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املبعوث  عىل  والسالم  والصالة  اإلسالم،  نعمة  عىل  هلل  احلمد 
أما  أمجعني،  وصحبه  آله  وعىل  األحكام،  بأحسن  احلديث  بأحسن 

بعد:
فإن اهلل تعاىل أنزل كتابه هدى للمتقني، وتبياًنا لكلِّ يشء.

الرابع من  الركن  احلديُث عن  به:  ل  تنزَّ الذي  البيان  ومن مجلة 
أركان اإلسالم: الصيام، حيث ُذكرت ُأصوُل َأحكامه يف سورٍة من 

ور. َأعظم السُّ
الصيام،  آيات  ملعاين  بياٌن  الكريم-  القارئ  ا  -أيُّ يديك  وبني 

متضمنًة مجلًة من التدبرات والفوائد.
وأصل هذا الكتاب حمارضة ألقاها فضيلة الشيخ د.عبداملحسن 
يناسب  بام  صياغُتها  وأعيدت  غت  ُفرِّ ثم  العسكر،  عبدالعزيز  ابن 

مقدمة الناشر
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ثم  شاكله،  وما  ر،  املكرَّ حذُف  ذلك  لوازم  من  فكان  املكتوب، 
ُعِرَضت عىل فضيلتِه، فأجازها.

ع الشيُخ يف بعض املباحث اللغوية، اكتفينا بام َيُمُّ منها  وملا توسَّ
-وما يناسب العموم- يف املتن، وتركنا أشياء منها مما يناسب طلبة 

العلم خاصة، ولكن يف احلاشية.
وإننا إذ نحمد اهلل تعاىل أن يسَّ لنا إخراَج هذه الرسالة؛ والتي 
العبادة  يتعلَّق هبذه  نرجو أن تكون عوًنا ألهل الصيام عىل تدبُّر ما 
العظيمة؛ فإننا نشكر فضيلة الدكتور عبداملحسن الذي َأِذَن مشكوًرا 

يف طباعتها ومراجعتِها قبل نرشها.

وكتبه/ املرشف العلمي يف مركز تدبر
د.عمر بن عبداهلل املقبل

عضو هيئة التدريس يف كلية الرشيعة 
جامعة القصيم
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الدين،  يوم  مالك  الرحيم،  الرمحن  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وأصيل وأسلم عىل نبينا حممٍد ×، النبيِّ العريب اهلاشميِّ سيِّد ولد 
آدم أنزل اهلل عليه كتاَبه املستبني، وجعله حجًة للعاملني، اللهم صلِّ 
اللهم عن مجيع  وارَض  عبدك ورسولك حممد،  وبارك عىل  وسلم 

صحابتِه، وعن التابعني هلم بإحساٍن إىل يوم الدين، أما بعد:

ُروا كتاَبه العظيم، كام قال  فإن اهللَ Q أمَر عباده املؤمنني أن يَتدبَّ
Q: )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ( 

ڳ   گ   گ    گ    گ   )ک   سبحانه:  وقال   ،]29 ]ص: 

ڳ( ]حممد: 42[.

الدنيا  السعادة يف  القرآن من أعظم األسباب حلصول  إنَّ تدبُّر 
واآلخرة، وترك التدبُّر حرمان وخسارة فادحة.

مقدمة املؤلف
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»بدائع  كتابه  يف  قال  إذ  تعاىل-  اهلل  -رمحه  القيم  ابن  وصدق 
ها من حسة، وما أعظمها من غبنة، عىل من أفنى  الفوائد«: »فام أشدَّ
نيا وما فهم حقائَق القرآن،  أوقاته يف طلب العلم، ثم خرج من الدُّ
يكون  إنام  القرآن  حقائق  وَفْهُم  ومعانيه«)1(،  أرسارُه  قلَبه  بارش  وال 

عن طريق التدبُّر.

»َأنَّ   :× النبي  التي أخرب  البقرة  العظيمة سورة  القرآن  وإنَّ من سور 
ٌة، وال َتسَتطِيُعها الَبَطَلُة«)2(، وهي سنَاُم القرآن،  َأخَذها بركٌة، وترَكها َحْسَ
كام ثبت ذلك عن ابن مسعود  قال: »إِنَّ لكلِّ يشٍء سناًما، وسناُم القرآن 

ل«)3(. سورة البقرة، وإن لكلِّ يشٍء ُلباًبا، وُلباُب القرآن املفصَّ

وقد اشتملت هذه السورة عىل كثرٍي من األحكام الرشعية، ومن 

بدائع الفوائد )338/1 (.  )1(
رواه مسلم )804( عن أيب أمامة الباهيل ريض اهلل عنه.  )2(

أخرجه الدارمي يف سننه 539/2، والطرباين يف الكبري 129/9، والبيهقي   )3(
»رواه   :  72/7 الزوائد  جممع  يف  اهليثمي  وقال   488/2 اإليامن  شعب  يف 
الطرباين، وفيه عاصم بن هبدلة، وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال 

الصحيح«.
قلت: عاصم هذا هو ابن أيب النُّجود صاحب القراءة املعروفة، قال عنه أبو   
حاتم يف اجلرح والتعديل 341/6: »حمله عندي الصدق، صالح احلديث«، 
»حسن   :  357/2 امليزان:  يف  وقال  »وثِّق«،  الكاشف:  يف  الذهبي  وقال 
ن األلباين هذا  احلديث«، ثم نقل عن أمحد وأيب زرعة توثيقه هذا، وقد حسَّ

األثر يف السلسلةالصحيحة )135/2( )رقم 588(.
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ذلك صيام شهر رمضان، وال ريَب أنَّ صومه فريضٌة ربانية، وركٌن 
من أركان اإلسالم، فصومه ثابٌت بالكتاب والسنة واإلمجاع.

البقرة،  سورة  يف  الصيام  آيات  لتدبُّر  حماولٌة  الكتاب  هذا  ويف 
التوفيق  يلهَمنا  وأن  اخلري،  فتوح  من  علينا  يفتَح  أن   Q اهلل  نسأل 
والسداد فيام نستقبُل من أمر، إنه سبحانه قريب جميب، وما توفيقي 

إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب.

القائمني عىل مركز تدبر  مة ألشكُر اإلخوَة  وإنني يف هذه املقدِّ
العلمي، الذين كانوا مبادرين يف نرش هذه املحارضة، فبارك اهلل يف 

مسعاهم، وَطيَّب َمراَحهم وَمغداهم، وجزاهم عىل جهدهم خرًيا.

وكتب
عبداملحسن بن عبدالعزيز العسكر

مقدمة املؤلف
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ڃ ڃ ڃ چ چ
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ائ   ائ    ى   ى   ې   ې   ې   ې   
ېئ   ېئ   ۈئۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ  
ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ  
ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    
ڌڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ      ڇڇ   چ   چ      چ   چ   ڃ   ڃ  
ک   ک   ک   ڑ   ژڑ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ڳ( ڳ    ڳ   ڳ    گ   گ   گ       کگ  

]البقرة: 183 - 187[.

* قوله تعاىل: ) ٿ  ٿ  ٿ (:

األحكام،  آيات  سيام  وال  النداء،  هبذا  اآليات  ر  ُتصدَّ ما  كثرًيا 
وهلذا دالالت بيانية وفوائد، فمن ذلك:

وتفخيٌم  عنه،  ِث  املتَحدَّ باحلكم  االهتامم  عىل  دليٌل  أنَّه   : أولاً
لشأنه، ملا فيه من:

مقصودة،  نكرة  وهي  )أّي(  بـ  فمرًة  املنادى؛  ذكر  ر  تكرُّ  -1
وأخرى بـ )ٿ  ٿ(.

2- اإليضاح بعد اإلهبام، يف قوله: )ٿ  ٿ( بعد قوله: 
)ٿ(.
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3- اجتامع التعريفني، وذلك يف )أّي(، و)ٿ  ٿ(.

4- التأكيد بحرف التنبيه )يا(، فإنَّ النداء ُيوجب انتباه املنادى، 
فإذا قلت: يا فالن، اْلَتَفَت نحَوك، وأصغى إليَك.

تنفيذ هذا احلكم  أن  دليٌل عىل  النداَء بوصف اإليامن  أنَّ  ثانياًا: 
لعزائم  إهلاٌب  فيه  فهذا  اإليامن،  مقتضيات  من  الصيام-  -وهو 

املؤمنني، واستثارٌة هلممهم.

ثالثاًا: أنَّ ترك الصيام نقٌص يف اإليامن)1(.

فإنه  بوصٍف؛  اإلنسان  نودي  إذا  أنه  وهي:  مفيدة،  قاعدٌة  وَثمَّ 
ه إليه. يزداد وصُفه هذا بحسب زيادته فيام ُوجِّ

فإذا قلَت: يا طالب العلم احفْظ ما تقرأ؛ فإنك إذا ازددَت يف 
ُل فيَك وصف الطلب للعلم، فكذلك األمر ههنا: احلفظ؛ فإنه ُيَكمِّ

ٹ     ٹ   ٹ   ٹ        ٿ   ٿ   )ٿ    :Q فقوله 
فيه  ]البقرة:183[،   ) ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   

قال الزخمرشي: »فإن قلت: مل َكُثَر يف كتاب اهلل النداء عىل هذه الطريقة )يا   )1(
أيا(؟ قلت: الستقالله بأوجه من التأكيد وأسباب من املبالغة؛ ألنَّ كل ما 
ووعيده  ووعده  وزواجره  وعظاته  ونواهيه  أوامره  من  عباده  له  اهلل  نادى 
واقتصاص أخبار األمم الدارجة عليهم وغري ذلك مما أنطق به كتابه أموٌر 
بقلوهبم  ويميلوا  هلا،  يتيقظوا  أن  عليهم  ومعان  جسام  وخطوب  عظام 
باآلكد  ينادوا  أن  احلال  فاقتضت  غافلون،  عنها  وهم  إليها،  وبصائرهم 

األبلغ«. الكشاف )225/1(.

آيات الصيام
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مناداٌة بوصف اإليامن، فإذا صام العبُد ازداَد إيامُنه.

يقول:                    اهلل  سمعَت  »إذا  قوله:  مسعوٍد   ابن  عن  جاء  وقد 
( فَأْرِعَها سمعَك؛ فإنَّه خرٌي ُتؤَمُر به، أو رشٌّ  ) ٿ ٿ ٿ 

ُتنَْهى عنه«)1(.

، وهو من أعلم األمة بالقرآن، ومن  وهذا كالم ابن مسعود 
األئمِة املهديني، كام يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.

* قوله تعاىل: ) ٹ ٹ(:

القرآن:  يف  فمعناها   ،) ٹ  ٹ   (  :Qقوله بك  مرَّ  إذا 
اء يف »معاين القرآن«)2(. ُفِرَض عليكم، وهذه قاعدة كليٌَّة ذكرها الفرَّ

وقِد اقتضت هذه الكلمة الوجوَب من وجهني:

فهي من  الرشِع،  ُعرف  الوجوب يف  ُتفيد  )ٹ(  أن  األول: 
ِصَيِغ الوجوِب.

الثاين: أن قوله: )ٹ( ُمْشِعٌر بالفرضيَِّة واإللزام.

ُبني الفعل  Q، وإنام  ( الذي كتب هو اهلل  ٹ   (  :Q وقوله 
Q، والشكَّ أن  الذي كتَبه معلوٌم، وهو اهلل  ُيَسمَّ فاعُله؛ ألنَّ  ملا مل 

رواه ابن أيب حاتم يف التفسري )196/1(.  )1(
معاين القرآن 110/1.  )2(
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اإلجياز من مقامات البالغة الُعليا.

واختار أبو حيان أن عبادة الصوم فيها تكليف ومشقة، فناسب 
أالَّ تضاف إىل اهلل تعاىل، بخالف ما فيه الراحة والرمحة، فإنه يضاف 

ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  نث  تعاىل:  كقوله  مبارشة،  سبحانه  إليه 
ڤ مث، وقوله: نثڇ ڇ ڇ ڇمث)1(.

* قوله Q: )    ٹ ٹ ٹ(:

الصيام: مصدر صام يصوُم صياًما، و صوًما، وكالُها جاء يف 
القرآن.

اإلمساك  الرشع:  ويف  اإلمساك،  مطلق  اللغة:  يف  والصيام 
-بنيَّة- عن الطعام والرشاب وسائر املفطرات، من طلوع الفجر إىل 

غروب الشمس.

الرشعي،  الصوم  أي:  العبادة؛  من  فهو  القرآن  يف  صوٍم  وكلُّ 
خال قوله تعاىل: ) ڀ  ڀ  ٺ     ٺ( ]مريم:26[، فهو بمعنى 

مت. الصَّ

* قوله تعاىل: ) ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ (:

) ٹ ڤ( أي: الصيام.
ومن  واألمم،  األنبياء  من  أي:  ڦ(  ڤ  ڤ  )ڤ 

البحر املحيط )28/2(.  )1(

آيات الصيام
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كان  الصيام  جنس  فإنَّ  جاهليَّتِهم،  يف  العرب  عند  ُعرف  ما  ذلك 
معروًفا عندهم، ففي »الصحيح« عن عائشَة ريض اهلل عنها قالت: 
ابن  العرُب يف اجلاهليَِّة«)1(، وعن  يوًما َتصوُمه  يوُم عاشوراَء  »كان 
يصوموَن  اليهوَد  وجَد  املدينَة   × اهلل  رسوُل  َقِدَم  )ملا   : عباس 

عاشوراء()2(.

وقوله: ) ٹ(: الكاف للتشبيه، و)ما( مصدرية؛ أي: ككتابته 
يف  ال  الصوم  فرض  أصِل  يف  التشبيُه  وهذا  قبلكم،  من  الذين  عىل 

الكيفيات، وهلذا التشبيه فوائد، منها:

1- العناية هبذه العبادة، وأهنا عظيمٌة عند اهلل.

2- التخفيف عىل املكلفني من هذه األمة، فالصوم عبادة فيها 
اهلل،  رمحه  القيم  ابن  قال  كام  ُله،  حتمُّ َسُهَل  عمَّ  إذا  والشاق  ة،  مشقَّ

واستشهد عليه بقول اخلنساء:

وَلـْوال َكثَرُة الباكـنَي َحـْويل       عىل إخواهنْم لقتلُت نفيس

ي النَّفَس عنـُه بالتَّأيس وما َيبكوَن مثَل أخي ولكْن       أعزِّ

وُيؤيِّده قوله تعاىل: )ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک( ]الزخرف:39[)3(.

صحيح البخاري )4234، 1515(.  )1(
البخاري )3727( ومسلم )1130(.  )2(

اجلواب الكايف )84(، والرسالة التبوكية )191(.  )3(
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3- ومن فوائد التشبيه: إِثارُة العزائِم الستكامل الفضائل، فإذا 
كانت األمُم الغابرُة مكلَّفًة بالصيام، فال يليق بنا أن نتخلَّف عنهم، 

ٍة ُأخرجت للناس. َبْيَد أننا خرُي َأمَّ

* قوله تعاىل: ) ڦ ڦ (:

هذه هي احلكمُة من فرض الصيام، فقوله: )لعل( هنا للتعليل، 
أي: كي تتقوا.

وههنا قاعدة، وهي:

أن )لعل( إذا جاءت بعد األمر فإهنا للتعليل، كقوله تعاىل:)گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ( ]النور: 56[.

) ېئ ېئ ېئ   :Q ومن ذلك ما سيأيت من قوله 
ىئ ىئ ىئ( ]البقرة: 186[، وهذا كثرٌي يف القرآن.

وَذَكَر بعُض املفسين أنَّ )لعل( يف القرآن دائاًم للتعليل، وأهنا 
بمعنى )كي( ، وهذا ليس عىل إطالقه، وإنام يكون ذلك إذا جاءت 

بعد األمر. 

هلا عند  والتقوى  التقوى،  الكربى هي حصول  الصوم  ففائدة 
من  واآلخرين  لألولني  اهلل  وصيُة  التقوى  أنَّ  وحسبك  منزلة،  اهلل 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  قال  كام  خلقه، 
ہ ہ ہ ھ( ]النساء: 131[.

آيات الصيام
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ٱ   (  :Q اهلل  قال  البرشى،  الوالية وسبب  والتقوى هي طريق 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ( ]يونس: 64-62[.
والطبيَّة  الصحيَّة  الفوائد  يف  ُيفيضون  اليوم  ثني  املتحدِّ وبعض 
ون يف احلديث عن كربى الفوائد وهي  واالقتصادية للصوم، وُيَقصِّ

حصول التقوى.

وال شكَّ َأنَّ للصيام فوائَد أخرى، ولكنَّ احلكمَة العظيمَة هي 
ما َذَكَر اهللُ يف هذه اآلية الكريمة من حصول التقوى.

ولعل السبب يف كون الصيام يورث التقوى ملا فيه -كام يقول 
يردع  فإنه  اهلوى،  وانقامع  الشهوة،  انكسار  مِن  العلم-  أهل  بعض 
ُن لذاِت الدنيا ورياستها، وذلك  عن األرش والبطر والفواحش، وُيَوِّ
يؤتى اإلنسان  ما  البطن والفرج، وغالب  الصوم يكس شهوة  ألنَّ 
من هذين، فَمن أكثَر الصوَم هان عليه أمرها وخفت عليه مؤونتهام، 

فكان ذلك رادًعا له عن ارتكاب الفواحش واملحرمات. 
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اآلية الثانية:

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  )ڄ 

ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ 
ژ ژ ڑ ڑکک ک ک گگ گ گ ڳ (.

* قوله Q: ) ڄ ڄ(:

)ڄ( منصوب عىل الظرف، أي: يف أيام، أو بفعل حمذوف 
اًما)1(. تقديره: صوموا أيَّ

املفروض،  بياٌن للصوِم  ( هذا  )ڄ ڄ   :Q وقوله 
اٌم معدودة، فهي -عىل التحقيق- قالئل. وأنُه أيَّ

الواقع-،  قليلة -كام هو  أياُمه  أنَّ صيام رمضان  اآليُة  فأفادت 
وهذا من رمحة اهلل Q، حيث مل جيعل الدهَر كلَّه صياًما، وال جعل 
أياٌم  ولكنها  السنة،  نصَف  الصيام  جعل  وال  صياًما،  كلَّها  السنَة 
معدودات، فإذا ِقيَسْت أيام رمضان بأياِم العام ظهرت قلَّتها، فنسبة 

صيام أيام رمضان إىل العام نسبٌة قليلة.

مجع  ومعدودات  أليام،  نعٌت  )ڄ(   :Q وقوله 

وذهب طائفٌة من املْعِربني إىل أنَّ )ڄ ( منصوٌب باملصدر الصيام، وهذا   )1(
ليس بجيد، لوجود الفاصل األجنبي، وهو قوله: ) ٹ ڤ ...(، نبَّه عليه 
أبو البقاء وأبو حيان وغريها. التبيان )149/1( البحر املحيط )31/2(، 

الدر املصون )268/2(.

آيات الصيام
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قوله:  فأفاد  القلة)1(،  مجوع  من  السامل  املؤنث  ومجع  سامل،  مؤنٍث 
)ڄ( تأكيَد قلة األيام.

وقوله: )ڄ ڄ(، َوَصَف األيام هنا بلفظ التأنيث 
ال  ما  مجع  وهذا  يوم،  مجع  أياًما  ألنَّ  معدودات؛  فقال:  واجلمع، 

َيعقل.

واعلم أنَّ مجع ما ل يعقل جيوز فيه -حني ُيوصف- أن ُيعاَمَل 
الواحدِة  معاملة  يعامل  أن  ا  أيضاً فيه  وجيوز  اإلناث،  مجع  معاملَة 

املؤنثة.

ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ  سبحانه:  قال  البقرة  سورة  ففي 
بالتأنيث  األيام  فوصف  ]البقرة:80[،  ڎڈ(  ڎ  ڌ 

واإلفراد.

: ) ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ويف سورة آل عمران قال عزَّ وجلَّ
ڤ ڤ ڤ ڦ ( ]آل عمران:24[، فوصف األيام بالتأنيث 
واجلمع، وهذا من التفنن يف هذه اللغة الرشيفة، ومن أهل العلم من 

ياِول أن يتلمس فوائد غري التفنن، واهلل أعلم بأرسار كتابه. 

هذا مذهب سيبويه: أنَّ مجع املؤنث السامل ومثله مجع املذكر السامل من مجوع   )1(
القلة، وقد َنَظَم بعض العلامء مجوع القلة يف بيتني، فقال:

َوفِْعَلٍة ُيعرُف األَدنى من الـعـَدِد َبـأْفـُعـٍل وبِـأْفـَعـاٍل وأْفِعـَلـةٍ   
يف ذلَك احلُْكِم فاْحفْظَها وال تِزِد وساملُ اجلمِع يف النوعنِي يتبُعَها    
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* قوله Q: ) ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇڇ(:

خصة، فهو كاالستثناء  هذا من تعقيب حكم العزيمة بحكم الرُّ
لئالَّ  العباد؛  لنفوس  طمأنينة  وفيه   ،) ٹ  )ٹ  قوله:  من 

يظنُّوا وجوَب الصوم يف كلِّ حال، فإن قوله:

)ٹ ٹ( يشمُل القادَر والعاجَز، واملسافَر واملريَض، 

فلامَّ قال: ) ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ( أفاد ذلك أنَّ هناك 
ُأناسًا اسُتثنوا من هذا احلُكم.

أنَّه بادر  ومع أنَّ للصوم أحكاًما كثريًة -ستأيت يف اآليات- إال 
بذكِر التيسري وما ترتاح به النفوس؛ لئال يظنوا أنَّ الصوم واجٌب يف 

كلِّ حال، فمن كان هذا وصفه -أي: مريًضا أو مسافًرا-، )چ 
ام ُأَخر، ففي الكالم إجياز  چ ڇ ڇڇ (، أي: فأفطر فعليه عدٌة من أيَّ

باحلذف، وهذا كقوله تعاىل: ) ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ( التقدير: فَحَلَق َأو قص، فعليه فديٌة.

فر. وَذَكر هنا سببني للفطر: املرض والسَّ

فذكر املرض يف قوله Q: ) ڄ ڃ ڃ ڃ ( أي: من 
ٌة من أياٍم  قام به وصف املرض -الذي يشقُّ معه الصوم-، فعليه عدَّ

ُأخر، أي: فإنه ُيفطر، ويقيض يف أياٍم ُأَخر.

آيات الصيام
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ُيفطر  فإنه  الصوم،  بسبب  شفاُؤه  ر  يتأخَّ كان  من  أيًضا:  ومثله 
ويقيض.

امُلبيح  السفر  أي:   ) چ  چ   (  :Q قوله  يف  السفر  ذكَر  ثم 
َعِن  َوَضَع  اهللَ  »ِإنَّ   :× قال  السنة،  يف  أيًضا  ذلك  وجاء  للفطر، 
ْومَ«)1(، فمن كان عىل سفٍر فإنه ُيفطِر ويقيض، ولكنَّه ال  امُلَسافِِر الصَّ
ُيفطِر إال إذا تلبَّس بالسفر، وهذا -واهلل أعلم- هو السُّ يف التعبري 
بقوله: )چ  چ(، ومن معاين )چ(: االستعالء والتمكن، كام 

يف قوله Q: ) ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ( ]البقرة:5[.

وقال هنا: )    چ  چٍ(، ويف املرض قال: )  ڄ  ڃ     ڃ    
ڃ ( ومل يقل: عىل مرٍض، وهذا من رمحة اهلل Q؛ ألنَّ املرض-
ٌة فُيباح الفطر، أما السفر  مطلق املرض- إذا كان يف الصوم معه مشقَّ

فال ُيفطر إال إذا تلبَّس به.

إذا  إال  ُيفطر  ال  املسافر  أن  إىل  العلم:  َأهل  مجهوُر  ذهب  وقد 
فهو  البلد  يف  دام  »فام  اهلل-:  -رمحه  ُقدامة  ابن  قال  الُعْمران،  فارق 
من  خيرَج  حتى  مسافًرا  بكونه  ُيوصف  وال  حارض(،  )أي:  شاهٌد 
يف  كان  ومهام  ہھ(،  ہ  ہ  ہ  )ۀ   :Q قال  البلد، 

البلد، فله حكُم احلارضين«)2(.

 ،)1667( ماجه  وابن   ،)715( والرتمذي   ،)2408( داود  أبو  أخرجه   )1(
والنسائي )2274(.

ينظر: املغني 346/4 - 347.  )2(
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السفر،  نية  د  ُيباح له اجلمع والقص بمجرَّ وإذا كان املسافر ال 
فكذلك الصوم ال ُيباح له إال إذا تلبَّس به)1(.

× سافر إىل  النبي  أنَّ  ابن عباس  -املتفق عليه-،  ويف حديث 
مكة وهو صائٌم، قال: »فلم ُيفطر إىل حني بلَغ ُعْسفان«)2(.

فنفهم  ما خالَفه،  الباب، فسقط  القرطبي: »وهذا نصٌّ يف  قال 
إذا  بالسفر  وتلبُُّسه  بسفِره،  تلبَّس  إذا  ُيفطر  إنَّام  املسافر  أنَّ  من هذا: 

فارق الُعْمران«)3(.

فإذا سافر، فام األفضل: أيصوم أم يفطر؟

اجلواب: هذا فيه تفصيل: 

* فإذا كان الصوم يُشقُّ عليه، فاألفضل له -حينئٍذ- أن ُيفطَِر، 
َفِر«)4(. َياُم يِف السَّ قال ×: »َلْيَس ِمَن الرِبِّ الصِّ

يف  أفطر  السفر  أراد  إذا  أنه  أنس   عن  ذكر  وقد  السابق،  املصدر  ينظر:   )1(
منزله، قال حممد بن كعب: فدعى أنٌس بالطعام -وهو يف منزله-، فقلت له: 

سنَّة؟ قال: نعم، رواه الرتمذي )799(.
»وعىل  قدامة:  ابن  قال  العلم،  أهل  عند  صحته  يف  ٌم  ُمتكلَّ األثَر  هذا  لكنَّ   
منزله  يف  أي:  منزله«،  »يف  كعب:  بن  حممد  قول  أنَّ  فيحتمل  ثبوته،  تقدير 
الذي هو يف سفره«، واملسافر معلوم أنه يميض، ثم يقف وينزل منزاًل، ثم 

يميض وهكذا.
أخرجه البخاري يف مواضع منها: )1842(، ومسلم )1113(.  )2(

اجلامع ألحكام القرآن )3 / 133(.  )3(
أخرجه البخاري )1844(، ومسلم )1115(.  )4(

آيات الصيام
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ًة بالغًة، َفيتعنيَّ له الفطر بال ريب؛  * وإذا كان يشقُّ عليه مشقَّ
، وبلغه أنَّ الصحابَة شقَّ  وهلذا ملا سافر النبيُّ × ومعه الصحابُة 
عليهم الصوم، دعا بامٍء بعد العص، فرفعه ورشب، ثم بلغه أنَّ قوًما 

َبُقوا عىل صيامهم فقال: »ُأوَلِئَك الُعَصاُة«)1(.

* أالَّ َيُشقَّ عليه الصوم، فإنَّ األفضَل له أن يصوم، كام يوجد 
يف هذا الزمان، فإنَّ السفر مريٌح عند كثري -وهلل احلمد-، السيام يف 
ة،  الذمَّ إبراِء  من  فيه  ملا  وذلك  يصوَم؛  أن  له  فاألفضل  الطائرات، 
]البقرة:  ) ڦ ڦ(  يقول:   Q واهلل  اخلري،  إىل  واملسابقة 

امه. 148[، وألنَّه ال يدري ما َيعِرُض له يف قاِدم أيَّ

ومن فوائد املبادرة: أنه أهوُن عليه؛ ألنه يصوم مع الناس، وهذا 
ب.  جمرَّ

فطَره  فإنَّ  ة-؛  املشقَّ عدم  مع  -يعني:  احلال  هذه  يف  أفطر  ولو 
.Q جائز؛ ألن هذا رخصة من اهلل

بَن  محزَة  أنَّ  عائشة   حديث  من  »الصحيحني«  يف  وثبت 
×، فقال: َأصوم يف السفر؟ قال:  عمرٍو األسلميَّ  سأَل النبيَّ 

»إِْن ِشْئَت َفُصْم، َوإِْن ِشْئَت َفَأْفطِْر«)2(.

ويف لفٍظ ملسلم، أنَّه × قال له: »ِهَي ُرْخَصٌة ِمَن اهللِ، َفَمْن َأَخَذ 

أخرجه مسلم )1114(.  )1(
أخرجه البخاري )1841(، ومسلم )1121(.  )2(
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هِبَا َفَحَسٌن، َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيُصوَم َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِه« )1(.

ويف »صحيح مسلم« من حديث أبى سعيٍد وجابر  قاال: 
َيِعيُب  وال  املفطُر،  ويفطُر  الصائُم،  فيصوُم   ،× النبيِّ  مع  )سافرنا 

بعُضهم عىل بعض( )2(.

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ(   ( وتلحظ يف قوله تعاىل: 
باحلكم،  أوىل  م  املقدَّ أن  عىل  يدلُّ  وهو  السفر،  عىل  املرض  تقديَم 
خصة أقوى من اقتضاِء السفر هلا)3(، عىل أنَّ هذا  فاقتضاُء املرِض للرُّ

التقديَم ُمطَّرٌد يف النصوص، ومنه آية التيمم، قال تعاىل: )ٹ  ٹ           
ڤ  ڤ    ڤ  ڤ( ]املائدة:6[، ويف حديث أيب موسى  قال، قال 

رسول اهلل ×: »إَِذا َمِرَض الَعْبُد َأْو َساَفَر« احلديث)4(.

* قوله Q: )چ چ ڇ ڇڇ (:

)چ( بمعنى: معدودة ) چ ڇ ڇڇ( بإطالق، وعليه: 

أخرجه مسلم )1121(.  )1(

أخرجه مسلم )1117(.  )2(
قال سيبويه يف الكتاب )34/1(: »وكأهنم ]أي: العرب[ إنام يقدمون الذي   )3(

بيانه أهمُّ هلم، وهم ببيانه أعنى، وإن كانا مجيًعا يامهنم ويعنياهنم«.
× حني طاف يف نسكه خرج  النبي  قلت: وهلذا شاهد يف السنة، وهو أن   
إىل الصفا، فلام دنا منه قرأ: ﴿ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾، ثم قال: »أبدأ 
بام بدأ اهلل به«، فبدأ بالصفا. رواه مسلم )1218(، و يف رواية عند النسائي 

)2962( بلفظ األمر: »ابدأوا بام بدأ اهلل به«.
أخرجه البخاري )2834(.  )4(

آيات الصيام
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يف  يقضيا  أن  فلهام  الصيف،  يف  واملسافر-  املريض  -أي  أفطرا  فلو 
الشتاء، مع أنَّ هناَر الصيف طويل، وهناَر الشتاء قصري، والدليل أنَّ 

اآليَة مطلقٌة. 

أن  يصحُّ  مما  يوم  كلَّ  يشمل   ) ڇڇ  ڇ  چ  چ   ( وقوله: 
هو  وهذا  الشمس،  غروب  إىل  الفجر  طلوع  من  يوم؛  عليه  ُيطلق 

اليوم الرشعي. 

ومن فوائد اآلية الكريمة:

قة، والدليل عىل ذلك:  1- أنَّه جيوز أن يصوم هذه األيام متفرِّ
أنَّ اآلية مطلقة، أي: إن قوله: )چ( جاء بالتنكري واإلطالق، 

وال دليل عىل إجياب التتابع.

ة،  2- أن املشقَة جتلب التيسري؛ ألن املرَض والسفَر مظِنَُّة املشقَّ
عليها  يدور  مخس  قواعَد  من  قاعدٌة  وهذه  التيسري،  جتلب  واملشقُة 

الرشع)1(.

القواعد الفقهية اخلمس الكربى، هي:  )1(
2- املشقة جتلب التيسري. 1- األمور بمقاصدها.    

4 - اليقني ال يزول بالشك. 3 - الرضر يزال.     
مة. كَّ 5 - العادة حُمَ  

وقد نظمها بعضهم فقال:  
وكذا املشقـة جتـلـب التيسـريا مت     رضٌر ُيزال وعادٌة قد ُحكِّ  
والنية اخلص إن أردت أجورا ًنا   والشك ال تـرفع به متَيقَّ  

ينظر: إعانة الطالبني للدمياطي )126/1(.  
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وقوله: )ڇ( نعٌت أليام)1(.

* قوله Q: ) ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ (:

قوله: )ڇ ڍ ڍ ( اجلملة عطٌف عىل قوله تعاىل: 
)ٹ ٹ ٹ(، وجاء بينهام الفاصُل املطمئُن للنفوس، 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ( تعاىل:  قوله  وهو  للحرج،  افُع  الرَّ
چ(.

وقوله: )ڍ( أي: يستطيعونه.

وقوله: )ڌ( أي: يفتدون هبا.

وقوله: )ڌ ڎڎ( هذا بياٌن للفدية، أي: وعىل من كان 
يستطيع أن يصوَم وال يريد الصيام عليه أن ُيطِعم عن كلِّ يوم َأفطَره 

مسكينًا.

بالوجوب،  ُنسخ  ثم  الصيام،  فرض  أوِل  يف  كان  احلكُم  وهذا 

ُأَخر: ممنوع من الصف للوصفية والعدل، و)ُأَخر( مجع، مثل ُكربى وُكرَب،   )1(
وهذا اجلمع نعت أليام، وجيوز يف غري القرآن:   فعدة من أيام أخر  ى، وقد 
أن  وجهان:  وصفه  يف  جيوز  يعقل  ال  ما  مجع  أن  وهي:  قاعدة،  آنًفا  ذكرنا 
يعامل معاملة مجع املؤنث السامل كام هنا، وأن يعامل معاملة الواحدة املؤنثة، 

ومنه قوله Q: )ڎ  ڈ  ڈ  ژ ( ]طه: 18[.
معاملته  هنا  أوثر  »وإنام   :)272/2( املصون  الدر  يف  احللبي  السمني  قال   
معاملة اجلمع؛ ألنه لو جيء به مفرًدا، فقيل: عدة من أيام أخرى، ألوهم 

أنه وصف لعدة، فيفوت املقصود«.

آيات الصيام
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قال:  األكوع   ابن  سلمة  حديث  من  »الصحيحني«  يف  ثبت  كام 
من  كان  ) ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(،  نزلت:  ملا 
فنسختها)1(،  بعدها  التي  اآليُة  نزلت  حتى  ويفتدي،  ُيفطَر  أن  أراد 

وهي قوُله Q: ) ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   

ہھ  ( ]البقرة 185[)2(، فصار الصياُم فرًضا عىل املكلَّفني.

كان  حيث  الترشيع،  يف  ج  التدرُّ وهي  فائدة،  فيه  النسُخ  وهذا 
الصوم يف أول األمر عىل التخيري، ثم جاء عىل احلتم والفرض.

* قوله Q:  ) ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ (: 

)ژ( أي: فمن تطوع بخري، أو تطوع تطوًعا خرًيا )3(، ومعنى 

اآلية: أن َمن زاد يف الفدية عىل إطعام أكثر من مسكني؛ فهو خرٌي له، 
وهذا كقوله × لرجل جاَء بناقٍة فتيَّة عظيمة، وإنام عليه بنت خماض 

ا؛ َفُهَو َخْيٌ َلَك«)4(. أو لبون: »َذلَِك الَِّذي َعَلْيَك، َوإِْن ِزْدَت َخْياً

أخرجه مسلم )1145(.  )1(

أخرجه مسلم )1145(.  )2(
نعًتا  جتعله  أن  ولك  بخري،  تطوع  فمن  أي:  اخلافض،  بنزع  منصوب  هو   )3(

للمفعول املطلق: فمن تطوع تطوًعا خرًيا.
رواه اإلمام أمحد )142/2(، وأبو داود )1583(، وابن خزيمة )2277(، عن ُأيبِّ   )4(

. ابن كعب 
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وفيه من الفوائد:

أنَّ العبَد كلَّام زاد يف العبادة والطاعة؛ فهو خرٌي وال ريب.

* قوله Q: )   ک  ک  ک   گ (:

أي: صومكم خرٌي لكم من الفدية)1(، وفيه ترغيٌب يف الصوم، 
ة عىل أنَّ الصوَم أفضُل للمسافر إذا مل يكن  وتأنيٌس به، ويف اآلية حجَّ

ة. فيه مشقَّ

واخلطاب يف قوله: )ک  ک  ک   گ( خاٌص بالذين 
يطيقونه،  للذين  خطاٌب  فهو  يصوموا،  وال  يفتدوا  أن  يريدون 
لوا املشقَة خرٌي لكم من  ا املطيقون وتتحمَّ واملعنى: وأن تصوموا أيُّ

اإلفطار والفدية.

ويف اآلية من الفوائد:

ثبت  فإذا  الفدية،  من  خرٌي  فالصيام  األعامل،  تفاضل  ُثبوت 
أنَّ  العاملني، وال شك  تفاضل  يستلزم  ذلك  فإن  األعامل،  تفاضل 

العباد يتفاضلون يف العبادات.

* قوله Q: ) گ گ ڳ (:

أي: إن كنتم تعلمون فوائد الصوم فصوموا)2( .

ک    و)   مبتدأ،  املضارع  والفعل  املصدرية   ) ( من  املنسبك  املصدر   )1(
گ( خربه.

الرشط  وجواب  الرشط،  فعل  ڳ(  گ  و)  رشطية،  گ(   ( ألن   )2(
حمذوف، والتقدير: إن كنتم تعلمون فوائد الصوم فصوموا.

آيات الصيام
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وفيه: احلضُّ عىل الصيام، والتنبيُه إىل فضيلة العلم، وأنَّ العلَم 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   (  :Q اهلل  قال  دالٌّ عىل اخلري، حاثٌّ عليه، وقد 

ېئ ېئ ىئ ىئ(  ]الزمر:9[.

اآلية الثالثة:

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   (
ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ۉ ې ې ې ې ( ]البقرة: 185[.
اًما معدودات،  مناسبة هذه اآلية ملا قبلها: أنَّه  ملا أمَر بالصيام أيَّ
سبحانه:  فقال  شهر،  وأهنا  ة،  امُلدَّ بتحديد  َأتبَعه  مبهاًم،  العدُد  وكان 

)ڳ ڳ( .

فقوله: ) ڳ ڳ( خرٌب ملبتدأٍ حمذوف تقديره: )هي( أي: 
األيام املعدودات شهر رمضان.

ي  الزمان، وهى ما بني اهلاللني، وسمِّ ة من  والشهر اسٌم للمدَّ
الشهُر بذلك الشتهاِره.

ر، وكلُّ شهٍر فهو مذكر إل الـُجامديني، قال  وشهر رمضان مذكَّ



35

اء)1(. ذلك الفرَّ

مضاِء، وهي احلرارة؛ ألنَّ  ي رمضان بذلك اشتقاًقا ِمَن الرَّ وُسمِّ
ي ربيع ملوافقته  هذا الشهَر صادَف موسم احلرِّ عند تسميتِه، كام ُسمِّ
بيع، ومُجادى؛ ألنَّه وافَق وقَت مجود املاء، ورجب لرتجيب  موسم الرَّ
العرب إياه أي:تعظيمهم له، أو لقطع القتال فيه، وذو القعدة للقعود 
مالبسة،  ألدنى  تكون  العرب  عند  والتسميُة   ،)2( الخ  احلرب،  عن 

فظهر بذلك أن تسميته برمضان قديمٌة قبل اإلسالم.

استدلَّ  رمضان،  إىل  شهر  بإضافة  ڳ(  ڳ   ( وقوله: 
باإلفراد، واجلمهور عىل  يقال )رمضان(  أن  به بعضهم عىل كراهة 
دون  رمضان  ذكر  فيها  التي  الصحيحة  األحاديث  ملجيء  جوازه؛ 
إضافة، كقوله ×: »َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِْياَمًنا َواْحتَِساًبا...« احلديث)3(. 

وما ُروي من قول: »ال تقولوا: رمضان«؛ فهو حديث ال يصح.

ومن فوائد اآلية:

ه اهلل Q بفرض الصيام  فضيلُة هذا الشهر الكريم، حيث اختصَّ
فيه من بني سائر الشهور.

