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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

، وأشهد أن سيدنا حممدا عبده احلمد هللا على إحسانه العميم، وأشهد أن ال إله إال اهللا الواحد القدمي
  .ورسوله املبعوث بالدين القومي، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكمل تسليم

فقد مجعت يف اخلصال املستوجية لظل العرش جزءا حافال، تتبعت فيه األحاديث الواردة يف : وبعد
د كل حديث وخصاله، ذلك، وأوردا بأسانيدها، وبينت حال اإلسناد ورجاله، واستوعبت شواه

  .فحوى من الفوائد اجلمة، ما ال مزيد عليه يف اجلملة، ووصلت فيه اخلصال املذكورة سبعني خصلة

وقد أوردت تلخيصها هنا، ملن يرغب يف اإلسناد، وهم أكثر عجزة العصر، فأقتصر على منت احلديث 
وله : صرحة باإلظالل، بقويلوصحابيه، وخمرجيه، وبيان حاله صحة وضعفا، وأشري إىل بقية الطرق امل

  " .بزوغ اهلالل يف اخلصال املوجبة للظالل: "شاهد عن فالن، ومسيته

  .واهللا أسأل التوفيق واهلداية إىل سواء الطريق

  

  الكالم على السبع األول املشهورة

 يوم ال سبعة يظلهم اهللا يف ظله،: عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
إمام عادل، وشاب نشأ يف عبادة اهللا عز وجل، ورجل قلبه معلق باملسجد، إذا خرج منه : ظل إال ظله

حىت يعود إليه، ورجالن حتابا يف اهللا، فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه، ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت 
ق بصدقة، فأخفاها، إين أخاف اهللا، ورجل تصد: عينه، ورجل عته امرأة ذات منصب ومجال فقال

  .حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه

  " .املوطأ"أخرجه الشيخان والنسائي والترمذي ومالك يف ومالك يف 

  .ويف الباب عن أيب سعيد اخلدري وسلمان الفارسي

ويف خصلة التحاب عن أيب هريرة أيضا، ومعاذ بن جبل والعرباض بن سارية وأيب الدرداء وغريهم 
  . عنهمرضي اهللا تعاىل

  .ويف خصلة الصدقة عن عقبة بن عامر وعبد الرمحن ابن مسرة

  : قال أبو شامة
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 اللَه العظيم ِبـِظـلِّـه يِظلُّهم  وقاَل النَِّبي المصطَفى ِإن سبعةً

ِحبق مـدتَصفيفٌ ناِشيء مباٍك  عـدِلـه وِبع اِإلماملِّ وصم 

  الكالم على السبعة الثانية

أ عن أيب 1آمني . اليت زادها شيخ اإلسالم حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر رمحه اهللا تعاىل آمني
من أنظر معسراً، أو : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: اليسر رضي اهللا تعاىل عنه قال

يف مسنده حديث صحيح، أخرجه عبد بن محيد . وضع عنه، أظله اهللا يف ظله، يوم ال ظل إال ظله
  .وأمحد هكذا، وابن ماجة مبعناه، ومسلم بقصة طويلة

من نفس عن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن أيب قتادة رضي اهللا تعاىل عنه قال
  .غرميه، أو حمى عنه، كان يف ظل العرش يوم القيامة

  .حديث صحيح، أخرجه الدارمي يف مسنده هكذا، وأمحد مطوال

 عن أيب هريرة وعثمان بن عفان وشداد بن أوس وجابر وكعب بن عجرة وأيب الدرداء :ويف الباب
  .وأسعد بن زرارة ورجل مل يسم وعائشة

من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن سهل بن حنيف رضي اهللا تعاىل عنه وعنهم أمجعني قال
 رقبته، أظله اهللا تعاىل يف ظله، يوم ال ظل أعان جماهدا يف سبيل اهللا، أو غارما يف عسرته، أو مكاتبا يف

