
َوُرُسًلا َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن قَ ْبُل َوُرُسًلا َلْم نَ ْقُصْصُهْم َعَلْيَك وََكلََّم اللَُّه ُموَسى 
ا النساء(461) َتْكِليما  

ا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا  َوَلِكِن قَاَل َربِّ َأرِِني َأْنظُْر ِإَلْيَك قَاَل َلْن تَ َراِني  وََكلََّمُه رَبُّهُ َوَلمَّ
ا  ا َتَجلَّى رَبُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّ اْنظُْر ِإَلى اْلَجَبِل فَِإِن اْستَ َقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تَ َراِني فَ َلمَّ

ا َأفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تُ ْبُت ِإلَْيَك َوَأنَا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنيَن  ا فَ َلمَّ َوَخرَّ ُموَسى َصِعقا
 االعراف411

ا َلُه ُخَواٌر َأَلْم يَ َرْوا َأنَُّه َواتَّخَ  اَل َذ قَ ْوُم ُموَسى ِمْن بَ ْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجًلا َجَسدا
 االعراف( 411َواَل يَ ْهِديِهْم َسِبيًلا اتََّخُذوُه وََكانُوا ظَاِلِميَن ) ُيَكلُِّمُهمْ 

( قَاَل َبْل فَ َعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذا 62قَاُلوا َأَأْنَت فَ َعْلَت َهَذا ِبآِلَهِتَنا يَا ِإبْ َراِهيُم )
( فَ َرَجُعوا ِإَلى َأنْ ُفِسِهْم فَ َقاُلوا ِإنَُّكْم َأنْ ُتُم 61) يَ ْنِطُقونَ فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا 

 )االنبياء( ثُمَّ ُنِكُسوا َعَلى رُُءوِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤاَلِء يَ ْنِطُقونَ 61الظَّاِلُموَن )
َماَواِت َواْْلَْرِض َوِإَذا َقَضى َأْمراا فَِإنََّما يَ ُقوُل َلُه  َبِديُع   البقرة(441) ُكْن فَ َيُكونُ السَّ

يس(12) ُكْن فَ َيُكونُ ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئاا َأْن يَ ُقوَل َلُه    

 النحل(14ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدنَاُه َأْن نَ ُقوَل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن ) ِإنََّما قَ ْولَُنا
 َأِبي ُهَريْ َرَة رضي اهلل عنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم: ِإنَّ اهلَل 

ا، نَاَدى ِجْبرِيَل: ِإنَّ اهلَل َقْد َأَحبَّ ُفًلَنا  ا، فََأِحبَُّه، تَ َباَرَك َوتَ َعاَلى، ِإَذا َأَحبَّ َعْبدا
َماِء: ِإنَّ اهلَل َقْد َأَحبَّ ُفًلَناا فََأِحبُّوُه فَ ُيِحبُُّه  فَ ُيِحبُُّه ِجْبرِيُل ثُمَّ يُ َناِدي ِجْبرِيُل ِفي السَّ

َماِء، َويُوضُع َلُه اْلَقُبوُل ِفي َأْهِل اَْلْرضِ  وإذا أبغض عبدا دعا  )متفق عليه(َأْهُل السَّ



نا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل جبريل فيقول إني أبغض فًل
السماء إن اهلل يبغض فًلنا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في 

 )مسلم(اْلرض 
وعن أبي موسى اْلشعري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 

ولون نعم إذا مات ولد لعبد قال اهلل عز وجل لمًلئكته قبضتم ولد عبدي فيق
فيقولون حمدك  ماذا قال عبديفيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول 

 واسترجع فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ) حسن لغيره (
ِإنَّ ِللَِّه َمًلَِئَكةا »  -صلى اهلل عليه وسلم  -َعْن َأِبى ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

