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 آايت احلج من سورة البقرة أحكام ومقاصد

 
(، وما تضمنته من أحكام 302-691بني يديكم نبذة خمتصرة عن تفسري آايت احلج من سورة البقرة )

 ومقاصد؛ ليستفيد منها احلاّج قبل أداء فريضته، وأسأل هللا تعاىل أن يتقبلها وينفع هبا. 
 :من سورة البقرة آايت احلج

يم َوََل ََتحلمُقوا رُُءو ﴿ تعاىل:  قال َدح َن اْلح تَ يحَسَر مم ُُتح َفَما اسح رح صم نح ُأحح َرَة ّلِلمَّم فَإم جَّ َوالحُعمح ُّوا احلَح ُلَغ َوَأِتم َسُكمح َحَّتَّ يَ ب ح
َياٍم َأوح َصَدقَ  نح صم يٌَة مم دح هم َففم نح رَأحسم نحُكمح َمرميًضا َأوح بمهم َأًذى مم ُي َمَملَُّه َفَمنح َكاَن مم َدح ُتمح َفَمنح ةٍ اْلح ن ح َذا َأمم ٍٍ فَإم  َأوح ُنُس

ٍم ِفم ا َياُم َثََلثَةم َأايَّ يم َفَمنح َلَح َيَمدح َفصم َدح َن اْلح تَ يحَسَر مم جّم َفَما اسح َرةم إمىَل احلَح لحُعمح ٍَ حلحَ َِتَتََّع ِبم عحُتمح تملح َْ َعٍة إمَذا َر جّم َوَسب ح
ٍَ لمَمنح َلَح َيُكنح أَ  َلةٌ َذلم َ َواعحَلُموا َأنَّ اّلِلََّ َعَشَرٌة َكامم ََرامم َوات َُّقوا اّلِلَّ دم احلح جم رمي الحَمسح ُلهُ َحاضم يُد الحعمَقا م )هح ( 691 َددم

جّم َوَما ت َ  َداَل ِفم احلَح ْم جَّ َفََل َرَفَث َوََل ُفُسوَق َوََل  نَّ احلَح ُهٌر َمعحُلوَماٌت َفَمنح فَ َرَض فميهم جُّ َأدح ريحٍ فح احلَح ََ نح  َعُلوا مم
َلحَبا م ) َوى َوات َُّقونم اَي ُأوِلم اْلح قح َ الزَّادم الت َّ ريح ََ نَّ  ُ َوتَ َزوَُّدوا فَإم هُ اّلِلَّ ًَل 691يَ عحَلمح تَ ُغوا َفضح َناٌح َأنح تَ ب ح ُْ ( لَيحَس َعَليحُكمح 

ََرا َعرم احلح نحَد الحَمشح َ عم نح َعَرَفاٍت َفاذحُكُروا اّلِلَّ ُتمح مم َذا َأَفضح نح رَبّمُكمح فَإم َن   مم َواذحُكُروهُ مم نح قَ بحلمهم َلمم ُتمح مم َكَما َهَداُكمح َوإمنح ُكن ح
يٌم )691الضَّالّمنَي ) ُروا اّلِلََّ إمنَّ اّلِلََّ َغُفوٌر رَحم تَ غحفم نح َحيحُث َأَفاَض النَّاُس َواسح ُتمح 699( ُثَّ َأفميُضوا مم َذا َقَضي ح ( فَإم

رمكُ  َكُكمح َفاذحُكُروا اّلِلََّ َكذمكح َن النَّاسم َمنح يَ ُقوُل رَب ََّنا آتمَنا ِفم َمَناسم ًرا َفمم َرةم  مح آَِبءَُكمح َأوح َأَددَّ ذمكح َم َيا َوَما َلُه ِفم اْلح ن ح الدُّ
ََلٍق ) ََ نح  َرةم َحَسَنًة َوقمَنا َعَذاَ  النَّارم )300مم َم َيا َحَسَنًة َوِفم اْلح ن ح ُهمح َمنح يَ ُقوُل رَب ََّنا آتمَنا ِفم الدُّ ن ح ( 306( َومم

ُ َسرميُع احلحمَسا م ) َّا َكَسُبوا َواّلِلَّ يٌب ِمم ٍَ َْلُمح َنصم مَ 303ُأولَئم َل ِفم يَ وح ٍم َمعحُدوَداٍت َفَمنح تَ َعجَّ َ ِفم َأايَّ م ( َواذحُكُروا اّلِلَّ نيح
َر َفََل إمُثحَ َعَليحهم لمَمنم ات ََّقى َوات َُّقوا اّلِلََّ وَ  ََّ  .﴾ (302نَُّكمح إملَيحهم َُتحَشُروَن )اعحَلُموا أَ َفََل إمُثحَ َعَليحهم َوَمنح َتََ
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 ملا قبلها:  ة اْلايتمناسب
 . 6املناسٍ أحكام اجلهاد درع ِف بيانو ملا ذكر تعاىل أحكام الصيام 

وهذه اْلية نزلت ِف عمرة احلديبية اليت صُّّد فيها املؤمنون عن البيت، فعّرفهم هللا تعاىل ما الواْب عليهم ِف 
ّلي بينهم وبني البيت، وما املخرج ْلم من اإلحرام إن صُّّدوا عنهإحرامهم  َُ  .3إن 

 
َرَة ّلِلمَّم ﴿ قوله تعاىل: تفسري  جَّ َوالحُعمح ُّوا احلَح  ﴾ َوَأِتم

مها ومناسكهما من حدود بهم هعلى ما أمر  ،هلل فيهما خملصني إبكمال أفعال احلّج والعمرة املؤمننيتعاىل  أمر
 .2، وذلٍ بعد دروعهم فيهما وإَياهبما على أنفسهم ِبإلحرامسننهماواْباهتما و أركاهنما و و 

 فاملعىن: إذا أحرمتم ِبحلّج أو ِبلعمرة فليس لكم أن َتّلوا إَل إبكمال مناسكهما.
ّوا احلج والعمرَة هلل﴿ : -رضي هللا عنهما-عن علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس  من أحَرم )ول: ، يق﴾ وأِتم

ها، َِتاُم احلّج يوم النَّحر إذا َرَمى ََجرَة الَعقبة وزار البيت فقد حَ  حبّج أو رة؛ فليس له أن ََيّل حَّت يُتمَّ ّل بُعمح
لبيت وِبلصفَّا واملروة، فقد َحلّ   . 4(من إحرامه ُكّله، وِتاُم العمرة إذا طاف ِبم

 
يم ﴿ تفسري قوله تعاىل:  َدح َن اْلح تَ يحَسَر مم  ﴾ فإن أحصرُت َفَما اسح

رض أو أبي نوع من أنواع احلصر؛ مب احلّج أو العمرة نعتم من إِتامدُت عن الوصول إىل البيت ومُ دم صُ  إن أي:
 يسمى هداًي، واْلدي فاذحبوا ما تيسر ِما، كل ديء آذاه  وحنو ذلٍ من أو عرج أو كسر، ، أو عدو،5ضَللة

د فصيام فإن َل َي والواْب سبع بدنة أو سبع بقرة أو داة، من هبيمة اْلنعام، وهي اإلبل والبقر والغنم،
 .1ُث َيلّ  -كما ِف التمتع-عشرة أايم 

                                                            

 . 54، وتيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص(435/ 1تفسري القرآن العظيم، البن كثري )انظر:   1
 (. 22/ 3انظر: جامع البيان، للطربي )  2
 .54، صوتيسري الكرمي الرمحن، للسعدي(، 1/435(، وتفسري القرآن العظيم، البن كثري )22، 5/ 3انظر: جامع البيان، للطربي )  3
 (.5/ 3) "جامع البيان"أخرجه الطربي يف تفسريه  5
 التوهان عن الطريق.  4
 . 54ص، الرمحن، للسعديوتيسري الكرمي (، 435، 1/435انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  6
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حني حال املشركون بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبني  ،ِف سنة ست عام احلديبيةوهو ما حدث 
صة أن يذحبوا ما معهم من اْلدي الوصول إىل البيت، َلم أبن لسأمرهم عليه ا، فعند ذلٍ فأنزل هللا ْلم َر

 . 6َيلقوا رؤوسهم ويتحللوا
 

ُي َمَملَّه﴿ تفسري قوله تعاىل:  َدح ُلَغ اْلح  ﴾ َوََل ََتحلمُقوا رُُءوَسُكمح َحَّتَّ يَ ب ح
حلقوا وذحبوا  ،النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه عام احلديبية ملا حصرهم كفار قريش عن الدَول إىل احلرم

َل َيوز فعل هذا احملظور وهو إزالة الشعر من  والوصول إىل احلرمحال اْلمن ولكن ِف هديهم َارج احلرم، 
ُي َمَملَّهُ ﴿  الرأس أو غريه من البدن َدح ُلَغ اْلح ٍ من أفعال احلج يفرغ الناسوذلٍ يوم النحر، حني  ﴾ َحَّتَّ يَ ب ح

أهنا قالت:  -رضي هللا عنها-عن حفصة  من النُُّسٍ، كما ثبت ِف الصحيحني هوالعمرة حبسب ما أحرم علي
هديي،  دتُ قلّ رأسي و  دتُ أنت من عمرتٍ؟ فقال: ))إين لبّ  عمرة، وَل َتلَّ بوا اي رسول هللا، ما دأن الناس حلّ 

  .3.2حَّت أحنر(( لُّ حم فَل أَ 
 

نح ﴿ تفسري قوله تعاىل:  يٌَة مم دح هم َففم نح رَأحسم نحُكمح َمرميًضا َأوح بمهم َأًذى مم ٍٍ صم َفَمنح َكاَن مم   ﴾ َياٍم َأوح َصَدَقٍة َأوح ُنُس
عبد هللا بن معقمل قال: ْلست إىل كعب بن عجرة رضي هللا عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت ِّف  عن

هي، فقال: ما  حُم َاصة، وهي لكم عامة. )) لت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والقمل يتناثر على ْو
ع بلغ بٍ ما أرى   جتد داة؟ فقلت: َل، فقال: -د بلغ بٍ ما أرى هح أو ما كنت أرى اجلَ  -كنت أرى الْو

ّن احملرم إذا حصل له الضرر فاملعىن أ. 4((فصم ثَلثة أايم، أو أطعم ستة مساكني، لكل مسكني نصف صاع
                                                            

 (. 435 -1/436انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  1
"، كتاب احلج، ابب التمتع واإلقران واإلفراد ابحلج وفسخ احلج ملن مل يكن معه هدي، صحيحهمتفق عليه، أخرجه البخاري يف "  2

(، عن حفصة 1221يتحلل إال يف وقت حتلل احلاّج املفرد، )(، ومسلم يف "صحيحه"، كتاب احلج، ابب بيان أّن القارن ال 1466)
 رضي هللا عنها، مرفوًعا.

 (.431 -435/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  3
ومسلم يف "صحيحه"،   (،1516ابب اإلطعام يف الفدية نصف صاع، ) "، كتاب احلج،صحيحهمتفق عليه، أخرجه البخاري يف "  5

رضي  (، عن كعب بن عجرة  1221كتاب احلج، ابب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية حللقه، وبيان قدرها، )
 هللا عنه، مرفوًعا.
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أبن كان به أذى من مرض أو قروح، أو قمل وحنو ذلٍ فإنه َيل له أن َيلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية 
 .6ذه الثَلثةبني ه م ثَلثة أايم، أو صدقة على ستة مساكني أو نسٍ ما َيزئ ِف أضحية، فهو خمريمن صيا

 
يم ﴿ تفسري قوله تعاىل:  َدح َن اْلح تَ يحَسَر مم جّم َفَما اسح َرةم إمىَل احلَح لحُعمح ُتمح َفَمنح َِتَتََّع ِبم ن ح َذا َأمم  ﴾ فَإم

رم بعمرة ا، أي: أحمن أداء املناسٍ، فمن كان منكم متمتعً ِتكنتم قدرُت على البيت من غري مانع، و أي: إذا 
ا قدر عليه من فليذبح مِف أدهر احلج فقضاها واستمتع ِبإلحَلل منها إىل إحرامه ِبحلج وهو مقيم مبكة، 

  .3(اْلدي، وأقله داة
ملتعة بعد ِبوهذا دم نسٍ مقابلة حلصول النسكني له ِف سفرة واحدة، وإلنعام هللا عليه حبصول اَلنتفاع "

 .2"فراغ العمرة، وقبل الشروع ِف احلج، ومثلها القران حلصول النسكني له
ران(،وهو  والتمتع ِف اْلية يشمل من أحرم ِبحلج والعمرة ) ها أحرم  فلما فرغ منأو أحرم ِبلعمرة أوًَل  القم

  .4)وهو التمتع املعروف ِف كَلم الفقهاء( ِبحلج
  

                                                            

 .54ص، تيسري الكرمي الرمحن، للسعديانظر:  1
 .54، صالرمحن، للسعدي وتيسري الكرمي(، 1/451انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  2
 .54تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  3
 (.1/451انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  5
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ٍَ َفَمنح ﴿ تفسري قوله تعاىل:  عحُتمح تملح َْ َعٍة إمَذا َر جّم َوَسب ح ٍم ِفم احلَح َياُم َثََلثَةم َأايَّ ٍَ لمَمنح َلَح َلَح َيَمدح َفصم َلٌة َذلم  َعَشَرٌة َكامم
ََرامم  دم احلح جم رمي الحَمسح ُلُه َحاضم  ﴾ َيُكنح َأهح

ع إىل وطنهإذا وسبعة  ،6فليصم ثَلثة أايم ِف احلج، أي: ِف أايم املناسٍ أو مثنه، فمن َل َيد هدايً أي:   .3ْر
"قال العلماء: واْلوىل أن يصومها قبل يوم عرفة ِف ، 2"أول ْوازها من حني اإلحرام ِبلعمرة" واْلايم الثَلثة

 . 4"العشر
مسألة: من َل يصمها قبل يوم العيد فهل َيوز أن يصومها ِف أايم التشريق؟ فيه قوَلن للعلماء، اْلول: أنه 

ََّ  -رضي هللا عنهما- عائشة وابن عمر َيوز له صيامها لقول ِف أايم التشريق  صِف صحيح البخاري: )َل يُر
جّم ﴿ ولعموم قوله:  ،5َيد اْلدي( ن إَل ملن َلمح أن ُيصَ  ٍم ِفم احلَح َياُم َثََلثَةم َأايَّ ، لقوله 1ه َل َيوز، والثاين: أن﴾ َفصم

 .1صلى هللا عليه وسلم: ))أايم التشريق أايم أكل ودر ((
علناها جمزئة عن اْلدي، وأَرج ذلٍ خمرج أي:  ﴾ تلٍ عشرة كاملة﴿ وقوله:  فرضنا إكماْلا عليكم، ْو

 .1اخلرب، ومعناه اْلمر هبا، وفيه توكيد للكَلم، كما يقول القائل:" مسعته أبذين، ورأيته بعيين"
 ﴿ ٍَ و  اْلدي على املتمتع ﴾ َذلم ُلهُ ﴿  أي التمتع وْو دم ا لمَمنح َلَح َيُكنح َأهح جم رمي الحَمسح ََرامم َحاضم   : منأي ﴾ حلح

عل العلماء منهم: من كان دون املواقيت، ومن  وليس عليه اْلدي فليس له التمتعكان من أهل احلرم  ، ْو

                                                            

 .54تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص(، و 1/452تفسري القرآن العظيم، البن كثري ) انظر:  1
. وقد ذكر احلافظ ابن كثري قولني للعلماء يف ذلك: األول: إذا رجعتم يف الطريق، (1/453انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري ) 2

ه وسلم يف حجة ))متتع رسول هللا صلى هللا عليقال:  -رضي هللا عنهما-والثاين: إذا رجعتم إىل أوطانكم، واستدل للثاين حبديث ابن عمر 
أخرجه البخاري ق عليه، متفليصم ثالثة أًيم يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله((. الوداع ابلعمرة إىل احلج...(( وفيه: ))فمن مل جيد هدًًي ف

(، ومسلم يف "صحيحه"، كتاب احلج، ابب وجوب الدم على املتمتع 1611يف "صحيحه"، كتاب احلج، ابب من ساق البدن معه، )
 عن ابن عمر رضي هللا عنهما، مرفوًعا. (،1225وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة أًيم يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله، )

 .54تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  3
 (.1/452تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  5
 (، عن عائشة وابن عمر رضي هللا عنهما، موقوًفا.1115أخرجه البخاري يف "صحيحه"، كتاب الصوم، ابب صيام أًيم التشريق، )  4
 (.453 -452/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  6
 يل رضي هللا عنه، مرفوًعا. ذ  يشة الُ (، عن نُ ب  1151أخرجه مسلم يف "صحيحه"، كتاب الصيام، ابب حترمي صوم أًيم التشريق، )  5
  (.431/ 1(، وتفسري القرآن العظيم، البن كثري )121، 125/ 3انظر: جامع البيان، للطربي ) 5
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 هكان عن"أما من  .6ا َل مسافًراكان منه على مسافة َل تقصر منها الصَلة؛ ْلن من كان كذلٍ يعد حاضرً 
 .3"، فهذا الذي َيب عليه اْلدي، حلصول النسكني له ِف سفر واحداعنه عرفً  امسافة قصر فأكثر، أو بعيدً 

يُد الحعمَقا م  ﴿  رائضه وحدوده، أي: اتقوا هللا بطاعته فيما ألزمكم من ف ﴾ َوات َُّقوا اّلِلََّ َواعحَلُموا َأنَّ اّلِلََّ َددم
واحذروا أن تعتدوا ِف ذلٍ وتتجاوزوا فيما بنّي لكم من مناسككم، فتستحلوا ما حّرم فيها عليكم، واعلموا 

ب للتقوى، فإن من 2يقيًنا أنّه تعاىل دديد العقا  على َمن يرتكب معاصيه، وينتهٍ َمارمه ، "وهذا هو املْو
ا ثوا  هللا عمل ملا يوصله إىل الثوا ، وأما من َاف عق ب العقا  كما أن من ْر ا  هللا؛ انكف عما يْو

 .4َل خيف العقا  وَل يرج الثوا ؛ اقتحم احملارم وجترأ على ترك الواْبات"
 من أحكام اْلية: 

و  العمرة قيل بأَجع العلماء على أن الشروع ِف احلج والعمرة ملزم إلِتامهما ولو كاان نفًَل، سواء  .6 ْو
 .5أو ِبستحباهبا

و  إِتام احلّج والعمرة أبركاهنما وواْباهتما اليت قد دّل عليها فعل النيب صلى هللا عليه وسلم  .3 ْو
 .1.1عيّن مناسككم(( لتأَذوا)وقوله: )

 .1اْلمر إبتقان احلج والعمر وإحساهنما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم ْلما .2

                                                            

 .(455/ 1(، وتفسري القرآن العظيم، البن كثري )112، 111، 112/ 3انظر: جامع البيان، للطربي )  1
 . 54ص، تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي 2
 (. 115/ 3انظر: جامع البيان، للطربي ) 3
 . 56 -54تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  5
 .54(، وتيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص435/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  4
(، عن جابر بن عبد 2114مسلم"، كتاب احلج، ابب يف رمي اجلمار، ) اإلمام أخرجه أبو نُ ع يم يف "املسند املستخرج على صحيح  6

 . هللا رضي هللا عنهما، مرفوًعا
 .54الرمحن، للسعدي صتيسري الكرمي انظر:   5
 .54انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص  5
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 فَل خيرج رايًء وَل مسعة، وِف احلديث: ﴾ هلل﴿ ؛ لقوله: 6تعاىل ِف احلّج والعمرةاْلمر ِبإلََلص هلل  .4
 .3 َل رايء فيها وَل مسعة(( ،حجةٌ  هذه ))اللهم

