
 الصرب.. }من آيات القرآن الكرمي{: برنامج                                                   فوزى حممد أبو زيد/ فضيلة الشيخ 
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      مسري شهاب/ األستاذ :املذيع

  :بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ
وخامت النبيني ورمحة اهللا للعاملني احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

  .وعلى آله وصحبه أمجعنيسيدنا حممد 
من أيام شهر املباركة الطيبة يف هذه األيام  "رميمن آيات القرآن الك"يف برنامج أرحب حبضراتكم 

  .كل عام وأنتم خبريورمضان املبارك، 
  /ضيفنا وضيف حضراتكم فضيلة الداعية الشيخ 

  .أرحب بفضيلتك سيدنا الشيخـ فوزي حممد أبو زيد 
  :فضيلة الشيخ

  .مجعنيأهالً بك يف هذا الشهر الكرمي جعله اهللا شهر خري وبركة علينا وعلى املسلمني أ
  .إمسح لنا أن نستمع هلذه اآلية الكرمية مث نعود الستكمال احللقة ـ اللهم آمني:املذيع

  :بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ
ةٌ سعقُلْ يا عباد الَّذين َآمنوا اتقُوا ربكُم للَّذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ وأَرض اهللا وا" 

   ).الزمر١٠("  إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ
   :املذيع

  ؟ وما أسباب نزوهلا؟مكية أم مدنيةالقرآنية ية هل هذه اآل: فضيلة الشيخ فوزي
  :فضيلة الشيخ

ين الذ صلى اهللا عليه وسلَّمهذه اآلية آيةٌ مكية وسبب نزوهلا يرجع إىل أن أصحاب رسول اهللا 
أن  صلى اهللا عليه وسلَّممرهم النيب أوكانوا مستضعفني، واشتد أذى الكفار هلم، فكانوا معه يف مكة 

  :يهاجروا إىل بالد احلبشة وقال هلم
  ).إذهبوا إىل أرض احلبشة فإا أرض صدق، وإن فيها ملك ال يظلم عنده أحد(

ومعه أصحابه الكرام مهاجرين  لَّمصلى اهللا عليه وسفخرج جعفر بن أيب طالب إبن عم الرسول 
  .إىل بالد احلبشة فرتلت فيهم هذه اآلية املباركة

  .مضمون هذه اآليةعاماً حول  فضيلة الشيخ نريد تفسرياً:املذيع
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  :فضيلة الشيخ

ن مفتاح كل خري حيتاجه اإلنسان يف دنياه، أو يسعد أيوضح لنا يف هذه اآلية  سبحانه وتعاىلاهللا 
  .سبحانه وتعاىل، وتقوى اهللا هو اخلوف من اهللا سبحانه وتعاىلو تقوى به يف أُخراه ه

ويبني اهللا تبارك وتعاىل لنا أن احلياة الدنيا ليست دائمة، وإمنا احلياة اآلخرة هي اليت فيها الدوام 
  .وفيها اخللود

يف دنياه بعمل الطيبات،  تمن يهأفاملؤمن التقي النقي هو الذي يأخذ من دنياه ُألخراه، مبعىن 
  .سبحانه وتعاىلوعمل الصاحلات، فهي اليت تنفعه يوم يلقى اهللا 

يهاجر إىل مكان آخر جيد فيه فولو كان يف مكان يضيق عليه فيه يف فعل اخلري فأرض اهللا واسعة 
لبالء  ويصرب إذا تعرض ألذى أو تعرض لسوء أو تعرض لشدة، أو تعرض ،خريقراراً وعمالً للقراراً واس

  .فإن الصرب هو مخ العبادات كلها
  :املذيع

  .بإذن اهللا تعاىليف هذه اآلية القرآنية العظيمة نتكلم عنه  اًفضيلة الشيخ ختتار لنا موضوع
  :خنتار موضوع الصرب، وموضوع الصرب:فضيلة الشيخ

بدون أن يكون  ستطيع اإلنسان أن حييا ويطيع اهللادة كل مؤمن يف هذه احلياة، وال يعهو الصرب 
  :صابراً مع مواله

  ).فصلت٣٥" ( وما يلَقَّاها إِال الَّذين صبروا" 
  :والصرب ثالثة أنواع
  : صرب عن املعاصي

  .فإذا عرضت عليه املعاصي صبر نفسه وامتنع عن االقتراب منها وعن فعلها
  : وصرب على الطاعات

 ألنه حيتاج إىل صربٍ على دوام بشهر الصربى عات وحنن يف شهر الصيام، ويسماأداء الطوهو 
وعلى صالة التراويح ليالً، وعلى العمل الصاحل فيه، فأي عملٍ صاحل البد له من االستعانة  ،الصيام اراً

  .بالصرب
  وهي اليت حتدث للمرء بدون تعمد منه أو طلبٍ له، وإمنا حتدث فجأة كأن :والصرب على أقدار اهللا
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من ماله، أو يصاب مبرضٍ يف جسمه، كل هذه يصاب له قريب، أو يفقد شيئاً ميوت له ولد، أو 

  .مور القدرية حتتاج إىل الصرباأل
إذا استطاع اإلنسان أن يصرب يف هذه األمور كان يف أعلى الدرجات عند اهللا، فإن الناس يوم 

وأعلى  ظل إال ظله،  من يكون حتت ظل العرش يوم ال القيامة منهم من يحاسب حساباً يسريا، ومنهم
  :يدخلون اجلنة بال سؤال وال حساب، وهم الذين يقول لنا فيهم اهللا القيامة الذين الناس شأناً يوم

  ).الزمر١٠("  إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ" 
ن من القبور إىل سؤال وال لوم وال عتاب وال أي شيئ يتعرضون له من األذى، وإمنا خيرجو فال

  .القصور يف جنة النعيم ألم صربوا اهللا وعلى طاعة اهللا وعن معاصي اهللا يف هذه احلياة
  :املذيع

    . فوزي حممد أبو زيد/ شكراً شكراً جزيالً فضيلة الشيخ 
 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم                        

 


