
 [البقرة931اآلية  ]{ اإلسالم دين الرسل}                         فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 من آايت القرآن الكرمي برانمج  : القناة الثالثة هـ 9331ذي القعدة  88موافق  91/8/8198: اجلمعة

 : ِِن الرَِّيِمِ ِبْسِم هللا الرَّْحم 
 ﴾ونَ ُقْل َأُُتَاجُّونـََنا ِفي هللا َوُهَو رَبُـَّنا َورَبُُّكْم َولََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َوََنُْن َلُه ُُمْليصُ ﴿

 (.البقرة931)
ي وُأسلم وُأصلعباده الذي ِن اصطفى، سالم على وكفى، و احلمد هلل  ،ِم هللا الرَّْحم ِِن الرَِّيِمِ ِبسْ  :املذيع

 .على آله وصحبه أمجعنيصلى هللا علِه و على خري خلق هللا قاطبًة، سِدان دمحم 
جديدة يف برانمج م ِن آايت القرآن الكرمي، مستعرضني األوامر  يلقة أُريب حبضراتكم يف بداية

 "قل"يف التبلِغ ع ِن هللا يف أمره اإلهلي  صلى هللا علِه وسلَّماإلهلِة للنيب 
ط الدروس والعظة والدرس م ِن ضِوفنا األكارم يف هذه اللقاءات الطِبة املباركة اليت حماولني أن نستب

 .نسأل هللا أن تكون يف موازيننا أمجعني
 ضِفنا وضِف يضراتكم يف هذه احللقة اجلديدة يف القرآن الكرمي 

 .نريب حبضرتك سِدان الشِخفوزي دمحم أبو زيد / فضِلة الداعِة اإلسالمي الكبري الشِخ
 .تبارك وتعاىلأهاًل بك وابلسادة املشاهدي ِن على كتاب هللا :فضيلة الشيخ

 :نستمع لآلية القرآنِة حمل الدراسة التمحِص يف هذه احللقةأن إمسح لنا  :املذيع
 :أعوذ ابهلل م ِن الشِطان الرجِم

 :ِبْسِم هللا الرَّْحم ِِن الرَِّيِمِ 

  ﴾ا َورَبُُّكْم َولََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َوََنُْن َلُه ُُمْليُصونَ ُقْل َأُُتَاجُّونـََنا ِفي هللا َوُهَو رَبُـّنَ ﴿
 (.البقرة931)

  .فوزي املفهوم العام هلذه اآلية القرآنِة وهذا األمر اإلهلي كما استمعنا إلِهافضِلة الشِخ : املذيع
 :فضيلة الشيخ

يف أمٍر يسمه هللا  صلى هللا علِه وسلَّملة الِهود للنيب كانت أيضًا ردًَّا على جمادهذه اآلية القرآنِة  
 (.البقرة931):  ﴾ُقْل َأُُتَاجُّونـََنا﴿ :يف القرآن سبحانه وتعاىل

ِة وعدم التسلِم م ِن بمع العص ن فِه أخٌذ وردٌ و ء والكالم يكار أي اجملادلة، واجلدال يعين املِ واحملاججة 
  .الفرد ألخِه

راهِم وهو أبو األنبِاء مجِعاً، وم ِن بعده أبناؤه إسحاق وإمساعِل ويعقوب فالِهود إدعوا أن سِدان إب
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بدأ اآلية مع الِهود على لسان  سبحانه وتعاىلوم ِن بعدهم كانوا على دي ِن الِهودية، ولِسوا مسلمني فاهلل 
 :يضرة النيب

تكم اليت تبدواها يف قل أحتاجوننا يف هللا وأنتم ال تعلمون شِئًا قلِاًل أو كثريًا ع ِن يضرة هللا جبهاال
 (.البقرة931) ﴾رَبُـَّنا َورَبُُّكْم َولََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكمْ َوُهَو ﴿: أقوالكم ونعوتكم

 (.البقرة931) ﴾َوََنُْن َلُه ُُمْليُصونَ ﴿:لك ِن عملنا يتمِز أبن فِه اإلخالص

 :فقال األُمة اإلسالمِة أمة اإلسالم سبحانه وتعاىلإن كان األمر كما تقولون، ملا كان أوصى هللا 
 (.احلج87) ﴾ميلََّة أَبييُكْم إيبـَْراهييَم ُهَو ََسَّاُكُم اْلُمْسليمينَي ميْن قـَْبلُ ﴿

هو الذي مساان مسلمني، وعندما نرجع إىل يعقوب علِه وعلى نبِنا أفضل الصالة وأمت السالم وهو 
 :يُوصي أوالده

َا إيبـَْراهييُم بَني ﴿ ُتْم َوَوصَّى ِبي َّ إينَّ هللا اْصطََفى َلُكُم الد ييَن َفال ََتُوُتنَّ إيال َوأَنـْ يهي َويـَْعُقوُب اَي َبِني
 (.البقرة931) ﴾ُمْسليُمونَ 
جعل  سبحانه وتعاىلووصى كل أوالده أبناءهم ابإلسالم، ألن هللا  ،إلسالمبراهِم أوالده ابإى وصَّ 

 (.آل عمران91) ﴾َن عيْنَد هللا االْسالمُ إينَّ الد يي﴿ :القرآن الدي ِن كله كما قال فىي
 .إذن إبراهِم وم ِن معه وم ِن تبعه م ِن أنبِاء بين إسرائل كلهم مسلمني

 إذن م ِن أي ِن جاءت التسمِة اليت ال توافق كالم هللا وكتب هللا؟
كانت اآلايت القرآنية حمل هذه احللقة مؤكدًة كيف  ، فضيلة الشيخ فوزي دمحم أبو زيد :املذيع

 على أن اإلسالم دين الرسل أمجعني؟
 (.آل عمران91) ﴾إينَّ الد ييَن عيْنَد هللا االْسالمُ ﴿: فضيلة الشيخ

 :قال لنا يف القرآن اىلسبحانه وتعوهللا 
 (.احلج87) ﴾ميلََّة أَبييُكْم إيبـَْراهييَم ُهَو ََسَّاُكُم اْلُمْسليمينَي ميْن قـَْبلُ ﴿

م ِن أوالد إمساعِل، كلهم   ِن بعده إن كان م ِن بين إسرائِل أوإذن إبراهِم مسَّى كل م ِن آم ِن ابهلل م
ووصَّى هبذه التسمِة إبراهِم ووصى هبا إبراهِم بنِه ويعقوب ووصَّى هبا أيضاً .مساهم املسلمني م ِن قبل

 :أوالده
َّ إينَّ هللا اْصطََفى َلُكُم الد ييَن فَ ﴿ ُتْم ُمْسليُمونَ اَي َبِني  (.البقرة931) ﴾ال ََتُوُتنَّ إيال َوأَنـْ
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ن الدي ِن عند هللا اإلسالم، وإمنا هذه األمساء اليت إاليت ذكرها هللا عز وجل تبني  فهذه التوصِة اإلهلِة
استحدثوها أمساٌء استحدثوها لظروٍف معِنة ونشروها وعمَّموها وكأاهم أبوا إال أن خيالفوا هللا عز وجل يف 

 .سبحانه وتعاىلهديه 
 هللا عز وجل هذه اآلايت اليت جاء ذكرها :املذيع

 :شيخلفضيلة ا
َيا َحَسَنًة َوِفي اآل﴿ نـْ َرةي إيانَّ ُهْداَن إيلَْيكَ َواْكُتْب لََنا ِفي َهذيهي الدُّ  (.األعراف951) ﴾خي

 :أي رجعنا إلِك اتئبني، وأيضاً 
 (.ئدةاملا91) ﴾الَّذييَن قَاُلوا إيانَّ َنَصاَرى﴿

ي ِن الدابلنسبىة إىل انصرة اليت ُولد فِها املسِح، هؤالء هم الذي ِن قالوا، وهؤالء هم الذي ِن قالوا، لك ِن 
ىل يوم القِامة دي ِن وايد هو دي ِن اإلسالم الذي إوم ِن آدم  ،ىل بعد البعدإعند اإلسالم م ِن قبل القبل 

 .هم أفضل الصالة وأمت السالمِجاء به كل األنبِاء عل
 :املذيع

يلة الشيخ فوزي دمحم أبو زيد ما الدروس املستفادة من هذه اآلية العظيمة وأن االستسالم فض
 .ِف كل أمٍر هو عالمة على إسالم املرء واستسالمه هلل فيه تبارك وتعاىلهلل 

  :ولاألمر األ:فضيلةالشيخ
سله، وال أن ينبغي أن نفرق بني أيٍد م ِن ر  هذه الدروس أن اإلسالم هو دي ِن الُرسل مجِعاً، فال

 : وال أن ندخل يف الغِبِات اليت خصهم هبا هللا فنقول نفاضل بِنهم،
إن هذه العقِدة فِها كذا، أو هذه العبادات فِها كذا، فتلك أموٌر غِبِة ينبغي أن نسلمها هلل 

 .سبحانه وتعاىل
 :األمر الثاين

واألمور الغِبِة، فإن الكالم ع ِن ال ينبغي لنا وحن ِن على قدران م ِن العجز أن ندخل يف احلضرة اإلهلِة 
 .احلضرة اإلهلِة لِس معنا الوسائل اجلسدية أو التكنلوجِة اليت توصلنا للذات العلِة

كاتبني، وال نستطِع أن نرى اجل ِن وهم يولنا، وال ال الكراماملالئكة  وال يىت نستطِع أن نصل إىل
ر الغِبِة نعمل فِها بقول و وإمنا هذه األمنستطِع أن نرى الكائنات الدقِقة على كل سطٍح يف أجسامنا، 
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 :هللا فِنا
ْلغَْيبي ﴿  (.البقرة3) ﴾الَّذييَن يـُْؤميُنوَن ِبي

وما دمنا نصدق ابلرسول، فُنصدق الرسول،  لغِب، م ِن الذي أخربان هبذا الغِب؟أي يصدقون اب
ا النجاة يف الدنِا وهبا ، تلكم عقِدة املؤمنني الراسخة اليت هبتبارك وتعاىلبكل ما جاء به م ِن عند هللا 

 .السعادة يف اآلخرة إن شاء هللا رب العاملني
 لذلك اآلية اليت تلي هذه اآلايت :املذيع

 :فضيلة الشيخ
ُتْم َوال ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلونَ ﴿  ﴾تيْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت ََلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسبـْ

 (.البقرة931)
ننا وشأن هؤالء اجلماعة، فنح ِن مسئولون ع ِن أنفسنا، والغِوب ال يعلمها إال عالم الغِوب فما شأ

أو م ِن علمه الغِوب وهو الرسول املرسل ابلرسالة، فال نستطِع أن جنتهد فِه بفكران وال بعقلنا وال بعلمنا، 
 .  فِها سبحانه وتعاىلنا ع ِن ربوإمنا نصدق مبا جاء به نبِنا 

فوزي دمحم أبو زيد وإن شاء نتواصل مع يضرتك إبذن  /فضِلة الشِخ كراً جزياًل أشكرك ش :املذيع
 .هللا يول معاين آي القرآن العظِم

 .املتابعةوأشكر حلضراتكم يس ِن 
 وصلى هللا وسلَّم وِبرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم


