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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 "3دروس الدورة العلمية "بصائر من 

 السنة وحي من السماء

 )ابللهجة املصرية(

 أمحد جالل لفضيلة الشيخ:

 http://way2allah.com/khotab-item-136486.htm  رابـط الــمادة:

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
ٍ  ىل  ع  ب  ن ت لبه وم لح  والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى ولله و  ل ،هلل رب العاملنياحلمد  هم إبحسلا

 يوم الدين، أما بعد:
اللي   للىسل  و لتاته العح أبمسائه احلح  -سبحانه وتعا -أهالا وسهالا ومرحباا إبخواين وأخوايت وأهلي وأحبايب، وأسأل هللا 

يه السلللاعة املباركلللة عللللى جياعينللله أٍ  معلللإ وىل كلللم   جنينللله ووار كرامينللله مللل  النبيلللني والصلللدي ني مجعلللإ وىل كلللم   هللل
 بعد:و ن أولئك رفي اا، سح والشهداء والصاحلني وح  

 
 السنة وحٌي من السماء
كمللا ينللنل   - لللى هللا عليلله وسلللم-"كللاٍ جئائيللز ينللنل ابلسللنة علللى رسللول هللا : -رمحلله هللا-ي للول حسللاٍ بللن ع يللة 

 :-سبحانه وتعا -ٌي من السماء، قال هللا ح  فالسنةح و   ل روٍ"اب
ٌي يحوح ى   * و م ا ي ن  قح ع ن  اْل  و ى  " ٍ  هحو  ىل َّلا و ح   .ة ال روٍج  او  حح ينها بينسج  ة الصحيحة حح نا فالس   ،٣،٤:النجم "ىل 

وه الللي فهمينله اةملة عللى ملدار أللم وربعمائلة  -رضلواٍ هللا علليهم-ووه اللي فهمه الصحابة والينابعني وأتباع الينلابعني 
 سنة.
لينهم على ذلك من ال لروٍ كينل ة جلد  أول   ٍ  ا جيبعالا أكلم م  "ىلٍ هللا بي لول:  -رمحله هللا-اإلملام أمحلد  أٍ ى، لدرجلةص لتح   ن أ
ن ال لروٍ" نالا م لجي  و    ال روٍ   أكثر ملن بعل   وثالثلني م   - لى هللا عليه وسلم-ه ة نبي  نا باع سح ر ابت  أم   -تعا سبحانه و -
اٌب أ ل يمٌ "قال:  ثحا  يبل هحم  ع ي  ن ٌة أ و  يحص  يبل هحم  ف ينل  ٍ  ع ن  أ م ر ه  أ ٍ تحص  ي ر  الاي ين  ُيح ال تحو  .٦٣:النور" فل ل ي ح 
 

لة وىلٍ هلي و  نا ة الس لي لج  هنلينكلم علن حح  تبارك وتعا إبذٍ هللا  ههاروىلحنا النا  ي ملن السلماء، وىلٍ هلي ملن اةوللة الشلرعية ح 
وهنشلوف ىلاا  كلاٍ موقلم  ،هليا اة لز للىة عنا اةساسية عندحم، هنينكلم أيعاا عن اةولة من ال لروٍ واةوللة ملن الس ل

 ة.نا ز م  الس  امح ع  م   الينلا ل  سا ال
 .- لى هللا عليه وسلم-ة النيب نا لسح عن ات باعنا ا ال روٍ، أولة ال روٍ كين ة جد  

 
 ةنا هم م  الس  ل  اخينالف الناس   تعامح 

 -مدرسينني كبار: امدا ىلحنا قح 
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 ( 16من  2صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  السنة وحي من السماء
 

 ن شأٍ السنةرت م     املدرسة اةو : هي املدرسة اللي ح   -
فيه تبيلاٍ لكلز شليء،  -عن وجز-هللا  هل ال روٍ فيه كز حاجة، ال روٍ أننلربنا نن   ،ا تلنمناش   حاجةة منا الس   توقال

 ا هنعرفها بعد كده.ز ملشاكز كب ة جد  ة، جيعنوا فيها وجيعنوا   رواهتا، ووه يو   نا ىلحنا مش ديناجني الس  
 
 ة نا ت الس  م  املدرسة الثانية: اليت عظا  -

ة ْلللا، حمشللرة ْلللا، باللدح   ،- لللى هللا عليلله وسلللم-ة النلليب نا ا لسحللمللة جللد  ظ   ع  املدرسللة املح  هلليانيللة الكبلل ة أو  أمللا املدرسللة الين
 ة تو ز الناس.نا ا عشاٍ الس  دها الشيء الكين  جد  ه  تبيل من أعمارها ومن جح 

 .ع والع زر  تعالوا نوٍا اَّلتنني م  بعض مبيناٍ الشا 
 

 باعهاات   ووجوبة نا ية الس  ج  اةولة من ال روٍ على حح 
ٍا  -  حال املؤمن امل ي  هو اتباع السنة الدليز اةول: أ
 ي ول   ال روٍ: -سبحانه وتعا -ملا ربنا 

ا الاي ين  وم نحوا أ جي يعحوا اّللا  " ٍ  * و َّل  ت كحونحلو "ال روٍ  "   أ يل ه  لم عحو ا ع ن لهح و أ نلينحم  ت س  ع ن لا و هحلم  َّل  و ر سحول هح و َّل  تل و لاو  الالي ين  ق لالحوا مس   ا ك 
  ٍ مح الاي ين  َّل  يل ع   لحو ٍا ش را الداو اب   ع ند  اّللا  الص م  ال بحك  ٍ * ىل  م عحو  .٢٠:٢٢:اةنتال "ي س 

 -سلبحانه وتعللا -بي يل  ربنلا  ص   ؛ نحلني  ص لنلا ىلٍ النلاس بينن سلم وا الا لنح ل   اآل ت و  ي لول -بحانه وتعلا سل-مللا ربنلا 
ملن خلالل  - للى هللا عليله وسللم-وعرفنا أواملر النليب  "و ر سحول هح "وىلحنا عرفنا جياعة ربنا أو أوامر ربنا من خالل ال روٍ 

  ول ىلنينم كمؤمنني َّلام تكونوا كده.بي -سبحانه وتعا -لنا ربنا ول ينه، فبي ن  سح 
 
 ة؟نا بعناش الس  جييب ىلحنا ما ات   

ٍ  ": -عن وجز-قال هللا  مح الاي ين  َّل  يل ع   لحو ٍا ش را الداو اب   ع ند  اّللا  الص م  ال بحك  ت ىليدها   ووهنا وعللى الناس اللي ح    "ىل 
لللرا اللللداو اب   ع نلللد  اّللا ""ابلسلللنة، فربنلللا بي لللول:  حاجلللة مينعل لللة عنيهلللا وملللش علللاينة َّل تسلللم  وَّل تشلللوف أ    ٍا ش  فاآليلللة  ىل 

 نية واضحة ىلٍ حال املؤمن م ي  هلل، م ي  للرسول.اةوَّل
 للى -؟ ملن خلالل سلنينه - للى هللا عليله وسللم-هلل، عرفنا منني أوامر ربنا؟ من ال روٍ، عرفنا منني أوامر النيب م ي  

 للللى هللا عليللله -ة النللليب ن  بللل  سحلللو  قاللللت اللللنص وه واضللل  ىلٍ ىلحنلللا َّلام نين   ملدرسلللةاعشلللاٍ كلللده  ،-هللا عليللله وسللللم
 من السماء. يٌ ح  ة و  نا وملا ربنا من السماء ي ول لنا أجييعوا الرسول وه معناه ىلٍ الس   ،-وسلم

 
 الدليز الثاين: عالمة قبول العمز أٍ يكٍو مواف اا للسنة -
 مد:بي ول   سورة د -سبحانه وتعا -ربنا 

لال كحم  " ا الاي ين  وم نحلوا أ جي يعحلوا اّللا  و أ جي يعحلوا الراسحلول  و َّل  تلحب   لحلوا أ ع م  ا   نالمعل  اآليلة جيلول ملا اإلنسلاٍ م   .٣٣:دملد "   أ يل ه 
 .عمله هو جيائ  هلل وجيائ  للرسول هيا هو العمز امل بول
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 ( 16من  3صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  السنة وحي من السماء
 

 وأ    ،هلو اإلخلال ، وللنليب فيله حلق هلو املينابعلة ق  لربنا فيه ح  ، ق  وللنيب فيه ح   ق  مز امل بول َّلام يكٍو لربنا فيه ح  فالع
 عمز من غ  اةمرين وول غ  م بول.

