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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل و الصالة و السالم على رسول اهلل و بعد :

صلى اهلل  _فهذه قصة واقعية صحيحة من دالئل نبوة حبيبنا حممد 

 اإلمام النسائي و كذا أخرجهااإلمام البخاري  أخرجها _عليه و سلم 

 عن ) أبي هريرة ( رضي اهلل عنه و أبو نعيم و غريمها 

أبي واذ بن جبل و أبي بن كعب معوقد حدث ما يشاهبها لكل من 

 رضي اهلل عنهم . ريأيوب األنصا

 األوليني ولكن بعد تيسر األصل أن تكون صور هذه السلسلة بدون رؤوس ذوات األرواح كما يف القصتني ملحوظة :

 الصور االلكرتونية اليت المضاهاة فيها خللق اهلل مت استخدامها لزوال احملظور يف نظر املؤلف .
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 إن خملوقات اهلل كثرية منها ما رأيناه

 
 و منها ما مل نره
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 ما ال نستطيع أن نراه  منهاو
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 خلق اهلل اإلنسان من طني 

 
 املالئكة من نور  و خلق
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 و خلق اجلن من النار 

 
 املالئكة ال نراها 

 



7 
 

 اجلن ال نراهو

 
 منهم الكافر و اجلن أصناف ومنهم املؤمن و
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 فاملؤمن يدخله اهلل اجلنة 

 
 الكافر يدخله اهلل النار .و
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 فهل ميكن أن نرى اجلن ؟

 
 نعم ميكن أن نراه إذا تشكل يف شكل إنسان أو حيوان 
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 محن بطل قصتنا رأى جنياًو عبد الر
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 فماذا دار بينهما يف هذه احلادثة العجيبة ؟

 
 تعالوا نبدأ القصة من أوهلا .

 
 خر عبد الرمحن بن ص

  _سلم النيب صلى اهلل عليه و _صاحب 
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 يعطف على احليوان خلري للناس ورجل رحيم حيب ا

 
كان يداعب هرة صغرية حيملها معه فسماه النيب صلى اهلل و

 لم " أبو هريرة " عليه و س
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سلم جيمع زكاة نبينا حممد صلى اهلل عليه و و كان حبيبنا و

 يوزعها على الفقراء .الفطر بعد رمضان و

 
 و كانت الزكاة كميات كبرية من التمر 
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يعطفون اهلل عنهم كانوا حيبون الفقراء وألن الصحابة رضي 

 عليهم .
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فأمر النيب صلى اهلل عليه و سلم صاحبه أبا هريرة أن 

 حيرس هذه التمور 

 حتى يتم توزيعها على الفقراء و احملتاجني .

 
فكان أبو هريرة حارسا أميناً قوياً منتبهاً حيافظ على أموال 

 املسلمني .
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 ذات يوم ذهب عبد الرمحن يفتح الباب و

 
فوجد أثر كف يف التمر كأنه أخذ منه أحد
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من ذلك أبو هريرة ! ألنه كان منتبها حريصاً على فتعجب 

 حفظ هذه األموال فكيف جاء أحد و أخذ منه ؟!!

 
 و يف اليوم التايل رأى مثل ذلك 

 يف اليوم الثالث رأى مثل ذلك و
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 أمر غريب !     ماذا حدث ؟ 

 
ول اهلل صلى اهلل عليه رس _أسرع أبو هريرة إىل حبيبه 

 شكا له ذلك و  _وسلم 

 ) أتريد أن تأخذه ؟ ( فقال له :

 قال أبو هريرة : نعم . 

بحان من سخرك ت الباب فقل سفقال له : ) إذا فتح

 (حملمد
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حتت تصرف النيب صلى  >>يعين سبحان اهلل الذي جعله

 سلم <<اهلل عليه و

فذهب أبو هريرة مرتقباً ينتظر القبض عل هذا اللص بفضل 

 تلك الكلمة اليسرية 

 
حه بشجاعة ، شيئاً فشيئاً ثم فتتقدم أبو هريرة إىل الباب 

 هو يقول :و
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 >> سبحان من سخرك حملمد << .

 
 بي هريرة فإذا جبين قائم أمام أ
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قال له : يا عدو اهلل أنت ليه  فأمسك به وفانقض ع

 صاحب هذا ؟ قال : نعم 

 
 سلم أن يأخذه للنيب صلى اهلل عليه و فأراد أبو هريرة

 !ا أخذته ألهل بيت فقراء من اجلنيف تذلل : إمن فقال اجلين

 و أخذ يقول ألبي هريرة :
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  لن أعودو يل حاجة شديدة يل عيال وإني حمتاج و

 
 عطف عليه فرتكهرة وله أبو هري فرق

 سلم للنيب صلى اهلل عليه و فلما أصبح ذهب

 فقال له : ) يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة ؟ ( 

عياالً فرمحته  رسول اهلل شكا حاجة شديدة ويا قال :

 فخليت سبيله .
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 سيعود ( .فقال : ) أما إنه كذب و

 
صلى _رسول اهلل  و هريرة : فعرفت أنه سيعود لقولقال أب

 نه سيعود .إ _سلم اهلل عليه و
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علمه اهلل أشياء سلم هلل عليه ورسول اهلل صلى اذلك ألن و

  من الغيب 

 سلم وله النيب صلى اهلل عليه وؤمن يصدق كل ما يقاملو

 يعلم أنه حق و
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 فرتبص أبو هريرة باجلين 

 
 فإذا به حيثو من التمر 

أبا هريرة  عاهدحاجته و ثل املرة السابقة فشكافأخذه م

  تركه ،على أال يعود فرمحه و

فقال سلم ب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وملا أصبح ذهو

 له: )ما فعل أسريك البارحة يا أبا هريرة ؟ (
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 عياالً فرمحته فخليت سبيله ة وقال : شكا حاجة شديد

 سيعود( .قال : ) أما إنه كذبك و

 
 فلته من يده ألنه كذاب و هنا قرر أبو هريرة أال ي
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 حيب الكاذبني ، اهلل الو

 يبغض الكاذبني .املؤمن يكره الكذب وأبو هريرة مؤمن وو

 
 تربص أبو هريرة باجلين الكذاب 

 من التمر  (1) فرآه حيثو
______________________________ 

 حيثو : يأخذ بيده                  (1)



29 
 

 
 عدتعليه و قال له : عاهدتين فكذبت وفقبض 

  _رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  _ألذهنب بك إىل  

 إنك  تزعم ال تعود ثم تعود .
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 لرجل املؤمن علم اجلين أنه لن يفلت من قبضة هذا ا

 
 ففكر يف حيلة جديدة ليرتكه 

 ال يعود ينجو يف هذه املرة وو
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 فقال له : خل عين أعلمك كلمات ينفعك اهلل هبا 

 ال كبري ن مل يقربك صغري وإذا قلته

 !ال أنثى من اجلن ذكر و

 

 
 

____________________________ 

 تركين          اخل عين : 
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 !يعلمه كلمات ؟ 

 فرح أبو هريرة ألنه حيب العلم 

 _لم رسول اهلل صلى اهلل عليه و س _هكذا أصحاب و

 كانوا حيبون العلم 

 و حيرصون على تعلم اخلري من أي شخص مهما كان 

  رسول اهللسنة يوافق كتاب اهلل وإذا 

 سلم صلى اهلل عليه و

 



33 
 

 
 قال أبو هريرة للجين :

 و ما هؤالء الكلمات ؟

 قال اجلين مسرعا ً ليفلت من هذه القبضة القوية : 
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 إذا أويت إىل فراشك 

 
 فاقرأ آية الكرسي

 اهلل ال إله إال هو احلي القيوم <<>> 

 حتى ختتم اآلية
_________________________________ 

 أويت : ذهبت
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 فإنه ال يزال عليك من اهلل حافظ 

 ال يقربنك شيطان حتى تصبح و

 مساءاقرأها كل صباح و
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 ترك أبو هريرة اجلين املاكر 

 رسول اهلل  إىلأسرع عندما أصبح و

 صلى اهلل عليه و سلم 

 هريرة ؟ (  فقال له : ) ما فعل أسريك البارحة يا أبا

قال : يا رسول اهلل زعم أنه يعلمين كلمات ينفعين اهلل هبا 

 فخليت سبيله 

 قال : ) ما هي ؟ ( 

 يل : إذا أويت إىل فراشك  قال:  قال

 فاقرأ آية الكرسي من أوهلا حتى ختتم اآلية 

 >> اهلل ال إله إال هو احلي القيوم << 
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و قال يل : لن يزال عليك من اهلل حافظ و ال يقربنك 

 ن حتى تصبح .شيطا

ألبي هريرة : أوما علمت قال النيب صلى اهلل عليه و سلم 

 ه كذلك ؟ أن

 . أما إنه صدقك و هو كذوب

 لو أنه كثري الكذب .سبحان اهلل ؟ صدق هذه املرة و
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ألبي هريرة : ) هل تعلم  _م قال النيب صلى اهلل عليه و سل

 من ختاطب منذ ثالث ليال ؟ ( قال أبو هريرة : ال !

 : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

 ) ذاك الشيطان ! (
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احلمد هلل الذي نصر عبده املؤمن أبا هريرة على هذا 

 الشيطان بفضل إميانه 

 
 

 
 (شيطانيةرموز )
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لقرآن الذي حيفظنا من الشياطني احلمد هلل الذي علمنا او

 خييفهم منا . و

 
وم حيفظنا اهلل ما أعظم آية الكرسي اليت إذا قرأناها قبل النو

 جنية خبيثة من كل جين خبيث و
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 مساءفلنقرأها مجيعاً صباحاً و

 
 ة عظيمة فهي آي

 هي أعظم آية يف القرآن 
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 لنحرص دائماً على طلب العلم و

 يف أي زمان قت وكل و يف
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 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اهلل ال إله إال هو احلي القيوم  }

 ال نومال تأخذه سنة و

 ما يف األرض ه ما يف السماوات ول 

 من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه 

 ما خلفهم بني أيديهم ويعلم ما

 يطون بشيء من علمه إال مبا شاء ال حيو

 األرض  السماوات وسع كرسيه و

 حفظهما  ال يؤودهو

  {العظيم هو العلي و
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 األسئلة :

 خلق اهلل اإلنسان ؟  شيءمن أي  (1) 

 خلق اهلل املالئكة الكرام ؟  شيءمن أي  (2) 

 خلق اهلل اجلن ؟ شيءمن أي  (3) 

 حنن ال نراهم ، فكيف لنا أن نرى اجلن ؟نا وناجلن يرو (4) 

 ؟كافرهمجزاء مؤمنهم وماؤمن و كافر ؟ وهل يف اجلن م (5) 

ملاذا مساه رسول اهلل صلى اهلل من هو أبو هريرة ؟ و (6) 

 األصلي ؟ امسهما ؟ و االسمعليه و سلم هبذا 

؟ عام هي متى خيرج املؤمنون زكاة الفطر ؟ و من أي ط (7)

 يعطوهنا ؟ نملو
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 ماذا وجد أبو هريرة عندما دخل مكان التمر ؟ (8) 

علمها رسول اهلل صلى اهلل عليه ما هي الكلمة اليت  (9) 

 سلم أبا هريرة ليأخذ سارق التمر ؟و

الثانية ين ألبي هريرة يف املرة األوىل وماذا شكى اجل (10) 

 ليرتكه ؟

 رتني ؟يف املاجلين أبو هريرة  ملاذا ترك (11) 

أصحاب هل كان أبو هريرة حمباً للعلم ؟ و هل كان  (12) 

 سلم مثله ؟رسول اهلل صلى اهلل عليه و

هل صدق ريرة اجلين يف املرة الثالثة ؟ وملاذا ترك أبو ه (13) 

 فيما قاله ؟
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كيف عرف أي أنواع اجلن كان هذا اجلين ؟ ومن  (14) 

 ها ؟ر حيضرسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قصته و مل

 ؟كي حيفظنا اهلل من اجلن حتى نصبحماذا نفعل ل (15) 

 ما هي أعظم آية يف القرآن الكريم ؟  (16) 
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 مسابقة :

اجلنة مبعنى اجلان وعدد املرات اليت ذكر فيها اجلن وذكر ا -1

 اجلن يف القرآن الكريم .

القرآن ر فيها الشيطان يف ذكر عدد املرات اليت ذكا - 2

 .الكريم

كم مرة ذكر املارد ذكر العفريت يف القرآن الكريم و كم مرة - 3

 يف القرآن ؟
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 احلل :

ن ، أما اجلان فذكر عشرين مرة يف القرآني وتذكر اجلن اثن -1

يف  نة مبعنى اجلن فذكرت ثالث مراتأما اجلِسبع مرات ، و

 الناس .السجدة وسورة هود و

 ذكر الشيطان سبعني مرة يف القرآن . -2

 مرة . ةعشر ذكرت الشياطني مثاني -3

ذكر املارد مرة عفريت مرة واحدة يف سورة النمل وذكر ال -4

 واحدة يف سورة الصافات .
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 صدر من هذه السلسلة للمؤلف :

 الفأرة .القواس و (1) 

 األسد .سفينة و (2) 

 اجلمل احلزين . (3) 

 اجلين . عبد الرمحن و (4) 

 