هما منهما بشيء من اْلدياء حَّت يكملهما، إَل مبا استثناه هللا، وهو  .5 أّن احملرم ِبحلج أو العمر َل خيْر
 .2﴾ فإن ُأحصرُت﴿ احلصر، فلهذا قال: 

 عظم دأن احلّج والعمرة عند هللا تعاىل. .1
من الرأس أو من البدن؛ ْلن  -حبلق أو غريه ْلن املعىن واحد-من َمظورات اإلحرام إزالة الشعر " .1

ود ِف بقية الشعر.  املقصود من ذلٍ حصول الشعث واملنع من الرتفه إبزالته، وهو مْو
 .4"امع الرتفهقاس كثري من العلماء على إزالة الشعر تقليم اْلظفار جب .1
 .5حَّت يبلغ اْلدي َمله وهو يوم النحر يستمر املنع من إزالة الشعر وغريه من َمظورات اإلحرام  .9

 .1اْلفضل أن يكون احللق بعد النحر، كما تدل عليه اْلية"" .60
"يستدل هبذه اْلية على أن املتمتع إذا ساق اْلدي َل يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف  .66

 للعمرة أحرم ِبحلج، وَل يكن له إحَلل بسبب سوق اْلدي.وسعى 
منع تبارك وتعاىل من إزالة دعر الرأس حَّت يبلغ اْلدي َمله ملا فيه من الذّل واخلضوع هلل، واَلنكسار  .63

به  ، فإذا حصل الضرر أبن كانله، والتواضع الذي هو عني مصلحة العبد، وليس عليه ِف ذلٍ من ضرر
لق رأسه له أو قروح أو قمل وحنو ذلٍ فإنه َيل له أن َيلق رأسه، ولكن يكون عليه أذى من مرض ينتفع حب

فدية، خُيريَّ فيها بني: صيام ثَلثة أايم، أو صدقة على ستة مساكني، أو نسٍ وهو ما َيزئ ِف أضحية، 
 .1والنسٍ أفضل فالصدقة فالصيام
                                                            

 .54انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص  1
وقال األلباين يف "مناسك احلّج . ( عن أنس رضي هللا عنه مرفوًعا51/ 4(، )1524ضياء الدين املقدسي يف "املختارة" )أخرجه   2

 . الضياء بسند صحيح رواه: 16ص والعمرة"
 .54انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص 3
 .54تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  5
 .54انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  4
 .54تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  6
 .54انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  5
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ظفار، أو تغطية الرأس، أو لبس تقليم اْل :فدية اْلذى تعم كل ما كان ِف معىن حلق الشعر من .62
و  الفدية املذكورة؛ ْلن القصد من اجلميع إزالة ما به  املخيط، أو التطيب، فإنه َيوز عند الضرورة، مع ْو

 .6يرتفه
 .2، بل أفضليته، وعلى ْواز فعلها ِف أدهر احلج3ِف اْلية دليل على درعية نسٍ التمتع .64
فرد للحج ليس أن امل ﴾ إىل احلج فما استيسر من اْلدي فمن ِتتع ِبلعمرة﴿ يدل مفهوم قوله تعاىل:  .65

 عليه هدي.
و  دم التمتع أربع درائط: أحدمها أن َيرم ِبلعمرة ِف أدهر احلج، والثاين أن َيج بعد الفراغ  .61 "لْو

من العمرة ِف هذه السنة، والثالث أن َيرم ِبحلج ِف مكة وَل يعود إىل امليقات إلحرامه، الرابع أن َل يكون 
 .4حاضري املسجد احلرام" من

 
ُهٌر َمعحُلوَماتٌ ﴿ تفسري قوله تعاىل:  جُّ َأدح  ﴾ احلَح

ِف الوقت، فجميع  بني اَتَلفهما ﴾ هلل وأِتوا احلج والعمرة﴿ ملا ذكر احلج والعمرة سبحانه وتعاىل ِف قوله: "
 .5"السنة وقت لإلحرام ِبلعمرة، ووقت العمرة. وأما احلج فيقع ِف السنة مرة، فَل يكون ِف غري هذه اْلدهر

رضي -كما ورد عن ابن عباس   ،1هي اليت يصّح اإلحرام ِبحلج فيها ،(1)معلومات : وقُت احلجّم أدهرٌ واملعىن
. وأدهر 1"ِبحلج ِف أدهر احلج م: "َل َيرم ِبحلج إَل ِف أدهر احلج، فإن من سّنة احلج أن َير -هللا عنهما

                                                            

 .54انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  1
 .54، وتيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص(1/452انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  2
 .54انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  3
 (.225/ 1معامل التنزيل، للبغوي )  5
 .(311/ 3) اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب 4

 .(311/ 3) ألحكام القرآن، للقرطيباجلامع (، و 115/ 5"جامع البيان" للطربي ) نظر:( ا6)
 (.454/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  5
هكذا أورده ابن كثري هبذا اللفظ، وأخرجه بنحوه الطربي إبسناده من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس رضي هللا عنهما، موقوفًا،   5

(: "وهذا إسناد صحيح، وقول الصحايب: "من السّنة كذا" يف 454/ 1تفسريه )قال ابن كثري يف و ، (114/ 5انظر: "جامع البيان" )
 حكم املرفوع عند األكثرين، وال سيما قول ابن عباس تفسريًا للقرآن، وهو ترمجانه".
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، كما ورد عن البخاري ِف صحيحه: (6)هي املواقيت الزمانية: دوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة احلج
 .3)من ذي احلجة القعدة، وعشرٌ ، وذو أدهر احلج: دوالٌ قال ابن عمر: (

راهيم إذ كان احلج من ملة إب ؛ووصف تعاىل أدهر احلج أبهنا معلومات؛ ْلهنا كانت معلومة عند املخاطبني
 .2اليت َل تزل مستمرة ِف ذريته معروفة بينهم

 
جَّ َفََل رََفَث َوََل ُفُسوَق َوََل ﴿ تفسري قوله تعاىل:  نَّ احلَح َدالَ َفَمنح فَ َرَض فميهم جّم  ْم  ﴾ ِفم احلَح

عند النساء  اُث ادرتط على من أحرم ِبحلج أن َيتنب الرفث وهو اجلماع ومقدماته الفعلية والقولية، َصوصً 
واملمنازعة ، واجلدال وهو: املماراة (1)، ومنها َمظورات اإلحرام5، والفسوق وهو: َجيع املعاصي(4)حبضرهتن

 .(1)العداوة لبالشر، وجت، لكوهنا تثري 1والسبا  واخلصومات
عل وذلٍ ضعه، : َل ِماراة ِف وقته ومو َجلة مستقلة، وفسرها أبنّه ﴾ وَل ْداَل ِف احلج﴿ بعضهم قوله:  ْو

انت ختالف سائر العر  فتقف ِبملشعر احلرام، وسائر العر  يقفون بعرفة وكانوا يقّدمون احلج ا كأّن قريشً 
رونه سنة وهو النسيء، فرُ  قد ارتفع  الوقوف إىل عرفة، فأَرب اّلِلَّ تعاىل أنه دَّ إىل وقت واحد ورُ  دَّ سنة ويَؤ

 .(9)اخلَلف ِف احلج

                                                            

 .54ص وتيسري الكرمي الرمحن، للسعدي،(، 255/ 1) ، للزخمشريوالكشاف (،122/ 5نظر: جامع البيان، للطربي )( ا1)
، كتاب احلج، ابب قول هللا تعاىل: }احلج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن احلج فال رفث، وال أورده البخاري يف "صحيحه" تعليًقا  2

عن عبد هللا بن  [،151}يسألونك عن األهلة، قل: هي مواقيت للناس واحلج{ ]البقرة:  ،[115فسوق وال جدال يف احلج{ ]البقرة: 
 عمر رضي هللا عنهما، موقوًفا.

 . 54انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  3
 .56ص وتيسري الكرمي الرمحن، للسعدي(، 1/455(، وتفسري القرآن العظيم، البن كثري )151/ 5نظر: جامع البيان، للطربي )( ا5)

 .56ص وتيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، (451/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  4
 .56صوتفسري السعدي (، 151/ 5نظر: جامع البيان، للطربي )ا ( 6)

 .56(، وتيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص442/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  5
 .56ص تيسري الكرمي الرمحن، للسعدينظر: ( ا5)
 .(442 -1/451(، وتفسري القرآن العظيم، البن كثري )151/ 5نظر: جامع البيان، للطربي )( ا1)
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" واملقصود من احلج، الذل واَلنكسار هلل، والتقر  إليه مبا أمكن من القرِبت، والتنزه عن مقارفة السيئات، 
واملربور ليس له ْزاء إَل اجلنة، وهذه اْلدياء وإن كانت ِمنوعة ِف كل مكان وزمان،  ،افإنه بذلٍ يكون مربورً 

 .6فإهنا يتغلظ املنع عنها ِف احلج"
 

ُه اّلِلَُّ ﴿ تفسري قوله تعاىل:  ريحٍ يَ عحَلمح ََ نح  َعُلوا مم   ﴾ َوَما تَ فح
ومنه: إِتام مناسكهم وأداء الواْب عليهم  ،3"ملا هناهم عن إتيان القبيح قوًَل وفعًَل حثهم على فعل اجلميل"

وأَربهم أنه عاَل به، وسيجزيهم عليه أوفر "، 2ِف إحرامهم، وجتنب احملرمات ِف اإلحرام من الرفث والفسوق
 .4"اجلزاء يوم القيامة

 
َوى﴿ تفسري قوله تعاىل:  قح َ الزَّادم الت َّ ريح ََ نَّ   ﴾ َوات َُّقونم اَي ُأوِلم اْللحَبا م  َوتَ َزوَُّدوا فَإم

إذا ف ون وَل يتزودون، ويقولون: حنن املتوكلون.جُّ كان أهل اليمن َيَُ (قال:  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 
. وعن ابن أيب جنيح، عن 5)﴾ وتزودوا فإن َري الزاد التقوى﴿ : تعاىل فأنزل هللا ؛قدموا مكة سألوا الناس

ل طيب زاده ِف السفر)جماهد، عن ابن عمر، قال:    .1(إّن من كرم الْر
َري وذكر أنه  ،1وملا أمرهم ِبلزاد للسفر ِف الدنيا أرددهم إىل زاد اْلَرة، وهو استصحا  التقوى إليها

 . 1الزاد، ْلنه الزاد احلقيقي املستمر نفعه لصاحبه، ِف دنياه، وأَراه

                                                            

 .56تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص  1
 (.441/ 1تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  2
 (،144/ 5نظر: جامع البيان، للطربي )ا  3
 (.441/ 1تفسري القرآن العظيم، البن كثري ) 5
(، عن 1423[، )115يف "صحيحه"، كتاب احلج، ابب قول هللا تعاىل: }وتزودوا فإن خري الزاد التقوى{ ]البقرة:  أخرجه البخاري  4

 ابن عباس رضي هللا عنهما، موقوفًا.
 (. 442/ 1أورده ابن كثري يف تفسريه، )  6
 (.442/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  5
 .56ص للسعديتيسري الكرمي الرمحن، انظر:   5
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ود ْلنفسكم ِف ترككم التز  ، فإنه َل برَّ كمواملعىن: وتزودوا من أقواتكم ما فيه بَلغكم إىل أداء فرض ربّم 
، فإنه كم ِبْتنا  ما هناكم عنه ِف سفركم حلجكم وفعل ما أمركم بهِف تقوى ربّم  ومسألتكم الناس ولكن الربَّ 

بتها عليكم ِف حجكم  واتقونم  .َري التزود، فمنه تزودوا اي أهل العقول واْلفهام أبداء فرائضي عليكم اليت أْو
افوا عقايب ِبْتنا  َمارمي اليت حرمتها عليكم، تنج ،ومناسككم وغري ذلٍ من ديين الذي درعته لكم وا َو

ٍ ِما ختافون من غضيب عليكم وعقايب، وتدركوا ما تطلبون من الفوز جبنايت ص أوِلبذل خلطا ؛  اْللبا  ِب. َو
 .6ْلهنم هم أهل التمييز بني احلق والباطل، وأهل الفكر الصحيح واملعرفة حبقائق اْلدياء

 من أحكام اْلية: 
تلف ِف .6 ُهرم الحَمعحُلوَماتم  مسألة: اَُ َدح  :اْلح

ةم ُكلُُّه. القول اْلول:  جَّ اٌل وذو العقدة َوُذو احلَح جّم َدوَّ ُهُر احلَح بن ْرير الطربي ا وهو مذهب اجلمهور، واَتارهَأدح
 رحه هللا.

ةم القول الثاين:  جَّ ي احلَح نح ذم َرٌة مم اٌل َوُذو الحَقعحَدةم َوَعشح َي َدوَّ وبعض الثالث  وصح إطَلق اجلمع على دهرين .هم
 للتغليب، كما تقول العر : زرته العام، ورأيته اليوم، وإمنا وقع ذلٍ ِف بعض العام واليوم.

 .3وهو قول اإلمام مالٍ
 ة اخلَلف: ومثر 
 " ََفَمنح قَاَل: إن ذا احلجة كله من أدهر احلج َل ير ، مم عد يوم ا فيما يقع من اْلعمال بدمً  تَ َعلُُّق الدَّ

النحر، ْلهنا ِف أدهر احلج. وعلى القول اْلَري ينقضي احلج بيوم النحر، ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلٍ 
 .2"لتأَريه عن وقته

 خمتص ِبحلج، فيكره اَلعتمار ِف بقية ذي احلجة، َل أنه يصح احلج بعد ليلة النحر.  قول مالٍ أن
وقال ابن ْرير: إمنا أراد من ذهب إىل أن أدهر احلج دوال وذو القعدة وذو احلجة أن هذه اْلدهر ليست 

                                                            

 (. 161/ 5انظر: جامع البيان، للطربي )  1
 (.442/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  2
 (. 322/ 3)اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب   3
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ين: ما بن سري أدهر العمرة، إمنا هي للحج، وإن كان عمل احلج قد انقضى ِبنقضاء أايم مىن، كما قال َممد 
 .6أحد من أهل العلم يشٍ ِف أن عمرة ِف غري أدهر احلج أفضل من عمرة ِف أدهر احلج

جّم  مسألة: ما حكم .3 ُهرم احلَح َ َأدح جّم َغريح حلَح ََللم ِبم هح  .اإلحم
القول اْلول: أنه َل َيزئه، ويكون عمرة، كمن دَل ِف صَلة قبل وقتها فإهنا َل جتزئه وتكون انفلة، وبه قال 

 .وأبو ثور الشافعي
لقوله تعاىل: الٍ؛ م واملشهور عنالقول الثاين: َيوز اإلحرام ِبحلج ِف َجيع السّنة كلها، وهو قول أيب حنيفة 

جّم ﴿  َي َمواقميُت لملنَّاسم َواحلَح لَّةم ُقلح هم َهم ٍَ َعنم اْلح ئَ ُلوَن  .﴾ َيسح
 وما ذهب إليه الشافعي أصح، ْلن تلٍ عامة، وهذه اْلية َاصة. 

وَيتمل أن يكون من ِب  النص على بعض أدخاص العموم، لفضل هذه اْلدهر على غريها، وعليه فيكون 
 .3، وهللا أعلماقول مالٍ صحيح

 
نح رَبّمُكمح ﴿ تفسري قوله تعاىل:  ًَل مم تَ ُغوا َفضح َناٌح َأنح تَ ب ح ُْ   ﴾ لَيحَس َعَليحُكمح 

يه حرج إذا َل هللا ِبلتكسب ِف مواسم احلج وغريه، ليس فملا أمر تعاىل ِبلتقوى، أَرب تعاىل أن ابتغاء فضل "
وًِب إىل حذق ، َل منس إىل فضل هللا منسوِبً إذا كان املقصود هو احلج، وكان الكسب حَلًَل  ،ل عما َيبشغم يُ 

 .2العبد والوقوف مع السبب، ونسيان املسبب، فإن هذا هو احلرج بعينه"
جروا أن يتّ  فتأمثوااجلاهلية،  ا ِفوذو اجملاز أسواقً  ةُ نَّ وجمََ  كانت عكاظٌ (قال:  -رضي هللا عنهما- عن ابن عباس

: )كانوا يتقون وِف رواية، 4(ِف مواسم احلج ليس عليكم ْناح أن تبتغوا فضَل من ربكم)فنزلت:  ِف املواسم
َناٌح َأنح لَيحَس َعَليحُكمح ﴿ ، يقولون: أايم ذكر، فأنزل هللا: ماملوس أايم البيوع والتجارة ِف نح رَبّمُكمح ُْ ًَل مم تَ ُغوا َفضح   تَ ب ح

                                                            

 (.455/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  1
 (.321 -322/ 3)انظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب   2
 .56تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص  3
(، عن ابن عباس رضي هللا 5411يف "صحيحه"، كتاب التفسري، ابب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم، )أخرجه البخاري  5

 عنهما، موقوًفا.
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إلحرام ا َل حرج عليكم ِف الشراء والبيع قبل)وقال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس ِف هذه اْلية:  .6(﴾
 .3(وبعده

  

                                                            

 .(422/ 2) (2455إسحاق بن راهويه يف "مسنده"، )أخرجه   1
 .(163 -5/162"جامع البيان" ) تفسريه أخرجه الطربي يف  2
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َعرم ﴿ تفسري قوله تعاىل:  نحَد الحَمشح نح َعَرَفاٍت فَاذحُكُروا اّلِلََّ عم ُتمح مم َذا َأَفضح  ﴾ َرامم احلحَ فَإم
 ا:هب ووقت الوقوف ،وعرفة: موضع املوقف ِف احلج، وهي عمدة أفعال احلج ،6بعد الوقوف بعرفة اإلفاضة

 اْلقصى. احلَلل، واملشعر زوال يوم عرفة إىل طلوع الفجر الثاين من يوم النحر. وتسمى عرفة املشعرالمن 
س يقفون بعرفة حَّت إذا كانت الشمس على رؤو قال: "كان أهل اجلاهلية  -رضي هللا عنهما- عن ابن عباس

ال، دفعوا، فأَر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الدفعة من عرفة حَّت  اجلبال، كأهنا العمائم على رؤوس الْر
ُث وقف ِبملزدلفة، وصلى الفجر بغلس، حَّت إذا أسفر كل ديء وكان ِف الوقت اْلَر،  ،غربت الشمس

ًرا مزدلفة كلهاملشعر احلرام، وهو أمر بذكر هللا عند اُث  .3دفع" َلاتن َجيًعا ويدَل ِف ذكر هللا: الص ،إَل َمسّم
 .4احَّت يسفر ْدً  والوقوف بعدها داعًيا ، وصَلة الفجر2)املغر  والعشاء(

َن الضَّالّمنيَ ﴿ تفسري قوله تعاىل:  نح قَ بحلمهم َلمم ُتمح مم   ﴾ َواذحُكُروُه َكَما َهَداُكمح َوإمنح ُكن ح
إبراهيم  على ما كان عليه واإلرداد إىل مشاعر احلجِبْلداية والبيان  اذكروا هللا تعاىل كما مّن عليكمأي: 

وْلذا "، 1سانم ِبلقلب واللبلتها بذكر املنعم ، فهذه من أكرب النعم، اليت َيب دكرها ومقا5اخلليل عليه السَلم
َن الضَّالّمنيَ ﴿ قال  نح قَ بحلمهم َلمم ُتمح مم ل الرسول، والكل ي، وقبل القرآن، وقبدح قيل: من قبل هذا اْلَ  ﴾ َوإمنح ُكن ح

 .1"متقار ، ومتَلزم، وصحيح
  

                                                            

 . 56انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص  1
 .(445، 446، 1/444انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  2
 (.441، 445/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  3
 .55 -56انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص  5
 .55(، وتيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص1/441انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  4
 .55صتيسري الكرمي الرمحن، للسعدي  انظر:  6
 .(1/441تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  5
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 من أحكام اْلية: 
 إِبحة التجارة للحاج ِف موسم احلاج، وهذا من رحة هللا تعاىل بعباده وتيسريه دريعته. -6
عد عرفات، َل تكون إَل با أنه ركن من أركان احلج، فاإلفاضة من "الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفً  -3

 الوقوف.
ا هبا، ا معروف، يكون ليلة النحر ِبئتً اْلمر بذكر هللا عند املشعر احلرام، وهو املزدلفة، وذلٍ أيضً  -2

ائض والنوافل ا، ويدَل ِف ذكر هللا عنده، إيقاع الفر ا، حَّت يسفر ْدً وبعد صَلة الفجر يقف ِف املزدلفة داعيً 
 فيه.

 ر عن الوقوف بعرفة، كما تدل عليه الفاء والرتتيب.أن الوقوف مبزدلفة، متأَ -4
 كَلمها من مشاعر احلج املقصود فعلها وإظهارها.  أن عرفات ومزدلفة -5
 كما قيده ِبحلرام.؛  أن مزدلفة ِف احلرم -1
 .6("مزدلفة)كما هو مفهوم التقييد ب    ؛أن عرفة ِف احلل -1

 
نح َحيحُث ﴿ تفسري قوله تعاىل:    ﴾ َأفَاَض النَّاسُ ُثَّ َأفميُضوا مم

تيب وتر ؛ هذا هو ظاهر اْلية الكرمية؛ -أي من عرفة  -أُمر املسلمون أن يفيضوا من حيث أفاض الناس 
رفات مبعىن أن هللا تعاىل ملا ذكر إفاضتهم من ع ترتيب ذكري، ﴾ فإذا أفضتم من عرفات﴿ بعد قوله:  هذا

، أي: 3دون أن يكون املراد الرتتيب احلكمي ﴾ سُث أفيضوا من حيث أفاض النا﴿ أكد هذا بقوله تعاىل: 
ر الذي معناه التقدمي، واستعمال )ُّث( هنا من عطف َرب على َرب،هو  واقف كأنه تعاىل أمر ال  من املَؤ

بعرفات أن يدفع إىل املزدلفة، ليذكر هللا عند املشعر احلرام، وأمره أن يكون وقوفه مع َجهور الناس بعرفات،  
ون من احلرم، فيقفون ِف طرف كما كان َجهور ال ناس يصنعون، يقفون هبا إَل قريًشا، فإهنم َل يكونوا خيْر

قالت: )كانت  رضي هللا عنها عن عائشة .احلرم عند أدىن احلل، ويقولون: حنن أهل هللا ِف بلدته، وقطان بيته
س، وكان سائر العر  يقفون بعرفات. فلمَّ سَ ينها يقفون ِبملزدلفة، وكانوا يُ قريش ومن دان دم  ما ْاء ون احلُمح

                                                            

 . 55 -56تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص  1
 (.525/ 2تفسري القرآن الكرمي، تفسري الفاحتة والبقرة، البن عثيمني )  2
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﴿ : تعاىل نها، فذلٍ قولهم فيضَ هبا ُث يُ  عرفات، ُث يقفَ  اإلسَلم أمر هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم أن أييتَ 
  .6.3(﴾ من حيث أفاض الناسُث أفيضوا 

ضي ر  وروى البخاري عن ابن عباس وقال آَرون: إن اإلفاضة هنا اإلفاضة من مزدلفة إىل مىن لرمي اجلمار،
 . 4ما يقتضي ذلٍ 2هللا عنهما

، واملقصود من هذه اإلفاضة كان معروًفا عندهم، وهو رمي اجلمار، 5واملراد ِبلّناس: إبراهيم عليه السَلم
  .1وذبح اْلدااي، والطواف، والسعي، واملبيت ب  "مىن "لياِل التشريق وتكميل ِبقي املناسٍ

ح، ولكن القول اْلو  ه اْلية  من َتويل هذه اْلية، أنه عىن هبذ: "والذي نراه صواِبً قال ابن ْرير الطربيل أْر
 .1قريش ومن كان متحّمًسا معها من سائر العر  إلَجاع احلجة من أهل التأويل على أن ذلٍ َتويله"

 
يمٌ ﴿ تفسري قوله تعاىل:  ُروا اّلِلََّ إمنَّ اّلِلََّ َغُفوٌر رَحم تَ غحفم   ﴾ َواسح

لى هللا عليه وْلذا ثبت ِف صحيح مسلم أن رسول هللا ص بعد قضاء العبادات؛ بذكرهكثريًا ما أيمر هللا تعاىل "
ن للخلل الواقع م" واحلكمة من اْلمر ِبَلستغفار بعد العبادة .1"وسلم كان إذا فرغ من الصَلة يستغفر ثَلثً 

 عن التقصري، د، كلما فرغ من عبادة، أن يستغفر هللاوهكذا ينبغي للعب ...ِف أداء عبادته وتقصريه فيها العبد،

                                                            

(، عن عائشة رضي هللا عنها، 5422يف "صحيحه"، كتاب التفسري، ابب }مث أفيضوا من حيث أفاض الّناس{، ) أخرجه البخاري  1
 موقوفًا.

 (.462 -441/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  2
(، عن ابن عباس رضي هللا عنه، 5421البخاري يف "صحيحه"، كتاب التفسري، ابب }مث أفيضوا من حيث أفاض الّناس{، )أخرجه   3

 ، وفيه: "... مث أفيضوا من حيث أفاض الّناس واستغفروا هللا إن هللا غفوٌر رحيم{ حىت ترموا اجلمرة".موقوفًا
  (.462/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  5
 (.462/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  4
 . 55انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص  6
 .(112/ 5انظر: جامع البيان، للطربي )  5
 (.462/ 1تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  5
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علت له َمًَل  ويشكره على التوفيق، َل كمن يرى أنه قد أكمل العبادة، ومنّ  ومنزلة رفيعة،  هبا على ربه، ْو
 .6"ل، كما أن اْلول حقيق ِبلقبول والتوفيق ْلعمال أَرعمال فهذا حقيق ِبملقت، وردّ 

 من أحكام اْلية: 
و  املبيت" .6 لتفسريين،  على أحد ا ﴾ ُث أفيضوا من حيث أفاض الناس﴿ مبزدلفة؛ لقوله تعاىل:  ْو

 كما سبق؛ ومَّت أفاض اإلنسان من حيث أفاض الناس فإنه يلزم من ذلٍ أن يكون قد ِبت مبزدلفة.
ّل ِف آَر العبادات؛ لقوله تعاىل:  .3  .3"﴾ واستغفروا هللا﴿ أنه يشرع أن يستغفر هللا عّز ْو

 
ًرا﴿ تعاىل:  تفسري قوله رمُكمح آَِبءَُكمح َأوح َأَددَّ ذمكح َكُكمح فَاذحُكُروا اّلِلََّ َكذمكح ُتمح َمَناسم َذا َقَضي ح   ﴾ فَإم

ِبلتوفيق  ى احلجاجعلى إنعامه علا هلل دكرً  ،2ُث أمر تعاىل بذكره واإلكثار منه بعد قضاء املناسٍ وفراغها
 .ْلذه العبادة العظيمة

ًرا﴿  واَتلفوا ِف معىن:  رمُكمح آَِبءَُكمح َأوح َأَددَّ ذمكح  :﴾ َكذمكح
. 4فقال بعضهم: يعين: كما يلهج الصيب بذكر أبيه وأمه، فكذلٍ أنتم، فاْلجوا بذكر هللا بعد قضاء النسٍ

ل منهم: كان أيب )قال:  -رضي هللا عنهما- وعن ابن عباس كان أهل اجلاهلية يقفون ِف املوسم فيقول الْر
ى هللا عليه فأنزل هللا على َممد صل ؛ليس ْلم ذكر غري فعال آِبئهم ،ماَلت وَيمل الدايتم وَيمل احلم طعم يُ 

رمُكمح آَِبءَُكمح  ﴿ وسلم:  ًراَأوح َأدَ ﴿  يعين: ذكَرهم آِبءهم ِف اجلاهلية ﴾ َفاذحُكُروا اّلِلََّ َكذمكح  .5(﴾ دَّ ذمكح
ّل؛ وْلذا كان  على التمييز،  ﴾ اذكرً  أو أددَّ ﴿ انتصا  قوله: واملقصود منه احلث على كثرة الذكر هلل عّز ْو

منه ذكًرا. و"أو" هاهنا ليست للشٍ قطًعا، بل لتحقيق املماثلة ِف اخلرب،  تقديره: كذكركم آِبءكم أو أددَّ 
 أو خيشون الناس كخشية هللا﴿ ، وقوله: ﴾ فهي كاحلجارة أو أدد قسوة﴿ أبنه كذلٍ أو أزيد منه، كقوله: 

                                                            

 .55تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص  1
 (.532 -521/ 2تفسري القرآن الكرمي، تفسري الفاحتة والبقرة، البن عثيمني )  2
 .55(، وتيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص1/461انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  3
 (.1/461انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  5
 .(112 – 111/ 12) (125أخرجه ضياء الّدين املقدسي يف "املختارة" ) 4
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نا . فليست هاه﴾ فكان قا  قوسني أو أدىن﴿ ، ﴾ وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون﴿ ، ﴾ أدد َشية
 .6للشٍ قطًعا، وإمنا هي لتحقيق اخلرب عنه أبنه كذلٍ أو أزيد منه

 
ََلقٍ ﴿ تفسري قوله تعاىل:  ََ نح  َرةم مم َم َيا َوَما َلُه ِفم اْلح ن ح َن النَّاسم َمنح يَ ُقوُل رَب ََّنا آتمَنا ِفم الدُّ ُهمح َمنح 300) َفمم ن ح ( َومم

َرةم َحَسَنًة َوقمَنا َعَذاَ  النَّارم ) َم َيا َحَسَنًة َوِفم اْلح ن ح َّا َكَسُبوا َواّلِلَُّ 306يَ ُقوُل رَب ََّنا آتمَنا ِفم الدُّ يٌب ِمم ٍَ َْلُمح َنصم  ( ُأولَئم
 .﴾ َسرميُع احلحمَسا م 

أَرب تعاىل عن أحوال اخللق، وأن اجلميع و" ،3"اإلْابةُث إنه تعاىل أردد إىل دعائه بعد كثرة ذكره، فإنه مظنة "
وذم من َل يسأله إَل ِف أمر دنياه، "، 2"يسألونه مطالبهم، ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم ختتلف

أي:  ﴾ فمن الناس من يقول ربنا آتنا ِف الدنيا وما له ِف اْلَرة من ََلق﴿  وهو معرض عن أَراه، فقال:
باس: مبن هو كذلٍ. قال سعيد بن ْبري، عن ابن ع ن هذا الذم التنفري عن التشبهمن نصيب وَل حظ. وتضم

. َصب وعام وَلد حسنإىل املوقف، فيقولون: اللهم اْعله عام غيث وعام  ونكان قوم من اْلعرا  َي)
وما له ِف اْلَرة  اربنا آتنا ِف الدنيفمن الناس من يقول ﴿ ا، فأنزل هللا فيهم: من أمر اْلَرة ديئً  َل يذكرون
رة ربنا آتنا ِف الدنيا حسنة وِف اْلَ﴿ فيقولون:  ، وكان َييء بعدهم آَرون من املؤمنني،4(﴾ من ََلق

وْلذا مدح من  ؛﴾ أولئٍ ْلم نصيب ِما كسبوا وهللا سريع احلسا ﴿ فأنزل هللا:  ﴾ حسنة وقنا عذا  النار
ومنهم من يقول ربنا آتنا ِف الدنيا حسنة وِف اْلَرة حسنة وقنا عذا  ﴿ يسأله للدنيا واْلَرى، فقال: 

طلو  فإن احلسنة ِف الدنيا تشمل كل م ؛در َري ِف الدنيا، وصرفت كلَّ  فجمعت هذه الدعوة كلَّ  ﴾ النار
ة حسنة، ورزق واسع، وعلم انفع، وعمل "، 1"َيُسن وقعه عند العبد" 5"دنيوي من عافية، ودار رحبة، وزْو

صاحل، ومركب هينء، وثناء َجيل، إىل غري ذلٍ ِما ادتملت عليه عبارات املفسرين، وَل منافاة بينها، فإهنا  

                                                            

 (. 462 -1/461انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  1
 (.1/462تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  2
 .55تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص  3
 (.112/ 12، )(121أخرجه ضياء الّدين املقدسي يف "املختارة" ) 5
 (.1/462تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  4
 .55تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص  6
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ة ِف احلسنة ِف الدنيا. وأما احلسنة ِف اْلَرة فأعلى ذلٍ من  ندَول اجلنة وتوابعه من اْلم كلها مندْر
لفزع اْلكرب ِف العرصات، وتيسري احلسا  وغري ذلٍ من أمور اْلَرة الصاحلة، وأما النجاة من النار فهو ا

 .ارم واْلثم وترك الشبهات واحلراميقتضي تيسري أسبابه ِف الدنيا، من اْتنا  احمل
سدا صابرً ا، ولساان ذاكرً ا داكرً من أعطي قلبً )عبد الرحن:  وقال القاسم بن  الدنيا حسنة أويت ِف ا، فقدا، ْو

  .6(وِف اْلَرة حسنة، ووقي عذا  النار
س عن أنف دت السنة ِبلرتغيب ِف هذا الدعاء،ور وْلذا ؛ 3"هذا الدعاء أَجع دعاء وأكمله، وأوَله ِبإليثار"و

 ، الدنيا حسنةنا، آتنا ِفاللهم ربّ النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: كان ))قال:  -رضي هللا عنه- بن مالٍ
 صلى هللا دعوة يدعو هبا رسول هللا كان أكثرُ ))قال:  أيًضا عنهو . 2((وقنا عذا  النار ،وِف اْلَرة حسنة

 .5. 4((: اللهم آتنا ِف الدنيا حسنة، وِف اْلَرة حسنة، وقنا عذا  النارعليه وسلم يقول
ُ َسرميُع ﴿ ُث قال:  َّا َكَسُبوا َواّلِلَّ يٌب ِمم ٍَ َْلُمح َنصم هؤَلء، ْلم نصيب من  كل من هؤَلء و "أي:  ﴾ احلحمَسا م ُأولَئم

دل والفضل، ا بني العدائرً  كسبهم وعملهم، وسيجازيهم تعاىل على حسب أعماْلم، ومهاهتم ونياهتم، ْزاءً 
 .1"َيمد عليه أكمل حد وأِته

 من أحكام اْلايت: 
 مشروعية اإلكثار من ذكر هللا تعاىل بعد اَلنتهاء من مناسٍ احلّج. .6
 ذّم هللا تعاىل من كان مقصده ِف دعائه الدنيا فقط، وهو معرض عن اْلَرة. .3

                                                            

 (.1/462تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  1
 .55تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص  2
أخرجه البخاري يف "صحيحه"، كتاب التفسري، ابب: }ومنهم من يقول ربّنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب الّنار{،   3

 هللا عنه، مرفوًعا. (، عن أنس رضي5422)
نْ ي ا ح س ن    5 ُب ف ْضِل الدُّع اِء اِبللُهمَّ آتِن ا يف الدُّ ن ًة ةً أخرجه مسلم يف "صحيحه"، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، اب   و يف اآْلِخر ِة ح س 

  (، عن أنس رضي هللا عنه، مرفوًعا.2612و ِقن ا ع ذ اب  النَّاِر، )
 (.1/462القرآن العظيم، البن كثري ) انظر: تفسري  4
 .55تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي ص  6
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الدنيا  ربنا آتنا ِف﴿ أن اإلنسان َل يُذمُّ إذا طلب حسنة الدنيا مع حسنة اْلَرة؛ لقوله تعاىل: " .2
 .6"﴾ حسنة وِف اْلَرة حسنة

  

                                                            

 (.534/ 2تفسري القرآن الكرمي، تفسري الفاحتة والبقرة، البن عثيمني )  1
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ٍم َمعحُدوَداتٍ ﴿ تفسري قوله تعاىل:   ﴾ َواذحُكُروا اّلِلََّ ِفم َأايَّ
ها، وذلٍ ملزيتها ودرف . وهي اْلايم الثَلثة بعد يوم النحر.6(اْلايم املعدودات أايم التشريق)قال ابن عباس: "

قال رسول هللا صلى  .3وكون بقية أحكام املناسٍ تُفعل هبا، ولكون الناس أضياًفا هلل فيها، وْلذا حرم صيامها
 .2((أايم أكل ودر  ياإلسَلم، وه ان أهلَ التشريق عيدُ يوم عرفة ويوم النحر وأايم ))هللا عليه وسلم: 

ّل من قول أو فعل ِف هذه اْلايم؛ فيشمل التكبري ِف تلٍ  "والذكر هنا يشمل كل ما يتقر  به إىل هللا عّز ْو
اْلايم مطلقًا، ومقيدًا؛ والنحر من الضحااي، واْلدااي؛ ورمي اجلمار؛ والطواف، والسعي إذا وقعا ِف هذه 

 .4بل والصَلة املفروضة، والتطوع" اْلايم؛
 : 5تعاىل ويدَل ِف ذكر هللا

 .ذكر هللا على اْلضاحي -
ا الذي أقوال للعلماء، وأدهرهه وِف وقت ، واملطلق ِف سائر اْلحوال.الذكر املؤقت َلف الصلوات -

 نفر اْلَر.العليه العمل أنه من صَلة الصبح يوم عرفة إىل صَلة العصر من آَر أايم التشريق، وهو آَر 
ر كل صَلة: )التكبري أايم التشريق، يقول ِف دب ﴾ واذكروا هللا ِف أايم معدودات﴿ : ِف قوله تعاىل قال عكرمة

أن عمر بن اخلطا ، رضي هللا عنه، كان يكرّب ) :وثبت ِف صحيح البخاري، 1(هللا أكرب هللا أكرب، هللا أكرب
 .1(ترتجَّ مىن تكبريًا أهل السوق بتكبريه، حَّت ِف قبته، فيكربّم 

 التكبري وذكر هللا عند رمي اجلمرات كلَّ يوم من أايم التشريق.  -
  

                                                            

 (. 465/ 1تفسري القرآن العظيم، البن كثري )وانظر:  .(225/ 5"جامع البيان" ) تفسريه يف أخرجه الطربي  1
 .55انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  2
عن  (.624/ 25( )15351يف "مسنده"، ) أمحدو (، 2511أبو داود يف "السنن"، كتاب الصوم، ابب صيام أًيم التشريق، ) أخرجه  3

 (. 131 -132/ 5، وصححه األلباين، انظر: "إرواء الغليل" )عقبة بن عامر رضي هللا عنه، مرفوًعا
 (. 535/ 2تفسري القرآن الكرمي، البن عثيمني، تفسري الفاحتة والبقرة، )  5
 (.466 -464/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  4
 .(1513أخرجه ابن أيب حامت يف "تفسري القرآن العظيم" )  6
 عرفة.أورده البخاري يف "صحيحه"، كتاب العيدين، ابب التكبري أًيم مىن، وإذا غدا إىل   5
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َر َفََل إمُثحَ َعَليحهم لم  ﴿  تفسري قوله تعاىل: ََّ م َفََل إمُثحَ َعَليحهم َوَمنح َتََ َمنيح َل ِفم يَ وح  ﴾ َمنم ات ََّقىَفَمنح تَ َعجَّ
رَ ﴿ ونفر منها قبل غرو  مشس اليوم الثاين  "َرج من "مىنمن أي: " ََّ أبن ِبت هبا  ﴾ َفَل إمُثحَ َعَليحهم َوَمنح َتََ

