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   مسري شهاب/ األستاذ :املذيع

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،احلمد هللا رب العاملني

  " آيات القرآن الكرمي"أُرحب حبضراتكم يف حلقة جديدة من برنامج 
   .الداعية اإلسالميفوزي حممد أبو زيد  /تكم يف هذه احللقة فضيلة الشيخضراضيفنا وضيف ح

  .نتم خبري فضيلة الشيخأنرحب بفضيلتكم سيدنا الشيخ وكل عامٍ و
  :فضيلة الشيخ

  .وأنت بالصحة والسعادة ومجيع املشاهدين واملسلمني أمجعني
  :املذيع

  :موضوع هذه احللقةوهي نستمع هلذه اآلية القرآنية 
 :سمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِبِ

   ).األنعام٦٤("  قُلِ اهللا ينجيكُم منها ومن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتم تشرِكُونَ" 
  :املذيع

  وأسباب نزوهلا؟ ، هذه االية أين نزلت؟ ومىت نزلت؟من سورة األنعام ٦٤فضيلة الشيخ هذه اآلية رقم 
  :فضيلة الشيخ

ني كان يدعو املشرك صلى اهللا عليه وسلَّموأسباب نزوهلا أن النيب  ،املكرمةة نزلت يف مكة هذه اآلية مكي
له، أن اإلنسان إذا وقع يف  تبارك وتعاىلن كالمه معهم هذه احلجة اليت لقنها اهللا باملنطقق واحلُجة، فكان من ضم

 أو أي كربأضيق أو وقع يف شدة أو وقع يف كبوة أو وقع يف هم ال ، من الذي ينجيه منه؟ ال ينجيه و غم
  .تبارك وتعاىلاألصنام وال األوثان ألا ال تنفع وال تضر وإمنا الذي ينجيه هو اهللا 

  .فكانت إقامة حجة بالغة على املشركني والكافرين
  ؟وع الذي نتحدث عنه يف هذه احللقةاملوضمباذا خنرج من :املذيع

   .الكرب:فضيلة الشيخ
أنا يف كرب أو يف ضيق، حىت أن القرآن أورد أمثلة للكرب والضيق، فماذا : ن الناس يقولكثري م:املذيع

  تقول لنا يف الكرب؟
أن الضيق والكروب، مع ويشكون من النوازل تقريباً أن معظم أفراد اتمع يف هذا الوقت :فضيلة الشيخ

أبداًاهللا عز وجل فص ل للمؤمن املنهج الذي ال ينتابه ضيق وال يصيبه كرب.  
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  :اإلستغفار:الباب األول

  :قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهفقد 
  ].لو قيل إن بالٌء من السماء نزل، ما نزل على مستغفر[

  :يقول سبحانه وتعاىلألن اهللا 
  ).األنفال٣٣("  كَانَ اهللا معذِّبهم وهم يستغفرونَوما كَانَ اهللا ليعذِّبهم وأَنت فيهِم وما " 

 صلى اهللا عليه وسلَّمعلى اهليئة النبوية فقد كان  سبحانه وتعاىلفلو واظب اإلنسان املؤمن على االستغفار هللا 
  :يقول

  ). أيها الناس توبوا إىل اهللا واستغفروه، فإين أتوب إىل اهللا وأستغفره يف اليوم مائة مرة(
صلى وال هم وال غم، ولذلك قال  صابه كربأفلو واظب اإلنسان على االستغفار هللا مائة مرة كل يوم ما 

  :اهللا عليه وسلَّم
ومن كل ضيقٍ خمرجا، ورزقه  ،من لزم اإلستغفار ـ ولزم يعين واظب ـ جعل اهللا له من كل هم فرجا(

  ).من حيث ال حيتسب
  .ل الذي ينجي من كل الكربات ومن كل اهلموم ومن كل الضيقالباب األوهو إذن اإلستغفار 

  :الصدقة :باب آخر
  :صلى اهللا عليه وسلَّمونكتفي به حىت ال نطيل على املشاهدين، وهو باب الصدقة ولو قليلة، قال 

  ).إتقوا النار ولو بشق مترة(
  :صلى اهللا عليه وسلَّمماذا تفعل؟ قال 

  ).لبالء أدناها اهلمالصدقة تدفع سبعني باباً من ا(
سبعني باباً من البالء تدفعها الصدقة، فاإلنسان كم ينفق إبنه كل يومٍ يف املشتريات؟ فلو جعل كال يومٍ 

  .جنيهاً يعطيه هللا ويسلمه ليد فقري مستحقٍ من عباد اهللا، جنَّاه اهللا من سبعني باباً من البالء وأدناها اهلم
  :اعةصالة الفجر يف مج:باب ثالثال

  :صلى اهللا عليه وسلَّمفقد قال لو حافظ على صالة الفجر يف مجاعة 
  ).من صلى الصبح يف مجاعة فهو يف ذمة اهللا إىل أن يمسي(

صيبه بأذىه بسوٍء وال يأن ميس وما دام يف ذمة اهللا فال يستطيع أحد.  
  .هذه الطاعاتإذن الكرب ليس للمؤمن وال للمسلم التقي النقي الذي يواظب على أمثال 

  .نشكرك شكراً جزيالً فضيلة الشيخ:املذيع
 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم


