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 : املذيع
عهلاعطيب نلأشرفلايمرسى نلسي انلدمحملالى لآدم ل هللب لاعاليم نلااعلةا لااعلةا للى لاحل

ل.اعطلهرينلاأصحلبهلاعُغرلايميلم ن،لالى لمنلتباهملإبحللٍنلإىلليو لاع ين
لمنلبرانمجلل لج ي   لمنلآايتلاعقرآنلاعكرمي"أُبحبلحبضراتكمليفلحىقة نتلاللابعشرحل"

لمنلآايتلاعقرآنلاعكرميلاع يلب أتلب ااعتحىيللاإلجلابتلاإلهليةليف ،لمثل"يلأعونكلقل"ل  لل ٍٍ
ل.لايموافقةلهلذهلاآلايتلاعاظيدمةلصى لهللاللىيهلاسىَّمنتنلاللشرحلًلألحلٍيثلاعنيبل

/لأُبحبلبكملاأُبحبلبضيفنللاضيفلحضراتكملمتح اًثلاشلبحًللآليلاعقرآنلفضيىةلاعشيخ
لفوزيلدمحملأبوزي 

 .أُبحبلبفضيىتكلمانل

ل:يىةلاعشيخفض
ل.أهةًالبكلاابعللٍ لايمشله ينلأمجا نلاألسر لاعربانمجلايمبلبك نلأمجا ن

ل:املذيع
ل:إمسحلعنللأنلنلتدمعلإىللاآليةلاعقرآنيةلاع يلمانلليفلهذهلاحلىقة

ٌر َوِإْن ُُتَاِلُطوُهْم فَِإْخَواُنُكْم َوهللا﴿ يـَْعَلُم  َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْليَـَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح ََلُْم َخيـْ
 (.اعبقر 222)ل﴾اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشاَء هللا الْعنَـَتُكْم ِإنَّ هللا َعزِيٌز َحِكيمٌ 

ل:املذيع
يفلاعقرآنلفضيىةلاعشيخلفوزيلاآليةلايلأعونكللنلاعيتلم لقللإصةاحلهلملخري،لااحل يثل

لااعكرميللنلاعيتلم ل لاآلية لاعكنليفلهذه لاعتالمللماهم، لأسئىةلحضر لاكيفية عكرميةلخلوصية
ل.اتالىلتبلبكلاعنيبلفجلءتلاإلجلبةلمنلهللال

 :فضيىةلاعشيخ

حيلاللأنليُوصللأصحلبهلإىلللصى لهللاللىيهلاسىَّمأااًللاعيتيملهولاعذيلفق لأابه،لكلنلاعنيبل
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القريبلعهلايمالمىةلايمثى لاع يلحُيبهللهللا،لفلعيتيملحيتلجلإىللاعرلليةلااعانلية،لفكلنليايشلمعللدمهلأ
عيشارلابحلنلنلاابعاطف،لابعتليلليلتطيعلأنليلتثدمرلعهلأمواعهلاع يلتركهللعهلااع ه،لفىدمللنزللقولل

ل:هللالتالىل
َا َيَُْكُلوَن ِف ُبُطوِِنِْم ََنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا﴿  ﴾ِإنَّ الَِّذيَن َيَُْكُلوَن َأْمَواَل اْليَـَتاَمى ظُْلًما ِإَّنَّ

ل(.اعنللء02)
فلاعلحلبةلايمبلبك نلمنلأمواللاعيتلم ،لفأبا االأنفلهمللنهل،لامللخيلعطوهملاجاللكللخل
ملً،لفإذالبقيلمنلهذالاعطال لشيٌئلإٍخرهلعىيتيم،لاإملللانهمليلنعلعىيتيملمنلملللاعيتيملطبجللم
صى لهللالفكلنتلفيهللشيٌئلمنلاعقلو لاايمشقةلااعغىظة،لفلأللاعنيبللكىهلاإمللأنليفل ،أنلأي

ل:لنلذعك،لفأجلهبملهللاللزلاجلليفلهذهلاآليةلاعكرميةللىيهلاسىَّم
ٌر﴾َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْليَـَتاَمى ُقْل ِإْصال﴿ل ل(.اعبقر 222)لٌح ََلُْم َخيـْ

لل:أنلُتلىحوالشأهنمأنتمللىيكمل
ل:يفلح يثهلصى لهللاللىيهلاسىَّماعذعكلقلللمنلاستثدملبلأمواللاعيتيم،لالب لل:أاالًل
ل(.الأمواللاعيتلم لأتكىهللاعل قةاللترتكول)

ل:لياينلإخراجلاعزكل لكللسنةلااللُتلتثدمر،لفتنتهيلهذهلاألموال
 (.اعبقر 222)ل﴿َوِإْن ُُتَاِلُطوُهْم فَِإْخَواُنُكْم﴾

للى لملعكم لملهلم لخلعطم ليفلاعشرا لاخلعطوهمليفللإذا لاخلعطوهم اخلعطوهمليفلاعطال 
ل.لايملكن،لهذاليكونلأفضلليفلايمٍو لااعرلليةلااأُلخو لااإلحللسلابألُبو لاابحلنلنلاابعاطف

 :املذيع

ليفلقوعه/لفضيىةلاعشيخل ل:لفوزيلأبولزي لمللجلءلاعٍر
ْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشاَء هللا الْعنَـَتُكْم ِإنَّ َوِإْن ُُتَاِلُطوُهْم َفِإْخَواُنُكْم َوهللا يـَْعَلُم اْلمُ ﴿ل

ل(.اعبقر 222)ل﴾هللا َعزِيٌز َحِكيمٌ 
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 :فضيىةلاعشيخ

أنلاعذيليقو لبرتبيةلاعيتيملالب لأنلياىمللىملاعيق نلأنلاعذيللسبحلنهلاتالىلهنللب نلهللال
ل لاسُيحلسبه ليُراقبه لهو لاعاليم ن لاتالىلب  لسبحلنه للى  لاحُيلسبه لق ل، لاعنلس لألن لنيته، ق ب

لل لاق لتل ه لفيه لاق لتؤثر لاللتىيق، لملللاعيتيملأبقواٍل لبرتبية نلإكدمللليتقوعونللى لمنليقو 
لل.ايملري 

ف للهملهللاللزلاجللأنلالليلدماوالألقواللاعشلنئ نلااحللق ينلاايمغرض نلمللٍامتلنيتهمل
لاعادملل هلل ،لاهولاح هلهولاعذيلياىملاعنوااي،لألنهلسبحلنهلاتالىلصلحلةلاخلعلةليفلأٍاءلهذا

لل.اعذيلحُيلسبللى لاخلفلايلااعطوااي
ل.اعذيليقل ليفلنيتهلاخلريلعىيتيم،لأالاعذيليقل لأكللملللاعيتيمالاياىملايمفل ليفلنيتهل

ل(.اعبقر 222)لُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح﴾َوهللا يـَْعلَ ﴿
ل(.اعبقر 222)ل﴿َوَلْو َشاَء هللا الْعنَـَتُكْم﴾

اينلش ٍَّللىيكملاجلءلبتاىيدملتلش ي  ليفلهذالاجمللل،لعكنلهللاليلَّرلاألمر،لاأنلاإلسةا لي
ل:ُبينللىى لاعُيلر،لاهللالقللليفلشأنلاإلسةا 

يِن ِمْن َحَرج  ﴿ ل(.احلج87)ل﴾َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِ 
ل:اقلل

ل(.اعبقر 071)ل﴾يُرِيُد هللا ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ﴿
إمنللاأللدملللابعنيلت،لااعنواايلياىدمهللهللا،لاهيلفيلرلعنللاألموبلاجاللايمرجعلاايمآللعىنوااي،ل
ل.اع يللىيهللاألجرلااعثوا لإنلشلءلهللالب لاعاليم ن

ل:املذيع
لع بسلايملتفلٍلمنلهذهلاآلية؟السي انلاعشيخلمل
 :فضيىةلاعشيخ



 [البقرة222اآلية ]{ على اليتيم اإلنفاق}                  فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 من آايت القرآن الكرمي : القناة الثالثة هـ 2349 احملرممن  22املوافق  22/9/2222: خطبة اجلمعة
 

لطيبةاي لهلاألاع بسلايملتفلٍلأننللنرىليفلهذ عكنهللاهيلكفلعةلاعيتيم،للق لانتشرتلظلهرٌ 
ل لمبىغًل لي فع لاإلنللن لمباىنلأن لملعية، لاعيتيمإنتشرتلبلوب  لعرللية لايملل لاعنلسلأنلمن لانلي ،
لاعيتيملقبللايملللحيتلجلإىللشاوبهلابألُل و ،لحبنلنلباطفلمبحبةلمبٍو لبرللية،لهذهلباعذيلحيتلجه

ايملل،لفىيتنللنراليليفلكفلعةلاعيتيملهذهلايمهدمةلاعرابنيةلاإلهليةلأبنللأهمليفلتربيةلاعيتيملمناألموبل
ل.دمىهملابحلنلنلاابعاطفنش

ضعلي كللى ل:لقلو لقىبه،لقلللصى لهللاللىيهلاسىَّملن مللاشتك لبجٌللإىللبسوللهللال
ليُى نلهللال لياينللاتالىللسبحلنهبأسليتيم للى قىبك، لي ه لاإلنللن لحيتلجلحىتلأنليضع لاعيتيم

ل لاعطيبة، لايمالمىة لايالمىه لكتفه للى  لايرب  لابعاطفلاابحلنلن لعُيشدمىه لاب نلولايبأسه، لبينه آخي
ل.اع ه

لايمشللرل لإىللهذه لأحوجنلليفلجمتدمانل لاإلمل لاعيتيملاعطيبةلفهيلاع يليقل هل سةا ليفلتربية
ل.اكفلعته

ل:املذيع
لفوزيلدمحملأبوزي ل/شكراًلجزيةًالفضيىةلاعشيخل

ل.لنلايمتلباةاأشكرلحلضراتكملحُل
ل
لل
ل

   
ل

 


