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 :املذيع
 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني وخامت النبيني ورْحة هللا للعاملني، سيدان دمحم وعلى 
 .، ومن واالهم وتبعهم إبحساٍن إىل يوم الدينأمجعنيآله وصحبه 

حماولني أن نفهم، حماولني أن " من آايت القرآن الكرمي"لقة جديدة يف برانمج أُرحب حبضراتكم يف بداية ح
 .صلى هللا عليه وسلَّمأنخذ العربة والدرس من كتاب هللا ومن سنة رسول هللا 

 :نتابع سوايا 
 /موضوع هذه احللقة فضيلة  فضيلة الشيختكم شارحاا لآلي القرآين العظيم ضيفنا، وضيف حضرا 

 .بفضيلتك سيدان الشيخ الداعية اإلسالمي ـ ُأرحب زيد فوزي دمحم أبو 
 .أهال بك وابلسادة املشاهدين أمجعني  :فضيلة الشيخ

  :لقةهذه احلنستمع إىل اآلية القرآنية، موضوع إمسح لنا أن  :املذيع
 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ عوذ ابهلل من الشيطان الرجيم ، 

 (.آل عمران23) ﴾ رَُّسوَل فَِإْن تـََولَّْوا فَِإنَّ هللا ال ُيُِبُّ اْلَكاِفرِينَ ُقْل َأِطيُعوا هللا َوال ﴿
 :املذيع

صدق هللا العظيم ـ فضيلة الشيخ فوزي دمحم أبو زيد نريد شرحًا هلذه اآلية العظيمة القرآنية العظيمة اليت 
 .صلى هللا عليه وسلَّمتتكلم عن اتباع النيب 
 :فضيلة الشيخ

اليت ذُكرت يف اآلية السابقة،  صلى هللا عليه وسلَّمأراد أن يؤكد على املؤمنني يف املتابعة للنيب  ه وتعاىلسبحانهللا 
 .صلى هللا عليه وسلَّمأمراا مباشراا بطاعة رسول هللا ومكان فأمر املؤمنني يف كل زماٍن 

 (.آل عمران23) ﴾وَل ُقْل َأِطيُعوا هللا َوالرَّسُ  ﴿:سبحانه وتعاىلفذكر هذا األمر يف قوله 
 :وأطيعوا الرسول لُيعلمنا أن طاعة الرسول هي طاعة هلل أطيعوا هللا: فلم يُقل

 (.النساء81) ﴾ َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع هللا ﴿
 .سبحانه وتعاىلفال ينبغي أن نفرق بني طاعة هللا وطاعة الرسول، ألن طاعة الرسول هي طاعة هلل 

 صلى هللا عليه وسلَّمهذه الطاعة وأثرها يف حديثه الشريف الذي ذكره  صلى هللا عليه وسلَّم وقد وضَّح النيب
إنه انئم، وقال البعض : بني أان بني النائم واليقظان، إذا بكبكة من املالئكة تنزل من السماء، فقال بعضهم) :فقال

مثله يف أمته كثل داٍع أقام وليمة وأرسل داعياا يدعو : اإضربوا له مثالا، قالو : تنام عينه وقلبه ال ينام، فقالوا: اآلخر
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الناس إليها، فمن أجاب الداعي دخل املنزل وأكل من الوليمة، ومن مل ُُيب الداعي مل يدخل املنزل ومل أيكل الوليمة، 
وأما  لوليمة فهي اجلنة،، وأما اسبحانه وتعاىلهللا أما الداعي فهو : يفقهها فقالواـ  أولوها له ـ يعين فسروها له: فقالوا

ب دمحماا مل يدخل اجلنة، فمحمد  أجاب دمحماا دخل اجلنة، ومن مل ُيُ ، فمن صلى هللا عليه وسلَّمالداعي إليها فهو دمحم 
 [.رواه مسلم والبخاري بعضه عن جابر هنع هللا يضر] (.فرق  بني الناس

عوَّ  صلى هللا عليه وسلَّمفطاعة الرسول 
ُ
ل يف سعادة املرء يف الدنيا واآلخرة، فإذا أطعنا الرسول هي اليت عليها امل

 (.النور45) ﴾ َوِإْن ُتِطيُعوُه تـَْهَتُدوا ﴿ :يف الدنيا ندخل يف قول هللا صلى هللا عليه وسلَّم
يف أي شأٍن لكم هتتدوا إىل و يف قوانينكم و يف حروبكم و يف اقتصادكم و هتتدوا ألفضل أموركم يف معايشكم 

 .صلى هللا عليه وسلَّمعة الرسول الفضل بربكة طا
أما الذي خيالفون فقد توعدهم هللا يف هذه اآلية بوعٍد شديد، ووصفهم بوصٍف ال يطيقه املؤمن أن يستمع 