ثم وصف اهلل سبحانه هذا الشهر بام فيه تفخيمه وتعظيمه، فقال 

تاج العروس )519/7( )مجد(.  )1(
ينظر : األزمنة واألمكنة للمرزوقي )276/1(.  )2(

أخرجه البخاري )38(، ومواضع أخرى، ومسلم )760(.  )3(

آيات الصيام
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Q: ) ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ (.

القرآن: اسٌم لكالم اهلل تعاىل، وهو َعَلٌم عىل الكتاب الذي نزل 
عىل حممد × . 

وهو  كران،  والشُّ كالُغفران  -باهلمز-،  قرأ  مصدر  والقرآن: 
بمعنى  والكتاب  املرشوب،  بمعنى  كالرشاب  املقروء،  بمعنى 

املكتوب.

اْبُتِدئ  الذي  أي:  ڱ(  ڱ  ڱ  ڱ   (  :Q قوله   *
إنزال القرآن فيه، فإنَّ الليلَة التي نزل فيها جربيل  عىل النبي × 
بقوله Q: )چ چ چ ڇ ڇ ( ]العلق:1[، كانت هذه الليلة يف 

رمضان.

فمعنى إنزاِل القرآِن فيه: أي ابتداء نزوله عىل حممد ×، وهذا 
)ې ې ى ى   :Q آيات كثريٍة، منها قوله  املعنى جاء يف 
ائ ( ]النساء:105[، وقوله سبحانه وتعاىل: )ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ( ]النساء: 113[.

پ پ   ( تعاىل:  ابن عباس  يف مثل قوله  وصحَّ عن 
اللوِح  ]الدخان: 3[: )أنَّ جربيل نزل بالقرآن من   ) پ پ ڀ 

ة يف السامء الدنيا()1(. املحفوِظ إىل بيِت العزَّ

الكربى  يف  النسائي  وأخرجه   ،)542/23( التفسري  يف  جرير  ابن  أخرجه   )1(
)7991(، والضياء املقديس يف املختارة )151(.
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ة يف السامء الدنيا،  أي: إنه ُفصل عن اللوح املحفوظ إىل بيت العزَّ
اًم- بحسب الوقائع. اًل -أي: منجَّ ثم نزل بعد ذلك ُمَفصَّ

وهذا األثر عِن ابن عباس خرٌب عن إنزاٍل غيبيٍّ آخر، وهو إنزاله 
مجلًة واحدة من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا، وال ُيعلم له خمالٌف، 

فكان إمجاًعا.

ويف اآلية داللٌة ظاهرٌة عىل فضيلة هذا الشهر، حيث ُجِعَل وقًتا 
إلنزال أفضل الكتب عىل أفضل األنبياء.

* وقوله Q: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( 
هدًى وبيِّنات: حاالن من القرآن:

)ں( أي: هادًيا للناس يتدون به إىل احلقِّ واخلري.

)ڻ(: مجع بيِّنة، صفٌة مشبَّهٌة من باَن إذا ظهر وَوضح.

)ڻ( صفة ملحذوف تقديره: آيات، وال نقول: القرآن 
بينات، ألهنا مؤنث، ويؤيِّد ذلك قوله تعاىل: )گ  گ      گ  ڳ  
( ]العنكبوت: 49[، ومعنى كونه آيات  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 

ٌة عىل احلق، وعىل صدق  بينات، أي: براهني وعالمات واضحة دالَّ
ما فيه. 

* وقوله Q: ) ڻ ڻۀ( صفة لبيِّنات.

أن  واملعنى:  كران،  والشُّ كالُغفران  َفَرق،  مصدر  والفرقان: 
القرآَن َيفُرق بني احلق والباطل بام فيه من احِلَكِم واألَحكام.

آيات الصيام
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ثم قال تعاىل: ) ۀ ہ ہ ہ ہھ(:

بعدها  ما  إن  التفريع؛ أي:  فاء  ى  ُتسمَّ )فمن(  الفاء يف قوله: 
منكم  األمر كذلك، فمن شهد  كان  إذا  يعني:  قبلها،  ما  ٌع عىل  ُمفرَّ
الشهر فليصمه، ولك أن تسميها :الفاء الفصيحة، وهي التي ُتْفِصُح 

عن رشٍط مقدر.

الشهر  منكم  حرض  فمن  أي:  ہ(  )ۀ   :Q قوله   *
فليصمه، أي: يف الشهر، و)ہَ(: منصوٌب عىل الظرفية، وليس 
مفعواًل؛ ألننا لو قلنا: إنَّ الشهَر مفعوٌل به النطبق هذا عىل املسافر، 

فاملسافر يشهد الشهر، وأما الذي ال يشهد الشهر فهو امليت!

يف  حرض  من  أي:  ہ(  ہ  ہ  ۀ   ( قوله:  أنَّ  فتبنيَّ 
أيًضا  وكان  املسافرين،  من  وليس  احلارضين،  من  أي:كان  الشهر، 

من امُلكلَّفني.

وهو  مذكور،  الشهر  ألنَّ  الذكري؛  للعهد  )الشهر(  يف  و)أل( 
شهر رمضان.

* وقوله Q: ) ۀ ہ ہ ہ ہ(:

إظهاٌر يف مقام اإلضامر، ولو جرى السياق عىل ما هو له لقال: 
)فمن شهده منكم(، واإلظهار يف مقام اإلضامر له فائدتان: 

أولمها: تعظيم هذا الشهر، وهذا كقوله تعاىل: ) ے       ۓ  ۓ  
ڭ ( ]احلاقة: 2-1[.
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والثانية: كامُل البيان، فقوله: )ۀ ہ ہ ہ (، وقوله
Q: )ہ( جواب الرشط، واملعنى: فْليُصْمه مجيعه من أوله 
الشهر  منكم  فمن شهد  يقل:  ومل  االستيعاب،  آخره عىل سبيل  إىل 

فليُصْم فيه؛ ألنه لو قال ذلك ألْوَهَم أن ُيَصاَم بعضه.

عىل  ُكلِّه  رمضاَن  صوم  وجوب  عىل  الكريمة  اآلية  ودلَّت 
املكلَِّف، وهذه اآلية ناسخٌة لسابقتها، كام جاء ذلك عن سلمَة ابِن 

م ذكر ذلك. األكوع يف »الصحيح«، وتقدَّ

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ( تعاىل:  قال  ثم 
ڭ ڭ(:

باقيٌة  فالرخصة  منسوخة،  أهنا  م  ُيتوهَّ لئالَّ  اجلملة  هذه  أعاد 
للمريض واملسافر، وأما التخيري بني الصوم والفدية فمنسوخ. 

وحذف اجلار واملجرور )منكم( إجياًزا، وإحالًة عىل ما مىض.

وتأمل كيف قال هنا: )ھ ھ ھ ( بينام قال يف اآلية 
السابقة: )ڄ  ڃ     ڃ      (، ثم علََّل  تلك الرخصة بأمرين: 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   (  :Q قوله  األول: 
ۋ(.

والثاين: قوله Q: ) ۋ ۅ (، واملعنى: أباح لكم 
الرخصَة؛ ألنَّه  يريد بنا اليَس وال يريد العس، ويريد أن نكمل 

َة. ة، فنلَحَق باآلخرين الذين َأكَمُلوا العدَّ العدَّ

آيات الصيام
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ثم قال تعاىل: ) ۇ ۇ ۆ ۆ (:

لكم  اهللُ  ُيِبُّ  أي:  باملحبَّة،  وُتفسَّ  الرشعيَّة،  اإلرادُة  هذه هي 
اليَس.

وال تكون اإلرادُة الرشعيَُّة إال يف أمٍر ُيِبُّه اهلل، وال يلزم وقوعه، ومن 
هذا النوع قوله Q: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( ]النساء:27[.

ويقابل اإلرادَة الرشعيََّة نوٌع آخر، وهي اإلرادُة الكونيَّة، وهي 
            :Q قوله  ومنها  الكائنات،  بجميع  وتتعلق  باملشيئِة،  ُتفسَّ  التي 
]األنعام:125[،  پپ(  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   (

وهذه اإلرادُة الكونيُة تكون فيام يبُّه اهلل وما ال ُيبُّه، ويلزم وقوعه.

ولعدم فهم اإلرادة بنوعيها ضلَّت أفهاٌم، وزلَّت أقداٌم، نسأل 
اهلل العافية والثبات عىل اهلدى.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

1- إثبات الرخصة بالفطر للمريض واملسافر.

2- إثبات كامِل رمحتِه جلَّ وعال، ورأفته بعباده.

3- األمر بإكامل العدة، أي: باإلتيان بالصيام كاماًل.

وهلل  أحكامها،  مجيع  يف  اليس  عىل  مبنيٌة  الرشيعَة  هذه  أنَّ   -4
ْيَن ُيسٌ«)1(. احلمد واملنة، كام قال ×: »إِنَّ الدِّ

رواه البخاري )36(.  )1(
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ثم قال تعاىل: ) ۈ ۈ ٴۇ ۋ(:

ملا كان قول اهلل Q: )ۇ ۇ ۆ ۆ( ال يستلزم عدَم 
إرادة العس َأْتَبَعه بقولِه: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ(، ففيه فائدتان:

األوىل: رفُع احتامل عدِم إرادة الُعس.

والثانية: فيها تأكيد أيًضا.

وفائدُتا:  بمعنيني،  معنيني  مقابلة  البالغيني-  -عند  اآلية  ويف 
التأكيُد ورفع االحتامل.

ثم قال تعاىل: ) ۅ ۉ ۉ ې ې(:

م ِمَن األمر بالصيام والرخصة.  تعليٌل جلميع ما تقدَّ

* قوله Q: ) ۅ ۉ (:

الالم للتعليل: أي ألجِل أن تكربوا اهلل، فتقولوا: اهلل أكرب، وقد 
ة، بغروب  أخذ اجلمهوُر من اآلية مرشوعيَة التكبري عند إكامل العدَّ
شمس آخِر يوٍم من رمضان، فيبتدُئ التكبري من غروب شمس آخر 
التكبري-، وإنام الذي  يوم، ومل يثبت بذلك حديث مرفوع -أعني: 
ثبت عن ابن عمَر  -كام عند البيهقي وابن أيب شيبة-: أنه كان 

ُيكربِّ من حنِي خروجه من بيته إىل املصىل)1(.

التكبري؛  ن  تتضمَّ صيغٍة  أيَّ  أن  ۅ(:   ( قوله:  وأفاد 

مصنف ابن أيب شيبة، رقم )5665(.  )1(

آيات الصيام
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فإنه يصل هبا املقصود، مثل: اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل، واهلل 
أكرب، اهلل أكرب وهلل احلمد.

وقوله تعاىل: )ۉ ې ې(:

ة،  مصدريَّ و)ې(  ألجل،  أي:  للتعليل)1(،  )ۉ( 

اكم. وا اهلل عىل ِهدايتِه إيَّ ُ والتقدير: لُتكربِّ

فنسأله  الذي يدي هو اهلل جلَّ وعال،  أنَّ  دليٌل عىل  اآلية  ويف 
سبحانه أن َيِْدَينا رصاَطه املستقيم، وأن ُيَثبَِّتنا عليه.

قوله تعاىل: ) ې ې (:

املتناول  املعروف  الشكر  تشكرون،  كي  أي:  آخر،  تعليٌل  هذا 
م من  للسان واجلَنان واألركان، أي: تشكرونه  عىل مجيع ما تقدَّ

نصَّ عىل ذلك ابن هشام يف »مغني اللبيب« )191(، فإنه ذكر اآلية شاهًدا   )1(
ملجيء )عىل( بمعنى التعليل.

و)ۉ ې ې( ما: هنا مصدريٌة، أي: لتكربوا اهلل عىل ِهدايتِه إياكم،   
وهل يصلح أن تكون )ما( اساًم موصواًل؟ قال بذلك بعض امُلْعِربني، وفيه 

ُبعٌد ألمرين:

األول: أن ذلك يستلزُم حذف العائد، وال ينبغي اللجوء إىل حذفه ما أمكن   
ذكره.

والثاين: احتياجُه إىل حذِف مضاٍف، فيكون التقديُر: ولتكربوا اهلل عىل اتِّباع   
الذي هداكم إليه.

فالقول بأن )ما( اسم موصول فيه ُبعد، فال ينبغي أن يسلك سبيُله.  
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األمر بالصيام والرخصة، وعىل إرادته الُيس، وعدم إرادته العس، 
اكم. ة، وعىل هدايتِه إيَّ وعىل إكامل العدَّ

قوله:                    من  َأَعمُّ   ) ې  ې   ( تعاىل:  وقوله 
؛ وذلك ألنَّ  ) ۅ ۉ (، فهو من عطِف العام عىل اخلاصِّ
الشكر يكون باألقوال وباألفعال، وأما التكبري فبالقول، فمضمون 

مجلة ) ې ې( أعم من )ۅ ۉ(.

والشكُر حمبوب هلل جل وعال؛ وهلذا َحَرَص إبليُس عىل أن يصد 
)ڌ ڎ  م، فقال -فيام أخرب اهلل عنه-:  العباَد عن شكِرهم رهبَّ
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ ( 

]األعراف:17[.

الشاكرين، وأن يشملنا  فنسأل اهلل أن جيعلنا وإياكم من عباده 
مجيعنا برمحته وعفوه.

اآلية الرابعة:

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى 

ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]البقرة:186[.
ومراعاة  بالصيام،   Qأمرهم ملا  أنَّه  قبلها:  بام  اآلية  هذه  صلة 
العدة، وحثَّهم عىل التكبري والشكر؛ بنيَّ أنه تعاىل مطَّلٌع عىل أحواهلم، 

سميٌع ألقواهلم، جميٌب لدعائهم.

آيات الصيام
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وقوله تعاىل: ) ى ائ ائ ەئ(:

اخلطاب هنا للنبيِّ ×، وهو معلوم وإن مل يسبق له ذكر، وهذا 
فيه من ترشيف  ما  مع  اخلطاب،  وتلوين  األساليب،  التفنُّن يف  من 

النبيِّ ×.

واملراد بالعباد: املؤمنون؛ بدليل أنَّ اآلياِت كلَّها يف بيان أحكام 
الصوم.

والغالب يف العباد إذا ُأِضيُفوا إىل ضمري الربِّ تعاىل: أنَّ املراَد هبم 
املؤمنون، ويف هذا رشٌف هلم، وقد يقع لغريهم، لكنَّه قليل، كقوله 
Q: ) ک گ گ گ ( ]الفرقان: 17[، فهؤالء ليسوا 

مؤمنني، واملراد: توبيخهم وتقريعهم.

عن  أي:  ەئ(  ائ  ائ  ى   ( وعال:  جل  وقوله 
ەئ   ( وتعاىل:  سبحانه  قوله  بدليل  عاء؛  للدُّ إجابتي  وعن  ُقريب، 

وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ(.
وقوله: ) ەئ وئوئ(:

مل يقل: فقل هلم: إين قريب -كام هي عادُة القرآن يف اإلجابة عن 
العبَد يف حالة  أنَّ  إىل  أعلم- مشري  مثل هذه األسئلة وذلك -واهلل 
ربِّه،  وبني  بينه  واسطَة  ال  وأنَّه  وأقرهِبا،  املقامات  أرشِف  يف  عاء  الدُّ

ويف هذا ترغيٌب يف الدعاء ووعٌد باإلجابة.

وما ُذكر يف الكتاب والسنة من قربه ومعيَّته Q ال ينايف ما ُذكر 
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ه  من علوه وفوقيَّتِه، فمن صفاته سبحانه العلوُّ والقرب، وها يف حقِّ
جيتمعان لعظمتِه وكربياِئه وإحاطته من كلِّ وجٍه، فهو سبحانه َيْقُرب 
وينزُل كيف شاء، مع وصفه بالعلوِّ املطلق، فإنه سبحانه وتعاىل ليس 

ه.  ه، القريُب يف علوِّ كمثله يشء يف مجيع نعوتِه، فهو العيلُّ يف دنوِّ

ثم قال تعاىل: )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ(:

( يف قوله: ) ەئ وئ(، وفيها حتقيٌق للقرب،  اجلملة خرب ثان لـ )إنَّ
ووعٌد للداعي باإلجابة، وهذا مقيٌَّد بمشيئته سبحانه، كام قال تعاىل: 
ۈ(  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے 

]األنعام: 41[، فقيَّده باملشيئِة.

بقراءة  ختفيًفا  ووقًفا،  وصاًل  الياء  بحذف  ۈئ(:   ( وقوله: 
َحْفص، واألصل: دعاين.

ويف اآلية من الفوائد:

) ۆئ  عاء من أسباب اإلجابة لقوله:  الدُّ 1- أنَّ اإلخالَص يف 
ۈئ( .

مع هلل جلَّ وعال، وكامل القدرة له؛ ألنَّه ال َيِعد  2- إثباُت السَّ
باإلجابة إال من كان قادًرا.

3- ويف جميء هذه اآلية بني آيات الصيام إشارٌة إىل أنَّ الصياَم من 
عاء، وأنَّ شهر رمضان موسم إجابة الدعوات. أسباب إجابة الدُّ

آيات الصيام
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ثم قال سبحانه وتعاىل: ) ېئ ېئ ېئ ىئ(:

َي الفعُل بالالم. االستجابة: هي االستسالم واالنقياد؛ ولذا ُعدِّ

وقوله: ) ېئ ىئ( أي: يدوموا عىل إيامهنم، فاألمر هنا مراٌد 
به الدوام واالستمرار، والقرينة أهنم مؤمنون، فهذه اآلية كقوله جل 

وعال: )  چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ( ]النساء: 136[، أي: دوموا.
ثم قال تعاىل: ) ىئ ىئ (:

)كي(،  بـ:  ُتفسَّ  وهلذا  األمر،  بعد  جاءت  ا  ألهنَّ للتعليل؛  لعلَّ 
أي: كي يرشدون)1(.

ين والدنيا. شد: هو االهتداء إىل مصالح الدِّ والرُّ

مصالح  إىل  اهتدوا  وآمنوا،  استجابوا  إذا  م  أهنَّ اآلية:  ومعنى 
دينهم ودنياهم؛ ألن الرشيد من كان كذلك، أي: مهتدًيا إىل مصالح 

دينه ودنياه.

ويف اآلية: التنبيه إىل أنه ينبغي أن يكون املؤمن يف استجابته ويف 
شد، والوصوَل إىل احلق. ثباته عىل اإليامن راجًيا إصابَة الرُّ

وهذه الفاصلة: ) ىئ ىئ( ال نظري هلا يف كتاب اهلل 
جل وعال!

يقال : رَشد يْرُشد من باب: َقَتل يْقُتل، ورِشد يْرَشد من باب تِعب.  )1(
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أحسن  من  هلم  شد  الرُّ برجاء  اآليِة  »وخْتُم  حيان:  أبو  قال 
عىل  نبَّه  به،  واإليامِن  له،  باالستجابة  أمَرهم  ملا  تعاىل  ألنَّه  األشياء؛ 
أنَّ هذا التكليَف ليس القصُد منه إال وصولك بامتثالك إىل رشادك 
ُيشبَّه  اإليامن  منه يشء، ولـامَّ كان  تعاىل  اهلل  إىل  نفِسك؛ ال يصل  يف 
اهلداية- كام  الرشاد -وهو  ناسب ذكر  القرآن  املسلوك يف  بالطريق 

قال تعاىل: )ٹ   ٹ  ٹ («)1(.

اآلية اخلامسة:

ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک  ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ 
ڳ(  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک 

]البقرة:187[.

هذا رشوٌع آخر يف بيان أحكام ُأخرى للصيام.

ينظر: البحر املحيط )25/2(.  )1(

آيات الصيام
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* قوله: ) ٱ ٻ(:

فاعُله  ُيسمَّ  مل  ملا  الفعل  وُبني  وعال،  جل  اهلل  هو  أحلَّ  الذي 
اختصاًرا؛ ألنَّ الفاعل معلوم.

كام  األصل،  يف  ًما  حمرَّ كان  ذلك  بأنَّ  مشعر   ) ٱ   ( وقوله: 
سيأيت.

قوله: ) ٻ ٻ(:

َتْتَبُع  الليلَة  أنَّ  ومعلوم  صائاًم،  فيه  ُيصبح  الذي  اليوم  ليلَة  أي: 
اليوَم الذي بعدها إال يوم عرفة، فإنَّ ليلة عرفة تتبع اليوم السابق هلا.

وقوله: ) ٻ ٻ(:

ليايل  مجيَع  فيَعّم  اجلنس،  املراُد  بل  واحدة،  ليلة  املراُد  ليس 
الصيام. 

قوله: ) ٻ پ پ(:

َر لفظة )ٻ( تشويًقا له،  َفث لكم، ولكنه َأخَّ أي: أحلَّ الرَّ
فإنه قال: ) ٱ ٻ ٻ ٻ(، فصارت النفُس متطلِّعًة ملا 

. ُأِحلَّ

الرجل  يريُده  ما  كلُّ  واألزهري-:  الزجاج  قال  -كام  َفث  والرَّ
من املرأِة)1(.

معاين القرآن وإعرابه )255/1(  تذيب اللغة )58/15(.  )1(
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ِمهم ابن  وَنَقل ابُن كثري عن أربعَة عرش رجاًل من السلف يف مقدَّ
فَث هو اجلامُع)1(. عباس -ريض اهلل عنهم أمجعني-: أنَّ الرَّ

به  َيْتَبُعه وْيَتفُّ  ما  فإنَّ  فُث -الذي هو اجلامُع-،  الرَّ ُأِحلَّ  وإذا 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ( اآلية:  تفسري  يف  فنقول  أيًضا؛  حالل 

ٻ( أي: اجلامُع، وكلُّ ما يتبعه.
ومن  العالية،  القرآن  أساليب  من  فث  بالرَّ اجلامع  عن  والتعبري 
كناياته اللطيفة، وال جتد يف القرآن كلمًة نابيًة أو خارجة عن حدود 

األدب، مع أن القرآن عالَج أدقَّ املسائل يف وصال الرجل بأهله.

ومن تعبيات القرآن يف ذلك:

1- قوله: ) ڤ ڤ ( ]البقرة: 187[.

2- وقال يف سورة النساء: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( 
]النساء: 21[.

ڄ  ڄ   ( واملائدة:  النساء  يف  الوضوء  آية  يف  وقال   -3
ڃ( ]النساء:43، املائدة:6[.

ڳ  )ڳ  املحرمات:  آية  يف  سبحانه  وقال   -4
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ڻ ڻ( ]النساء: 23[.

ينظر: تفسري ابن كثري )294/1(.  )1(

آيات الصيام
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   ( األعراف:  يف  وقال   -5
ڍ ڍ( ]األعراف: 189[.

ل سورَة يوسف؛  َة ألفاِظ القرآن، فتأمَّ وإذا شئَت َأن تعرَف عفَّ
َخَطرات  رت  لرجل، وصوَّ امرأٍة  مراودِة  بسطت قصًة يف  أهنا  فمع 
ها َحَرًجا، مع هذا كلِّه، فإنك  ارة يف أدقِّ املواقف وأشدِّ النفس األمَّ
، والكلامِت املكشوفة  ال جتد يف هذه السورة شيًئا من احلديث امُلِسفِّ
التي ال تليق أدًبا، وقد نبَّه إىل هذه اللطيفة صاحب »الظالل« سيد 

قطب رمحه اهلل.

فث استهجاًنا ملا وقع  وقد جعل الزخمرشي وأتباعه)1( التعبرَي بالرَّ
، وتقبيًحا لفعلهم، وهذا ليس بصحيٍح؛ ألنَّ الرفث  من الصحابة 

م- ليس لفًظا منكًرا، وال مكشوًفا، وال خْيِدُش احلياَء. -كام تقدَّ

اه بـ )إىل(؛ لتضمني  وقوله جل وعال: ) ٻ پ پ ( عدَّ
الرفث معنى اإلفضاء، واإلفضاء هو اخللوة، وهذا التضمني فصل 

من العربية حسٌن لطيٌف، يدعو إىل األنس هبا والفقاهة فيها)2(.

ودلَّت اآليُة بطريق املنطوق عىل ِحلِّ اجلامع ليلة الصيام كلها، 

ينظر: الكشاف )257/1(. واملقصود بأتباعه الذين تأثروا به، وأفادوا منه   )1(
البيضاوي،  عىل  ني  واملحشِّ السعود،  وأيب  كالبيضاوي  القرآن؛  بالغات  يف 

كمحيي الدين زاده، والكازروين، والشهاب اخلفاجي، والقونوي.
كام يقول ابن جني يف اخلصائص )310/2(.  )2(
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ة صوم من أصبح ُجنبًا؛ ألنَّ الليلَة  ويؤخذ منها بطريق اإلشارة صحَّ
تصُدق بكل جزء من أجزائها، فمن جامع يف آخر جزء منها بحيث 
يكون متصاًل بأذان الفجر؛ فإنَّه ال يستطيع أن يغتسل إال بعد الفجر، 
فيميض عليه جزٌء من النهار وهو ُجنُب، فمن هنا كانت اآلية تشري 

إىل صحة الصوم.

فث بقوله: ) پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ثم علَّل سبحانه ِحلَّ الرَّ
ٺٺ(.

، فكلُّ واحد  )پ( أي: نساؤكم لباٌس لكم، وأنتم لباٌس هلنَّ

من الزوجني ال يستغني عن اآلخر؛ فهو لصاحبه بمنزلة اللباس.

وىف التعبري باللباس إشارٌة إىل أنَّ كلَّ واحٍد منهام يسرُت صاحبه، 
ويفظه عن احلرام.

وقوله:) پ ڀ ڀ ( تشبيه)1(.

وذكر بعض املفسين: أنَّ وجه التشبيه باللباس هو ما يظهر من 
منهام  واحٍد  يكون كلُّ  واملعانقة، حيث  التضام  الزوجني عند  حال 

لآلخر بمنزلة اللباس، كام قال النابغة اجلعدي: 

جيُع ثنى جيدها        تثنَّْت عليه فكانْت لباسا إذا ما الضَّ

وامُلشبَّه  امُلشبَّه  موجودان،  الطرفني  ألن  بعضهم؛  قال  كام  استعارة  وليس   )1(
أما  البليغ،  التشبيه  ويسمونه   ،) ڀ   ( به  وامُلشّبه   ،) پ   ( امُلشبَّه  به، 

االستعارة، فيحذف فيها أحد الطرفني.

آيات الصيام
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فث، فقال جلَّ وعال:  ثم ذكر اهلل عز وجل سببًا آخر إلباحة الرَّ
ختونوهنا  أي:  ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ 

بتعريضها للعقاب.

وذلك أهنم كانوا يرغبون يف نسائهم يف ليايل الصيام، ومنهم من 
أول اإلسالم، كام روى  فيه، وكان ذلك ممنوعًا يف  استسهَله ووقع 
البخاري يف »صحيحه«)1( عن الرباء  قال: ملا نزل صوُم رمضان 
كانوا ال يقربوَن النساَء رمضاَن كلَّه، وكان رجاٌل خيونون أنفسهم، 

) ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  فأنزل اهلل تعاىل قوله: 
ٹ ٹ ٹ ٹڤ (.

م َسَعوا يف هذا امَلْهَيِع  وعربَّ بـ )ٿ( دون ختونون؛ ألهنَّ
اهلل  غفر  ولقد  املعنى،  زيادة  عىل  تدل  املبنى  وزيادة  حثيثًا،  سعيًا 

ٹ  ٹ  ٹ   ( قال:  وهلذا  كلِّه،  ذلك  يف  عنهم  وجتاوز  هلم، 
ٹڤ(:

عىل  َعْطٌف  إنه  قيل:  ڦ(    ( والفعل  عطف،  حرف  الفاء: 
الفعل: )َعِلَم(، والصحيح أنه مَعْطوٌف عىل حمذوف، تقديره: فُتْبتْم 
ع عليكم بالرخصة واإلباحة، فرفع ما هناكم  فتاب عليكم، أي: وسَّ

من مواقعة النساء.

الواقَع  اإلثَم  ترفُع  التوبَة  أعلم-؛ ألن  بالتوبة -واهلل  وإنام عربَّ 

البخاري )1915(.  )1(
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بمقارفة املنهي عنه سلفًا.

تعاىل:  كقوله  الرتخيص،  عند  تطلق  )ڦ(  الكلمة:  وهذه 
)ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ ( ]املزمل: 20[.

مع  الذنب  أثَر  حما  أي:  ٹ(،  )ٹ  بقوله:  التوبَة  د  وأكَّ
ه خيانًة. ِعَظِمه؛ ألنَّه سامَّ

قوله تعاىل: ) ڤ ڤ (:

 ،) )ڤ   بـ  متعلِّق  احلارض،  للزمان  ظرف  )اآلَن( 

ي مبارشًة ملا يقع من التصاق البرشتني. واملبارشة هنا اجلامع، وسمِّ

واألمر يف )ڤ( لإلباحة؛ ألنَّه وقع بعد حظر، هذا قول 
مجهور األصوليني)1(.

قوله تعاىل: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(:

قوله: )ڤ( األمر لإلرشاد، ) ڦ ڦ ڦ ڦ( أي: 
ره اهلل لكم من الولد. ما قدَّ

ألنه  الولد؛  حتصيَل  غرُضه  يكون  أن  ينبغي  املبارِشَ  أنَّ  وفيه: 
أعظُم مقاصِد النكاح.

حقق شيخ مشاخينا العالمة حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل: أن األمر بعد   )1(
أو ندب،  التحريم من وجوب  التحريم يرجع إىل ما كان عليه احلكم قبل 
ابن كثري  القرآن، قال: وهو اختيار  التام يف  وقال: إن هذا ثبت باالستقراء 

والزركيش. ينظر: أضواء البيان )4/2-5( )أول تفسري سورة املائدة(.

آيات الصيام
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وقد ذكر البقاعي -صاحب »نظم الدرر«- أنَّ امتثال هذا األمر 
واهلل  الصحابة)1(،  إىل  وَعَزاه  الولد،  يف  الربكة  حصول  أسباب  من 

أعلم.

 ويف اآلية:

1- إثبات علم اهلل جل وعال؛ لقوله: )ٺ ٺ ٿ...(.

2- حتريم إرضار اإلنسان بنفسه؛ ألهنا أمانٌة عنده: )ٿ 
ٿ(.

3- ثبوت النسخ يف الرشيعة، وأنَّ النسخ يكون برفع احلظر.

4- نسخ السنة بالقرآن.

ٺ  )ٺ  تعاىل:  لقوله  والتعليل،  احلكمة  إثبات   -5
ٿ...(، فهو نسٌخ معلَّل.

6- ويف اآلية مثاٌل عىل تعليل احلكم بعلَّتني.

7- أنَّ املشقة جتلب التيسري؛ إما برتك املؤاخذة، أو برفع موِجبها، 
لقوله: ) ٹ ٹ(.

ثم قال تعاىل: ) ڄ ڄ (:

الواو حرف عطف، )ڄ( معطوٌف عىل )ڤ(، واألمر 
يف ) ڄ ڄ ( لإلباحة؛ ألنه جاء بعد حظر -كام سبق-.

نظم الدرر )353/1(.  )1(
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م النكاح؛ ألنه ألذُّ مشتهيات النفوس، وُثنِّي باألكل؛ ألنه  وُقدِّ
قوام البدن.

وقد ثبت يف »الصحيح« من حديث الرباء بن عازب  قال: 
فنام  الرجل صائاًم فحرض اإلفطار  إذا كان  د   كان أصحاب حممَّ
قبل أن يفطر مل يأكل يومه وال ليلته حتى ُيميس، فشقَّ ذلك عليهم، 
اآلية:  فنزلت  بذلك،   × النبيَّ  فأخربوا  عليه،  ُغيش  من  ومنهم 

قال:)ڄ  أن  إىل  پپ(  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڄ (، ففرح الصحابة فرًحا شديًدا)1(.

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ  تعاىل:  قال 
ڇ (.

َيْظَهر لكم ظهوًرا جليًّا، كام تدلُّ عليه  (: أي:  ) ڄ ڃ ڃ 
ل(. صيغة )التََّفعُّ

 :) چ  چ  و)  النهار،  بياض  هو  ڃ(:  ڃ  و) 
هو سواُد الليل.

وقوله تعاىل: ) چ ڇ (: )ِمْن( بيانية، أي: لبيان معنى اخليط 
األبيض.

ِض يف األفق  ويف اآلية تشبيه؛ َشبََّه أول ما يبدو من الفجر املْعرَتِ
من  وهذا  وأسود،  أبيض  بخيطني  الليل  َغَبِش  من  معه  يمتدُّ  وما 

البخاري )1915(.  )1(

آيات الصيام
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أحسن التشبيهات، قال الشاعر:

اخليط االبيض ضوُء الصبِح منفلٌق

واخليُط االسود ُجنُح الليِل مكتوُم

لداللته  باألول  اكتفاًء  الليل(  )من  األسود  اخليط  يف  يذكر  ومل 
عليه، وهذا رضٌب من اإلجياز معروف، ومنه قوله تعاىل: )ڃ  

ڃ  ڃ  چ   چ( ]النحل:81[، أي: والربد. 
ويف اآلية من الفوائد -غي ما سبق-:

يتبني  حتَّى  واجلامع،  والرشب  لألكل  حملٌّ  كلَّه  الليل  أنَّ   -1
الفجر.

2- وفيها جواز َأْن ُيصبَح الرجل ُجنًبا؛ ألنه إذا جاز له الوْطُء 
ذلك  عىل  دلَّت  الفجر،وقد  بعد  إال  االغتسال  يمكنه  مل  الفجر  إىل 
 × الرسول  أن  املتفق عليه، وهو  السنَُّة الصية يف احلديث  أيًضا 

كان ُيصبح ُجنًبا من مجاع وهو صائم)1(.

3- وفيها بيان حدِّ الصوم الرشعي، وأنه من طلوع الفجر إىل 
غروب الشمس.

4- وفيها دليٌل عىل جواز األكل ملن شكَّ يف طلوع الفجر؛ ألنه 

أخرجه البخاري )1830( ومسلم )1109( من حديث عائشة وأم سلمة   )1(
ريض اهلل عنهام.
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، وال تبنيُّ مع الشك، وهذا قول مجهور أهل   أباح األكل إىل التبنيُّ
العلم، خالًفا لإلمام مالك رمحه اهلل.

5- وفيها أنه لو أكل يظنُّ الفجر مل يطلع، ثم تبنيَّ له أنَّه طلع، 
يتبنيَّ  بقاء ما كان عىل ما كان إىل أن  فصيامه صحيح؛ ألن األصل 

خالُف ذلك.

وملا فرغ من أحكام الصيام أتبعه بأحكام االعتكاف ملا بينهام من 
املناسبة، وسلك الفقهاء مسلك القرآن يف أهنم ُيتبعون كتاب الصيام 

بكتاب االعتكاف.

قال تعاىل: ) ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ( :

له، وهو غروب الشمس، وفيه دليٌل عىل نفي الوصال  أي: إىل أوَّ
ْيُل ِمْن َهُهنَا،  للمخاطبني بإمتام الصيام، ويؤيده حديث: »إَِذا َأْقَبَل اللَّ

اِئم«)1(.  ْمُس؛ َفَقْد َأْفَطَر الصَّ َوَأْدَبَر النََّهاُر ِمْن َهُهنَا َوَغَرَبِت الشَّ

: ) ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ(: ثم قال 

)ڎ ڎ(: املبارشة هنا اجلامع فام دونه، واالعتكاف: 

لزوم مسجد لطاعة اهلل تعاىل.

وهو عبادٌة قديمٌة، وليس من خصائص هذه األمة، قال تعاىل: 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى 

ۆئ ۆئ ( ]البقرة: 125[.

رواه البخاري )1954(، ومسلم )2558(.  )1(

آيات الصيام
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ويف اآلية من الفوائد:

1-  حتريم املبارشة عىل املعتكف، ولو خرج من املسجد ملا ال 
ُبدَّ منه. 

2- أنَّ اجلامع ُيفِسُد االعتكاف، بل هو أكرب مبطالت االعتكاف؛ 
ألن النهي يقتيض الفساد.

3- احرتام املساجد.

وقد  رشط،  وهذا  مسجد،  يف  إال  يكون  ال  االعتكاف  أنَّ   -4
حكى فيه القرطبي اإلمجاع)1(، وقال ابن قدامة يف »املغني«: »ال َنعلُم 

فيه خالًفا«)2(.

5- أنَّ االعتكاَف يكون يف كلِّ مسجد، فـ)أل( هنا لالستغراق.

وأما حديث: »ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة« )3(، فهو -عىل 
اعتكاف  ال  أي:  الكامل،  االعتكاف  عىل  حمموٌل  ته-،  صحَّ تقدير 
النبوي،  واملسجد  احلرام،  املسجد  الثالثة؛  املساجد  يف  إال  كامٌل 

واملسجد األقىص.

ينظر: تفسري القرطبي »اجلامع ألحكام القرآن« )279/2(.  )1(
ينظر: املغني )461/4(.  )2(

أخرجه الطحاوي يف رشح مشكل اآلثار 40/7، والبيهقي يف السنن الكربى   )3(
317/4، وقد تكلم عليه أهل العلم، منهم: الطحاوي يف املصدر السابق، 

فلرياجع.
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بصوم؛  إال  يكون  ال  االعتكاف  أنَّ  عىل  دليٌل  اآلية  ويف   -6
ألنَّ اهلل ذكر االعتكاف يف أثناء آيات الصيام وأحكامها، وهذا هو 
مذهب املالكية وبعض الشافعيَّة، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية، 

وابن القيم يف »زاد املعاد«، وهو روايٌة يف مذهب أمحد.

ألنَّ  يوم؛  االعتكاف  مدة  أقل  إنَّ  قال:  من  باآلية  استدلَّ   -7
اليوم أقل مدة للصيام.

ثم قال تعاىل: )ڑ ک ک ک ک(:

)ڑ( املشار إليه ما ُذكر من أحكام األكل والرشب واملبارشة 

يف ليايل الصيام، و) ک ک( أي: أحكامه.

وقوله جل وعال: )ک ک( أبلغ يف التحذير من قوله: 
ألنَّه  أخرى؛  آيات  يف   ]229 ]البقرة:  ۇئۆئ(  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   (

يرشد إىل االحتياط؛ فمن َقُرَب من احلدِّ يوشك أن يقَع فيه.

املقاصد، واهلل جل  الوسائل هلا أحكام  أنَّ  ويف اآلية دليٌل عىل 
م كلَّ ما يوصل إليه. م شيًئا حرَّ جالله إذا حرَّ

ثم قال تعاىل: ) گ گ گ ڳ ڳ(:

) گ(: الكاف اسم بمعنى مثل، أي مثَل هذا البيان البليغ 

آيات الصيام
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يبنيُّ اهلل آياته)1(.

واملراد  مدلوهلا،  عىل  الدالة  العالمة  وهي  آية،  مجع  واآليات 
ألن  الرشعية؛  اآليات  من  وهي  األحكام،  آيات  هنا:  باآليات 
فهي  وصدق،  حق  اآليات  هذه  ومدلول  األحكام،  يف  احلديث 

ق من جاء هبا.  تصدِّ

ويف قوله تبارك وتعاىل: )گ گ گ ڳ ( من الفوائد: 
علو شأن القرآن، وأنَّه واضٌح مبني.

ثم ُختَِمت اآلية بقوله تعاىل: ) ڳ ڳ(.

)لعل( للتعليل، أي: ليحصل هلم تقوى اهلل Q، وفيها دليٌل 
عىل أنَّ العلَم بالقرآن من أسباب التقوى.

نسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن َيُمنَّ علينا بفهم كتابه 
والعمل به، إنه ويلُّ ذلك والقادر عليه، وهو سبحانه نعم املستعان، 
اه، وصىل اهلل وسلم  وعليه التكالن، ال موىل لنا سواه، وال نعبد إال إيَّ

وبارك عىل نبيِّنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.

فاملشبه به يف )ۆ( ما قبل الكاف، وهو تبيني الصيام وأحكامه، واملشبه   )1(
به به، هذا من  هو تبيني مجيع اآليات واملعاين، و املشار إليه يف )ذلك( هو املشَّ
حيث البالغة، أما من حيث اإلعراب؛ فالكاف اسم بمعنى )مثل(، وهي يف 
حمل نصب عىل املفعولية املطلقة، أي: مثَل هذا البيان يبني اهلل. وأما إذا ويَل 
)كذلك( اسم فتكون خرًبا مقدًما، ومنه قوله سبحانه: )ۆ  ۈ  ٴۇ( 

]القلم: 33[، فالعذاب مبتدأ، وكذلك خرب مقدم.
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