
 ديز و بأ 냘دم ىز و ف خيشلا ةليضف                                       خامت املرسلني

 1م7/11/0100هـ 1111 ربيع األولمن  11 سورةبرانمج قصة  - التلفزيون املصري –القناة السابعة 

 خامت املرسلني
مشاهدينا الكرام السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، ولقاٌء يتجدد معكم يف : املذيع

قصة سورة، يف هذه احللقة مشاهدينا الكرام سوف نستكمل سلسلة حلقات مولد النيب 
َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل : " ، يقول املوىل عز وجل يف كتابه الكرميصلى هللا عليه وسلَّم

حول هذه األسرار واملعاين يسعدان أن يكون ضيفنا يف هذه احللقة ( احلجرات7" ) هللا
أرسل هللا : ، فضيلة الشيخالداعية اإلسالمي الكبريفوزي 냘دم أبو زيد / فضيلة الشيخ

 النيب كخامت للمرسلني حدثنا فضيلتكم عن هذا األمر؟
ومن  األرض نبيًا من بينهممنذ نزول آدم عليه السالم إىل  أرسل هللا عز وجل لكل قوم

وإىل العمل مبا حيبه هللا عز وجل  بادة هللايرشدهم ويدعوهم إىل توحيد هللا وإىل ع أوسطهم
 .يرضاه، فكان كل نبيٍّ لفئة خمصوصةو 

بن اسيدان إبرهيم وسيدان لوط فواحد،  يااًن يكون أكثر من نبيٍّ يف زمنولذلك كان أح
إىل قومه، أيمر قومه بتجنب األوصاف املذمومة  امنهم رجلكل و واحد،  كاان يف زمنأخيه  

 .عامة إىل اخللقواحد منهم ، فلم تكن رسالة واألخالق السيئة املنتشرة بينهم
 تر  ما يوومون به من امليزان، ونب يدعو قومه إىلو نب يدعو قومه إىل الوفاء يف الكيل 

 .خاصة هلم يدعو قومه دعوة وكل نبط وإتيان الذكور للذكور، واإلانث لإلانث، اللوا
 الشريعة اجلامعة

حتوي كل  خامتة  عز وجل أن يلنزل شريعة جامعةكتمل الوجود وانتظم العامل أراد هللاا فلما 
 .ما حيبه هللا عز وجل ويرضاه من خلق هللا

أواًل العويدة الصحيحة اليت حيبها هللا يف عباد هللا، وحتوي العبادات الطيبة اليت حتوي 
مالت اليت ينبغي أن تكون سليمة وحسنة بني الناس ايطلبها هللا من خلق هللا، وحتوي املع

 .أمجعني، وحتوي األخالق الفاضلة اليت هبا حياة اجملتمعات وجناحها وقوامها
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صلى هللا عليه له أمري األنبياء واملرسلني سيدان دمحم  تبار  وتعاىلختار هللا اهذا الدين 
َما َكاَن ُملَمٌَّد َأََب َأَحدٍّ ِمْن رَِجاِلكلْم َوَلِكْن " : ولذلك قال هللا فيه النبيني، ، فكان خامتوسلَّم

 :موضحاً هلا صلى هللا عليه وسلَّمقال و ( األحزاب04)" َوَخامَتَ النَِّبيِينَي  َرسلوَل هللاَ 
  { بَ ْعِدي َنِبَّ  اَل  النَِّبيِينيَ  َخامَتل  َأانَ } 

عي ما ويدَّ  نه دجاليف دعواه، وجيب أن مننعه أل فهو كاذبعى النبوة بعده دَّ افكل من 
 .سبحانه وتعاىلمل يلرسله به هللا 

اي : هنع هللا يضر ذرسأله سيدان أبو كانوا مجًا غفرياً،   صلى هللا عليه وسلَّمفالرسل قبل النب 
 :صلى هللا عليه وسلَّم؟ فوال النبيونرسول هللا كم 

  { َنِبيٍّ  أَْلفَ  َوِعْشرلونَ  َوَأْربَ َعةٌ  أَْلفٍّ  ِماَئةل  }
هلْم : " هللا يوولوعشرون، لكن  ذلكر منهم يف الورآن مخسة هلْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمن ْ ِمن ْ