 
ٍ  بيعل   -سللبحانه وتعللا -ربنللا  لل منللا   اآليللة و  ىل  لللى هللا عليلله -ة النلليب نا الف سحللاليللوم اللللي هينعمللز فيلله عمللز علللى خ 
يعلإ ملرووو عليله،   لحي  مسللم، "ر و   فهلو منه ليس   ما هيا أم ر حم     أحدث   من"عملك وه ابجيز غ  م بول،  -وسلم

 للى هللا عليله -فربنا بي ول لنا عشلاٍ تعلمنوا ىلٍ أعملالكم تكلٍو م بوللة َّلام تكلٍو اةعملال و  مواف لة لسلنة النليب 
 .-وسلم

ٍ   ا هنا  ىلشارة واضحة جد  يب ى ربنا بيد   - للى هللا عليله وسللم-ة النليب ن  أحم عشاٍ أقبز منكم عمز َّلام ترجعوا لسحل ىل
 .ة النيب عملنا مش م بولن  ، من غ  سح 

 .- لى هللا عليه وسلم-ة النيب ن  باعنا لسح يب ى اآلية و  وليز اتين على أمهية ات  
 

 ة سبب الرمحة   الدنيا واآلخرة نا باع الس  الدليز الثالث: ات   -
و أ جي يعحلوا اّللا  ": -تبلارك وتعلا -قلال ربنلا  ،١٣٢ سلورة ول عملراٍ ويلةي ول لنلا   ال لروٍ    -سبحانه وتعا -بنا ملا ر 

  ٍ ٍ  "يعلإ ىليله  "و الراسحول  ل ع لاكحم  تلحر مح حو بلاعكم لكلالم ة عللى ات    للا   اآلخلرة محع  رمحلينكم   اللدنيا، رمحلينكم  ؟"ل ع لاكحلم  تلحر مح حلو
 .- لى هللا عليه وسلم-ة النيب ن  باعكم لسح ربنا وعلى ات  

 للى -د النلاس علن سلنة النليب ع لبسلبب بلح  ،وأاملات ورا أاملات ،مشاكز ورا مشلاكز وىلحنا بنجإ ،وية   غاية الوضوح
 .-هللا عليه وسلم

 
 عن السنة ن أعرض م  الدليز الراب : الينهديد والوعيد ل   -

ينحم   ۚ  و أ جي يعحلوا اّللا  و أ جي يعحلوا الراسحلول  " :١٢ سلورة الينالابن ويلةبي لول   ال لروٍ  -سلبحانه وتعلا -ربنا   النلاس  "ف لِ ٍ تل لو لايل 
َا لا ع ل لى  "هرها ضلة ورا نا ت الس     اللي ح   ينحم  ف ِ   ا، اآليلة و  مليانلة هتديلدضلحة جلد  ويلة وا "ر سحلول ن ا ال لب ال  ح ال محب لنيح  ف لِ ٍ تل لو لايل 

 ة النيب، أحم يكتيإ ال روٍ.ن  لكز ىلنساٍ   يوم من اة م بي ول أحم مش عاين سح 
 

 ة وارتبط هبا نا ك ابلس  سا ن ت   م  الدليز اخلامس: اةجر العظيم ل   -
ة نا ة وارتب ت هبلا، الس لنا ت الس  ب  ة وح  نا مت أو  الس  ظيم اةجر للناس اللي عظ  عوهو بيوض    -سبحانه وتعا -قال هللا 

و م للن يح  لل   اّللا  و ر سحللول هح  ۚ  ت ل للك  ححللدحووح اّللا  " :١٣سللورة النسللاء ويللة بينجللر    ومهللا وبينجللر    حلمهللا، ربنللا بي للول   
خ   ال د ين  ف يه ا  ل هح يحد  ل ك  ال ت و اح ال ع ظ يمح  ۚ  ج ناات  َت  ر   م ن ت  ين ه ا اة  نل ه ارح خ   ."و ذ  

-ك اإلنسلاٍ منلا بسلنة النليب ، لينمس ل- للى هللا عليله وسللم-ا للنليب نالات و  مثرات ل اعلة العبلد م  ن  التوا العظيم وال  
ة تكلٍو النينيجلة نا ر الس  ش  ة ون  نا ة واحمام الس  نا ك ابلس  س  م  اٍ حريص على الينا ا كنا كز ما اإلنساٍ م  ،  - لى هللا عليه وسلم

 ىلٍ فواه يوم ال يامة يكٍو فوا عظيم.
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 ( 16من  4صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  السنة وحي من السماء
 

 ن مل أيتر وينينهي بسنة النيب م  الدليز الساوس: الع اب الشديد ل   -
كحمح الراسحولح ف خحيحوهح و م ا نل ه اكحم  ع ن هح ف لانينل هحوا " :٧سورة احلشر اآلية بي ول لنا    -سبحانه وتعا -ربنا  و اتلا حلوا  ۚ  و م ا وات 
ٍا اّللا  ش د يدح ال ع   اب   ۚ  اّللا   لاكحم  ع ن لهح "علماء الينتس  بي ولوا هو ىليه العالقة ما بلني  "ىل  كحلمح الراسحلولح ف خحليحوهح و م لا نل ه  و م لا وات 

ٍا اّللا  ش د يدح ال ع   اب   و اتلا حوا اّللا  "وبني وخر اآلية:  "ف انينل هحوا  ؟"ىل 
 

ٍا و     للاكحم  ع ن للهح "ي للول كللز ىلنسللاٍ ُيللالم هلليه ال اعللدة:  -سللبحانه وتعللا -ربنللا  كللأ كحللمح الراسحللولح ف خحلليحوهح و م للا نل ه  و م للا وات 
ٍا اّللا  ش د  "فالنينيجة املباشرة  "ف انينل هحوا -ك مبا كلاٍ عليله النليب ك هبيه ال اعدة، ىلٍ ىلحنا نينمس  سا ن مل يينم  م  ل   "يدح ال ع   اب  ىل 

لنلا عليله َّلام نعملله الللي قلال حم عنله، اقلال لنلا عليله أو هنل - عليله وسللم للى هللا-الللي النليب  ،- لى هللا عليه وسللم
 .واض  من ال روٍ وه نص  حم عنه َّلام نبينعد عنه، اواللي هن
 -م للى هللا عليله وسلل-يوا فيله أواملر النليب تنينهي اآلية ابلينهديد ىلٍ انينلوا   اليلوم الللي انينلوا يعلإ ملش هينت ل وبعد كده

 ا هينننل عليكم.هينكٍو النينيجة ع وبة شديدة جد  
 

جبلز  اْللم أملر واضل  لعربعلني راملي أو اخلمسلني راملي الللي كلانوا عللىا ببعيد، النليب ىلو  نا د على فكرة ليست م  حح غنوة أح 
اللليش اللللي كلللاٍ فيلله النللليب  ،خلللالتوه ،، مللش   ال للروٍ- للللى هللا عليلله وسللللم-وه أمللر النلليب  ،دللدش ينلللنل ،اةم للالر  

"و اتلا حللوا ل هللا و  قل للعرفينللوا يعللإ ىليلله  ،- لللى هللا عليلله وسلللم-خمالتللة أمللر واحللد مللن أوامللر النلليب  بسللببوالصللحابة اهتللنم 
ٍا اّللا  ش د يدح ال   ۚ  اّللا    ."ع   اب  ىل 
 

 الينمسك ابلسنة وليز ىل اٍ.. وعصياهنا وليز ضالل الدليز الساب :  -
كه بسلنة النليب واحمامله لسلنة النليب وت لديره لسلنة النليب، تعظليم اإلنسلاٍ وا اا على ىل لاٍ اإلنسلاٍ تس ل أكئ حاجة تدل  

م  "بي لول   ال لروٍ:  -سلبحانه وتعلا -ربنلا  لسنة النليب. ٍ  ل محلؤ  لا م ن لة  ىل ذ ا ق ع لى اّللاح و ر سحلولحهح و م لا ك  ٍ   ن  و َّل  محؤ  أ م لراا أ ٍ ي كحلو
َّلا م ب يناا و م ن يل ع ص   ۚ  ْل حمح اخل  يل ر ةح م ن  أ م ر ه م    .٣٦سورة اةحناب وية  "اّللا  و ر سحول هح فل   د  ض زا ض ال 

 - لللى هللا عليلله وسلللم-  اينللب بنللت جحللش اللللي كانللت سلليدة قللريش، سلليدة عبللد  للس، ملللا النلليب  اآليللة و  ننلللت
ف الللت: " رسللول هللا تنكحللإ  ،- لللى هللا عليلله وسلللم-بللس ايللد وه عبللد عنللد النلليب "  اينللب أنكحللي ايللد" ا: ْللل قللال

ا وأحم سيدة قريش وأحم أمي عبد  س"، وه أحم سيدة قريش  هيا العبد ىلاا ؟ كلها، أحم أنك   عبدا
م ن ة  ىل ذ ا ق ع ى اّللاح و ر سحولحهح "فننلت اآلية:  م ن  و َّل  محؤ  ٍ  ل محؤ  ا ٍ  ْل حلمح اخل  يل لر ةح م لن  أ م لر ه م   و م ا ك  قاللت: "بلز رضليت  "أ م راا أ ٍ ي كحو

 .-يه وسلم لى هللا عل-ة النيب ن  رة يعإ ىليه سح و  الناس اللي كانت م د   .مت   رسول هللا"وسلا 
 

َّلا م ب ينالا و م لن يل ع لص  "وبعلد كلده ربنلا ي لول:  ال ريلق وبعلد  ز  ىلنسلاٍ   يلوم ملن اة م ض ل أ    "اّللا  و ر سحلول هح فل   لد  ض لزا ض لال 
لالينا  ،- للى هللا عليله وسللم-ر كلده هينالقيله   يلوم ملن اة م خلالم سلنة النليب شوية وو    للي ملع امينمل ، تعلال  ش الر  ح 

 ال    احلجلاب، تعل - للى هللا عليله وسللم-  النليب د  ه ل ش وه ليه مع امينم ؟ أ ز النسلاء خلالتوار  ح  ر كده هو الينا ووا 
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 ( 16من  5صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  السنة وحي من السماء
 

لنهاروه العنوسلة الللي ب لت ابملاليلني   العلامل العلريب ووا لشوف ا   د  ر ليله كلده العنوسلة موجلووة، أ لز النلاس خالتلت ه 
 ؟ النسلاء   نهلاروه ليله الشلباب اتتل  ف للر كلده اووا  ، ححه اةلباين "كاح  أي س رحهح خ ح الن   " - لى هللا عليه وسلم-النيب 

ٍا  ،البصر ض  غ  شأٍ    - لى هللا عليه وسلم- النيب أمرأ له خالم   .اةو  لك والثانية عليك فِ
 
 للى هللا -  النليب د  يناا خالم ه  ينالقيه ي هر ووا  وينحرف احنراف شديد جد ا تعال   ز  ىلنساٍ بيع   أ   سألة بسي ة امل يه

 ر ليلله التللواحش و ووا  تعللال   ،ر علللى التللواحش اللللي انينشلرت   امينملل ووا  تعللال   ،  مسللألة مللن املسلائز -عليله وسلللم
ٍ   ظهرت   امينم  ابلصورة و ، نلا ل قلالو  ،خلينال الللي منل  اَّل - لى هللا عليه وسللم-  النيب د  الناس خالتت ه   إل

لل ،بللالش اخللينال  بللني البنللات ،بللني اةوَّلو بللالش اخللينال  الللدنيا اتلللت ف - لللى هللا عليلله وسلللم-  النلليب د  خللالتوا ه 
 .فواحش والعياذ ابهلل

 
َّلا محب ينالا" :بي وله -سبحانه وتعا -ربنا اللي ع  املووه  ر عللى النلاس نلدوا  تعلال   "و م لن  يل ع لص  اّللا  و ر سحلول هح فل   لد  ض لزا ض لال 

أ لز  ،ر كلده النلاس و  ليله   السلجٍو ضلايعني ابلصلورة و ووا  ،قني السجٍو   قواضي وحاجات ملن كلدهر  اللي ما
 .ا مبينا ضالَّلا  زا فكانت النينيجة ض   ،خالم أمر النيب   ترمي الراب ،ابجاب اتكسي ابلر   

 
ٍ  ع للن  أ م للر ه  " ٦٣سللورة النللور ويللة نللا   ال للروٍ ل بي للول -سللبحانه وتعللا -ربنللا  للي ر  الاللي ين  ُيح للال تحو -أمللر النلليب  أ    "فل ل ي ح 

ٍ  "وُيللالتوا تعليماتلله  ،وُيللالتوا أوامللره ،ينهن  اللللي ُيللالتوا سحلل - لللى هللا عليلله وسلللم ٍ  ع للن  أ م للر ه  أ  للي ر  الاللي ين  ُيح للال تحو فل ل ي ح 
ن للٌة أ و  يح  لليبل هحم  ف ينل  اٌب أ ل لليمٌ تحص  لليبل هحم  ع للي  للد  متلليش ىلنسللاٍ   يللوم ُيللالم  -سللبحانه وتعللا -وه كللالم ربنللا " ص  النلليب ىلَّل  ه 

 بسرعة تصيبه فيننة، أو يصيبه العياب اةليم.
 

-ربنلا  ،٥٤سلورة النلور ويلة    -سلبحانه وتعلا -ذكرهلا ربنلا  ،رائ لة ،  لينا   و ت رائعةوضا  -سبحانه وتعا -ربنا 
ٍ  تح  يعحلوهح " :-سلبحانه وتعلا -م تننيلله ك  نا   دح  ل بي ول -سبحانه وتعا  ىل  ٍ  " ،- للى هللا عليله وسللم- النليب أ   " و  ىل  و 
ين دحوا النصلو  الللي هليه ه   كلز يلىلة بينعملز نا سحل ةة وملش علاين نا ر الس لك لن  ز النلاس الللي بينلح ختي لأأحم ملش قلاور  ،"تح  يعحوهح تل ه 

 .- لى هللا عليه وسلم-ة النيب نا ب  سح حنا نينا ىلربنا بيأمر فيها أوامر واضحة ىلٍ 
 

 اَّلقينداء ابلنيب وليز ىل اٍ: الدليز الثامن -
ل   للد   " :-عللن وجللز-قللال هللا  ،٢١سللورة اةحللناب ويللة   سللبحانه وتعللا  ا ذكرهللا ربنللا أعجلب مللن ذلللك ويللة مجيلللة جللد  

لر  و ذ ك لر  اّللا  ك ث ل ا  م  اآل  خ  ٍ  يل ر جحلو اّللا  و ال يل لو  لا ٌة ح س لن ٌة ل م لن  ك  لو  ٍ  ل كحم     ر سحلول  اّللا  أحس  ا ابهلل علليكم النلاس الللي بين لول  "اك 
 ؟يعيشلوا مل  اآليلة و  ااا ه ؟ااا    واقعهم اآلية و  وا ي با ه - لى هللا عليه وسلم-النيب ة ن  سح ديناجني  احنا مش

ر ك لن  ومح  ،عفعلالل رك لن  ومح  ،عقوالل كرن  مح جيب هو أ الا  ،قينداء ابلنيب   أقواله و  أفعاله؟ ما هو اَّلي يندوا ابلنيب ااا ه
 ؟!قدوة - لى هللا عليه وسلم-ي النيب خ  ينا يل  ه امى يل ممكن ت ول ،ة كلهانا س  لل
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 ( 16من  6صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  السنة وحي من السماء
 

ٍ  الشيء ا ٍ رسول هللا قلدوة ىلَّل ىلذا كلاٍ يلؤمن ابهلل و  ك  ب   َّل يرتعي أحدٌ نه أ :قال -سبحانه وتعا -ربنا  خل     اآلية ىل
ووه  ل وَّل أفعلال يراجل  ىل انله ملرة اتنيلة،اأقلو َّل ة النليب نا كز ىلنساٍ مش عاين سحلىليه املع  اخل  ؟   واعرفينواليوم اآلخر، 

 :ساءاللي ربنا قاْلولنا   سورة الن
ٍ  ح ىا ُيح ك   " م نحو نل هحم  ف ال  و ر ب  ك  َّل  يلحؤ   .٦٥:النساء "محوك  ف يم ا ش ج ر  بل يل 
أملا   الوقلت اللللي  ،- للى هللا عليله وسللم-قوالله و خلدوا أبفعالله و خلدوا أب - للى هللا عليله وسللم-ملوا النليب ك   ُيح  

ت ملن بعيلد و  جمموعلات ضلل   ،ة احنلا كتايلة علينلا ال لروٍنا فيه أو بعض الناس ي ولوا فيه احنلا ملش دينلاجني الس لاةمة 
 .تراج  ىل اهنا مرة اتنية ةو  حمس فعالا ديناج ،من اماٍ

 
ٍ   ت   ال روٍ تدل  و  ر  ا و  و ت كين  جد   و  لة و  نا الس   على ىل ملر   ال لروٍ الللي ربنلا ة اةوار  ثل لواللدليز ك   ،ي ملن السلماءح 
ٍ  ل وقللال ،نللا فيهللا أجييعللوا الرسللولل قللال -سللبحانه وتعللا - ٍ  تح  يعحللوهح " ،بللاع الرسللولة   ات  اْلدايللة احل ي ي لل نللا فيهللا ىل ىل  و 

ين دحوا ٍ  ل وقال" تل ه  هللا   للى- اٍ ابهلل واليوم اآلخلر ىلذا كلاٍ فعلالا فيله لينلا   النليب ابإلعالمة اإل اٍ الصحيحة  نا فيها ىل
 .- لى هللا عليه وسلم-قدوة حسنة ن يند  أبقواله ون يند  أبفعاله  -عليه وسلم

 
 باعهاات   ووجوبة نا ية الس  على ححج   الس ناةاةولة من 

يت ن  وا حلليلكم   سحللكللم شللد  ل   مجاعللة أحم ب للول ،  املسللألة أكللم وأكللمويوض لل - لللى هللا عليلله وسلللم-جللي النلليب يوي
و ر  عاملز لنتسلي و   ،و   ال لروٍر  أحم عن نتسلي عاملز لنتسلي و   ،ةشوي   - لى هللا عليه وسلم-ة النيب ن  اتعلموا سح  ،ةشوي  

 لللى هللا عليلله -حللديث عللن النلليب  مائللةقللرأ علللى اةقللز أمللن غلل  مللا    عللليا أحم كللز يللوم مللاينتعش يللوم يعللد   ،ةنا   الس لل
 لحي  البخلار  بلدأت  :ة الللي عنلد  بكينلب عليهلا كلدهنا ب الس لينحلم كح ظ لع  مح  -اللهم للك احلملد-علشاٍ كده  ،-وسلم

 ،ابللن ماجللة ،النسللائي ،الممللي  ،سللنن أيب واوو ، للحي  مسلللم ،  قراءتلله   يللوم كلليا وانينهيللت مللن قراءتلله   يللوم كلليا
 ة عنلد  مكينلوب عليله بلدأت   قراءتلهنا ب الس لينحلكينلاب ملن كح   أ    -بتعلز هللا-الكينلب كلهلا  ،مسند أمحد ،موجيأ مالك

 حبللب يكللٍو يلا  ،ب مللن أول وجديللدينحللجيللب الكح أبرجلل   -بتعللز هللا-صللت خلا  ،وو  املللرة اةو  ،مللى وانينهيللت امللىا
 .ةنا ارتبا  ابلس  
ٍ  ق  و  إلٍ أحم مح   داية. ة من اْلب شوي  احنا بن را  - لى هللا عليه وسلم-ة النيب نا جيول ما احنا مرتب ني بسح  ن ىل

 
 الدليز اةول -

ٍ  واو   -هللا عليه وسلم  لى-جه النيب  لة و  نا الس ل و املسألة وضوح ىل   - للى هللا عليله وسللم-نلا ل ف لال ،ن السلماءم ل يٌ ح 
ٍ   ،كما عند أيب واوو والممي  وأمحد كما   حديث العرابض بن سارية  للى -احلديث وه النليب  و  بعض الروا ت ىل

لل -هللا عليلله وسلللم ، يعللإ نلليب قبللز مللا  للوت   - لللى هللا عليلله وسلللم-وت ن ضللمن الو للا  اةخلل ة قبللز مللا  للقاللله م 
للم  جللد  نللا الكللالم وهل ه اةخلل ة قللال للا و  وعظنللا رسللولح هللا  "العللرابض بللن سللارية بي للول:  .ا، وه وَّللللة ىلٍ الكللالم وه محه 

ٍح ووجلت منها ال لوبح  ل" .. لى هللا عليه وسلم موعظةا ذ ر فت  منها العيو ف لنلا   " :هلل الف ل ،س  واحد ملن الصلحابة ح 
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 ( 16من  7صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  السنة وحي من السماء
 

 "فملاذا تعهلد ىللينلا؟ ف لنلا   رسلول  هللا  ىلٍ هليه ملوعظلةح ملوواع  " ؟ ىليهعنا وَّل  انت بينوو   "..رسول  هللا  ىلٍ هيه ملوعظةح موواع  
 :بي ول - لى هللا عليه وسلم-فالنيب  ؟ينك لينا ىليهدك لينا ىليه؟ و ي  هع
امكم واضلحة َّل يمكهلا دا قحلت اللدنيا يت خل لن  سحل "..عنهلا بعلد  ىلَّل هاللكٌ  قد تركينكم على البيعاء  ليلحها كنهار ها َّل ينيل ح "

"..  ى اخلينالف كثل  هليعليش ملنكم هاللي  "..من يعش  منكم فس ى اخينالفاا كث اا.. " ،ىلَّل ىلنساٍ اخينار جيريق اْلالك
وسلنة   -أملر كلده- عرفينحم من سلنيتفعليكم مبا "..  ،اسم فعز أمر عليكم ،تينوا الكلمةشح  .."فعليكم مبا عرفينحم من سنيت
 . ححه اةلباين "ع ع وا عليها ابلنواجي   ،اخللتاء الراشدين املهدي  ني

 
"وسلنة اخللتلاء  :بي لول ،عللي  عثملاٍ، و و  ،رم لوعح  ،ة اخللتلاء أيب بكلرنا م على سحلل  النيب وهو بيينك   ،ة م  احلديثت  قل  و   عند 

لوتح  د،ش  يصيبنا الر  هة اخللتاء نا نا بسح ك  سا لو ت   الراشديني املهديني من بعد "   للى -ة النليب نا نا اْلدايلة، فملا ابلكلم بسحلبح يل  ص 
 !-هللا عليه وسلم

 
للو  وا عليهللا ابلنلا ع لع   للل   ،ياج  لو  ة بيناعينلله ابلنلا نا وا علللى الس للع للا نلليب ي لول ع  ما وقللت   و  ،الف  وقللت اخل لل ،هاشو ماتسلليب ،ي  اج 

نللا الكللالم وه وَّللللة ل النلليب بي للول الكللالم وه ليلله؟ النلليب بي للول ،ةنا ا مللش دينللاجني الس للنللا احنللل جللي ي للوليحللد ي ،التلل 
-ة النليب ن  وا عللى سحلرح   الوقلت وه ووا  ،نووقلت د  ل ،ةق لووقت فر   ،ينالقوا وقت اخينالفهنا ل ا، النيب بي ولواضحة جد  

ا كثل ا"، اخينالفال ىيعلش ملنكم فسل  "فِنله ملن  ،كميهلدي -سلبحانه وتعلا -لو علاينين فعلالا ربنلا  - لى هللا عليه وسلم
ة نا وسحل ،- للى هللا عليله وسللم-ة النليب نا ر ليك جيري لك سحللكن املصباح اللي ينو  و  ،م بسبب كثرة اخلالفاتل  ينع  هالدنيا 

  .-رضي هللا عنهم أمجعني-اخللتاء الراشدين 
 

 الثاينالدليز  -
ٍا  -رضللي هللا عنلله-  حللديث ابللن مسللعوو  -٢   خ بللة  ،جيبعاللا ديث رواه مسلللماحللل - لللى هللا عليلله وسلللم-لنلليب ا أ

 للى هللا -قلال  ،يناهلا خ بلة احلاجلة بعلد كلدهاحنلا مس  الللي اللي كاٍ بي وْلا   كز مجعة  - لى هللا عليه وسلم-النيب 
 :-عليه وسلم

داث" ٍا خ   احلديث  كينابح هللا . وخ   اْلد   هد ح دمد . وشرا اةمور  دح ا. وكزا بدعة  ضاللةٌ فِ  ."هتح
ومللا النليب بيكلرره كينل   ،كد على مع  ملن املعلاين كلاٍ النليب بيكلرره معلاحم كينل ؤ ي  كز خ بة والنيب ملا كاٍ بيحب  النيب  

  ٍ خ بلة اوا     ،ورس ملن اللدروس ،خ بلة مجعلة ،كلز خ بلة  ،  قللوب النلاس يرس خهاملع  وه النيب عاين  وه أتكيد ىل
أفعلز  شليءينالقلوا هينالقلوا أفعلز ملن كلالم ربنلا، وَّل هنلينم ملش أيبدأ ابلكلالم وه   مجاعلة  ،ايه م النيب بيد  ةيوم من ا

 للى هللا -  دملد د    ه لد  أَّل وىلٍ خل  اْل ل ،أَّل ىلٍ أحسلن الكلالم كلالم هللا" ،- لى هللا عليه وسللم-  النيب د  ن ه  م  
 ".-عليه وسلم

 
 الدليز الثالث -
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 ( 16من  8صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  السنة وحي من السماء
 

ٍ   ،  ال للروٍ روتو لللي أكللم وأكللم املعللاين ال - لللى هللا عليلله وسلللم- د لينللا النلليبك للؤ وي ٍ  اْلدايللة كلهللا   جياعينلله ىل  ، وىل
 للى -صلحي  ىلٍ النليب ال     حديث أيب موسى اةشلعر  حلديث ،ب والعناء واملشاكز   خمالتة أمرهع  العالل والينلا 

 قال: ،لنسبة لكم ىليه وابلنسبة لنا احنا كماٍ ىليهة ابنا م الس  ْل ي ول حب    يوم من اة م  -هللا عليه وسلم
 
ٍا مث لللي ومثللزح مللا بعث للإ هللاح بلله" ..  " - لللى هللا عليلله وسلللم-ه ين  نل  النلليب مبعللوث بسحلل "مثللزح مللا بعث للإ هللاح بلله"سللنة اليعللإ " ىل

م! ىلين   رأيتح اليش  بعيإا  ٍح . وىلين   أحم الناييكمث ز  رجز  أت ى قوم هح. ف ال:   قل و   ."..رح العحر 
و را َت  لل ،ْلللم هبدوملله واحللد   يللوم مللن اة م واقللم علللى جبللز شللاف جلليش جللا  مللن بعيللد عللاين ياللنو قوملله ف عللد يشللاور

 .خدوا ابلكم ،  مجاعة فيه جيش كامز جا  ولوقيت علشاٍ ُياربنا ،ْلم هبدومه وقعد يشاور
ل.. " :ىليه نال لو  النيب بي واشوف مسعلت كلالم النليير  سفيله حم "..ه . فلأو ل وا فلان ل  وا عللى محهللين همفأجياع لهح جيائتلٌة ملن قوم 
وكليابت  .. " ،من املكاٍ وه بعلدت تامالا كتاتر  عرفت ىلٍ فيه جيش خدت بععها وابلليز مشيت  ، ت الكالمجيب   ،وه

م .. " ،سليبك منله، علدين هنلااقا ة ىليله وبينلاع ىليله، احنلن  سحل م  سليبك   ع لوفيه جيائتة اتنيلة  "،..جيائتٌة منهم فأ ب حوا مكاهن 
 .واسينباحهم كما   رواية  أخرى "..فصباح هم اليشح فأهلك هحم واجيناح هم

فيلك مثزح من أجياع إ واتاب   ما جئتح به. ومثلزح ملن عصلاين وكلياب ملا جئلتح بله ملن .. " :- لى هللا عليه وسلم-قال 
 رواه البخار  ومسلم. "احلق   
 
للل   ٍ   ابلصللورة و  ويللد  ا يكللٍو كللالم النلليبما حمس تسللم   ،هلكهم هيسينأ لللهمهلليح  فيلله جلليش هيجينللاح حمس ينا املثللال وا ىل

 "همفلأهلك"و  روايلة اتنيلة  "فاجينلاحهم" والنليب قلال ،بوا وهلكلواي   وحمس ما تسمعش الكالم عحل ،الكالم فدول اللي جنوا
كلده وأخلد النسلاء   ،ابَّلغينصلاب -والعيلاذ ابهلل-يوض  لينا اليش وا ملا ننل اسلينباح نسلاءهم  ،"فاسينباحهم" و  رواية

واْللواٍ الللي أ لاب النلاس  ل  ر اللي  د  لني ق  ينخي  مح  ،امني عندهمواةجيتال ب وا خد   ،ينلواوالرجال قح  ، عندهيب  خال  ب وا س  
 ؟!عد ي ول ْلم خدوا ابلكماللي قو  إلٍ هي عصت الراجز 

يت هينكلٍو النينيجلة ىلٍ انينلوا بتعلز هللا   ن  علني لسحلب  ينا  َّل قلوة ىلَّل ابهلل مح جيلول ملا أنلينم ملا شلاء هللا ،أهو النيب بي ول لنا كده
 للى هللا عليله -يت هيكٍو حالكم كحال الناس الللي عصلت هليا النليير الللي النليب ن  هينخالتوا سح  ،و  أمن وأماٍ ة،جنا

 .ذكره   احلديث -وسلم
سلبحاٍ ب  ما جئت به ملن احللق"، ن أجياعإ واتا لي ومثز م  ث"فيلك مله: و  حديثه ب    - لى هللا عليه وسلم-وُيينم النيب 

 .امللك
 

 الراب الدليز  -
وكللاٍ وا بعلد حجللة اللوواع مباشللرةا عنلد غللدير ملاء كللده امسلله  ،املسللألة أكلم وضللوح - للى هللا عليلله وسللم-ينيلد النلليب 

ني راجل  ملن ذ  احلجلة وملات   أوائلز سللنة النليب انينلوا علارف ،- للى هللا عليله وسللم-بيلز وفلاة النليب ووا كلاٍ قح  ،م  خحل
 بيحكي فبي ول: ايد بن اةرقممن اْلجرة،  ١١رقم 
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 ( 16من  9صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  السنة وحي من السماء
 

 لللت لكللم بعللدمللا قح     وا ا   ..". بللني مكللة  واملدينللة  عليلله وسلللام  يوماللا فينللا خ يباللا. مبللاء  يحللدع ى  ح للا قللام رسللولح هللا   لللاى هللاح "
! فَِلا أحم بشلٌر يوشلك أٍ  :حمد هللا  وأث  عليه. ووعظ وذكار. ث قالف"..  حجة الوواع مباشرةا  أما بعدح. أَّل أيهلا النلاسح

-بنلا ، هييجلي رسلول ملن عنلد ر أحم بشر مكينوب عليا املوت ا  ما هو مكينلوب عللى البشلر .."أييت  رسولح ريب   فأحجيبح 
 ..ي بعإف -يعإ ملك املوت

لكوا بله ،اْلدى والنورح فخيوا بكيناب هللا   اترٌك فيكم ث ل ني : أوْلحما كينابح هللا  فيه وأحم"..   :ينيلد بلن حيلاٍ لي لو  "واسينمس 
 . حي  مسلم "..وأهزح بييت. أحذك  رحكم هللا    أهز  بييت.. " :ث قال ،"ب فيهغا على كيناب هللا ور  فحث  "
 

إلٍ الللي هيينلو  نشلر أهلز بيليت؟ قلالوا  قلالهنلا  - للى هللا عليله وسللم-النوو  وال اضي عياض بي ولوا هو ليله النليب 
علشلاٍ   ،هلم ملني؟ أقلرب النلاس لله أهلز بيينله - لى هللا عليله وسللم-من بعد النيب  - لى هللا عليه وسلم-ة النيب نا سح 

لر الصلحابة ن  جدحم ابن عبلاس هلو ملن أكثلكده و  حم عائشلة هلي ملن أكلم ، وجلد- للى هللا عليله وسللم-ة النليب نا راا لسحلش 
وا حلوالني أهلز بيليت خلدوا فلالنيب بي لول أحم مللا أملوت الينت ل ،ملن أهلز بيينله - لى هللا عليه وسلم-النيب  عن روايةا الناس 

 .ة و نا كوا ابلس  وتس   ،يهىلوأفعايل كانت  ،يهىلواسألوهم أحم أقوايل كانت  ،يتن  وخدوا منهم سح  ،منهم العلم
 

 الدليز اخلامس -
"ىلين قلال:  - للى هللا عليله وسللم-ٍ النليب أكلم   حلديث أيب هريلرة أ - لى هللا عليه وسلم-لكالم لينا النيب د ايؤك  

ٍ  ىلٍ املعل  فعلالا   أهلز البيلت ا كلملل لشاٍ أقو ع .."لتت فيكمقد خ   -  النليب د  هلم أعللم النلاس هب ل مل صلوو بيهلا إل
اىلين قد خلتت فيكم ما لن تعل" :بي ول -م لى هللا عليه وسل-ىلٍ النيب  ،- لى هللا عليه وسلم أحم  .."لوا بعلدمها أبلدا
 ."كيناب هللا وسنيت"..   واني لو تسكينم هبما َّل  كن حبال من اةحوال تعل  ينهسيب فيكم حاج

وللن  ،: كينلاب هللا وسلنيتا ملا أخليهب هبملا أو عمللينم هبملابدا ىلين قد خلتت فيكم شيئني لن تعلوا بعدمها أ" :اتين احلديث
  . ححه ابن حنماحلوض"  ا عليا و  ر  ينترقا حى ي  ي
 

ن   ع للوال ا  ،ن   مسلللمع للوال ا  ،ن   البخللار ع للوال ا  ،ةنا ه الس لللينشللوي ٍرة ىلٍ كللز اللللي بيعملللوه اآلاحلللديث وا فيلله بشللا
 - عليلله وسلللم لللى هللا-النلليب  ،ئللوا نللور السللنةتوا هللم عللاينين ي وهللم بيظن لل ،ة مللن وقللت للينللايننا ومهامجللة الس لل ،احلللديث

للة دتوظللة حب   نا الس للنللوا بي للول لنللا اجيم   ٍ  حن  للنح نل نال ن للا الللي    ىل حما " ظ هللات  ىل حما ل للهح حل  للاف ظحو ر  و  للنا والس لل .٩احلجللر: "ك  ر فهللي ك  ي   لللن اة م 
لنا لة اليناريخ الناس اللي بينهلاجم الس لب  ن  ووول ىلٍ شاء هللا مل   ،ةة موجوونا فهينتعز الس   ،-وجز عنا -ظ هللا ت  دتوظة حب    ن ة م 
 .وا اللي احنا َّلام نتهمه ،، سبحاٍ هللااينوقت للينا 

 
 الدليز الساوس -

ا عملز لينلل .."خ لطا لنلا رسلولح هللا  خ   لا"  لينللا بيلاٍ أكلم بي لول لنلا   يلوم مللن اة م بيلد   -رضلي هللا عنله-ابلن مسلعوو 
ل  للى هللا -كلده، قلال   .."وقلال: هليا سلبيزح هللا ، ث خ لطا خ وجيالا علن  ين له وعلن ي س لار ه  ".. كلده   ط  خط كلده، معلا ؟ خ 
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هليه سحلبحٌز، ".. وهليه الللي عللى اليملني والشلمال و   ،-سلبحانه وتعلا -وا سلبيز ربنلا  ،هيا سلبيز هللا :-عليه وسلم
عحو ىلليه ٌٍ ي د   و  سحبحز الشي اٍ.  ححه اةلباين. "على كز   سبيز  شي ا

 
فيلله  عللن وجللز كينللاب هللا  ،أَّل ىلين قللد تركللت فلليكم ث لللني ،يوشللك أٍ أيتيللإ رسللول مللن عنللد ريب فأجيللب ،وىلَللا أحم بشللر"

ث  .."وملن تركله أخ لأ وكلاٍ عللى العلاللة ،فملن أخلي بله كلاٍ عللى اْللدى ،ر فاسينمسكوا بله وخليوا بلهوفيه النو  اْلدى
 :-عن وجز-ل هللا و  قل   - لى هللا عليه وسلم-ال النيب ث ت   "   أهز بييتوأذكركم هللا" :قال
محوا حب  ب ز  اللاله  مج  يعاا و َّل  تل ت راقحوا"  .١٠٣ول عمراٍ: " ۚ   و اع ين ص 
 

 الدليز الساب  -
ٍا  املع  أكم - لى هللا عليه وسلم-د النيب ويؤك   سلبحانه - ن جياعلة ربنلام ل - لى هللا عليه وسللم-جياعينه  وي ول لنا أ

ن أجياعإ ف د أجيلاع هللا وملن م  " :- لى هللا عليه وسلم-ي ول النيب  واحلديث   الصحيحنيي ول أبو هريرة ، -وتعا 
 ".هللا ىعصاين ف د عص

 
 الدليز الثامن -

 - للى هللا عليله وسللم-او الصحابة للنيب با الصحابة تالتة من عح  ييجي تالتة من الصحيحني    يوم من اة م ا  ما 
لفلملا أح يسألوا عليه ويسلألوا علن عباوتله وعلاواين يعرفلوا أخبلار النليب ىليله   العبلاوة،   للى هللا عليله -ئوا بعبلاوة النليب خ 

ف لال أحلدهم أملا أحم فأ لوم  احنلا هنب لى أحسلن شلوي ة، ،وها، و  قليلة أو  ما تلنمنلاش العبلاوة و كأهنم ت ال    -وسلم
 للى هللا -  النسلاء، ف لال فلال أتلنوا واليناين بي ول أما أحم فلأقوم الليلز وَّل أحمم، واليناللت بي لول أملا أحم  ،ر   ف  النهار وَّل أح 
 ."ن رغب عن سنيت فليس مإم  " :ئ  خ  بعدما أح  -عليه وسلم

ٍ   - لللى هللا عليلله وسلللم-  كللالم النلليب وا واضلل  أو  ،اللللي ه غللب   يللوم مللن اة م عللن سللنيت للليس مللإ هللم  رغللم ىل
واليناللت بي لول أحم  ،والينلاين بي لول أحم ه ليم الليلز عل لول ،واحد فيهم بي ول أحم هتعز  امي جيول الوقت ،ربنا ابيعبدو 

علاينين يشالنا عن العباوة وال اعة لن أتنو  النساء، واحدة تيجي ت لول يل ه  النساء إلٍ النوا  ابلنساء وا مش هيننو  
 .علشاٍ مش عارف ايه، َّل َّل َّل أحم َّل أتنو  النساء اشينازحمكز عاينين نشرب روح 

  ٍ لقلالنليب  ،بيعمللوا عبلاوات م  هح  رغم ىل  د  ال ْللم الللي   يلوم ملن اة م يرغلب علن سلنيت فلليس ملإ، وييجلي بعلد كلده ح 
 . روٍ بسالة احنا عاينين نا ي ول لنا احنا ما تلنمناش الس  

 
 ة النيب  لى هللا عليه وسلمنا لسلم لسح تعظيم ا

ٍ  نا ة بعد اآل ت من ال روٍ والس  ما ه  عاين أن ز ليكم كلمة مح  أن ز لكم كلملة مهملة جلد ا  ،ماءن السا ي م  ح  و   ةنا الس   ة على ىل
لل -رمحللة هللا-اإلمللام ابللن ب للة  قاْلللا للوهللو  ،ب اَّلعين للاوينحللب عنللدحم مللن كح ينحللن أعظللم الكح   كينللاب م  أ للول كينللب  نأ للز م 

لذ  ابب  ؟فبي لول ايله بلواب ابب كلده كيناب اإلابنة لإلملام ابلن ب لة رمحله هللا،  ،اَّلعين او ة ملن جياعلة نا ر ملا جلاءت بله الس لك 
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قلال كلالم  ،- لى هللا عليه وسللم-ن رسول هللا ن  والينحيير من جيوائم يعارضٍو سح  - لى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 :فبي ول ،ايشني فيه عن الواق  اللي احنا عبيعئ  
 
 للى -فيله حمس علاينين يب للوا شلريعة النليب  .."وليعلم املؤمنٍو من أهز الع ز والعلم أٍ قوماا يريلدٍو ىلب لال الشلريعة"

 .يب لوا الدين كله أ الا  -هللا عليه وسلم
م قلبلله أبهنللم عح ملله وض للعل زا ن ق لللسللنة فهللم يومهللٍو علللى م للر العلللم واىلب للال الشللريعة ووروس واثأٍ أقواماللا يريللدٍو ".. 

وذللك أهنلم  ،ولله ُيلالتٍوبرٍو د  ويعملٍو به وهم من كينلاب هللا يهربلٍو وعنله يحل -عن وجز-يدعٍو الناس ىل  كيناب هللا 
داللة واةمانلة ، ون لهلا أهلز العرواهلا اةكلابر علن اةكلابر - للى هللا عليله وسللم- رويلت علن رسلول هللا ةا نا ىلذا مسعوا سح 

لللأو ح   ،ينهاوأمجللل  أئملللة املسللللمني عللللى  لللح   ،دوة واةمانلللةن كلللاٍ موضللل  ال لللوم للل عارضلللوا تللللك السلللنة م الت هلللاء هبلللا، ك 
ملن   ن رواهلا عنلدهم َتلد هليا   كينلاب هللا؟ وهلز نلنل هليا   ال لروٍ؟ ائينلوين  يلة  م  وقالوا ل   ،وها ابلرو ْلاخالتوها وتل ا و 

ٍا  -كللم هللارمح-ق هبلليا، فللاعلموا د     للحللى أح  -تبللارك وتعللا -كينللاب هللا   ،قائللز هلليه امل الللة ىلَللا يريللد ىلب للال الشللريعة أ
 ."ه وهواهو حده بسر   ،ر اإلسالم بدعواهه  ظ  ويح  ،دينح  ل  ة املح يا و  ر جي  م  ع  وهو يح 

 
لة على أهنا و  نا تعاملوا م  الس   -رضواٍ هللا عليهم-الصحابة  عوها د  ة َّل ي لنا وكلانوا مبجلرو ملا أتتليهم الس ل ،اءم  ن السالم ل يٌ ح 

ا ل    حد. ك من كالم أ   عمز كيا وا اللي احنا هنعمله سيب النيب قال كيا النيب ،ل أحدو     أبدا
 

وجللد ىلٍ أغلللب النللاس بينيجللي بيللت هللا احلللرام   موسللم احللل  بللس فبيعملللوا  -رضللي هللا عنلله-سلليدحم عمللر بللن اخل للاب 
حلل  مينعللة بللالش اخل للاب قللال   مجاعللة بللالش دحم عمللر بللن فسللي ،فاضللي شللويةم عمللرة وبيعملللوا حلل  ومللدار السللنة احلللر  

ْلليا البيللت ار السلنة إلٍ وا فيلله عملارة دوالللي علاين عملرة ييجللي عللى مل ،وا احلل  بللساملينعلة الللي هلو عمللرة وحل  وخل ل
ا فلمال ،ابملينعلة ُيل    أملر ىلٍ اإلنسلاٍ مللا ُيل    - للى هللا عليله وسللم-سليدحم عللي بلن أيب جياللب علارف ىلٍ النليب  ،احلرام

ٍ   علي ا وهو راي  ُي       ل  بل   -وكلاٍ وا جيبعالا اجينهلاو ملن سليدحم عثملاٍ  ،احلل  ةينهلى علن مينعل -رضلي هللا عنله-عثماٍ  ىل
عللي بلن أيب لفلملا و لز  ،ا  واملعينملرينجالعلامر ابحلح  ،احللرم ملأهول ابلنلاس علشلاٍ يظلز   ،، وسيدحم عملر-رضي هللا عنه

  ٍ َّل أوع -ل رسلول هللا و  قل ل عح و  وهللا َّل أ  " :قلال ،النيب كاٍ بيأمر ابملينعلة وعلي عارف ىلٍ ،ةعثماٍ بينهى عن املينع جيالب ىل
 ."ل أحدو     ل   -سنة رسول هللا  لى هللا عليه وسلم

 
ٍ  ما اس ل  ابن عبا   :ف لالوا ،أملرحم ابملينعلة - للى هللا عليله وسللم-سبحاٍ هللا النيب  :بيأمروا مبن  املينعة ف ال ا عرف برضو ىل

وهللا  ؟ٍ يل قللال أبللو بكللر وعمللرو أقللول لكللم قللال رسللول هللا وت وللل" :ف للال ابللن عبللاس ،نهيللاٍ عنهللاىلٍ أاب بكللر وعمللر ي
  !أقول لكم قال رسول هللا وت ولٍو قال أبو بكر وعمر "يوشك أٍ تننل عليكم حجارة من السماء

لل  كالم واحد مح   وا وه كالم أيب بكر وعمر مش .دحة النيب كالم نا سح وا ب  لح د  ع  ما كانوش بيل   ما تينوا هح شح   ،وَّل واحلد منلافق ،دح 
 !ةنا من الس   موَّل واحد قرأ له كينابني تالتة ف ل  ي ول سيبوك
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 ( 16من  12صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  السنة وحي من السماء
 

 .- لى هللا عليه وسلم-ة النيب ن  سح  أحم مش هسيب ،ة لكالم حدنا أترك الس  ابن عباس بي ول أحم لن 
 

د  هللا "َّل ت   " :ا   يوم من اة م بي ول َّلبنهما ل   -رضي هللا عنه-ابن عمر   . لحي  البخلار  ومسللم نل عحوا ىل ماء  هللا  مساج 
، السللت  غ لله و  ن للي  خ  فابنلله بي للول للله يعللإ يينا  ة ب للى كللده وملللا أقللول ْلللا اقعللد    بيينللك ت للول يل خارجللة واخلللة راُيللة جاي لل الا

 .، ة هنمنعهم، وهللا لنمنعنهن"َّل تنعوا ىلماء هللا مساجد هللا" :القأ ز النيب 
ىلَّل وجدتله أقبلز عليله  -دحم عبلد هللا بلن عملر قلال الكلملة و ابلن سلي-ملا أٍ قلال هليه الكلملة  فلوهللا :اللراو فبي ول 

 وهللا َّل أجينمل  أحم وأنلت   بيلت   :وقلال ،ث بعد ذلك أقبلز عليله يعلربه ،ه بسباب ما مسعينه من ابن عمر قبز ذلكب  يسح 
 .، ابن عمر جيروهي احلديث وام قال له أحم مش هنت  ، وجيروه من البيت، علشاٍ   يوم من اة ط  ق   واحد  

 ا ؟ة اا  نا وا للس  كانوا بيبص    ما فهمينوا؟ فهمينوا هح 
 

ولوقلت    الشلوارع الللي أوَّلوحم ،ف املاٍيامسهلا اخلل كلاٍ  عبد هللا بن ماتز   يوم من اة م رأى ابنه بيلعب لعبة كده
كللاٍ   ،فية و  كانللت امللاٍ   امللن النلليب امسهللا اخلللبللاللع ،يعللإ و  اللعبللة ابخينصللار ،بوهللا بيحللدفوا بعللض ابل للوبعبيل

ر بيناعله ج  واةوَّلو ييننافسوا م  بعض مني اللي احل  ها بني  وابعه كده وي وم عاملها كده،  يب حجارة وُي   الولد منهم 
 :وقال ،فيهنى عن اخل ،هنى عن اللعبة و  - لى هللا عليه وسلم-فالنيب  ،يكٍو بعيد

لنا وتت لأح الع لني "ىلهنا َّل تح " ا وَّل تنكلأح علدو ا. ولكنهلا تكسلرح الس   اللعبلة و  َّل هينتعنلا   احللرب  . لحي  مسللم صيدح  ليدا
  جيوبللةل للى   جيوبللة جللات   وماغلله، حللد  معللد    ل للى معللد   حللد  ، ولعسللم بيمتللب عليهللا متاسللد، وَّل بنصلليد بيهللا  لليد

 .ال بالش اللعبة و قفالنيب  ،كسرت له سن ينه
 ،ص  للى فكلرة احنلا بنينعاملز مل  ن لع ،بيلعلب اللعبلة و  الما ع   ماتز   يوم من اة م خار  فل ى ابنهد هللا بن سيدحم عب

 لللى هللا -ماتللز أخللد ابنلله كللده وجيب للب عليلله وقللال للله   ابللإ ىلٍ رسللول هللا ، فعبللد هللا بللن مللش ملل  ويللة ،ملل  حللديث
اي      دح ي  ص  َّل ي  "وقال ىلنه  ،هنى عن ذلك -عليه وسلم ث َّل تعلوو ْللا  "،ولكلن يكسلر السلن ويت لأ العلني ،وَّل ينكأ علدواا دا
 .تش تلعب اللعبة و  اتيند  بإ ما عح   ا ،بعد ذلك

ٍ  وخلر  عبلد هللا بلن  ا، ق يعلة بيلإ وبينللك  ،الوللد بيلعللب نتلس اللعبلة ماتلز ورجل  فتلوجن ىل ف لال: وهللا َّل أكلملك أبلدا
 !ث تعوو يفينهى عن اخل - عليه وسلم لى هللا-أخئك أٍ رسول هللا  ،ليوم ال يامة

 
علشلاٍ كلده هلو ىليله الللي ، - لى هللا عليه وسللم-أوامر النيب    يوم من اة م خالم د  ن ح  م م  ل  وا كاٍ موقم السا 

اماتز بي ول َّلبنه مش هكل  وعبد هللا بن  ،نم ابن عمر بيعرب ابنهدة والعح يدفعهم للش   وملن شلوية ابلن عملر  ،ملك أبلدا
 ْلم يوشك أٍ تننل عليكم حجارة من السماء. بي ول

ٍ   ما هح  لة و  نا الس   شايتني ىل ٍ  ح  "وهللا سليدحم أبلو بكلر الصلديق رضلي هللا عنله كلاٍ ي لول:  ي ملن السلماء،    لحي  مسللم ىل
للنليب  ةنا أحم خلايم   يلوم ملن اة م أسليب سحلةخشلى أٍ أتلرك سلنةا لرسلول هللا  للى هللا عليله وسللم فينيل  قلليب" ىلنإ 

 .، وا كالم الصديق رضي هللا عنه لى هللا عليه وسلم، مش وية، أسيب سنة للنيب  لى هللا عليه وسلم فيني  قليب
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 ( 16من  13صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  السنة وحي من السماء
 

للو    .."ةنا ثت الرجلز بسحلىلذا حلد  " :د مل  النلاس فبي لولم قاعلكاٍ   يوم من اة   -رمحه هللا-سيدحم أيوب السخينياين 
لن  ع  و   :ف ال".. قال كيا  هنى عن كيا أو ز كيا أوفع -هللا عليه وسلم لى - لت لواحد النيبيوم من اة م قح  ن هليا ا م 

ة خلينللا   ال للروٍ نا اللللي   يللوم مللن اة م ي للول لللك سلليبك ب للى مللن الس لل "،فللاعلم أنلله ضللال  انللديق ،وأنبئنللا عللن ال للروٍ
  ٍ  .من اماٍ ز  ض   ،من بدر  ز  اإلنساٍ وا ض   اعلم ىل

 
ٍ   -رضي هللا عنه-ب ر ك   بن معدامل دام  لة املح الا ظهور هيه ال ائتة العالبأ النيب تنبا  بيحكي لينا ىل فبي لول لنلا النليب  ،ةلا ع 

ٍح علللى أريكين لله  " :- لللى هللا عليلله وسلللم- ي للولح "..  ،شللبعاٍ ،ن علللى أريكينللهك للينا حممي كللده مح  .."أَّل يوشللكح رجللٌز شللبعا
ٍ  فما وجدحهب فيه  ملن حلالل  فلأحل  للى هللا عليله -ف لال النليب  .."وا وملا وجلدحهب فيله  ملن حلرام  فحر  ملواعليكم هبيا ال رو

ٍا ملا حلرام  رسلولح هللا   للاى هللاح عليله  وسللام   "..  :قلال ،ز كلالم هلؤَّلءهنى بيها كأمجيلة أو  عجيبة فعالا  كلمة  -وسلم وىل
 .-سبحانه وتعا -مه ربنا ُير   هو هو اللي - لى هللا عليه وسلم-مه النيب اللي ُير   .."كما حرام  هللاح 

  :- لى هللا عليه وسلم-ث قال 
علشللاٍ  ؟ا علل  حلللوم احلمللر اةهليللة   رسللول هللا ،نه ابللن حجللر العسلل الينساللح   "أَّل َّل ُيللز  لكللم حلللمح احلمللار  اةهلللي   "

لوليلز ملن ال لروٍ عللى ىلٍ أ    يب يل د  ح   ،م وا مش موجوو   ال روٍك  واحلح  ،ز احلم  حرامك  أ   مك  ي ول لنا وو  حح  ز ك 
لللأقللرب ل وابللز ال للروٍ ي للول ىلٍ  ،جيللب ىلنلله حللرام متلليش ،متلليش ،احلملل  حللالل للللينا  ص  إلٍ وا متلليش فيلله ن لل ،ز  ح  مي ر  ح 

 .واض ، سبحاٍ هللا ونص النيب هنا ،احلم  أكلها حرام ،َّل :ول لنا فييجي النيب ي ،ز  فاة ز   اةمور احل  
 

للوحم   ال للروٍ بللس أ للب  أ  خل لل وول قللالوا لنللا اس ال للرونينيلللو النالل ٍ  م  ز الساللك   :وربنللا بي للول ،ةين لليل  السللمك م   ك حللرام إل
ين لةح ححر   " يل  رة الكبلدة عللى فكل ،- للى هللا عليله وسللم-ة النليب نا سحلك ىلَّل ب  م  هللا السال زا ح لوملا أ   .٣املائلدة: "م ت  ع ل لي كحمح ال م 

ٍ  ااةسكندر   .هث  حدي - لى هللا عليه وسلم-ها النيب لا ولكن أح   ،الكبدة وم والدم حرام ين هينب ى حرام إل
 
 للى هللا -فوجلدت فيله جياعلة رسلول هللا  -علن وجلز-  كينلاب هللا  نظلرتح " :ا قلالمالل   -رمحه هللا-ق اإلمام أمحد د     

 :-عن وجز-ل هللا و  ث جعز يينلو قل   "عااض  و   م  نيوثالث ة  ثالث -عليه وسلم
اٌب أ ل يمٌ " يبل هحم  ع ي  ن ٌة أ و  يحص  يبل هحم  ف ينل  ٍ  ع ن  أ م ر ه  أ ٍ تحص  ي ر  الاي ين  ُيح ال تحو  -رمحله هللا-وجعلز اإلملام أمحلد  .٦٣النور: "فل ل ي ح 
 .اكب ة جد    ها بصورة  رح ر   ك  يح 

هلم كلانوا شلايتينها  ،- لى هللا عليه وسللم-ة النيب نا ز م  سح سبحاٍ هللا وا كاٍ منهجهم وو  كانت جيري ينهم   الينعامح 
 ي من السماء.ح  و  
 

ف لال يعللإ انلت ايله اللللي  ،َّلبلس هدومله العاويللة ملش َّلبلس اإلحللرام بيناعله ،مالا عليله ثيابللهر  عبلد اللرمحن بلن ينيللد رأى دح  
م ل لع  تل   مل   أ   :فبي لول لله ،انلت َّلبلس املخليط اإلاار واللرواء، ،م وملش َّلبلس هلدوم اإلحلرامر  ا  تكلٍو دح لاا   ،انت عامله وا

ٍا  -هلات يل ويلة ملن كينلاب ربنلا  "،ائينإ  يلة ملن كينلاب هللا" :هنى عن ذلك؟ ف ال - لى هللا عليه وسلم-رسول هللا  أ
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 ( 16من  14صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  السنة وحي من السماء
 

ٍ   تللدل   -سللبحانه وتعللا  سللبحانه -ىلٍ هللا  :ف للال للله عبللد الللرمحن بللن ينيللد ،ومي وألللبس اإلحللرامم أقللل  هللدر  أحم وأحم دح لل ىل
كحمح الراسحولح ف خحيحوهح و م ا نل ه اكحم  ع ن هح ف انينل هحوا "ي ول:  -وتعا    .٧احلشر: "ۚ  و م ا وات 

 اء.م  ن السا ي م  ح  ة و  نا كانوا شايتني الس    ما هح 
 

لأح  ،  ىلملام :-رمحله هللا-قال رجز ملالك بلن أنلس  لأ   :ف لال لله ماللك ؟ملن بيليت أم ملن ذ  احلليتلة مح ر  ح  -م رسلول هللا ر  ح 
لولكلن أحم َّل أريلد أٍ أح  :ف ال له الرجلز ،من ذ  احلليتة - لى هللا عليه وسلم ىلَلا أريلد أٍ أحلرم  ،م ملن ذ  احلليتلةر  ح 

لي ر  الالي ين  "لله:  قايلزوقلام  جلد اعجيلب  ، رو اإلملام ماللك عليله رو  -وسللم للى هللا عليله -من مسجد رسول هللا  فل ل ي ح 
اٌب أ ل يمٌ  يبل هحم  ع ي  ن ٌة أ و  يحص  يبل هحم  ف ينل  ٍ  ع ن  أ م ر ه  أ ٍ تحص    ه، ىليه وا، ىليه الكالم وا؟ "ُيح ال تحو

 ي من السماء.ح  كانوا شايتينها و    ما هح 
 

هينو لز     نلت   ال ريلق ماشلي   لأ "كلانوا يلرٍو الرجلز عللى ال ريلق ملا وام عللى اةثلر"، دمد بن س ين كلاٍ ي لول:
 .- لى هللا عليه وسلم-نت ماشي على واثر النيب ىللربنا جيول ما 

 
  ة جناة". نا "اَّلعينصام ابلس  ن علمائنا ي ول: ى م  ع  م   نكاٍ م  كاٍ ي ول:    -رمحه هللا-النهر  

 
 .من جيريق م ن سلك اآلاثر" -أقصر ىل  النة :و  رواية-ريق أقصد ىل  النة "ليس جيابن ُيىي كاٍ ي ول: 
 هم كانوا شايتني كده.

 
مه ىل ها كما يعلمله ال لروٍ"  عل  يح  ،ة كما يننل عليه ابل روٍنا "كاٍ جئيز يننل على النيب ابلس  حساٍ بن ع ية كاٍ ي ول: 

  ٍ  اء.م  ن السا ي م  ح  ة و  نا الس   كانوا شايتني ىل
 

لا ل كحلز   "له: و  ا أننل قل  ما ل   -سبحانه وتعا -ربنا  ه اجا نل  لر ع ةا و م  لنكحم  ش  سلبيالا وسلنة،   :قلال ابلن عبلاس .٤٨املائلدة: "ج ع ل ن لا م 
 هيه السنة.تيناب    ، واجب على اةمة و  ىلٍ هيشرع ْلا سنن على لساٍ نبيها -سبحانه وتعا -كز أمة ربنا 

 
 لل ى -هيه الشريعة هلي سلن ة النليبن: س  قال احل   ،١٨:الاثية "ن  اة  م ر  ف اتاب ع ه اج ع ل ن اك  ع ل ى  ش ر يع ة  م   ثحا ": -تعا -قال 

 .-هللا عليه وسل م
 

ٍ  اللاله  ف اتاب عحوين  ُيح ب ب كحمح اللالهح قحز  ىل ٍ كحنينحم  تح ب  "قال هللا:   لل ى هللا عليله -عالملات حب له ن بي لول: س  احل   .٣١ول عمراٍ: "و
 .- ل ى هللا عليه وسل م-اتب اع سن ينه -وسل م

ٍ  يكانوا شايت  هم     .ي من السماءح  هي و   نها ىل
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 ( 16من  15صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  السنة وحي من السماء
 

لة  و يلحع ل   "ا قال   ال روٍ: ما ل   -عا سبحانه وت-رب نا  م  الكينلاب: ال لروٍ، ن قلال: س لاحل   .١٢٩الب لرة: "محهحلمح ال ك ين لاب  و احل  ك 
بط ابل لروٍ علشلاٍ النلاس تلرت  - لل ى هللا عليله وسلل م-فرب نلا بعلث النليب ،- لل ى هللا عليله وسلل م-احلكمة: سن ة النليبو 

 .ةنا والناس ترتبط ابلس  
م ة  و يلحع ل   " هللا ب وله:    قيناوة مل ا سألوه ماذا ع    .- ل ى هللا عليه وسل م-: احلكمة: سن ة النيبقال ،"محهحمح ال ك ين اب  و احل  ك 

 
أم لا جياعلة هللا فتلي كينابله،  :قلالوا ،٥٩:نسلاءال "أ جي يعحلوا اللالله  و أ جي يعحلوا الراسحلول  "مل ا قال   ال روٍ:  -سبحانه وتعا -رب نا 

 من بعد وفاته. - ل ى هللا عليه وسل م-سن ينه و  ،وأما جياعة الن يب فنتسه   حياته
 

ا، وأمللا حنللن فللِذا عوهنكللانوا يللر و ٍ ىلٍ السللن ة وحللي مللن السللماء، فكللانوا َّل يللد    وين التللارق بين للا وبيللنهم، ىلٍ هللم   للد ق ا أبللدا
  .ان ة فده هو السبيز ىلٍ احنا نمكهعلمنا أٍ هيا اةمر سح 

 
م لن  أ ل لن م  نل ت س لهح وو اب  الس لناة  نل لوار  اّللاح قل ل ب لهح ب نحلور  ال م ع ر ف لة  و َّل "أخينم معاكم بكلملة مجيللة َّلبلن ع لاء هللا، مل لا كلاٍ بي لول: 

ر ف  م ن  ز ع ن  و ج ع ن د  هللا م  ام    ."أ خ الق ه    أ فل ع ال ه  و    أ و ام ر ه  و       -و س لام    لاى اّللاح ع ل ي ه  - ح بيب ه   محين ابل ع ة   أ ش 
 .كانوا يل ر ٍو ىلٍ السن ة وحي من السماء

 
لبله ق، وهلاجر ب ل لاخل   ب علن نتسله وعلنة، وتالرا ب الكينلاب والسلن  ح  فملن   ل"كلاٍ بي لول: -رمحه هللا-اإلمام ابن ال ي م 

 ."ىل  هللا، فهو الصاوق املصيب
 

عالمة دبلة "كاٍ ي ول:   -رمحه هللا- ، الرقي  الناهد-رمحه هللا-ىلسحاق الناهد  ، أبوكاٍ ي ول-رمحه هللا-أبو ىلسحاق 
 ."- ل ى هللا عليه وسل م- هللا عن وجز: ىليثار جياعينه ومينابعة حبيبه

 
لعبللاوات م ب ناهللا علللى السللن ة وا"قللال: ، ايللدة ال حاويللة، قللال كلمللة مجيلللة جللد  لع احلنتللي وهللو بيشللرح ا يب العللنأواإلمللام  

 رف نعبد رب نا ىلَّل ابلسن ة.نعمش ه "ت  باع، َّل على اْلوى واَّلبينداع.واَّل
 

، الكلمينلني وحول -هللا ملارمحه-ي اإلسلالم ابلن تيميلة وابلن ال ليموحابب أخلينم ل لائي معلاكم بكلمينلني مهملني أو  لشليخ  
 .شافوا ىلٍ السن ة وحي من السماء د   ىليه العلماء وحول فعالا ساووا يوم ماق  وبيوض   لينا  مهمني

فللاهلل كافيلله، وهاويلله،  - للل ى هللا عليلله وسللل م- ت بلل  الرسللولان فكللز م لل"ي للول:  -رمحلله هللا- شلليخ اإلسللالم ابللن تيميللة
 "وحم ره، ورااقه.

وَّل وليللز ىلَّل مبللا جللاء بلله "هيتللارق الللد ليز مللن السللن ة ضللز  السللبيز،  فللاللي "،ز  الس للبيزفمللن فللارق الللد ليز ض لل"وبي للول: 
 ."- ل ى هللا عليه وسل م- الرسول
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 ( 16من  16صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  السنة وحي من السماء
 

فكمللال العبللد الللي  َّل كمللال للله ىلَّل بلله َّل يكللٍو ىلَّل ىلذا  "مل للا كللاٍ بي للول:  -رمحلله هللا- وأمللا الكلمللة اةخلل ة َّلبللن ال لليم
 ."- ل ى هللا عليه وسل م-   رسول هللاْل د   كانت حركاته، وس كناته، وأقواله، وأفعاله، محواف ةا 

ا ملرتبة الكمال ىلَّل ىلذا كانت أقوالنا وأفعالنا، حركاتنا وسكناتنا، محواف لة ةقلوال وأفعلال وحركلات وسلكنات  لن نصز أبدا
 .- ل ى هللا عليه وسل م- النيب
 

 ضرورة اَّلرتبا  ابلسنة
 لل ى -كما كاٍ يننل ابل روٍ ويحعل  مه للنليب  - ل ى هللا عليه وسل م-السن ة وحي من السماء نن ل هبا جئيز وعل مها للنيب

 .، ووه املع  اللي احنا َّلام نتهمه-هللا عليه وسل م
والكينب اةربعة، السحنن اةربعلة، تكلٍو  ،أما الواجب العملي اللي َّلام نبدأ ن ب  ه، على اةقز  حي  البخار  ومسلم

ي لدر هي در  يبهم  يب كيناب ا   حي  المغيلب والمهيلب، الللي ملش همش  ، الليفيناموجووة   بيت كز واحد 
ي در  يب الكينب و ،  يب كيناب ا  ر ض الصلاحلني، وكلز يلوم ه،  يب كيناب ا   حي  الام ، اللي مش ه يب

يب للى  ملله كللويسيتهاحلللديث اللللي ي للرأه و ، وورو وخللر - للل ى هللا عليلله وسللل م- و مللن قللراءة سللنة النلليبر  عامللز لنتسلله و  
 .ي ب  ه، ويبدأ يعمز به

للكللده ابلتعللز بيكللٍو عنللدحم وَّللللة واضللحة، وفل   ، ه  احنللا خللال  ال اعللدة و   وعمللز واضلل ، وأ للبحنا ابلنسللبة لينللام بللني  
 ٍ السن ة وحي من السماء. أاتارست فينا 

 
 .جناكم هللا خ اا

 ي نا دمد وعلى وله و حبه وسل م.هيا و ل ى هللا على نب
 

 د هللاهب حبم

 وتتعلوا هنا: منيند ت ال ريق ىل  هللا     قسم تتري  الدروسشاهدوا الدرس للنشر على النت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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