى َمْسلجِّ ًيا َحتَّى َيْسَتقِّلَّ بَِّجَهازِّهِّ َكاَن َلُه مِّ َز َغازِّ َكُر فِّيلهِّ اْلقَِّياَمةِّ ، َوَمْن َجهَّ
 .  (1)َللاَِّّ َبَنى َللاَُّ َلُه َبْيًتا فِّي اْلَجنَّةِّ ( اْسمُ 
 

 المبحث الرابع : الفئات التي تندَر تحت ظل هللا سبحانه وتعالى .
ال مئو هى مصحئب العلئل الأيل استحموا المعداى فدي الادإل س ممن ظدل ممن  عداى مفادل       

 ل ظل هللا سلحئ ه متعئله ذن اليإل ماإلكرا  س هولء استحموا هأا المعاى مهأي المم لة العاامدة 
هدددأي أل  ددى تعّبمدددوا علدددئحب الِعِبددد ا العاددداى  حمددد  عباددده مفاددل اللدددإم ممتدددى التلدددباى مقددد  تتلعددد  

العلددئل ممصددحئب ئ فوجدد و م  ددئ ت ددد  عبدده العشددر  لددئل سددلخ  م ددئ مرعو فددي حدد يث صددحاح 
و مهدأا  دئ جدئء  (2)ماح  ماللئقي  ت رقة في ععض األحئعيث مهأا  ئ مشئر  لاه الحدئفظ ابدل حيدر 

فددي محئعيددث  ملولددة صددحاحة س م ددئ  ددئ جددئء عأسددئ ا   ددرعمعم اددعا ة ف ددي بااددرم جدد ا  ت ددد  عبدده 
فمدد  محلددات ئ ملددى مذبرهددئ فددي عحاددي هددأا  شدداة اإللئلددة و ممسددأل هللا العادداى رب  سددلعال  لددبة

 العرش العااى من ييعل هأا العمل في  ا ان حلمئتي   ه ملي ذلك مالمئعر عباه و 
 أواًل : أول المنعَّمين في ظل  هللا سبحانه وتعالى : 
مأل ده جدئ خ لبئمدئلو الداإي مهدي  س(3)اإل ئ  العئعل : مق   في الأبر لعمو  الم خ عه ماللإح  

مالمدراع  س(4)الحنمة مالشيئعة مالع ة التي هي ممسئط المو  الاإ ة العاباة مالغالاة مالشد وا اة 
عئإل ئ  العئعل هو صئحب الولية العامه مدبتح  عه بدل  دل ملدي شدامئ   دل م دور الملدبمال  دل 

درل ممحلدل  دئ فِ  س(5)الولم مالحندئ  فعد ل فاده  عده العدئعل م ده الدأن يتلدخ م در هللا بوادخ بدل شديء  لّا
مددد  ل عدئلمعمه عمن الب ددظ بددل  دل ل  دده الحنددى  بددال  س(6)فدي  واددعه  ددل غادر  فددراط مل ت ددردط 

ْن ُنوٍر َعْن )   ()ا مال  ل الملبمال س مدواح ذلك قوله  ْنَد َللاَِّّ َعَلى َمَنابَِّر مِّ يَن عِّ طِّ إِّنَّ اْلُمْقسِّ
ْحمَ  ْم َوَما َوُلواَيمِّينِّ الرَّ ْم َوَأْهلِّيهِّ ُلوَن فِّى ُحْكمِّهِّ يَن َيْعدِّ يٌن الَّذِّ ْلَتا َيَدْيهِّ َيمِّ و مالع ل (7)( نِّ َعزَّ َوَجلَّ َوكِّ

                                                 

مقئل  98/  2س مالحئكى في  لت ربه  486/  10س مابل حّلئن في صحاحه  20/  1م رجه اإل ئ  محم   -(1)
مقئل : ح يث  1/  1س ماللاولي في ب ما ال إل 172/  9: صحاح اإلسمئع س ماللا مي في سممه 

 حلل و
 و  144/  2يمار : فتح اللئرن  -(2)
 و  271/ 8س معم م المئرن  145/  2 اللئب يمار : المل ر  -(3)
 و  437/  4س مشرح ال رقئ ي  271/ 8يمار : عم م المئرن  -(4)
 و  223/  8س محئشاة اللم ن عبه الملئتي  144/  2يمار : فتح اللئرن  -(5)
 و  825/  2س  شنئم الملئباح  145/  2يمار : فتح اللئرن  -(6)
 و  1458/  3عئب فال اإل ئ  العئعل معموبة اليئتر   -بتئب اإل ئرم   –م رجه  لبى  -(7)
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ْحَسانِّ في الحنى  ل العلئل التي م ر هللا سلحئ ه ب ئ علئعي في قوله : ) َ َيْأُمُر بِّاْلَعْدلِّ َواإلِّ إِّنَّ َللاَّ
ي اْلُقْربَ  ُظُكْم َلَعلَُّكْمَتَذكَُّرونَ َوإِّيَتاءِّ ذِّ  و  (1)( ى َوَيْنَهى َعنِّ اْلَفْحَشاءِّ َواْلُمْنَكرِّ َواْلَبْغيِّ َيعِّ

وا اأْلََماَناتِّ إَِّلى َأْهلَِّهلا َوإَِّذا َحَكْملُتْم َبلْيَن النَّلاسِّ َأْن َتْحُكُملوا مقئل سدلحئ ه : ) َ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ إِّنَّ َللاَّ
يًرابِّاْلَعْدلِّ إِّنَّ َللاََّ  يًعا َبصِّ ُظُكْم بِّهِّ إِّنَّ َللاََّ َكاَن َسمِّ مَّا َيعِّ  و  (2)(  نِّعِّ

ْنلُه في فال اإل ئ  العئعل   ه )  ()مقئل         إِّنَّ َأَحبَّ النَّاسِّ إَِّلى َللاَِّّ َيْوَم اْلقَِّياَملةِّ َوَأْقلَرَبُهْم مِّ
ٌل َوَأْبَغللَض النَّللاسِّ إَِّلللى  ُهْم َعللَذاًبا إَِّمللاٌم َجللائِّرٌ َمْجلًِّسللا إَِّمللاٌم َعللادِّ ِّ َيللْوَم اْلقَِّياَمللةِّ َوَأَشللدَّ فايددب  س(3)( َللاَّ

عبه بل  ل ل  ه الحندى بدال ا مدال من يعد ل فدي حنمده لئدي يلدتح  هدأا المندئن الئدردى فدي ظدل 
 رب العرش العااى و 

 :  هللا ثانيًا : وثاني صاحب ظل ذكره رسول     
شئب  شأ في علئعم هللا س مِ دّل الشدئب همدئ ن أل ده تلْغبدِب عباده الشد وم لمدئ فاده  دل قدوم اللئعدث  

 و (4)عبه  تئععة ال و  فإن  إت ة العلئعم  خ ذلك مش   مئ ي ل عبه غبلة التمو  
 معلئعم هللا سلحئ ه متعئله ل يعتل ب ئ الشلئب فمط مال مئ هي الغئية التي  ب  هللا تعئله العب 

ْنَس إِّالَّ لَِّيْعُبلُدونِّ  ل اجب ئ بمئ قدئل : ) نَّ َواإلِّ ممرسدل الرسدل لبعبد  لاحدررمهى  س(5)( َوَما َخَلْقُت اْلجِّ
لْن  ل علئعم األصدمئ  مالشدرإ  لده علدئعم الواحد  الم دئر س قدئل تعدئله : )  لْن َقْبلِّلَ  مِّ َوَملا َأْرَسلْلَنا مِّ

ي إَِّلْيهِّ َأنَُّه اَل إِّ  مالعلدئعم ل دظ عدئ  يشدتمل عبده م دور باادر  س(6)( َلَه إِّالَّ َأَنا َفاْعُبلُدونِّ َرُسوٍل إِّالَّ ُنوحِّ
 م ئ علئعم جلد ية بئللدإم ماللدو  مالدأبر مالسدتغ ئر س م م دئ علدئعم  ئلادة بئللد قة مال بدئم س 

 م م ئ  ئ هو  شترإ بال المئل مالل ن بئلحج مغار ذلك باار و 
 ثالثًا : وثالث أصحاب الخصال  :    

با  عئلملئج  س مظئهري م ه  ل التعبا  بأ ه شل ه عئلشيء المعب  في الملي  متبك   رجل قبله ِ عل
 و  (7) شئرم  له ِحلّاها الش ي   ل لول المإت ة عمبله لبيمئعة مالن بئن جل ي  ئرجئ  عمه 

                                                 

 و 90سورم المحل آية  -(1)
 و 58سورم الملئء آية  -(2)
                            مقئل : ح يث حلل  617/  3ل عئب  ئ جئء في اإل ئ  العئع  –بتئب األحنئ    –م رجه التر أن  -(3)

  وغردب
 و 88/  4س مفاض الم ير  271/  8معم م المئرن س 145/  2يمار : فتح اللئرن  -(4)
 و  56سورم الأاردئو آية  -(5)
 و  25سورم األ لائء آية  -(6)
 و  88/  4س مفاض الم ير  272/  8س معم م المئرن  145/  2يمار : فتح اللئرن  -(7)
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مهددأا يدد ل عبدده من المعمدده المملددوع هددو لدداس عما  العمددوع فددي الملددي  س مال مددئ المددراع م دده        
 عب   ل ش م حله  يئي مذلك م ه لمئ آ ر لئعة هللا مغبب عباه حله صئر قبله  عبمئ  عئلملدي  ل 

رسدول هللا و مقد  م لدر  (1)يحب اللراح عمه لوج ا ه فاه رمح المربة  ل هللا سلحئ ه محإمم الجئعدة
() (:يَملانِّ عدل فادل ذلدك عمولده َد َفاْشلَهُدوا َعَلْيللهِّ بِّاإلِّ ُجلَل َيْعَتللاُد اْلَمْسلجِّ مقددئل   س(2)( إَِّذا َرَأْيللُتُم الرَّ
() « ََِّّرَجاتِّ ، َقلاُلوا : َبَللى َيلا َرُسلوَل َللا . َأاَل َأُدلُُّكْم َعَلى َما َيْمُحلو َللاَُّ بِّلهِّ اْلَخَطاَيلا َوَيْرَفلُع بِّلهِّ اللدَّ

ل لاَلةِّ َبْعلَد الصَّ دِّ ، َواْنتَِّظاُر الصَّ اَلةِّ ، َقاَل : إِّْسَباُغ اْلُوُضوءِّ َعَلى اْلَمَكارِّهِّ ، َوَكْثَرُة اْلُخَطا إَِّلى اْلَمَساجِّ
 س مهأا   مئ ي ل عبه عاى مجر اللإم في الملي  مبارم العجئ  لاه و  (3)((َفَذلُِّكُم الر َِّباُ   

 : ()لة هي الحب في هللا بقوله رابعًا : ورابع خص     
مرجددإن تحئّعددئ فددي هللا مقولدده تحئّعددئ عئلتشدد ي  من هددى رجددإن اشددتربئ فددي جددمس المحّلددة ممحددب بددل 

مهأي   لبة عاامة م عمدة م عدى هللا سدلحئ ه ب دئ عبده علدئعي اللدئلحال  س(4) م مئ اآل ر حمامة  
س مالن لإلسدإ  قواعد  تربوددة فئادبة مقئ  دئ فدي   ددوس مبمئتده صدغئرا  مبلدئرا  س رجدئل  م لدئء  س م ددل 
مهددى هددأي المواعدد  التددي مقئ  ددئ مشددّا  عبا ددئ بمددئءي الجتمددئعي س هددي الحددب فددي هللا س ف ددأي العلددبة 

م ر لاب في  حائء الم وس مرفخ  لتو  الميتمعئو  له الرقي فلئإلائفة  له لمدس العاامة ل ئ 
 مرات ئ في ال  ائ س تئون  مئرهئ م  دخ فدي اآل درم فوسدط ال دول مالعدأاب مالحادرم يدو  المائ دة يمدئعن 
رب العددّ م ماليإلددة عبدده فمددة  ددل المددو مال الجددئتعال مهددى المتحددئّبال فددي هللا س عمولدده فددي الحدد يث 

ل ِّليم سي الشدردف : )ال للَّ إِّالَّ ظِّ ل ِّلي َيلْوَم اَل ظِّ لُُّهْم فِّي ظِّ س من  (5)( َأْيَن اْلُمَتَحابُّوَن بَِّجاَللِّي اْلَيْوَم ُأظِّ
: المتحدددددئّبال عيدددددإل هللا من ألجدددددل تعاددددداى ملئعدددددة هللا ل لغدددددر  الددددد  ائ مل ألجدددددل المم عدددددة مم 

سددلحئ ه ماللدده راددئي مهددي الموجلددة لبلددعئعم  س فئلمحّلددة ماأل ددوم  وصددبة  لدده ظددل هللا (6)الملددبحة 
َباًدا ُيْجلُِّسُهُم َللاَُّ َيْومِّ اْلقَِّياَمةِّ : ) مالراحة في ال  ائ مالاواب في اآل رم س قئل رسول هللا  إِّنَّ ّلِلَِِّّّ عِّ

َسابِّ  ْن ُنوٍر، َوَيْغَشى ُوُجوَهُهُم النُّوُر َحتَّى َيْفُرَغ مِّْن حِّ  و (7)( اْلَخالئِّقِّ َعَلى َمَنابَِّر مِّ

                                                 

 و  437/  4يمار : شرح ال رقئ ي  -(1)
س مابل  263/  1عئب ل م  الملئج  ما تائر اللإم  –بتئب الملئج  ماليمئعئو  – هم رجه ابل  ئج -(2)

 و 2/379  دمة في صحاحه 
 و   219/  1عئب فال  سلئا الواوء عبه المنئري  –بتئب الج ئرم  –م رجه  لبى  -(3)
 و  88/  4س مفاض الم ير  485/  2يمار : فتح اللئرن  -(4)
 و  1988/  4عئب في فال الحب في هللا  –بتئب اللر ماللبة ماآلعاب  -م رجه  لبى  -(5)
 و  104/  2س مالتالار عشرح اليئ خ اللغار  274/  8يمار : عم م المئرن  -(6)
 علم  جا  و  8/112رماي الجلرا ي  -(7)
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ن عبا مددئ  شددئق م تئعددب   فددإذا م عددى هللا عبدده اإل لددئن عددأصٍّ صددئعق  ئصددح يحلدده فددي هللا فمدد  هددوا
الحائم في ال  ائ س ممهوال يو  المائ دة س مالن الحدب فدي هللا هدو  دل مفادل األعمدئل بمدئ قدئل عباده 

س مالن المحلددة فددي هللا  (1)( َللاَِّّ  يَللاَِّّ َواْلللُبْغُض فِّلل يَأْفَضللُل اأَلْعَمللالِّ اْلُحللبُّ فِّلل: ) (اللددإم ماللددإ )
َقْرَيلٍة ُأْخلَرى َفَأْرَصلَد َللاَُّ َللُه َعَللى  يَأنَّ َرُجاًل زَاَر َأًخا َلُه فِّ توجب  حلة هللا بمئ مرع في الح يث :) 

يُد ؟ َقاَل :  يُد َأًخا لِّ َمْدَرَجتِّهِّ َمَلًكا ،َفَلمَّا َأَتى َعَلْيهِّ َقاَل : َأْيَن ُترِّ هِّ اْلَقْرَيةِّ. َقاَل : َهْل َلَ   يفِّ  يُأرِّ َهذِّ
لى َأْحَبْبُتلُه فِّل ْعَمٍة َتُربَُّها ؟ َقاَل : اَل َغْيَر َأن ِّ ْن نِّ ن ِّ  يَعَلْيهِّ مِّ َرُسلوُل َللاَِّّ إَِّلْيلَ   يَللاَِّّ َعلزَّ َوَجللَّ. َقلاَل َفلإِّ

 (2)«.بَِّأنَّ َللاََّ َقْد َأَحبََّ  َكَما َأْحَبْبَتُه فِّيهِّ 
 ()ف دي هدأي األحئعيدث باددئن ل ادل المحلدة فدي هللا س مال  ددئ اللدلب الموصدل لحددب هللا          

لحادئم لعل ي حته يمئل العل  هدأي المم لدة العاامدة مهدي ظدل هللا سدلحئ ه فدإ بد  لإل لدئن فدي هدأي ا
 دل صد ي   عبدل يلئعلده المحلدة مالوفدئء مد د ع  لاده عمد  الشد ات  مالمبمدئو س مدتدأمق فدي ظدإل 

 و (3)  وته لأم التعئمن مالملرم 
 

 خامسًا : وخامس المنع مين في ظل هللا :        
رجدددل ععتددده ا دددرمم ذاو  ملدددب مجمدددئل فمدددئل   دددي م دددئ، هللا س  ف دددأا الرجدددل المدددو ل الملتشدددعر 

محائتدده  ددل الددأن يعبددى  ددئ  ((لمراقلددة هللا اسددتح  هددأا المنددئن مهددأا المعدداى لشدد م  وفدده  ددل هللا 
فمدد  ععتدده ذاو الحلددب مالملددب  لدده ال ئحشددة من ال  ددئ ب ددئ عبدده قددول مكاددر  س(4)تع ددي اللدد مر 

م لدد ئ عئلددأبر لئاددرم الرغلددة فا ددئ معلددر حلددول ئ مهددي لئللددة لددألك مقدد  مغمدد  عددل  س(5)العبمددئء 
س فأعر  عم ئ  وفئ  ل هللا سلحئ ه س ف أا الرجل علمه هللا م ل عباه ع ابه حتده (6) رامعته 

مالمددول  س(8)مقولده هددأا يحتمدل ا ده قئلدده عئلبلدئن س مدحتمددل عمبلده  س(7) ئفده عئلغادب فتددرإ  دئ ي ددو  
 و(9)ن مظ ر  ّ ئ تجرا ل ئ عل ال ئحشة مم لاعتأر  لا ئ  عئلبلئ

                                                 

 و  198/  4عئب  يئ لة مهل األهواء مبغا ى  –بتئب اللّمة  –م رجه مبو عامع  -(1)
 و188عئب فال الحب في هللا /–بتئب اللر ماللبة ماألعب  –م رجه  لبى -(2)
 و 11يمار:األ وم مالحب في هللا ص  -(3)
 و 3/109يمار : ال يلئج عبه  لبى (4) 
 و 4/88سمفاض الم ير  8/274س معم م المئرن  2/145يمار: فتح اللئرن  -(5)
 و8/274يمار: عم م المئرن  -(6)
 و 8/427يمار: شرح صحاح اللعئرن  -(7)
 و 3/110س مشرح اللاولي عبه  لبى  3/295يمار: كمئل المعبى  -(8)
 و 2/104يمار:التالار شرح اليئ خ اللغار  -(9)
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مالللر عبه هأي المعلاة هي  ل مكمدل المراتدب لئادرم الرغلدة فدي  اب دئ مصدعوبة تحلداب ئ مل 
 و (1)سامئ ق  مغم   ل  شئق التوصل  لا ئ 

ملمدئ فدي قلدة سدا  ئ يوسدت عباده معبده  لامددئ اللدإم ماللدإ   ادر  ادئل بمدئ قدل عبامددئ        
عمد  ئ ععتده ا درمم الع دد   لده   لد ئ فدأعر  عم دئ مفادل من يلمده فدي اللديل  (2)المرآن الئدردى 

ف دددل لمدددئ من  تعدددأي قددد مم لئدددي   دددوت عادددل هللا الئدددردى رب العدددرش  س(3)عبددده من يمدددخ فدددي المعلددداة 
 ى والعاا

 سادسًا : وسادس المنع مين :
دمئله  دئ تم د  يمامدده س مذبدر الامدال مالشدمئل  لئلغددة  رجدل تلدّ ق علد قة فأ  ئهدئ حتدده ل تعبدى شا
في اإل  ئء مالستتئر عئلل قة س مارب المال ب مئ لمرب الامال  ل الشدمئل فبداس  دل المعمدول 

وفمدراع الحد يث  (4) لده جلد  ماحد  حلول ذلك ف و  ل عئب الملئلغدة فدي اإل  دئء س ف مدئ يمتمادئن
َي َوإِّْن ُتْخُفوَهلا َوُتْؤُتوَهلا وقئل تعئله : ) (5) ل اإل  ئء هو ع   الردئء  مَّا هِّ َدَقاتِّ َفنِّعِّ إِّْن ُتْبُدوا الصَّ

َللاَُّ بَِّملا َتْعَمُللوَن َخبِّيل ْن َسلي َِّئاتُِّكْم ََ س قدئل العبمدئء : فدي (6) ( رٌ اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوُيَكف ُِّر َعْنُكْم مِّ
صدد قة التجددوع اإل  ددئء مفاددل س أل دده مقددرب  لدده اإل ددإص ممععدد   ددل الردددئء س م ددئ ال بددئم الواجلددة 

و مقددد  جدددئءو محئعيدددث باادددرم تحدددث عبددده اللددد قة مبدددأل ال ادددل  دددل المدددئل  (7)فإعإ  دددئ مفادددل 
لَكُه َشلرٌّ : ()قئل رسدول هللا  سمالممئعة عئلمبال  َيا اْبَن آَدَم إِّنََّ  َأْن َتْبُذَل اْلَفْضَل َخْيٌر َلَ  َوَأْن ُتْمسِّ

ْفَلى  َن اْلَيدِّ السُّ ٍُ َواْبَدْأ بَِّمْن َتُعوُل َواْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر مِّ َملا )(   (مقدئل س(8)« َلَ  َواَل ُتاَلُم َعَلى َكَفا
َباُد فِّيهِّ إِّ  ْن َيْوٍم ُيْصبُِّح اْلعِّ َوَيُقلوُل اخَخلُر  ،الَّ َمَلَكانِّ َيْنزِّاَلنِّ َفَيُقوُل َأَحُدُهَما اللَُّهمَّ َأْعطِّ ُمْنفًِّقلا َخَلًفلامِّ

ًكا َتَلًفا  و (9)( اللَُّهمَّ َأْعطِّ ُمْمسِّ

                                                 

 و 4/88س مفاض الم ير  8/274س معم م المئرئ  2/146س مفتح اللئرن  7/122يمار : شرح المومن  -(1)
 و  23سورم يوست اآلية / -(2)
 و 1/318يمار : رماة المحلال  -(3)
 و 4/89س مفاض الم ير  8/275يمار: عم م المئرن  -(4)
 و 3/254س مسلل اللإ   2/147يمار : فتح اللئرن  -(5)
 و 271سورم اللمرم اآلية  -(6)
 و 7/122يمار : شرح المومن  -(7)
 و  2/718عئب الا  العبائ  ار  ل الا  الل به  –بتئب ال بئم  –م رجه  لبى  -(8)
 و 3/83عئب في المم   مالمملك  –بتئب ال بئم  –م رجه  لبى  -(9)
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رسدددول  مغادددر ذلدددك باادددرم هدددي األحئعيدددث س فئللددد قة تدددأتي يدددو  المائ دددة تادددل صدددئحل ئ بمدددئ قدددئل
ل ِّ )هللا س (1)( َصلَدَقتِّهِّ َحتَّلى ُيْفَصلَل َبلْيَن النَّلاسِّ َأْو َقلاَل : َحتَّلى ُيْحَكلَم َبلْيَن النَّلاسِّ ُكلُّ اْمرٍِّ  فِّي ظِّ

مهو يو  لو بئ   له ال  ائ ل ئع    له ب ئ ملئدل ذلدك يدو  ل يم دخ فاده  دئل مل بمدون  ل  دل متده 
 هللا عمبب سباى و   

 سابعًا : وسابع المنع مين بظل ِّ هللا يوم القيامة  :
ْبدر هللا سدلحئ ه متعدئله هدو م در  دل آ دئر اإليمددئن  سرجدل ذبدر هللا  ئلادئ  ف ئاد  عامدئي   مذا

عئ   مهو غأاء رمحي يم  اإل لئن عمدئ يحتئجده  دل سدنامة مالمممدئن س مهدأا  دئ صدّرح عده المدرآن 
ْكرِّ َللاَِّّ َأاَل الئردى و قئل تعدئله : ) يَن آَمُنوا َوَتْطَملئِّنُّ ُقُللوُبُهْم بِّلذِّ ْكرِّ َللاَِّّ َتْطَملئِّنُّ اْلُقُللوبُ الَّذِّ و  (2)(  بِّلذِّ

ْبددر هللا سددلحئ ه يندددون عئلمبددب مبئلبلددئن س ماألفادددل من ينددون الددأاكر  ئلادددئ   م ددرعا  لئددي يندددون  مذا
و مالذا فئا  عال الأاكر عئل  خ ف دأا علادل عبده صد ق  (3)مقرب  له اإل إص ممعع   ل الردئء 

س ماسم  ال اض  له العال  لئلغة س قئل المرللي : فاض العال  يمئ ه العما  عئ  محلل ظمه عه 
عحلب حئل الأاكر مبحلب  ئ ينشدت لده ف دي حدئل ممصدئ، اليدإل يندون اللندئء  دل  شداة هللا 

مقد  جدئءو اآليدئو ماألحئعيدث  س(4)مفي حئل ممصئ، اليمئل ينون اللنئء  ل الشوق  لاه سلحئ ه
للَ  َتَضللرًُّعا عمددئل س قددئل تعددئله : )عئلحددث عبدده ذبددر هللا مم  ددئ  ددل مفاددل األ َواْذُكللْر َربَّللَ  فِّللي َنْفسِّ

لَن اْلَغلافِّلِّيَن  َن اْلَقْولِّ بِّاْلُغُدو ِّ َواْخَصالِّ َواَل َتُكلْن مِّ يَفًة َوُدوَن اْلَجْهرِّ مِّ و معمد  ئ سدمل رسدول  (5)(َوخِّ
لْن من األعمئل مفال ؟ قدئل : ) ()هللا  ْكلرِّ َللاَِّّ َأْن َتُموَت َولَِّساُنَ  َرْطلٌب مِّ  ((س مقدئل   )(6)ذِّ
ْكَر َمْن َأَحبَّ َأْن َيْرَتَع فِّي رَِّياضِّ اْلَجنَّةِّ، َفْلُيْكثِّْر : ) ْبِر هللاا  (7)( َللاَِّّ ذِّ سدّرا  س  دئ محلدمه  سلحئ ه س مذا

ممعاى مجدري  ذا بدئن  ئللدئ بدال العلد  مربده س ممفادل  دل ذلدك ذبدر هللا بتدرإ  دئ حدر  هللا ألجبده 
و مق  ذبر ابل رجب الحملبي بات بئن حئل اللحئعة راوان هللا عبا ى مجمعال عمد   (8)سلحئ ه

قدئل   س(9)ذبر هللا مبات بئ وا يلنون  ل  شاته سلحئ ه مهى مفال العب  عع  األ لائء مالمرسدبال

                                                 

 و 4/94م رجه ابل   دمة في صحاحه  -(1)
 و  28سورم الرع  آية  -(2)
 و 276/  8س معم م المئرن  296/  3يمار :  كمئل المعبى  -(3)
 و 4/89س مفاض الم ير  110/  3 يلئج س  مال 276/  8س معم م المئرن   147/  2يمار : فتح اللئرن  -(4)
 و  205سورم األعرا، آية  -(5)
 و 99/  3م رجه ابل حّلئن في صحاحه  -(6)
 و  157/  20المعيى الئلار لبجلرا ي  -(7)
 ( و 83يمار :  وعاة المو مال  ل  حائء عبو  ال يل )ص  -(8)
 و  447/  1يمار : جئ خ العبو  مالحنى  -(9)
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: ) ألن مع ددخ ع عددة  ددل  شدداة هللا محددب  لددي  ددل من متلدد ق  علدد  هللا بددل عمددرم بددل العددئص 
: ) مالأن   لدي باد ي ألن معندي  دل  شداته حتده تلدال  مقئل بعب األحلئر  س(1)عألت عيمئر (

س مذبددر هللا سددلحئ ه ينددون  (2)ع ددوعي عبدده مجمتددي محددب  لددي  ددل من متلددّ ق عيلددل  ددل ذهددب (
عأل ددئك بااددرم مل يمنددل ألحدد  من يحدداط عأل ددئك الددأبر س ملعب ددئ صدد ة ا تددئت ب ددئ الددأبر عددل غاددري 

