
 املعصية وأسباا }من آيات القرآن الكرمي{: برنامج                                 فوزى حممد أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 

 هـ١٤٣٩ ذو القعدة ٧موافق  ٢٠/٧/٢٠١٨برنامج من آيات القرآن املذاع على قناة القاهرة الكربى بالتليفزيون املصرى اجلمعة 

  

ِ��مِ  ْ�َ�ِن ا�ر�   ِ�ْ�ِم � ا�ر�

  ).ا(")�م١٥( ﴾ ُ$ْل إِ"�� أََ �ُف إِْن َ�َ�ْ�ُت َر��� َ�َذاَب َ�ْوٍم َ�ِظ�مٍ  ﴿

   ���ر -,�ب/ ا(�+�ذ: ا��ذ�*

ِ��مِ  :ا��ذ�* ْ�َ�ِن ا�ر� �/�ن ا���د 2 رب ا�)����ن وا��0ة وا��0م �/. أ-رف ا��ر ِ�ْ�ِم � ا�ر�
آ��ت ا�8رآن "و�/. آ�> و���> أ6�)�ن، أُر�ب ��:را+9م �5 �/78 6د�دة �5 �ر"��4 

، ����"> و+)��.��. � أن �"<)"� ��� �ذ9ر"� �> "��ول أن "<,م و"+)/م و"+د�ر و"+ذ9ر " ا�9ر�م
:�<"� و:�ف �:را+9م �5 ھذه ا��/78 ا�+� "+"�ول �5,� �ظ�م آي ا�8رآن ا�9ر�م وآ�7 �ن 

  .م � �ر 5:�/7 ا�-�5Bوزي ���د أ�و ز�د ـ 9ل ��م وأ"+ /5:�/7 ا�-�B ا�8رآن ا�9ر�م، آ��ت 

B�-5:�/7 ا�:  

ز""� وذھ�ب وأ"+م �����7 وا�)�F�" ،7�5ل � أن �6)ل ا�8رآن ا�)ظ�م ر��* $/و�"� و06ء �ُ 
  .ھ�"� وG�"� أ6�)�ن

. ا7�K ا�8رآ"�J 7م ")ود إ��9م إن ا�/,م آ��ن، 5:�/7 ا�-�B إ��I �"� أن " رج 5"�+�* إ� :ا��ذ�*
  .-�ء �

ِ��مِ  ْ�َ�ِن ا�ر�   ِ�ْ�ِم � ا�ر�

  ).ا(")�م١٥( ﴾ ُ$ْل إِ"�� أََ �ُف إِْن َ�َ�ْ�ُت َر��� َ�َذاَب َ�ْوٍم َ�ِظ�مٍ  ﴿

  :�ن �ورة ا(")�م 5١٥:�/7 ا�-�B 5وزي ���د أ�و ز�د ـ ا7�K  :ا��ذ�*

  �� أ���ب "زو�,� وأ�ن "ز�ت؟

�:5B�-7 ا�/:  

و��ن  �/. � �/�> و�/�ما7�K �7�9 و"ز�ت �5 �79 و9�"ت أ�:�ً ��واٍر دار ��ن ا�ر�ول 
 رى إ�. ���دة ا(�"�م وا�+و6> إ��,� �رًة أُ  �/. � �/�> و�/�ما�9�5ر�ن، 85د د�وه 

  :�> +��رك و+)��.� 9�� �<)/ون، 85�ل � وا�طواف �,

("> �رف �، وإذا ذھب ).ا(")�م١٥( ﴾ ُ$ْل إِ"�� أََ �ُف إِْن َ�َ�ْ�ُت َر��� َ�َذاَب َ�ْوٍم َ�ِظ�مٍ  ﴿
إ�. ���دة ا(�"�م ��. �، وا��)��� أ"واٌع �J9رة، وأ�ظم ھذه ا��)��� ا�-رك ��2 

  :$�ل � +)��.، وS +و6د �)��7 أ�ظم �ن ا�-رك، و�ذ�ك ����"> و+)��.
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  ).ا�"��ء٤٨("  � Tْ�َ Sِ<ُر أَْن ُ�ْ-َرَك ِ�ِ> َوTْ�َِ<ُر َ�� ُدوَن َذ�َِك �َِ�ْن َ�َ-�ءُ  إِن� " 

� ھو ا�X> ا�وا�د ا(�د ا�<رد ا���د، ا�ذي ��س  (ن��)��7 ا�+� ��س �,� �T<رة ا5,� 
  .Y�- </J�9 وھو ا����* ا����ر

  ��ذا +8ول 5:�/7 ا�-�B �5 ا��)��7؟: ا��ذ�*

7/�:5 B�-ا�:  

7���/. � �/�> ھ� ا�� ��<7 )ي أ�ٍر 6�ء �5 9+�ب �، أو ورد �ن ر�ول � : ا��(
  :، 95ل �ن  ��ف أوا�ر � 85د و$* �5 ا��)��� ا�+� أوSً و�/�م

���ب �> �5 ا�د"�� �� S $�ل �> �ن ا(ذى، �ن ا�,م وا�Tم وا�"9د و:�ق ا(رزاق وا��0ء �5 
+���,� �> وا��0ء �5 أھ/>، و$د �9ون ا��0ء �5 ��/>، أ-��ء �J9رة  ،��>"<�>، وا��0ء �5 �

 7��   .�5 د"��ها��)

�ن أھل 6,"م ـ ب إن �م �+ُ ـ وا�)8�ب �Fن �9ون �ب G:ب � و-دة ا���و+��ب �> �5 اK رة 
  .����"> و+)��.وا�)��ذ ��2 

 � طط ",� و�� �طن، وا��ؤ�ن �Sن ا��)��� 9/,� �� ظ,ر � ����"> و+)��.و�ذ�ك ",�"� � 
��7 $ط، وS �د�ر �,� (�� 7��,�5� F65ة �دون ���ق + ط�ط أو +د��ر،  �8*إذا و$* �5 ا��)

أن  طط �,ذا ا�ذ"ب أو د��ر �,ذا ا�<)ل،  ["> �م ���ق �>5\ن � �T<ر �> إن +�ب وأ"��و�ذ�ك 
  .. �/�>و�9ن و$* T� <�5+7 أو F65ة، و�ذ�ك إذا ر6* �+وب � ����"> و+)��

  :ا��ذ�*

B�-9راً 6ز�0ً 5:�/7 ا�-.  


