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 :املذيع
يم  ب    :ْسم  هللا الرَّْْحَن  الرَّح 

وسالٌم على عباده الذين إصطفى، وُنصلي وُنسلم أمجعني على خري خلقه ، احلمد هلل وكفى
ني عليه وعلى آله وصحبه الغر املياموخري رسله أمجعني سيدان دمحم، اللهم صل وسلم وزد وابرك 
 .ومن واالهم وتبعهم إبحسان وأحبهم يف هللا إىل يوم الدين

 . السالم عليكم ورْحة هللا وبركاته
حناول أن " من آايت القرآن الكرمي"أُرحب حبضراتكم يف بداية حلقة جديدة يف برانمج 

يف  صلى هللا عليه وسلَّموبني سنة نبيه  سقًا متصاًل بني كتاب هللا تعاىلنقدم مجعًا وشرحًا مت
، حماولني أن نقدم شرحاً يه وسلَّمصلى هللا علاول فيه بع  التعر  لسنة الني واحد، حنوقٍت 

  ."كن"كرمي اليت جاءت ابألمر اإلهلي لبع  آي القرآن ال
وموضوع هذه احللقة ة ية الكرميهذه احللقة اجلديدة ُيسعدان أن يكون شارحًا لآلية القرآن

 .أُرحب حبضرتك سيدان الشيخزيد الداعية اإلسالمي ـ  وبفوزي دمحم أ / :فضيلة الشيخ
 :يخفضيلة الش

 .أهال بك وابلسادة املشاهدين أمجعني
 :املذيع

شارة عظيمة لكل موضوع حلقة اليوم ب ةإمسح لنا أن خنرج لنستمع إىل اآلية القرآني
 .ولكل أصحاب األعذار، ولكل أصحاب الذنوب ،حاب الديوناملكروبني ولكل أص

يم    :ب ْسم  هللا الرَّْْحَن  الرَّح 
ْأ ُقْل ِإنَّ ُقْل ِإنَّ اهْلَُدى ُهَدى هللا ﴿ ُْ َّبُِ ْأ ِعََْد  ََُُكُووُْ ََْل َمُ ُأي ِيُْْأ َأْي  ِد ِم ٌَ َ ى َأ َْ  َأْن يـُ

َْ ِيِه َمْن َيَشُُء َيهللا َياِسِع َعِليِأ   (.آل عمران33) ﴾اْلَفْضَل بَِيِد هللا يـُ
 صدق هللا العظيأ، فضيلة الشيخ فوزي دمحم أبو زيد  :املذيع



 آل عمران 37اآلية  الفضل اإلهلى         زيد أبو دمحم فوزى/  الشيخ فضيلة

 ن الكرميمن آايت القرآ: القناة الثالثة ابلتلفزيون املصرى برانمج  هـ 2440 مجاد أول 22 موافق 3/2/2029املوافق : األحد

ًُ مب  :سطًُ هلذا اجلزء من هذه اآلية القرآنية العظيمةنريد من فضيلْك شٌر
َْ ِيِه َمْن َيَشُُء َيهللا َياِسِع َعِليأِ "   (.آل عمران33)"  ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيِد هللا يـُ

 :فضيلة الشيخ
، ليس سبحانه وتعاىلالفضل هو العطاء الذي ليس له سبٌب وإمنا إكراٌم حمٌ  من هللا 

 .فضٌل من الكرمي على عباده احلنفاء عماًل وله جزاء، وإمنا
فاليهود كانوا يزعمون أهنم أبناء وأحباؤه، وكذَّب هللا هذا اإلدعاء، ألنه مل يتفضل عليهم 

 .بذلك
عند هللا وكذَّب هللا كذلك حججهم ألن هللا مل  ،وغريهم كان يزعم أن له وجاهًة ومكانةً 

 .يكن هو الذي تفضل بذلك
وال يطلبون من هللا غري رضاه،  ،، ويكون لعباٍد أخلصوا هللن يكون من هللاأالبد فالفضل 

 :صلى هللا عليه وسلَّمابجلنة كما قال  عليهم سبحانه وتعاىلل هللا فيتفضَّ 
حىت أان إال أن : حىت أنت اي رسول هللا؟ قال: حدكم اجلنة بعمله، قالواألن يدخل )

 (.ْحٍة منه وفضلر  بإال أن يتغمدين هللا: يتغمدين هللا برْحته ـ ويف رواية
ومن الفضل الكبري أن مينح هللا عز وجل نفرًا من املؤمنني الصادقني يوم الدين النظر إىل  
 :وجهه

َُ ََنِظَرةِ ( 22) ُيكُووِه يـَْوَمِئٍذ ََنِضَرةِ  ﴿ َّّبُِ  (.القيامة) (23) ﴾ ِإََل 
 :ستقامةالعظيم يف الدنيا أن مينح هللا عز وجل عباده الصاحلني اإل لومن الفض

َّبـََُُ هللا ُثَّ اْسَْـَقُُموا ﴿  (.فصلت30) ﴾ ِإنَّ الَِّذيَن قَُُلوا 
واالستقامة فضٌل من هللا، ألنه ال يستطيع أحٌد أن ُيطيع هللا إال معونة من هللا، وال يستطيع 

 .أحٌد أن مينع نفسه عن معاصي هللا، إال حبفٍظ وصيانة من هللا
ل الصاحل يف األوقات اليت نيا العموجل لعباده يف الد ن يهب هللا عزوالفضل العظيم أ
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 .فيوفقهم لقيام الليل ألنه ُُيب القائمني واملستغفرين ابألسحار ُُيبها،
 .ب عباده الصائمنيويوفقهم للصيام ألنه ُيُ 

 :سهٍو أو غفلٍة أو ذنب، ألنه قال ويوفقهم للتوبة عند الوقوع يف أي
رِينَ ِإنَّ هللا  ﴿ َُُِب اْلُمََْطهُِ  (.البقرة222) ﴾ َُُِب الْـَّوَّاِبنَي َي

 .ب املتصدقنيموال فيما ُُيبه ويرضاه، ألنه ُيُ ويوفقهم إلنفاق األ
ال و ويوفقهم للسعي إىل احلج إىل بيته احلرام، كل ذلك وغريه من أنواع الفضل اليت ال تُعد 

 :ُُتد
َْ ِيِه َمْن  ﴿  (.املائدة44) ﴾ َيَشُُء َيهللا َياِسِع َعِليأِ َذِلَك َفْضُل هللا يـُ

 :املذيع
الفضل "أي فضيلة الشيخ العنوان الرئيسي هو فضل هللا يف هذه احللقة، وكأن فضل هللا عمَّ 

اإلنسان يشعر براحة كبرية عندما يقرأ آي هللا الذي يتحدث فيه عن الفضل أن فاحلقيقة " اإلهلي
 هلي؟ اإلهلي، فماذا تقول يف الفضل اإل

 :فضيلة الشيخ
ينبغي على كل مؤمن أن جيلس مع نفسه آانت، مث يُفكر ويتدبر يف حاله الذي هو فيه، 

 .عليه تبارك وتعاىلوالنعم اليت أغدقها هللا 
 .عليه سبحانه وتعاىلوهنا يُدرك فضل هللا 

ا إال إبرادة نيحن مل خنرت ألنفسنا شيئًا يف الدفنيُعد وال ُُيد،  ففضل هللا عز وجل علينا ال
سبحانه هللا، وال نستطيع أن حُندد ألنفسنا منزلًة إال إذا أراد هللا، وكل هذا فضل هللا وعطاء هللا 

 .لعباده املؤمنني وتعاىل
 :املذيع

 تعر  هلذا الفضل العظيم؟أحىت  وماذا جيب عليَّ كيف يتعر  اإلنسان لفضل هللا؟ 
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 :فضيلة الشيخ
، فعليه أن ينسب كل خرٍي فيه أو له أو ل هللا عز وجلأن يتعر  لفض إذا أراد اإلنسان

حوله إىل ربه، وال ينسب لنفسه إال الذنوب والغفلة واملعاصي، قال هللا تعاىل لنبيه وحبيبه سيدان 
 :صلى هللا عليه وسلَّمدمحم 

َسٍََة َفِمَن هللا َيَمُ َأَصَُبَك ِمْن َسيَُِئٍة َفِمْن نـَْفِسكَ  ﴿ ٌَ  (.النساء39) ﴾ َمُ َأَصَُبَك ِمْن 
تيه وكل أمٍر حسٍن هو مقيٌم ونسب كل خرٍي أي ،ذا وقف اإلنسان عند هذا األدب الرابينإف
لصاحب هذا اخلري وصاحب هذا الفضل وهو هللا، كان متعرضًا لفضل هللا الذي يزيده هللا  فيه

 .يف اآلخرة والدنيا إن شاء هللا
 :املذيع

؟ْيف يْخلص اإلنسُن من يسوسة الصدّ يا  لَفس فيمُ يفعل؟ ٌىت ال أيخذه الغرّي
 :فضيلة الشيخ

وال يغرت مبا يفعله يستحضر ضعفه وعجزه  ،رهيتخلص من وساوس صدإذا أراد اإلنسان أن 
ماذا يستطيع أن يصنع إال حبول ف منه قوته وحيلته ومنع عنه معونتهوأنه لو ختلى عنه مواله وأخذ 

 .هللا وطول هللا
 :كل ركعة من ركعات الصالةن نقول يف  أعلمنا هللا 

َك َنْسَِْعنيُ  ﴿ َك نـَْعُبُد َيِإَّيَّ  (.الفاُتة4) ﴾ ِإَّيَّ
أي نستعني حبولك وطولك وقوتك على عبادتك، فإذا منع عنا هذه املعونة فكيف 

د يف كل وقٍت عد وال ُتُ مه اليت ال تُ نعبد هللا وأن نقوم هلل عز وجل شاكرين على أنعُ نستطيع أن 
 .وحني

وينسب كل خرٍي وكل فضٍل وكل على العبد أن ينسب لنفسه القصور والتقصري،  إذن ُيب
هلل العلي الكبري، فهذا هو األدب الرابين الذي كان عليه نبينا، وعليه الصحابة املباركني،  إكرامٍ 
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 .سلمني يف كل وقٍت وحنيوينبغي أن يكون عليه امل
جدة شكٍر هلل كلما نزل علينا خرٌي أو أن نسجد س صلى هللا عليه وسلَّمولذلك علمنا الني 

والذي أجرى هذا النصر هو  ،أجرى هذا اخلري أو فضٍل من هللا، إعرتافًا أبن الذيفرحنا بنصٍر 
 :سبحانه وتعاىلهللا 

ُْْر ِل َيِلَواِلَدْيَك ِإَِلَّ اْلَمِصيُ  ﴿  (.لقمان24) ﴾ َأِن اْش
 :املذيع

 /شْرًا شْرًا كوزياًل فضيلة الشيخ 
  دمحم أي زيدفوزي 

   .   الداعية اإلسالمي وأشكر حلضراتكم ُحسن املتابعة
ّك على سيدَن دمحم يعلى آله يصحبه يسلَّأ  يصلى هللا يسلَّأ ياب


