
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

وسلم  عليه  اهلل  صىل  قال  قال:  هريرة  أيب  ظِلِّهِ )) :عن  ِِف  َتَعاََل  اهللهُ  ُيظِلُُّهْم  َل  َسْبَعٌة  إَِماٌم   َيْوَم  ُه  ظِلُّ إِله  ظِله 

اْجَتمَ َعْدٌل،   اهللهِ  ِِف  ا  ابه ََتَ َوَرُجََلِن  اْلََْساِجِد،  ِِف  ُمَعلهٌق  َقْلُبُه  َوَرُجٌل  اهللهِ،  ِعَباَدِة  ِِف  َنَشَأ  َقا  َوَشابٌّ  َوَتَفره َعَلْيِه  َعا 

َوَرُجٌل   َفَقاَل: إِِّنِّ َأَخاُف اهللهَ  َذاُت َمنِْصٍب َوََجَاٍل  َدَعْتُه اْمَرَأٌة  َفَأْخَفاَها َحتهى َل  َعَلْيِه، َوَرُجٌل  بَِصَدَقٍة  َق  َتَصده

 ((.  َتْعَلَم ِشََمُلُه َما ُتنِْفُق َيِمينُُه َوَرُجٌل َذَكَر اهللهَ َخالًِيا َفَفاَضْت َعْينَاهُ 

القيامة، األولني واآلخرين   ذِ }جيمع اهلل اخلَلئق يوم  اله ِزَي  َوجَيْ َعِمُلوا  بََِم  َأَساُءوا  ِذيَن  اله َأْحَسنُوا  لَِيْجِزَي  يَن 

ظل اهلل ِف ظله هؤلء السبعة، فلنتأمل ذلك اْلوقف العظيم يُ وِف ذلك اليوم العظيم  [  31]النجم:    {بِاْْلُْسنَى

 .أعَمهلم التي أوجبت هلم هذا اجلزاء العظيم

ِف موضعه، وهو العدل ِف نفسه، اْلسئول أمام اهلل    ءيشوهو: الذي يتبع أمر اهلل بوضع كل    اإلمام العادل  

عن سياسة الدنيا وحراسة الدين، جاء ِف اْلديث ))أهل اجلنة ثَلثة: سلطان مقسط، ورجل رحيم القلب  

بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق((، وله دعوة مستجابة: ))ثَلثة ل يرد اهلل دعاءهم: 

))َوَمْن َوِِلَ ِمْن   : اْلقسط((، و دعا له النبي صىل اهلل عليه وسلم، فقال واإلمام  الذاكر اهلل كثرًيا، واْلظلوم، 

تِي َشْيًئا َفَرَفَق ِِبِْم َفاْرُفْق بِِه((،   كم بِِخياِر ُأَمَرائُِكم  صىل اهلل عليه وسلم قال: ))  رسول اهلل   قالَأْمِر ُأمه َأل ُأْخِِبُ

بُّوَن 
َُتِ الذين  خَياُرهم:  اِرهم؟  الذين  َوِِشَ ُأَمرائِكم:  اُر  وِِشَ َلُكْم،  وَيْدُعوَن  هَلُْم  َوَتْدُعوَن  وُُيِبُّوَنُكم،  م، 

وَيْلَعنُوَنُكمْ  َوَتْلَعنُوَنُْم،  وُيْبِغُضوَنكم،  وعن أيب أمامه ريض اهلل عنه قال: قال صىل اهلل عليه  .  ((ُتْبِغُضوَنُْم 

َفََم  ٍة  َأْمَر َعََشَ َيِِل  َرُجٍل  ِمْن  ُعنُِقِه وسلم: ))َما  إََِل  َيُدُه  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  َمْغُلولً  َعزه َوَجله  َأَتى اهللهَ  إِله  َذلَِك  َفْوَق   

هُلَا َمََلَمٌة َوَأْوَسُطَها َنَداَمٌة َوآِخُرَها ِخْزٌي َيْوَم اْلِقَياَمِة(( ُه َأْو َأْوَبَقُه إِْثُمُه َأوه ُه بِرُّ  .  َفكه

ا ريض  يسار  بن  معقل  َعْبٍد  وعن  ِمْن  ))َما  يقول:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  سمعت  قال:  عنه  هلل 

َم اهللهُ َعَلْيِه اجْلَنهةَ  ِعيِه اهللهُ َرِعيهًة َيُموُت َيْوَم َيُموُت َوُهَو َغاشٌّ لَِرِعيهتِِه إِله َحره  ((. َيْسََتْ

يعدل  أما   ومل  وظلم  حكمه  ِف  جار  ََم } :تعاَل  له  قالف  من  إِنه الظهاْلُِوَن  َيْعَمُل  َعَمه  َغافًَِل  اهللهَ  َسَبنه  ََتْ َوَل 

ُرُهْم لَِيْوٍم َتْشَخُص فِيِه اأْلَْبَصارُ   [ 42إبراهيم: ] {ُيَؤخِّ



 

 

 

ا  شاب نشأ ِف عبادة اهلل، :والثاِّن  أثنى اهلل عىل هذا  وكره إليه األعَم  ألعَمل الصاْلة،أحب  ل السيئة، وقد 

ِْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى} :النشء اْلبارك بقوله تعاَل  ُْم فِْتَيٌة آَمنُوا بَِرِبِّ  ، [13الكهف: ] {إِنه

لقد علم أنه مسؤول عن شبابه، فعمل بوصية نبيه صىل اهلل عليه وسلم التي أوىص ِبا حيث يقول: ))اْغَتنِْم  

َتَك َقْبَل َسَقِمَك،  ََخًْسا َقْبَل   ََخٍْس: َشَباَبَك َقْبَل ِهَرِمَك، َوَفَراَغَك َقْبَل ُشْغلَِك، َوَحَياَتَك َقْبَل َمْوتَِك، َوِصحه

 َوِغنَاَك َقْبَل َفْقِرَك(( 

اْلسجد    ه متى ما دخلرج من اْلسجد حتى يعود إليه، ألنخيل يكاد    رجل قلبه معلق باْلساجد، :والثالث 

 .أسعد من رجل حل ضيًفا عىل ربه ِف بيته وَتت رعايته  من  ًفا عىل ربه، وفقد حله ضي

َل اهللهُ َعزه َوَجله   ، َوَتَكفه  عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه قال: قال صىل اهلل عليه وسلم: ))اْلَْْسِجُد َبْيُت ُكلِّ َتِقيٍّ

ْْحَةِ  َوالره ْوِح،  بِالره بَبْيَتُه  اْلَْْسِجُد  َكاَن  اجلَنهِة(( ْلَِْن  إََل  اهللِ  ِرْضَواِن  اِط إَل  َ الِّصِّ َعىَل  َواجْلََواِز  عن أيب هريرة ، و ، 

ِمْن اجْلَنهِة ُكلهََم َغَدا   ريض اهلل عنه قال: قال صىل اهلل عليه وسلم: ))َمْن َغَدا إََِل اْلَْْسِجِد َوَراَح َأَعده اهللهُ َلُه ُنُزَلهُ 

 ((.  َأْو َراَح 

قا عليه، :والرابع ،  ألن أوثق عرى اإليَمن اْلب ِف اهلل والبغض ِف اهلل  رجَلن َتابها ِف اهلل اجتمعا عليه وتفره

بَِأْنبَِياَء َول   َلْيُسوا  ِعَباًدا  فعن أيب مالك األشعري ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: ))إِنه هللِهِ 

الن  ِمَن اهللهِ(( فجثى رجل من األعراب من قاصية  بُِقْرِِبْم وَمْقَعِدِهْم  َهَداُء  َوالشُّ النهبِيُّوَن  َيْغبُِطُهُم  اس  ُشَهَداَء 