  .إال ظله

  .حديث حسن، أخرجه عبد وأمحد واحلاكم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أظل رأس : وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه قال
  .غاز، أظله اهللا يوم القيامة

  .حديث حسن، أخرج أبو يعلي وأمحد وابن ماجة وابن حبان

سناده الوليد بن أيب الوليد مدين، أثىن عليه أبو داود خريا، ولينه ابن جرير، وقد أخرج هذا ويف إ
  .احلديث يف ذيب اآلثار

سبعة يف ظل العرش، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال
 معلق باملساجد من شدة حبه إياها، رجل ذكر اهللا، ففاضت عيناه، ورجل قلبه: يوم ال ظل إال ظله

ورجل حيب عبدا، ال حيبه إال هللا، وإمام مقسط يف رعيته، ورجل يعطي الصدقة بيمينه، يكاد خيفيها 
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عن مشاله، ورجل عرضت عليه امرأة نفسها ذات منصب ومجال، فتركها اجلالل اهللا، ورجل كان يف 
  . حىت جنوا وجنا أو استشهدسرية مع قوم، فلقوا العدو، فانكشفوا، فحمى آثارهم،

  .رويناه يف جزء بيىب وتاريخ ابن عساكر

    : قال حافظ العصر ابن حجر

هشام بن : ويف إسناده. حديث حسن، غريب جدا يف غالب ألفاظه، واخلصلة السابعة فيه أشد غرابة
يخان عدة حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه، وهذه الترمجة أخرج ا الش

  .أحاديث

وفيه عثمان بن اهليثم العبدي البصري املؤذن، وقد أخرج عنه البخاري بواسطة وبغريها، لكن قال أبو 
  .إنه كثري اخلطأ: إنه صار يلقن بأخرة فيتلقن، وعليه يترتل قول القرطيب: حامت

  .وذه اخلصلة تكملت اخلصال يف األحاديث السابقة سبعة

  : رمحه اهللا تعاىلقال احلافظ أبو الفضل 

 ذي عسٍر وتَخفيٍف حملُه وِإنظاٍر  سبعةَ ِإظالِل غاٍز وعـوِنـِه وِزد

 حقٍّ مع مكاِتِب َأهـِلـِه غَرامِة  وحامي غُزاةَ حيٍن ولّوا وعون ذي

 

  الكالم على السبعتني

  اديثها ضعف اللتني زادمها احلافظ أبو الفضل ابن حجر رمحه اهللا تعاىل، ويف أح

ثالثة من كن فيه، أظله اهللا حتت ظل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن جابر بن عبد اهللا قال
  .الرضى على املكاره، واملشي إىل املساجد يف الظلم وإطعام اجلائع: عرشه، يوم ال ظل إال ظله

واألصبهاين يف " كتاب الثواب"حديث غريب، أخرجه أبو الشيخ يف : قال احلافظ ابن حجر
  .ضعيف جدا. ، وفية عبد اهللا بن إبراهي الغفاري" الترغيب"

  .وأخرج له الترمذي وابن ماجة

من أطعم اجلائع حىت يشبع، أظله اهللا حتت ظل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن جابر قال
  .عرشه

  " .مكارم األخالق"رواه الطرباين يف 
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  .وهو غريب: قال احلافظ

. أظل اهللا يف ظله، يوم القيامة: أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ر قالوعن جاب

من رواية حممود بن علي األصبهاين " األوساط"رواه الطرباين يف . من أنظر معسرا، أو أعان أخرق
  .ثنا هارون بن موسى قال ثنا عبد اهللا بن سعيد املقربي عن أخيه عن أبيه عن جابر: قال

