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َْ ِِا َّْحمِم مِ ِبْسِم هللا   َّْحم
 :املذيع

ة هللا َلعاملني، س دان  ّحلمد هلل رب َّعاملني، ّوَصالة ّوَسالم على أشْحف ّملْحسلني وخامت َّنب ني وَر
 .وعلى آَه وصحبه أمجعنيوسلم وابرك عل ه  صل ِ  ،دمحم

ة هللا وبْحكاته  :َّسالم عل كم وَر
متعْحضني َبعض آي " ما آايت َّقْحآن َّكْحمي"بْحانمج أُرمب حبضّْحتكم يف بدّية ملقة جديدة يف 

صلى على قلب مب به ّملصطفى  تبارك وتعاىلَّقْحآن َّكْحمي َّيت جاءت ابألمْح ّإلهلي ّملنزل ما عند هللا 
  ."قل: "ابألمْح ّإلهلي هللا عل ه وسلمم

ّوملوضح هلذه شارح ّملؤيد ّوَ صلى هللا عل ه وسلمممث نتعْحض يف ّجلزء َّثاين يف شْحح مديث َّنيب 
، على شاشة صلى هللا عل ه وسلمم وسنة رسول هللا ّآلية َّقْحآن ة َّعظ مة، يف بْحانمج جيمع بني كتاب هللا

 .َّتلفزيون
 ض فنا وض ف مضّْحتكم شارماً آلي َّقْحآن َّعظ م 

 فوزي دمحم أبو زيد  /فض لة َّدّع ة ّإلسالمي َّش خ 
 :أُرمب بفض لتك معنا س دان َّش خ

 . أهالً بك وابَسادة ّملشاهديا وخاصة ّملتابعني هلذّ َّربانمج َّكْحمي: لة َّش خفض
 فضيلة الشيخ ما اآلية اليت معنا اليوم من سورة آل عمران؟ :املذيع

 :فضيلة الشيخ
 .ّآلية َّثاَثة ّوَسبعني ما سورة آل عمّْحن

 :إمسح َنا أن خنْحج َسماع هذه ّآلية موضوع ملقة َّ وم: املذيع
َْ ِِا َّْحمِم مِ ، عوذ ابهلل ما َّش طان َّْحج مأ  : ِبْسِم هللا َّْحم

َوال تـُْؤِمُنوا ِإال ِلَمْن تَِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ اهْلَُدى ُهَدى هللا َأْن يـُْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما ُأوتِيُتْم َأْو  ﴿
  ﴾ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوهللا َواِسٌع َعِليمٌ ُُيَاجُّوُكْم ِعْنَد رَبِ ُكْم ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيِد هللا يُـ 

 (.آل عمّْحن37)
 فوزي دمحم أبو زيد / فض لة َّش خ  :املذيع
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وكلنا نتحدث ف ه وكلنا ُُنب  ،يُتدّول كثريًّ  قل إن ّهلُدى ُهدى هللا، معىنً : هذّ ّملعىن َّعظ م
   .ّالستماع َ ه، نْحيد ما فض لتك شْحماً مبسطاً هلذّ ّملعىن َّعظ م

ه سبٌب ينبغي أن نعْحفه أمجعنيهذّ ّملعىن َّكْحمي  :فضيلة الشيخ  :كان َنزَو
كا يف غاية َّزكاء، دبْحّو  عشْح رجاًل ودبْحّو م لة غب ة إهنم إثىن: فقد إجتمع نفْحق ما َّ هود ق ل َو

 م يف أول َّنهارويُعلنّو إسالمه أهنم يذهبون إىل َّنيب يف ّملدينة وكانّو ما أرجاء شَّتم ما ّجلزيْحة َّعْحب ة
ذّ وإمياهنم ابَنيب وبكتابه وبدينه، فإذّ جاء آخْح َّنهار كفْحّو به وبدينه وبكتابه، مَّت يظا َّناس يف ه

أن  َو سّو متعصبني َل هودية، وأهنم عندما دخل ّإلسالم وضح هلم َّوقت أهنم يبحثون عا ّحلق قة
 .َ هاإعّو َّ هودية كانت خرّيً منه فْحج

وهي م لة مكْح غْحيٌب وعج ٌب ـ وكثري ما َّساسة يف َّعامل يف وقتنا ّحلايل هذه كانت ن تهم 
 .يعملون مثل هذّ ّملكْح ألموٍر س اس ة يف دوهلم مع دوٍل ُأخْحى

ْحدم عل هم هللا فهنم بذَك سريدون كثريًّ مما آما إَ هم، أألهنم ظنّو  سبحانه وتعاىلفْحد عل هم هللا 
 (.آل عمّْحن37) ﴾ ى هللاُقْل ِإنَّ اهْلَُدى ُهدَ  ﴿ :وقال

يعين َ س ّإلميان وتْحك ّإلميان ابحل ل َّيت تصنعوهنا، وال ّخلدع َّيت تقومون هبا، وإمنا ّإلسالم 
 .سبحانه وتعاىليت ما هللا ملا يْحيده وُُيبه هللا ّوإلميان ّوهلُدى أي

 :سبحانه وتعاىليف أكثْح ما موضع، يقول هللا  سبحانه وتعاىلوهذّ ما أكدمته آايت كتاب هللا 
اِن ِإْن  ََيُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل ال ََتُنُّوا َعَليَّ ِإْسالَمُكْم َبِل هللا ََيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم ِلالَيَ  ﴿

ُتْم َصاِدِقيَ   (.ّحلجّْحت73) ﴾ ُكنـْ
سبحانه ة ما هللا يَُو ها هللا هذه هدّية ما هللا وعنايفّوإلسالم ّوإلميان به  ،فاإلميان ّوهلدّية إَ ه

 (.حلجّْحت3) ﴾َحبََّب ِإلَْيُكُم االَيَاَن  ﴿ :ملا ُُيبه، وما ُُيبه يقول هللا تعاىل َه وتعاىل
كا سنا َّذيا أمببنا، َو   :هو َّذي مبمب َو

 (.حلجّْحت3) ﴾َحبََّب ِإلَْيُكُم االَيَاَن َوزَيَـَّنُه ِف قـُُلوِبُكْم  ﴿
وأن تقوم مبا أمْح هللا تعاىل به يف آايت  ،مت ل إَ ه وتتمىن أن تتمسك به جعله مج اًل يف َّقلوب
 (.حلجّْحت3) ﴾َحبََّب ِإلَْيُكُم االَيَاَن َوزَيَـَّنُه ِف قـُُلوِبُكْم  ﴿ :َّقْحآن وما أمْح َّنيب يف سنته

 (.حلجّْحت3) ﴾ وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَيانَ  ﴿:وهو أيضاً كما قال
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ّوإلقبال على َّطاعات ّوَتنافس يف  ،احلاتدّية ّوَعناية ّوَْحعاية وعمل َّصاإلميان ّوهلفإذن 
 .، ألن َّقلوب ب د هللا يوجهها ك ف يشاءسبحانه وتعاىلَّقْحابت، إمنا هي كلها توج ٌه ما هللا 

ملكتوب، إستقامت فإذّ ملك هللا عز وجل َّقلوب وأخالها ما َّع وب وهدّها إىل نوره عز وجل ّ
 .على ما جاء به َّنيب ّحملبوب، وقامت طائعًة إىل مضْحة عالم َّغ وب على َّدّوم

وال يستط ع أمٌد مهما أويت ما م لة ومهما بذل ما أمّول ومهما رغمب أهل ّإلميان، إن كان يف 
شْحح هللا أن يْحدهم عا صح ح ّإلميان بعد أن  أو كان يف كذّ أو كذّ،أو كان يف أمّول  ،وظائف

 .صدورهم َإلميان
 ما العنوان الذي نتخذه هلذه اآلية القرآنية العظيمة؟ :املذيع

 ".  ّهلُدى َّْحابين: "َّعنّون :فضيلة الشيخ
أبكثْح ما عبارة ّهلُدى َّْحابين، وهذّ ّملعىن تكْحر : َّعنّون، فض لة َّش خ فوزي دمحم أبو زيد :املذيع

 :مل قال يف هذه ّآلية حتديدًّ وأبكثْح ما موضٍع يف َّقْحآن َّكْحمي، و 
  (.آل عمّْحن37) ﴾ َأْن يـُْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما ُأوتِيُتْم َأْو ُُيَاجُّوُكْم ِعْنَد رَبِ ُكمْ  ﴿

 ألتباعهم َا يُؤتى أمٌد ما ّملسلمني: كان ما ضما م لة هؤالء َّ هود أهنم قاَّو :فضيلة الشيخ
تم أنتم وأنب اؤكم ّهلدّية ت و ـ مثلما أُ  صلى هللا عل ه وسلمم س د ّألنب اءبذَك يقصدون  ـأو ما ّألنب اء 

كا هللا عز وجل قال نّو أن هدّية وتعاَ م هللا مكّْحً هلم، ة، وظهلَ م َّْحابن ة ّوألمكام ّألّوَتعا  :َو
 (.آل عمّْحن37) ﴾هللا َدى ُهَدى ِإنَّ اهلُْ  ﴿

 ﴾ َوال تـُْؤِمُنوا ِإال ِلَمْن تَِبَع ِديَنُكمْ  ﴿ :يةبقة هلذه ّآلاوكانّو ما ضما ذَك كما قاَّو يف ّآلية َّس
 .يعين ال تؤمنّو إال ابَنيب َّذي جاءكم بدينكم، وهذّ وجه (.آل عمّْحن37)

يث إال ملا كان معكم يف دينكم، وال تب حّو أسّْحر دينكم َغريكم، وال تكشفّو أو ال تؤمنّو يف ّحلد
 .هلم أسّْحر هللا عز وجل َّيت عْحفكم هبا

 :وهو َّقديْح مينح ما يشاء ملا يشاء سبحانه وتعاىلهلم هذّ ّألمْح وعلمهم أن هللا  فكشف
 (.َّبقْحة701) ﴾ ََيَْتصُّ ِبَرْْحَِتِه َمْن َيَشاُء َوهللا ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ  ﴿

م اي دمحم نقتس: ، وقالصلى هللا عل ه وسلمم ابَْحجل َّذي إدعى َّنبوة يف عصْح َّنيب وهؤالء يُذكْحوان
إدمعى َّنبوة يف عصْح َّنيب، وكان ّمسه ّألسود َّعنسي قاتله هللا ـ فْحدم عل ه َّنيب  قد كانّألرض أان وأنت ـ و 
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 (.ّألنعام721) ﴾ هللا َأْعَلُم َحْيُث ََيَْعُل ِرَسالََتهُ  ﴿ :وقال
 :عل ه وسلمم صلى هللابل إن هللا قال َلنيب  يُعط ه ملا يشاء،يعين ّألمْح َ س ب دي، فهذّ أمْح هللا

 ﴾ َيَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدانَ َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال الِ  ﴿
 (.َّشورى12)

 (.َّشورى12)"  َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإََل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ "   :مث أثىن عل ه أيضاً وقال
كا أبمْح هللا  .سبحانه وتعاىلف ق هللا ومبعونة هللا  وبتو َو

 الدرس الذي خنرج به من هذه اآلية؟  :املذيع
 : َّدرس َّذي خنْحج به ما هذه ّآلية َّكْحمية :فضيلة الشيخ

 هدّيته ملا ُُيبه ما عباده ّملؤمنني، وما يْحد هللا سبحانه وتعاىلأن ّإلميان إجتباٌء ّوصطفاٌء ما هللا 
وأفلا يستط ع  ون ّوآلخْحون على أن يْحد   مٌد مَّت َو  .هردم  عنه فلا يستط عونوه ّجتمع ّألَو

و ماول معه شَّتم َّعلماء ّوَفالسفة ّوملفكْحيا  وما مل يُقدر هللا َه ّهلدّية ألمٍْح يعلمه، مَّت َو
ه سبحانهَّناس أمجعني، فلا يستط عّو أن جيو   :لبّو َه ّهلدّية إال إذّ شاء هللا َقَو

 (.َّقصص15) ﴾يـَْهِدي َمْن َيَشاُء  َمْن َأْحبَـْبَت َوَلِكنَّ هللاَ  ِإنََّك ال تـَْهِدي ﴿
إذن عل نا أن نطلب ّهلدّية ملا ُُنبه ما هللا، وهللا سبحانه وتعاىل يستج ب َنا فُ حقق َه ّهلدّية 

ه دعاءان، َكا ّهلدّية  كا نقول ال يصِ ح ذَك،هدينا فالن،:  ننسبها ألنفسنا ونقولََّّتبربكة قبَو : َو
عونة هللا مبن ّهلدّية ما هللا وابهلل وبتوف ق هللا و ، ألهدى هللا فالن على أيدينا أو هدى هللا فالن بسببنا

 .سبحانه وتعاىل
 .  يلة الشيخ فوزي دمحم أبو زيدشكراً شكراً كثرياً فض  :املذيع

 وصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
 


