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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
 .نعم

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسـلم للـى يني ـا محمـد وللـى  لـ  
 وصحن  والتابعين لهم بإحساٍن إلى يوم الدين.

ـْلَ ا َبْعََّـُهْم َلَلـى َبْعـٍ   : "قول  تعالى:-رحم  هللا تعالى–قال اإلمام ابن كثيٍر  ُُ َََّل ُسـ }ِتْلَك الرُّ
َ اِت َوَأيلْدَياُه ِبُروِح ِمْ هُ  ُ َوَرَََع َبْعََُّهْم َدَرَجاٍت َو َتْيَ ا ِليَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَنيِ  اْلُقُدِس َوَلْو ْم َمْن َكللَم َّللال

ـِن اْلَتَلُفـ ِِ َ ـاُت َوَل َُ اللِذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن َبْعِد َمـا َجـاَءْتُهُم اْلَنيِ  ُ َما اْقَتَت ِمـْ ُهْم َمـْن  َمـَن َشاَء َّللال وا ََ
ُُ َما ُيِريُد{ َ َيْفَع ِِنل َّللال ُ َما اْقَتَتُلوا َوَل  .[253]النقرة: َوِمْ ُهْم َمْن َكَفَر َوَلْو َشاَء َّللال

ُِ َلَلى َبْعٍ  َكَما َقاَل:  ُس َُ َبْعَ  الرُّ ُ  َََّل ينَ ُيْخِنُر َتَعاَلى َأيل ِنيِ  ْلَ ا َبْعَ  ال ل  َلَلى َبْعٍ  }َوَلَقْد َََّل
ْسَراِء: َو َتْيَ ا َداُوَد َزُبوًرا{ ْلَ ا َبْعََُّهْم َلَلى َبْعٍ  ِمْ ُهْم َمْن َوَقاَل َهاُهَ ا:  ،[55]اإلِْ ُُ َََّل ُس }ِتْلَك الرُّ

}ُ ُ َلَلْيهِ -َيْعِ ي: ُموَسى َوُمَحملًدا  [253]النقرة: َكللَم َّللال  َدَم، َكَمـا َوَرَد َوَكـَذِلَك  -َوَسللمَ  ماَصللى َّللال
ــي َ رٍ   ــاَن َلــْن َأِب ــِن ِحنل ِِ اْب ــِحي ــي َص َِ ــْرِو ُّ  ــِديُل اْلَم ــِ  اْلَح ــ ُ -ِب ُ َلْ  ــُهْم  -َرِضــَي َّللال ــَع َبْعََّ }َوَرََ

ِنـيُّ  [253]النقرة: َدَرَجاٍت{ ْسـَراِء ِحـيَن َرَأَّ ال ل َِـي َحـِديِل اإلِْ  ََ  -صـلى هللا لليـ  وسـلم-َكَما َثَنـ
ُل  -السموات ِبَحْسِب َتَفاُوِت َمَ اِزِلِهْم ِلْ َد َّللالِ األينياء َي   .-َلزل َوَج

ِحيَحْيِن َلـْن َأِبـي ُهَرْيـَرةَ  َِ َِي الصل َما اْلَجْمُع َبْيَن َهِذِه اْْلَيِة َوَبْيَن اْلَحِديِل الثلاِب ََ :َُ ِإْن ِقي َقـاَل:  ؟ََ
ٌُ ِمَن  ٌُ ِمَن اْلُمْسِلِميَن َوَرُج َقاَل اْلَيُهوِد ُّ َِي َقَسٍم ُيْقِسُمُ : ال والذ  اصـطفى  ،اْلَيُهودِ اْسَتبل َرُج ََ

َلَطَم ِبَها َوْجَ  اْلَيُهوِد  ِ  ،َلَلى اْلَعاَلِمينَ  موسى َرَََع اْلُمْسِلُم َيَدُه ََ َقاَل: ،ََ  -َأْ  َلِنيُل َوَلَلى ُمَحملدٍ  ََ
ُ َلَلْيِ  َوَسللمَ  ُ َلَلْيِ  َوَسللمَ -ال نيِد ُّ ِإَلى َََجاَء اْلَيُهو  ،-َصللى َّللال َِى َلَلى اْلُمْسِلِم  -َصللى َّللال اْشَت ََ

 ِ َقاَل َرُسـوُل َّللال ُ َلَلْيـِ  َوَسـللمَ -ََ ـُلوِيي َلَلـى اأْلَْيِنَيـاءِ »: -َصـللى َّللال ـِإنل ال لـاَس ُيْصـَعُقوَن  ،اَل ُتَفَِّ  ََ
َل َمْن  َأُكوُن َأول َأِجُد ُموَسى َباِطًشـا ِبَقاَِِمـِة اْلَعـْر ِ  ،َيِفيقُ َيْوَم اْلِقَياَمِة ََ ـاَ  َقْنِلـي َأْم  ،ََ ََ ـَا َأْدِر  َأ ََ

ُلوِيي َلَلى اأْلَْيِنَياءِ  َا ُتَفَِّ  ُلوا َبْيَن اأْلَْيِنَياءِ »َوَِي ِرَواَيٍة:  ،«ُجوِزَ  ِبَصْعَقِة الطُّوِر؟ ََ  .«اَل ُتَفَِّ 
اْلَجَواُب ِمْن ُوُجوٍه: ََ 

ُِ َأَحُدهَ  َُ َأْن َيْعَلَم ِبالتلْفَِّي  َوَِي َهَذا َيَظٌر. ،ا: َأنل َهَذا َكاَن َقْن
 الثلاِيي: َأنل َهَذا َقاَلُ  ِمْن َباِب اْلَهَِّْم َوالتلَواُضِع.

ــدَ  ــا ِلْ  َِيَه ــي َتَحــاَكُموا  ــاِل اللِت ــِذِه اْلَح ُِ َه ــ ــي ِمْث َِ  ُِ ــي ــٌي َلــِن التلْفَِّ ــَذا َيْه ــُل: َأنل َه ــِم  الثلاِل التلَخاُص
 َوالتلَشاُجِر.

ِة. ِد اْْلَراِء َواْلَعَصِنيل ُلوا ِبُمَجرل  الرلاِبُع: اَل ُتَفَِّ 
ُِمْ  ُِ ِإَلْي ِ  ،اْلَخاِمُس: َلْيَس َمَقاُم التلْفَِّي َما ُهَو ِإَلـى َّللال ُل -َوِإيل ْيِقَيـاُد َوالتلْسـِليُم  ،-َلـزل َوَجـ ُُِم ااِل َوَلَلـْي

يَمانُ   ". ِب ِ َلُ  َواإلِْ
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الحمددد  ب رل العدددالميى  وودددلو هللا و دددلم وبدددارل علدددو عحددد و ور ددد له نحي دددا  حمددد   وعلدددو  لددده 
 وأوحابه أجمعيى.

وأء بعضدد م أاضددز  ددى بعدد   دد و   اآليددة نددطع  فعددن اددن أء اانحيددات والر ددز تم دداو    ددا ل م
ــُلوِيي َلَلــ»داللددة وددرآلي اآليددة  يعلدددكاز علددو  دد ا الحدد    ال دددحيي  اَل »أو  «ى اأْلَْيِنَيـــاءِ اَل ُتَفَِّ 

ُلوا َبْيَن اأْلَْيِنَياءِ  لويي للى ُيوُيس بن َمتلى»و   جات بالخ  ص   «ُتَفَِّ  ال شك أء   ا  «ال ُتَفَِّ 
دز ميد  م  و د  يعسدم ى بده علدو المسداون ميد  ما ان دم نع د ا عددى  داللمده الادا رأ أء اانحيدات ال يع ضب

 وال مع   ى الجمع والخروج  ى   ا اإلشكاى.   ت ضيز بع  اانحيات علو بع  الم ضيز
  وأنه أاضز الخلق.  ء   ا ال  ن  حز أء يعلم بالم ضيزإ ى أ ز العلم  ى  اى: 
ء ال  ن عى الم ضيز ان  ثز   و الحاى ان حاى ال زاع إ: -أظ ر اا  اى-و   م  ى يق ى و   

