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 هـ١٤٣٩رمضان ٢٢موافق  ٧/٦/٢٠١٨ الكربى بالتليفزيون املصرى اخلميس برنامج من آيات القرآن املذاع على قناة القاهرة

  ا
  مسري شهاب/ األستاذ: ملذيع

  بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ
  .احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

" من آيات القرآن الكرمي"كل عام وحضراتكم خبري، أُرحب حبضراتكم يف بداية حلقة جديدة من برنامج 
  .صلى اهللا عليه وسلَّم صلى اهللا عليه وسلَّميف أمره لنبيه  سبحانه وتعاىلد الكرمي مقصوعلى فيها اول أن نتعرف حن

  فوزي حممد أبو زيد/فضيلة الداعية اإلسالمية الشيخ ضيفنا وضيف حضراتكم 
  .كل عام وحضرتك خبري

  .الدوام إن شاء اهللا وأنت بالصحة والسعادة واليقني يف رب العاملني على:فضيلة الشيخ
  .تسمح لنا فضيلتكم بسماع اآلية القرآنية معاً:املذيع

  :بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ
 "خي وٍء فَهيش نم مفَقْتا أَنمو لَه رقْديو هادبع ناُء مشي نمل قزطُ الرسبي يبقُلْ إِنَّ رريخ وهو فُهل نيازِقالر  "

  ).سبأ٣٩(

  ة هل هي مكية أوم مدنية؟ وما أسباب نزوهلا؟ فضيلة الشيخ هذه اآلي:املذيع
   :وأسباب نزوهلا .هذه اآلية مكية:فضيلة الشيخ

صلى أن األثرياء واألغنياء من الكافرين كانوا يعايرون املؤمنني لفقرهم، وحياولوا أن ينتقصوا من قدر النيب 
أن  سبحانه وتعاىلعليهم وأمره  تبارك وتعاىل، لعدم حصوله على الغىن الذي وصلوا إليه، فرد اهللا سلَّماهللا عليه و
  :يقول هلم

  " لَه رقْديو هادبع ناُء مشي نمل قزطُ الرسبي يبسبأ٣٩(" قُلْ إِنَّ ر.(  

  .، فاهللا هو الرزاق ذو القوة املتنيه وتعاىلسبحانأي أن بسط الرزق أو تقتريه ـ أي ضيقه ـ من اهللا 
  .اً مبسطاً هلذه اآلية الكرميةريتفس: فضيلة الشيخ فوزي حممد أبو زيد نريد:املذيع

  :فضيلة الشيخ
، فهو الذي يعطي ومينع، وهو سبحانه وتعاىليبني لنا يف هذه اآلية أن األرزاق بيد الرزاق  سبحانه وتعاىلاهللا 

أيضاً يف هذه اآلية أن خري شيئ يفعله اإلنسان مبا آتاه اهللا من األرزاق  سبحانه وتعاىلوبني اهللا الذي يضر وينفع، 
  .أن ينفقها على الفقراء واملساكني واملستحقني، ويف أبواب اخلري

  له عند اهللا، واهللا عز وجل بعد ذلك يخلفه، يعين يعطيه أضعافاً مضاعفة من فإنه إذا أنفقها صارت باقية 
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  :سبحانه وتعاىلرزاق على ما أنفق يف سبيل اهللا األ

 فُهلخي وٍء فَهيش نم مفَقْتا أَنمعوضه أضعافاً كثريةـ وـ  يعين ينيازِقالر ريخ وهسبأ٣٩("  و.(  

  .سبحانه وتعاىلاملعاملة احلُسىن اليت تليق جبماله وجالله وكماله ألنه يعاملنا 
  .خنرج مبوضوع هذه احللقةنريد أن :املذيع

يستحق أن نقف عنده وهو الذي حنن مجيعاً يف أمس واملوضوع الذي خنرج به يف هذه احللقة :فضيلة الشيخ
  .احلاجة إليه هو موضوع الرزق

  فضيلة الشيخ فوزي حممد أبو زيد ـ موضوع الرزق ماذا تقول فيه؟:املذيع
  :صلى اهللا عليه وسلَّمن اهللا عز وجل كما قال ، فإنه وتعاىلسبحاموضوع الرزق قدره اهللا :فضيلة الشيخ

  ).إن اهللا خلق الدنيا وقدر فيها أرزاقها قبل خلق آدم بألفي عام(
    ])املاءقبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة وكان عرشه على  اخللق  قدر مقادير إن اهللا(: مسلمويف رواية [

حوايل أربعة عليه ولذلك عندما يكون اجلنني يف بطن اُألم ومر  ،ر له رزقهداهللا خلق كل إنسان وقفإن 
  :صلى اهللا عليه وسلَّمأشهر ـ كما قال 

  ).يرتل ملك فيكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد(
  ].ـ يف حديث طويل الصحيحني عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه[

والعمل الذي يوصل إليها على أن نراعي يف هذا السعي  ،من السعي إليهافاهللا قدر األرزاق، لكن البد لنا 
املقاييس الشرعية القرآنية، بأن نتحرى احلالل فيما جنمعه، وال حناول أن جنمع املال أو األرزاق من وهذا العمل 

  .حرام، فإن املال احلالل يبارك فيه اهللا فيكفي القليل مقام الكثري
  .إن كان يف الدنيا أو اآلخرة ،بركة فيه بل إن صاحبه ينفقه فيما يضره وال ينفعه أما املال احلرام فال

فنستعني بطاعة اهللا عز وجل على احلصول على االرزاق احلالل وتقوى اهللا، ألن تقوى اهللا تأيت بالربكة يف 
  :سبحانه وتعاىلاملال، قال 

  ).الطالق٣" ( رزقْه من حيثُ ال يحتِسبوي) ٢( ومن يتقِ اهللا يجعلْ لَه مخرجا" 
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم


