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  ١١١٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  -:ھیكلة الورقة البحثیة 

  -:العنوان

آن اا  ت اآ  
))م دراد  ((  

  -:االھداف 

  بیان الداللة  النحویة آلیات الصیام في القرآن الكریم

حكام الشرعیة التي وردت في آیات ألالتأكید على االرتباط اللغوي وا -

  الصیام

  توضیح أثر صیاغة آیات الصیام في االسلوب العربي -

  -:مشكالت البحث 

 آیات الفقھیة في األحكامى فھم عدم االھتمام بالدرس النحوي الدال عل  -

  الصیام

عن الرد على التیارات التي تدعو الى فصل الدارسة التطبیقیة اللغویة   -

  العباداتآیات 

   عدم الربط بین الدرس النحوي والحكم الفقھي- 



       
  

 
 

  ١١١٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  

  -:محاور الورقة البحثیة 

 معنى الصیام لغة واصطالحا -

 ى آیات الصیامتطبیق الدراسة النظریة التطبیقیة الداللیة عل -

  األسلوبتوضیح أثر صیاغة أبیات الصیام فیر   -

  

  -:فروض البحث 

ھذه الورقة مرتبطة بركن مھم من أركان االسالم والدراسة النظریة 

التطلیقة  الداللیة وأثر صیاغة اآلیات في اسلوب العربي وھذا االرتباط 

لنحویة مرتكز على القران الكریم والسنة النبویة المطھرة والقاعدة ا

والجانب االسلوبي في اللغة العربیة مع جعلھا تسھم أسھما فاعال في فھم 

  وشرح ھذا الركن االساسي من أركان االسالم

  

  -:منھج البحث 

المنھج المتبع في ھذه الورقة ھو المتبع االستنباطي االستقرائي التحلیلي 

  ،المبني على الداللة الواضحة والقاعدة الثابتة 

  -:أدوات البحث

  كتب التفسیر -

  كتب اللغة العربیة -

  كتب الحدیث -



       
  

 
 

  ١١١٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  

  -:مرتكزات الورقة البحثیة 

 قدمةمال -

 مباحث الورقة البحثیة -

 الخالصة -

 المصادر والمراجع -

  

  :المبحث األول
 إعراب آیات الصیام من خالل كتب التفسیر والنحو

  :المبحث الثاني 

   الصیام في األحكام الشرعیةیاتدالالت أ

  :المبحث الثالث 

  .ر صیاغة ھذه اآلیات في االسلوب العربي أث

   إنھ سمیع مجیبقرأهوأسال هللا عز وجل  أن  ینتفع بھا كل من 

  

  

  

  

  

  



       
  

 
 

  ١١١٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  -:المقدمة 

 الصیام على عباده ركنالحمد هللا ب العالمین الذي فرض 

 ووھ . اإلسالم التي یبني علیھا دین األركان من ووھ

  .یة أخالقیة  تربویة جسدعبادة

تؤدي بصیام الجسد ومراقبة هللا ولما كان ذلك كذلك كان 

 أھم وسیلة في فھم واداء ھذه الفریضة ى النشیرالبد أن 

وھي الناحیة النظریة التطبیقیة الداللیة التي تسھم 

  كاملةداء ھذه الفریضة بفھم ودرایة أ في ً   عالاسھاما فإ

   -:حاور وھي وانحصرت ھذه الورقة البحثیة في  ثالثة م

  

  

  



       
  

 
 

  ١١١٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

ا ا ا   

  المبحث االول

  یات الصیام من خالل التفسیر والنحوآعراب إ

 وجعل أقوى الوسائل لفھمھ عربيالحمد هللا الذي أنزل القرآن بلسان 

اللغة العربیة وجعل أساس فھم اللغة العربیة النحو العربي الذي یبنى 

خر الكالم العربي بسبب على االعراب وھو ظھور الحركات في أوا

  .العوامل الداخلة علیھا 

ولذلك كان البد من توضیح األحكام اإلعرابیة الواردة في آیات الصیام 

ُ                             یا أیھا الذین آمنوا ((حسب أراء علماء النحو والتفسیر یقول هللا تعالى  َ َ ُّ ََ ِ َّ َ

ْ                                                                كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قب َ َ َ َ ِّ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ َّ َ َُ َ ُ ُُ َ                            لكم لعلكم تتقون ُ ُ َّ َ ُ ُْ َّْ ََ ً           أیاما )١٨٣(ِ َّ َ

                    معدودات    فمن كان منكم مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر   وعلى 
                   ۚ                                                ۚ  ٍ       َ ٌَ َ َ َّ ِّ َ ْ ً َّ َ ْ ََّ ُ َُ َ َ
ٍ ْ َّ َ َ ُِ َِ َ ٍَ ِ

َ                              ۖ                          ۚ                                           الذین یطیقونھ فدیة طعام مسكین   فمن تطوع خیرا فھو خیر لھ   وأن  َ ٌ ْ َ ُ ً ْ َ َّ َ ْ َ َ ُُ َُّ ََّ َ َ ََ َ َ َ ٍُ ِ ِ ِ ِ ُِ ٌ ْ َ

ُ    تص َ             ۖ                                وموا خیر لكم   إن كنتم تعلمون َ ُ ْ ٌ ْ َُ ََّ ُ ُ ُ َْ ِ                                        شھر رمضان الذي أنزل فیھ )١٨٤(ِْ ِ َِ ِ ُ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ

ٍ                    ۚ                                                    القرآن ھدى للناس وبینات  من الھدى والفرقان   فمن شھد منكم الشھر                        َ ْ َ ْ َ ِّ ِّ َ َ َّْ ُ َ َ َُّ ِ َ َ ً ُ ُِ َ َ ُ ُِ ِْ ِّ ْ

ٌ       ۖ                                                     فلیصمھ   ومن كان مریضا أو على سفر فعدة  َّْ َِ َ َ ٍَ َ ْ ً َ َ َ ْ ُ ََ ِ َ                من أیام أخر   یرید هللا بكم ُ
             ۗ            ُ ُ َِ ُ َّ ُ ِْ ُ َ َّ ُِّ َ
ٍ

ْ                                                                                                      الیسر وال یرید بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا هللا على ما ھداكم  ُُ َ ُ ْ ُ َُ َ َّ َُ ُ ِّ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َُ َِّ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ ِْ

َ                         ولعلكم تشكرون  ُ َ َُ ْ َ ُْ َّ َ                               ۖ                                    وإذا سألك عبادي عني فإني قریب   أجیب دعوة)١٨٥(َ ََ ْ ُ ٌ َ َ َ ََ ِ ُ َِ َ َ َِّ ِِّ ِِ ِ َ 

َ               ۖ                                                                        الداع إذا دعان   فلیستجیبوا لي ولیؤمنوا بي لعلھم یرشدون  ُ َ َُّ ُ َْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َْ َِّ َ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َ َ َّ       أحل ) ١٨٦(ِ ِ ُ

                                      لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم   ھن لباس لكم وأنتم لباس لھن   علم 
      ۗ                            ۚ                                 َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ ٌ َ َ ٌ َ َ َّ َ ِّ َّْ َّ َُّ َّ ُ َ َ َُ ُ ُ َُ َ ِ
َ

َ                                 هللا أنكم كنتم تختانون ُ َ ْ َ ُ ُ ُ َّْ ْ َ ُ َّ                             ۖ                                          أنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم   فاآلن باشروھن َّ ُ َُ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ْ ََ َ َ ُْ ْ ُْ ُ َ ُ َ



       
  

 
 

  ١١١٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

َ                     ۚ                                                                                   وابتغوا ما كتب هللا لكم   وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط األبیض من  َِ ُ َ ْ ْ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ ْ َ ُ َ ُُ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َُ ْ ُ َّ

َ                     ۖ                                              الخیط األسود من الفجر   ثم أتموا الصیام إلى  ْ ْ ِْ َ ََّ ِّ ُّ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ َِ َ َ ْ      ۚ                                  اللیل   وال تباشروھن وأنتم َ ُ َُ َ ُ َ َ َّْ ُ ِ َ َِّ

ِ                  ۗ                       ۗ                                                     عاكفون في المساجد   تلك حدود هللا فال تقربوھا   كذلك یبین هللا آیاتھ  ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ُ ُ َ ُ َ َ َُ َّ َُّ َ ُ ُ َْ َ َُ َ ْ ِْ َ ِ

َ                              للناس لعلھم یتقون  ُ َّ ََّ ُ َْ َّ َ ِ ِ)١)١٨٧  

 ھذه أذا تأملنا في بعض أقوال العلماء الذین تناولوا الظواھر األعرابیة في

لصیام والصوم مصدر (٢:اآلیات نجد االمام أبي حیان االندلسي قال 

أني (والعرب تسمي كل ممسك صائم ومنھ الصوم على الكالم  )لصام

وصامت الریح . ً                  سكوتا عن الكالم :أي ٣ في ذلك)نذرت للرحمن صوما

أي امسكت الھبوب ، والدالیة أمسكت عن االكل والجري وقال النابغة 

  ٤الذبیاني 

������������������������������������������������������������� �

  .أي ممسكة عن الجري وتسمى الدالیة التي ال تدور الصائمة  

اذا ثبت .  وقالوا صام النھار ٥)البكرات شرھن الصائمة(ویقول الراجز 

  أمرؤ القیس في معلقتھ: حره واشتد وفي ذلك یقول 

������������������������������������������������������������� �

  

                                                           

     ١٨٧-   ١٨٣                    سورة البقرة اآلیات -١
               بیروت لبنان –                  دار الكتب العلمیة   :          ناشرون   ٣٠                            البحر المحیط الجزء الثاني ص -  ٢
    ٢٦                 سورة مریم اآلیة -٣
        بتصریف –  )    صوم (                            وذكره ابن المنظور في مادة    ١٦١                 أورده النابغة ص-٤
                                   أسنده صاحب اللسان لساعدة بن جؤبة-٥



       
  

 
 

  ١١١٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  -:وقال  الشاعر 

������������������������������������������������������� �

  النجوم إمساكھا عن السیر ومنة : ومصام 

  ) الثریا علقت في مصامھاَ  نأك(

  فھذا مدلول الصیام في اللغة 

   .اللغةالصوم في بین وشرح معنى  نجد أن اإلمام أبي حیان رحمھ هللا قد

فق في التعریف اللغوي مع االمام أبي ت قد أاإلمام الشوكانيونجد أن 

 وترك التنقل من حال الى حال اإلمساك :صلھ في اللغةأوالصیام (  ١حیان

  :ویقال للصمت صوم ألنھ أمساك عن الكالم ومنھ قول النابغة 

��������������������������������������������������������������� �

َ      كما {(٢أما عن فرض الصوم لألمم التي قبلنا ففي ذلك قال الزمخشري  َ

ْ                                 كتب على الذین من قبلكم ُ ُِ ِ ِْ َ ََ أي األنبیاء واألمم من لدن آدم علیھ الصالة } َ

والسالم ، أولھم آدم ، یعني أن الصوم عبادة قدیمة أصلیة ما خلي هللا أمة 

وھنا داللة على أن )كم وحدكم لم یفرضھا علی:إيمنا فرضھا علیھم 

  . عبادة الصوم فرضت على االمم التي قبلنا 

  -: ً     الحا طتعریف الصوم اص

ھو إمساك عن أشیاء مخصوصة في وقت ( فقال٣ذكره أبي حیان 
  ) مخصوص

                                                           

           عب�د ال�رحمن   .                                                                     ح القدیر الجامع بین فن الرویة والدرایة  من علم التف�سیر تحق�ق ال�دكتور   فت-١
                                                                  وض�ع فھارس�ھ وش�ارك ف�ي تخ��ریج أحادیث�ھ لجن�ة التحقی�ق والبح�ث العلم�ي ب��دار   .       عمی�رة 

              االفتاء بصنعاء
                          المملكة العربیة السعودیة    :         الریاض   :                مكتبة العبیكان   :             ناشرون   ١   ج   ٣٧٨          الكشاف ص-٢
                         دار الكتب العلمیة بیروت   :        ناشرون     :    ٣٧٨    ص  ٢                لبحر المحیط الجز   ا-٣



       
  

 
 

  ١١٢٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

طرات مع ف عن المإلمساكا: ھو في الشرع ( فقال ١وعرفة الشوكاني 
   )ساقتران النیة من الطلوع الفجر الى غروب الشم

 من المقطرات عن اإلمساكونجد أن العلماء أتفقوا على أن الصوم ھو 
  ) غروب الشمسإلىطلوع الفجر 

  

  إعراب آیات الصیام

نجد أن بعض العلماء قرنوا التفسیر باإلعراب كما فعل سماحة الشیخ  
سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي المعروف بالجمل على حاشیة 

َ            یأیھا الذ {٢الجاللین  ُّ ُ                                     ین ءامنوا كتب علیكم الصیامَ ُ ُ ُْ َ َ ََ ِ  بیان لحكم آخر من  } ْ
األحكام الشرعیة وتكریر النداء إلظھار االعتناء مع بعد العھد، والصیام 
كالصوم مصدر صام وھو لغة اإلمساك، ومنھ یقال للصمت صوم ألنھ 

 كل شيء تمكث حركتھ فقد صام، ومنھ  : إمساك عن الكالم، قال ابن درید
   : ابغةقول الن

�������������������������������������������������������������������� �
  

ركدت، وصامت الشمس إذا استوت في منتصف النھار، إذافصامت الریح 
 إمساك عن أشیاء مخصوصة على وجھ مخصوص في زمان ً:      وشرعا