 .قومه فوط إىليرسل منهم  كان كل واحد( غافر87" )َمْن ملَْ نَ ْوصلْص َعَلْيَك 
أصبحت رسالته وهي اإلسالم ممتدة  خامت املرسلني نهفأل صلى هللا عليه وسلَّمأما الرسول 

جلميع األانم إىل يوم الدين، الشامل هو الكتاب  الدين، وكتابه وهو الورآن الكرميإىل يوم 
 املة املكتملة واملرنة اليت تصلح لكل زمانوشريعته وهي اإلسالم هي شريعة اخللق أمجعني الك

 .هاولكل مكان إىل أن يرث هللا األرض ومن علي
ويف  بكل ما حتتاجه البشرية يف إصالح حياهتم، صلى هللا عليه وسلَّمفجاء رسول هللا 

ويف العمل الصاحل الذي يرضون به رهبم إىل يوم  ،اهتم، ويف تكوين أخالقهمإصالح جمتمع
كلْم نِْعَميِت اْليَ ْوَم َأْكَمْلتل َلكلْم ِديَنكلْم َوأمَْتَْمتل َعَليْ " : لويامة، ولذلك قال يف حجة الوداعا

 (.املائدة3" )َوَرِضيتل َلكلمل االْسالَم ِديًنا 
، وهذا الدين صاحٌل لكل زمان صلى هللا عليه وسلَّمفتم الدين إبمام األنبياء واملرسلني 
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امل وواسع ش نياهم وأمور أخراهم، ألنه دينومكان، وفيه كل ما حيتاجه البشر مجيعًا ألمور د
 .خامت النبيني واملرسلني عليه وسلَّم صلى هللارسول هللا ف ،ومرن

 مشول شريعته
 إىل يوم الدين؟ صلى هللا عليه وسلَّموماذا عن شريعته : املذيع

إذا نظران إليها وإىل شرائع األنبياء واملرسلني، مع أن  صلى هللا عليه وسلَّمشريعة الرسول 
َهاًجاِلكلليٍّ َجَعْلَنا ِمْنكلْم ِشْرَعًة "  :هللا قال يف قرآنه إال أهنا الشريعة اجلامعة ( املائدة07" ) َوِمن ْ

السابوني كتبًا مساوية، لكل ما جاء به األنبياء واملرسلني السابوني، فود أنزل هللا على األنبياء 
بور على داود عليه السالم، وأنزل التوراة على موسى عليه السالم، وأنزل اإلجنيل على أنزل الز 

" صلحلِف ِإبْ َراِهيَم َوملوَسى "  :على إبراهيم عليه السالم صلحف عيسى عليه السالم، وأنزل
فالورآن هيمن على كل ( املائدة07" ) َوملَهْيِمًنا َعَلْيهِ " : ميوقال يف الورآن الكر ( األعلى1 )

وصااي، وما فيها من أخالق، فكل الذي من وما فيها  ،وما فيها من تشريعات هذه الكتب
 .دنياه أو أخراه جاء به هللا يف كتاب هللا حيتاج إليه اإلنسان يف

ية، إن كانت يف أوروَب أو يف انولذلك كل ما يف الورآن يصلح جلميع اجملتمعات اإلنس
ومكان، ينفع للبالد الباردة، وينفع للبالد احلارة، وينفع  يف أي زمانأمريكا أو يف الياَبن أو 

ينفع للصبيان، وينفع للشيوخ، فود ذكر مجيع و  ،وينفع للرجال ،للبالد املعتدلة، وينفع للنساء
املستوايت يف مجيع األمكنة واألزمنة يف كل الكرة األرضية، وجاء هلم مبا يصلحهم يف شريعته 

 .صلى هللا عليه وسلَّم
واحتاروا يف كيفية مرونتها هذه الشريعة املرنة وقف عندها األئمة اجملتهدون نرى ولذلك 

كان يف بالد العراق فوضع فوهاً   هنع هللا يضرفهذا اإلمام الشافعي واستيعاهبا بكل ما جاء به البشر، 
ي َبملذهب هل مصر نتول إىل مصر فوجد أن أالودمي، وا وتشريعًا مناسبًا ألهل العراق مسل

 فغريَّ البشر، ن حيث من حيث األراضي، ومن حيث اجلو، وم خيتلفون عن أهل العراق
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جديد يناسب أهل  ومن سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وجاء مبذهبمن كتاب هللا وكله  ،منهجه
ومكان، يستنون  يف كل زمانمصر، مما يدل على أن هذه الشريعة صاحلة لكل بين اإلنسان 

ون  تنظم هلم ش  اليتمنها قوانينهم اليت تصلح بيئاهتم وأحواهلم، وأيخذون منها تشريعاهتم 
مد عوباه من النكبات واألعنها حياهتم، وإذا حادوا  مور ضلوا عن طريق هللا فأصاهبم ما ال حيل

 :صلى هللا عليه وسلَّمولذلك قال اليت نراها مجيعاً يف الكون، نسأل هللا احلفظ والسالمة، 
ئ َ }  انْيِ َلْن َتِضلُّوا ِإّنيِ َقْد تَ رَْكتل ِفيكلْم َشي ْ  3{ ِكَتاَب اَّللَِّ َوسلنَّيِت   ،بَ ْعَدُهَل

 ، فأغناان خبريات من عندهإلينا نظرة رضانة والكتاب نظر هللا عز وجل فإذا متسكنا َبلسل 
 .فتكفينا وتزيد ها من األرض ويلنزهلا من السماء ويضع فيها الربكةخيرج

وتركنا  ،آبرائنا وأفكارانفإذا ِحدان عن هذا الطريق وحاولنا أن جنتهد بعوولنا، أو نتصرف 
ونزلت بنا األزمات وأصبحنا يف  حلَّت بنا النكبات نة نبينا،ما جاء يف كتاب ربنا ويف سل 

 .سبحانه وتعاىلمشكالت ليس هلا حلٌّ إال الرجوع إىل كتاب هللا 
" : ن بطاعة النب، وقال هللا تعاىلومكا عز وجل أمران مجيعًا يف كل زمان ولذلك فإن هللا

" : سبحانه وتعاىلوحذَّران من خمالفته وقال ( النساء74" ) يلِطِع الرَّسلوَل فَ َوْد َأطَاَع هللا َمنْ 
َنٌة َأْو يلِصيبَ هلْم َعَذاٌب أَلِيٌم  َالِفلوَن َعْن أَْمرِِه َأْن تلِصيبَ هلْم ِفت ْ  (.النور33)" فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن خيل

 اهلدى يف طاعته ملسو هيلع هللا ىلص
 َوِإْن تلِطيعلوهل تَ ْهَتدلوا" :  يوول لناوالنكبات فإن هللاردان أن خنرج من كل هذه العثرات إذا أ

تباع شريعة ااهلداية إىل الطريق السليم يف الدنيا، وإىل الطريق األقوم يف احلياة هي ( النور40" )
 .رسول هللا ألهنا الشريعة اجلامعة من عند هللا

من مصنع   أي بضاعة نستخدمها آتية: رب احلويوةلك مثااًل واملثال يووأضرب لذ
رج املصنع معها كتاب يوولون ( كتالوج)عليه  كسيارة أو أي صنعة من هذه الصناعات، خيل

تكون ما حتتاج إليه هذه السيارة، لو نفذان هذ التعليمات ستعليمات عن كل يعين كتاب فيه 
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النكبات وحيتار اإلنسان يف أمر أُهلنا هذا الكتاب ستزيد  األخطاء يف أقل احلدود، ولو
 .مركبته

هو الذي خلق اإلنسان، وهو أعلم َبإلنسان من نفسه، وهو أوىل بنا  تبار  وتعاىلوهللا 
كيف : منا، وأعلم مبا يصلحنا منا، وجاءان بكتاب وهو الورآن الكرمي، فيه كل ما حنتاج إليه