َيُطوُفوَن ِفى الطُُّرِق ، يَ ْلَتِمُسوَن َأْهَل الذِّْكِر ، فَِإَذا َوَجُدوا قَ ْوماا َيْذُكُروَن اللََّه تَ َناَدْوا 
نْ َيا . قَاَل  َماِء الدُّ وا ِإَلى َحاَجِتُكْم . قَاَل فَ َيُحفُّونَ ُهْم بَِأْجِنَحِتِهْم ِإَلى السَّ َهُلمُّ

ُهْم َما يَ ُقوُل ِعَباِدى قَاُلوا يَ ُقوُلوَن ُيَسبُِّحوَنَك ، فَ َيْسأَُلُهْم رَب ُُّهْم َوْهَو أَ  ْعَلُم ِمن ْ
ُدوَنَك . ُروَنَك ، َوَيْحَمُدوَنَك َويَُمجِّ  َوُيَكب ِّ

قَاَل فَ يَ ُقوُل َهْل رََأْوِنى قَاَل فَ يَ ُقوُلوَن اَل َواللَِّه َما رََأْوَك . قَاَل فَ يَ ُقوُل وََكْيَف َلْو 
ا ، َوَأْكثَ َر رََأْوِنى قَاَل يَ قُ  وُلوَن َلْو رََأْوَك َكانُوا َأَشدَّ َلَك ِعَباَدةا ، َوَأَشدَّ َلَك َتْمِجيدا

ا . قَاَل يَ ُقوُل َفَما َيْسأَُلوِنى قَاَل  . قَاَل يَ ُقوُل َوَهْل  َيْسأَُلوَنَك اْلَجنَّةَ َلَك َتْسِبيحا
ْوَها . قَاَل يَ ُقوُل َفَكْيَف َلْو َأن َُّهْم رََأْوَها قَاَل رََأْوَها قَاَل يَ ُقوُلوَن اَل َواللَِّه يَا َربِّ َما رَأَ 

ا ، َوَأَشدَّ َلَها َطَلباا ، َوَأْعَظَم ِفيَها  َها ِحْرصا يَ ُقوُلوَن َلْو َأن َُّهْم رََأْوَها َكانُوا َأَشدَّ َعَلي ْ
ُذوَن قَاَل يَ ُقوُلوَن ِمَن النَّاِر . قَالَ  يَ ُقوُل َوَهْل رََأْوَها قَاَل  َرْغَبةا . قَاَل َفِممَّ يَ تَ َعوَّ

يَ ُقوُلوَن اَل َواللَِّه َما رََأْوَها . قَاَل يَ ُقوُل َفَكْيَف َلْو رََأْوَها قَاَل يَ ُقوُلوَن َلْو رََأْوَها َكانُوا 



َها ِفَراراا ، َوَأَشدَّ َلَها َمَخاَفةا . قَاَل فَ يَ ُقوُل فَُأْشِهدُُكْم َأنِّى َقْد َغَفرْ  ُت َلُهْم . َأَشدَّ ِمن ْ
ُهْم ِإنََّما َجاَء ِلَحاَجٍة . قَاَل ُهُم  قَاَل يَ ُقوُل َمَلٌك ِمَن اْلَمًلَِئَكِة ِفيِهْم ُفًَلٌن َلْيَس ِمن ْ

 البخاري«اْلُجَلَساُء اَل َيْشَقى ِبِهْم َجِليُسُهْم 
 يتكلم اهلل يوم القيامة

ليه وسلم، َأنَُّه قَاَل: ِإنَّ اهلَل ْبِن ُعَمَر رضي اهلل عنهما، َعْن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل ع
مَواُت بَِيِميِنِه، ثُمَّ يَ ُقوُل:   َأنَا اْلَمِلكُ يَ ْقِبُض يَ ْوَم اْلِقَياَمِة اَْلْرَض، َوَتُكوُن السَّ

 )البخاري(، َأْيَن ُمُلوُك اَْلْرضِ َأنَا اْلَمِلكُ ثُمَّ يَ ُقوُل: 
 عن أبي هريرة قال 

: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم إن اهلل يقول يوم القيامة أين المتحابون  
 )مسلم(يوم ال ظل إال ظلي  أظلهم في ظليبجًللي اليوم 

حديث َأِبي ُهَريْ َرَة، َأنَّ النَّاس قَاُلوا: يَا َرُسوَل اهلِل َهْل نَ َرى رَب ََّنا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة قَاَل: 
َلَة اْلَبْدِر َلْيَس ُدونَُه َسَحاٌب قَاُلوا اَل يَا َرُسوَل اهلِل قَاَل: َهْل ُتَماُروَن فِ  ي اْلَقَمِر َلي ْ

ْمِس َلْيَس ُدونَ َها َسَحاٌب قَاُلوا اَل يَا َرُسوَل اهلِل، قَاَل: فَِإنَّكْم  فَ َهْل تَماُروَن ِفي الشَّ
ُهْم تَ َرْونَُه َكَذِلَك ُيْحَشُر النَّاُس يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ ي َ  ُقوُل َمْن َكاَن يَ ْعبُد َشْيئاا فَ ْلَيْتبَ ْعُه، َفِمن ْ

َقى هِذِه  ُهْم َمْن يَ تَِّبُع الطََّواِغيَت َوتَ ب ْ ُهْم َمْن يَ تَِّبُع اْلَقَمر، َوِمن ْ ْمَس، َوِمن ْ َمْن يَ تَِّبُع الشَّ
فَ يَ ُقوُل أَنَا رَبُُّكْم، فَ يَ ُقوُلوَن هَذا َمَكانُ َنا َحتَّى  فَ َيْأتِيِهُم اهللُ ، اْلُمَُّة ِفيَها ُمَناِفُقوَها

فَ يَ ُقوُل َأنَا رَبُُّكْم، َفيُقوُلوَن َأْنَت  فَ َيْأتِيِهُم اهللُ يَْأتِيَ َنا رَب َُّنا، فَِإَذا َجاَء رَب َُّنا َعَرفْ َناُه، 
 َهنََّم، فََأُكوُن َأوََّل َمْن َيُجوُز ِمنَ فَ َيْدُعوُهْم، َوُيْضَرُب الصَِّراُط بَ ْيَن َظْهَراَنْي جَ رَب َُّنا، 

 متفق عليه



ُد اْرَفْع رَْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمع، َوَسْل تُ ْعَطْه، َواْشَفْع ُتَشفَّْع؛ فََأَقوُل يَا  فَ يُ َقاُل يَا ُمَحمَّ
ِكْبرِيَاِئي َوَعَظَمِتي َوَجًلَِلي وَ  َوِعزَِّتيَربِّ اْئَذْن ِلي ِفيَمْن قَاَل اَل ِإلَه ِإالَّ اهللُ، فَ يَ ُقوُل 

َها َمْن قَاَل ال ِإله إالَّ اهللُ   )متفق عليه(ُْلْخرَِجنَّ ِمن ْ
 اعظم نعيم اهل الجنة

( ُهْم َوَأْزَواُجُهْم ِفي ِظًَلٍل َعَلى 55ِإنَّ َأْصَحاَب اْلَجنَِّة اْليَ ْوَم ِفي ُشُغٍل فَاِكُهوَن )
ُعوَن )56اْْلَرَاِئِك ُمتَِّكُئوَن ) ِمْن  َسًَلٌم قَ ْوالا ( 51( َلُهْم ِفيَها فَاِكَهٌة َوَلُهْم َما َيدَّ

 يس(51َربٍّ َرِحيٍم )
على اهلل( ومعناها ما صدقت ان اهلل يسهل هذا  من العبارات الخاطئة)ما صدقت

 ولكن قل )ما صدقت ان فًلنا يوافق(-----االمر وفيه من سوء الظن باهلل 
 

 
 

 