 إِبحة كَل اْلمرين، على عباده، ِف وهذا ختفيف من هللا تعاىل ﴾ يحهم َفَل إمُثحَ َعلَ ﴿ ليلة الثالث ورمى من الغد 
  .ةنه أكثر عبادولكن من املعلوم أنه إذا أبيح كَل اْلمرين، فالتأَر أفضل، ْل

وملا كان نفي احلرج قد يفهم منه نفي احلرج ِف ذلٍ املذكور وِف غريه، واحلاصل أن احلرج منفي عن املتقدم 
 ِف  أي: اتقى هللا ِف َجيع أموره، وأحوال احلج، فمن اتقى هللا ﴾ لمَمنم ات ََّقى﴿ قيده بقوله:  ،واملتأَر فقط

 .6"ديء، ومن اتقاه ِف ديء دون ديء، كان اجلزاء من ْنس العمل كل ديء، حصل له نفي احلرج ِف كلّم 
 

 ﴾ َوات َُّقوا اّلِلََّ َواعحَلُموا أَنَُّكمح إملَيحهم َُتحَشُرونَ ﴿ تفسري قوله تعاىل: 
ملا ذكر هللا تعاىل النفر اْلول والثاين، وهو تفرق الناس من موسم احلج إىل سائر اْلقاليم واْلفاق بعد "

 ،3"يوم القيامة أي: جتتمعون ﴾ واتقوا هللا واعلموا أنكم إليه َتشرون﴿ املشاعر واملواقف، قال: اْتماعهم ِف 
د ْزاء التقوى عنده، ومن َل يتقه عاقبه أدد العقوبةمف"  .2"جازيكم أبعمالكم، فمن اتقاه ْو
 

 من أحكام اْلية: 
 .4﴾ أايم معدوداتواذكروا هللا ِف ﴿ مزية الذكر ِف أايم التشريق؛ لقوله تعاىل:  .6
ني فَل إُث عليه فمن تعجل ِف يوم﴿ "أنه َيوز ِف هذه اْلايم الثَلثة التعجل، والتأَر؛ لقوله تعاىل:  .3

 . ﴾ ومن َتَر فَل إُث عليه
ّل، وتيسريه ِف أحكامه، حيث ْعل اإلنسان خمريًا أن يبقى ثَلثة أايم، أو يتعجل  .2 سعة فضل هللا عّز ْو

 .ِف اليومني

                                                            

 . 55ص، يسري الكرمي الرمحن، للسعديت  1
 (. 466/ 1تفسري القرآن العظيم، البن كثري )  2
 . 55ص تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي،  3
 (.531/ 2انظر: تفسري القرآن الكرمي، تفسري الفاحتة والبقرة، البن عثيمني )  5
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ه من مىن قبل أن تغر  الشمس؛ ْلن  .4 يط للظرفية؛ والظرف َي ﴾ ِف﴿ أنّه َل بد أن يكون َرْو
 .ِبملظروف؛ فَل بد أن يكون التعجل ِف ََلل اليومني بعد الرمي الواقع بعد الزوال

أنه َل َيوز التعجل ِف اليوم احلادي عشر؛ ْلنه لو تعجل ِف اليوم احلادي عشر لكان تعجل ِف يوم  .5
 يومني.َل ِف 

  ﴿َل يستفاد من اْلية ْواز التأَر إىل اليوم الرابع عشر، واخلامس عشر مع أن هللا تعاىل أطلق:  .1
ْلن أصل الذكر ِف أايم معدودات؛ وهي ثَلثة أايم؛ فيكون املعىن؛ من َتَر ِف هذه اْلايم  ؛﴾ ... ومن َتَر

 املعدودات؛ وهي اْلايم الثَلثة.
ّل دونأن اْلعمال املخري فيها إمنا  .1  ينتفي اإلُث عنها إذا فعلها اإلنسان على سبيل التقوى هلل عّز ْو

ّل واْلَذ فمن فعل ما خيري فيه على سبيل التقوى هلل عّز ْو ؛﴾ ملن اتقى﴿ التهاون أبوامره؛ لقوله تعاىل: 
ك التقوى، رت بتيسريه فهذا َل إُث عليه؛ وأما من فعلها على سبيل التهاون، وعدم املباَلة فإن عليه اإلُث ب

 .6وهتاونه أبوامر هللا"
 

 من مقاصد احلّج ِف هذا اْلايت:
ذ من قولهي تعاىل. اْلول: َتقيق التوحيد واإلََلص هلل وفيه اْلمر " ﴾ وأِتوا احلّج والعمرة هلل﴿  :تعاىل َؤ

 .3"إبََلصهما هلل تعاىل
ّل وتعظيم دعائره وحرماتهالثاين:  ذ من قولداهد، ف وله من أكثر من .تعظيم هللا عّز ْو  : تعاىل هيَؤ

 وذلٍ أّن فيه:  ﴾ وأِتوا احلّج والعمرة هلل﴿ ( 6
و  إِتامهما ِبلشروع فيهما ولو كاان نفًَل -  مبا ، فَل خيرج احملرم هبما بشيء من اْلدياء حَّت يكملهما، إَلْو

 .2استثناه هللا، وهو احلصر
 .4"ما يلزم ْلمااْلمر إبتقاهنما وإحساهنما، وهذا قدر زائد على فعل "-

                                                            

 (.551 -552/ 2انظر: تفسري القرآن الكرمي، تفسري الفاحتة والبقرة، البن عثيمني )  1
 . 54تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  2
 .54انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  3
 .54تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  5
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 وهذا كله داّل على التعظيم.
جّم ﴿ ( 3 َداَل ِفم احلَح ْم جَّ َفََل رََفَث َوََل ُفُسوَق َوََل  نَّ احلَح ُهٌر َمعحُلوَماٌت َفَمنح فَ َرَض فميهم جُّ َأدح  ، فإّن فيه:﴾ احلَح

صوًصا الواقع ِف أدهره، وصيانته عن كلّم  و  تعظيم اإلحرام ِبحلج، َو   .6هما يفسده أو ينقص ْو
ذ من قوله .الثالث: حصول الشعث واملنع من الرتفه  :تعاىل يَؤ

ُي َمَملَّهُ ﴿  َدح ُلَغ اْلح لق أو غريه، وقاس كثري من احملرم عن إزالة الشعر حب يَ هم نُ ف ﴾ َوََل ََتحلمُقوا رُُءوَسُكمح َحَّتَّ يَ ب ح
 . 3العلماء على إزالة الشعر، تقليم اْلظفار جبامع الرتفه، ويستمر املنع ِما ذكر حَّت يوم النحر

ذ من قوله .لتواضع الذي هو عني مصلحة العبدالرابع: الذل واخلضوع هلل واَلنكسار له، وا  : تعاىل يَؤ
ُي َمَملَّهُ َوََل ََتحلمُقوا ﴿  َدح ُلَغ اْلح ، َل يتحلل من عمرته قبل أّن املتمتع إذا ساق اْلدي"ففيه  ﴾ رُُءوَسُكمح َحَّتَّ يَ ب ح

ع تبارك ، وإمنا منيوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة، أحرم ِبحلج، وَل يكن له إحَلل بسبب سوق اْلدي
  .2"، والتواضع الذي هو عني مصلحة العبدوتعاىل من ذلٍ؛ ملا فيه من الذّل واخلضوع هلل، واَلنكسار له

ذ من قوله .ورفع احلرج اخلامس: التيسري  : تعاىل يَؤ
6-  ﴿ ٍٍ َياٍم َأوح َصَدَقٍة َأوح ُنُس نح صم يَةٌ مم دح هم َففم نح رَأحسم نحُكمح َمرميًضا َأوح بمهم َأًذى مم م َيوز أّن احملرم ففيه  ﴾ َفَمنح َكاَن مم

 .4ون عليه فديةولكن يكله فعل احملظور عند الضرورة 
َر َفََل إمُثحَ َعَليحهم لمَمنم ات ََّقى﴿  -3 ََّ م َفََل إمُثحَ َعَليحهم َوَمنح َتََ َمنيح َل ِفم يَ وح خّفف عنهم إبِبحة كَل ف، ﴾ َفَمنح تَ َعجَّ

 .5اْلمرين
ذ من قولهف وله أكثر من داهد،. السادس: َتقيق التقوى  :تعاىل يَؤ

6-  ﴿ َ يُد الحعمَقا م َوات َُّقوا اّلِلَّ َ َددم ثال أوامره، واْتنا  أي: اتقوا هللا ِف َجيع أموركم، ِبمت ،﴾ َواعحَلُموا َأنَّ اّلِلَّ
َواعحَلُموا َأنَّ  ﴿نواهيه، ومن ذلٍ امتثالكم ْلذه املأمورات واْتنا  هذه احملظورات املذكورة ِف هذه اْلايت، 

                                                            

  . 56انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  1
 .54الكرمي الرمحن، للسعدي، صانظر: تيسري   2
 .54تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  3
 .54انظر: انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  5
 .54انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  4
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يُد الحعمَقا م  بات التقوى، ﴾ اّلِلََّ َددم  علم العبد أبّن هللا دديد العقا ، فإّن من َاف عقا  هللا فمن مْو
ب العقا  ا الثوا  عملانكف عما يْو  .6ملا يوصله إىل الثوا  ، كما أّن من ْر