دز و د    أء  د ن  مدى  مدوا جدات ادن شدعليدها ولد  واللجار ال ن ي دز إلدو حد  ال بيدز  دى الم ضب
كرو   ،[87]األينيـاء: }َ َهَب ُمَغاِضـًنا{ مفاوى عليه بع  الس  ات  ى خالى  ا جات ان  يرته وذا

عليدده –و دد   لدد م يع ددن   ي بمددا  عددالم عليدده  وآليددر ذلددك  ددى اآليددا  المددن دلدد  علددو أء  دد ن  
 ر اانحيدات  د ا ال يعدر   د لسد يه الد نح ز   ه  ا يسدمحق اللد م عليده  ايسم دح  ا -السالم

ولد  كداء   اا ر ثدم   داى   ده  ا دن  ثدز  د و الحالدة  عد ط علدو أنده ال يجد   ت ضديز أحد  عليده
 لئال  مفاوى  ى  مفاوى. ا-عليه ال الأ والسالم– ا حم   

ـُلوِيي» وك لك ااحاد   العا ة ـُلوا َبـْيَن اأْلَْيِنَيـاءِ »أو  «اَل ُتَفَِّ  أنده  نحدنٍّي  دروء كدز أتحداع  «اَل ُتَفَِّ 
دز  دز علدي م كمدا ح دز  دى  د ا الي د دن اضب أاضز  ى آليرو  ثم بعد  ذلدك  د    دال ء  دى الم ضب

بسددح   دد ا الدد اردا امددى بددال  دد   اوجددات الحدد     -عليدده ال ددالأ والسددالم–   ددو علددو  حمدد  
أ عليددده ال دددال –ال رآلعدددة الم ودددلة إلدددو المددد قط وال بيدددز  دددى اانحيدددات المع ددد  يى   ددداى ال حدددن 

ُلوِيي َلَلى اأْلَْيِنَياءِ »: -والسالم ُلوا َبْيَن اأْلَْيِنَياءِ »أو   «اَل ُتَفَِّ   كما ان روايةي أخرى.  «اَل ُتَفَِّ 
 اى ذلك  ى بال  ضم ال    وداع  ا     دووى إليده  -عليه ال الأ والسالم–و    يز: إء ال حن 

 المقام ان  قام ال زاع والخ ام.
ا اضددحة علدددو أال اللددة و  وعلددو كددز حددداى وأء   أشددر  الخلدددق -عليدده ال دددالأ والسددالم–ء  حمدد  

وجات ادن خ د ص بعضد م كمدا ادن الحد      -جزب وعال–اانحيات ل م   ا ى و قا ا  ع   هللا 
 -للي  السـام–أيا أول من ت شق ل   األرض، َإ ا موسى »: -رحمه هللا–ال ن  ا ه المولف 

ق  ا«قنلي أم ُجـوز  بصـعقة الطـورأُبِعل  ما أدر   ،  لذ بقوة باطش بقاِمة العر  دعا –انده وع
 اجع  ن م ا الم يع عق حي ما نع اخ ان ال  ر ال  خة ااولو. -عليه السالم

عليده ال دالأ –و دى أاضدز اانحيدات بعد   حمد    له اضائز -عليه السالم–علو كز حاى    و 
 وإمرا يم. -والسالم
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أول مــن »  يع ددن  حددز  حمدد  «-لليــ  الســام-ى إبــراهيم أول مــن ُيِســ»واددن الحدد    اآلخددر 
واضديلة وخ ي دة  ل دى الم ضديز  ددى   ا د و  يدزأ لم  دو  و د و  يدزأ إلمدرا يم «ُيِسـى إبـراهيم

أكثدر  د  م اضدائز  -عليده ال دالأ والسدالم–وجه ال يقمضن الم ضيز  ى جميع ال ج و  و حمد   
و  ددا ل م  ح  ظددة اددن    ددم  ع د   ء رايعددةا انوأكثدر  عجددزا   وأكثددر  زايددا  ول ل دم الم زلددة ال

ان  ل ل المسلميىا ول ى لما يعخلو  ى تفاوى بع  الس  ات ال  ى ال يق روء اانحيدات   القل ل
  ر م ال يما ان  قام ال زاع واللجار جات ال  دن عدى الم ضديز مديى اانحيدات  وإال اال اللدة  فعيدة 

 السُّ بة.ان الم ضيز مي  م  كما جات ان ال مال و 
 طالب: ..........

ن يعلددم احممدداى لدد  كدداء آليددر   دد دن لدد  كدداء ء بلددنتي وددحيي  يع ددن الدد المددأليف ال معدد  أء يكدد  
  ا يأتن م  ا؟  ا سلم  الثانن 

 .والحق ق تع كر علو وج  ا بكا ل ا  ال  الم ا ى تعحيبى
 طال : ............

ُلوا»   ى أتحاعه أح  ه  ن   ا اي  ُلوِيي َلَلى اأْلَْيِنَياءِ » ،«َياءِ ْينِ َبْيَن اأْلَ  اَل ُتَفَِّ    و  ما  «اَل ُتَفَِّ 
ـكِ  ِمـْن » يز ان ذلك: أنه  ى بال  ضم ال    كما جات ادن الحد    ال دحيي:  َيْحـُن َأَحـقُّ ِبالشل

 .«ِإْبَراِهيمَ 
 ند أ  وآلعحيٍّاى ال يما ان   ا ع الخ ام وال دزاع  علو كز حاى ال اائر كثيرأ ل  ا  ا     ضم حقه

و   يك ء   ايع  ف ان ال زاع  ايوتو بلنتي يقفع   ا ال زاع  ر  أء اإلنساء    ال يملك ن سهتع
ــَراِهيمَ »  ايدده  ضددم  للدد    ــْن ِإْب ــكِ  ِم يقدد ى:  -عليدده ال ددالأ والسددالم–الر دد ى  ،«َيْحــُن َأَحــقُّ ِبالشل

ُ ُلوطً » ْجِن ُطوَل ل َلوْ ٍد، وَ ، َلَقْد َكاَن َيْأِو  ِإَلى ُرْكٍن َشِدياَوَيْرَحُم َّللا  َُ َِي السِ  َُ َلِنْث ْنِل ُيوُسَف أَلَجْن
اِليَ  دد-عليدده ال ددالأ والسددالم- ددز    ددف أاضددز  ددى  حمدد   ،«الــدل ل ددم  ا؟ بحددقا اندده  راددع أعنا  

 وإء لم تمضمى ت ضيل م عليه.    كر   و المزايا   زايا
 طالب: ...........

 .-عليه ال الأ والسالم -يق ى ك ا  «َأَيا َسيِ د َوَلد  َدم َوال ََْخرَ »
 طالب: ...........

 و  ا شنت.    ا شنت  
َ ـاِت{َوَقْوُلُ : " ُِِ [253]النقـرة: }َو َتْيَ ا ِليَسى اْبَن َمـْرَيَم اْلَنيِ  اَل اْلَقاِطَعـات َلَلـى  َأِ : اْلُحَجـ  َوالـدل

ــُ  َلْنــدُ  َُ ِبــِ ، ِمــْن َأيل ــي ِإْســَراِِي ِة َمــا َجــاَء َبِ  ــْيِهْم َّللالِ  ِصــحل ــْدَياُه ِبــُروِح اْلُقــُدِس{ َوَرُســوُلُ  ِإَل  }َوَأيل
َُ  [253]النقـرة: ـَدُه ِبِجْنِريــ َ َأيل ـَامُ -َيْعِ ـي: َأنل َّللال ُ َمــا ُثـمل َقــاَل َتَعـاَلى:  ،-َلَلْيـِ  السل }َوَلـْو َشـاَء َّللال

َُ اللِذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتهُ  ِمْ ُهْم َمْن  َمَن َوِمْ ُهْم َمْن َكَفَر ُم ااْقَتَت ِن اْلَتَلُفوا ََ ِِ َ اُت َوَل ْلَنيِ 
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ُ َما اْقَتَتُلوا{ ِ َوَقَدرِِه؛ َوِلَهَذا َقاَل:  [253]النقرة: َوَلْو َشاَء َّللال ُُّ َ ِلَك َلْن َقََّاِء َّللال ُْ ُك نل َأْ : َب ِِ }َوَل
ُُ َما ُيِريُد{ َ َيْفَع  .[253ة:]النقر  َّللال

َِيـِ  َوال ُلللـةٌ قول  تعالى:  ُِ َأْن َيـْأِتَي َيـْوٌم اَل َبْيـٌع   }َيا َأيَُّها اللِذيَن  َمُ وا َأْيِفُقوا ِمملا َرَزْقَ اُكْم ِمْن َقْن
َُِروَن ُهُم الظلاِلُمونَ  ا َِ  .[254]النقرة: {َوال َشَفاَلٌة َواْل

ْيَفاِ  مِ  ُِ اْلَخْيـرِ  ملاَيْأُمُر َتَعاَلى ِلَناَدُه ِباإلِْ َِـي َسـِنيِلِ  َسـِني ِهـْم  ؛َرَزَقُهـْم  ِلُروا َثـَواَب َ ِلـَك ِلْ ـَد َربِ  ِلَيـدل
ْيَيا  ،َوَمِليِكِهمْ  ُِ َأْن َيْأِتَي َيْوٌم{َوْلُيَناِدُروا ِإَلى َ ِلَك َِي َهِذِه اْلَحَياِة الدُّ َيْعِ ي:  [254]النقرة: }ِمْن َقْن

ــٌة َوال َشــَفاَلٌة{ ْيــعٌ }اَل بَ َيــْوَم اْلِقَياَمــِة  َأْ : اَل ُيَنــاُ  َأَحــٌد ِمــْن َيْفِســِ  َواَل  [254]النقــرة: َِيــِ  َوال ُللل
ِء اأْلَْرِض َ َهًنا ُْ ُْ َواَل  ،َواَل َتْ َفُعُ  ُلللُة َأَحٍد، َيْعِ ـي: َصـَداَقُت ُ  ،ُيَفاَدَّ ِبَماٍل َلْو َبَذَلُ ، َوَلْو َجاَء ِبِم َبـ

ــــاَبُتُ  َكَمــــا  ــــالَ َيَس ــــٍذ َوال َيَتَســــاَءُلوَن{ : َق ــــاَب َبْيــــَ ُهْم َيْوَمِ  ــــا َأْيَس ــــوِر ََ َِــــي الصُّ ــــَخ  ــــِإَ ا ُيِف ََ{
 ".[101]اْلُمْؤِمُ وَن:

إذا كاندد  اام ال تسددمفيع أء ت  ددع ولدد  ا  وال لدد  ال يسددمفيع أء    ددع أ دده  مددز كددزع  دد  م يقدد ى: 
 نيا  وال يسدمفيع أحد   أء    عده  اى الدن سن ن سن  ال يسمفيع إنساء أء ي  ن ن سه ول   لك أ   

 مز إنما    عمله يلرن ن سه ان و   اإل كاء  يععمق ن سه بعمله ال الي  حز الم  .  
َِِعينَ  [254]النقرة: }َوال َشَفاَلٌة{" ا  ".َأْ : َواَل َتْ َفُعُهْم َشَفاَلُة الشل
َِِعينَ " ا عليده –وأ ا الل اعة للمسدلميى ا دن ثاممدة  لده    ار و  ا ان حق ال "َواَل َتْ َفُعُهْم َشَفاَلُة الشل

 ولغيرو. -ال الأ والسالم
َُِروَن ُهُم الظلاِلُموَن{َوَقْوُلُ : " ا َِ َلـَم  [254]النقرة: }َواْل ِْ َِـاِلَم َأ َِـي َلَنـرِِه َأْ : َواَل  ُمْنَتـَدٌأ َمْحُصـوٌر 

ًَِرا َ َيْوَمِ ٍذ َكا  ".ِمملْن َواََى َّللال
ء   ا ح ر ال  در ادن الالدم  يع دن  دا إم ان ال  ار أال يعمكى أء يعقاى: الال الح ر   ا ح ر

 ز     ى بال ح ر المس   علو المس   إليه  ا؟ال حقيقي   اإضااي   ايع ن ح ر    ع   م إال الالم
يع ن إذا  ل ا: ح ر ال  ر أو ال  ار ان الالم   ا شدنت  وإذا  ل دا:  ؟أو المس   إليه علو المس  

وعلو كز حاى علو المق  رآلى    ح ر  إضاانا اء ان المسلميى  دى   م ان ال  ارالال ح ر
ــْم َيْلِنُســوا إال إذا أعرآلدد  بددالالم ااكحددر الدد ن  دد  ال  ددر واللددرل كمددا جددات   يالددم ــوا َوَل ــِذيَن  َمُ  }الل

 ا المق د د بده اللدرل  ألدم تسدمع   [82]األيعام: ِإيَماَيُهْم ِبُظْلٍم ُأْوَلِ َك َلُهُم اأَلْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن{
 إلو   ى العح  ال الي: لالم  عايم.

ِ اللـِذ  َقـاَل: " ـُ  َقـاَل: اْلَحْمـُد ذِل َُِروَن ُهـُم َوَقْد َرَوَّ اْبُن َأِبي َحـاِتٍم َلـْن َلَطـاِء ْبـِن ِديَ ـاٍر َأيل ـا َِ }َواْل
 ".رون ولم يقُ: والظالمون هم الِاَ ،[254]النقرة: الظلاِلُموَن{

ِ اللـِذ  َقـاَل: "    ا ال رق ميى المقد  رآلى َُِروَن ُهـُم الظلـاِلُموَن{اْلَحْمُد ذِل ـا َِ ولـم  ،[254]النقـرة: }َواْل
اآلء لد   داى:   يع ن ال وف بالالم  ق د ر علدو ال داارآلىا لدئال يقُ: والظالمون هم الِاَرون"

علدو  ا د  ه ظلدم   دى المسدلميى دز   دوالاالم ء  م ال ااروء   رنا الالدم ادن ال  دار  امدى يح
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 دال ا: الحمد  ب  [5]المالون: }اللِذيَن ُهْم َلْن َصاِتِهْم َساُهوَن{خفر  كما  يز ان   له تعالو: 
 ال ن لم يقز: ال  ى  م ان والت م  ا  ءا اء الس   ال يسلم   ه أح .

 طالب: ...........
َهـا اللـِذيَن  َمُ ــوا مد  ع م شد اعة اللدااعيى ا د ء الد  ى ال تد  ع م شد اعة اللدااعيى  أ ددا المو  }َيــا َأيُّ

َِيـِ  َوال ُلللـٌة{ ُِ َأْن َيـْأِتَي َيـْوٌم ال َبْيـٌع  ـا َرَزْقَ ـاُكْم ِمـْن َقْنـ يع دن المق دد د  [254]النقـرة: َأيِفُقـوا ِممل
ـ}َوال ُلللـٌة َوال َشـَفاَلٌة وَ   بالحيع   ا: شرات ال    وإعما  دا  دى عد ال هللا َِ َُِروَن ُهـُم الظلـاِلُموَن{اْل  ا

ددده إلدددي م   [254]النقـــرة: ددده للمدددو  يى  ل دددى  دددوالت المو  ددد ء الددد  ى وجٍّا ال شدددك أء الخفدددال   جب
 الخفال يعح بروء  ى أء يقع ا ان شنتي ال ت  ع م ايه ش اعة اللااعيى  ظا ر؟

ُ اَل ِإَلَ  ِإال ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل "قول  تعالى:  َِـي  تَ }َّللال َماَواِت َوَما  ْأُلُذُه ِسَ ٌة َوال َيْوٌم َلُ  َما َِي السل
َشـْيٍء األْرِض َمْن َ ا اللِذ  َيْشَفُع ِلْ َدُه ِإال ِبِإْ ِيِ  َيْعَلُم َمـا َبـْيَن َأْيـِديِهْم َوَمـا َلْلَفُهـْم َوال ُيِحيُطـوَن بِ 

ـ ُ  السل  َواِت َواألْرَض َوال َيُ ـوُدُه ِحْفُظُهَمـا َوُهـَو اْلَعِلـيُّ اْلَعِظـيُم{َماِمْن ِلْلِمِ  ِإال ِبَما َشاَء َوِسَع ُكْرِسـيُّ
 .[255]النقرة:

ُِْرِسي ِ  ِ وَ  ،َوَلَها َشْأٌن َلِظيمٌ  ،َهِذِه  َيُة اْل ِل اْلَحِديُل َلْن َرُسـوِل َّللال ُ َلَلْيـِ  َوَسـللمَ -َقْد َص  -َصـللى َّللال
َِـي كِ  ُُ  َيٍة  ََّ َْ زلا ِ  َتـاِب ِبَأيلَها َأ َثَ ا َلْنـُد الـرل َمـاُم َأْحَمـُد: َحـدل ِ. َقـاَل اإلِْ َثَ ا ُسـْفَياُن َلـْن  ، قـال:َّللال َحـدل

 ".ِريِر  ِ َسِعيٍد اْلجَ 
 الجعرآلرن.

ُِ  ،ِريِر  ِ َلْن َسِعيٍد اْلجُ " ـِلي ِ ْبـِن َرَبـاٍح، َلـْن ُأَبـيٍ   ،َلـْن َأِبـي السل  َأنل  -ُهـَو اْبـُن َكْعـٍب -َلـْن َلْنـِد َّللال
ُ َلَلْيِ  َوَسللمَ -ال لِنيل  ِ َأْلَظـُم؟»َسَأَلُ :  -َصللى َّللال ُ َوَرُسـوُلُ  َأْلَلـُم.  «َأ ُّ  َيٍة َِي ِكَتـاِب َّللال َقـاَل: َّللال

َدَها ِمَراًرا َردل  الِرسي". ُثمل َقاَل  َيةُ  ،ََ
:  ال ر ن.  َيةع  ثعمب َ اَى أعَمنع

ــِذ  َيْفِسـي ِبَيــِدِه ِإنل َلَهــا ِلَســاًيا ». َقــاَل: ُكر ِسيي  ِ ال   ُثـمل َقــاَل ُأَبــَي:  َيـةُ " ِلَيْه ــك اْلِعْلـُم َأَبــا اْلُمْ ــِذِر، َوالل
ُس اْلَمِلَك ِلْ َد َساِ  اْلَعْر ِ   ".َوَقْد َرَواُه ُمْسِلمٌ  ،«َوَشَفَتْيِن ُتَقدِ 

   د  ادن المسد   « َلَهـا ِلَسـاًيا ِإنل َواللـِذ  َيْفِسـي ِبَيـِدهِ »الح    ادن ال دحيي دوء القسدم و دا بعد و 
 وايه كالم ا ز العلم  ول ى أوى ح    ان ال حيي. 

ِر ْبِن َأِبي َشْيَنةَ " ِْ - َلـِن اْلُجَرْيـِر  ِ  ،َلْن َلْنِد اأْلَْلَلى ْبِن َلْنِد اأْلَْلَلى ،َوَقْد َرَواُه ُمْسِلٌم َلْن َأِبي َب
 إلى  لره". «...  َيْفِسي ِبَيِدهِ ذِ الل وَ »ِبِ   َوَلْيَس ِلْ َدُه ِزَياَدٌة: 

 طالب: ...........
 ؟لامَ 
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آليدر  خل  دة؟  دا تع ضدع  أمالمعانن الق رأ اإلل ية تح ل دا إلدو أجسدام  أعمالدك ودالتك  خل  دة  
 هوددالحة  اء تح ل ددا إلددو أجسددام  ددا ايدد -جددزب وعددال–اددن الميددزاء؟ تع ضددع  االمعددانن  دد رأ هللا 

 إشكاى.
 ...طالب: ........

  ا ثحم  ع  وا ول لك  ا ذكر ا. ا ى  سلم  ل
 طالب: ...........

 م    الس  .
 طالب: ...........

  ا.ال حيي ع  ا   ى علو أنه لم  رتضل ى ع وى واح  
 طالب: ...........

ل ى ع وى وداح  ال دحيي عدى  د و الزآلدادأ تد ى علدو أن دا لدم ت دي  يق لد ء: عد وى وداح  
ل ددى العدد وى و دد    لددم يعمددا جميددع ال ددحيي  و كمددا  دداى الحدداا يعمددا ال ددحيي  وددحيي أن مددا لددم

 جات  ان    ي وحييي ظا رو   ى علو شنت.
 طالب: ...........

ا.  المق  د أء تح آلز المعانن إلو أجسام   ا ورد به ن  ص كثيرأ ج  
 طالب: ...........

 علو كز حاى  ثز  ا  ل ا: ل  ثحم  ع    سلم ل كر ا.  
َثَ ا  َلـرُ  َحِديلٌ " : َحـدل َُِي َأُبـو َيْعَلـى اْلُموِصـِليُّ ، َقـاَل اْلَحـا ُِْرِسـيِ  ُِ  َيـِة اْل َّْـ َِـي ََ : َلـْن ُأَبـيٍ  َأْيًَّـا 

ْوَرِقيُّ  ٌر َلِن اأْلَْوَزاِلي ِ  ، قال:َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الدل َثَ ا ُمَنشِ  َلْن َلْنَدَة  ،َلْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيرٍ  ،َحدل
َِيِ  َتْمرُّ ِن أَ بْ  ُ  َكاَن َلُ  ُجْرٌن  ِ ْبِن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب: َأنل َأَباُه َأْلَنَرُه: َأيل  ".ِبي ُلَناَبَة َلْن َلْنِد َّللال

 الجرء والجرآلى   ضع يعَج ف ايه الممر.
ـاَن ُأَبـَي َيَتَعاَهـُدهُ " َِ َوَجـَدُه َيـْ ُقُ  َقـاَل: َََحَرَسـُ  َ اَت لَ  ،َقـاَل: ََ ـٍة َشـِني  ،ْيَلـةٍ ََ ـِإَ ا ُهـَو ِبَدابل اْلُغـَاِم  ََ

ــَامَ  ،اْلُمْحــَتِلِم ــَردل السل َْ َلَلْيــِ  ََ َســللَم ــيَ  ،ََ ــَي َأْم ِإْيِســَي؟ َقــاَل: ِج ِ  ، ِج ِ  ََ : َمــا َأْيــ َُ ــ ُقْل ــ ،َقــاَل: ََ : الَق
َ ـاَوَلِ ي ،َياِوْلِ ي َيَدكَ  ـِإَ ا َيـُد َكْلـٍب َوَشـْعُر يـده َقاَل: ََ ؟ َقـاَل: َلَقـْد  ،َكْلـٍب ، ََ ـَذا َلْلـُق اْلِجـنُّ َِ : َه َُ ُقْلـ ََ

ٌُ ُتِحـ ؟ َقـاَل: َبَلَغِ ـي َأيلـَك َرُجـ ََ َما َحَمَلَك َلَلـى َمـا َصـَ ْع ََ : َُ َِيِهْم َأَشدُّ ِم ِ ي، ُقْل َِ اْلِجنُّ َما  بُّ َلِلَم
َدَقةَ  َأْحَنْنَ ا َأنل ُيِصيَب ِمْن َطَعاِمَك. َقاَل: َََقالَ  ،الصل ُِْم؟ َقـاَل: َهـِذِه  أبي:  َل ُ ََ َمـا اللـِذ  ُيِجيُرَيـا ِمـْ  ََ

ُِْرِسي ِ  ـَأْلَنَرهُ  ،اْْلَيُة:  َيُة اْل ِنيِ   ََ ِنـيُّ  ،ُثمل َغَدا ِإَلى ال ل َقـاَل ال ل ُ َلَلْيـِ  َوَسـللمَ -ََ َصـَدَ  »: -َصـللى َّللال
َذا َرَواُه اْلَحاِكمُ  ،«اْلَخِنيلُ  َِ  ".َوَه

 كم؟  ع   عخربج الح  
 طالب: ...........
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    أعمنا انه  رون عى أميه.
 طالب: ولن الم ذر  س ده جيد.

 جات  به أحاد   كثيرأ.     المع و وحيي
 طالب: ...........

 المسم رل ل  ا الح    أو ال ن بع و؟
 طالب: ...........

وجدات  لده روايدا   ل دى م د ا السدياق ود رأ آلدالمي  حدملم  ونداول ن  د ل   دا  د     ع او وحيي
 بال حيي.

ادٍ " َذا َرَواُه اْلَحاِكُم َِي ُمْسَتْدَرِكِ  ِمْن َحِديِل َأِبي َداُوَد الطلَياِلِسيِ  َلْن َحْرِب ْبِن َشدل َِ َلْن َيْحَيـى  ،َوَه
ِه ِبـِ .  َلِن اْلَحََّْرِميِ  ْبنِ  ،ْبِن َأِبي َكِثيرٍ  اَلِحٍق، َلْن ُمَحملِد ْبِن َلْمـِرو ْبـِن ُأَبـيِ  ْبـِن َكْعـٍب َلـْن َجـدِ 

َجاُه.الحاكم َوَقالَ  ْسَ اِد َوَلْم ُيَخرِ  ُِ اإلِْ  : َصِحي
ــُد ْبــُن َجْعَفــرٍ  لــرَطِريـٌق  َثَ ا ُمَحمل َمــاُم َأْحَمــُد: َحــدل َثَ ا ُلْثَمــاُن ْبــُن ِغَيــا ٍ  ، قــال:: َقــاَل اإلِْ َقــاَل:  ،َحــدل

ِنـيِ   ٌُ ِمـْن َأْصـَحاِب ال ل ُِ َقـاَل: َكـاَن َرُجـ ـِلي َُ َأَبا السل ُ َلَلْيـِ  َوَسـللمَ -َسِمْع ُ  ال لـاَس  -َصـللى َّللال ُيَحـدِ 
ُ  ال لاَس  ُيَحدِ  ََ ٍَ ِِ َبْي َيْصَعُد َلَلى َسْط ُثُروا َلَلْيِ  ََ ِْ ِ  ،َحتلى َي  َلَلْيـِ  َصللى َّللالُ -َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللال

ُ اَل ِإَلَ  ِإال ُهوَ  َقال رجُ:« َأ ُّ  َيٍة َِي اْلُقْر ِن َأْلَظُم؟»: -َوَسللمَ   [255]النقرة: اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم{ }َّللال
َوَضـَع َيـَدُه َبـْيَن َثـدْ  ، َأْو َقـاَل: ََ َوَجـْدُت َبْرَدَهـا َبـْيَن َثـْدَييل َوَضـَع َيـَدُه َبـْيَن َكِتَفـيل ََ َوَجـْدُت َقاَل: ََ َييل ََ

 .«ِلَيْهِ َك اْلِعْلُم َيا َأَبا اْلُمْ ِذرِ »َوَقاَل:  ،َبْرَدَها َبْيَن َكِتَفيل 
َثَ ا َأُبـو َيِزيـَد اْلَقَراِطيِسـيُّ  ،ِع اْلِنْكِر  ِ قَ َحِديٌل  َلُر: َلِن اأْلَسْ  : َحـدل َُِي َأُبو اْلَقاِسِم الطلَنَراِيـيُّ ، َقاَل اْلَحا

َثَ ا  قـال: ــيُّ َحـدل  ِِ ـاٍد اْلَم َثَ ا ُمْســِلُم ْبـُن َلاِلـٍد، َلــِن اْبـِن ُجـَرْي ٍ  ، قـال:َيْعُقـوُب ْبــُن َأِبـي َلنل  ، قــال:َحـدل
َُ ِصـْد ٍ -ِع قَأْلَنَرِيي ُلَمُر ْبـُن َلَطـاٍء َأنل َمـْوَلى اْبـِن اأْلَْسـ ـُ  قَأْلَنـَرُه َلـِن اأْلَْسـ -َرُجـ : َأيل ِع اْلِنْكـِر ِ 

ُ َلَلْيِ  َوَسللمَ -نل ال لِنيل َسِمَعُ  َيُقوُل: إِ  َسَأَلُ  ِإْيَساٌن: َأ ُّ  َيٍة َِي  -َصللى َّللال ِة اْلُمَهاِجِريَن ََ َِي ُصفل
ِنـيُّ  َقـاَل ال ل ُ َلَلْيـِ  َوَسـللمَ -اْلُقْر ِن َأْلَظُم؟ ََ ُ اَل ِإَلـَ  ِإال ُهـَو اْلَحـيُّ اْلَقيُّـوُم اَل َتْأُلـذُ : -َصـللى َّللال ُه }َّللال

َِ اْْلَيةُ  [255]النقرة:ِسَ ٌة َوال َيْوٌم{   ".َحتلى اْيَقََّ
 طالب: ...........

 دا  همدا ايداواحد أ  وإذا كاند  أكثدر  دى   دة   إذا كاند  الق دة إذا كان  الق ة واح أ ا   أعمدن
 يم ع.

 طالب: ...........
  سلم مى خال   عرو  ضعيف.

 طالب: ...........
 راوي لم يعسمب. هاي
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ِ ْبُن اْلَحاِر ِ " َثَ ا َلْنُد َّللال َماُم َأْحَمُد: َحدل  ".َحِديٌل  َلُر: َلْن َأَيٍس َقاَل اإلِْ
 عحدد ٍّا   -رحمدده هللا-ء المولددف إلسدد ا بحاجددة إلددو كددز  دد و ااحاد دد   ل ددى  ثددز  ددا  ل ددا  ددرار ا: 

ه  وإال  در م دا ادن يفرل حي ما يس ق   و اا اني  و  و اال اظ   حسطا انه  عح ٍّا   د و وظي مد
د ى والمسداني   و دى الج ا دع وآلير دا و دن   جد دأ ادن  بع  الم اضع أنه يس ق أحاد    ى السُّ
ال حيحيى  و   ذكر ا ولي  اي ا  آلادأ  ما يعسم اد   ه  الد  ا م در علدو ال دحيي  و د ا يق لده 

ادن ال  دة  كمدا  داى   ى لم  مل ذ مرواية الح    و ياق اا اني  والمم ء علو طرآلقة أ ز الحد   
و ى مي  ا  اى يحيو مى أمدن كثيدر: ال   اإل ام  سلم ان كمال )الم ا ي (  اق أحاد   الم ا ي 

  ا ال الم للم ا ي ؟  ا له عال ة بالم ا ي    حلده أحاد د  ت مجا اذا يعسمفاع العلم مراحة الجسم  
  ثم  داى:  داى: يحيدو مدى أمدن وبع و أحاد   ان   ا ي  ال الأ -  ا ي  ال الأ–ان الم ا ي  

 كثير: ال يعسمفاع العلم مراحة الجسم.
مدة طالد  العلدم أء   سلم أعجحمه   و ااحاد   بسياق أ اني  ا و م ن ا  اأراد أء  ع حٍّاه وآلسمثير  ا

 دى  ثدر أ دز الحد    ادن  د ا  وإال ا ثيدر مع  علو ح د  الممد ء واا داني  وآلعع دو م دا وآلقم دن أ
 ا يعسمغَرل أء يقد ى  ثدز  د ا ال دالم أو  -رحمه هللا–قحمة  و  ا اإل ام امى كثير اللراح  ال ا:    

 د و كل دا اا يدف بغيدرو؟و وإال   يس ق   و ااحاد   و   يح    س   اإل ام أحم  عى ظ ر  ل 
يس ق ل دا  داى الفحراندن  و داى أمد  يعلدو  كل دا  ح   والح    ان ال حيي  ا له داعي أء ع ا ا وا
 وآلع م و بال حيي    ا.     ٍّي واح  وان  ع و  واح  ت   ان

 د و اا  يدة  يد ول لك تم و كثير   ى طالل العلم أء يعخم ر امدى كثيدر  حدز أء يعخم در  ثدم لعحٍّا 
ا   دد و اا دداني  والممدد ء المكددررأ  ثددم  دداذا؟  دد   دد ا واخمع ددر  ددى  احددز جمددع  ددى المعاوددرآلى  وحع

حدد   ي ضددعيف بسددح  راوي  ددى الددرواأ  وايدده  جم عددة  ددى  يعسددم اد  ددى  دد  ي  ددى اا دداني  ورد اددن
الرواأ الثقا  وربح بعضد م بالمحد    عدى بعد   ثدم نسدم ي   دى  د ا الم درآلي أنده أدركده وروى 

  اا  ر   و بمثزع ه  ووربح بالمح    ع ه  وانم   ت مة الم لي  ا  ري كثيرأ يعع و أ ز العلم 
  ى  عرل.     نحى نعرآل  ال ائ أ   ل   ا  ا ن حر

 طالب: ...........
وعلق دا   ل ى امى كثير حي ما يس ق   و ااحاد   و ر م دا  درار ا  االخم ار  االخم ار له ا ائ 

در امدى كثيدر  حدز أربعديى  د ة ادرح بده  علي ا  ى   ا ال  ع   ا ا لده  وإال ااالخم دار لمدا اخمع ا
م رو أحم  شاكر ان )عمد أ الم سدير( و د  وواروا يقرؤوء  وأوى  ى اخ  طالل العلم  أنس ا به

اجدات علدو أكمدز وجده  و دى   أاضز المخم درا   ل دى إلدو  خدر اان داى وداص االخم دار ميد و
وإنما وضع عال ا  وإشارا  علو نسخمه  ى امدى كثيدر  وشدفب    الم بة اما بع   ا واآله مي و

 شا ع ميى   ا و  ا.علو بع  ال الم  ثم طعحاع علو أنه  ى عم أ الم سير  والح ء 
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ر  ى  احز جمع  ى أ ز العلم  ى أحس  م  حم  نسي  الراداعن اخم در ال مدال وعلبدق  ثم اخمع ا
 عليه ممعليقا   ل يةي  مما أ.

