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 هـ١٤٣٩ رمضان٣موافق  ٢٠/٥/٢٠١٨ األحدبرنامج من آيات القرآن املذاع على قناة القاهرة الكربى بالتلفزيون املصرى 

  
      مسري شهاب/ األستاذ :املذيع

  :بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ
آله وصحبه  ى أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلىاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عل

  .وأمجعني
نتعرف لبعض آي " من آيات القرآن الكرمي: "نرحب حبضرتكم يف حلقة جديدة من برنامج

القرآن بالشرح والتحليل والتفصيل واإلمجال يف أوامر اهللا تبارك وتعاىل يف اآليات القرآنية اليت جاءت 
  .وإىل أُمته من بعده صلى اهللا عليه وسلَّمموجهةً إىل النيب " قل: "باألمر اإلهلي

يف اإلسالم، وهو تتعلق بالعبادة  يتاول موضوعاً من أهم املوضوعات اليف هذه احللقة نتن 
  :اإلهلين األمر ال تسرف يف الدعاء، مع أ: س يقولموضوع الدعاء، فبعض النا

 " منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو
رِيناخغافر٦٠("  د.(  

، فعن الدعاء ضيفنا وضيف حضراتكم وعات مرتبطةٌ بالدعاءمن املوض الة لغةً الدعاء، فكثريوالص
الداعية - فوزي حممد أبو زيد/ متحدثاً وشارحاً عن فضل الدعاء وقيمة الدعاء فضيلة الشيخ 

  .اإلسالمي ـ أُرحب بك فضيلة الشيخ
  :فضيلة الشيخ

  .اهدين وكل عامٍ خبري أمجعنيأهالً بك وبالسادة املش
  :املذيع

  :لف خري سيدنا الشيخ، ونستمع إىل اآلية القرآنية العظيمةحضرتك بأكل سنة و
يمِبِسحنِ الرمحمِ اهللا الر  
أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه االسماُء الْحسنى وال تجهر  قُلِ ادعوا اَهللا" 

 نيغِ بتابا وبِه تافخال تو كالتبِيالبِصس كاإلسراء١١٠("  ذَل.(  
  :املذيع
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  :سبحانه وتعاىليف اآلية القرآنية اليت إستمعنا إليها فضيلة الشيخ دعوة إىل اهللا 

  بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ
هر أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه االسماُء الْحسنى وال تج قُلِ ادعوا اَهللا" 

  ).اإلسراء١١٠("  بِصالتك وال تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيال
  .نريد شرحاً من فضيلتك هلذه اآلية الكرمية

  :فضيلة الشيخ
صلى اهللا عليه وقد كان الرسول هذه اآلية الكرمية نزلت يف مكة املكرمة فهي مكية، 

هذا : ن، فقال الكافروناهللا يا رمح: يقول يف دعائه يصلي يف الليل جبوار الكعبة، وكان وسلَّم
يا أهللا يا : انا عن عبادة إهلني إثنني، ويدعو هو إىل إهلني إثنني، ألنه كان يقولالرجل ينه

  :فرتل قول اهللا تعاىلرمحن، 
" ى أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه االسماُء الْحسن قُلِ ادعوا اَهللا" 

  ).اإلسراء١١٠(
يعين اإلنسان إذا دعا اهللا عز وجل بأي إسمٍ من أمساء اهللا تبارك وتعاىل احلُسىن فدعاؤه 

  .جماب واهللا عز وجل له يستجيب
  :قال فيها صلى اهللا عليه وسلَّمواألمساء احلُسىن النيب 

  ).إن هللا تسعةً وتسعني إمساً من أحصاها دخل اجلنة(
  :ويف رواية

إِنَّ للَّه تسعةً : (روى البخاري ومسلم عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ[
  ].وتسعني اسما مائَةً إِال واحدا من أَحصاها دخلَ الْجنةَ