  .ال يروى عن سعيد املقربي إال ذا اإلسناد: وقال

  .عبد اهللا وهو ضعيف: وهو غريب، وابن سعيد الذي رواه، وامسه: قال احلافظ

  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس قال

  .التاجر الصدوق حتت ظل العرش يوم القيامة

  " .مسند الفردوس"والديلمي يف " ترغيبه"رواه األصبهاين يف 

  .انفرد به حيىي بن شبيب، وهو منكر احلديث، متهم عند األئمة: ال احلافظق

  .ويف الباب عن أيب هريرة ويأيت: قلت

يا : أوحى اهللا تعاىل إىل إبراهيم عليه السالم: قال رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال
يت سبقت ملن حسن خلفه، أن خليلي، حسن خلقك ولو مع الكفار، تدخل مداخل األبرار، وإن كلم

  .أظله حتت عرشي، وأسقيه من حظرية قدسي، وأدنيه من جواري

  .تفرد به مؤمل عن أيب أمية وهو ضعيف: ، وقال" الكامل"رواه الطرباين وابن عدي يف 

  .ورواه األصبهاين من طريق آخر ضعيف

ملة، أظله اهللا يف ظله، يوم من كفل يتيما أو أر: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن جابر قال
  " .و مكارم األخالق" األوسط"رواه الطرباين يف . القيامة، خمتصرا

  .ويف سنده جمهول

  .وابن شاهني

يا رب ما جزاء من أعال أرملة أو : قال داود: وعن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أظله، يوم ال ظل إال ظلي: يتيما، ابتغاء مرضاتك؟ قال

  .رواه الديلمي، وفيه ضعف وانقطاع

  .ويف الباب عن أنس

  .وله شواهد موقوفة

أتدرون من السابقون إىل ظل اهللا يوم القيامة؟ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عائشة قالت
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  .اهللا ورسوله أعلم: قالوا

  .م ألنفسهمالذي إذا أعطوا احلق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس، كحكمه: قال

  .وابن منيع وأبو نعيم وغريهم" شعب اإلميان"أخرجه أمحد والبيهقي يف 

  .ومل أره إال من حديث ابن هليعة، وهو ضعيف: قال احلافظ

صل على اجلنائز، ولعل ذلك حيزنك، فإن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب ذر قال
  .احلزين يف ظل اهللا، خمتصرا

  ".الشعب"والبيهقي يف " املستدرك "أخرجه احلاكم يف

بإسناد فيه مبهم، مل يعرف، وسقط من إسناد احلاكم، فبذلك " الترغيب"لكن أخرجه ابن شاهني يف 
، بإسناد فيه موسى بن داود، وهو " كتاب القبور"وأخرجه ابن أيب الدنيا يف . خيدش يف استدراكه له

  .مضطرب احلديث

     : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:  عنه قالعن أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل

الوايل العادل ظل اهللا ورحمه يف األرض، فمن نصحه يف نفسه، ويف عباد اهللا، أظله اهللا تعاىل بظله، يوم 
  .ال ظل إال ظله

  .، بإسناد فيه سليمان بن رجاء، وهو جمهول" الترغيب"أخرجه ابن شاهني واألصبهاين يف 

من أراد أن يظله : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه قالوعن أيب بك
  .اهللا بظله، فال يكون على املؤمنني غليظا، وليكن باملؤمنني رحيما

وأو " الشعب"والبيهقي يف " مكارم األخالق"وأبو بكر بن الل يف " الثواب"أخرجه أبو الشيخ يف 
  " .احللية"نعيم يف 

أظله بظلي، يوم ال : يا رب ما ملن تصرب الثكلى؟ قال: قال موسى بن عمران عليه السالم:  قالوعنه
  .ظل إال ظلي

  " .الترغيب"وابن شاهني يف " األفراد"أخرجه الدار قطين يف 

  .وطريقة والذي قبله أوهى مما تقدم: قال احلافظ

  .رفوعارواه الديلمي من طريق عن أيب بكر وعمران بن حصني معا م: قلت

  : قال احلافظ رمحه اهللا تعاىل

 مع َأخٍذ ِلحـقٍّ وبـذِلـِه َألخرقَ  وِزد مع ضعِف سبعـتَـيِن ِإعـانَة

 خُلٍق ثُم مطعٍم فَضـِلـِه وتَحسيِن  وضوٍء ثُم مشي ِلمـسـِجـٍد وكَرٍه
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 لمقاِل وِفعـِلـِهوتاِجِر ِصدٍق في ا  ذي يتـِم وَأرمـلٍَة وهـت وكاِفٍل

  تَربع ِبها السبعاتٌ ِمن فَيٍض فَضِلِه  وحزن وتَصبـير ونُـصـح ورأفَةٌ

  الكالم على اخلصال اليت زدا

ثالثة يف ظل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه قال
  .واصل الرحم، يزيد اهللا يف رزقه، وميد يف أجله: هالعرش، يوم القيامة، يوم ال ظل إال ظل

ال أتزوج، أقيم على أيتامي، حىت ميوتوا، أو : فقالت. وامرأة مات زوجها وترك عليها أيتاما صغارا
  .يغنيهم اهللا

  .وعبد صنع طعاما، فأضاف ضيفه، وأحسن نفقته، فدعا إليه اليتيم واملسكني، فأطعمهم لوجه اهللا

مسند "، والديلمي يف " ترغيبهما"وألصبهاين والطبسي يف " الثواب"بن حيان يف أخرجه أبو الشيخ ا
  " .الفردوس

  .ضعفه ابن معني وغريه: ويف إسناده اهليثم بن مجان

قال رسول اهللا صلى :  عن أيب أمامة رضي اهللا تعاىل عنه قال- وهو سيء احلفظ - عن يزيد الرقاشي 
رجل حيث توجه، علم أن اهللا معه، ورجل دعته : م القيامةثالثة يف ظل العرش يو: اهللا عليه وسلم

  .الل اهللامرأة إىل نفسها فتركها من حشية اهللا، ورجل حيب الناس جل

  " .الكبري"أخرجه الديلمي والطرباين يف 

  .ويف إسناده بشر بن منري، متروك

أهل اجلوع يف الدنيا، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال
اء يف هم الذين يقبض اهللا أرواحهم، وهم الذين إذا غابوا مل يفقدوا، وإذا شهدوا مل يعرفوا، أخفي

الدنيا، معروفون يف السماء، إذا رآهم اجلاهل، ظن م سقما، وما م سقما إال اخلوف من اهللا 
  .يستظلون يوم القيامة، يوم ال ظل إال ظله

  .أخرجه الديلمي

. مكنر احلديث: جمهول، وقال الدارقطين: وفيه إسحاق بن سعيد أبو سلمة الدمشقي، قال أبو حامت

  .ضعفوه: وقال الذهيب

  .وله شاهد من حديث معاذ بن جبل
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أدبوا أوالدكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه قال
على ثالث خصال حب نبيكم، وحب أهل بيته، وعلى قراءة القرآن، فإن محلة القرآن يف ظل اهللا، 

  .يوم ال ظل إال ظله، مع أنبيائه وأصفيائه

  .لميأخرجه الدي

  .ويف إسناده ضعف

  .وله شاهد

قال رسول اهللا : بإسناد جيد عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال" مشيخته"أخرج ابن شاذان يف 
إمام مقسط، ورجل : سبعة يظلهم اهللا، حتت ظل عرشه، يوم ال ظل إال ظله: صلى اهللا عليه وسلم

 إين أخلف اهللا رب العاملني، ورجل تعلم :لقيته امرأة ذات مجال ومنصب، فعرضت نفسها عليه، فقال
القرآن يف صغره، فهو يتلوه يف كربه، ورجل تصدق بصدقة بيمينه، فأخفاها عن مشاله، ورجل قلبه 

غين أحبك يف اهللا، ورجل ذكر اهللا بني يديه، ففاضت : معلق باملساجد، ورجل أتى رجال، فقال له
  .عيناه، خشية من اهللا

