
  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
  

 من شرح األربعون النووية عاشر واحلادي عشرمدارسة الدرس ال

 

جهٌن أو حالٌن بينهما الشيخ و النصيحة هلل عز وجل تكون على اجلواب : 
 حفظو هللا فقال :

عزَّ -تكون : إبخالص العمل هلل  -عّز وجل–الّنصيحة هلل 
عزَّ  –، وأن ال يشوهبا بشرٍك وال كفٍر ؛ فتكون العبادة خالصًة هلل  -وجل
 . -وجل

عزَّ  –تكون : أبن تشهد وتؤمن ابهلل  -عزَّ وجل–الّنصيحة هلل 
، ابستحقاقو للوحدانية ، يف ربوبيتو ، ويف ألوىيتو ، ويف األمساء  -وجل 

فتؤدي ما أمرك هللا بو خالًصا  -عزَّ وجل  –والّصفات ؛ ىذه ىي النصيحة هلل 
 -عليو وسلَّم صلَّى هللا  –ُمّتبًعا لسّنة الّنيب 

هللا على صور ووجوه عدة  حفظو –النصيحة لكتاب هللا بينها  الشيخ اجلواب : 
 كلها مأمور بو  :



  
 

 
  

ق مبا فيو من األخبار   أن تُؤمَن مبا يف القرآن ، وأن ُتصدِّ
 .يًقا جازًما ال مرية فيو والوعيد تصد

 أن متتثل ما فيو من األوامر ، وأن جتتنب ما فيو من الّنواىي .

أن ُتؤمَن وتوقن أبنَّ ما فيو من األحكام ىي خًن األحكام ، 
على احلقيقة ،  -سبحانو وتعاىل –وُتؤمن أبنَّ ىذا القرآن كالم هللا ، تكلَّم بو 
 .  -صّلى هللا عليو وسّلم –وتلّقاه منو جربيل ، ونزل بو على نبّينا دمحم 

ممّن عنده القدرة على ذلك : الّذْب عن ىذا القرآن ، والّدفاع 
 .-عّز وجّل  –فهذه النصيحة لكتاب هللا  عنو ممّن يشّكك فيو أو يطعن فيو ؛

 

 أوجو النصيحة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص :اجلواب : 

، وأنّو مل أيِت بشيٍء  -صّلى هللا عليو وسّلم  –أن نؤمن أبنّو رسول هللا  
 . -عليو الّصالة والّسالم–من تلقاء نفسو ، إّّنا أخربان مبا ُأوِحَي إليو 

وُُنّرِد  أن نؤمن بكل ما أخرب بو من األخبار ادلاضية واحلاضرة وادلُستقبلة
 .ادلتابعة لو وال نتبع غًنه 

 .أن ّنتثل أوامره وأن جتتنب نواىيو 



  
 

 
  

 
 –صّلى هللا عليو وسّلم  –من النصيحة لرسول هللا أن حنبو وننصره 

 ونذب عنو وعن دينو الذي جاء بو 

 

ادلقصود أبئمة ادلسلمٌن يف احلديث أي احلكام و العلماء  فأما  :  اجلواب
ق الذي ىم عليو العلماء فتكون نصيحتهم مبحبتهم و مساعدهتم على احل

أحدىم  يب اخلطأ إذا حصل منو تصوالذب عن أعراضهم إذا أصاهبا أحد وكذا 
مع مراعاة االحرتام والتأدب معهم فنتعصب للحق الذي ىم عليو وال نتعصب 

 .لباطل زل بو أحدىم 

د أهنم أىل إمرٍة ، وأهنم أئمٌة ذلم يف عنقك وأما احلكام فنصيحتهم تكون ابعتقا
معايبهم ،  بيعة  وابلسمع والطاعة ذلم يف غًن معصية هللا وبنشر زلاسنهم وسرت

 .وأن يُنصحوا سًرا وعدم اخلروج عليهم 
 

 

لشر، تكون النصيحة لعوام الناس إبرشادىم للخًن وإبعادىم عن ااجلواب : 
 وجلب ادلصاحل  ، وإلقاء السالم ، وإبداء احملبةذلم ،  وداللتهم على ما فيو منفعة



  
 

 
  

 
 . ودفع ادلفاسدذلم 
 

حفظو هللا حٌن يقل العلم وُيرتك الفنت حبسب ما بٌن الشيخ  تظهراجلواب : 
 العمل ويعم اجلهل كما جاء يف الرواايت .

 

 

 ينقسم اجلهاد إىل نوعٌن مها جهاد الطلب وجهاد الدفع ، اجلواب : 

 وم ويلُّ االمر بدعوة الكفار إىل اإلسالم .أمَّا جهاد الطلب : فهو أن يق

وأّما جهاد الدفع : فهو أن يقوم ويلُّ األمر بصدِّ العدو عن ادلسلمٌن وعن 
 البالد .



  
 

 
  

 
 

الفرق بٌن قتال النيب ملسو هيلع هللا ىلص للكفار وبٌن قتال الكفار لغًنىم ىو أن اجلواب : 
جاىد  ادلشركٌن وقاتلهم  من ابب مصلحتهم  –صلَّى هللا عليو وسلَّم  –الّنيب 

 وأن ُيسلموا . -عزَّ وجل –ورجاء أن يدخلوا يف دين هللا 

ومل يكن  ادلُراد ابلقتال واجلهاد رُلرَّد القتل واالنتقام وسفك الدماء ؛ بل ادلُراد  
 ، وأن يدخل الّناس يف دين هللا -عزَّ وجل  –أن تعلو كلمة هللا 

أّما قتال الُكّفار وادلشركٌن وما يقع من بعض  الكفار من حروب وقتال لغًنىم 
ولطلب الدنيا ، وقد  فإنَّ ىؤالء يقاتلون لطلب الرائسة ، ولطلب األموال ،

 يقاتلون انتقاًما من غًنىم ، وسفًكا للدماء عبثًا وذلوا فشتان بٌن القتالٌن .

الذي يقع من أىل البدع واألىواء لنصرة وأما الصنف الثالث فهو القتال 
 .بدعتهم وخلدمة الشيطان ال الرمحن 

 

 

معىن شهادة أن ال إلو إال هللا : أي أنو ال معبود حبق إال هللا ؛ فال اجلواب : 
طل ، وأن ، وأن ما ُعبد من دون هللا ىو اب -عزَّ وجل  –ُتصرف العبادة إال هلل 

 اإللو احلق ىو هللا ادلُستحق للعبادة ومعىن شهادة أن زلمًدا رسول هللا : أن نعلم 



  
 

 
  

 
صلَّى هللا عليو وسلَّم  –رسواًل كرميًا  أن هللا خلقنا ومل يرتكنا مهاًل بل أرسل إلينا

صلَّى هللا عليو وسلم  –ألمة ليكون آخر األنبياء والرسل ، واصطفاه ذلذه ا -
، فال نيبَّ بعده وال رسول فهو عليو الصالة و السالم يبلغ عن هللا أوامره   –

 .فنتبعها، ونواىيو فنجتنبها ، وأخباره فنصدقها  

 

 

ليس كل كافر ىو حالل الدم  بل األمر فيو تفصيل ومن يقول اجلواب : 
ابإلطالق ىؤالء ممن يستبيح الدماء بغًن حق شرعي كاخلوارج والدواعش 

وإال فأن الكافر احلريب ىو من أحل اإلسالم دمو يف حال  وتنظيم القاعدة 
فهم من  أىل الذمة  القتال و اجلهاد حتت إذن ويل األمر وما عداه من  الكفار

بنص احلديث ) من قتل ، وادلستأمنٌن ، وادلعاىدين الذين حرم اإلسالم قتلهم 
 . ذمًيا أو معاىًدا  مل يرح رائحة اجلنة (



  
 

 
  

 
: ) َوِحَسابُ ُهْم َعَلى اَّللَِّ  -صلَّى هللا عليو وسلَّم–معىن قول النيب اجلواب : 

يتعامل معهم  بظاىرىم ، أمَّا  -صلَّى هللا عليو وسلَّم-تَ َعاىَل (  يعين أن الرسول 
ما يتعلق بباطنهم فهذا أمره إىل هللا ؛ والدليل  يف قصة أسامة بن زيد دلَّا قتل 

: " إّنا قاذلا تعوذا   – هنع هللا يضر –هللا ، قال أسامة  إال ذلك ادلشرك الذي قال ال إلو
" ، يعين ىو مل يسلم ، ىو قال ال إلو إال هللا لئال أقتلو فرد عليو النيب عليو 

 الصالة و السالم قائال : ) ىالّ شققت عن قلبو (

، يعين زيد  سامة بن معىن قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألاجلواب : 
يف قلبو بل لك ما أظهره لك ، وىذه قاعدة ُيستفاد منها أننا لنا  : ليس لك  ما

مبا ظهر من حال الناس ، وليس لنا أن حنكم على بواطنهم ابلظنون إال إن دلَّت 
القرائن واألدلة أبن يصرح اإلنسان مبا يف ابطنو أو يثبت عليو بفعلو ما يدلُّ 

 ظن أن الشخص الفالينعلى ابطنو فحينها يؤاخذ ، أمَّا رلرد الظنون أن ت
 . فعل كذا وكذا ، ألجل كذا وكذا ، ال ألجل هللا فهذا خطأ 