 .إليه، فإنه ال ُُيب الكافرين
عليه صلى هللا عز وجل كأنه كافر، ألنه ال يطيع رسول هللا  عن طاعة النيب يُعترب يف نظر هللا فكأن الذي يتوىل

 .وسلَّم
 :وحذَّر هللا املؤمنني من خمالفته يف آية ُأخرى

َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  ﴿ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُُيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ  (.النور32) ﴾ فـَ
م ذاب األمراض وعذاب اهلمو حتدث هلم فنت  يف الدنيا، أو ُيصيبهم عذاب  أليم  يف الدنيا كعذاب الغالء وع

 .  ، ومل يتبعوا هداهصلى هللا عليه وسلَّمنواع العذاب ألهنم خالفوا رسول هللا وعذاب الغموم، وغريها من أ
 .لنا عنواانً يكون حمالً للرتكيز عليه يف هذه احللقة إخرتسيدان الشيخ   :املذيع

  "صلى هللا عليه وسلَّمطاعة النيب ":فضيلة الشيخ 
 قوالً وعمالً ومنهجًا؟ صلى هللا عليه وسلَّمكيف ُنطيع النيب   :عاملذي

 والطاعة؟ صلى هللا عليه وسلَّموكيف تكون املتابعة للين 
 :فضيلة الشيخ
 هذه احلياة، متابعته يف تكون فيما جاءان به من عند هللا، وُكلفنا به يف صلى هللا عليه وسلَّماملتابعة للنيب 

 . يف التعامالتـ وهي األشق ـ األخالق ومتابعته  ات، ومتابعته يفالعباد
كثري من املؤمنني يُطيع يف العبادات كثرية  كاثرة، ميألون املساجد، ويتنافسون فولذا نرى يف زمننا هذا عجباا، 

رة، فيمشون على حسب هذه نقرة وهذه نق: مععلى احلج وعلى الُعمرة، بينما هم يف املعامالت يقولون كما نس
 .وعلى حسب ما ُتسوله هلم نفوسهم، وهذه ُنسميها الطاعة املنقوصة، الطاعة واملتابعة للنيب البد أن تكون كاملة ئهمأهوا
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 [.جامع الرتمذي عن أيب هريرة هنع هللا يضر](.صلوا كما رأيتموين ُأصلي) :فكما اُطيعه يف الصالة
أن يكون  و مني، وال ينبغي أن يتبعه وأُطيعه يف الصيام والزكاة واحلج، أُطيعه يف األخالق، فقد كان الصادق األ

 .أو يكون خائناا وهكذا قس على ذلك بقية األخالق ،كاذابا 
 [.الصحيح عن أنس هنع هللا يضر](.ال إميان ملن ال أمانة له) :معامالت األمانةيف أاتبعه 

 :و طبقنا هذا احلديث يف إستطالٍع للرأي، فكيف يكون حال املسلمني املعاصرينحديث صحيح، فل
 (. ال إميان ملن ال أمانة له)

يف وأمانة أمانة يف البيت، و أمانة يف املال، و األمانة مطلوبة يف التعامل بني املسلمني، إن كانت يف الكلمة، 
 .أمانة يف أي عمل من األعمالو الشراء، 

يف املعامالت بكل أصنافها و يف األخالق و النيب تكون يف كل هذه األمور كلها يف العبادات  فاملتابعة حلضرة
 .فهذه هي املتابعة اجلامعة

مع هللا، وخشوع  معها حضور  و وينبغي أن يكون معها متابعة النيب يف أحواله القلبية عند أداء هذه الطاعات، 
نبذ الكرب ابلكلية يف التعامل مع الناس و ، وتواضع  مع خلق هللا، اىلسبحانه وتعخشية هلل و رة هللا،  هلل، وإخبات حلض

 .أمجعني وفق أخالق النيب، فهذه هي املتابعة اجلامعة
 .صلى هللا عليه وسلَّم، وجعل مفتاحه طاعة النيب مجع هللا اخلري كله يف بيت:هنع هللا يضريقول بن عطاء هللا السكندري 

 :املذيع
، فهناك ُأانٌس كثريون صلى هللا عليه وسلَّماليت تدل على الصدق يف اتباع النيب  نريد أن نعرف العالمة

 .صلى هللا عليه وسلَّمحنن حنب النيب وحنن نتبع النيب : يقولون
 .لصدق اإلتباع ةفما العالم

 :فضيلة الشيخ
 : التشبه ابلنيب يف ما ذكرانه، ألن هللا يقول

 ﴾ ِخَر َوذََكَر هللا َكِثريًاَواْليَـْوَم اآل  ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو هللاَ َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل هللا ﴿
 (.األحزاب38)