ثالثة يتحدثون يف ظل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ما قالعن ابن عمر رضي اهللا عنه
  .رجل مل تأخذه يف اهللا لومة الئم: العرش آمنني، والناس يف احلساب

  .ورجل مل ميد يديه إىل ما ال حيل له

    

  .ورجل مل ينظر إىل ما حرم اهللا عليه

  " .ترغيبه"أخرجه األصبهاين يف 

  .محن القرشي، متروكعنبسة بن عبد الر: ويف إسناده

  .وللخصلة الثانية منه شاهد عن سلمان الفارسي

  .وللثالثة شاهد عن جابر بن عبد اهللا

يا رب من يساكنك يف : قال موسى بن عمران عليه السالم: عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال
أعينهم أولئك الذين ال ينظرون ب: حضرية القدس، ومن يستظل بظلك، يوم ال ظل إال ظلك؟ قال

  .الزنا، وال يبتغون يف أمواهلم الربا، وال يأخذون على أحكامهم الرشا، أولئك طوىب هلم، وحسن مآب

، وليس يف روايته من اتفق على تركه، وما كان أو " تاريخ دمشق"أخرجه البيهقي وابن عساكر يف 
  .الدرداء ممن يأخذ من أهل الكتاب، فالظاهر أن حلديثه حكم الرفع
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  .مرفوع من حديث أنسوله شاهد 

ثالثة يظلهم اهللا يف ظله، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال
  .التاجر األمني، واإلمام املقتصد، وراعي الشمس بالنهار: يوم ال ظل إال ظله

  .والديلمي" تاريخ نيسابور"أخرجه احلاكم يف 

  .ويف إسناده من ال يعرف

صلة األخرية شاهد صحيح من حديث أيب هريرة يف املستدرك عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه وللخ
من فرج عن : ثالثة حتت ظل عرش اهللا، يوم ال ظل إال ظله: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

 ، "مسنده"وبيض له يف " الفردوس"مكروب أميت، ومن أحىي سنيت، ومن أكثر الصالة علي أورده يف 
  .ومل يذكر له إسناداً

  " .ترغيب الطبيسي"وله شاهد متصل من حديث أنس أيضا يف 

ذراري املسلمني يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب أمامة رضي اهللا تعاىل عنه قال
  .القيامة، حتت ظل العرش، شافعني ومشغعني

  .أخرجه أبو نعيم

ن رجال من األنصار، كان له ابن يروح معه، فسأله رسول اهللا أ: وعن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما
  .يا نيب اهللا، نعم، فأحبك اهللا كما أحبه: أحتبه؟ فقال: صلى اهللا عليه وسلم

  .إن اهللا أشد حبا يل منك له: فقال

  .نعم: أجزعت؟ قال: فلم يلبث أن مات ابنه، فراح إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له

  .ى أن يكون ابنك مع ابين إبراهيم، يالعبه حتت ظل العرشأما ترض: قال

  .بلى: قال

  .، بسند رجاله ثقات"الكبري"أخرجه الطرباين يف 

أي رب، من يظل حتت عرشك، يوم ال : بلغين أن موسى عليه السالم قال: عن فضيل بن عياض قال
  .ظل إال ظلك

  .عزون الثكلىيا موسى، الذين يعودون املرضى، ويشيعون اهللكى، وي: قال

  " .كتاب العزاء"أخرجه ابن أيب الدنيا يف 

عائد املريض، : ثالثة يف ظل العرش يوم القيامة: كان يقال: عن عبد ايد بن عبد العزيز عن أبيه قال
  .ومشيع اهللكى، ومعزي الثكلى
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  " .كتاب العزاء"أخرجه أيضا يف 

  .وللعيادة شاهد مرفوع من حديث عمر بن اخلطاب

تركد الشمس فوق رؤوسهم، على أذرع، وتفتح أبواب جهنم، فتهب عليهم :  بن مسي قالعن مغيث
رحيها، ومسومها، وخيرج عليهم نفحاا، حىت جتري األرض من عرقهم أننت من اجليف، والصائمون يف 

  .ظل العرش

  " .كتاب األهوال"أخرجه ابن أيب الدنيا يف 

  .ل الرأيومثل هذا ال يقال من قب. ومغيث من التابعني

  .وله شواهد مرفوعة من حديث أنس

وقد حتصل من هذه األحاديث إحدى وعشرين خصلة، فصارت ثالث سبعات، مع األربع السابقة، 
  : وذلك سبع سبعات، فقلت

 ثُم القَـريب ِبـوصـِلـِه َأليتاِمها  وِزد مع ضعِف من يضيف وِعزبةً

عِلمو حو ـهـعم اللَـه ِبَأنـهبـِلـِه  ـبع َأهِل حالجوِع مِإلجالِلِه و 

 على الهادي وِأحياِء ِفعِلـِه صالٍة  وزهد وتَـفـريج وغَـض وقُـوةُ

كتَرالِزنا وكِم وِة الحشوع ربا مِطفٍل  الرِظلِِّه والشَمِس ِذكراً و راءو 

ٍة ِعـيادـيتَـشـييٍع ِلـموٍم وصع  ٍةوبَأصِلـِه فَس ينبعاِت يا زِبها الس 

 

  مث وجدت خصالت أخرى

السابقون إىل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه قال
  .ظل العرش يوم القيامة، طوىب هلم

  .هم شيعتك يا علي وحمبوك: يا رسول اهللا، ومن هم؟ قال: قيل

  .ختريج أيب سعيد السكري" فوائده"سعد الكَنجروِدي يف أخرجه أبو 

    

  .هذا حديث غريب من حديث سلم اخلواص، وهو قليل احلديث جدا، له مناكري: وقال السكري

  .ال يكتب حديثه: قال أبو حامت
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  .سليمان بن أمحد امللطي، ورماه الدار قطين بالكذب، وهو املتهم به: ويف إسناده

من قرأ إذا صلى الغداة ثالث آيات من أول سورة األنعام، : اهللا تعاىل عنهما قالعن ابن عباس رضي 
، نزل إليه أربعون ألف ملك، يكتب له مثل أعماهلم، ونزل إليه ملك من فوق )ويعلَم ما تكِسبونَ(إىل 

السماوات، ومعه مرزبة من حديد، وإن أوحى الشيطان يف قلبه شيئا، من الشر، ضربه حىت يكون 
أنا ربك، وأنت عبدي، امشي : "بينه وبينه سبعون ألف حجاب، فإذا كان يوم القيامة، قال اهللا تعاىل

  " .وال عذاب. يف ظلي، واشرب من الكوثر، واغتسل من السلسبيل، وادخل اجلنة بال حساب

  .حديث غريب

 لكن وثقه ابن زائغ،: وقال األزدي. متروك: يف إسناده إبراهيم بن إسحاق الصيين، قال الدارقطين
  .حبان

  .وله شاهد، عن ابن مسعود مرفوعا

إهلي ما جزاء من ذكرك بلسانه : قال موسى عليه السالم: عن وهب بن منبه وكعب األحبار قاال
  .يا موسى، أظله يوم القيامة، بظل عرشي، واجعله يف كنفي: وقلبه؟ قال

  " .احللية"أخرجه أبو نعيم يف 

  . بن املسيب ومرسل أيب املخارقوله شاهد مرفوع من مرسل سعيد

يا رب أخربين بأهلك، الذين هم أهلك، الذين تؤويهم : أن موسى عليه السالم قال: عن زيد بن أسلم
  .يف ظل عرشك، يوم ال ظل إال ظلك

هم الطاهرة قلوم، الربيئة أيديهم، الذين يتحابون جلاليل، الذين إذا ذكرت ذكروا يب، وإذا : قال
، الذين يسبغون الوضوء على املكاره، وينيبون إىل ذكري كما تنيب النسور إىل ذكروا ذكرت م