كيف ( اإلسراء38") يف االْرِض َمَرًحاَوال مَتِْش " : منا هللا يف الورآن كيف منشيعلَّ  منشي؟
كيف ننظر إىل أهل ( يونس  )"  هلَو الَِّذي يلَسريِيلكلْم يف اْلبَ رِي َواْلَبْحرِ " : نتحر  ونسري

نْ َيا لِنَ ْفِتن َ " : جمتمعنا نَ ْيَك ِإىَل َما َمت َّْعَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمن ْهلْم َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ " هلْم ِفيِه َوال مَتلدَّنَّ َعي ْ
 .منا فيه كل شيءعلَّ ( طه 3 )

َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكرٍّ َأْو ألنْ َثى َوهلَو " : ذه التعليمات دخلنا يف قول هللابعنا هفإذا اتَّ 
ْحَسِن َما  َولََنْجزِيَ ن َّهلْم َأْجَرهلْم بَِ  : "يف اآلخرةهذا يف الدنيا، أما " ملْ ِمٌن فَ َلنلْحِييَ نَّهل َحَياًة طَيِيَبةً 

 (.النحل18)" َكانلوا يَ ْعَمللوَن 
اجملتمع يف الغىن الفاحش وال السيارات أفراد وليست احلياة الطيبة كما يظن معظم 

 النفسيف راحة البال وطمأنينة  ةالفارهة وال األبراج والعمارات الشاخمة، ولكن احلياة الطيب
 .تبار  وتعاىلوسلكون اإلنسان إىل ربه 

باع فة، وال أتيت هذه السعادة إال َبتيِ فإنه يكون يف سعادة وار  اإلنسان مراتح البالفلو انم 
 .صلى هللا عليه وسلَّمشريعة نبينا املصطفى 

 الزكاة وسعادة اجملتمع
توىل اخلالفة اإلسالمية ملدة  هنع هللا يضرعمر بن عبد العزيز كونياً، فسيدان وضرب هللا لنا مثااًل  

عامني ونصف، طبق فيهم كتاب هللا، ومجع الزكاة ليعاجل هبا كل ما حيتاج إليه جمتمعه، 
: فتوافرت معه األموال فأمر َبملناداة يف كل أرجاء اململكة وكانت من الصني إىل بالد املغرب

ج الشباب كلهم، وبوي زواج، فزوَّ من أراد الزواج خيتار زوجته وعلينا كلفته مبا حيتاج إليه يف ال
ديون  يٌن سددانه، فسدَّ من كان عليه دَ  :يف بيت املال أموال من الزكاة، فأمر املنادي ينادي
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يف بيت مال املسلمني، مث بعد ذلك سهَّل الطرق  األمة كلها ومل يبق فيها مدين، وبوي رصيد
ام للمسافرين طبخ يطبخ الطعلإلقامة، وفيها م لى كل مرحلة دار ضيافة فيها مكانوجعل ع

وبوي مال وكانت مراكب هذا الزمان ووسائل املوصالت،  جماانً، وفيها مكان علف للدواب
فأمر أن يلنادى بن يذهب الناس إىل املساجد ويتعلمون الوراءة يف بيت مال املسلمني 

مة كلها ومل والكتابة، وأحضر هلم األدوات والطباشري والكراريس واملعلمني، وأذهب أمية األ
: املسلمني، فوال هلم بيت ماليف حيدث ذلك يف التاريخ إىل وقتنا هذا، وبوي ماٌل زكاة 

حىت الطيور يف  كل منها الطيور، فيعلم الناس أنهشرتوا حبوًَب وانثروها على اجلبال حىت أتا
 .بالد املسلمني شبعت من أموال الزكاة

سية يف عامني ونصف طبق الزكاة، نصف مخبل هذه اخلطة مل تكن حىت خطة مخسية، 
وهيأ للمجتمع كل ما حيتاج إليه، حىت نعلم أن شريعة هللا هي سر احلياة الصاحلة اآلمنة 