مبدل  سو جعبمدئ هللا  دل الدأاكردل لده  (3)األل دئك م م دئ الللدمبة مالسدتغ ئر لايت   العل  في ا تمدئء 
 ئ  ر ذبري  ل  لئل ق  جئءو في ح يث ماح  مسأب م عئلئإ  عل عئقي العلدئل التدي جدئءو 

 في محئعيث  ت رقة و 
 ثامنًا : وأول هذه الخصال هي :       

  ائر المعلر مم الواخ عمه س ماإل ائر يعمي اإل  ئل س مالمعلدر هدو الدأن ل يلدتجاخ الوفدئء  
 ب يمدده س مالتالددار عبدده المعلددر فددي   اددئري  لدده المالددرم م ددر جددئء عدده المددرآن الئددردى قددئل تعددئله :

ُقوا َخْيٌر  )  َرٌة إَِّلى َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَّ س فدإذا معلدر  (4)( َلُكْم إِّْن ُكْنُتْم َتْعَلُملونَ َوإِّْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنظِّ
س مم ينون عئلواخ عمه مبإهمئ له  (5)  ائري مل سلال  له اربه مل  له حلله يلتحبالم يون 

محئعيث باارم في فال   ادئر المعلدر مالوادخ  ()مق  جئءو عل رسول هللا  س(6)فال  عااى 
لٍر َأْو : )(رسول هللا) عمه قئل لْن ُكلَربِّ َيلْومِّ اْلقَِّياَملةِّ َفْلُيلَنف ِّْس َعلْن ُمْعسِّ َيلُه َللاَُّ مِّ َملْن َسلرَُّه َأْن ُيْنجِّ

لهِّ َتَجلاَوُزوا َعْنلُه : )))مقئل  س(7)(َيَضْع َعْنُه  لًرا َقلاَل لِّفِّْتَيانِّ َذا َرَأى ُمْعسِّ ٌر ُيَدايُِّن النَّاَس َفلإِّ َكاَن َتاجِّ
ف دددي هدددأي األحئعيدددث فادددل   ادددئر المعلدددر مم  س(8)( اَوَز َعنَّلللا َفَتَجلللاَوَز َللاَُّ َعْنلللهُ َلَعللللَّ َللاََّ َأْن َيَتَجللل

الواددخ عمدده س مفاددل الملددئ حة فددي اقتاددئء الدد يل سددواء  ددل  علددرٍّ مم  وسددرٍّ س ما دده ل يحتمددر 
 س مال ده ممل س الموصبة  له ظل هللا  (9)شامئ   ل مفعئل العار لعب ئ تئون سللئ  لبلعئعم مالميئم 

 و  (10)المئس يلتال في ظل هللا يو  المائ ة 

                                                 

 و  370/  1 رشئع العلئع  له سلال الرشئع  -(1)
 و 370/  1المل ر   له  -(2)
 و  209/  11يمار : فتح اللئرن  -(3)
 و 280سورم اللمرم اآلية  -(4)
 و  436/  1س مال ماجر عل اقترا، الئلئتر لبل حير  309/  4يمار : فتح اللئرن  -(5)
 و  339/  1س مجئ خ العبو  مالحنى  444/  4يمار : تح ة األحوذن  -(6)
 و  1196/  3عئب فال م ائر المعلر  –بتئب الملئقئم  –م رجه  لبى  -(7)
 و 731/  2عئب  ل م ار  علرا    –بتئب اللاوع  –م رجه اللعئرن  -(8)
 و  224/ 10س مشرح المومن  121/  5يمار :  كمئل المعبى  -(9)
  سمئعي حلل  و   19/167يمار : المعيى الئلار الجلرا ي  -(10)
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 تاسعًا : وخصلة أخرى من خصال أصحاب الظالل :      
عبدده علددئعي من جعددل صددور العلددئعم  تعدد عم   ن  ددل م ِعددى هللا  س عئ ددة المنئتددب فددي فددك رقلتدده  

م مئعخ العار باارم لاأ أ  م ئ المو ل مدت مع لاو  العر  عبه اليّلئر الع د  الغّ ئر س م ل هأي 
اللور هي  عئ ة المنئتب في فك رقلته س من العل  الأن بئتب سا ي عبده   لده بدامل  عدال فدإذا 

في آيئو باارم عبه فدك الرقلدة مال  دئ  دل معمدئل اللدر س  س مق  م ر هللا سلحئ ه متعئله (1)معاي ِعتا 
َلْيَس اْلبِّلرَّ َأْن ُتَولُّلوا قئل تعئله : ) سممجه  ل مجوي العار التي تلتح   ل م وال الل قة مال بئم 

لل قِّ َواْلَمْغللرِّبِّ َوَلكِّللنَّ   اْلبِّللرَّ َمللْن آَمللَن بِّللاّلِلَِّّ َواْلَيللْومِّ اْخخِّ رِّ َواْلَماَلئَِّكللةِّ َواْلكَِّتللابِّ ُوُجللوَهُكْم قَِّبللَل اْلَمْشللرِّ
للائِّلِّي للبِّيلِّ َوالسَّ َن َوفِّللي َوالنَّبِّي ِّلليَن َوآَتللى اْلَمللاَل َعَلللى ُحب ِّللهِّ َذوِّي اْلُقْرَبللى َواْلَيَتللاَمى َواْلَمَسللاكِّيَن َواْبللَن السَّ

ون س قدئل الجلدرن : فدي الرقدئب من فدك الرقلدة  دل العلوعيدة مهدى المندئتلون الدأيل يلدع (2)( الر َِّقابِّ 
إِّنََّملللا مقدددئل تعدددئله : ) س(3)فدددي فدددك رقدددئب ى  دددل العلوعيدددة ممعاء بتئعدددئت ى التدددي فدددئرقوا عبا دددئ سدددئعات ى

لِّيَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفةِّ ُقُلوُبُهْم َوفِّي الر َِّقابِّ َواْلَغارِّ  َدَقاُت لِّْلُفَقَراءِّ َواْلَمَساكِّينِّ َواْلَعامِّ يَن َوفِّي َسلبِّيلِّ الصَّ مِّ
َللاَُّ َعلِّلليٌم َحكِّلليٌم  َللاَِّّ َواْبللنِّ  للَن َللاَِّّ ََ يَضللًة مِّ للبِّيلِّ َفرِّ عددل عمددل  س معمدد  ئ ِسددمالل رسددول هللا  (4)( السَّ

ْتللُق يدد  ل اليمددة قددئل : )  للًدا ؟ َقللاَل : اَل ، عِّ َقَبللَة ، َقللاَل : َأَو َلْيَسللا َواحِّ َأْعتِّللقِّ النََّسللَمَة ، َوُفلل َّ الرَّ
يَن فِّي َثَمنَِّهاالنََّسَمةِّ َأْن َتْنَفرَِّد  َقَبةِّ َأْن ُتعِّ ْتقَِّها ، َوُف َّ الرَّ فعت  الرقلة  ل العلئل الموجلة  س(5)( بِّعِّ

 لباإل مرائ الئلار المتعئل و
 عاشرًا : والخصلة األخيرة من خصال أصحاب الظالل  :         
 سفدي مهبده  ظإل رمس الغئتن س عمعمه  عئ ة الميئه  في سلال هللا س فدي ج دئعي مال إفده  

ِشددرّاعل الي ددئع لدد فخ مذ  المشددربال عددل عددإع الملددبمال س مإلعددإء ببمددة هللا م شددر عيددل اإلسددإ  س  مل
ملاس بمئ يمول اللعض  ل مع اء اإلسإ  ِحمالل المئِس عبده اإلسدإ  عدئإلكراي عئللدات س فئإلسدإ  

ة مالموعادة الحلدمة س  لي الّرحمة صئحب العبد  العاداى الد اعي عئلحنمد ((عيل الرحمة مالملي 
مقد  ععدئ هللا  سملى يشدرع الي دئع  ّل لبد فئع عدل اإلسدإ  معفدخ مذ  المشدربال عدل عدإع الملدبمال 

ُدوَن فِّي َسبِّيلِّ  له الي ئع في سلال هللا قئل تعئله : )  ()مرسوله  ُنوَن بِّاّلِلَِّّ َوَرُسولِّهِّ َوُتَجاهِّ ُتْؤمِّ

                                                 

 و  234/  4س م ال األملئر  85/  5يمار : فتح اللئرن  -(1)
 ج ء  ل آية و  177سورم اللمرم آية  -(2)
 و 209/  1باار س مت لار ابل  98/  2يمار : ت لار الجلرن  -(3)
 و 60سورم التوبة آية  -(4)
مقئل : رجئله  240/  4س مدمار :  يمخ ال مات   299/  4ج ء  ل ح يث م رجه محم  في  لم ي  -(5)

  مئوو
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لللُكْم َذلُِّكلللْم َخْيلللٌر َلُكلللْم إِّْن ُكْنلللُتْم َتْعَلُملللونَ َللاَِّّ بِّلللَأْمَوالُِّكْم  لللا َرْأُس اأْلَْملللرِّ : ) ()س مقدددئل  (1)( َوَأْنُفسِّ َأمَّ
َهللاُد فِّللي َسللبِّيلِّ َللاَِّّ  هِّ َفاْلجِّ للا ُذْرَوُة َسللَنامِّ للاَلُة َوَأمَّ للا َعُمللوُدُه َفالصَّ ْسللاَلُم َفَمللْن َأْسللَلَم َسلللَِّم َوَأمَّ  س(2)( َفاإلِّ

عئلمئل مالم س س ممجر الميئه  ينون عحلب اللأل مالعجئء س مترإ الي دئع عئلملدلة  مالي ئع ينون 
لبملدبمال يعمدي عمدوان ذل دى مهددوا  ى س مل بد  لبميئهد   دل المددئل حتده يلدتجاخ من ييئهد  الئ ددئر 

 دل  عئ ددة  ()مذلدك لشدراء اللددإح متدرإ المددئل لبهدل  دل ععدد ي مهدأا الددأن مّكد  عباده رسددول هللا 
عئلمدددئل مال إفددده فدددي مهبددده بتبلادددة حئجدددئت ى لبعددداش مدندددون مجدددر هدددأا المم ددد   ادددل مجدددر الميئهددد  
ًيلا فِّلي َسلبِّيلِّ ) ()ب لال قوله  س(3)الميئه  ًيا فِّي َسبِّيلِّ َللاَِّّ َفَقْد َغزَا َوَمْن َخَللَف َغازِّ َز َغازِّ َمْن َجهَّ

ه  دددل ععددد ي مالمادددئ  عدددأ ورهى مقادددئء فإعئ دددة الميئهددد  ماللدددأل عبددده مهبددد  (4)(َللاَِّّ بَِّخْيلللٍر َفَقلللْد َغلللزَا 
ل الي ئع عئلم س س مدلتح   ال مجدري ممن يابده هللا سدلحئ ه عابده يدو  ل عحواتي ى ل يمل شأ ئ 

 ظل  ّل ظبهو
 
 

 الخاتمة
الحمد    بمددئ يملغدي ليددإل مج ده ملعادداى سددبجئ ه س ممصدّبي ممسددّبى عبده مشددر،  عبددوق         

  ل  ق  ئي مجه  عمورته س معبه آله مصحئبته م ل سئر عبه   يه مسبى تلبامئ  باارا و 
مبع  ن فم  ا ت   رحبتي في اللحث عدل مصدحئب العلدئل الممّعمدال فدي الادإل يدو  ل         

ظل  ّل ظل الع د  اليّلئر س يو  ل يم خ  ئل مل بمدون  ّل  دل متده هللا عمبدب سدباى س م لدبة  دل 
  لئل صئحب العب  العااى و 

لأيل ياب ى هللا عاّبه يو  المائ دة ف ي ب اية عمبي في هأا اللحث بئن ظمي م عرفتي من ا        
هدددى سدددلعة فمدددط بمدددئ مرع فدددي الحددد يث اللدددحاح س ملئدددل ععددد  المدددراءم مالمتئععدددة مجددد و من همدددئإ 
 لئل  م ر  قبابة جئءو عأحئعيث  ملولة م لئل  م ر  باارم جدئءو عأحئعيدث ادعا ة  درعمعم 

مبمدئ  س له الادإل  س فم  تمنم   ل جمخ ععض األحئعيث التي ذبرو ععض العلئل الموصبة
من لئل عمل عبمي  تئتج  ح عم يلل  لا ئ اللئحث في  ئتمة عمبه فإ ي بتوفا   ل هللا مفابه 

 ق  توّصب   له المتئتج اآلتاة : 

                                                 

 و  11سورم اللت آية  -(1)
 مقئل : حلل صحاح و 11/ 5عئب  ئ جئء في حر ة اللإم  -بتئب اإليمئن  -م رجه التر أن -(2)
 و   40/  13: شرح المومن يمار  -(3)
 و 1045/  3عئب فال  ل ج   غئتدئ  مم  ب ه ععار  –بتئب الي ئع  -م رجه اللعئرن  -(4)
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 ا تبت العبمئء في ت لار  عمه الال المراع في الح يث و  -1
بده سدلال  ن الع ع المأبور فدي الحد يث مهدو سدلعة لداس المدراع عده الحلدر و بدل ربمدئ ع -2

 الملئلغة بمئ جرو عئعم العرب في ذلك و 
  ن مصحئب العلئل الممّعمال في الاإل هى عشرم مرعو ب ى محئعيث  ملولة و  -3
  ن مصحئب العلئل المأبوردل في محئعيث اعا ة  رعمعم ببغ  سلعال  لبة و  -4
تغبادب مهو عبده سدلال  سذبر الرجئل في الح يث ل    و  له بل يشئرب ى الملئء ميائ   -5

 المأبر عبه المو ث مهأا  ئب  في المرآن الئردى ماللمة الملودة الشرد ة و
 همئإ  ل العبمئء  ل جمخ هأي العلئل في مبائو شعر و  -6
  ن العبمئء الأيل عحاوا في هأا المواوع هى قبابون ج ا  و  -7
اللحددث  مفددي العتددئ  لددك الحمدد  رّبددي عبدده  ددئ م عمدد  عبددّي  ددل فاددلٍّ  ّنممددي  ددل  كمددئل هددأا    

