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  هِ قِ لْ ى خَ لَ عَ  اهللاِ  وِّ لُ اُت عُ بَ ثْـ إِ 
  

  )ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ دليٍل من الكِ  مائةُ (

  

  

  مع وإعدادج

  أبي الحسن خوجلي إبراهيم عمر
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  سم اهللا الرحمن الرحيمب

وعلى  دٍ مَّ حَ نا مُ يِّ بِ ه نَ ورسولِ  اهللاِ  على عبدِ  المَ والسَّ  الةُ والصَّ  العالمينَ  ربِّ  هللاِ  الحمدُ 

  بعدُ وَ  ،ينَ عِ مَ جْ أَ  هِ بِ حْ وصَ  هِ آلِ 

ه وبما ه في كتابِ نفسَ  بهِ  اهللاُ  فَ صَ ا وَ مَ يماَن بِ الى اإلِ عَ تَـ  باهللاِ  يمانِ اِإل  يمِ مِ من صَ  فإنَّ 

، َال عَ وَ  لَّ جَ  باهللاِ  على ما يليقُ  ذلكَ  ى اهللا عليه وسلم، وإثباتَ ه صلَّ رسولُ  بهِ  هُ فَ صَ وَ 

 ه بذلكَ عبادَ  رَ مَ ى أَ تعالَ  اهللاَ  ، فإنَّ هِ ورسولِ  اهللاِ  رِ ألمْ  عانِ واإلذْ  سليمِ ى التَّ وهذا مقتضَ 

يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل : (ن قائلٍ مِ  عزَّ  الَ قَ فَـ 

ُفْر ِباللَِّه َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َعَلى َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َأنـَْزَل ِمْن قَـْبُل َوَمْن َيكْ 

ْوِم اْآلِخِر فَـَقْد َضلَّ َضَالًال    .136النساء  سورة) بَِعيًداَواْليـَ

عن صفات كماله وأسماء جالله، وما أنزل  ما في القرآن هو إخباره سبحانه مُ ظَ عْ وأَ 

رت لوهية والربوبية والتعظيم؛ ولذا كثُ ه في األقِّ حِ وبِ  ،ه بهعبادَ  رِّفَ عَ يُـ اهللا القرآن إال لِ 

كانت   العلُم ُكلَّما: الحاجة إليه، وقد قال أهل العلم على ذلك لعظيمِ  ةُ الدالَّ  اآلياتُ 

  .رَ هَ ه َأظْ أدلتُ  كثَر كانتْ إليه أَ  الناسِ  حاجةُ 

، فقد تضافرت األدلة العلوِّ  وعظمته صفةُ  اهللاِ  على كمالِ  الدالةِ  ومن تلك الصفاتِ 

القرآنية  ياتمن اآل المئاتِ  في إثبات هذه الصفة، حتى بلغتِ  وتكاثرت

 ا إال أن ينفوا هذه الصفةَ وْ بَـ أَ  قد اسِ النَّ  بعضَ  دُ جِ ومع ذلك نَ  النبوية،واألحاديث 
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من  في هذه الرسالة طائفةً  أن أذكرَ  تُ رأي، ولذا وال برهانٍ  ها، بال حجةٍ و رُ وينكِ 

هللا  ، وتنزيهاً ؛ إحقاقاً للَحقِّ وإبطاالً للباطلِ هللا تعالى ُلوِّ العُ  صفةَ  تُ بِ ثْ التي تُـ  النصوصِ 

  : بـــــــــ هاوقد أسميت ن كلِّ ما يناِفي كماَله الَواِجَب،عجلَّ َوَعَال 

  ھِ قِ لْ ى خَ لَ عَ  هللاِ  وِّ لُ عُ  إثباتِ 

نَّةِ  دلیلٍ  مائةُ (   )من الِكَتاِب والسُّ

نافعـاً لعبـاده، إنـه  ،هِ موافقـًا لمرضـاتِ  ،هِ خالصـًا لوجِهـ هذا العمـلَ  أن يجعلَ  أسألُ  واهللاَ 

وهــذا أوان الشــروع فــي المقصــود واهللا الموفــق والهــادي ال ، انه قريــٌب مجيــبٌ ســبح

 .إله إال هو
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هللا  وِّ لُ القرآن على عُ من دلة األ: الفصل األول

  :تعالى

  دل القرآن على علو اهللا سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته من أوجهٍ 

  :، فمن ذلكمن النصوصِ  طائفةٌ  وجهٍ  كلِّ  وتحت ،رةٍ كثي

التصریح بالعلو المطلق ذاتاً وشرفاً وقدراً، : الوجھ األول

  :قال تعالى

  256: البقرة) َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ / (1

  1: األعلى) َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اْألَْعَلى/ (2

  20: الليل) ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِه رَبِِّه اْألَْعَلى/ (3

َعالِ / (3   9:الرعد) َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمتـَ

  34: النساء) ِإنَّ الّلَه َكاَن َعِلي�ا َكِبيًرا/ (4

  23:سبأ) َقاُلوا َماَذا َقاَل رَبُُّكْم َقاُلوا اْلَحقَّ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيرُ / (5

  51:الشورى) ِحَي ِبِإْذنِِه َما َيَشاء ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ َأْو يـُْرِسَل َرُسوًال فـَُيو / (6

َوْحَدُه َكَفْرُتْم َوِإن ُيْشَرْك ِبِه تـُْؤِمُنوا َفاْلُحْكُم ِللَِّه اْلَعِليِّ  َذِلُكم ِبأَنَُّه ِإَذا ُدِعَي اللَّهُ / (7

  12:غافر) اْلَكِبيرِ 
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َما يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ / (8

  62:الحج) اْلَكِبير

َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ ) (9

  30:لقمان) اْلَكِبير

فقد  اتِ الذَّ  علوِّ  دونَ  رِ دْ القَ  كافًة، ومن زعم أنه علوُّ وهذا يشمل العلو بمعانيه  

  . هِ بِ  لهُ  ، وما ال برهانَ وقال ما ليس له به علمٌ  صِّ في النَّ  تحكَّمَ 

. 3:الحديد) ُهَو اْألَوَُّل َواْآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ / (10

ن شاء اهللا تفسير النبي صلى اهللا عليه وسلم السم والظاهر بمعنى العالي، وسيأتي إ

  ".شيءٌ ك فليس فوقَ  وأنت الظاهرُ : " اهللا الظاهر بقوله

في السماء، قال  سبحانھ التصریح بأنھ: الوجھ الثاني

  :تعالى

ْنُتْم َأْم َأمِ  اْألَْرَض َفِإَذا ِهَي َتُمورُ َأَأِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماِء َأْن َيْخِسَف ِبُكُم / (12و11

ْعَلُموَن َكْيَف نَِذيِر َمْن ِفي السََّماِء َأْن يـُْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا فَ  : سورة الملك )َستـَ

  17ـــــ16

ومن في السماء هو اهللا جل وعال، وال يُلتَفت لمن زعم أن المراد جبريل؛ فإن اهللا 

  .عليه السالم من جبريل ، الالعباد نفَسه تعالى يخوِّفُ 
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كما قال ) على(بمعنى  )في(أي في العلو المطلق، أو إن  )السماء في(ومعني 

نَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخل: (تعالى حاكياً قول فرعون   .أي على جذوع النخل) َوَألَُصلِّبـَ

  :قال هللا تعالي: التصریح بالفوقیة: الوجھ الثالث

   18:األنعام )َخِبيرُ َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو اْلَحِكيُم الْ / (13

َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت / (14

ْتُه ُرُسُلَنا َوُهْم َال يـَُفرُِّطون   61:األنعام) تـََوفـَّ

ْن َدابٍَّة َواْلَمَالِئَكُة َوُهْم َال َولِلَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض مِ (/ 15

  .سورة النحل )50(َيَخاُفوَن رَبـَُّهْم ِمْن فَـْوِقِهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن ) 49(َيْسَتْكِبُروَن 

  :قال هللا تعالى: التصریح برفع األشیاء إلیھ: الوجھ الرابع

ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا ِإْذ َقاَل اللَُّه يَا ِعيَسى ِإنِّي ُمتـََوفِّيكَ / (16 ) َورَاِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهِّ

  55:آل عمران

َعُه اللَُّه ِإَلْيِه وََكاَن اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما/ (17   158:النساء) َبْل َرفـَ

  10:فاطر) َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفَـُعهُ / (18

التصریح بصعود األشیاء وعروجھا : الخامس الوجھ

  :تعالى قال: إلیھ

   10:فاطر) ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِّبُ / (19
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: المعارج) تـَْعُرُج اْلَمَالِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِه ِفي يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن أَْلَف َسَنةٍ / (20

4  

  5: السجدة) يَُدبـُِّر اْألَْمَر ِمَن السََّماء ِإَلى اْألَْرِض ثُمَّ يـَْعُرُج ِإَلْيه/ (21

قال : التصریح بتنزیل األشیاء من عنده: الوجھ السادس

  :تعالى

ُقْل نـَزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَِّك بِاْلَحقِّ ِلُيَثبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرى / (22

  102:النحل) لِْلُمْسِلِمين

ْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّه اْلَعزِيِز اْلحَ / (23   1:الزمر) ِكيمِ تـَ

ْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّه اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ / (24   2:غافر) تـَ

ْنزِيٌل ِمَن الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ / (25   2: فصلت) تـَ

ْنزِيٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِميَن /( 26    43:الحاقة) تـَ

ْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِميَن / 27 ْلِبَك ) 193(وُح اْألَِميُن نـََزَل ِبِه الرُّ ) 192(َوِإنَُّه لَتـَ َعَلى قـَ

  .سورة الشعراء )194(لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن 

) اتَِّبُعوا َما أُْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن رَبُِّكْم َوَال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه َأْوِلَياَء َقِليًال َما َتذَكَُّرون/ (28

  3: األعراف

ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِمي/ (29   42:فصلت) دٍ تـَ
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َلِة اْلَقْدرِ / (30 َزْلَناُه ِفي لَيـْ   1: القدر) ِإنَّا أَنـْ

َلٍة ُمَبارََكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذرِيَن ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم َأْمًرا ِمْن  ِإنَّا/ (31 َزْلَناُه ِفي لَيـْ أَنـْ