وكرها، الذين يغضبون حملارمي إذا استحلت، كما يغضب النمر إذا حرب، والذين يكلفون حبيب، 
  .كما يكلف الصيب، حبب الناس، الذين يعمرون مساجدي، ويستغفرون باألسحار

أوحى اهللا : عن كعب قال. وغريه" الشعب"، والبيهقي يف " ولياءكتاب األ"أخرجه ابن أيب الدنيا يف 
يا موسى، من أمر باملعروف، وى عن املنكر، ودعا الناس إىل طاعيت، فله : إىل موسى يف التوراة

  .صحبيت يف الدنيا، ويف القرب، ويف القيامة ظلي

  " .احللية"أخرجه أبو نعيم يف 

إن موسى ملا قربه اهللا جنيا، أبصر عبدا جالسا يف ظل العرش، : لعن ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه قا
هذا عبد، ال حيسد الناس، على ما آتاهم اهللا من فضله، بر بالوالدين، : أي رب، من هذا؟ قال: سأله



السيوطي-هلالل يف اخلصال املوجبة للظاللبزوغ ا  12  

  .ال ميشي بالنميمة

  " .تارخيه"أخرجه ابن عساكر يف 

  : وقد حصل من هذه اآلثار أربع عشرة خصلة، وقد نظمتها فقلت

تَين ِزدوبعب ِللَِه بالـغـاً: سالح  تَطهيرَألجِلِه و الغَضوبقَلٍب و 

بحة وِإنـاب ِذكـر ثُـم لَـيـبـِلـِه  عِلس عاءالدو نَهيو َأمرو 

  ومستَغِفِر اَألسحاِر يا طَيِب ِفعِلِه  َأوِل اَألنعاِم يقرُأ غُـداتَـه وِمن

ِبرو ـِد الَّـذيوسالحو النَم تَرك  شينالفَتى فَِاشكُر ِلجاِمٍع شَمِلِه ي 

 

  فكملت سبعني. مث وجدت سبعة أخرى

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القتلى ثالثة: عن عقبة بن عبد السلمي رضي اهللا تعاىل عنه قال

عد قاتلهم، حىت يقتل، فذاك الشهيد رجل مؤمن جماهد بنفسه وماله يف سبيل اهللا، حىت إذا لقي ال
  .احلديث..املفتخر، يف خيمة اهللا حتت العرش، ال يفضله النبيون إال بدرجة النبوة

  .أخرجه أمحد والطرباين بسند صحيح

  .وله شاهد عن أنس وأيب بن كعب وغريمها

ظلهم حتت اللهم اغفر للمعلمني، وأطل أعمارهم، وأ: عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما مرفوعا
أخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد، وفيه أبو الطيب حممد بن الفرخان . ظلك، فإم يعلموا كتابك املرتل

  .غري ثقة

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة على : وله شاهد عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما قال
ما وهم له راضون، ورجل كان يؤذن يف رجل أم قو: كثبان املسك ال يهوهلم الفزع األكرب يوم القيامة

  .أخرجه الترمذي. كل يوم وليلة، وبعد أدى حق اهللا وحق مواليه

    : وله شاهد فيها اإلشارة إىل اإلظالل

إن اهللا عبادا استخصهم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
فإن كان يوم القيامة أجلسوا على . أن ال يعذم بالنارلنفسه لقضاء حوائج الناس، وآىل على نفسه 
  .منابر من نور حيادثون اهللا، والناس يف احلساب
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  .أخرجه الطرباين وأبونعيم

إن للمهاجرين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه قال
  " .مسنده"نوا من الفزع أخرجه البزار يف منابر من ذهب جيلسون عليها يوم القيامة، قد أم

  : وقد قلت

 وتَعلـيم آذان وِهـجـرٍة          وُأم وِزد سبعةَ قاضي حواِئٍج خَلِقِه
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