بي  بأنبياء ول شهداء،  وألوى  ليسوا  الناس  ناس من  نبي اهلل،  يا  فقال:  عليه وسلم  اهلل  نبي اهلل صىل  إَل  ده 

فُُسه وجه رسول   -يعني صفهم لنا    -يغبطهم األنبياُء والشهداُء عىل جمالسهم وقرِبم من اهلل؟! اْنَعْتُهْم لنا  

 النهاِس  اهلل صىل اهلل عليه وسلم لسؤال األعرايب فقال رسول اهلل صىل  
ِ
اهلل عليه وسلم: ))ُهْم َناٌس ِمْن َأْفنَاء

هَلُ  اهللُ  َيَضُع  َوَتَصاَفْوا،  اهللِ  ِِف  ابُّوا  ََتَ ُمَتَقاِرَبٌة،  َأْرَحاٌم  َبْينَُهْم  َتِصْل  مَلْ  الَقَبائِِل،  ِمْن  َوَنَواِزِع  َمنَابَِر  الِقَياَمِة  َيْوَم  ْم 

َفَيْجعَ  َعَلْيَها،  َفُيْجلُِسُهْم  َوُهْم  ُنوٍر،  َيْفَزُعوَن؛  َولَ  الِقَياَمِة  َيْوَم  النهاُس  َيْفَزُع  ُنوًرا،  َوثَِياَِبُْم  ُنوًرا،  ُوُجوَهَهْم  ُل 

َزُنوَن(( ِذيَن لَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َولَ ُهْم َُيْ  .  َأْولَِياُء اهللِ اله

الفتنة ِبا   اجلَمل جيعلنة من  وليست كأي امرأة، بل هي امرأة هلا مكا رجل دعته امرأة إَل نفسها،  :واخلامس 

، والتعلق ِبا أعظم  ِه َوَنَى النهْفَس َعِن اهْلََوى}:  قال تعاَل  ،َأَشده ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ   {َفإِنه اجْلَنهَة ِهَي اْلَْْأَوى  َوَأمه

 [      41، 40النازعات: ]



 

 

 

َق بصدقة،  :والسادس وقد مدح   كاد أن خيفيها عن نفسه لو استطاعأنه  قد بلغ به اإلخَلص  و رجل َتَصده

اْلتصدقني، فقال  ِهَي  } :اهلل  َفنِِعَمه  َدَقاِت  الصه ُتْبُدوا  ين فقال  [271]البقرة:    {إِْن  اْلُُِسِّ ُُتُْفوَها  } :ثم خص  َوإِن 

ُر َعنُكم مِّ  ُكْم َوُيَكفِّ  . [271البقرة: ]  {ن َسيَِّئاتُِكْم َواهللهُ بََِم َتْعَمُلوَن َخبرِيٌ َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخرْيٌ لُّ

فدمعت عيناه شوًقا   ، اهللفذكر اهلل بمكان خاٍل ل يراه إل   رجل امتأل قلبه بمحبة اهلل وخشيته، :السابع  أما  

ُهََم النهاُر َعنْيٌ َبَكْت عن ابن عباس ريض اهلل عنهَم قال: قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: ))َعْينَاِن ل  إليه،  ََتَسُّ

ُرُس ِِف َسبِيِل اهللهِ((    ِمْن َخْشَيِة اهللهِ َوَعنْيٌ َباَتْت ََتْ

وقد كان النبي صىل اهلل عليه وسلم كثري البكاء من خشية اهلل، وكذلك الصاْلون من قبل ومن بعد، وقد  

بَِأَشدِّ   القاسية  القلوب  أصحاب  اهلل  فقالتوعد  ِِف }: الوعيد،  ُأوَلئَِك  اهللهِ  ِذْكِر  ن  مِّ ُقُلوُِبُم  ْلَقاِسَيِة  لِّ َفَوْيٌل 

 [ 22الزمر: ] {َضََلٍل ُمبنِيٍ 
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