  .ه الكرميةفهي موجودة يف صور القرآن وآيات
مرنا اهللا عز وجل أن نتوجه إليه بالدعاء يف أي أمرٍ يتعلق بنا، إن كان قليالً أو كثرياً أو

  إن كان حاجة من حاجات الدنيا، أو حاجة من حاجات اآلخرة، أو طلباً لألوالد، أو أي 
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وبيده مقاليد السماوات  سبحانه وتعاىلمنفعة يريدها اإلنسان فإن النافع هو اهللا 

  .األرضو
  ).غافر٦٠(" ادعونِي أَستجِب لَكُم " :فقال لنا عز وجل يف موضعٍ آخر

صلى اهللا عليه مركم، ولكن مبجرد الدعاء يستجيب اهللا، قال أومل يقُل أدعوين أنظر يف 
  :وسلَّم
  ).إن اهللا يستحي من عبده أن يرفع يديه ويسأله فريدّه صفراً من عطائه(

هللا تبارك تعاىل البد أن جييب السائل أياً كان ما دام يدعو اهللا، وال أُنظر إىل رقة ورمحة ا
صلى اهللا عليه يدعو على أحد من خلق اهللا وال يدعو بإمثٍ وال يدعو بقطيعة رحم، قال 

  :وسلَّم
  ).إن اهللا ليستجيب ألحدكم مامل يدعو بإمث ـ أي معصية ـ أو قطيعة رحم(
  ]. اين عن إبن عباس رضي اهللا عنهما وأبو هريرة وغريهمالترمذي وأبو داود وابن ماجة والطرب[

فالدعاء مطلوب ودعانا اهللا عز وجل أن نتوسل إليه بأمسائه احلُسىن، ولذلك كان النيب 
  :يقول

ما علمنا وما مل نعلم، أن جتعل القرآن العظيم نور اللهم إين أسألك بأمسائك احلُسىن (
  ).مهي وغمي قليب وربيع صدري وجالء حزين وذهاب

فطلب اهللا من املؤمنني الدعاء بأمسائه احلُسىن ألنه أقرب إىل اإلجابة يف أي وقت إن شاء 
  .اهللا

  :املذيع
مد أبو زيد، ما قيمة الدعاء وأثره وخصوصاً يف األيام الطيبة فضيلة الشيخ فوزي حم

  املباركة إن لربكم يف أيام دهركم لنفحات أال فتعرضوا هلا؟
  :فضيلة الشيخ

  وقات يتقبل اهللا أن هناك أ صلى اهللا عليه وسلَّموبني رسوله  سبحانه وتعاىلجعل اهللا 
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  :تبارك وتعاىل فيها الدعاء، من ذلك على سبيل املثال

لكل مسلمٍ صائمٍ دعوة عند فطره يتقبلها اهللا وال يردها، فقال  سبحانه وتعاىلجعل اهللا 
  :صلى اهللا عليه وسلَّم

  ).ال تردطره دعوة الصائم عند ف(
  ].الترمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنهاإلمام [

على مترٍ أو ماٍء أو كان ولذلك ينبغي لكل مسلم أن يبدأ قبل أن يتناول طعام اإلفطار إن 
  .غريه بدعاء، ألن له دعاٌء مستجاب يف هذه الساعة

عاء عقب الدعاء يف الصالة مجاب، والد صلى اهللا عليه وسلَّموكذلك جعل النيب 
الصالة مجاب، والدعاء يف الثُلث األخري من الليل مجاب، والدعاء يف يوم اجلمعة ألن فيه 

  .سبحانه وتعاىلساعة إجابة يستجيب فيها اهللا 
وهي الليايل الوترية يف فما أكثر أوقات اإلجابة وخاصة إذا كانت ليايل القدر وخاصة 

للمؤمنني رمحةُ م، وحناناً وعطفاً  انه وتعاىلسبحشهر رمضان، فهي ليايل إجابة جعلها اهللا 
  .عليهم تبارك وتعاىل

  :املذيع
  . شكراً جزيالً لفضيلة الشيخ فوزي أبو زيد

 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم                        

 