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلولَرى َآَمنلوا َوات ََّوْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاتٍّ ِمَن السََّماِء "  :املطمئنة، ولذلك يوول هللا
مل يولل لفتحنا عليهم خريات، فود تكون اخلريات كما هي، ولكن ( األعراف13" ) َواالْرضِ 

ثنني يكفي ثنني، وطعام االهللا يلنزل فيها بركات، والربكات جتعل طعام الواحد يكفي اال
الثالثة، وطعام الثالثة يكفي اجلماعة، والثوب الذي يلبسه اإلنسان ال يبلى، واألجسام أتخذ 

بغري حاجة إىل  م وشغفكياء وحيصلون العلم بنهأذ  األوالد يصبحونض، و ة من األمرامناع
 .دروس خصوصية

هذه الربكة من هللا هي اليت حنتاجها اآلن، وهي اليت حتل مشكالتنا، والربكة ال أتيت إال 
 .يف أرض هللا تبار  وتعاىلإبقامة شريعة هللا 

 الُسنَّة النبوية
 ة النبوية الشريفة، وهديه إىل يوم الدين؟نَّ فضيلة الشيخ وماذا عن السُ  :املذيع

ت الفردية لو نفذانها حبذافريها، النتهت كل املشكال صلى هللا عليه وسلَّمنة النب سل 
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 .ني وغري املسلمنيمبل والدولية بني املسل والعائلية واجملتمعية
يف تناوله لشربه، و نة النب يف معاملته ألهله يف طريوة أكله، بع املسلم يف نفسه سل تَّ افلو 

يف كيفية معاملته حىت ألعدائه، و يف كيفية معاملته جلريانه، و يف كيفية حديثه مع اآلخرين، و 
وزوجه، ألنه يعاملها كما كان النب يعامل زوجاته  بدًا بني رجلأ لةفلن حيدث هنا  مشك

 .صلوات ريب وتسليماته عليه
بنته السيدة ابينه وبني أوالده، ألن النب كان يتنزل ألوالد  ولن حيدث هنا  مشكلة

أيب : فاطمة يداعبهم، وكان على املنرب ذات مرة فرأي احلسن داخاًل من َبب املسجد ويوول
كمل أخرى وأ ومحله وصعد املنرب مرةر على األرض، فنزل من على املنرب واحتضنه، وعثأيب، 

 .كله رمحةلبه  قكان يفعل ذلك إال من   اخلطبة، وال
ما أتوبلون الصبيان؟ : ل احلسن واحلسني، فوالوبيِ ورآه أحد األعراب اجلفاة وهو يل 

 :ملسو هيلع هللا ىلص والنوبلهم، ف
 0{! ؟َأَو أَْمِلكل َلَك َأْن نَ زََع اَّللَّل ِمْن قَ ْلِبَك الرَّمْحَةَ  }

 :وقال
 4{ َمن ال يَ ْرَحْم اَل ي لْرَحمْ } 

وتدوا به وميشوا على يلالذي حيتضنهم وحيببهم فيه وحيببهم يف صنيعه يريدون األوالد و 
بنته عندما كانت تنشغل اقد بلغ به األمر أن السيدة فاطمة  صلى هللا عليه وسلَّمهداه، وكان 

 و احلسني من اجلوع أيخذُها ويضع لسانه يف فم أحدُهابعملها يف بيتها ويبكي احلسن أ
صلى هللا عليه فيمص لسان النب وكأنه يرضع ويتناول الطعام، ويشبع من رضاع لسان النب 

 .وسلَّم
ملن حوله حىت ألعدائه لو مشينا عليها تلذهب  صلى هللا عليه وسلَّمومعاملة النب 

                                                           

 البخاري ومسلم عن عائشة اهنع هللا يضر 1
 صحيح مسلم عن أيب هريرة هنع هللا يضر 5
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صلى هللا العصبية منا، وتلذهب الفخر َبآلَبء واألجداد، وتلذهب النزاعات واخلالفات، ألنه 
 (.الولم0)" َوِإنََّك َلَعلى خلللقٍّ َعِظيمٍّ " : كما وصفه ربه  ه وسلَّمعلي

 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان 냘دم وعلى آله وصحبه وسلَّم


