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      مسري شهاب/ األستاذ :املذيع

   :بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ
﴿ رِينالْكَاف بحا فَإِنَّ اهللا ال يلَّووولَ فَإِنْ تسالروا اهللا ويعآل عمران٣٢( ﴾ قُلْ أَط.(  

  :املذيع
  /فضيلة الداعية اإلسالمي الشيخ  }آيات القرآن الكرمي{ضراتكم يف هذه احللقة من برنامج من ضيفنا وضيف ح

  فوزي حممد أبو زيد
  .كل عام وأنتم خبري فضيلة الشيخ

  :فضيلة الشيخ
  .وأنت بالصحة والسعادة والتوفيق لطاعة اهللا على الدوام

  :املذيع
  :إىل هذه اآلية القرآنية العظيمةتسمح لنا فضيلتكم باالستماع  آمني أمجعني ـاللهم 

 : بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ

 ﴿رِينالْكَاف بحا فَإِنَّ اهللا ال يلَّووولَ فَإِنْ تسالروا اهللا ويعآل عمران٣٢(﴾  قُلْ أَط.(  
  :املذيع

  مكية أم مدنية وما أسباب نزوهلا؟ فضيلة الشيخ فوزي حممد أبو زيد ـ هذه اآلية العظيمة من سورة آل عمران هل هي
  :فضيلة الشيخ

لعبادم هل اجلنة اهللا، وأم وحدهم أهذه اآلية مدنية وأسباب نزوهلا أن أهل الكتاب كانوا يزعمون ويدعون أم أحباء 
أن عليكم ون اهللا فينبغي إذا كنتم حتب: قُل هلم صلى اهللا عليه وسلَّملرسوله  سبحانه وتعاىلوتوحيدهم هللا كما يزعمون، فقال اهللا 

  :تطيعوا اهللا والرسول، فإن طاعة الرسول طاعة اهللا
  ).النساء٨٠( ﴾ من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اهللا ﴿
   :فإن تولوا ـ يعين خالفوا ومل يستجيبوا لكـ قُلْ أَطيعوا اهللا والرسولَ ﴿ 

  ).آل عمران٣٢(﴾  افرِينفَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اهللا ال يحب الْكَ
  .سبحانه وتعاىلومعناها أم غري مرضي عنهم من رب العاملني 

  :املذيع
  ماذا نفهم من هذه اآلية يف جمموعها؟

  :فضيلة الشيخ
من طاعة اهللا، فالذي يزعم أن يطيع اهللا وخيالف رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلَّمهذه اآلية تدل على أن طاعة الرسول 

  :يقولون يف زماننا هذا وهم فئةٌ غري سوية كالذين
صلى ، فقد قال صلى اهللا عليه وسلَّمليس لنا إال القرآن نعمل مبا ورد يف القرآن وال نعمل باحلديث الذي ورد عن النيب 

  :اهللا عليه وسلَّم



 صلى اهللا عليه وسلَّمطاعة اهللا ورسوله  }من آيات القرآن الكرمي{: برنامج                                 فوزى حممد أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 هـ١٤٣٩ شوال ٢٢موافق  ٦/٧/٢٠١٨ اجلمعةفزيون املصرى يبرنامج من آيات القرآن املذاع على قناة القاهرة الكربى بالتل

  ).أوتيت القرآن ومثله معه(
  ].سنن الترمذي عن املقدام بن معدي كرب الكندي[

  : وقال وتنبأ عن هؤالء
ما وجدناه يف كتاب اهللا عملناه، وما مل جنده يف كتاب اهللا مل نعمل : كته ويقولن قوماً من أميت جيلس أحدهم على أريإ(

  ).تاب ومثليه معهأُتيت الكبه، أال وإين 
  :ويف رواية

ه معه، لَا يوشك رجلٌ ينثَنِي شبعانا علَى أَرِيكَته يقُولُ، اُهللا علَيه وسلَّم، أَلَا إِنِّي أُوتيت الْكتاب ومثْلَه معه، أَلَا إِنِّي أُوتيت الْقُرآنَ ومثْلَ عنِ الْمقْدامِ بنِ معدي كَرِب الْكنديِّ قَالَ، قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى[

هيف متدجا وفَم ،آنبِالْقُر كُملَيارِ الْ عمالْح ملَح لُّ لَكُمحأَلَا لَا ي ،هورِّمامٍ فَحرح نم هيف متدجا ومو هلُّولَالٍ فَأَحح نامم نلَا لُقَطَةٌ ماعِ أَلَا والسِّب نابٍ من يلَا كُلُّ ذيِّ ولأَه نِيغتسإِلَّا أَنْ ي داهعلِ م

مهوبقعأَنْ ي مفَلَه مهوقْري فَإِنْ لَم مهوقْرأَنْ ي هِملَيمٍ فَعلَ بِقَوزن نما وهباحا صهنعماهرثْلِ قـ سنن الترمذي ] بِم .  

  :صلى اهللا عليه وسلَّم، وقد قال عاىلسبحانه وتهي طاعة هللا  صلى اهللا عليه وسلَّمفطاعة الرسول 
  ).تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب اهللا وسنيت(
  ].املوطأ لإلمام مالك عن جابر رضي اهللا عنه[

: ن، وكل اخللق يقولوصلى اهللا عليه وسلَّمفكتاب اهللا البد له من املذكرة التفسريية وهي األحاديث الوارد عن رسول اهللا 
  :اهللا، واآلية اليت قبلها مرتبطةٌ ا

  ).لقمان٢٥( ﴾ رض لَيقُولُن اُهللاولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات واأل ﴿
ال تكفي قائلها لكن اخلالف يف حممد رسول اهللا، فال إله إال اهللا ال تقبل إال مبحمد رسول اهللا، لكن ال إله إال اهللا وحدها 

  .تبارك وتعاىلن مؤمناً صادقاً عند اهللا ليكو
  :املذيع

  ما هو فضيلة الشيخ؟ـ موضوعنا الذي سنتكلم فيه اليوم 
  :فضيلة الشيخ

  :"طاعة اهللا ورسوله"موضوع 
  :املذيع

  :فضيلة الشيخ احلديث عن طاعة اهللا ورسوله فضيلتكم ذكرت يف سورة آل عمران
﴿ ونَ اهللا فَاتبحت متقُلْ إِنْ كُنكُموبذُن لَكُم رفغياهللا و كُمبِبحونِي يآل عمران٣١( ﴾ بِع.(  

  :احلديث عن الطاعة ما مضمونه
  :فضيلة الشيخ

 صلى اهللا عليه وسلَّميف كتاب اهللا، وملا ورد عن رسول اهللا  سبحانه وتعاىلالطاعة هي االستجابة الكاملة ملا جاء من اهللا 
تعين أن اإلنسان املسلم ينبغي أن ال يعمل عمالً إال إذا تيقَّن أن هذا العمل مطابق ملا جاء يف  كما يف سنته الصحيحة، فهذه

ضارباً مثالً  صلى اهللا عليه وسلَّميف أحاديثه الصحيحة، وقد قال  صلى اهللا عليه وسلَّمكتاب اهللا، أو ملا روي عن رسول اهللا 
  :لذلك

  :بط من السماء، وقال بعضهم لبعضكنت بني النوم واليقظة، فإذا مالئكةٌ (
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مثله يف أُمته كمثل رجلٍ بىن بيتاً، : مثالً، قالواإضربوا له : تنام عينه وقلبه ال ينام، فقال: إنه نائم، فقال البعض اآلخر
 يأكل ، فمن أجاب الداعي دخل املرتل وأكل من الوليمة، ومن مل يجب الداعي مل يدخل املرتل وملوصنع وليمة وأرسل داعياً

، وأما الداعي فهو سبحانه وتعاىلأما الدار فهي اجلنة، وأما صاحب الدار فهو اهللا : فسروها له يفقهها، قالوا: من الوليمة، فقالوا
 بني الناسصلى اهللا عليه وسلَّمحممد فرق جب حممداً مل يدخل اجلنة، فمحمدفمن أجاب حممداً دخل اجلنة، ومن مل ي ،.(  

  ].عن جابر رضي اهللا عنهصحيح البخاري [

  :يقول سبحانه وتعاىلمرسلٌ من اهللا، واهللا  صلى اهللا عليه وسلَّمفهو 
  ).النساء٦٤( ﴾ وما أَرسلْنا من رسولٍ إِال ليطَاع بِإِذْن اهللا ﴿
  :، وال يبلغ شيئاً من نفسهسبحانه وتعاىلفطاعة الرسول واجبة ألن الرسول مرسلٌ من اهللا  إذاً
  ).النجم( )٤( ﴾ إِنْ هو إِال وحي يوحى) ٣( وما ينطق عنِ الْهوى﴿

 فطاعة اإلنسان لرسول اهللا وهللا هي سبب النجاة وسبب النجاح يف هذه احلياة، وما حدثت مشكلةٌ بني قومٍ يف أي زمان
  .صلى اهللا عليه وسلَّمأو مكان إال ملخالفتهم ألمر اهللا أو أمر ؤرسول اهللا 

  :املذيع
  . أشكر فضيلتك شكراً جزيالً

 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم                        


