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الدرس:السبعة الذٌن ٌظلهم هللا ٌوم ال ظل إال ظله

المدخل:الحكمة

المحور االول :شرح الحدٌث وبٌان أوصاف السبعة

 .1يؼُٗ ذظهٛم هللا نؼثادِٚ :مصذ ترظهٛم هللا ذؼانٗ نهغثؼح يٍ أصُاف انُاط ،ذأيُٓٛى يٍ إْٔال ٕٚو انمٛايح ،فٓزا انٕٛو ْٕ ٕٚو
انفضع األكثش انز٘ ٚفضع ف ّٛانُاط يٍ ْٕل يا ٚشاْذٌٔ ٔٚغًؼٌٕ ف ٙنذظاخ فُاء انؼانىْٕٔ ،ل انًغافح ٔصياٌ غٛش انضياٌ انز٘
ػٓذِ انُاط ف ٙانذَٛا ،فال ٚأيٍ يٍ انخٕف ئال ػث اد اذصفٕا تصفاخ دذدْا سعٕل هللا ف ٙئدذٖ صفاخ عثغ يٍ كاَد ف ّٛخصهح يُٓا
كاٌ نّ يٍ انشجاء يا ٚجؼهّ فْ ٙزا انًماو.

األوصاف السبعة
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القٌم الدالة علٌها

معانٌها

قٌمة العدل

فاإلياو انؼادل ْٕ كم يٍ دًهّ هللا ذؼانٗ يغإٔنٛح يهك أٔلٛادج أٔ لضاء
اإلياو انؼادل
ٔنٕ ف ٙأدَٗ يغرٕٚاذٓا األعشٚح ،فؼذل ت ٍٛانُاط ٔاػطٗ كم ر٘ دك
دمّ ٔ ،لذو اإلياو انؼادل نؼًٕو انُفغ تّ.
شاب َشأ ف ٙػثادج هللا فانشاب انز٘ ذإْهّ لٕذّ أٌ ُٚذفغ ف ٙاذجاِ انهٕٓ ٔانهؼةٔ ،ذغش ّٚلٕذّ
قٌمة العبادة
فٛغٛطش ػهٓٛا ترٕجٓٓٛا ئنٗ ػثادج هللا ٔ ،خص انشاب نكَّٕ يظُح غهثح
انشٕٓج؛ نًا ف ّٛيٍ لٕج انثاػس ػهٗ يراتؼح انٕٖٓ؛ فاٌ يالصيح انؼثادج
يغ رنك أشذ ٔأدل ػهٗ غهثح انرمٕٖ.
انًرذاتٌٕ ف ٙهللا ذؼانٗ ْى أَاط ٚم ًٌٕٛػاللاذٓى اإلَغاَٛح الػهٗ
أعاط انًصانخ انًادٚح ٔٚثذٌٔ انًٕدج نثؼضٓى ،يا دايد انًصانخ تُٓٛى قٌمة إخالص المحبة هلل
رجالن تحابا فً هللا
تعالى
اجتمعا فٌه وتفرقا علٌه فال يصهذح يادٚح ذذشكٓى ،تم ٚذثٌٕ تؼضٓى تؼضا ف ٙهللا ذؼانٗ الئرالف
لهٕتٓى ػهٗ طاػح ستٓىٔ ،ذجًؼٓى انصالج ٔانزكش ٔذالٔج انمشآٌٚٔ ،ذثٌٕ
انخٛش نهغٛش كًا ٚذثَّٕ ألَفغٓى.
ئٌ انخشٕع دال الٚذٛاِ ئال انصادلٌٕ ًٚٔ ،ذشو يُّ يٍ دجة ػٍ دمٛمح
انؼثادجٔ ،يٍ انُاط يٍ ُٚاج ٙهللا ذؼانٗ فرذضشِ خشٛرّ عثذاَّ فٛخشغ قٌمة الخشوع والخشٌة
رجل ذكر هللا خالٌا
ففاضت عٌناه
ٔٚثك ، ٙفًٍ دذز نّ ْزا انذال ف ٙخهٕج كاٌ صادلا ف ٙخشٛرّ
ٔخشٕػّ ٔ ،كاٌ أْال ألٌ ٚكٌٕ يٍ انغثؼح.
أي محب للمساجد حبا شدٌدا ،ومن شدة حبه لها تعلق قلبه بها و إن كان قٌمة محبة المساجد
رجل قلبه معلق
والصالة فٌها.
جسده خارجها.
بالمساجد
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المبالغة فً إخفاء وستر الصدقة عند بذلها؛ بحٌث ال تعلم الشمال ما
تنفقه الٌمٌن مع قربها ومالزمتها له.

 .6رجل تصدق بصدقة
فأخفاها حتى ال تعلم
شماله ما تنفقه ٌمٌنه
 .7رجل دعته امرأة ذات
يٍ اشذ االترالءاخ أٌ ًٚشأد انًشء ػٍ َفغّ فٛصثش ،ئال أٌ يٍ سأدذّ
منصب وجمال فقال إنً ايشأج راخ َفٕر ٔعهطح ٔجًالٚ ،ؼذ اترالؤِ أشذ اترالء ،ألَّ ئٌ ذؼفف
أخاف هللا
خاف يٍ اَرمايٓا ،نكُّ ٚشفض طهثٓا لائال :ئَ ٙأخاف هللا سب انؼانً.ٍٛ
 .2الدروس واألحكام المستفادة من حدٌث السبعة:
 إخالص العبادة هلل تعالى.
 حرص المؤمن على تحري السرٌة فً أعماله اإلحسانٌة.
 ذكر الرجال فً الحدٌث ال مفهوم له ،فالحدٌث ٌشمل الرجال والنساء.
 تعظٌم الشرع ألمر العدل فً كل شؤون الحٌاة.
 مرحلة الشباب من أهم مراحل العمر.
 بٌان فضل بٌوت هللا ،ومنزلة من ٌعمرها.
 للنفس البشرٌة رغبات وشهوات ،وجه اإلسالم لسبل إشباعها.
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قٌمة اإلخالص فً
الكرم واإلحسان
قٌمة التحلً بالعفة

w

 انًذٕس انثاَ :ٙانرذه ٙتاألٔصاف انغثؼح أعاط صالح انًجرًغ ٔاعرمشاسِ.
ئٌ انًرأيم ف ٙانذذٚس ٚجذ أٌ ذهك انخصال انر ٙذضًُٓا جًؼد دمٕق هللا ٔدمٕق انُفظ ٔدمٕق انغٛش ْٙٔ ،تذٌٔ شك
أٔصاف ذغٓى ف ٙتُاء يجرًغ فاضم يغرمش ذغٕدِ لٛى انخٛش ٔانؼفح ٔانرؼأٌ ٔانرمٕٖ....

 انًذٕس انثانس:انرؼشٚف تاألخالق انذًٛذج ٔانذػٕج ئن ٙانرذه ٙتٓا يٍ يمرضٛاخ اإلًٚاٌ:
ئٌ انٓذف األعاع ٙيٍ دذٚس "انغثؼح انزٚ ٍٚظهٓى هللا" أٌ َرذهٗ تأػظى األخالق ٔأكًم األٔصاف انر ٙذغؼذ اإلَغاٌ
ف ٙانذَٛا ٔاٜخشج ،تاإلضافح ئنٗ انرذه ،ٙفاٌ انرؼشٚف تٓا ٔانذػٕج ئنٓٛا يٍ صًٛى اإلًٚاٌ انز٘ ٚذس ػهٗ انرؼأٌ ػهٗ انثش
ٔانرمٕٖ ،نذذٚس ":الٚإيٍ أدذكى درٗ ٚذة ألخ ّٛيا ٚذة نُفغّ".
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