  5، 4، 3: الدخان) ِعْنِدنَا ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلينَ 

نـَُهُم / (32 َنا بـَيـْ ُهْم َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغَيانًا وَُكْفًرا َوَأْلَقيـْ َوَلَيزِيَدنَّ َكِثيًرا ِمنـْ

ْغَضاَء ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ    64:المائدة) اْلَعَداَوَة َواْلبـَ

ْنِجيَل َوَما أُْنِزَل إِ / (33 لَْيِهْم ِمْن رَبِِّهْم َألََكُلوا ِمْن فَـْوِقِهْم َوَلْو َأنـَُّهْم َأَقاُموا التـَّْورَاَة َواْإلِ

ُهْم َساَء َما يـَْعَمُلون ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثيٌر ِمنـْ   66:المائدة) َوِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهْم ِمنـْ

َما بـَلَّْغَت ِرَسالََتُه يَا َأيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن َلْم تـَْفَعْل فَ / (34

  67:المائدة) َواللَُّه يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ 

ْنِجيَل َوَما أُْنِزَل / (35 ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحتَّى تُِقيُموا التـَّْورَاَة َواْإلِ

ُهْم َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغَيانًا وَُكْفًرا َفَال تَْأَس ِإلَْيُكْم ِمْن رَبِّ  ُكْم َولََيزِيَدنَّ َكِثيًرا ِمنـْ

  68: المائدة)َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

ُروا ِإنِّي َمَعُكْم َويـَُقوُلوَن َلْوَال أُْنِزَل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن رَبِِّه فَـُقْل ِإنََّما اْلَغْيُب ِللَِّه َفانـَْتظِ / (36

  20: يونس) ِمَن اْلُمْنَتِظرِينَ 

َر النَّاِس َال / (37 تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوالَِّذي أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك اْلَحقُّ َوَلِكنَّ َأْكثـَ

  1:الرعد) يـُْؤِمُنونَ 
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قَـْبِل َأْن يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب بـَْغَتًة  َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن رَبُِّكْم ِمنْ / (38

ُتْم َال َتْشُعُرون   55:الزمر) َوأَنـْ

َر اللَِّه َأبـَْتِغي َحَكًما َوُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِإَلْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصًَّال َوالَِّذيَن / (39 َغيـْ َأفـَ

َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعَلُموَن َأنَُّه ُمنـَزٌَّل ِمْن رَبِّ  ) َك ِباْلَحقِّ َفَال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَترِينَ آتـَيـْ

  114: األنعام

َأَفَمْن يـَْعَلُم َأنََّما أُْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن رَبَِّك اْلَحقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى ِإنََّما يـََتذَكَُّر ُأوُلو / (40

  13:الرعد) اْألَْلَبابِ 

ي أُْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن رَبَِّك ُهَو اْلَحقَّ َويـَْهِدي ِإَلى َويـََرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَّذِ / (41

  6:سبأ) ِصَراِط اْلَعزِيِز اْلَحِميدِ 

  

وقد ذكره : التصریح باالستواء على العرش: الوجھ السابع

بها،  اإليمانِ  ةِ يَّ همِّ وأَ  ةِ فَ الصِّ  هذهِ  رِ قدْ  مِ ياهللا تعالى في سبع آيات؛ تنبيهاً على عظ

  :قال تعالى

ِإنَّ رَبَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ اْستَـَوى َعَلى / (42

   54:األعراف) اْلَعْرِش يـُْغِشي اللَّْيَل النـََّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيثًا
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ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ اْستَـَوى َعَلى  ِإنَّ رَبَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِفي/ (43

  3: يونس) اْلَعْرِش يَُدبـُِّر اْألَْمرَ 

اللَُّه الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد تـََرْونـََها ثُمَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش َوَسخََّر / (44

  2:الرعد) الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجِري ِألََجٍل ُمَسم�ى

  5:طه) الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستـََوى(/ 45

ُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستـََوى َعَلى / (46 نـَ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ

  59: الفرقان) اْلَعْرِش الرَّْحَمُن َفاْسَأْل ِبِه َخِبيًرا

ُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستـََوى َعَلى اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَ / (47 نـَ ْرَض َوَما بـَيـْ

  4:السجدة) اْلَعْرِش َما َلُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َوَال َشِفيع

) ُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ اْستـََوى َعَلى اْلَعْرشِ / (48

  4: الحديد

   15:غافر) َرِفيُع الدَّرََجاِت ُذو اْلَعْرشِ / (49

وال يجوز تحريف معنى االستواء إلى االستيالء أو القدرة؛ فإن هذا خالف لغة 

، ويلزم على هذا التحريف لوازم فاسدة، فُ لَ عليه السَّ  عَ مَ جْ ما أَ  العرب، وخالفُ 

يز القول ومنها تجو  تعالى اهللا عن ذلك، أن هناك منازعاً هللا في عرشه، :منها
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باالستواء على سائر المخلوقات بمعنى االستيالء عليها، ونحو ذلك من اللوازم 

  .الفاسدة، وفساد الالزم يدل على فساد الملزوم

َوالَِّذي َخَلَق : (تعالى اهللا ومعنى االستواء على العرش العلوُّ واالرتفاُع عليه، قال

ُووا ) 12(ْلِك َواْألَنـَْعاِم َما تـَرَْكُبوَن اْألَْزَواَج ُكلََّها َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلفُ  لَِتْستـَ

ُتْم َعَلْيِه َوتـَُقوُلوا ُسْبَحاَن  َعَلى ظُُهورِِه ثُمَّ َتْذُكُروا نِْعَمَة رَبُِّكْم ِإَذا اْستَـَويـْ

َر لََنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِنِين أي لتعلوا على ظهور الفلك . الزخرف) الَِّذي َسخَّ

  . مواألنعا

 باختصاص بعض المخلوقات التصریح: الوجھ الثامن

  :قال تعالى: بأنھا عنده

  206:األعراف) ِإنَّ الَِّذيَن ِعْنَد رَبَِّك ال َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدتِه/ (50

   19:األنبياء) َوَمْن ِعْنَدُه ال َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدتِِه َوال َيْسَتْحِسُرونَ / (51

) ِن اْسَتْكبـَُروا َفالَِّذيَن ِعْنَد رَبَِّك ُيَسبُِّحوَن َلُه ِباللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوُهْم َال َيْسَأُمونَفإِ / (52

  38:فصلت

َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال ِللَِّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قَاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك بـَْيًتا / (53

  11:التحريم) ِني ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ ِفي اْلَجنَِّة َوَنجِّ 



- 13  - 
 

آل ) َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد رَبِِّهْم يـُْرزَُقونَ / (54

ية بأن أرواح الشهداء وسيأتي إن شاء اهللا في أدلة السنة تفسير اآل. 169:عمران

  .  في حواصِل طيٍر ُخضٍر تأوي إلى قناديل معلقة تحت عرش الرحمن

  

 ودَ عُ الصُّ  امَ إخباره تعالى عن فرعون أنھ رَ : الوجھ التاسع

إن هللا  :موسى علیھ السالم في قولھ بَ ذِّ كَ إلى السماء لیُ 

  :قال تعالى. في السماء

  اْلَمَألُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيِري َفَأْوِقْد ِلي يَا َوَقاَل ِفْرَعْوُن يَا َأيـَُّها / (55

َهاَماُن َعَلى الطِّيِن َفاْجَعْل ِلي َصْرًحا َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإنِّي َألَظُنُُّه ِمَن 

  38:القصص) اْلَكاِذبِينَ 

َأْسَباَب السََّماَواِت  ًحا َلَعلِّي أَبـُْلُغ اْألَْسَبابَ َوَقاَل ِفْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبِن ِلي َصرْ / (56

َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإنِّي َألَظُنُُّه َكاِذبًا وََكَذِلَك زُيَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعِن 

  37ـــ36:غافر) السَِّبيِل َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإالَّ ِفي تـََباب

 دَ أن يفنِّ  ، فأراد فرعونُ اءِ مَ في السَّ  اهللاَ  بأنَّ  فرعونَ  أن موسى أخبرَ  آليتان علىا دلَّتِ 

: موسى ويقول بَ ذِّ كَ َل فيُ زِ نْ يَـ  مَّ ثُ  ،ى عليهقَ رْ يَـ لِ  حِ رْ الصَّ  ببناءِ  رَ مَ ا أَ ذَ ولِ  ،ىوسَ مُ  الَ ما قَ 
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قول موسى إن اهللا في أي في ) َوِإنِّي َألَظُنُُّه َكاِذبًا: (، ولهذا قال!!موسى أَر ربَّ  مْ لَ 

  :ولهذا قال أهل العلم ؛له رٌ اهللا منكِ  لعلوِّ  لٌ فهو معطِّ  ،فرعونُ  مَ عَ هكذا زَ  السماء، 

  . يٌّ مِ هْ جَ  يٌّ نِ وْ عَ رْ فهو فِ  وَّ لُ العُ  رَ كَ نْ ، ومن أَ  يٌّ دِ مَّ حَ مُ  يٌّ وِ وسَ من أقر بالعلو فهو مُ 
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 هللاِ  وِّ لُ ى عُ لَ عَ  ةِ نَّ السُّ من  ةُ دلَّ األ: الفصل الثاني

  :ھُ انَ حَ بْ سُ 

منها  أوردتُ  ،كثيرةٍ   الى في أحاديثَ عَ ه وتَـ سبحانَ  اهللاِ  على علوِّ  ةُ النبويَّ  السنةُ  تِ لَّ دَ 

ها كثرُ ها، وأَ عِ إلى مواضِ  وِ مع العزْ  ،األحاديثِ  مضمونَ  حُ تحت أبواٍب توضِّ  طائفًة،

عليه  تنبيهِ لل ؛من الصحيحين، وقد زدُت في حجِم الخطِّ عند موضع الشاهد

  .ــــ تلك األبوابَ  الكريمُ  وإليك ـــ أيها القارئُ 

  هللا في السماء وجواز السؤال عن هللا بأین أنَّ باب ما جاء في إثبات 

َجارِيٌَة تـَْرَعى  يوََكاَنْت لِ  :َقالَ  َرْضَي اللَُّه َعْنهُ ي مِ لَ السُّ  مِ كَ بن الحَ  معاويةَ  عن/ 57

يُب َقْد َذَهَب ِبَشاٍة ِمْن  ،َفاطََّلْعُت َذاَت يـَْومٍ  ،ْلَجوَّانِيَّةِ ِقَبَل ُأُحٍد َوا يَغَنًما لِ  َفِإَذا الذِّ

َفأَتـَْيُت  ،َصَكْكتـَُها َصكَّةً  يَلِكنِّ  ،آَسُف َكَما يَْأَسُفونَ  ،آَدمَ  يَوَأنَا رَُجٌل ِمْن بَنِ  ،ِمَهاَغنَ 

َال يَا َرُسوَل اللَِّه َأفَ  :قـُْلتُ  ،يَّ فَـَعظََّم َذِلَك َعلَ  ،صلى اهللا عليه وسلمَرُسوَل اللَِّه 

ْيُتُه ِبَها ،ِبَها ياْئِتنِ  :َقالَ  ؟ُأْعِتُقَها  يفِ  :قَاَلتْ ؟ َأْيَن اللَُّه  :فـََقاَل َلَها ،َفَأتـَ

َأْعِتْقَها فَِإنـََّها  :َقالَ  ،َأْنَت َرُسوُل اللَّهِ  :قَاَلتْ  ؟َمْن َأنَا :قَالَ ، السََّماءِ 

  .سلم وأبوداود والنسائيرواه م      .ُمْؤِمَنةٌ 
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه قال/ 58

ُر السََّماِء َصَباًحا  ؟َأَال َتْأَمُنوِني َوَأنَا َأِميُن َمْن ِفي السََّماءِ  :وسلم يَْأتِيِني َخبـَ

  .البخاري ومسلمو  في الموطأ مالكرواه    .َوَمَساءً 

  

ُلُغ ِبِه َعْن َعبْ / 59 الرَّاِحُموَن  :صلى اهللا عليه وسلم النبيَّ ِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو يـَبـْ

رواه  .السََّماءِ  ياْرَحُموا َأْهَل اَألْرِض يـَْرَحْمُكْم َمْن فِ  ،يـَْرَحُمُهُم الرَّْحَمنُ 

  .أبوداود والترمذي وصححه األلباني

  

 لَ تَ قْ يُـ  نْ أَ  ةَ ظَ يْ رَ ي قُـ نِ على بَ  مَ كَ حَ  داً عْ أن سَ  أبي وقاص َرْضَي اللَُّه َعْنهُ  عن سعد/ 60

 رَ كِ ذُ فَ  ،همأموالُ  مَ سَ قْ تُـ  نْ وأَ  ،هميُّ ارِ رَ ى ذَ بَ سْ تُ  وأنْ  ،ىوسَ عليه المُ  تْ رَ من جَ  هم كلُّ نْ مِ 

الذي  اهللاِ  مِ كْ حُ فيهم بِ  تَ مْ كَ حَ  :فقال ،صلى اهللا عليه و سلم بيِّ ذلك للنَّ 

   .النسائي في الكبرى وصححه األلبانيرواه  .اتٍ اوَ مَ سَ  عِ بْ سَ  به فوقَ  مَ كَ حَ 
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 :صلى اهللا عليه وسلم َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  :قَالَ  َرْضَي اللَُّه َعْنهُ  َعْن أَِبى ُهَريْـَرةَ / 61

 يِإالَّ َكاَن الَّذِ ِبَيِدِه َما ِمْن َرُجٍل َيْدُعو اْمَرَأَتُه ِإَلى ِفَراِشَها فَـَتْأَبى َعَلْيِه  ينـَْفسِ  يَوالَّذِ 

َها يفِ  َها السََّماِء َساِخطًا َعَليـْ   .رواه مسلم .َحتَّى يـَْرَضى َعنـْ

  

ى لَ عَ  رٍ كْ و بَ بُ دخل أَ  مَ ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  بيُّ النَّ  ضَ بِ ا قُ لمَّ  :الَ قَ  رَ مَ عُ  بنِ اعن / 62

 تَ بْ ي طِ مِّ وأُ  ي أنتَ بِ أَ بِ  :وقال ،هُ تَ هَ بْـ جَ  لَ بَّ قَـ وَ  يهِ لَ عَ  بَّ كَ أَ فَ  ،مَ لَّ وسَ  عليهِ  ى اهللاُ لَّ صَ  يِّ بِ النَّ 

 اهللاَ  دُ بُ عْ ومن كان يَـ  ،قد ماتَ  اً دمَّ حَ فإن مُ  اً دمَّ حَ مُ  دُ بُ عْ يَـ  من كانَ  :وقال ،تاً يِّ ومَ  اً حيَّ 

رواه البخاري في التاريخ الكبير وابن  .وتُ مُ ال يَ  حيٌّ  اءِ مَ في السَّ  فإن اهللاَ 

   .أبي شيبة في مصنفه

  

نـََزَلْت آيَُة اْلِحَجاِب ِفي زَيـَْنَب ِبْنِت  :قالُه َعْنُه َأَنس ْبن َماِلٍك َرِضَي اللَّ عن / 63

ًزا َوَلْحًما َها يـَْوَمِئٍذ ُخبـْ وََكاَنْت تـَْفَخُر َعَلى ِنَساِء النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه  ،َجْحٍش َوَأْطَعَم َعَليـْ

  .رواه البخاري .ِإنَّ اللََّه أَْنَكَحِني ِفي السََّماءِ  :وََكاَنْت تـَُقولُ  ،َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
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َجاَء زَْيُد ْبُن َحارِثََة َيْشُكو َفَجَعَل النَِّبيُّ  :قَالَ  بن مالك َرْضَي اللَُّه َعْنهُ  َعْن َأَنسٍ / 64

َلْو َكاَن  :َقاَل َأَنسٌ  ،اتَِّق اللََّه َوَأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجكَ  :َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ 

َفَكاَنْت زَيـَْنُب تَـْفَخُر  :َقالَ  ،َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاِتًما َشْيًئا َلَكَتَم َهِذهِ َرُسوُل اللَِّه 

َزوََّجُكنَّ َأَهاِليُكنَّ َوَزوََّجِني اللَُّه  :َعَلى َأْزَواِج النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم تـَُقولُ 

  .رواه البخاري.    اتٍ َسَماوَ تـََعاَلى ِمْن فَـْوِق َسْبِع 

  

ِإنَّ اْلَميَِّت َتْحُضُرُه  :َعْن أَِبي ُهَريْـَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ / 65

َكاَنْت ِفي   ،اْلَمَالِئَكُة َفِإَذا َكاَن الرَُّجُل الصَّاِلُح َقاُلوا اْخُرِجي أَيـَّتُـَها النـَّْفُس الطَّيَِّبةُ 

َفَال  ،َوَربٍّ َغْيِر َغْضَبانَ  ،َواْخُرِجي َحِميَدًة َوَأْبِشِري ِبَرْوٍح َورَْيَحانٍ  ،الطَّيِّبِ  اْلَجَسدِ 

ْفَتُح َلهُ  ،ثُمَّ يـُْعَرُج ِبَها ِإَلى السََّماءِ  ،يـََزاُل يـَُقاُل َلَها َذِلَك َحتَّى َتْخُرجَ  ُيْستـَ يـَُقالُ  ،فـَ  :فـَ

يـَُقالُ  ؟َمْن َهَذا  ،َكاَنْت ِفي اْلَجَسِد الطَّيِّبِ   ،َمْرَحًبا بِالنـَّْفِس الطَّيَِّبةِ  :الُ فَـيـُقَ  ،ُفَالنٌ  :فـَ

َفَال يـََزاُل يـَُقاُل  ،ِبَرْوٍح َورَْيَحاٍن َوَربٍّ َغْيِر َغْضَبانَ  ـــــ َويـَُقالُ ــــ اْدُخِلي َحِميَدًة َوأَْبِشِري 

َماِء الَِّتي َلَها َذِلكَ  رواه    .ِفيَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  َحتَّى يـُْنتـََهى ِبَها ِإَلى السَّ

    . أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين
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َراِء ْبِن َعاِزٍب / 66 َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  :َقالَ رضي اهللا عنهما َعِن اْلبـَ

َنا ِإَلى اْلَقبْ  ،َوَسلََّم ِفي ِجَنازَِة رَُجٍل ِمْن اْألَْنَصارِ  َهيـْ تـَ َفَجَلَس َرُسوُل  ،ِر َوَلمَّا يـُْلَحدْ فَانـْ

رَ  ،اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجَلْسَنا َحْوَلهُ  َوِفي َيِدِه ُعوٌد  ،وََكَأنَّ َعَلى رُُءوِسَنا الطَّيـْ

ْيِن َأْو  اْسَتِعيُذوا ِباللَِّه ِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ  :فـََرَفَع رَْأَسُه فَـَقالَ  ،يـَْنُكُت ِفي اْألَْرضِ  َمرَّتـَ

َباٍل ِمْن اْآلِخَرِة  :ثُمَّ َقالَ  ،َثَالثًا َيا َوِإقـْ نـْ ِإنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقطَاٍع ِمْن الدُّ

َمَعُهْم َكَفٌن ِمْن  ،َكَأنَّ ُوُجوَهُهْم الشَّْمسُ   ،نـََزَل ِإَلْيِه َمَالِئَكٌة ِمْن السََّماِء ِبيُض اْلُوُجوهِ 

ثُمَّ َيِجيُء  ،َحتَّى َيْجِلُسوا ِمْنُه َمدَّ اْلَبَصرِ  ،َوَحُنوٌط ِمْن َحُنوِط اْلَجنَّةِ  ،ْكَفاِن اْلَجنَّةِ أَ 

َها النـَّْفُس الطَّيَِّبُة  :فَـيـَُقولُ  ،ِعْنَد رَْأِسهِ  َحتَّى َيْجِلسَ  ،َمَلُك اْلَمْوِت َعَلْيِه السََّالم أَيـَّتـُ

فَـَتْخُرُج َتِسيُل َكَما َتِسيُل اْلَقْطَرُة ِمْن ِفي  :َقالَ  :اللَِّه َوِرْضَوانٍ  اْخُرِجي ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمنْ 

َيْأُخُذَها َقاِء فـَ َحتَّى يَْأُخُذوَها  ،َفِإَذا َأَخَذَها َلْم َيَدُعوَها ِفي يَِدِه َطْرَفَة َعْينٍ  ،السِّ

َها َكَأْطَيِب نـَْفَحِة ِمْسٍك َويَ  ،َوِفي َذِلَك اْلَحُنوطِ  ،فَـَيْجَعُلوَها ِفي َذِلَك اْلَكَفنِ  ْخُرُج ِمنـْ

َيْصَعُدوَن ِبَها َفَال يَُمرُّوَن  :قَالَ  ،ُوِجَدْت َعَلى َوْجِه اْألَْرضِ  َعَلى َمَإلٍ ـــ يـَْعِني ِبَها ــــ فـَ

يـَُقوُلونَ  ؟َما َهَذا الرُّوُح الطَّيِّبُ  :ِمْن اْلَمَالِئَكِة ِإالَّ َقالُوا ِبَأْحَسِن  ُفَالُن ْبُن ُفَالنٍ  :فـَ

َيا َيا، َأْسَمائِِه الَِّتي َكانُوا ُيَسمُّونَُه ِبَها ِفي الدُّنـْ نـْ ُهوا ِبَها ِإَلى السََّماِء الدُّ  ،َحتَّى يـَْنتـَ

ْفِتُحوَن َلهُ  ُعُه ِمْن ُكلِّ َسَماٍء ُمَقرَّبُوَها ِإَلى السََّماِء الَِّتي َتِليَها ،فَـَيْستـَ ُيَشيـِّ  ،فـَيُـْفَتُح َلُهْم فـَ

ُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  ،ى يـُْنتَـَهى ِبِه ِإَلى السََّماِء السَّاِبَعةِ َحتَّ  اْكتُُبوا ِكَتاَب  :فـَيـَ
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َها َخَلْقتُـُهمْ  ؛َوَأِعيُدوُه ِإَلى اْألَْرضِ  ،َعْبِدي ِفي ِعلِّيِّينَ  َها  ،َوِفيَها ُأِعيُدُهمْ  ،َفِإنِّي ِمنـْ َوِمنـْ

تـَُعاُد رُوُحُه ِفي َجَسِدهِ  :َقالَ  ،ُأْخرُِجُهْم تَارًَة ُأْخَرى  ،فَـَيْأتِيِه َمَلَكاِن فَـُيْجِلَسانِهِ  ،فـَ

ُقوَالِن َلهُ  ،رَبَِّي اللَّهُ  :فَـيـَُقولُ  ؟َمْن رَبُّكَ  :فَـيـَُقوَالِن َلهُ  ِديِنَي  :فَـيـَُقولُ  ؟َما ِديُنكَ  :فَـيـَ

ْسَالمُ  فَـيـَُقوُل ُهَو َرُسوُل اللَِّه َصلَّى  ؟مْ َما َهَذا الرَُّجُل الَِّذي بُِعَث ِفيكُ  :فَـيـَُقوَالِن َلهُ  ،اْإلِ

ُقولُ ؟ َوَما ِعْلُمك :فَـيـَُقوَالِن َلهُ  ،اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَـَرْأُت ِكَتاَب اللَِّه َفآَمْنُت ِبِه  :فَـيـَ

َفَأْفِرُشوُه ِمْن  ،َأْن َصَدَق َعْبِدي :فـَيُـَناِدي ُمَناٍد ِفي السََّماءِ  ،َوَصدَّْقتُ 

َتُحوا َلُه بَابًا ِإَلى اْلَجنَّةِ  ،َأْلِبُسوُه ِمْن اْلَجنَّةِ وَ  ،اْلَجنَّةِ  َقاَل فَـَيْأتِيِه ِمْن َرْوِحَها  ،َوافـْ

  .رواه أحمد بَسَنٍد صحيحٍ . َويـُْفَسُح َلُه ِفي قَـْبرِِه َمدَّ َبَصرِهِ  ،َوِطيِبَها

  

ُهَما َقاَل َلمَّا بـََلغَ / 67 َعُث النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه  َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ َأبَا َذرٍّ َمبـْ

الَِّذي ارَْكْب ِإَلى َهَذا اْلَواِدي َفاْعَلْم ِلي ِعْلَم َهَذا الرَُّجِل  :َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِألَِخيهِ 

ري رواه البخا .َواْسَمْع ِمْن قَـْوِلهِ  ،يـَْزُعُم َأنَُّه نَِبيٌّ يَْأتِيِه اْلَخبـَُر ِمْن السََّماءِ 

  .ومسلم
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َرَة َقالَ /68  يَفِإنِّ  ؛اْحِشُدوا :صلى اهللا عليه وسلم َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  :َعْن َأِبى ُهَريـْ

َرأُ َعَلْيُكْم ثـُُلَث اْلُقْرآنِ  اللَِّه صلى اهللا عليه  يُّ ثُمَّ َخَرَج نَبِ  ،َفَحَشَد َمْن َحَشدَ . َسَأقـْ

أَُرى  يِإنِّ  :فـََقاَل بـَْعُضَنا ِلبـَْعضٍ  ،مَّ َدَخلَ ثُ  ،)ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ ( فَـَقَرَأ  ،وسلم

اللَِّه صلى اهللا  يُّ ثُمَّ َخَرَج نَبِ  ،َأْدَخَلهُ  يَفَذاَك الَّذِ  ،َهَذا َخبـٌَر َجاَءُه ِمَن السََّماءِ 

َرأُ َعَلْيُكْم ثـُُلَث اْلُقْرآِن َأَال ِإنـََّها تَـ  يِإنِّ  :فَـَقالَ  ،عليه وسلم ْعِدُل ثـُُلَث قـُْلُت َلُكْم َسَأقـْ

  .رواه مسلم.     اْلُقْرآنِ 

  

ِإنَّ  :َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم :َقالَ رضي اهللا عنه َعْن أَِبى ُهَريْـَرَة / 69

ثُمَّ فَـُيِحبُُّه ِجْبرِيُل  :َفَأِحبَُّه َقالَ ُأِحبُّ ُفَالنًا  يِإنِّ  :اللََّه ِإَذا َأَحبَّ َعْبًدا َدَعا ِجْبرِيَل فـََقالَ 

ُقولُ  السََّماءِ  يفِ  ييـَُنادِ  يـَ  السََّماِء،فَـُيِحبُُّه َأْهُل . ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ ُفالَنًا فََأِحبُّوهُ  :فـَ

 يَوِإَذا َأبـَْغَض َعْبًدا َدَعا ِجْبرِيَل فـَيـَُقوُل ِإنِّ . اَألْرضِ  يثُمَّ يُوَضُع َلُه اْلَقُبوُل فِ  :َقالَ 

ِإنَّ اللََّه  :َأْهِل السََّماءِ  يفِ  يثُمَّ يـَُنادِ فَـيُْبِغُضُه ِجْبرِيُل  :َقالَ  ،َفَأْبِغْضهُ أُْبِغُض ُفالَنًا 

ْغَضاُء فِ : َفأَْبِغُضوُه َقالَ يـُْبِغُض ُفَالنًا  يُْبِغُضونَُه ثُمَّ ُتوَضُع َلُه اْلبـَ .                      اَألْرضِ  يفـَ

  . رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم
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َرةَ  يأَبعن / 70  :ِإنَّ نَِبيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ  :َرْضَي اللَُّه َعْنُه قال ُهَريـْ

َماِء  َضَرَبْت اْلَمَالِئَكُة بَِأْجِنَحِتَها ُخْضَعانًا ِلَقْوِلِه  ِإَذا َقَضى اللَُّه اْألَْمَر ِفي السَّ

} فـُزَِّع َعْن قـُُلوِبِهْم َقاُلوا َماَذا قَاَل رَبُُّكْم َقالُوا{َفِإَذا  ،َكَأنَُّه ِسْلِسَلٌة َعَلى َصْفَوانٍ 

  .رواه البخاري ومسلم. }اْلَحقَّ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيرُ {ِللَِّذي َقاَل 

  

اهللا عنه بـَْعَد َوَفاِة َرُسوِل اللَِّه  يَقاَل أَبُو َبْكٍر رض :َقالَ  َرْضَي اللَُّه َعْنهُ  َعْن َأَنسٍ / 71

اْنطَِلْق ِبَنا ِإَلى ُأمِّ َأْيَمَن نـَُزورَُها َكَما َكاَن َرُسوُل اللَِّه صلى  : عليه وسلم ِلُعَمرَ صلى اهللا

َها َبَكتْ  ،اهللا عليه وسلم يـَُزورَُها َنا ِإَليـْ َهيـْ َما ِعْنَد  ؟َما يـُْبِكيكِ  :فَـَقاَال َلَها ،فَـَلمَّا انـْتـَ

ٌر ِلَرُسوِلِه صلى اهللا عليه وسل َقاَلتْ  ،ماللَِّه َخيـْ َأْن َال َأُكوَن َأْعَلُم َأنَّ َما  يَما َأْبكِ  :فـَ

ٌر ِلَرُسوِلِه صلى اهللا عليه وسلم َقِد  يَ َأنَّ اْلَوحْ  يَوَلِكْن َأْبكِ ؛ ِعْنَد اللَِّه َخيـْ

ُهَما َعَلى اْلُبَكاِء َفَجَعَال يـَْبِكَياِن َمَعَها،انـَْقَطَع ِمَن السََّماءِ    .مرواه مسل    .فـََهيََّجتـْ

  

ْبَل َمْوتَِها َعَلى َعاِئَشَة َوِهَي  :أَِبي ُمَلْيَكَة َقالَ  اْبنِ  عن/ 72 اْسَتْأَذَن اْبُن َعبَّاٍس قـَ

اْبُن َعمِّ َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  :َأْخَشى َأْن يـُْثِنَي َعَليَّ َفِقيلَ  :َمْغُلوبٌَة َقاَلتْ 

ِبَخْيٍر ِإْن  :َقاَلتْ  ؟َكْيَف َتِجِديَنكِ   :فَـَقالَ  ،اْئَذنُوا َلهُ  :َقاَلتْ  ،ينَ َوِمْن ُوُجوِه اْلُمْسِلمِ 
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َوَلْم  ،َزْوَجُة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،فَأَْنِت ِبَخْيٍر ِإْن َشاَء اللَّهُ  :َقالَ  ،اتـََّقْيتُ 

َركِ   :فَـَقاَلتْ  ،َوَدَخَل اْبُن الزُّبـَْيِر ِخَالَفهُ  ،السََّماءِ َونـََزَل ُعْذُرِك ِمْن  ،يـَْنِكْح ِبْكًرا َغيـْ

  .رواه البخاري.  َدَخَل اْبُن َعبَّاٍس َفَأثـَْنى َعَليَّ َوَوِدْدُت َأنِّي ُكْنُت ِنْسًيا َمْنِسي�ا

  

  باب في اسمي هللا الظاھر واألعلى

: ُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن أَِبي ُهَريْـَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل قَاَل رَ  /73

َلَك شَ  َوأَْنَت  ءٌ يشَ ٌء َوأَْنَت اآلِخُر فَـَلْيَس بـَْعَدَك ياللَُّهمَّ َأْنَت اَألوَُّل فَـَلْيَس قَـبـْ

ْيَن يْ َوَأْنَت اْلَباِطُن فـََلْيَس ُدوَنَك شَ  ،ءٌ يالظَّاِهُر فـََلْيَس فـَْوَقَك شَ  ٌء اْقِض َعنَّا الدَّ

  .رواه مسلم. َأْغِنَنا ِمَن اْلَفْقرِ وَ 

  

َصلَّْيُت َمَع النَِّبىِّ صلى اهللا عليه  :َقالَ  بِن الَيَماِن َرْضَي اللَُّه َعْنهُ  َعْن ُحَذيـَْفةَ / 74

َقَرَة فَـُقْلُت يـَرَْكُع ِعْنَد اْلِماَئةِ  َتَتَح اْلبـَ َلٍة َفافـْ ُقْلُت ُيَصلِّى ِبهَ . وسلم َذاَت لَيـْ ا ثُمَّ َمَضى فـَ

َتَتَح النَِّساَء فَـَقَرَأَها ،رَْكَعٍة َفَمَضى فَـُقْلُت يـَرَْكُع ِبَها يفِ  َتَتَح آَل ِعْمَراَن  ،ثُمَّ افـْ ثُمَّ افـْ

َوِإَذا َمرَّ  ،َوِإَذا َمرَّ ِبُسَؤاٍل َسَألَ  ،ِإَذا َمرَّ ِبآيٍَة ِفيَها َتْسِبيٌح َسبَّحَ  ،يـَْقَرأُ ُمتـََرسِّالً  ،فَـَقَرَأَها

َفَكاَن رُُكوُعُه َنْحًوا ِمْن ِقَياِمِه  ،ُسْبَحاَن رَبَِّى اْلَعِظيمِ  :تـََعوََّذ ثُمَّ رََكَع َفَجَعَل يـَُقولُ  بِتـََعوُّذٍ 
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 :ثُمَّ َقاَم َطِويًال َقرِيًبا ِممَّا رََكَع ثُمَّ َسَجَد فـََقالَ  ،َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدهُ  :ثُمَّ َقالَ 

  .رواه مسلم  .اَن ُسُجوُدُه َقرِيًبا ِمْن ِقَياِمهِ َفكَ ى،ُسْبَحاَن رَبَِّى اَألْعلَ 

  باب ذكر صعود األشیاء ورفعھا إلى هللا تعالى

َمْن  :َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َقالَ  َعْن أَِبي ُهَريْـَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ / 75

َفِإنَّ اللََّه  ،َوَال َيْصَعُد ِإَلى اللَِّه ِإالَّ الطَّيِّبُ  ،بٍ َتَصدََّق ِبَعْدِل َتْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطيِّ 

َقبـَُّلَها ِبَيِميِنِه ثُمَّ يـَُربِّيَها ِلَصاِحِبِه َكَما يـَُربِّي َأَحدُُكْم فـُُلوَُّه َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل اْلَجَبلِ  . يـَتـَ

  .رواه البخاري ومسلم

  

هُ  رَ مَ عُ  وعن ابنِ / 76  :موسلَّ  عليهِ  ى اهللاِ صلَّ  اهللاِ  رسولُ  قالَ  :ا قالَ مَ َرْضَي اللَُّه َعنـْ

   .ةٌ ارَ رَ ا شَ هَ نـَّ كأَ   ماءِ ى السَّ لَ إِ  دُ عَ صْ ها تَ فإنَّ  ؛لومِ ظْ المَ  وةَ عْ وا دَ قُ اتـَّ 

  وصحََّحُه األَلباِني في صحيح الجامع رواه الحاكم 

  

وُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َقاَم ِفيَنا َرسُ  :َقالَ  َرْضَي اللَُّه َعْنهُ  َعْن أَِبى ُموَسى/ 77

َيْخِفُض  ،َلُه َأْن يـََنامَ  يلَّ َال يـََناُم َوَال يـَْنَبغِ ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوجَ  :فـََقالَ  ،ِبَخْمِس َكِلَماتٍ 

ُعهُ  َوَعَمُل النـََّهاِر  ،يـُْرَفُع ِإَلْيِه َعَمُل اللَّْيِل قَـْبَل َعَمِل النـََّهارِ  ،اْلِقْسَط َويـَْرفـَ
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تـََهى ِإَلْيِه  ،ِحَجابُُه النُّورُ  ،َعَمِل اللَّْيلِ قـَْبَل  َلْو َكَشَفُه َألْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما انـْ

  .رواه مسلم. َبَصُرُه ِمْن َخْلِقهِ 

  

ُهَما زَْيدٍ  ْبنِ  ُأَساَمةَ عن / 78 يَا َرُسوَل اللَِّه َلْم َأَرَك َتُصوُم  :قـُْلتُ  :َقالَ  َرْضَي اللَُّه َعنـْ

َذِلَك َشْهٌر يـَْغُفُل النَّاُس َعْنُه بـَْيَن َرَجٍب  :َقالَ  ،ا ِمَن الشُُّهوِر َما َتُصوُم ِمْن َشْعَبانَ َشْهرً 

َفُأِحبُّ َأْن  ،َوُهَو َشْهٌر تـُْرَفُع ِفيِه اَألْعَماُل ِإَلى َربِّ اْلَعاَلِمينَ  ،َوَرَمَضانَ 

  .مد والنسائي وحسَّنه األلبانيرواه أح                 .َوأَنَا َصاِئمٌ  عملييـُْرَفَع 

  

 :َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ َرْضَي اللَُّه َعْنُه َعْن أَِبي ُهَريْـَرَة / 79

َعاقَـُبوَن ِفيُكْم َمَالِئَكٌة ِباللَّْيِل َوَمَالِئَكٌة بِالنـََّهارِ  َصَالِة َوَيْجَتِمُعوَن ِفي َصَالِة اْلَعْصِر وَ  ،يـَتـَ

َكْيَف : فـََيْسأَلُُهْم َوُهَو َأْعَلُم ِبِهمْ  ،ثُمَّ يـَْعُرُج الَِّذيَن بَاتُوا ِفيُكمْ  ،اْلَفْجرِ 

َناُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ  ،تـَرَْكَناُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ  :فَـيـَُقوُلونَ  ؟تـَرَْكُتْم ِعَباِدي رواه . َوَأتـَيـْ

  .البخاري ومسلم
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ِإنَّ ِللَِّه  :َقالَ  صلى اهللا عليه وسلم يِّ َعِن النَّبِ  َرْضَي اللَُّه َعْنهُ  َعْن أَِبى ُهَريْـَرةَ / 80

تـََباَرَك َوتَـَعاَلى َمالَِئَكًة َسيَّارًَة ُفْضًال يـََتبـَُّعوَن َمَجاِلَس الذِّْكِر َفِإَذا َوَجُدوا َمْجِلًسا ِفيِه 

ُهْم َوبـَْيَن ِذْكٌر قـََعُدوا َمَعُهْم َوَحفَّ بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ِبَأجْ  نـَ ِنَحِتِهْم َحتَّى َيْمَلُئوا َما بـَيـْ

َيا َفِإَذا تـََفرَُّقوا  نـْ فـََيْسأَلُُهُم  :َقالَ ، َعَرُجوا َوَصِعُدوا ِإَلى السََّماءِ السََّماِء الدُّ

َنا ِمْن ِعْندِ  :فَـيـَُقوُلونَ  ؟ِمْن َأْيَن ِجْئُتمْ  :اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو َأْعَلُم ِبِهمْ  ِعَباٍد  ِجئـْ

 :َقالَ ، اَألْرِض ُيَسبُِّحوَنَك َويَُكبـُِّروَنَك َويـَُهلُِّلوَنَك َوَيْحَمُدوَنَك َوَيْسأَُلوَنكَ  فيَلَك 

 أيالَ  :قَاُلوا جنتي؟َوَهْل رََأْوا  :َقالَ  ،َيْسَأُلوَنَك َجنََّتكَ  :َقالُوا يسألوني؟َوَماَذا 

 :َقالُوا ي؟َوِممَّ َيْسَتِجيُرونَنِ  :قَالَ  ،وا َوَيْسَتِجيُروَنكَ َقالُ  جنتي؟َقاَل َفَكْيَف َلْو رََأْوا ،َربِّ 

 :َقاُلوا ي؟َفَكْيَف َلْو رََأْوا نَارِ  :َقالَ  ،الَ  :َقالُوا ي؟َوَهْل رََأْوا نَارِ  :َقالَ  ،ِمْن نَاِرَك يَا َربِّ 

ُقولُ  :َقالَ  ،َوَيْستـَْغِفُروَنكَ  َوَأَجْرتـُُهْم ِممَّا  ،َما َسأَلُوا َقْد َغَفْرُت َلُهْم َفَأْعَطْيتـُُهمْ  :فـَيـَ

ُقولُوَن َربِّ ِفيِهْم ُفَالٌن َعْبٌد َخطَّاءٌ  :قَالَ  ،اْسَتَجارُوا  :َقالَ  ،ِإنََّما َمرَّ َفَجَلَس َمَعُهمْ  ،فَـيـَ

 .رواه مسلم. ُهُم اْلَقْوُم َال َيْشَقى ِبِهْم َجِليُسُهمْ  ،َوَلُه َغَفْرتُ  :فَـيـَُقولُ 
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    ءفع الیدین إلى هللا عند الدعاباب ما جاء في ر  

