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 :ْْحَِن الر ِحيمِ ِبْسِم هللا الر  
َِِها َيْسأَُلوَنَك َعِن االِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواحلَْجِ  َولَْيَس اْلِِبُّ ِبَِْن ََتُْتوا اْلبُـُيوَت ِمْن ظُهُ ﴿ و

 (.البقرة981) ﴾ِلُحونَ َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمِن اتَـَّقى َوْأتُوا اْلبُـُيوَت ِمْن أَبـَْواِِبَا َواتَـُّقوا هللا َلَعلَُّكْم تـُفْ 
والصالة والسالم على أشرف املرسلني، ، رب العاملنياحلمد هلل و ، ِم هللا الر ْْحَِن الر ِحيمِ ِبسْ :املذيع
 .على آله وصحبه أمجعنيو سيدان دمحم 

نتناول ابلشرح والتحليل أُرحب حبضراتكم يف بداية حلقة جديدة يف برانمج من آايت القرآن الكرمي، 
مث يف اجلزء الثاين  يف آي القرآن الكرمي،" قل: "ارف املرتبطة ابآلايت القرآنية اليت ورد فيها األمر اإلهليواملع

 . ايت القرآنيةدي  النبيي املرتب  ذهه  اآلمن احللقة نتناول احل
 آايت القرآن الكرمي  برانمج منضيفنا وضيف حضراتكم يف 

اإلسالمي ورئيس اجلمعة العامة للدعية إىل هللا مبصر،  الداعيةفوزي دمحم أبو زيد / فضيلة الشيخ
 .نُرحب بك سيدان الشيخ

 .على مائدة كتاب هللا سبحانه وتعاىل أهاًل بكم وابلسادة املشاهدين أمجعني:فضيلة الشيخ
 :مث نلتقي بعدها نية العظيمة حمل هه  احللقة،إىل هه  اآلية القرآ إمسح لنا خنرج نستمع :املذيع
  :ِبْسِم هللا الر ْْحَِن الر ِحيمِ : من الشيطان الرجيمهللأعيذ اب

َِِها َيْسأَُلوَنَك َعِن االِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواحلَْجِ  َولَْيَس اْلِِبُّ ِبَِْن ََتُْتوا اْلبُـُيوَت ِمْن ظُهُ ﴿ و
 (.البقرة981) ﴾اِِبَا َواتَـُّقوا هللا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمِن اتَـَّقى َوْأتُوا اْلبُـُيوَت ِمْن أَبـْوَ 

  :صدق هللا العظيم، فضيلة الشيخ:املذيع
ِد يف  ِة البقرةهذه اآلية الكرمية احلديث عن األهلة يف القرآن الكرمي كما و  :سو

لييم السابع هي عندما يظهر اهلالل ويكين ذلك عادًة ما بني الييم الثال  وا األهلة:فضيلة الشيخ
عن سر ظهير القمر ذهه  الكيفية أبنه  صلى هللا عليه وسل موقد تساءل املسلمين للنيب  شهر العريب،من ال

 .يظهر يف البداية صغرياً، مث يصري هالاًل، مث يصري قمراً وبدراً مث يرجع مرًة ُأخرى
يسألينك عن األهلة أي : ةيف هه  اآلايت الكرمية القرآني سبحانه وتعاىلفجاءت اإلجابة من هللا 

 :عندما يكين اهلالل غري مكتمل، وبني هللا احلكمة من ذلك
 (. البقرة981) ﴾ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواحْلَج ِ ﴿
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فحدد هللا عز وجل للشريعة اإلسالمية اليت جاء املصطفى خري الربية أن كل مياقيتها تكين على 
 :صلى هللا عليه وسل مهر رمضان، ولهلك قال حسب الشهير العربية، فالصيام على ش

 (.صيميا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن ُغم  عليكم فأكمليا عدة شعبان ثالثني ييماً )
 (.فأمتيا رمضان ثالثني ييماً ) :خرى يف آخر الشهرالرواية األويف 

ين النساء مرتبطة كل شئ  سبحانه وتعاىلوجعل هللا فالبد للرؤية يف البداية والرؤية يف النهاية، 
 (.البقرة322) ﴾َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْوَلْْيِ َكاِمَلْْيِ ﴿: ابألهلة

عنها أو للمتييف  ،ن كانت عدة للمطلقةإحيلني هجريني وليس حيلني ميالديني، وعدة النساء 
 .ن التشريع اإلسالميكلها كهلك مرتبطة بدورة اهلالل اليت جعلها هللا عز وجل هي ميزا  زوجها،

وكهلك الزكاة فينبغي على املؤمن أن ُُيرج زكاة املال مرًة كل عام، فيتخري لنفسه شهرًا عربيًا جيعله 
 . ميقاته كرمضان أو شعبان أو غري ، وُُيرج الزكاة يف هها اليقت يف كل عام

ى عشر ييماً، ولهلك وشهير السنة العربية يف السنة اهلجرية تنقص عن شهير السنة امليالدية إحد
 .البد للمؤمن أن يُراعي هها التيقيت

قل هي مياقيت : ففرض هللا عز وجل احلج  مع أن كل شرائع اإلسالم داخلة يف اآلايت من البادية
 للناس، فلم ذكر احلج؟ 

ن حىت يلتزم العرب ابألشهر اليت حددها هللا للحج ويلغين ما كان يفعله العرب قبل اإلسالم م
 :أتخري شهر ذي احلجة إىل شهٍر آخر وهها ما ُيسم ى ابلنسيئ، والنسيئ يعين التأخري