معبه آله مصحئبته مجمعال  ((المتوااخ ممصّبي ممسّبى عبه  ار األ ئ  مسّا  المرسبال  حم  
فّامددِ  فددي عمبددي هددأا س ممسددأله المغ ددرم عددل بددل  و مال ددي ألرجددو  ددل هللا العبددي المدد ير من مكددون قدد  ما
 جأ متملار س ممرجو من يملل عمبي هأا  ئللئ  لوج ه الئردى س مديعبه في  ا ان حلمئتي يدو  

عابده الئدردى يدو  ل ظدل  ل  العر  عباه س مديعبمئ  ل مصحئب هدأي العلدئل الئردمدة س مدابمدئ
 ظبه سلحئ ه و 

 مآ ر ععوا ئ من الحم    رب العئلمال و
 مالمراجخ المصادر

 المرآن الئردى و -1
 –تعبادد   حمدد  المددوامن  –لبشددام  حمدد  المدد  ي  –اإلتحئفددئو اللددمّاة فددي األحئعيددث الم سددّاة  -2

   و 1970 – 2ط –المئهرم  – نتلة الئّبائو األتهردة 
 ول و  –ل ط  –حلمي معهى جرار  –ب في هللا األ وم مالح -3
 ولو  –لط  –تدل ال يل عل  الع د  المبالئرن  – رشئع العلئع  له سلال الرشئع  -4
تحمادد  سددئلى  حمدد  عجددئ س   حمدد   –عمددر يوسددت بددل علدد  هللا الممددرن  ألبددي –السددتأبئر  -5

   و 2000 – 1ط –بارمو  –عار الئتب العبماة  –عبي  عو  
 ولو  –لط هد ( 544لبمئاي عائ  الاحللي ) و –عبى شرح صحاح  لبى  كمئل الم -6
–لط هددد ( 911علدد  الددرحمل اللدداولي )و ل –بدد ما ال ددإل فددي العلددئل الموجلددة لباددإل  -7

 لوو 
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 –ال داض ال باد ن  يمحمد  بدل علد  الدرّتاق الحلدامي مبدل –تئج العرمس  ل جواهر المئ وس  -8
 عار ال  اية و  –تحما   يموعة  ل المحممال 

عار الئتدددب  –محمدد  بددل علدد  الددرحمل الملددئرب ورن ل –تح ددة األحددوذن شددرح جددئ خ التر ددأن  -9
 بارمو و  –العبماة 

هد 774سمئعال بل عمر بل باار ال  شمي)و إلت لار ابل باار ) ت لار المرآن العااى (  -10
 هد و 1401بارمو  –عار ال ئر  –( 

جع در الجلددرن )  يمحمد  بدل جرددر مبدلت لدار الجلدرن ) جدئ خ اللادئن فدي تأمددل المددرآن (  -11
   و 2000 – 1ط – وسلة الرسئلة  –هد ( تحما  محم   حم  شئكر  310و 

هددد ( تحمادد   لددج ه بددل  463و  عمددر يوسددت بددل علدد  اللددر الممددرن ) ألبددي –التم ادد   -12
 –المغدددرب  –متارم األمقدددئ، مالشدددومن ال يمادددة  –محمددد  العبدددون   حمددد  علددد  الئلادددر اللندددرن 

 هد و1387
 و  لو -لط  –بلاوليل –تم ا  ال رش في العلئل الموجلة لال العرش  -13
 بارمو و  –عار الئتب العبماة  –بلاولي ل –تمودر الحوالك شرح عبه  ولأ  ئلك  -14
هدد ( تحماد  عو 1031 حمد  علد  الدر م، الممدئمن ) و  –قات عبه   مئو التعئردف التو  -15

 هد و  1410 – 1ط –بارمو  –عار ال ئر المعئصر  – حم  راوان ال اية 
 نتلددة اإل ددئ   –لإل ددئ  تدددل الدد يل علدد  الددر م، الممددئمن  –التالددار شددرح اليددئ خ اللددغار  -16

   و 1988 – 3ط  -الردئ   –الشئفعي 
   و 1983 –بارمو  –عار العبو  الح ياة  –ابل رجب الحملبي  –بو  مالحنى جئ خ الع -17
تحماد  علد  ال تّدئح  – ور الد يل بدل علد  ال دئعن اللدم ن  –حئشاة اللم ن عبه الملئتي  -18

   و 1986 – 2ط–حبب  – نتلة المجلوعئو اإلسإ اة  –مبو غّ م 
تحمادد  مبددو  سددحئق  –ي علدد  الددرحمل اللدداول –الدد يلئج شددرح صددحاح  لددبى بددل الحيددئج  -19

   و 1996 – 1ط –الممبئة العرباة اللعوعية  –عار ابل عّ ئن  –الحودمي 
 –باددرمو  –عار العبددى لبمإيددال  –ع اددت علدد  ال تّددئح للددئرم  –رمح اللددإم فددي اإلسددإ   -20

   و 1979 – 9ط
 –ال ادل  حمدوع اآللوسدي  ألبي –رمح المعئ ي في ت لار المرآن العااى مالللخ المائ ي  -21

 بارمو و –عار  حائء التراي العربي 
 حم  بل مبي عنر ميوب ال رعي ) ابل قاى اليوتدة (  –رماة المحّلال م  هة المشتئقال  -22

   و 1992 –بارمو  –عار الئتب العبماة  –
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تحماد  حدئتى صدئلح  –عندر بدل المئسدى األ لدئ رن  ألبدي –ال اهر في  عئ ي ببمدئو المدئس  -23
   و 1992 - 1ط –بارمو  – وسلة الرسئلة  –الائ ل 

 –تحما   ربد  ال راسدئو ماللحدوي  –بل حير ال اامي ل –ال ماجر عل اقترا، الئلئتر  -24
   و 1999 –بارمو  –المنتلة العلردة  – نتلة   ار  لج ه اللئت 

ه ( تحماد   حمد  علد  الع دد   852اللمعئ ي ) و  محم  بل  سمئعالل –سلل اللإ   -25
   و 1379 – 4ط –بارمو  –عار احائء التراي العربي  –العولي 

هددد ( تحمادد   حمدد   حاددي 275لددبامئن بددل األشددعث الليلددتئ ي ) و ل –سددمل مبددي عاّمع  -26
 بارمو و  –المنتلة العلردة  –ال يل عل  الحما  

تحماد   حمد   –هدد ( 275علد  هللا الم مدمدي ) و  يمحم  بدل ي دد  مبدل –سمل ابل  ئجة  -27
 بارمو و –عار ال ئر  –فواع عل  اللئقي 

 –هدد ( 458عندر اللا مدي ) و  يحمد  بدل الحلدال بدل عبدي مبدأل –سدمل اللا مدي الئلدر   -28
   و1994 – نة المنر ة  – نتلة عار اللئت  –تحما   حم  عل  المئعر عجئ 

تحما  محم   حم  شدئكر  –هد ( 279) و  مسور عاله  حم  بل  ألبي –سمل التر أن  -29
   و 1987 – 1ط –المئهرم  –عار الح يث  –

تحمادد   –هددد ( 255 حمدد  الدد ار ي ) و  يعلدد  هللا بددل علدد  الددرحمل مبددل –سددمل الدد ار ي  -30
 هد و 1407 – 1ط –بارمو  –عار الئتئب العربي  –فّوات محم  ت رلي م ئل  الللخ 

هددد (  303علدد  الددرحمل الملددئتي ) و  يل شددعاب مبددحمدد  بددأل –سددمل الملددئتي اللددغر   -31
   و1986 – 2ط  –حبب  –تحما  عل  ال تئح مبو غ م  نتب المجلوعئو اإلسإ اة 

هدددد ( عار 1122 حمدد  علددد  اللددئقي ال رقددئ ي ) و  –شددرح الدد ر قددئ ي عبددده  ولددأ  ئلددك  -32
 هد و1411 – 1ط –بارمو  –الئتب العبماة 

تحماددد  شدددعاب األر دددومط   حمددد   –عوع اللغدددون لإل دددئ  الحلدددال بدددل  لددد –شدددرح اللدددمة  -33
   و1983 – 2ط –بارمو  –ع ش   –المنتب اإلسإ ي  –هئرمن 

 –تحماد  علد  ال تّدئح مبدو غدّ م  –عل  الرحمل اللداولي ل –شرح اللاولي للمل الملئتي  -34
   و 1986 – 2ط –حبب  – نتب المجلوعئو اإلسإ اة 

تحمادد  مبددو  –بددت بددل عجددئل المرللددي الحلددل عبددي بددل   ألبددي –شددرح صددحاح اللعددئرن  -35
   و  2003 – 2ط –الردئ   –اللعوعية  – نتلة الرش   –تماى يئسر بل  براهاى 

هد ( عار 676تبردئ يحاه بل شر، المومن ) و  ألبي –شرح المومن عبه صحاح  لبى  -36
   و 1392 – 2ط –بارمو  – حائء التراي العربي 
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تحمادد   حمدد  اللددعا  علدداو ي  –ل اللا مددي عنددر محمدد  بددل الحلددا ألبددي –شددعب اإليمددئن  -37
 هد و 1410 – 1ط –بارمو  –عار الئتب العبماة  –تغبول 

 – وسلددة الرسددئلة  –تحمادد  شددعاب األر ددومط  –محمدد  بددل حّلددئن ل –صددحاح ابددل حّلددئن  -38
   و 1993 – 2ط –بارمو 

تحمادد  عبتددور  حمدد   –محمدد  بددل  سددحئق بددل   دمددة المالددئبورن ل –صددحاح ابددل   دمددة  -39
  1970 –بارمو  –المنتب اإلسإ ي  – ه األعامي  لج

 –بادرمو  –هدد ( عار ال ئدر  256 حمد  بدل  سدمئعال اللعدئرن ) و  –صحاح اللعدئرن  -40
   و 1986

هددد ( تحمادد   حمدد  261الحلددل  لددبى بددل الحّيددئج المشددارن ) و  ألبددي –صددحاح  لددبى  -41
 المئهرم و –عار الح يث  –فواع عل  اللئقي 

 هد ( و 855ل ر ال يل العامي الحم ي  ) و ل –ح اللعئرن عم م المئرن شرح صحا -42
هدد ( 852حم  بل عبدي بدل حيدر العلدمإ ي ) و أل –فتح اللئرن شرح صحاح اللعئرن  -43

   و 1379 –بارمو  –عار المعرفة  –تحما   حم  فواع عل  اللئقي 
 هدددد ( المنتلدددة1031علددد  الدددر م، الممدددئمن ) و ل –فددداض المددد ير شدددرح اليدددئ خ اللدددغار  -44

 هد و 1356 – 1ط – لر  –التيئردة الئلر  
هددددد (  وسلددددة الرسددددئلة  817محمدددد  بددددل يعمددددوب ال اددددرمت معددددئعن ) ل –المددددئ وس المحدددداط  -45

1987   
هددد ( عار العبددو  1067حددئجي  با ددة ) و  –مددون عددل مسددئ ي الئتددب مال مددون اكشددت ال -46

 هد و 1413 –بارمو  –الح ياة 
 عددد اع يوسدددت  –هدددد ( قددد   لددده علددد  هللا العإلدددي 711بدددل  مادددور ) و ل –للدددئن العدددرب  -47

 بارمو و  –عار للئن العرب  – ائط 
هدد 807لبحئفظ  ور ال يل عبي بدل مبدي عندر ال اامدي ) و  – يمخ ال مات  م ملخ ال وات   -48

 ) 
 –تحماد   حمدوع  دئلر  –محم  بل مبي عنر بل عل  المدئعر الدراتن ل – عتئر اللحئح  -49

   و 1995 –بارمو  –ئن  نتلة للم
هددددد ( 405محمددد  بددددل علددد  هللا الحدددئكى المالدددئبورن ) و ل –الملدددت رإ عبددده اللدددحاحال  -50

   و 1990 – 1ط –بارمو  –عار الئتب العبماة  –تحما   لج ه عل  المئعر 
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 1ط –بادرمو  –هدد ( المنتدب اإلسدإ ي لبجلئعدة 241 لم  اإل ئ  محم  بل حملل ) و  -51
   و1969 –

 –تحمادد  حلددمي سددباى مسدد   –حمدد  بددل عبددي بددل الماّمدده الموصددبي أل –يعبدده  ي لددم  مبدد -52
   و 1984 – 1ط –ع ش   –عار المأ ون لبتراي 

تحمادد   حمدد   ئصددر الدد يل  – حمدد  بددل علدد  هللا العجاددب التلرددد ن  – شددنئم الملددئباح  -53
   و 1985 – 3ط –بارمو  –المنتب اإلسإ ي  –األللئ ي 

هدد ( ادلط 235هللا بدل  حمد  بدل مبدي شدالة الئدوفي ) و علد  ل – لمت ابل مبي شالة  -54
 بارمو و –عار ال ئر  – نتب ال راسئو ماللحوي  –متعبا  سعا  البحئ  

هدددد ( تحماددد  حمددد ن بدددل علددد  360لدددبامئن بدددل محمددد  الجلرا دددي ) و ل –المعيدددى الئلادددر  -55
   و 1983 – 2ط –الموصل  – نتلة العبو  مالحنى  –الميا  اللب ي 

 –تحماد  علد  اللدإ   حمد  هدئرمن  –محمد  بدل فدئرس بدل تبرددئ  –البغدة   عيى  مدئياس -56
   و 1979 –بارمو  –عار ال ئر 

 –عار المعرفدة  –محم  جمئل ال يل المئسدمي ل – وعاة المو مال  ل  حائء عبو  ال يل  -57
 بارمو و 

عار  –هدد ( تحماد   حمد  فدواع علد  اللدئقي 179 ئ   ئلك بل م س ) و لإل – ولأ  ئلك  -58
  لر و  –حائء التراي العربي  
هددد ( 606الملددئرإ بددل  حمدد  بددل علدد  الئددردى اليدد رن ) و  –الم ئيددة فددي غردددب الحدد يث  -59

   و 1979 –بارمو  –عار ال ئر  –تحما  لئهر محم  ال امن م حموع  حم  الجلئ ي 
 –محمدد  بددل عبددي بددل الحلددل الحندداى التر ددأن ل – ددواعر األصددول فددي محئعيددث الرسددول  -60

   و 1992 – 1ط –بارمو  –عار اليال  –عوعل  الرحمل عمارم     تحما     
 عارم الجلئعدددة  –محمددد  بددل عبدددي الشدددوبئ ي ل – اددل األملدددئر  دددل محئعيددث سدددا  األ ادددئر  -61
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