ر بمخم را ي ل حا  علي ا بع  ااشيات  وكاء  دى أ  يدة  دى  مم دو االخم دار أو كداء  واخمع ا
 درائيليا   احالمقامدز أعنداق يق لد ء: ى كثير  عد راد إ  الحاا  ام  ى  ح  المم ن ح   اإل رائيليا

َُ َواَل »  لفا   الق ط  د و   لدفا   وجدات ع د  الحدزار   اإل رائيليا ُثوا َلـْن َبِ ـي ِإْسـَراِِي َحـدِ 
َُ َواَل َحـَرجَ »وأ ا  ،«، َإن َيهم األلاجيبَحَرجَ  ُثوا َلْن َبِ ي ِإْسَراِِي ا د ا ادن ال دحيي  دا ايده  «َحدِ 

 تقدرأ   دة ت لدط لقراتت دا وال  مرتد  علي دا حع دم  وال «َإن َـيهم األلاجيـب»ل ى المعليز  إشكاى 
أء... ل ددى ال شددك أء  ثددز  دد و اا دد ر تعددزاحم المقاودد   ددى   عح ددو علي ددا شددنت  ا دد ن م  مم دد ء 

 الم سير.
 طالب: ...........

 المق  د؟   ا
وال  عَمعدرب  لده بلدنتا انده لد    المولدف   ا ااوز  إء ااوز أء العلم  حقو كما    كما ألب ده

اعماي الحال ل جا   إ اتا  إلو ااو ى  ولفمر  ااو ى   ا الد ن ا دم  ناو  دى اخم دار امدى 
حجددر لم دد    ال مدداى؟ حجدد  ااوددز  ائددة  دد ة ت دد    ال مدداى  و دد  ثالثددة أضددعا  أو أربعددة 

ر إذا كان  لده شد رأ وحاد أ  ع  )ال مداى( للحداا  و   سدو ااودزأضعا  المخم را اء المعخَم ا
 بسح  االخم ار.   ا ...عىعح  الغ ن أوز ااو ى  ا طعحاع إال 

ال دداق  رآلحدد ء اددن ال  ائدد  العاجلددة  )الملخدديط الححيددر( المددى حجددر  خم ددر  ددى كمددال )الحدد ر 
ددرام ال دداق  ددى  بددأكثرالم يددر( بقدد ر الععلددر  و دد  طعحاددع المخم ددر  حددز ااوددز   ددى  ائددة  دد ة  وحع

–وله   زلدة ادن  لد ل ال داق وطدالل العلدم  والحاد أ  دى هللا   بسح  تعر  امى حجر اااوز
–بسح   ى اا حال المن    ال  ع رك ا كثير   ى ال اق  ى إخالص وو ق  دع هللا  -جزب وعال
 حجحم ا.    حع   خم راته أ ات  إلو ااو ىاوإال  -جزب وعال

 طالب: ...........
 خرج؟ كيف

 يسيرأ تعقامز ثالثة أرباع ال مال؟  ا    ب حيي.            يع ن  آلادا  
ِ ْبـُن اْلَحـاِر ِ " َثَ ا َلْنـُد َّللال َمـاُم َأْحَمـُد: َحـدل َثِ ي َسـَلَمَة ْبـُن  قـال:  َحِديٌل  َلُر: َلـْن َأَيـٍس َقـاَل اإلِْ َحـدل

 ِ َثُ  َأنل َرُسوَل َّللال ُ َلَلْيِ  وسـلمَص -َوْرَداَن َأنل َأَيَس ْبَن َماِلٍك َحدل َسـَأَل َرُجـًا ِمـْن َصـَحاَبِتِ   -للى َّللال
َقاَل:  ؟»ََ ََ ْج ُْ َتَزول ََُاُن َه ُْ ُهَو  َأَوَلَيَس َمَعَك:»َقاَل: اَل َوَلْيَس ِلْ ِد  َما َأَتَزولُج ِبِ . َقاَل:  «َأْ   }ُق

ُ َأَحــٌد{ ــى «؟[1]اإللــا : َّللال ــاَل: َبَل ــاَل:  ،َق ــرْ »َق ــُع اْلُق ــال: « نِ ُرُب ــَك:» ق ــْيَس َمَع ــا  َأَل َه ــا َأيُّ ُْ َي ــ }ُق
َُِروَن{ ــا َِ ــاَرون: اْل ــى «؟[1]الِ ــاَل:  ،َقــاَل: َبَل ــْر نِ »َق ــال: «ُرُبــُع اْلُق ــكَ » ق {  َأَلــْيَس َمَع َِ }ِإَ ا ُزْلِزَلــ
ِ{}ِإَ ا َجـــاَء َيْصــــرُ  َأَلـــْيَس َمَعـــَك:»قـــال:  «ُرُبـــُع اْلُقــــْر نِ »َقـــاَل:  ،َقـــاَل: َبَلـــى «؟[1]الزلزلـــة:   َّللال
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:»قال:  «ُرُبُع اْلُقْر نِ »، َقاَل: َبَلى «؟[1]ال صر: ُِْرِسيِ  ُ اَل ِإَلَ  ِإال ُهَو اْلَحـيُّ  َأَلْيَس َمَعَك  َيُة اْل }َّللال
 ".«ُرُبُع اْلُقْر نِ »َقاَل:  ي،[؟ َقاَل: لَ 255]النقرة:اْلَقيُّوُم{ 

ن أشدد ر  ددى جددات اي ددا آليددر  دد ا  دداى: ملددو كسدد ابقه    جدد دأ ع دد ل    جدد دأ اددن الحدد    و دد
 الح   .

ُ َأَحـٌد{»والحد    علدو كدز حداى ضددعيف و ععدار   بمدا جدات  دى أء  ُْ ُهـَو َّللال  [1]اإللــا : }ُقــ
 و   ان ال حيي.   «ثلل القر ن تعدل

 طالب: ...........
 دن ي دير؟ بغد  ال ادر عدى الحدا ن  يع اذا  ا يخالف  والحا ن إذا أض   ل ا الحقرأ و ى عمراء 

  د   أ دى   و رأت ا ثال   را   ء  ثال   ية ال ر ن ثل  القر ءع ى ربع القر ء  يع ن إذا  ل ا: إت
 با ن القر ء؟  ا  ن الم ا نة م  و الفرآلقة.

 طالب: ...........
  .نعم ضعيف  الح    علو كز حاى ضعيف و ععار   بما    أوي

ْثَ ا َوِكيُع ْبُن اْلَجرلاحِ َحِديٌل  َلُر: َلْن َأِبي َ رٍ  ُجْ َدب ْبِن " َماُم َأْحَمُد: َحدل َثَ ا  ، قال:ُجَ اَدَة َقاَل اإلِْ َحدل
َمْشــِقيُّ َلــْن ُلَنْيــدٍ  ، قــال:اْلَمْسـُعوِد ُّ  ُ -َلــْن َأِبــي َ رٍ   ،اْلَخْشــَخا ِ  َأْيَنــَأِيي َأُبــو ُلَمــَر الدِ  َرِضــَي َّللال

َُ ال لِنيل  -َلْ  ُ  ُ َلَلْيِ  َوَسللمَ َصللى -َقاَل: َأَتْي َُ  -َّللال َجَلْسـ َِـي اْلَمْسـِجِد ََ َقـاَل:  ،َوُهـَو  َيـا َأَبـا َ رٍ  »ََ
؟ ََ ُْ َصللْي : اَل  «َه َُ ُ ِ »َقاَل:  ،ُقْل َص َقاَل:  ،«ُقْم ََ ََ َُ َُ ُثمل َجَلْس َُ َََصللْي ُقْم َيـا َأَبـا َ رٍ  َتَعـول  »َقاَل: ََ

ــْن َشــرِ  َشــَياِطيِن اإْلِ  ِ ِم ــاذْل ــِس َواْلِجــن ِ ِب ــا َرُســوَل َّللالِ  ،«ْي : َي َُ ــ ــاَل: ُقْل ــاَل:  ،َق ــِس َشــَياِطيُن؟ َق ْي َأَوِلْْلِ
َاُة؟ َقاَل:  ،«َيَعمْ » ِ الصل : َيا َرُسوَل َّللال َُ ُل  ،َلْيُر َمْوُضو ٍ »َقاَل: ُقْل  ،«َوَمْن َشـاَء َأْكَثـرَ  ،َمْن َشاَء َأَق

ِ ََال : َيــا َرُسـوَل َّللال َُ ــْوُم؟ َقـاَل: َقـاَل: ُقْلـ ــْرٌض ُمْجـِز  »صل ِ َمِزيـدٌ  ،ََ ِ  ،«َوِلْ ــَد َّللال : َيـا َرُســوَل َّللال َُ ُقْلــ
َدَقُة؟ َقاَل:  ُُ؟ َقاَل:  ،«َأْضَعاٌف ُمََّاَلَفةٌ »ََالصل ََّ َْ َأيَُّها َأ ََ ِ : َيا َرُسوَل َّللال َُ ٍُ  َأْو »ُقْل ُجْهـٌد ِمـْن ُمِقـ

: َيا َرُسو ،«ِسَر ِإَلى ََِقيرٍ  َُ َل؟ َقاَل: ُقْل ِ َأ ُّ اأْلَْيِنَياِء َكاَن َأول ِ َوَيِنـَي  « َدمُ »َل َّللال : َيا َرُسوَل َّللال َُ ُقْل
َِللمٌ »َكاَن؟ َقاَل:  ِ َكـِم اْلُمْرَسـُلوَن؟ َقـاَل:  ،«َيِعَم َيِنَي ُم : َيـا َرُسـوَل َّللال َُ ـٍة َوِبَّْـَعَة َثَا »َقـاَل: ُقْلـ ُثِماَِ

َما ُأْيِزَل َلَلْيَك َأْلَظـُم؟  «َوَلْمَسَة َلَشرَ »َوَقاَل َمرلًة:  ،«َلَشَر َجمًّا َغِفيًرا ِ َأيُّ : َيا َرُسوَل َّللال َُ َقاَل: ُقْل
:»َقاَل:  ُِْرِسيِ  ُ اَل ِإَلَ  ِإال ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم{   َيُة اْل  ".َوَرَواُه ال ساِي ،«[255]النقرة:}َّللال

  محعه  عضعبف ع   أ ز العلم. ح    أمن ذر ان ع د اانحيات و ا
ُ َلْ ُ  َوَأْرَضاهُ - َحِديٌل  َلُر: َلْن َأِبي َأيُّوَب َلاِلِد ْبِن َزْيٍد اأْلَْيَصاِر  ِ " َماُم َأْحَمُد: -َرِضَي َّللال  َقاَل اإلِْ

َثَ ا ُسْفَياُن َلِن اْبِن َأِبي َلْيَلى حدث ا أبو أحمد، قال:  ،ْحَمِن ْبـِن َأِبـي َلْيَلـىَلـْن َأِليـِ  َلْنـِد الـرل  ،َحدل
ِنيِ   َتْأُلُذ َََشَكاَها ِإَلى ال ل َِ اْلُغوُل َتِجيُء ََ ُ  َكاَن َِي َسْهَوٍة َلُ ، َوَكاَي ُ -َلْن َأِبي َأيُّوَب: َأيل َصللى َّللال

َقـاَل: -َلَلْيِ  َوَسللمَ  : ِباْسـِم َّللالِ »: ََ ُْ ُقـ ـِإَ ا َرَأْيَتَهـا ََ َقـاَل َلَهـا:  « َّللالِ َأِجيِنـي َرُسـولَ  ،ََ َجـاَءْت ََ َقـاَل: ََ
: ِإيِ ي اَل َأُلودُ  َْ َقاَل َأَلَذَها ََ َأْرَسل ،ََ  ".َهاتُ ََ
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 أر ل ا يع ن: أطلق ا.
َقاَل َلُ  ال لِنيُّ " ُ َلَلْيِ  َوَسللمَ -َََجاَء ََ َُ َأِسـيُرَك؟»: -َصللى َّللال َع ـي اَل  «َما ََ : ِإيِ  َْ َقاَلـ  َقـاَل: َأَلـْذُتَها ََ

َقاَل:  َأْرَسْلُتَها، ََ ُُّ َ ِلـَك َتُقـوُل: اَل َأُلـودُ  «ِإيلَها َلاَِِدةٌ »َأُلوُد، ََ ًثـا ُكـ َتْيِن َأْو َثَا َأَلْذُتَها َمرل َيُقـوُل:  ََ ََ
َأَلْذُتَها «ِإيلَها َلاَِِدةٌ » َا َيْقَرُبَك َشيْ  ،ََ : َأْرِسْلِ ي َوُأُللِ ُمَك َشْيً ا َتُقوُلُ  ََ َْ َقاَل َأَتى ََ ََ ، ُِْرِسيِ  ٌء:  َيُة اْل

ُ َلَلْيِ  َوَسللمَ -ال لِنيل  َقاَل:  -َصللى َّللال َأْلَنَرُه ََ َْ َوِهَي َكُذوبٌ »ََ  ."«َصَدَق
 طالب: ...........

 أم و.   ن ى ال أخ و  ا    أم و عح  الرحم
 طالب: ...........

 ؟ اذا
 طالب: ...........
 عيسو.. عيسو. 

 .....طالب: ......

 ان ال قه   ا.
 طالب: ...........

 ال    أضع  م.اأ ا ان الح    
 طالب: ...........

 ان كز ال ُّسخ  عى أخيه عى عح  الرحمى مى أمن ليلو. ليس ال    عى أخيه تج  ا 
 طالب: ...........

   ا  ا ع  ن أنا  ك ا   ا ع  ل أن ؟
 طالب: ...........

 عى أخيه عى عح  الرحمى.
 لب: ...........طا

 يع ن أميه  عى أخيه عى أميه.
 طالب: ...........

 . ا وثٍّار   ا ا يم ع أن ا تمع دا اء السيا ا  بعض ا يخملف عى بع  اخمالا  
ُِ اْلُقْر نِ " ِِ َبْيِر ِ  ِبِ ، َوَقاَل: َحَسنٌ  ،َلْن ُبْ دار ،َوَرَواُه التِ ْرِمِذ ُّ َِي ََََّا  َغِريٌب. َلْن َأِبي َأْحَمَد الزُّ

  والغول َي لغة العرب: الجان إ ا تندَّ َي الليُ.
ــي ُهَرْيــَرةَ  ــَة َلــْن َأِب ــَر اْلُنَخــاِر ُّ َهــِذِه اْلِقصل ــاِب  ،َوَقــْد َ َك ــي ِكَت َِ ــاَل  َق ــْر نِ )ََ ُِ اْلُق ِِ ََّــا ــاِب  (ََ ــي ِكَت َوَِ

َثَ ا َلْوٌف َلْن  :ُن اْلَهْيَثِم َأُبو َلْمٍروِمْن َصِحيِحِ : َقاَل ُلْثَماُن بْ  (ِصَفِة ِإْبِليَس )َوَِي  (اْلَوَكاَلةِ ) َحدل
 ِ َلِ ـي َرُسـوُل َّللال ُ َلَلْيـِ  َوَسـللمَ -ُمَحملِد ْبِن ِسيِريَن َلـْن َأِبـي ُهَرْيـَرَة َقـاَل: َوكل ِبِحْفـِي َزَكـاِة  -َصـللى َّللال
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َُ َيْحُثو ِمَن الطلَعاِم ،َرَمََّانَ  َجَع َأَتاِيي  ٍت ََ َأَلْذتُ  ،ََ ََ ِ َع لَك ِإَلـى َرُسـوِل َّللال : أَلَْرََ َُ ُ -ُ  َوُقْل َصـللى َّللال
َُ َلْ ـ ُ  ،َقاَل: ِإيِ ي ُمْحَتـاٌج َوَلَلـيل ِلَيـاٌل َوِلـي َحاَجـٌة َشـِديَدةٌ َ -َلَلْيِ  َوَسللمَ  َُ  ،َقـاَل: َََخللْيـ َأْصـَنْح ََ

ِنــيُّ  َقـاَل ال ل ُ َلَلْيـِ  َوَســللمَ -ََ َُ َأِســيُرَك اْلَناِرَحــَة؟ َيــا»: -َصــللى َّللال َعـ َُ َيــا  «َأَبـا ُهَرْيــَرَة َمــا ََ َقـاَل: ُقْلــ
َُ َسِنيَل ُ  ِ َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة َوِلَياال ََرِحْمُت  َوَلللْي ُ  َقْد َكَذبك»َقاَل:  ،َرُسوَل َّللال  ،«َوَسـَيُعودُ  ،َأَما ِإيل

ُ  َسَيُعودُ  َُ َأيل َعَرَْ ُ َلَلْيـِ  َوَسـللمَ - ِلَقْوِل َرُسوِل َّللالِ  ؛ََ ـُ  َسـَيُعودُ »: -َصـللى َّللال َرَصـْدُت ُ  ،«ِإيل َجـاَء  ،ََ ََ
ِ  ،َيْحُثو ِمَن الطلَعاِم َع لَك ِإَلـى َرُسـوِل َّللال : أَلَْرََ َُ ُقْل َأَلْذُتُ  ََ ُ َلَلْيـِ  َوَسـللمَ -ََ َقـاَل: َدْلِ ـي  -َصـللى َّللال

ِإيِ ي ُمْحَتاٌج َوَلَليل ِلَيا َُ  ،اَل َأُلودُ  ،لٌ ََ َأْصَنْح َُ َسِنيَلُ  ََ َرِحْمُت ُ َوَلللْي ََ،  ِ َقاَل ِلي َرُسوُل َّللال َصللى -ََ
ُ َلَلْيِ  َوَسللمَ  َُ َأِسيُرَك اْلَناِرَحَة؟»: -َّللال َع ِ َشـَكا َحاَجـًة َوِلَيـاال  «َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َما ََ : َيا َرُسوَل َّللال َُ ُقْل

َرِحْمُتُ  ََ  َُ َسـِنيَل ُ ََ ـُ  َقـْد َكـَذبك َوَسـَيُعودُ »َقـاَل:  ،َخللْيـ َرَصـْدُتُ  الثلاِلَثـةَ  ،«َأَمـا ِإيل َجـاَء َيْحُثـو ِمـَن  ،ََ ََ
 ِ َع لَك ِإَلى َرُسوِل َّللال : أَلَْرََ َُ ُقْل َأَلْذُتُ  ََ ُ َلَلْيـِ  َوَسـللمَ -الطلَعاِم ََ  َوَهـَذا  َلـُر َثـَاِ  َمـرلاتٍ  ،-َصـللى َّللال

ُ ِبَها ،َتْزُلُم َأيلَك اَل َتُعوُد ُثمل َتُعودُ  َقاَل: َدْلِ ي ُأَللِ ْمَك َكِلَماٍت َيْ َفُعَك َّللال ََ،  : َُ َقـاَل: ِإَ ا ي؟ َمـا هـو ُقْل
 : ُِْرِسيِ  اْقَرْأ  َيَة اْل ََِراِشَك ََ ََ ِإَلى  ُ اَل ِإَلَ  ِإال ُهَو اْلَحـيُّ اْلَقيُّـوُم{َأَوْي َحتلـى َتْخـِتَم  [255]النقـرة: }َّللال

ــَك اَل  ،اْْلَيــةَ  ِإيل َِيٌ  ََ ِ َحــا َِ  ،َيــَزاَل َلَلْيــَك ِمــَن َّللال َُ َســِنيَل ُ  ،َواَل َيْقَرُبــَك َشــْيَطاٌن َحتلــى ُتْصــِن  ،َََخللْيــ
 ِ َقـاَل ِلـي َرُسـوُل َّللال ََ َُ َأْصـَنْح ُ َلَلْيـِ  َوَسـللمَ -ََ َُ َأِسـيُرَك اْلنَ »: -َصــللى َّللال َعــ : َيــا « اِرَحـَة؟َمـا ََ َُ ُقْلـ

َُ َسِنيَل ُ  ُ ِبَها َََخللْي ُ  ُيَعلِ ُمِ ي َكِلَماٍت َيْ َفُعِ ي َّللال ِ َزَلَم َأيل َقاَل ِلـي: ِإَ ا  «َما ِهَي؟و »َقاَل:  ،َرُسوَل َّللال
ِلَها َحتلى َتْخِتَم اْْلَيةَ  ُِْرِسيِ  ِمْن َأول اْقَرْأ  َيَة اْل ََِراِشَك ََ ََ ِإَلى  ُ اَل ِإَلَ  ِإال ُهَو اْلَحـيُّ اْلَقيُّـوُم{: َأَوْي  }َّللال

َِ  [ َوَقــاَل ِلــي: اَل 255]النقــرة: ٌَِي َواَل َيْقَرُبــَك َشــْيَطاٌن َحتلــى ُتْصــِن ِ َحــا ــاُيوا  ،َيــَزاَل َلَلْيــَك ِمــَن َّللال َوَك
 ".َأْحَرَ  َشْيٍء للى الخير

 يع ن: ال حابة.
ُ َلَلْيِ  - َقال ال ني" ُ  َصَدَقَك َوُهَو َكـُذوٌب َتْعَلـُم َمـْن ُتَخاِطـُب ِمـ»: -َوَسللمَ َصللى َّللال َثـَاِ  ن َأَما ِإيل

: اَل  «َلَياٍل َيا َأَبا ُهَرْيَرَة؟ َُ َوَقـْد  ،َكَذا َرَواُه اْلُنَخـاِر ُّ ُمَعللًقـا ِبِصـيَغِة اْلَجـْزِم ،«َ اَك َشْيَطانٌ »َقاَل:  ،ُقْل
ـَذَكَرهُ  ،َلـْن ِإْبـَراِهيَم ْبـِن َيْعُقـوبَ  «ْوِم َوالللْيَلةِ اْليَ »َرَواُه ال لَساِِيُّ َِي  َوَقـْد  ،َلـْن ُلْثَمـاَن ْبـِن اْلَهْيـَثِم ََ

ِر ْبُن َمْرَدَوْيـِ   ،ُرِوَ  ِمْن َوْجٍ   َلَر َلْن َأِبي ُهَرْيَرَة ِبِسَياٍ   َلَر َقِريٍب ِمْن َهَذا ِْ َُِي َأُبو َب َقاَل اْلَحا ََ
ِ ْبِن َلْمَرَوْي ِ حَ  :َِي َتْفِسيرِهِ  َثَ ا ُمَحملُد ْبُن َلْنِد َّللال  ".دل

   ا ط آلز يا شيخ.

 طالب: ...........
 تع َاع لمى   اع ا ان و م ا.

 طالب: ...........
 يأكل ء  الجى  ا يأكل ء؟  ا  م ل م العام والرو ؟ يأكل ء.
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 الل م وزٍّا و لم علو عح ل ور  لك.
  ليددالن  وال د  ة ودد  ة ال فددر  اد ى علددو أن ددا تعد اع  حددز العيدد  أشدكز علددو اان أندده تدردد ثددال

 أو أكثر. أياممثالثة 
 ال قير إال ان و م ا. لونعم تع اع إلو العا ز  حز العي  اكثر  ى ذلك  ل ى ال تع اع إ


