
  
 

 
  



  
 

 
  

من شرح األربعون النووية رابعمدارسة الدرس ال

رف احلديث الثاين من األربعٌن عند العلماء ابسم حديث جربيل عاجلواب : 
أهنم كانوا جلوسا عند  - هنع هللا يضر -عمر يل وأما معناه اإلمجايل فهو ما  رواه الطو 
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -، حىت جلس إىل النيب فجاءىم رجل غريب ال يُعرف ،  -ملسو هيلع هللا ىلص -النيب 

: عن اإلديان  والثاينم عن اإلسال -: السؤال األول : فسألو مخسة أسئلة
  : عن الساعة ، وىو يوم القيامة ومىت تقوم اإلحسان والرابع: عن  والثالث

وأما سؤال جربيل للنيب ملسو هيلع هللا ىلص فكان   : عن عالمات الساعة وأماراهتا واخلامس
 .من ابب تعليم الصحابة رضوان هللا عليو ومن بعدىم أمة اإلسالم أمور دينها

 

 جربيل  وعلم وعلمدلقصود من جواب النيب صلى هللا عليو سومل أن اجلواب : ا
ألن فال ادلالئكة والالرسل  يعلموهنا من مىت الساعة ، نبينا أيضا علمي واء فالس

 -سبحانو وتعاىل–علم الغيب إال هللا وال ي، الساعة  علمها عند هللا 



  
 

 
  

 ىذا يف
 بيان وىي؛ أال   مهمة فائدةداللة على  -عنو هللا رضي- عمر من الكالم

وأخذ  النيب رلالسة علىو ، لمالتع على -عليهم هللا رضوان- الصحابة حرص
 كانوا -عليهم هللا رضوان- الصحابة فهؤالء -وسلم عليو هللا صلى-العلم عنو

 إبذن – ذلم ليحصل النافع العلم من واالزدايداألمر ىذا على الناس أحرص من 
 . الصاحل العمل - هللا

 

 عىن العبارات كاآليت :ماجلواب :  
َنا رَُجٌل َشِديُد بَ َياِض الِثَّيابِ )  -1 : ثيابو بيضاء ال وسخ  يعين ( إْذ طََلَع َعَلي ْ



  
 

 
  

 . فيها ، ونظيفة وجديدة
ْعرِ  َسَوادِ  َشِديدُ )  -2  . شاب ىو بل ، الكبًن ابلرجل ليسيعين :  ( الشَّ
َفِر( -3 ألهنم ال يعرفونو، فلو كان مسافرا وأتى من  )اَل يُ َرى َعَلْيِو أَثَ ُر السَّ

 . مكان آخر لرؤي عليو أثر السفر
 

ظهر عليو أثر السفر والذي لسائل يف حديث جربيل الطويل ال ياجلواب : ا
 : منهامن وجوه يُعرف 

 . حالو وعلى وجهو على التعب ويظهر متعبا، الرجل ىذا يكون أن-

 .بو االىتمام عدم من لنوع يعرض قد السفر؛ يف وحنوه الشعر أن ومنها -

 .السفر وأثر الوسخ من شيء فيها أو ، مغربة نتكو  الثياب أن ومنها -
 

)َحىتَّ َجَلَس إىَل النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص . فََأْسَنَد رُْكبَ تَ ْيِو إىَل :  عمر هنع هللا يضر ؤخذ من اجلواب : ي
ىي يف أدب طالب العلم ، و  عظيمة  فائدة رُْكبَ تَ ْيِو ،َوَوَضَع َكفَّْيِو َعَلى َفْخَذْيو(

آداب  وترتبط هبا فائدة أخرى وىي أن عند العامل ابحرتام الطالب أن جيلس :



  
 

 
  

صحاب رسول هللا صلى أوما كان عليو  لم ينبغي أن تكون على السنةطالب الع
 هللا عليو وسلم .

 

صلى هللا  -النيب وابلضبط يف قول  احلديث ىذا معىنيف  العلماء القاجلواب : 
 - وجهها على األركان على أتى إن أنّو: "  ( أفلح إن صدق ) –عليو وسلم 

 اجلنة ويدخل كثًن، خًن على فإنو -وسلم عليو هللا صلى- النيب سنة على يعين
 ."   -تعاىل – هللا إبذن

 

ا ) وأن دمحممن احلديث ىو قولو ملسو هيلع هللا ىلص  البن رجب  لذي يؤيد ىذااجلواب : ا
 ُيطاعىو أن  ، هللا من رسول ىو دمحما معىن أن تشهد أن أنأي  رسول هللا (



  
 

 
  

 عليو – أخرب ومبا بو أتى مبا العبد ويُؤِمن ، وزجر عنو هنى ما وجُيتنب ، أمر فيما
 – وسلم عليو هللا صلى – الرسول إرسال من  فائدةإذ ال – والسالم الصالة

 . العباد عنو ينهى أو ، العباد بو أيمر ما – وجل عز هللا- عن خيرب أن
 

 وسلم عليو هللا صلى – النيب – والسالم الصالة عليو – جربيل ألساجلواب : 
 صلى – النيب لو فبٌن ؟ أي اي دمحم  بو جئت الذي اإلسالم ىذا ما لو يبٌن أن
 تشهد أن:  عنو سألت الذي أي ؛ اإلسالم:  بقولو اإلسالم – وسلم عليو هللا
 وىو ، األول الركن ىذا يعين ؛ هللا رسول دمحما وأن ، هللا إال إلو ال أن

 ولذلك ، اإلسالم دخل هبما أتى من الشهاداتن الشهاداتن .ودلاذا ألن ىااتن
 عز -  هللا إال حبق معبود ال ؛ هللا اال إلو ال أن تشهد أن:  اإلسالم:  لو قال

 – وتعاىل انوسبح – والصفات واألمساء ، والربوبية ، ابأللوىية ادلتفرد – وجل
 فهو ، ابطل إلو دونو من ، من معبود إلو وكل – وتعاىل سبحانو – لو شريك ال

 . - -وتعاىل سبحانو احلق اإللو

 ، أمر فيما ُيطاع ، هللا من رسول ىو دمحما أن تشهد:  هللا رسول دمحما وأن
 . وزجر عنو هنى ما وجُيتنب

 
 
 



  
 

 
  

 ، ولنتبعو ، بو لنؤمن-وسلم  عليو هللا صلى دمحم نبينا ليناإ هللا رسلأاجلواب : 
 – هللا من وخمتار ، وخمترب ، مصطفى – والسالم الصالة عليو – الرسول فهذا

 نتبع وال – وسلم عليو هللا صلى – نتبعو أن مجيعا علينا فالواجب – وجل عز
 ، - وسلم عليو هللا صلى – النيب عليو كان ما إال ، الناس من ينغًنه يع

 وأصحابو .

 أقول ، السماء من حجارة عليكم تنزل أن يوشك: " سال ابن عباقاجلواب : 
 ادلعلومة القاعدة نأل " عمر وقال بكر أبو قال وتقولون هللا رسول قال لكم 

 فقول – وسلم عليو هللا صلى – النيب قول خيالف قول كل أن: "  العلماء عند
 عندماوقد قال ابن عباس ىذا القول  " مقدم – وسلم عليو هللا صلى – النيب
 عمر وقال بكر أبو قال ، فالن قال:  لو فقال ، مسائل يف الناس بعض أفىت

 وعن - عنهما هللا رضي – وعمر بكر أيب مكانةاافظة على  مع، وكذا كذا 
 . وسلم عليو هللا صلى – هللا رسول صحابة مجيع

 
 



  
 

 
  

 

صليها بشروطها ، وأركاهنا ، وواجباهتا ، وأن قامة الصالة ؛ أن تإاجلواب : 
 . ) صلوا كما رأيتموين أصلي(  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حترص على سننها ، كما صالىا النيب 

 

عاقل ، ابلغ ، مكلف ، قادرا على ب الصوم على كل مسلم جياجلواب : 
أي ، نفاسها ،   وأيف حيضها ،  مرض ، أو ادلرأةبو سفر أو   يكن يفالصيام ، مل

:﴿ َفَمْن َشِهَد قد أمران بقولو  –عز وجل  –عذر ، فإن هللا  هال يوجد عند
ْهَر فَ ْلَيُصْمُو ﴾  .ِمْنُكُم الشَّ

 

 

من أركان اإلسالم احلج ، ومن شروطو أن تكون قادرا على مؤنتو ، : اجلواب 
وكلفتو ، وقادرا ، مستطيعا يف بدنك لإلتيان للحج ، فإن كنت غًن قادر ، 

عاجز لعدم ادلال ، أو عاجز دلرض ، أو حنو ذلك ، فإنو ال جيب عليك ، فإن 
 كان عندك مال ، فإنك توكل من يقوم أبن حيج عنك .

 
 

 

 

 


