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 :ملذيعا
 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني وخامت النبيني ورْحة هللا  احلمد هلل
 .سيدان دمحم وعلى آله وصحبه الُغر امليامني، ومن واالهم وتبعهم إبحساٍن إىل يوم الدينللعاملني، 
برانمج آايت القرآن الكرمي، حماولني فهم آي ب حبضراتكم يف بداية حلقة جديدة يف أُرح

يف أول برانمج تلفزيوين جيمع بني القرآن والسنة  صلى هللا عليه وسلَّمالقرآن الكرمي وسنة النيب 
على الشاشة، وضيف حضراتكم شارحًا آي القرآن لآلية القرآنية وموضوع هذه احللقة يف 

 /فضيلة الشيخ برانمج من آيت القرآن الكرمي الداعية اإلسالمي
 فوزي دمحم أبو زيد 

 .ُأرحب حبضرتك معنا سيدان الشيخ
  : فضيلة الشيخ

 .أهاًل بك وابلسادة املشاهدين أمجعني
 :املذيع

 : فضيلة الشيخ
 :من سورة آل عمران 13إمسح لنا نستمع إىل اآلية القرآنية موضوع هذه احللقة اآلية 

ُتْم ُتُِبُّوَن هللا فَات   ﴿  ﴾ ِبُعوِن ُُيِْبْبُكُم هللا َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوهللا َغُفوٌر َرِحيمٌ ُقْل ِإْن ُكن ْ
 (.آل عمران02)

 فوزي دمحم أبو زيد / فضيلة الشيخ 
ُتْم ُتُِبُّوَن هللا فَات ِبُعوِن ُُيِْبْبُكُم هللا َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوهللا َغُفوٌر َرِحيمٌ  ﴿  ﴾ ُقْل ِإْن ُكن ْ

 صدق هللا العظيمـ  (آل عمران02)
 .من فضيلتك هلذه اآلية القرآنية العظيمة ا  نريد شرح
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 : فضيلة الشيخ
عي هذه اآلية القرآنية الكرمية حتكي دعوة رمبا تكون قد عمَّت الناس مجيعاً، ألن الكل يدَّ 

 .ُُيبه سبحانه وتعاىل، وأن هللا سبحانه وتعاىلأنه ُُيب هللا 
نزول هذه اآلايت أسباٌب كلها تكاد تكون مشرتكة يف هذا الباب،  ولذلك ورد يف سبب

 :فقالت اليهود والنصارى
 (.املائدة22)  ﴾َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َوالن َصاَرى ََنُْن َأبْ َناُء هللا َوَأِحب اُؤُه  ﴿

 :فرد هللا عليهم وقال
ُبُكْم ِبُذنُوِبُكْم  ﴿  (.املائدة22)  ﴾ُقْل َفِلَم يُ َعذِ 

 نتم أحباب هلل، فلم يُعذبكم ابلذنوب اليت تفعلوهنا؟إن ك
سبحانه مكة ودخل الكعبة، فوجد أشياًء ال تليق ابهلل  صلى هللا عليه وسلَّمدخل النيب 

 .سبحانه وتعاىلحنن حُنب هللا : فقالوا أهذه ملة إبراهيم اليت تدعوهنا؟: ، فقالوتعاىل
سبحانه إان حُنب هللا : يف زمانه قالوا وسلَّم صلى هللا عليهوُروي أن نفرًا من أصحاب النيب 

 :، فلهؤالء وهؤالء وهؤالء جاء هللا عز وجل هبذه اآلية رادَّاً عليهموتعاىل
ُتْم ُتُِبُّوَن هللا  ُقلْ  ﴿  على حب هللا؟إئتوا ابلدليل، فما الدليل   ِإْن ُكن ْ

  .﴾ فَات ِبُعوِن 
 .صلى هللا عليه وسلَّم هو املتابعة لرسول هللا: فالدليل على حب هللا