َا النَِّسيُء ِزاَيَدٌة يف اْلُكْفِر ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن َكَفُروا ُيُِلُّونَُه َعاًما َوُُيَر ُِمونَُه َعاًما لِيـُوَ ﴿ ُُوا ِعدََّة َما ِإَّنَّ ِِ ا
 (.التيبة23) ﴾َحرََّم هللا َحرََّم هللا فـَُيِحلُّوا َما

نهاهم فكان هلم اخليار يف أن يؤخروا شهر ذي احلجة وابلتايل يؤخروا فريضة احلج إىل شهٍر آخر، ف
 صلى هللا عليه وسل مذلك، وجعل أشهر احلج هي اليت حددها هللا يف كتاب هللا، وبينها رسيل هللا عن هللا 

 :يف سنته، ولهلك قال هللا
  (.البقرة981) ﴾اِقيُت ِللنَّاِس َواحْلَج ِ ُقْل ِهَي َموَ ﴿

حدد احلج حىت يلتزميا ابألوامر اإلهلية والتعليمات القرآنية، والسنة النبيية الياردة عن رسيل هللا 
 .صلى هللا عليه وسل م
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  :س اجلمعية العامة لدعية إىل هللافيزي دمحم أبي زيد الداعية اإلسالمي ورئي/ فضيلة الشيخ :املذيع
 : لرب  القرآين يفلقية شرح اآلية ب
َِِها َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمنِ ﴿   اتَـَّقى ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواحْلَجِ  َولَْيَس اْلِِبُّ ِبَِْن ََتْتُوا اْلبُـُيوَت ِمْن ظُُهو

 (.قرةالب981) ﴾َوْأُتوا اْلبُـُيوَت ِمْن أَبـَْواِِبَا َواتَـُّقوا هللا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 
وما ال  أن يبني فيه ما ينبغي فعله،أراد عندما تكلم عن احلج  سبحانه وتعاىلهللا :فضيلة الشيخ

ينبغي عمله مما كان عليه أهل اجلاهلية، فكان كثرٌي من أهل اجلاهلية عندما ينيون احلج وُُيرمين، ال 
ا يدخلين كهلك، فنهى هللا ُيرجين من ابب املنزل، بل يقفزون من السير اخللفي للمنزل، وإذا دخلي 

 :وكان ذلك يف اجلاهلية عن ذلك، سبحانه وتعاىل
َِِها﴿  (.البقرة981) ﴾َولَْيَس اْلِِبُّ ِبَِْن ََتْتُوا اْلبُـُيوَت ِمْن ُظُهو

جدد احلج على منهج سيدان إبراهيم عليه وعلى  صلى هللا عليه وسل مفلما جاء سيدان رسيل هللا 
 .السالمنبينا أفضل الصالة وأمت 

أهنم : وكان من ضمن هها أيضاً  فة عرفات وشهر احلج وهي ذو احلجة،فكان من أفعال اجلاهلية وق
كانيا ميشين على منهج سيدان إبراهيم، لكن أهل املدينة ـ كما   أهل مكةفكانيا إذا أحرميا ـ وليس كلهم ـ 

زون من فيق اجلدارن، ويدخلين  وُيرجين من خلف البيت ويقفايت الصحيحة ـ كانيا ُيرمين اورد يف الرو 
 :كهلك بعد أداء املناسك، فنهاهم هللا عز وجل عن ذلك وقال هلم

 (.البقرة981) ﴾َوْأتُوا اْلبُـُيوَت ِمْن أَبـَْواِِبَا﴿ 
ُيرج  وليس من الرب كما تدعين أن اإلنسان وال أن تدخل إال من ابب املنزل،فال ينبغي أن خترج 

 . حقيقته يف تقيى هللا، ومراقبة هللا والعمل الهي ُُيبه هللا عز وجل ويرضا  ولكن الرب يف من خلف املنزل،
َواِِبَا َواتَـُّقوا هللا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ ﴿  (.البقرة981) ﴾َوْأتُوا اْلبُـُيوَت ِمْن أَبـْ

 .سبحانه وتعاىللعلكم تفلحين لتناليا الفالح والفيز العظيم واألخر الكرمي من هللا 
 مالدِس املستفاد من هذه اآلية؟ يلة الشيخ فوزيفض :املذيع

 :فضيلة الشيخ
ام اإللتزام مبا جاء به دين هللا، وابليحي الدرس املستفاد من هه  اآلية، أن املؤمن ينبغي أن يلتزم مت

 .صلى هللا عليه وسل مسيدان رسيل هللا به وما جاء  الهي نزل به كتاب هللا،
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نة يف ستك ِ يف نفسه أو شهية مُ لرغبة  ف يف عمٍل أمر به هللا،ُيحر ِ عند  فوال ُياول أن جيتهد من 
صلى هللا عليه لها قال  ل هللا،ويف العمل مبا ورد عن هللا، ومبا ورد عن رسي  داخله، وإمنا اخلري يف اإللتزام،

 (.خهوا عىن مناسككم) :يف احلج وسل م
 (.صليا كما رأيتميين ُأصلي): وقال يف الصالة

َُِسوِل هللا ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ﴿: تعاىل يف األمر العام جلميع املؤمننيوقال هللا  ﴾َلَقْد َكاَن َلُكْم يف 
 (.األحزاب39)

يف كل عمٍل، ويف كل طاعة ويف كل تيجُّه  صلى هللا عليه وسل مأي ينبغي أن تتابعيا رسيل هللا 
 .ويرضا  سبحانه وتعاىلترجين به وجه هللا، ألن هها هي الهي ُُيبه هللا 

والشكر ميصيٌل حلضراتكم السادة  ،فيزي دمحم أبي زيد/رك شكراً جزياًل فضيلة الشيخ كنش :املذيع
 .املشاهدين، والسالم عليكم ورْحة هللا وبركاته

ِك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم  وصلى هللا وسلَّم واب