َلحَبا م ﴿  -3 َوى َوات َُّقونم اَي ُأوِلم اْلح قح َ الزَّادم الت َّ ريح ََ نَّ   .﴾ َوتَ َزوَُّدوا فَإم
م ﴿  -2 َمنيح َل ِفم يَ وح َر َفََل إمُثحَ َعَليحهم لمَمنم ات ََّقى َوات َّقُ  َفَمنح تَ َعجَّ ََّ وا اّلِلََّ َواعحَلُموا أَنَُّكمح إملَيحهم َفََل إمُثحَ َعَليحهم َوَمنح َتََ

 .3"م بذلٍفلهذا حث تعاىل على العل ؛العلم ِبجلزاء من أعظم الدواعي لتقوى هللا"، وفيه أّن ﴾ َُتحَشُرونَ 
  .اْلَرةر السابع: تذكّ 

ذ   : تعاىل من قولهيَؤ
ََلقٍ ﴿ ( 6 ََ نح  َرةم مم َم َيا َوَما َلُه ِفم اْلح ن ح َن النَّاسم َمنح يَ ُقوُل رَب ََّنا آتمَنا ِفم الدُّ من قصر مهته على الدنيا، ذّم  ﴾ َفمم

 ر اْلَرة واإلقبال عليها. ففيه ترغيب بتذكّ ، 2ورغب عن اْلَرة، وكانت مطالبه كلها من دهواهتا
 .﴾ اّلِلََّ َواعحَلُموا َأنَُّكمح إملَيحهم َُتحَشُرونَ َوات َُّقوا ﴿  (3

 ،مربورًاحلج ا الثامن: التقر  إىل هللا مبا أمكن من القرِبت، والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلٍ يكون
ذ ذلٍ من قوله .ةواملربور ليس له ْزاء إَل اجلنّ   :تعاىل يَؤ

جَّ َفََل ﴿ ( 6 نَّ احلَح َعُلواَفَمنح فَ َرَض فميهم جّم َوَما تَ فح َداَل ِفم احلَح ْم ُه اّلِلَُّ مم  رََفَث َوََل ُفُسوَق َوََل  ريحٍ يَ عحَلمح ََ أتى " ﴾ نح 
ب  "من" لتنصيص العموم، فكلُّ َرٍي وقربة وعبادة، داَل ِف ذلٍ، أي: فإن هللا به عليم، وهذا يتضمن غاية 

ا أمكن تداركه واحلرمات املنيفة، فإنه ينبغي تدارك ماحلث على أفعال اخلري، َصوًصا ِف تلٍ البقاع الشريفة 
 .4"صَلة، وصيام، وصدقة، وطواف، وإحسان قوِل وفعلي :فيها، من

 .5 العاملنيقربة لر ّ  للمسافرين، وزايدةَ  وإعانةً  انفعً  اإلكثار من الزاد احلّسي فإّن ِف ﴾ َوتَ َزوَُّدوا﴿ ( 3
ذ من قوله .املخلوقنيالتاسع: تعليق القلو  ِبهلل واَلستغناء عن   : تعاىل يَؤ

                                                            

 . 56 -54انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  1
 .55، صتيسري الكرمي الرمحن، للسعدي  2
 .55الكرمي الرمحن، للسعدي، صانظر: تيسري  3
 .56تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  5
 .56انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  4
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 .6"ا واستشرافً عن أمواْلم، سؤاًَل  فيه اَلستغناء عن املخلوقني، والكفُّ " احلسي فإن التزود ﴾ تَ َزوَُّدواوَ ﴿ ( 6
َرةم َحَسَنًة َوقمَنا َعَذاَ  ﴿ ( 3 َم َيا َحَسَنًة َوِفم اْلح ن ح ُهمح َمنح يَ ُقوُل رَب ََّنا آتمَنا ِفم الدُّ ن ح العبد على  ففيه حثُّ  ﴾ لنَّارم اَومم

 .3أن يدعو هللا ملصلحة الدارين، ويفتقر إليه ِف مهمات دينه ودنياه
ذ من قوله تعاىل .إقامة ذكر هللا تعاىلالعادر:   : وله من أكثر من داهد، فيَؤ

ََرامم ﴿  -6 َعرم احلح نحَد الحَمشح نح َعَرَفاٍت فَاذحُكُروا اّلِلََّ عم ُتمح مم َذا َأَفضح   .﴾ ا َهَداُكمح َواذحُكُروُه َكمَ فَإم
يمٌ ﴿  -3 ُروا اّلِلََّ إمنَّ اّلِلََّ َغُفوٌر رَحم تَ غحفم نح َحيحُث َأَفاَض النَّاُس َواسح  .﴾ ُثَّ َأفميُضوا مم
ًرا﴿  -2 رمُكمح آَِبءَُكمح َأوح َأَددَّ ذمكح َكُكمح فَاذحُكُروا اّلِلََّ َكذمكح ُتمح َمَناسم َذا َقَضي ح  .﴾ فَإم
ُهمح َمنح ﴿  -4 ن ح َرةم َحَسَنًة َوقمَنا َعَذاَ  النَّارم  َومم َم َيا َحَسَنًة َوِفم اْلح ن ح ، فإّن الدعاء من ﴾ يَ ُقوُل رَب ََّنا آتمَنا ِفم الدُّ

 .أعظم الذكر
ٍم َمعحُدوَداتٍ ﴿  -5  . ﴾ َواذحُكُروا اّلِلََّ ِفم َأايَّ

ا؛ فإنه حبّجه ِف سفٍر ويذكره ذكًرا كثريً فاحلّج مرتبط بذكر هللا تعاىل، واحلاّج َل بد أن يقبل على ربّه تعاىل، 
ع كما  ه مربورًا، فرْي د بذلٍ إميانَه، ويزيد تعلقه بربّه، ليكون حجُّ لتذكر اْلَرة، وانقطاٍع عن الدنيا؛ ليجدّم

 ولدته أمُّه.
 وصّلى هللا وسّلم وِبرك على نبينا َممد وعلى آله وصحبه.

 
 :ثبت املصادر مرتًبا على حروف املعجم

حاديث املختارة" أو "املستخرج من األحاديث املختارة اما مل رخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما"، األ" .6
ه (، حتقيق عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش، 653لضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي )ت 

 .م2222 -ه   1522دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، الطبعة الثالثة، 
ه ( إشراف 1522إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل"، للشيخ حممد انصر الدين األلباين )ت  .2

 .م1151 -ه   1311زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

                                                            

 .56تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  1
  .55انظر: انظر: تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي، ص  2
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ه (، حتقيق 555)تتفسري القرآن العظيم"، للحافظ أيب الفداء إمساعيل بن عمر كثري القرشي الدمشقي " .3
  .م2211 -ه 1532سامي بن حممد الّسالمة، دار طيبة، الرًيض، الطبعة الثانية، 

ه ( حتقيق 325تفسري القرآن العظيم"، لإلمام أيب حممد عبد الرمحن بن حممد الرازي ابن أيب حامت )ت " .5
 .ه  1511بعة الثالثة، أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، اململكة العربية السعودية، الط

ه ( دار ابن 1521تفسري القرآن الكرمي"، تفسري الفاحتة والبقرة، للشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني، )ت " .4
 .ه  1523اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

ه (، 1356عدي )تانصر الستيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املّنان"، للعالمة الشيخ عبد الرمحن بن " .6
 .م2223 -ه 1525حتقيق عبد الرمحن اللوحيق، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، 

ه (، حتقيق أمحد حممد شاكر، 312جامع البيان عن أتويل آي القرآن"، لإلمام حممد بن جرير الطربي )ت" .5
 .م 2222 -ه   1522مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل، 

جلامع ألحكام القرآن واملبنيِّ ملا تضمنته من السّنة وآي القرآن"، لإلمام أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن ا" .5
ه  1535ه (، حتقيق عبد هللا الرتكي، مؤسسة الرسالة، انشرون، دمشق، الطبعة األوىل، 651أيب بكر القرطيب )ت

  .م2213 -
ه (، حتقيق العالمة احملدِّث 254شعث السجستاين )تسنن أيب داود" لإلمام أيب داود سليمان بن األ" .1

 .م2225 -ه 1525حممد انصر الّدين األلباين، مكتبة املعارف، الرًيض، الطبعة الثانية، 
صحيح البخاري،" وهو "اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه " .12

ه (، اعتىن به عز الدين ضّلي وعماد الطّيار وًيسر 246مد بن إمساعيل البخاري )توأًيمه"، لإلمام أيب عبد هللا حم
   .م2212 -ه  1531حسن، مؤسسة الرسالة انشرون، دمشق، الطبعة األوىل، 

صحيح مسلم"، وهو "املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول هللا صلى " .11
ه (، اعتىن به: ًيسر 261أيب احلسني مسلم بن احلّجاج بن مسلم القشريي النيسابوري )تهللا عليه وسلم"، لإلمام 

 .م2211 -ه 1532حسن وعز الدين ضلي وعماد الطيار، مؤسسة الرسالة انشرون، دمشق، الطبعة األوىل، 
ت، بريو ه (، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، 251املسند"، لإلمام أمحد بن حنبل )ت" .12

 .م1111 -ه 1511الطبعة األوىل، 
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املسند" لإلمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه احلنظلي املروزي، طبعة دار التأصيل، الطبعة األوىل، " .13
 .م2216 -ه 1535

ه (، حتقيق 532املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم" أليب نعيم أمحد بن أمحد األصبهاين )ت" .15
 .ي، دار الكتب العلمية، بريوتحممد حسن الشافع

(، 416معامل التنزيل" وهو تفسري البغوين لإلمام حميي السنة أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي )ت" .14
  .م1151 -ه 1521حتقيق حممد النمر وعثمان مجعة، وسليمان احلرش، دار طيبة، الرًيض، 

السلف وسرد ما أحلق الناس هبا من البدع"، للشيخ حممد "مناسك احلج والعمرة يف الكتاب والسّنة وآاثر  .16
 م.1111 -ه 1522ه (، مكتبة املعارف، الرًيض، الطبعة األوىل، 1522انصر الدين األلباين )ت
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