
 
 

 



 
 

 

من شرح األربعون النووية سسادمدارسة الدرس ال

ذكر العلماء فائداتن من حديث جربيل متعلقتان ابإلسالم و اإلديان ، اجلواب : 
اليت اإلسالم أركان بٌّن أّن  -صّلى هللا عليو وسّلم–أّن النيب و ى في   أما األ
األعمال  تعترب من ،  واحلجّ ، والزّكاة ، والّصيام ، الّصالة ، و  الّشياداتن ى  

طنة أو أعمال القلوب وى  أعمال اجلوارح  وبينوا أن األعمال البا الظّاىرة
، ورسلو ، ومالئكتو  ، العبد ابهلل أركان اإلديان الست وى  يديان مجعت يف

  وابلقدر خًنه وشّره ،  واليوم اآلخر، وكتبو 

اإلسالم واإلديان كلمتان يذا جاءات يف دليل واحد "  قال العلماء :  اجلواب :
 ، ّسر اإلديان مبعىن األعمال الباطنةوف   ، ّسر اإلسالم مبعىن األعمال الظّاىرةف  

، فقد اجتمع يف احلديث كلمة اإلسالم " حديث جربيل" ، مثل ىذا احلديث
 ، يذا جاءت يف الّدليل كلمة اإلديان مبفردىا"  : مثّ قال العلماء  "وكلمة اإلديان.

 "  ظّاىرة والباطنةأو كلمة اإلسالم مبفردىا مشلت أعمال اإلسالم ال



 
 

 

صّلى هللا -كيف نوجو قولو   -رمحو هللا تعا ى-مٌن م العثياإلماسئل  :اجلواب 
: أّن  فأجاب جبواب خالصتو ، ؟( )وتؤمن ابلقدر خًنه وشّره():  -عليو وسّلم
يّّنا ىو شّر ، الذي ظاىره أّن فيو شّر، ليس فيو شرًّا حمًضا  -عّز وجلّ -قدر هللا 

 : -رمحو هللا تعا ى-فقال  ، من وجو وفيو خًن من وجو آخر
لكن مآذلا  ؛ أو فقر، ومرض ، أي من جدب األرض  ؛ يعين ادلصائب  ىذه 

لكن يضاف ي ى ادلفعوالت  ؛ ال يضاف ي ى الّربّ  فصار الّشرّ  ، ي ى خًن
، فتكون شرًّا ابلّنظر ي ى  وادلخلوقات مع أّّنا شّر من وجو وخًن من وجو آخر

ولكّنيا خًن مبا حيصل منيا من العاقبة احلميدة؛ ما حيصل منيا من األذيّة 

دلاذا يسأل  منجوااب لطيفا يف الرد على  –هللا حفظو –ذكر الشيخ  اجلواب :
   أّوال ليعرف بو اخلًن- قّدر هللا الّشرّ 

 -عّز وجلّ -واثنًيا من أجل أن يلجأ الّناس ي ى هلل -

 واثلثًا من أجل أن يتوبوا ي ى هللا  -



 
 

 

)ليس اإلديان ابلّتميّن : احلسن البصري فسر الشيخ حفظو هللا قول  اجلواب :
فمن قال خًنًا وعمل  ، ولكن ما وقر يف القلب وصّدقو العمل؛ وال ابلّتحّل  

الّناس ال بقولو أن  قبل منو(ومن قال خًنًا ومل يعمل خًنًا مل ي   ، ا ق بل منوخًنً 
بلغ درجة تشعر بلّذة اإلديان وأن تريد أن تكثر منيا و تعمل األعمال الّصاحلة و ت

من احملّرمات اليّت  واومل يرتك، من الّصاحلات  وامل يعمل ماإلديان أو اإلحسان وى
اإلسالم ، ، فيذه ادلراتب   ى ىذه ادلرتبةي -إبذن هللا تعا ى- موتبلغي متوصلي

 من العمل واإلتيان مبا تتطّلبو من األعمال -ابرك هللا فيكم-واإلديان البّد فييا 
وىو ال يعمل صاحلًا ويقع يف احملّرمات فيذا بال شّك  " أان مؤمن " : فمن قال ،

من الّسلف  ألّن اإلديان عند أىل الّسّنة واجلماعة،  بدرجة اإلديان مل أيت  
واألركان وعمل ابجلوارح، وقول ابلّلسان  ، اعتقاد ابلقلب: الصاحل تعريفو أنّو 

العمل شرط كمال أو " يف مسألة  خيوض نصح الشيخ حفظو هللا من اجلواب :
وض يف العلماء بعدم اخل اع كالم ربيع السنة وتوجيياتي ى اتب"  شرط صحة



 
 

 

والعمل من ، وعمل  قولٌ  و اعتقادٌ  ":  نا نقول كما قال السلفىذا األمر وأنّ 
" اإلديان 

 لياٍل " ال حيق للمسلم أن ييجر أخاه فوق ثالث   "جاء يف احلديث اجلواب : 
ن  يا حممول على حظوظ النفس واخلصومات الدنيوية ، وأمّ وىذا الني  متعلق و 

ىذا ال يدخل يف مثل ىذه  فإنّ  -وجل  عز-ن كان هلل يين و كان حلفظ الدّ 
األحاديث