أَيـَُّها  :َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم :َقالَ  رضي اهللا عنه َعْن أَِبى ُهَريْـَرةَ / 81

َن ِليالنَّاُس ِإنَّ اللََّه طَيٌِّب َال يـَْقَبُل ِإالَّ طَيًِّبا َوِإنَّ اللََّه َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر ِبِه اْلُمْرسَ 

َوَقاَل ) ِبَما تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ  ييَا َأيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإنِّ  (فَـَقالَ 

َناُكمْ ( ثُمَّ ذََكَر الرَُّجَل يُِطيُل السََّفَر  ،)يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقـْ

َوَمْطَعُمُه َحَراٌم َوَمْشَربُُه َحَراٌم  َيُمدُّ َيَدْيِه ِإَلى السََّماِء يَا َربِّ يَا َربِّ  َأْشَعَث َأْغبـَرَ 

رواه مسلم .                ِباْلَحَراِم َفأَنَّى ُيْسَتَجاُب ِلَذِلكَ  يَ َوَمْلَبُسُه َحَراٌم َوُغذِ 

  .والترمذي

  

ِإنَّ  :َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم :َقالَ  َرْضَي اللَُّه َعْنهُ  َعْن َسْلَمانَ / 82

َأْن يـَُردَُّهَما  ِإَذا رََفَع َيَدْيِه ِإلَْيهِ ِمْن َعْبِدِه  يرَبَُّكْم تـََباَرَك َوتـََعاَلى َحِيىٌّ َكرِيٌم َيْسَتْحيِ 

  .رواه أبوداود والترمذي وصححه األلباني.  اً ِصْفر 

  

َأَصاَبْت النَّاَس َسَنٌة َعَلى َعْهِد النَِّبيِّ  :َقالَ  للَُّه َعْنهُ َرْضَي ا َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ / 83

َنا النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطُب ِفي يـَْوِم ُجُمَعٍة َقاَم  ،َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يـْ فَـبـَ
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َقالَ  ،َأْعَراِبيٌّ   ،فـََرَفَع َيَدْيهِ  ،َجاَع اْلِعَياُل َفادُْع اللََّه َلَنايَا َرُسوَل اللَِّه َهَلَك اْلَماُل وَ  :فـَ

فـََوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َما َوَضَعَها َحتَّى ثَاَر السََّحاُب َأْمثَاَل  ،َوَما نـََرى ِفي السََّماِء قَـَزَعةً 

ُر َعَلى ِلْحَيِتِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ثُمَّ َلْم يـَْنِزْل َعْن ِمْنَبرِِه َحتَّى رَأَْيُت اْلَمَطَر يـََتَحادَ  ،اْلِجَبالِ 

 ،َوِمْن اْلَغِد َوبـَْعَد اْلَغِد َوالَِّذي يَِليِه َحتَّى اْلُجُمَعِة اْألُْخَرى ،َفُمِطْرنَا يـَْوَمَنا َذِلكَ  ،َوَسلَّمَ 

ُرُه ـــ َوَقاَم َذِلَك اْألَْعَراِبيُّ  َم اْلِبَناُء َوَغِرَق اْلَمالُ يَا َرُسوَل اللَِّه تَـ  :فَـَقالَ ـــ َأْو َقاَل َغيـْ  ،َهدَّ

َنا اللَُّهمَّ  :فـََرَفَع َيَدْيِه فـََقالَ  ،فَادُْع اللََّه َلَنا َنا َوَال َعَليـْ َفَما ُيِشيُر ِبَيِدِه  ،َحَواَليـْ

اْلَواِدي َوَساَل  ،َوَصاَرْت اْلَمِديَنُة ِمْثَل اْلَجْوبَةِ  ،ِإَلى نَاِحَيٍة ِمْن السََّحاِب ِإالَّ انـَْفَرَجتْ 

رواه .                    َوَلْم َيِجْئ َأَحٌد ِمْن نَاِحَيٍة ِإالَّ َحدََّث بِاْلَجْودِ  ،قَـَناُة َشْهًرا

  .البخاري ومسلم

  

ُهَما َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ / 84 صلى اهللا عليه  يَّ َأنَّ النَّبِ  َرْضَي اللَُّه َعنـْ

َربِّ ِإنـَُّهنَّ َأْضَلْلَن َكِثيًرا ِمَن النَّاِس َفَمْن ( ِإبـَْراِهيَم  ياللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فِ وسلم َتَال قـَْوَل 

بـُْهْم فَِإنـَُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن ( َوَقاَل ِعيَسى َعَلْيِه السََّالُم  .اآليَةَ ) يفَِإنَُّه ِمنِّ  يتَِبَعنِ  ِإْن تـَُعذِّ

 .يأُمَّتِ  ياللَُّهمَّ ُأمَّتِ  :َوَقالَ  ،فـََرَفَع َيَدْيهِ ) َعزِيُز اْلَحِكيمُ تـَْغِفْر َلُهْم َفِإنََّك َأْنَت الْ 

َفَسْلُه َما ــــ َورَبَُّك َأْعَلُم ــــ يَا ِجْبرِيُل اْذَهْب ِإَلى ُمَحمٍَّد  :َوَبَكى فـََقاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
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َرُه َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا  ،َالُم َفَسأََلهُ َفأَتَاُه ِجْبرِيُل َعَلْيِه الصََّالُة َوالسَّ  ؟يـُْبِكيكَ  َفَأْخبـَ

يَا ِجْبرِيُل اْذَهْب ِإَلى ُمَحمٍَّد فـَُقْل ِإنَّا  :فَـَقاَل اللَّهُ  ــــ َوُهَو َأْعَلمُ  ال ــــعليه وسلم ِبَما قَ 

  .رواه مسلم       .كَ ؤُ أُمَِّتَك َوَال َنُسو  يَسنـُْرِضيَك فِ 

  

َدَعا النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَماٍء  :َقالَ  ْضَي اللَُّه َعْنهُ رَ  َعْن أَِبي ُموَسى/ 85

ْيٍد أَِبي َعاِمرٍ  :فَـَقالَ  ثُمَّ رََفَع َيَدْيهِ فَـتـََوضََّأ ِبِه   ،َورََأْيُت بـََياَض ِإْبطَْيهِ  ،اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلُعبـَ

ْوَق َكِثيٍر ِمْن َخْلِقَك ِمْن النَّاسِ اللَُّهمَّ اْجَعْلُه يـَْوَم اْلِقَيا :فَـَقالَ  رواه البخاري . َمِة فـَ

  .ومسلم

  

ثَنِ  :َعبَّاٍس َقالَ  اللَِّه ْبنِ  َعْبدِ  عن/ 86 َلمَّا َكاَن يـَْوُم َبْدٍر  :ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب قَالَ  يَحدَّ

َوَأْصَحابُُه َثالَثُِماَئٍة  ،فٌ صلى اهللا عليه وسلم ِإَلى اْلُمْشرِِكيَن َوُهْم َألْ  َنَظَر َرُسوُل اللَّهِ 

ْقَبَل نَبِ  ،َوِتْسَعَة َعَشَر َرُجالً  َلَة  يُّ َفاْستـَ  ،ثُمَّ َمدَّ َيَدْيهِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم اْلِقبـْ

ِإْن اللَُّهمَّ  ي،اللَُّهمَّ آِت َما َوَعْدتَنِ  ي،َما َوَعْدتَنِ  ياللَُّهمَّ َأْنِجْز لِ  :َفَجَعَل يـَْهِتُف ِبَربِّهِ 

َفَمازَاَل يـَْهِتُف ِبَربِِّه  ،اَألْرضِ  يتـَْهِلْك َهِذِه اْلِعَصابَُة ِمْن َأْهِل اِإلْسَالِم الَ تـُْعَبْد فِ 

َلِة َحتَّى َسَقَط رَِداُؤُه َعْن َمْنِكبَـْيهِ  ْقِبَل اْلِقبـْ َفَأَتاُه أَبُو َبْكٍر  ؛َماد�ا َيَدْيِه ُمْستـَ
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ْيهِ َفَأَخَذ ِرَداَءُه َفَأْلَقاُه عَ  َزَمُه ِمْن َورَائِهِ  ،َلى َمْنِكبـَ اَك فَ اللَِّه كَ  يَّ يَا نَبِ  :َوَقالَ  ،ثُمَّ اْلتـَ

ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن (َفَأنـَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  ؛َفِإنَُّه َسيـُْنِجُز َلَك َما َوَعَدكَ  ،ُمَناَشَدُتَك رَبَّكَ 

ُه اللَُّه ) أَْلٍف ِمَن اْلَمالَِئَكِة ُمْرِدِفينَ ُمِمدُُّكْم بِ  يرَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّ  َفَأَمدَّ

  .رواه مسلم والترمذي          .بِاْلَمالَِئَكةِ 

ُهَما أنَّ النبيَّ صلَّى اهللاُ عليِه وسلََّم قاَل  عن جابر بن عبد اهللا/ 87 َرْضَي اللَُّه َعنـْ

ِة الَوَداِع يـَْوَم َعَرَفةَ  ُتْم َقائُِلونَ  يْم ُتْسأَُلوَن َعنِّ َوَأنـْتُ : للنَّاِس في َحجَّ  :َقاُلوا ؟َفَما َأنـْ

ُعَها ِإلَ  ،َنْشَهُد َأنََّك َقْد بـَلَّْغَت َوَأدَّْيَت َوَنَصْحتَ  ى فَـَقاَل بِِإْصَبِعِه السَّبَّابَِة يـَْرفـَ

  .رواه مسلم .اللَُّهمَّ اْشَهِد اللَُّهمَّ اْشَهدْ :السََّماِء َويـَْنُكتـَُها ِإَلى النَّاِس 

  

  باب ما جاء في نزول الوحي من هللا سبحانھ

 :َقالَ عن َكْعِب بن َماِلٍك رضي اهللا عنه ــــ في قصَِّة َتَخلُِّفِه عن غزوة تـَبـَُوَك ــــــ / 88

َغيََّب َيُظنُّ َأنَّ َذِلَك َسَيْخَفى َلُه  ِمَن  يٌ َما َلْم يـَْنِزْل ِفيِه َوحْ فَـَقلَّ َرُجٌل يُرِيُد َأْن يـَتـَ

  .رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم   .ِه َعزَّ َوَجلَّ اللَّ 
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  ھِ وكمالِ  ھِ بعظمتِ  ھ كما یلیقُ جاللُ  جلَّ  بِّ باب في إثباِت نزول الرَّ 

يـَْنِزُل  :َعْن أَِبي ُهَريْـَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ / 89

َيارَبـَُّنا تـَبَ  نـْ َلٍة ِإَلى السََّماِء الدُّ َقى ثـُُلُث اللَّْيِل  ،اَرَك َوتـََعاَلى ُكلَّ لَيـْ ِحيَن يـَبـْ

ْغِفُرِني َفَأْغِفَر  ،َمْن َيْسأَلُِني َفُأْعِطَيهُ  ،َمْن َيْدُعوِني َفَأْسَتِجيَب َلهُ  :يـَُقولُ  ،اْآلِخرُ  َمْن َيْستـَ

  .رواه البخاري ومسلم .َلهُ 

علیھ وعال جلَّ  بِّ تواء الرَّ العرش واس كرِ باب ذِ   

صلى اهللا عليه و سلم  بيَّ النَّ  عَ مِ سَ أنه  َرْضَي اللَُّه َعْنهُ  انِ مِ عْ النـُّ  بنَ  ةَ ادَ تَ قَـ عن /90

ُل في كتاب    .هِ شِ رْ ى على عَ استوَ  هِ من خلقِ  اهللاُ  غَ رَ ا فَـ مَّ لَ : يقول رواه الَخالَّ

  .السُّنَِّة بإسناٍد على شرِط الُبَخاِري

  

َوَال (َعْن َهِذِه اآليَِة  ـــ يعني ابَن َمْسُعوٍد ـــــ َمْسُروٍق َقاَل َسأَْلَنا َعْبَد اللَّهِ  َعنْ / 91

َأَما ِإنَّا  :َقالَ ) َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد رَبِِّهْم يـُْرزَُقونَ َسِبيِل اللَِّه َأْمَواتًا  يْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا فِ تَ 

َجْوِف طَْيٍر ُخْضٍر َلَها قَـَناِديُل  يَأْرَواُحُهْم فِ  :َقالَ فَـ  ،َقْد َسَأْلَنا َعْن َذِلكَ 

 ،ِإَلى تِْلَك اْلَقَناِديلِ  تأويَتْسَرُح ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث َشاَءْت ثُمَّ  ،ُمَعلََّقٌة بِاْلَعْرشِ 

 يَنْشَتهِ  شيءٍ  يَّ أَ  :قَالُوا ؟َهْل َتْشتـَُهوَن َشْيًئا :فَـَقالَ  ،َفاطََّلَع ِإَلْيِهْم رَبـُُّهُم اطَِّالَعةً 
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َنا َفَعَل َذِلَك ِبِهْم َثَالَث َمرَّاتٍ  ؟َوَنْحُن َنْسَرُح ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث ِشئـْ فَـَلمَّا رََأْوا َأنـَُّهْم  ،فـَ

رَُكوا ِمْن َأْن ُيْسأَُلوا َقالُوا ْقَتَل َأْجَساِدنَا َحتَّى نُـ  يُد َأْن تـَُردَّ َأْرَواَحَنا فِ يَا َربِّ نُرِي :َلْن يـُتـْ

رواه مسلم .   فَـَلمَّا رََأى َأْن َلْيَس َلُهْم َحاَجٌة تُرُِكوا ،َسِبيِلَك َمرًَّة ُأْخَرى في

  .والترمذي

  

ِإنَّ ِفي : َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ  َرْضَي اللَُّه َعْنهُ  َعْن أَِبي ُهَريْـَرةَ / 92

َها اللَُّه ِلْلُمَجاِهِديَن ِفي َسِبيِلهِ اْلَجنَِّة ِماَئَة َدرََجٍة أَ  ُهَما َكَما بـَْيَن   ،َعدَّ نـَ ْيِن َما بـَيـْ ُكلُّ َدرََجتـَ

 ،َفِإنَُّه َأْوَسُط اْلَجنَِّة َوَأْعَلى اْلَجنَّةِ  ؛َفِإَذا َسأَْلُتُم اللََّه َفَسُلوُه اْلِفْرَدْوسَ  ،السََّماِء َواْألَْرضِ 

  .رواه البخاري .َوِمْنُه تـََفجَُّر أَنْـَهاُر اْلَجنَّةِ  ،َوفـَْوَقُه َعْرُش الرَّْحَمنِ 

  

ُهَما يرٍ شِ بن بَ  انِ مَ عْ عن النـُّ / 93  عليهِ  ى اهللاُ صلَّ  اهللاِ  رسولُ  قالَ : قال َرْضَي اللَُّه َعنـْ

 نَ فْ طِ عَ نْـ يَـ  والتَّْحِميَد، ليلَ هْ والتـَّ  يحَ بِ سْ التَّ  اهللاِ  لِ َال جَ  نْ مِ  ونَ رُ ذكُ ا تَ مَّ إن مِ  :مَ لَّ وسَ 

 بُّ حِ ا يُ مَ أَ  ،اهَ بِ احِ صَ بِ  رُ كِّ ذَ تُ  ،النحلِ  كدويِّ   دويٌّ  نَّ هُ لَ  ،شِ رْ العَ  لَ وْ حَ 

     .؟ هِ بِ  رُ كِّ ذَ يُ  نْ مَ  لهُ  الُ زَ  يَـ َال  ـــ أو ـــه لَ  ونَ كُ يَ  م أنْ كُ دُ حَ أَ 

  .رواه ابن ماجه وصححه األلباني
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 إنَّ  :وَسلَّمَ عليه  ى اهللاُ صلَّ  اهللاِ  قال رسولُ : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال/ 94

قبل  رَ ؤمَ أن يُ  مخافةَ  ؛العرشِ  نحوَ  رُ ينظُ  دٌّ عِ تَ سْ مُ  بهِ  لَ كِّ وُ  ذْ مُ  ورِ الصُّ  صاحبِ  فَ رْ طَ 

رواه الحاكم وصحََّحُه ووافقه الذهبيُّ .   انِ يَ رِّ دُ  بانِ كَ وْ كَ   يهِ عينَ  كأنَّ   ،هُ فُ رْ إليه طَ  دَّ رتَ أن يَ 

  .لبانيصحيح على شرِط مسلٍم، وصححه األ: وقالَ 

  

َلمَّا  :َعْن أَِبي ُهَريْـَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ / 95

ِإنَّ َرْحَمِتي َغَلَبْت  فـَُهَو ِعْنَدُه فـَْوَق اْلَعْرشِ َقَضى اللَُّه اْلَخْلَق َكَتَب ِفي ِكَتاِبِه 

  .مرواه البخاري ومسل. َغَضِبي

  

  باب ذكر اختصاص بعض المخلوقات بأنھا عنده سبحانھ

َوَما  :َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم :َقالَ  َرْضَي اللَُّه َعْنهُ  َعْن أَِبى ُهَريْـَرةَ / 96

ُلوَن ِكَتاَب اللَّهِ  ياْجَتَمَع قـَْوٌم فِ  نـَهُ  ،بـَْيٍت ِمْن بـُُيوِت اللَِّه يـَتـْ ْم ِإالَّ نـََزَلْت َويـََتَداَرُسونَهُ بـَيـْ

ُهُم الرَّْحَمةُ  ،َعَلْيِهُم السَِّكيَنةُ  ُهُم اْلَمالَِئَكةُ  ،َوَغِشَيتـْ َوذََكَرُهُم اللَُّه ِفيَمْن  ،َوَحفَّتـْ

  .رواه مسلم. َوَمْن َبطََّأ ِبِه َعَمُلُه َلْم ُيْسرِْع ِبِه َنَسُبهُ  ،ِعْنَدهُ 
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صلى اهللا عليه  النبيِّ َأنـَُّهَما َشِهَدا َعَلى  يِّ ُخْدرِ َة َوأَِبى َسِعيٍد الْ أَِبى ُهَريـْرَ  نعَ  /97

ُهُم اْلَمالَِئَكةُ  :وسلم أَنَُّه َقالَ  ُهُم  ،َال يـَْقُعُد قَـْوٌم َيْذُكُروَن اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِإالَّ َحفَّتـْ َوَغِشَيتـْ

  .رواه مسلم    .ْن ِعْنَدهَوذََكَرُهُم اللَُّه ِفيمَ  ،َونـََزَلْت َعَلْيِهُم السَِّكيَنةُ  ،الرَّْحَمةُ 

  

موسى  ه بینَ دِ دُّ رَ وتَ  مَ علیھ وسلَّ  ى هللاُ صلَّ  يِّ بِ النَّ  باب ما جاء في معراجِ 

   الةِ الصَّ  وربِّھ في شأنِ 

ُهَما َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  ْبنِ  َحْزٍم َوَأَنسِ  اْبنِ عن  /98 َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َحتَّى  ،فَـَرَجْعُت ِبَذِلكَ  ،فَـَفَرَض اللَُّه َعَليَّ َخْمِسيَن َصَالةً  :ِة الِمْعَراجِ في ِقصَّ  َوَسلَّمَ 

َقاَل ُموَسى ،َأُمرَّ ِبُموَسى فَـَرَض َعَلْيِهْم  :قـُْلتُ  ؟َما الَِّذي فَـَرَض َعَلى أُمَِّتكَ  :فـَ

 ،فـََرَجْعتُ  ،يُق َذِلكَ َفِإنَّ أُمََّتَك َال ُتطِ  ؛فَـَراِجْع رَبَّكَ  :َقالَ  ،َخْمِسيَن َصَالةً 

َفذََكَر  ،رَاِجْع رَبَّكَ  :فَـَقالَ  ،فـََرَجْعُت ِإَلى ُموَسى ،فـََوَضَع َشْطَرَها ،فـََراَجْعُت رَبِّي

َلهُ  ْرتُهُ  ،فَـَوَضَع َشْطَرَها ،ِمثـْ رَاِجْع رَبََّك َفِإنَّ أُمََّتَك َال  :فـََقالَ  ،فَـَرَجْعُت ِإَلى ُموَسى َفَأْخبـَ

َال  ،ِهَي َخْمٌس َوِهَي َخْمُسونَ  :فـََقالَ  ،فـََراَجْعُت رَبِّي ،فـََرَجْعتُ  ،ُتِطيُق َذِلكَ 
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ُل اْلَقْوُل َلَديَّ  ْيُت  :فـَُقْلتُ  ،رَاِجْع رَبَّكَ  :فـََقالَ  ،فَـَرَجْعُت ِإَلى ُموَسى ،يـَُبدَّ َقْد اْسَتْحيـَ

  .رواه البخاري.  ِمْن رَبِّي

  

صلى اهللا عليه  يَّ بِ النَّ  أنَّ  في ِقصَِّة الِمْعَراجِ  هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضْ رَ  عةَ صَ عْ صَ  بنِ  عن مالكٍ /99

فَـَرَجْعُت َفَمَرْرُت  ،َخْمِسيَن َصَالًة ُكلَّ يـَْومٍ  ،ثُمَّ فُِرَضْت َعَليَّ الصََّلَواتُ : وسلم قال

َقاَل ِبَما أُِمْرَت َقاَل ُأِمْرُت ِبَخْمِسيَن َصَالًة ُكلَّ يـَْومٍ  ُأمََّتَك َال  ِإنَّ  :َقالَ  ،َعَلى ُموَسى فـَ

َلكَ  ،َخْمِسيَن َصَالًة ُكلَّ يـَْومٍ  َتْسَتِطيعُ  بـْ َوَعاَلْجُت بَِني  ،َوِإنِّي َواللَِّه َقْد َجرَّْبُت النَّاَس قـَ

 ،فَاْرِجْع ِإَلى رَبَِّك َفاْسأَْلُه التَّْخِفيَف ِألُمَِّتكَ  ،ِإْسَرائِيَل َأَشدَّ اْلُمَعاَلَجةِ 

َلُه  :فـََقالَ  ،فـََرَجْعُت ِإَلى ُموَسى ،َعْشًرا فـََوَضَع َعنِّي ،فـََرَجْعتُ  فَـَوَضَع  ،فـََرَجْعتُ ِمثـْ

َلهُ  :فَـَقالَ  ،فَـَرَجْعُت ِإَلى ُموَسى ،َعنِّي َعْشًرا فَـَوَضَع َعنِّي َعْشًرا  ،فـََرَجْعتُ  ،ِمثـْ

َلُه  :فَـَقالَ  ،ِإَلى ُموَسى ،فَـَرَجْعتُ   ،ُكلَّ يـَْومٍ َفأُِمْرُت ِبَعْشِر َصَلَواٍت   ،فـََرَجْعتُ ِمثـْ

َلهُ  :فـََقالَ  ،فَـَرَجْعتُ  فـََرَجْعُت ِإَلى  ،َفُأِمْرُت ِبَخْمِس َصَلَواٍت ُكلَّ يـَْومٍ  ،فـََرَجْعتُ  ،ِمثـْ

ِإنَّ ُأمََّتَك َال  :َقالَ  ،أُِمْرُت ِبَخْمِس َصَلَواٍت ُكلَّ يـَْومٍ  :قـُْلتُ  ؟ِبَم أُِمْرتَ  :فَـَقالَ  ،ُموَسى

َلكَ  ،ُكلَّ يـَْومٍ َتْسَتِطيُع َخْمَس َصَلَواٍت   َوَعاَلْجُت بَِني  ،َوِإنِّي َقْد َجرَّْبُت النَّاَس قَـبـْ
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َسأَْلُت رَبِّي  :قَالَ  ،َفاْرِجْع ِإَلى رَبَِّك فَاْسَأْلُه التَّْخِفيَف ِألُمَِّتكَ  ،ِإْسَرائِيَل َأَشدَّ اْلُمَعاَلَجةِ 

  . البخاري ومسلمرواه . َوَلِكنِّي َأْرَضى َوُأَسلِّمُ  ،َحتَّى اْسَتْحيَـْيتُ 

  

صلى اهللا عليه وسلم  يِّ بِ النَّ  راجِ عْ مِ  ةِ صَّ عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه في قِ  /100

َلةٍ : قال ثُمَّ  ،َفَأْوَحى اللَُّه ِفيَما َأْوَحى ِإلَْيِه َخْمِسيَن َصَالًة َعَلى أُمَِّتَك ُكلَّ يـَْوٍم َوَليـْ

يَا ُمَحمَُّد َماَذا َعِهَد ِإلَْيَك  :فَـَقالَ  ،وَسىَفاْحَتَبَسُه مُ  ،َهَبَط َحتَّى بـََلَغ ُموَسى

َلةٍ  :َقالَ  ؟رَبُّكَ  ِإنَّ أُمََّتَك َال َتْسَتِطيُع َذِلَك  :َقالَ  ،َعِهَد ِإَليَّ َخْمِسيَن َصَالًة ُكلَّ يـَْوٍم َولَيـْ

ُهمْ  َفَت النَِّبيُّ َصلَّى ال ،َفاْرِجْع فَـْلُيَخفِّْف َعْنَك رَبَُّك َوَعنـْ لَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ِجْبرِيَل  َفاْلتـَ

فـََعَال ِبِه ِإَلى  ،َفَأَشاَر ِإَلْيِه ِجْبرِيُل َأْن نـََعْم ِإْن ِشْئتَ  ،َكَأنَُّه َيْسَتِشيُرُه ِفي َذِلكَ 

 ،َهَذا َفِإنَّ ُأمَِّتي َال َتْسَتِطيعُ  ؛يَا َربِّ َخفِّْف َعنَّا :ــــ َوُهَو َمَكانَهُ ــــ فَـَقاَل  ،اْلَجبَّارِ 

فـََلْم يـََزْل يـَُردُِّدُه  ،ثُمَّ َرَجَع ِإَلى ُموَسى َفاْحَتَبَسهُ  ،فَـَوَضَع َعْنُه َعْشَر َصَلَواتٍ 

ثُمَّ اْحَتَبَسُه ُموَسى ِعْنَد  ،ُموَسى ِإَلى رَبِِّه َحتَّى َصاَرْت ِإَلى َخْمِس َصَلَواتٍ 

ْوِمي َعَلى َأْدَنى ِمْن َهَذا يَا ُمَحمَُّد َواللَِّه َلَقْد َرا :فَـَقالَ  ،اْلَخْمسِ  َوْدُت بَِني ِإْسَرائِيَل قـَ

َفاْرِجْع  ،َفأُمَُّتَك َأْضَعُف َأْجَساًدا َوقـُُلوبًا َوَأْبَدانًا َوَأْبَصارًا َوَأْسَماًعا ،َفَضُعُفوا فـَتـَرَُكوهُ 

َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ِجْبرِيَل ُكلَّ َذِلَك يـَْلَتِفُت النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه   ،فَـْلُيَخفِّْف َعْنَك رَبُّكَ 
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يَا َربِّ ِإنَّ  :فَـَقالَ  ،فـََرفَـَعُه ِعْنَد اْلَخاِمَسةِ  ،َوَال َيْكَرُه َذِلَك ِجْبرِيلُ  ،ِلُيِشيَر َعَلْيهِ 

 ،اَفَخفِّْف َعنَّ  ،أُمَِّتي ُضَعَفاُء َأْجَساُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم َوَأْسَماُعُهْم َوأَْبَصارُُهْم َوَأْبَدانـُُهمْ 

ُل اْلَقْوُل َلَديَّ  :َقالَ  ،َلبـَّْيَك َوَسْعَدْيكَ  :َقالَ  ،يَا ُمَحمَّدُ  :فَـَقاَل اْلَجبَّارُ  َكَما   ،ِإنَُّه َال يـَُبدَّ

َفِهَي َخْمُسوَن ِفي ُأمِّ  ،َفُكلُّ َحَسَنٍة ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها :َقالَ  ،فَـَرْضُتُه َعَلْيَك ِفي ُأمِّ اْلِكَتابِ 

َخفََّف  :فَـَقالَ  ؟َكْيَف فـََعْلتَ   :فـََقالَ  ،فَـَرَجَع ِإَلى ُموَسى ،َي َخْمٌس َعَلْيكَ َوهِ  ،اْلِكَتابِ 

َقْد َواللَِّه رَاَوْدُت بَِني ِإْسَرائِيَل  :َقاَل ُموَسى ،َأْعطَانَا ِبُكلِّ َحَسَنٍة َعْشَر َأْمثَاِلَها ،َعنَّا

تـَرَُكوهُ  َقاَل َرُسوُل اللَِّه  ،بَِّك فَـْلُيَخفِّْف َعْنَك أَْيًضااْرِجْع ِإَلى رَ  ،َعَلى َأْدَنى ِمْن َذِلَك فـَ

َلْفُت ِإَلْيهِ يَا ُموَسى َقْد َواللَِّه اْسَتْحيَـْيُت ِمْن رَبِّي  :َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،ِممَّا اْختـَ

  .رواه البخاري ومسلم.      َفاْهِبْط بِاْسِم اللَّهِ  :َقالَ 

  

الكتاب  ن، مإعداُده من األدلَِّة في إثباِت صفِة العلوِّ ِهللا تعالىهذا ما تيسََّر جمُعه و 

، وكذا دلَّ منهم واحٌد قطٌّ  فْ ، ولم يخالِ لكَ على ذَ  لفُ السَّ  والسنة، وقد أجمعَ 

أين : بذلك، فلو سألَت طفًال صغيراً  تشهدُ  السليمةُ  ، والفطرةُ اهللاِ  على علوِّ  العقلُ 

في السماء، وختاماً من تدبـََّر هذه األدلة :  تردٍُّد قائالً ألجاَبَك ِبِفْطرتِِه وِبالاهللا؟ 
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طالباً الهدى، ومتجردًا للحقِّ تبيََّن له الصواب، واهللا الموفق والهادي إلى سواِء 

  .السبيِل، وصلَّى اهللاُ وسلَّم وباَرَك على عبِدِه ورسوِله محمٍَّد وآِلِه وصحِبِه َأجمعين
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  والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

  أبوالحسن خوجلي إبراهيم عمر

  0918111791: جوال

www.khogaliibrahim.com 