بناته، ويف معامالته جلريانه، يف كل أحواله، مع نسائه يف بيته، ومع أبنائه و  صلى هللا عليه وسلَّمالتشبه ابلنيب 
 الته حىت مع أعدائه، كيف يعامل أعدائه؟ معامالته يف السوق مع التجار، ويف معام ويف

 .اليت كان عليها يف حياته صلى هللا عليه وسلَّمأن يكون املؤمن صورةا مصغرةا على قدره من أحوال النيب 
 :إذا كان كذلك فليعلم علم اليقني أنه يدخل يف قول رب العاملنيف
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 حمبة هللا، رُيزق ف (.آل عمران28) ﴾فَاتَِّبُعوِن ُُيِْبْبُكُم هللا  ﴿
 (.آل عمران28) ﴾َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم  ﴿

صلى هللا ويغفر هللا له ذنوبه ما صُغر منها وما كرُب، وما علم منها وما مل يعلم، ألنه صدق يف اتباعه لرسول هللا 
 .    عليه وسلَّم
 عرض عن طاعة هللا مبا تصفه؟ـُـسيدان الشيخ امل :املذيع

 :فضيلة الشيخ
 :وصفه يف القرآن، فقال اله تعاىل سبحانه وتعاىلطاعة هللا، هللا عن عرض امل
 (.طه835) ﴾ َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوحَنُْشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى ﴿

ويوم القيامة كما قال هللا ُُيشر تكون حياته يف الدنيا يف عنت ويف مشقة ويف هٍم ويف غٍم ويف يتعٍب ويف عناء، 
 (.طه834) ﴾ قَاَل َربِ  ِلَ َحَشْرَتيِن َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا ﴿  :أعمى فيقول

 (.طه833) ﴾ قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك َآاَيتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسى ﴿ :فيقول هللا تعاىل
 ا؟ أم نسي ابلكلية؟نسيهف  آية و ُيما هذا املعىن؟ هل كان   :املذيع

 :فضيلة الشيخ
، من حفظ آية ومل يعمل هبا، ألن ليس الشأن أن حتفظ القرآن، ولكن الشأن أن تكون أنت يف نسي العمل هبا

حياتك آية  من آايت القرآن، فريى الناس فيك أخالق القرآن وأحوال القرآن، واألوصاف الطيبة اليت ذُكر هبا املؤمن 
  .رآنيف الق

 هل املقصود ابلذكر هنا القرآن ذاته؟ والذكر عمومًا؟ :املذيع
 :قال صلى هللا عليه وسلَّمألن الرسول الذكر هنا األول هو ال إله إال هللا دمحم رسول هللا،  :فضيلة الشيخ

 (.من قال هللا حبقها دخل اجلنة)
عماهلم أ، ولكن أين الذين تظهر على وحقها يقتضي العمل مبقتضاها، فكل الناس يقولون ال إله إال هللا

وأحواهلم أوصاف أهل ال إله إال هللا، هم هؤالء الذاكرين هلل عز وجل ذكراا كثريا، ألنه يذكر هللا بكل جوارحه، يذكر 
 .هللا بعينه فيغضها عن احلرام

 ؟ أم القرآنل هو الذكررسو لسيدان الشيخ الذكر متنوع يف معانيه، ذكرًا رسواًل، وذكرًا كتاابً، فهل ا :املذيع
  هو الذكر؟ أم اإلثنني معاً؟

َنا ِإلَْيَك رُوًحا ِمْن َأْمِراَن َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اإلِ  ﴿ ميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي بِِه وََكَذِلَك َأْوَحيـْ
 (.الشورى43) ﴾ اٍط ُمْسَتِقيمٍ َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِداَن َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإََل ِصرَ 
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َزَل هللا ِإلَْيُكْم ِذْكًراقَ  ﴿ :يف آية أخرى ُلو َعَلْيُكْم َآاَيِت هللا( 81) ْد أَنـْ  (.الطالق88) ﴾ َرُسوال يـَتـْ
 :فضيلة الشيخ

 (.الشرح5) ﴾ َورَفـَْعَنا َلَك ِذْكَركَ  ﴿ :هللا عز وجل جعل ذكر الرسول ذكراا، وقال يف سورة االنشراح
ال إله إال هللا ال تُقبل منه إال إذا : لكي يُقبل، فمن قال معه رسول هللاىن أنه ال يُذكر اسم هللا إال ويُذكر مبع

 .صلوات ريب وتسليماته عليهدمحم رسول هللا، فأصبح ذكره مع هللا ذكر : أضاف إليها
 فوزي دمحم أبو زيد / فضيلة الشيخ شكراً جزيالً   :املذيع

 .ب العرش العظيم أن جيعلين وإايكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهأسأل هللا العظيم ر 
 وصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم


