
  
 

 
  



  
 

 
  

من شرح األربعون النووية مام مدارسة الدرس اخل 

 
 لت آايت كثًنة يف كتماب هللا على السماعة ومنهما قولو تعماىل : داجلواب : 

ما ِعْلُمَهما ِعندَ  ُقلْ  السَّماَعةِ  َعنِ  النَّماسُ  َيْسأَُلكَ  ﴿ َتُكوُن َقرِيًبما  السَّماَعةَ  اللَّـِو َوَمما يُْدرِيَك َلَعلَّ  ِإَّنَّ
َن  السَّماَعةِ  َعنِ  يْسأَُلوَنكَ  ﴿: –عز وجل-، وكذا قول ربنما ﴾ ٦٣﴿األحزاب: ﴾  َأايَّ

ما ِعْلُمَهما ثـَُقَلْت يف السََّمماَواِت َواأْلَْرِض ََل  َرِبِّ ََل ُُيَلِّيَهما ِلَوْقِتَهما ِإَلَّ ُىوَ  ِعندَ  ُمْرَسماَىما ُقْل ِإَّنَّ
َهما َكأَنََّك َحِفي   ََتْتِيُكْم ِإَلَّ بـَْغَتًة َيْسأَُلوَنكَ  ما ِعْلُمَهما َعنـْ ِعنَد اللَّـِو َولَـِٰكنَّ َأْكثـََر النَّماِس ََل  ُقْل ِإَّنَّ

صلى هللا عليو النيب  ذكر تنقسم إىل قسمٌن كربى وصغرى ، وقدوأمما عالمماهتما  ﴾يـَْعَلُموَن 
تطماول احلفماة العراة يف يف حديث جربيل الطويل مثل أن تلد األمة ربتهما  و   سلم بعضهماو 

 .البنيمان 
 

 
 معىن قولو ملسو هيلع هللا ىلص : أن تلد األمة ربتهما ؛ لو معنيمان اجلواب : 

آخر الزممان يكثر اجلواري واإلمماء ؛ فمالرجل إذا وطيء وجمامع أمتو  أنو يف
فحملت وأجنبت ولدا ذكرا أو بنتما فإن ىذا الولد الذكر أو األنثى البنت ؛ فإنو يكون حرا 



  
 

 
  

ة اليت ىي األمة ؛ أم ىذا اَلبن أو أم ىذه البنت آألنو يتبع أابه يف احلرية ولكن ىذه ادلر 
 لرجل.َل تزال أمة مملوكة ذلذا ا

ذكره بعض العلمماء وىو إشمارة  إىل أن يف آخر الزممان من العقوق الذي 
معىن  فهذا أهنم يعماملون أمهماهتم األحرار معماملة اإلمماء صل من األبنماء والبنمات ألمهماهتمحي

 .  وذاك معىن

مماء يف آخر وإن كمان أكثر العلمماء على ادلعىن األول فهو إشمارة إىل كثرة اجلواري واإل  
 الزممان

 

 
الذين ميشون على أقدامهم بال أحذية وبال شيء  يعيناجلواب : 

 يلبسونو على أقدامهم.

 يكون كثًن من جسمهم مكشوفما.الذين يسرتون عورهتم و 

 يعين الفقراء.

 أي الذين يقومون على رعماية الغنم والبقر واإلبل.



  
 

 
  

قمال العلمماء يعين: تتغًن أحواذلم وتتبدل فيصبحوا أغنيماء 
ذا من عالممات وميتلكون البيوت والبنيمان وينتقلون من البمادية والبدو إىل ادلدن فه

 السماعة. 
 

 بل فمائدة معرفة عالممات لي  ادلراد بعالممات السماعة فقط تعدادىما وذكرىما : اجلواب  
 : السماعة

 أن العبد ُيتهد يف طماعة هللا وأن حيذر أن َتيت عليو منيتو وىو يف غًن مرضمات هللا. -

أخربان عن -ملسو هيلع هللا ىلص-فإن النيب-ملسو هيلع هللا ىلص-ق نبوة النيبوأيضما ىذه العالممات ىي دَلئل على صد-
بعض العالممات وقعت و  -عليو الصالة والسالم-قع يف زمنوأمور غيبية مستقبلية  ، مل ت

وبعضهما مما  -عليو الصالة والسالم-يف زمنو ؛ ولكن ىنماك عالممات مل تقع إَل بعد موتو
َوَمما يَنِطُق َعِن  ﴿: -عز وجل-ألنو كمما وصفو هللا  وقعت إىل اآلن وستقع إبذن هللا

 ﴾ 3.4.النجم ﴿ ﴾٤﴿ ِإْن ُىَو ِإَلَّ َوْحٌي يُوَحىٰ  ﴾٣﴿ اذْلََوىٰ 

 
بغًن مما معىن فمادلعىن األول يعين وقتما فسر العلمماء قول عمر هنع هللا يضر  اجلواب : 

http://tanzil.net/#53:3
http://tanzil.net/#53:4


  
 

 
  

وادلعىن الثماين حددوه بثالثة أايم فيمما فسروه أن عمر هنع هللا يضر ذىب يبحث عن ىذا الرجل 
 .ثالثة أايم  وانفض اجملل  مل يلق النيب ملسو هيلع هللا ىلص إَل بعد

 

 
غًن حمصور يف الصحمابة احلماضرين  النيب ملسو هيلع هللا ىلص لعمر  قولاجلواب : 

 بل يشمل مجيع صحمابة رسول هللا ومن بعدىم أمتو ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 
 ن حديث جربيل الطويل ىي :تفمادة مالفوائد ادلس  اجلواب :

 .أن ىذا ىو الدين ؛ اإلسالم واإلميمان واإلحسمان ومما يتعلق ابلسماعة وأشراطهما

 .أن أسلوب السؤال واجلواب أسلوب انفع لتعليم النماس

-عليو الصالة والسالم–يف حيماتو   -هنع هللا يضر–أن قول عمر 
 .؛ وَل نقول بعد موتو: هللا ورسولو أعلممما بعد موتو فإان نقول:أ

  



  
 

 
  

 بيمان مراتب الدين وأهنما ثالثة ؛ مراتب :
 .اإلسالم وأىلهما 

 م .اإلسال أىلأقل من  اإلميمان وأىل؛رتبة اإلميمان م
 مرتبة اَلحسمان ؛ وأىل اإلحسمان ىم أقل من أىل اإلميمان.

 

 
قماَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّما ۖ ُقل ملَّْ تـُْؤِمُنوا َولَـِٰكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنما  ﴿ تفسًن قولو تعماىل :اجلواب : 

ميماُن يف قـُُلوِبُكْم ۖ َوِإن ُتِطيُعوا اللَّـَو َوَرُسوَلُو ََل يَِلْتُكم مِّْن َأْعَمماِلُكْم  ًئما ۚ ِإنَّ َوَلمَّما َيْدُخِل اإْلِ َشيـْ
.  يف ىذا اخلطماب ادلوجو لألعراب يبٌن ذلم ﴾ 14احلجرات  ﴿ ﴾١٤اللَّـَو َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴿

فإذا عملوا  ،سالم ومل يصلو إىل مرتبة اَلميمانأهنم يف حماذلم تلك  ىم  يف مرتبة اإل
أقل من مرتبة الصماحلمات وازدادوا من اخلًن والسنة انتقلوا إىل مرتبة اإلميمان اليت يعد أىلهما 

 اإلسالم
 

 



  
 

 
  

رد الشيخ على شبهة من يستدل حبديث جربيل ىذا وحديث األقرع واألبرص اجلواب : 
 جواز التمثيل فقمال حفظو هللا دلما جماءىم ملك متمثال يف صورة رجل  على 

 :والرد على ىذا اَلستدَلل من وجوه

 .أن مما يتعلق بعمامل ادلالئكة عمامل غييب فال يقماس على عمامل اإلن  ادلشماىد

أن ىذا احلديث وغًنه من األحماديث مل يقل أحد من العلمماء وَل السلف 
 .لوَل األئمة أن فيو جواز التمثي

أن التمثيل مل يعرف إَل من النصمارى ومن البوذية ومن أىل البدع َل 
 .يعرف يف اإلسالم

 .أن التمثيل كذب فكيف يقماس ىذا على ىذا

للنماس والنماس َل -عز وجل-أن ادلالئكة ىؤَلء قد أرسلهم هللا
وذلم رؤية ادللك على صورتو احلقيقية  ؛ فمن رمحة هللا يستطيعون أو َل تتحمل قلوهبم وعق
 .أن أرسل ملكما متمثال يف صورة رجل

على ىذه الفرية يف كتمابو يف 'أحكمام -رمحو هللا تعماىل-وقد رد العالمة محود التوُيري
  .التمثيل' جزاه هللا خًنا ورمحو هللا تعماىل

 