يقه واإلميان برسالته، ألنه خامت دأما ابلنسبة ألهل الكتاب وللكافرين متابعته يعين تص
 . النبيني واملرسلني

وأما ابلنسبة للمسلمني، فمتابعته يف كل ما جاء به من عند ربه، متابعته يف الصالة ويف 
يثه، ومتابعته يف أخالقه الكرمية، ومتابعته يف متابعته يف طريقة حدو الصيام ويف الزكاة ويف احلج، 

عاداته الفاضلة احلسنة، ومتابعته يف كل التشريعات اليت جاء هبا من عند هللا هي الدليل على 
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 .سبحانه وتعاىلحمبة هللا 
 .اًل لكل مؤمن يقيس به حمبة هللا عز وجل يف نفسهومن هنا فإن هللا عز وجل وضع دلي

 .يف كل شئونه فليعلم علم اليقني أن هللا ُُيبه صلى هللا عليه وسلَّمفإذا كان يتابع النيب 
عي احملبة وال يفعل ما أمر هللا من متابعة الرسول، فهذه حجة عوجاء ليس هلا دليٌل دَّ وإذا إ
 :وال برهان

 تعصى اإلله وأنت تزعم حبه     هذا لعمري يف القياس شنيٌع 
 ملن جُيب مطيعُ لو كان حبك صادٌق ألطعته    إن احملب 

 :املذيع
تبارك كيف َُنقق حمبه هللا ،  تبارك وتعاىلفضيلة الشيخ فوزي دمحم أبو زيد قصة حمبة هللا 

 سلوكا  يف حياتنا إبذن هللا تعاىل؟ وتعاىل
 :السؤالو 

إذا كان اإلنسان  أوال  ما هي حمبة هللا؟ وهل يتناىف احلب مع أن يقع اإلنسان يف اخلطأ
 ُجبل على اخلطأ أصال ؟

 : فضيلة الشيخ
ورضاه عن العبد وتوفيقه له فيما يطلبه منه، أن يرضى هللا عن  سبحانه وتعاىلحمبة هللا 

  .صلى هللا عليه وسلَّم يف القرآن، ويف ُحسن املتابعة للنيب العداننمنه اإلنسان فيوفقه ملا طلبه 
 :صلى هللا عليه وسلَّم واإلنسان ألنه كما قال النيب

 (.كل بين آدم خطاء، وخري اخلطائني التوابون)
فاإلنسان املؤمن ال يسلم من اخلطأ، ولكن للمؤمن بصفة خاصة أنه ال يدبر خطئًا قبل 

يقع فيها فجأة تسوهلا له  وقوعه، فال يضع ُخطة لفعل معصية، وال يُفكِ ر زمناً لعمل خمالفة، وإمنا
حك عليه رفقاء السوء يف بُرهة، وفورًا يشعر ابخلطأ والندم على ما فعل ، أو يضنفسه يف حلظة
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ىل هللا فورُا من هذا إعليه، ألنه رجع  سبحانه وتعاىلفريجع إىل هللا عز وجل اتئباً، فيتوب هللا 
 .الذنب

فال يؤجل التوبة إىل يوٍم أو أايٍم أو إىل ميعاٍد آخر، وإمنا يسارع إىل التوبة بعد الوقوع يف 
 .الذنب مباشرةً 
جده يسارع ملا ُُيبه ويرضاه من الطاعات، فتعن العبد وحمبته له أن يوفقه  رضا هللاوعالمة 

إىل الطاعات، وُُيفظ حبفظ هللا من املعاصي ومن املخالفات، ويضع هللا تعاىل له القبول يف 
 :صلى هللا عليه وسلَّمقلوب خلقه، لقول رسول هللا 

إين ُأحُب فالن، فُيحبه جربيل، وُُيبه أهل السماء، : ى جربيلإذا أحب هللا عبدًا اند)
 (.ويُوضع له القبول يف أهل األرض

 .سبحانه وتعاىلفاها عليه الرْحن بون هذا اإلنسان للمحبة اليت أضفتجد الناس ُيُ 
 :ودليل حمبة هللا عز وجل للعبد وأمارهتا

فُيوفق للُصلح بني املسلمني، ل اخلري، إىل عمل الرب وعم جتد العبد دائمًا وأبدًا ُموفقاً أن 
وفق ألعمال الرب للفقراء واملساكني، ويُوفق لصلة ذوي األرحام، ويُوفق لطلب العلم، ألن ويُ 

، ويُوفق للعمل مبا علم، ويكون معه التوفيق دائمًا يف كل سبحانه وتعاىلطلب العلم ُُيبه هللا 
 .أحواله، ألن هللا عز وجل مشله برعايته وعنايته

 :املذيع
 :سيدان الشيخ دعنا أنخذ األقوال اليت نسمعها عن حضرتك أبن بعض الصاحلني يقول

 [.ُرب  معصيٍة أورثت ُذال  وانكسارا ، خرٌي من طاعٍة أورثت عز ِا  واستكبارا  ]
 كيف يتحقق الذل ابملعصية وهي يف األصل معصيةن ويتحقق فيها احملبة أيضا ؟

 : فضيلة الشيخ
ه غري بعمله، وأن يظن أنه خرٌي من  إلنسان الطائع إىل هللا أن يغرتَّ صيب اأخطر آفة تُ 
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بعمله، يف حني أنه مل يطمئن متامًا إىل قبول هذا العمل، فنحن نعمل ونكون من العمل على 
 وجل هل سيقبله هللا أم يردُّه؟

لقتين من أان خرٌي منه، خ: فهذا مشى على ُخطى إبليس اللعني عندما قال الذي اغرتَّ أما 
 .انر وخلقته من طني

ودليٌل على انتكاس هذا اإلنسان يف تعامله  قبول العمل،فاالغرتار آفٌة من اآلفات اليت متنع 
 .سبحانه وتعاىلمع هللا 

 أمام مواله ابخلجل، ويشعر ابلندمأما الذنب فيجعل اإلنسان منكسرًا أمام مواله، فيشعر 
 .ويشعر ابألسف

 :املذيع
 ب القبول؟اب اإلنكساروهل 

 : فضيلة الشيخ
 أين أجدك اي رب؟ : قال هللا تعاىل ملوسى عليه السالم، عندما قال لهنعم 

  (.جتدين عند املنكسرة قلوهبم من أجلي: قال)
 :لداود عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم سبحانه وتعاىلوقال 

 (.أنني املذنبني أحبُّ إيلَّ من زجل املسبحني)
ا ما يرجوه هذنب يضرع إىل هللا وهو يشعر ابالفتقار وابحلاجة املاسة إىل رضا هللا، و ألن املذ

 .من عبده املؤمن على الدوام سبحانه وتعاىلهللا 
 :املذيع

 .أثر هذه احملبة وما
 : فضيلة الشيخ
جتعل اإلنسان يف دنياه ميشي على حفظ هللا وتوفيق هللا  سبحانه وتعاىلهذه احملبة هلل 
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 .هللا وصيانة هللا وإكرام هللا يف كل أحوالهورعاية 
  :وحزبه صلى هللا عليه وسلَّموجتعله يف اآلخرة مع األحبة دمحم 

  [.غداً ألقى األحبة دمحماً وحزبه]
 :صلى هللا عليه وسلَّملقوله 

 (.ُُيشر املرء مع من أحبَّ يوم القيامة)
 :فُيحشر مع رسول هللا وأصحابه املباركني

 (.الفتح12) ﴾ َرُسوُل هللا َوال ِذيَن َمَعهُ حُمَم ٌد  ﴿
 :املذيع

شكرا  جزيال  سيدان الشيخ ربنا يتقبل منك هذا الدعاء وهذا الشرح الوايف وأن جيعلين 
 .ن يستمعون القول فيتبعون أحسنهمموإايكم 

 وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسل م
 

 