ِ                             كما كتب على الذین من  { مخصوص ممن ھو على صفات مخصوصة  َِ َ َ َُ َ
ْ    قب ْ      لكمَ ُ  أي األنبیاء واألمم من لدن آدم علیھ الصالة والسالم إلى یومنا كما  } ِ

 عموم الموصول، وعن ابن عباس، ومجاھد رضي هللا تعالى فيھو ظاھر
دي، والشعبي، أنھم ععنھما أنھم أھل الكتاب، وعن الحسن، والس

  النصارى، وفیھ تأكید للحكم وترغیب فیھ 

 فإن األمور الشاقة إذا عمت طابت، وتطییب ألنفس المخاطبین فیھ،

والمراد بالمماثلة إما المماثلة في أصل الوجوب وعلیھ أبو مسلم 

والجبائي وإما في الوقت والمقدار بناء على أن أھل الكتاب فرض علیھم 

صوم رمضان فتركھ الیھود إلى صوم یوم من السنة زعموا أنھ الیوم 
                                                           

                         فتح القدیر الجزء األول -١
                     م�صطفي الب�ابي الحلب�ي    :                     ناش�رون مكتب�ة االس�تاذ -                                 حاشیة الجم�ل عل�ى تف�سیر الحالل�ین  -  ٢

               نسخة الكترونیة



       
  

 
 

  ١١٢١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

ً                              یوما قبل ویوما بعد احتیاطا الذي أغرق فیھ فرعون، وزاد فیھ النصارى  ً ً

ً                                                                 حتى بلغوا فیھ خمسین یوما فصعب علیھم في الحر فنقلوه إلى زمن نزول 

برج الحمل، وأخرج ابن حنظلة، والنحاس، والطبراني عن إلى الشمس 

كان على النصارى صوم شھر رمضان فمرض «ً                      مغفل بن حنظلة مرفوعا 

ً                             عشرا، ثم كان آخر فأكل لحما  لئن شفاه هللا تعالى لنزیدن  : ملكھم فقالوا ً

 لئن شفاه هللا لنزیدن سبعة، ثم كان علیھم ملك آخر  : فأوجع فوه فقالوا

ً                                                                 ما ندع من ھذه الثالثة أیام شیئا أن نتمھا ونجعل صومنا في الربیع  : فقال

َ     كما { ، وفي ً»                      ففعل فصارت خمسین یوما  أن محلھ  :  أحدھا .  خمسة أوجھ } َ

  :  الثاني . ً                                     ت لمصدر محذوف أي كتب كتبا مثل ما كتبالنصب على أنھ نع

أنھ في محل نصب حال من المصدر المعرفة أي كتب علیكم الصیام الكتب 

ً                أن یكون نعتا  :  الثالث .  على الوجھین مصدریة ) ما( ً                 مشبھا بما كتب، و

ً                                                              لمصدر من لفظ الصیام أي صوما مماثال للصوم المكتوب على من قبلكم ً .  

ً                                                      أن یكون حاال من الصیام أي حال كونھ مماثال لما كتب، و : بعالرا   ) ما( ً

 أن یكون في محل رفع على أنھ صفة  :  الخامس . على الوجھین موصولة

   . للصیام بناء على أن المعرفة بأل الجنسیة قریب من النكرة

َ                    لعلكم تتقون {  ُ َّ َ ُْ َّ ھوة التي  أي كي تحذروا المعاصي فإن الصوم یعقم الش } ََ
   . ھي أمھا أو یكسرھا

عن عبد هللا رضي هللا » صحیحیھما«فقد أخرج البخاري، ومسلم في 
 یا معشر  "   :  قال لنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : تعالى عنھ قال

الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحصن 
 ویحتمل أن یقدر  " وجاء للفرج ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ 

  } كتاب {   : ً                          یكون الكالم متعلقا بقولھ : المفعول االخالل بأدائھ، وعلى األول
  من غیر نظر إلى التشبیھ

                    أیاما معدودات  فمن كان منكم مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر  { 
                                                                   ٍ             َ َّ َ َ ْ ً َ َ ْ َ ً ََّ ُ ْ َُ َ َ َ
ٍ ْ َّ َ ْ َ ُِ ِ ٌِ ََ َ ٍَ ِ ْ

ُ                        وعلى الذین یطیق ِ ُِ َ ََ َّ ْ                                                                                   ونھ فدیة طعام مسكین فمن تطوع خیرا فھو خیر لھ وأن َ ْ َْ َ ٌ ْ َ ُ ً ْ َ َّ َ ْ َ َُ َُ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ِ ُِ ٌ

َ                                                 تصوموا خیر لكم إن كنتم تعلمون ُْ ْ ٌ ْ ُ َُ ََ ُ ْ ُ ُ َ َْ ِْ{  



       
  

 
 

  ١١٢٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

ً                أیاما معدودات{ فقال ١ذكر في ذلك اإلمام األلوسي َّ أي معینات بالعد أو } َ

ا، كل معدودات في ً                                                قلیالت ألن القلیل یسھل عده فیعد والكثیر یؤخذ جزاف

  .القرآن أو معدودة دون األربعین

ً        أیاما{ َّ َ{  

 دل ھو بما لیس بالصیام كما قیل لوقوع الفصل بینھما بأجنبي بل ضمر

منصوب : ً                                                          علیھ أعني صوموا إما على الظرفیة أو المفعولیة اتساعا، وقیل

كتب : بفعل یستفاد من كاف التشبیھ، وفیھ بیان لوجھ المماثلة كأنھ قیل

ً                                                              لیكم الصیام مماثال لصیام الذین من قبلكم في كونھ أیاما معدوداتع ً  

                                                                وأساس كل ھذا یرید هللا بنا الیسر وال یرید بنا العسر ف�ي فرض�یة ال�صیام 

                                                                ، ویظھر ذلك في الداللة النحویة التي ذك�ر ال�شیخ العالم�ة أحم�د ال�صاوي 
        تع�الى                                                         في ش�رحھ وتحلیل�ھ م�ن الناحی�ة النحوی�ة ال�صرفیة الداللی�ة لقول�ھ٢

        الم���سیب     د ب���ن  ی         وق���ال س���ع )                                  وعل���ى ال���ذین یطیقون���ھ فدی���ة طع���ام م���سكین (

                                                           بتشدید الطاء والی�اء الثانی�ة ، وكلت�ا الق�راءتین ب�صیغة المبن�ي    )       یطیقونھ (

                                               یطیقون�ھ ویطیقون�ھ م��ن فیع�ل وتفیع�ل ال م�ن فع�ل وتفع��ل   :              للفاع�ل أص�لھا 

    واو                                                           وإال لكان بالواو دون الیاء ألن�ھ م�ن ط�وق وھ�و واوي، وق�د جعل�ت ال�

      بصیغة   }        یطوقونھ {                                                    یاء فیھما ثم أدغمت الیاء في الیاء ومعناھما یتكلفونھ،

                                                                    المبني للمفعول من التفعیل أي یكلفونھ أو یقلدونھ من الطوق عنى الطاقة 

ً                                                         ًأو الق��الدة، وروی��ت ال��ثالث ع��ن اب��ن عب��اس رض��ي هللا تع��الى عن��ھ أی��ضا، 

              دغ�ام الت�اء ف�ي                                     عنى یتكلفونھ أو یتقلدونھ ویطوقونھ بإ  } ّ        ّیتطوقونھ {     وعنھ 

                                       الطاء ولكن ذھب بعض وروي عن حفصة أنھا 

ُ                            وعلى الذین ال یطیقونھ{قرأت  َ ُ ِ ُ َ } فدیة{وقرأ نافع، وابن عامر بإضافة } ََ
  .ألنھا مصدر والتاء فیھا للتأنیث } فدیة{فقابل الجمع بالجمع، ولم یجمع 

ه اآلیة داللة النحویة التطبیقیة في ھذال في ٣وكذلك أورد اإلمام الشوكاني 
یطوقونھ :  قراء الجمھور بكسر الطاء و أصلھ )وعلى الذین یطوفونھ(

                                                           

                                                                     روح المعاني في تفسیر القران الكریم والسبعة المثاني نسخة الكترونیة -  ١
                                  حاشیة الجاللین للشیخ أحمد الصاوي-٢
    ٣٣٠ ص    :  ١                                                تفسیر فتح القدیر الجامع بین الروایة والدرایة ج-٣



       
  

 
 

  ١١٢٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

ً                                             الكسرة الى الطاء وانقلبت الواو یاء النكسار نتقلوسكون الیاء و أصلھ 
ما قبلھا وفرأ حمید على األصل من غیر إعالل وقرأ بن عباس بفتح 

 أي یكلفونھ وروى بن الباري عن بن: الطاء مخففة وتشدید الواو 
 بفتح الیاء والتشدید الطاء والیاء مفتوحة بمعني )یطیقونھ(العباس 
  یطوقونھ

 محكمة  أم منسوخھ ، وانما كانت :وقد أختلف العلماء في ھذه اآلیة أي
رخصھ عند ابتداء فرض الصیام ، ألنھ شق علیھم فكان من أطعم كل یوم 

  مسكین ترك الصوم وھو یطیقھ 

َ                 شھر رمضان (یقول تعالى  َ َ َ ُ ْ ٍ                             الذي أنزل فیھ القرآن ھدى للناس وبینات  من َ                                     َ ً ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َّ ِّْ َ َ ِْ َ ُ ْ ََّ ِ ُ

ِ                       الھدى والفرقان َ ُْ َ ُْ َْ(  

   : ججاعمن أشھر أذا أظھر ه ویقول ال: الشھر : ١یقول بن حیان 

������������������������������������������������ �

ة مأخوذ من رمض الصائم برمض أذا أحترق جوفھ من شد: رمضان 
وبجمع على رمضانات وأرمضاء . العطش والرمضاء ممدود شدة الحر 

  وكان في الجاھلیة یسمونھ ناتف 

ِ                          الذى أنزل فیھ القرءان {  ِ َ ِ ُ {   

قیل أنھ أنزل من اللوح المحفوظ الى مكان یقال لھ بیت العزة في السماء 
حسب األحداث  الدنیا ثم نزل بھ جبریل علیھ السالم على رسول هللا 

  .ي سبقت في علم هللا تعالى عز وجلالت

ِ               ھدى للناس  َّ ّ ً   أي یھتدون بھ: ُ

َ                           وبینات من الھدى والفرقان    أي فیھ الحالل والحرام والحدود: ِّ

ُ                                          فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ ْ ُ َ َ ْ َْ َ ََّ ُ َُ ِ َ   ھو ھاللھ بالدار : ِ

ُ                      یرید هللا بكم الیسر ُ ِ ُ ِ   فطار في السفر اإلالیسر ھو : ُ

                                                           

   ٣١    ص     األول                     البحر المحیط الجزء -  ١



       
  

 
 

  ١١٢٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

ْ                ولتكملوا  ُ ِ ِْ ُ : وقد صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال : العدةَ

صوموا لرؤیتھ ، وأفطروا لرؤیتھ فإن غم علیكم فاقدروا لھ ثالثین ((

  ١))ً     یوما

وكذلك قال الشیخ  سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي رحمة هللا 

  :٢تعالى

  مبتدأ خبره الموصول بعده، ویكون ذكر الجملة مقدمة لفرضیة صومھ  

َ            فمن شھد { ر فضلھ، أو بذك ِ َ َ ً                                         والفاء لتضمنھ معنى الشرط لكونھ موصوفا  } َ

بالموصول، أو خبر مبتدأ محذوف تقدیره ذلكم الوقت الذي كتب علیكم 

الصیام فیھ، أو المكتوب شھر رمضان، أو بدل من الصیام بدل كل بتقدیر 

 مضاف، أي كتب علیكم الصیام صیام شھر رمضان، وما تخلل بینھما من

   } كتاب { الفصل متعلق بـ 

َ                                         ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان {  ً ُِّ ِ َّ  حاالن الزمان من القرآن  } ّ

ُ                                          فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ {  ) أنزل ( والعامل فیھما  ْ ُ َ َ ْ َْ َ ََّ ُ َُ ِ َ  شرطیة أو  ) من (   } ِ

  موصولة والفاء إما جواب الشرط، أو زائدة في الخبر،

ْ       منكم { و ُ َ      شھد { في محل نصب على الحال من المستكن في   } ّ ِ  والتقیید بھ  } َ

َ      شھد { إلخراج الصبي والمجنون، و ِ  من الشھود والتركیب یدل على  } َ

ً                                  الحضور إما ذاتا أو علما، وقد قیل  على  } الشھر {  بكل منھما ھنا، و : ً

 البلد  مفعول فیھ والمفعول بھ متروك لعدم تعلق الغرض بھ فتقدیر : األول

  أو المصر لیس بشيء،

 على )وأل فیھ( مفعول بھ بحذف المضاف أي ھالل الشھر  : وعلى الثاني

ومن ھنا نلخص من كالم الشیخ سلیمان بن عمر بن .التقدیرین للعھد

منصور رحمة هللا تعالى الى الداللة النحویة المفصلة الناتجة من اللفظ 

  .المؤكد لثبوت الشھر في وقتة المحدد لھ
                                                           

                                    ، وأخرج�ة االم��ام م�سلم ف��ي ب�اب ال��صیام   ١٩  ص –   ٩                             أخرج�ة البخ�اري ف��ي ب�اب ال��صیام ج١
             عن أبي ھریرة  )   ١٩  ج     /    ١٠٨ ص (

  ن                            حاشیة الجمل على تفسیر الجاللی٢



       
  

 
 

  ١١٢٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

ِ                         وإذا سألك عبادي {  َِ َ ََ َ َ َ یحتمل أن السؤال عن القرب والبعد ، وسرعة تأتي :  } ِ

  في قولھ تعالى 

ٌ               فإني قریب {  ِ َ َّ ِ                                      أجیب دعوة الداع إذا دعان  ِ َِ َ ْ َُ ََ َ ِ وھذا مقدم بعدم اعتداء الداعي   } ُ

ادعوا ربكم تضرعا وخفیھ أنھ ال یحب (في دعاه كما یقول ربنا عز وجل  

  ١)المعتدین

یروى أن رجل قال یا رسول هللا، رینا یسمع : أدعوني استجیب لكم 

  ، الدعاء أم كیف ؟ فأنزل هللا ھذه اآلیة

لیدعوني ) : فلیستجیبوا لي(وأخرج أبن أبي حاتم عن أنس في قولھ 

  أي یطیعوني : )فلیستجیبوا لي(:وأخرج بن جریر عن مجاھد

َ                             أحل لكم لیلة الصی((یقول تعالى  ِّ َْ َ َ َْ َُّ ِ ْ                                                              ام الرفث إلى نسائكم ھن لباس لكم وأنتم ُ ْ ُْ ْ ُ َُ َ ٌ َ َ ََّ َ ُِ ِ َِّ ُ ِ َ ِ

ْ                                                                                                          لباس لھن علم هللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم  ْ ْ ْ ْ َُ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ََّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ٌ ََ َ َُ ََ ََ َُّ َّ ِ ِ

ُ                                                                          فاآلن باشروھن وابتغوا ما كتب هللا لكم وكلوا واشرب َ َ َ َ َ ْ َ ُ َْ ُ ُ َ َ َُ َ ُ ْْ ُ َّ َّ ُ َِ َ ُ                           وا حتى یتبین لكم َ ُ َ ََّ َ َّ َ َ َ

َ                                                                                                          الخیط األبیض من الخیط األسود من الفجر ثم أتموا الصیام إلى اللیل وال  َّ َ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ ِّ ُّ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ِْ ِ َ َِّ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُِ َ ََ ََ َ

َ                                                                                                    تباشروھن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود هللا فال تقربوھا كذلك  َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ ُ ْ َُ ُ ُ َ َّ ُُ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ ْ ِْ َّ ِ ْ َ

ِّ      یبی َ َ                                              ن هللا آیاتھ للناس لعلھم یتقونُ ُُ َّ ََّ ُ َ َْ َّ َ ِ ُِ ِ ِ َ َّ((  

  ً                                           فیھ داللة على أن ھذا الذي أحاه كان حراما )أحل لكم(قولھ تعالى 

ً                                                      یتضمن معنى االفضاء ، وجعل النساء لباسا للرجال والرجال : الرفث 

  لھنً       لباسا 

                                                           

    ٥٥                 سورة االعراف اآلیة ١



       
  

 
 

  ١١٢٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

تخونوھا بالمباشرة في لیل رمضان ، قال القیسي :  أنفسكم تختانون

   أن یؤمن الرجل على شيء فال یؤدي األمانة فیھ لخیانةا

احدھما قبول التوبة  في حیاتھم ألنفسھم ، : تحتمل معنیین : فتاب علیكم 

  واالخر التخفیف عنھم 

  باحة اإلبالرحمة و

أي من مباشرة نساءكم من ابتغاء الولد وحفظ : وابتغوا ما كتب هللا لكم 

  النسل 

 فیھ تصریح بأن للصوم غایھ وھي )لى اللیلثم أتموا الصیام ا(وقولھ 

  المراد بالمباشرة الجماع : اللیل وال تباشرون وانتم عاكفون في المساجد 

  ١یقول الشاعر 

���������������������������������������������������������� �

  شيء معیناالنقطاع النتظار والعكوف ھو 

 ،البواب  يالمعن:  وأصل الحد أي ھذه األحكام حدود هللا:  تلك حدود هللا 

   سمي بذلك لتنفیذ الحكم عنده والسجان حدا

  أي فال تتعدوھا : فال تقربوھا 

أي بالتزامكم لحدود هللا تحصل لكم : كذلك یبن هللا لكم آیاتھ لعكم تتقون 

الى أن الذین فسروا القرءان بالقاعدة النحویة التقوى ، ومن ھنا نخلص 

ا ھذا الفھم بكل سھولة ویسر مما أسھم في فھم ھذه حیث أنھم تؤجموا لن

اآلیات وذلك أیھم في مساعدة الفرد المسلم ألداء ھذه الفریضة بكل اتقان 

  وفھم كامل

                                                           

               الجزء الثاني   ٣٤٠                                               اورده الشوكاني في فتح القدیر في آیات  الصیام ص ١



       
  

 
 

  ١١٢٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  

  المبحث الثاني

  داللة آیات الصیام في االحكام الشرعیة

خالص إالحمد � الذي شرع الصیام لعباده وأسعد بھ من قام بھ بكل 

 الصیام أحكام شرعیة ذكرھا آیات عز وجل ، ولداللة دب وتفانى مع هللاأو

َ                     یا أیھا الذین (١العلماء نذكر منھا ما أورده االمام الطبري في قولھ تعالى  ِ َّ َ ُّ ََ

ُ                                                                                                آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون ََّ َ ُ ُ ُ َ ُ ُْ ْ ُ َُّ َ َّ َ ََ ْ َ َ َ َ ِّ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ(.  

ِ                 یا أیھا الذ: أي َّ َ ُّ یا أیھا الذین آمنوا با� ورسولھ وصدقوا بھما : َ         ین آمنواََ

ُ                              كتب علیكم الصیام أي: قولھ تعالى. ُّ       وأقروا َُ ِّ ْ َ َُ َُ ُ                       فرض علیكم الصیام، قال : ِ

ْ                                          كما كتب على الذین من قبلكم: تعالى ُ ُ َِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َّ   من أھل الشرائع السابقة القدیمة. َ

َ            یا أیھا : ، بقول هللا تعالىكان فرض الصیام أول ما فرض على المسلمین ُّ ََ

ُ                                          الذین آمنوا كتب علیكم الصیام َُ ِّ ْ َ َُ َُ َِّ مقدرا في أیام : وكان في ابتداء فرضھ. َِ

َ             فمن شھد : ، ثم بین هللا ذلك بقولھ تعالى"شھر رمضان: "معدودات، ھي ِ َ َ َ

ُ                             منكم الشھر فلیصمھ ْ ُ َ َ ْْ َ َّ ُُ ِ  

  

  قبل فرض الصیام

من الھجرة اتفاقا، وقد شرع صیام یوم فرض الصیام في السنة الثانیة 

: عن عائشة أنھا قالت((عاشوراء، في المدینة، قبل فرض رمضان، 

كان عاشوراء یصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن "

  ٢")).شاء أفطر

  

                                                           

          ١٨٣                   سورة البقرة اآلیة -  ١
                                             أخرجھ البخاري ومسلم من حدیث الزھري،عنعروة-٢



       
  

 
 

  ١١٢٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  

  قدر الصوم المفروض

ٍ  ۚ       أیاما معدودات   : قال هللا تعالى             َ ُ ْ َّ ً َّ أنھ لیس بین هللا تعالى مقدار الصوم، و: َ

في كل یوم؛ لئال یشق على النفوس، فتضعف عن حملھ وأدائھ، بل فرضھ 

ٍ  ۚ          أیاما معدودات    أي: قالئل، فقال تعالى: في أیام معدودات، أي             َ ُ ْ َّ ً َّ أن : َ

  .تصوموا أیاما معدودات

  الصوم قبل فرض صیام رمضان

ولم یفرض على المسلمین صیام قبل فرض صیام رمضان، وقد ورد في 

بروایات متعددة، ما یدل على ثبوت صوم یوم عاشوراء، وثالثة الحدیث، 

  أیام من كل شھر،

  رخصة المرض والسفر

. مقابل العزیمة: الرخصة بالمعنى الشرعي عند علماء أصول الفقھ

ففرض الصوم عزیمة، ورفع الحرج عن المكلف بالصوم، بالتخفیف حال 

َ    فم: رخصة من هللا؛ لقولھ تعالى: المرض أو السفر ْ                             ن كان منكم مریضا أو َ ً ََّ ِ ُ َِ َ

       على سفر فعدة من أیام أخر
                                َ َّ ِّ ََ ُ َ
ٍ ْ ٌَّ ِ َ ٍَ.  

  .فجات رخصت الفطر للمریض والمسافر

  مراحل تشریع الصوم

بدء فرض الصوم في فترة التشریع ونزول الوحي، وقبل استقرار 

األحكام، وكان الناس یعتادون الخروج ألعمالھم في النھار، وقد یشق 

:  إذ لم یكونوا في الغالب یألفونھ، فمن رحمة هللا بالناسعلیھم الصوم،

أنھ لم یحملھم كل التكالیف جملة واحدة، في بدایة األمر، بل جعل التشریع 

  بالتدرج في أ غلب األحكام،



       
  

 
 

  ١١٢٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  :بدایة فرض الصیام

أن فرض الصیام في : نقل علماء التفسیر عن أكثر الصحابة والتابعین

وعلى الذین یطیقونھ : "خییر، بقولھ تعالىبدایة األمر بھ كان على الت

فكان من شاء صام، ومن شاء أطعم مسكینا، فأجزأ " فدیة طعام مسكین

شھر رمضان الذي : "ثم إن هللا عز وجل أنزل اآلیة األخرى. ذلك عنھ

فأثبت هللا " فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ: "إلى قولھ" أنزل فیھ القرآن

 فیھ للمریض والمسافر، وثبت صیامھ على المقیم الصحیح ورخص

ُ                              وعلى الذین یطیقونھ : فقولھ تعالى. اإلطعام للكبیر الذي ال یستطیع الصیام َ ُ ِ ُِ َ ََ َّ َ

ٍ                ۖ           فدیة طعام مسكین   ِ ِ ِْ َ َُ َ ٌ ما كان علیھ الحال في بدایة فرض الصیام، : بمعنى. ْ

بین أن الصوم، أو الفدیة وھي إطعام مسكین، عن كل : فكان على التخییر

  م نسخ ھذا الحكم،ث. یوم

  

   :أفضلیة شھر رمضان

ٍ                                  شھر رمضان الذي أنزل فیھ القرآن ھدى للناس وبینات  من (:قال تعالى                                               َ ً ُ ُ َِّ ِّ َ َ ْ َ َ َ ُ َْ َّ َِ ِّ ْ َُّ ِ ِ َِ ِ ُ

ِ                    الھدى والفرقان َ ُْ َْ(  

تأتي أفضلیة شھر رمضان بنزول القرآن فیھ وذكر العلماء أنھ في لیلة 

لى مكان یقال لھ بیت العزة في أنزل القرآن من اللوح المحفوظ ا(القدر

السماء الدنیا ثم نزل بھ جبریل علیھ السالم على رسول هللا صلى هللا 

  .علیھ وسلم حسب األحداث التي سبقت في علم هللا تعالى

  :رؤیة الھالل

ھي المحور الزماني األساسي في الوقت المحدد لصیام  رمضان بقول 

َ                              فمن شھد منكم الشھر (تعالى  ْ ََّ ُ َُ ِ َ ِ ُ            فلیصمھَ ْ ُ َ ْ  وریة الشھر تكون بشاھدین )َ

   من المسلمینجماعةةأو رؤیة :عدلین 



       
  

 
 

  ١١٣٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  :رخصة المریض والمسافر

                       ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر   یرید هللا : یقول تعالى
              ۗ                                          ُ َّ ُ ْ َّ َِ ُِ َ َّ ِّ َ ْ ً َ َ ََ َُ َ َ
ٍ ٌ ِ َ ٍَ

ُ                                                              بكم الیسر وال یرید بكم العسر ولتكملوا  ْ َ ِْ ِْ ُ ُ َُ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُُ ُِ ُِ ْ                                               العدة ولتكبروا هللا على ما ھداكم ِ ُ َ َُ َ ََّ ُ ِّ ََ َّ ِ َِ ْ

َ                        ولعلكم تشكرون ُ َ َُ ْ َ ُْ َّ َ .١  

              ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر(:قال تعالى
                                                   َ َّ ِّ َ ْ ً َ َ ََ َُ َ َ
ٍ ْ َّ ٌَ ِ َ ٍَ ِ(  

  .وھنا یأتي بیان الرحمة اإللھیة في اباحة الرخصة للمریض والمسافر

  

   :إكمال العدة

ِ    ول(: قال تعالى َ                    تكملوا العدةَ ْ َُّ ِ ِ ْ لتتموا عدة صیام عدد األیام المفروض :  أي)ُ

علیكم صومھا، فیشمل األداء والقضاء، فأما األداء؛ فھو صیام أیام شھر 

ً                                                             رمضان، إما تسعة وعشرین یوما عند رؤیة ھالل شوال، أو إكمال عدة 

لتكملوا : أو بمعنى. ً                                         شھر رمضان ثالثین یوما، عند عدم رؤیة الھالل

  .عدة بقضاء ما فاتكم من شھر رمضان بالمرض او السفرال

  

  

  

  

  

  

                                                           

  )   ١٨٥  (                 سورة البقرة اآلیة١



       
  

 
 

  ١١٣١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  المبحث الثالث

  أثر صیاغة  آیات الصیام في االسلوب العربي

البالغیة االسلوبیة إن آیات الصیام ذات دالالت ومعاني أسلوبیة 
  -:من ذلكرائعة ترتبط بالدرس النحوي والدرس الفقھي فنذكر والصیاغة 

وھو أس الباب، ویستعمل في ) یا(تى بحرف النداء  بالغة النداء حیث أ- ١
  .األصل لنداء البعید فناسب اإلتیان بھ ھنا لتعظیم شأن ما بعده

لمزید ترابط الكلمات وتناسقھا واإلشعار ) أیھا( ربط المنادى بھاء التنبیھ - ٢
  .بالتنویھ

  ).الذین( تعظیم شأن المخاطبین من المؤمنین؛ حیث أتى باالسم الموصول - ٣

ألن اإلیمان أعلى مرتبة ) آمنوا( بالغة اختیار الفعل الواقع صلة للموصول - ٤
  .تستلزم اإلذعان لألمر والتكلیف

ر الفرض وأنھ یلبیان تقر) كتب علیكم الصیام( عن الفرض بالكنایة التعبیر - ٥
مكتوب علیكم قد فرغ أمره وانقضى فلیس وراءه سوى االستجابة 

  .والتسلیم واإلذعان

العلم بفاعلھ جل شأنھ، وجاء معھ مع للمفعول لتقرر ) ُ    كتب( الفعل  بناء- ٦
ً                                                             لبیان علو اآلمر تعالى، وعبر بالصیام لكونھ اسما لھذه العبادة ) علیكم( ّ

ً                                                               معروفا لدى المخاطبین ففیھ نكتة التخصیص، ولم یعبر بالمصدر الذي 
  .ھو الصوم لعمومھ

وفیھ أن األحكام ) ُ                           كما كتب على الذین من قبلكم( تعلیل فرضیة ھذا الحكم - ٧
معللة، وفیھ التسھیل على النفوس لالمتثال فإنكم مسبوقون إلیھ، وفیھ أن 
ُ                                                                   شرع من قبلنا إذا أقره شرعنا وجب التسلیم لھ واالنقیاد، وفیھ مشروعیة 

  .القیاس

صول التقوى ﴿لعلكم  بیان سبب فرض الصیام على المؤمنین وھو ح- ٨

  .تتقون﴾ وھذه من أعظم ثمراتھ



       
  

 
 

  ١١٣٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

: ﴿أیاما معدودات﴾ فلم یقل:  بالغة التعبیر عن المقدار الواجب صومھ- ٩

ً                                                                   شھرا أو ثالثین یوما أو تسعة وعشرین؛ دفعا الستثقال ھذا العدد، وإنما  ً

  .أیاما؛ تسھیال على النفوس وبیان أنھا معدودة معروفة عند الناس: قال

إنما عبر عن رمضان (( رحمھ هللا ١لعالمة الطاھر ابن عاشورـ ذھب ا١٠

ٍ       بأیام؛ ألنھا جمع قلة ووصفھا بمعدودات وھي جمع قلة  أیضا ً          ؛ تھوینا ))ً                                              

وإنما عبر عن رمضان بأیام وھي جمع قلة : "ألمره على المكلفین فقال

ووصف بمعدودات وھي جمع قلة أیضا؛ تھوینا ألمره على المكلفین، 

: نایة عن القلة؛ ألن الشيء القلیل یعد عدا؛ ولذلك یقولونوالمعدودات ك

الكثیر ال یعد، وألجل ھذا اختیر في وصف الجمع مجیئھ في التأنیث على 

  .انتھى كالمھ" طریقة الجمع بألف وتاء

ُ                                                                        وقد یسلم لھ بادئ األمر بھذا التوجیھ؛ ولكن بعد التأمل تبین أنھ ال یعرف  ّ ُّ

ُ                              ٍ             ع على غیر أیام فلیس لھ جمع كثرة  لكي یجتنب ُ                          في لغة العرب أن الیوم یجم

ً                          ویختار جمع القلة بدال عنھ ُ!  

ً                                بألف وتاء ھو جمع قلة أیضا فنعم ) معدودات: (وأما أن الوصف في قولھ

وإذا أردت ما ھو أدنى العدد جمعت بالتاء : "فإنھ قال((٢ھذا اختیار سیبویھ 

ٌ                  خبراوات وصحراوات" تقول ٌ.((  

ر عبدالمحسن العسكر ـ حفظھ هللا ـ فقال في كتابھ ّ                   ورجحھ شیخنا الدكتو
  "وجمع المؤنث السالم من جموع القلة "٣

  :وفي ھذا یقول الناظم
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  ]   ١٥٩  /  ٢  :                 التحریر والتنویر١ ١
   ]   ٦٠٩  /  ٣ :      الكتاب ٢
  ]  ٢٢                 بدائع المعاني ص ٣٣



       
  

 
 

  ١١٣٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

فالجمع السالم باأللف والتاء یتبع جموع القلة على الصحیح؛ فكان من 
مع جواز ) معدودة: (ولم یقل) معدودات(بالغة اآلیة اختیار ھذا الوصف 

  الوجھین، وبھما جاءت اآلیات في القرآن

  

  .للتفریع على حكم سابق وھو فرض الصیام) فمن(ـ بالغة العطف بالفاء ١

  .یفید العموم) َ   من(فإن اسم الشرط ) َ    فمن(ـ بالغة الشرط ٢

فإنھ یفید ثبوت الخبر لالسم في الزمن ) كان(ـ بالغة التعبیر بالفعل الناسخ ٣
  .الماضي، وقد یفید االستمرار حسب القرینة

وھو لھم ولغیرھم من المسلمین، ولكن ) منكم(ـ التنصیص على المخاطبین ٤
  .جرى الخطاب مجرى الرفق بھم

فإن مسوغات الفطر ) ً                 مریضا أو على سفر(ذر لجمیع المكلفین ـ شمول الع٥
  .ُ                                            ال تكاد تخرج عن ھذین النوعین أو ما ألحق بھما

ً                   مسافرا؛ لدفع توھم : ولم یقل) على سفر(ـ حسن تصویر العذر الثاني ٦
إطالق المسافر على اآلیب من سفره باعتبار ما كان على عادة العرب في 

ولیشمل حال المسافر من ) على سفر(الستمرار ّ                         ذلك؛ فأكد ذلك بما یفید ا
  .السیر والنزول مع بقاء مشقة الترحل

وطواه للعلم بھ، والحذف من ) فأفطر(ـ بالغة الحذف وھو الفعل المقدر ٧
ً                                             أسالیب البالغة العلیا إذا كان المحذوف معلوما ُ.  

َ                  فعدة من أیام أخر(ـ بالغة جملة جواب الشرط ٨ اء فإنھ فتح لھ باب القض) ُ
ً                                                                   بذكر أیام أخر وأنھا عدة؛ تیسیرا علیھ لقضائھا في أي وقت، ولكي تطیب 

  .ُ                            نفسھ بقبول رخصة هللا لھ بالفطر

فعلیھ عدة من أیام : (ً                                           ـ مجيء جملة جواب الشرط خبرا بمعنى األمر؛ أي٩
  ).ٌ                فاتباع بالمعروف: (ً                   وجوبا؛ كقولھ تعالى) أخر

ُ                         وعلى الذین یطیقونھ فدیة : (لھـ بالغة التفصیل مع اإلیجاز بالحذف في قو١٠

ُ                                               على من كان یطیق الصیام فلم یصم فدیة مع تفضیلھ : أي) طعام مسكین



       
  

 
 

  ١١٣٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

الصوم في ھذه الحال قبل نسخ اآلیة بما بعدھا على أصح أقوال المفسرین 

  .رحمھم هللا

وعلى الذین : (ـ بالغة الحذف في اآلیة على القول بعدم نسخھا، والتقدیر١١

  ).ففدیة طعام مسكین(ف النفي للعلم بھ، ولداللة ما بعده ُ    وحذ) ال یطیقونھ

ـ بالغة التعبیر باإلطاقة لداللتھا على التكلیف في قراءة ابن عباس رضي ١٢

ّ         یطوقونھ: (هللا عنھما ّ         یكلفون : الثابتة في صحیح البخاري وغیره أي) ُ ُ

  .صیامھ وھم ال یطیقونھ إال بصعوبة ومشقة

إطعام مسكین عن كل یوم : والمعنى)  مسكینطعام(ـ بالغة وصف الفدیة ١٣

ً                                            مساكین؛ تسھیال على النفس مبدأ التكلیف، وطوى : أفطره، وإنما لم یقل

  .ً                              تفصیل الحساب تاركا ذلك للمكلف

ٌ                           فمن تطوع خیرا فھو خیر لھ(ً                                   ـ بالغة التفریع على الحكم مرة أخرى ١٤ : أي) ًّ

َ                                               تطوع بالصیام قبل فرضھ ابتغاء الخیر فقد نال ھذ ٌ         فھو خیر (ه الخیریة ّ

  ).لھ

: ـ تأكید أھمیة الصیام وعظیم ھذه الخیریة وتفضیلھا على غیرھا بقولھ١٥

  ).ٌ                                  وأن تصوموا خیر لكم إن كنتم تعلمون(

﴿ شھر رمضان الذي أنزل فیھ القرآن ھدى للناس وبینات : قال هللا تعالى

   .١٨٥: ﴾ سورة البقرة...من الھدى والفرقان

  :فیھا من البالغة

شھر ( بالغة االبتداء بذكر ھذا الشھر لإلخبار عنھ بذكر فضائلھ ـ١

  ).رمضان

ـ بالغة تعیین مقدار الصوم في ھذا الموضع بأنھ شھر معین وھو ٢

أیاما معدودات كما سبق في ابتداء فرضھ؛ بل : ولم یقل) شھر رمضان(

  .سمى الشھر لذكر فضائلھ حتى تنشط النفوس لھ



       
  

 
 

  ١١٣٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

ُ                  ھو الذي أنزل فیھ : أي) ُ                أنزل فیھ القرآنالذي (ـ اإلخبار بالجملة ٣

  .ٌ                                                            القرآن، وبین رمضان والقرآن توازن في اللفظ ال یخفى على السامع

ٍ                    ھدى للناس وبینات  من الھدى والفرقان: (ـ حسن التعلیل٤ وھذا فیھ ) ً               

ُ                                                 تناسب أیضا واتساق في الكلمات التي ختمت بالنون ٌ ً ٌ.  

  .)ھدى للناس(ـ التنویھ بعلو شأن القرآن ٥

ٍ                   وبینات  من الھدى والفرقان(ـ اإلطناب لبالغة تفتضیھ ٦      .(  

  .١٨٥: ﴾ البقرة...﴿ فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ: قال هللا تعالى

  :فیھا من البالغة

  .وھي تفید العموم) فمن شھد: (ـ بالغة الشرط١

وھو یدل على أن العبرة بالشھادة وھي ) شھد: ( بالغة فعل الشرط- ٢

ادق الناتج عنھا ال غیر ذلك من المقاییس؛ وبھذا ورد الرؤیة أو خبر الص

  .متفق علیھ) صوموا لرؤیتھ: (الحدیث

لتوجھ الحكم إلیھم، ولذا ذھب ) منكم: ( بالغة التعیین والخطاب- ٣

جمھور الفقھاء إلى وجوب الصوم على من رأى الھالل وإن كان وحده 

  .ُّ                                      لتعین الحكم علیھ، وقیام الواجب في حقھ

 بالشھر عن الھالل للداللة عن أن رؤیة الھالل في مطلع  التعبیر- ٤

الشھر رؤیة للشھر كلھ النتظام التوقیت بعده والعلم بتمام العدة، ولنكتة 

بالغیة أخرى وھي التسھیل على النفوس لصیام الشھر كلھ بعد الرؤیة 

  ).فلیصمھ(كما یدل علیھ الضمیر بعده 

ر بالصیام على الرؤیة تعلیق حیث علق األم) فلیصمھ: (ـ بالغة الجواب٥

  .الجواب على الشرط عند تحققھ

على ما سبق بیانھ من عود ) فلیصمھ: (ـ بالغة االستخدام في قولھ٦

الضمیر على الھالل والمراد بھ ھنا أیام الشھر كلھ، وھذا من تنوع 



       
  

 
 

  ١١٣٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

األسالیب البالغیة، وھو إعادة الضمیر إلیھ لمعنى آخر؛ كقول معاویة بن 

  :مالك

������������������������������������������������������������������ �

  .وأراد النبات) رعیناه(المطر، ثم أعاد الضمیر علیھ في : أراد بالسماء

﴿ ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر یرید هللا : قال هللا تعالى

على ما ھداكم بكم الیسر وال یرید بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا هللا 

  ﴾...ولعلكم تشكرون

  ].١٨٥: سورة البقرة[

  :فیھا من البالغة

  .ـ بالغة الوصل بحرف الواو النتظام الكالم مع سابقھ وعوده علیھ١

ـ بالغة الشرط واستعمال كان وذكر خبرھا من المرض وما عطف علیھ ٢

وھو السفر إلباحة ترك الصوم بعد فرضھ للعذر المبیح للفطر؛ على ما 

  .ق بیانھ في اآلیة السابقةسب

فعدة من أیام (ـ وجوب القضاء على من أفطر؛ ألن الخبر بمعنى األمر ٣

  ).ُ    أخر

وفیھ إثبات ) یرید هللا بكم الیسر(ـ استعمال الفعل المضارع للتعلیل ٤

  .اإلرادة الشرعیة � تعالى 

لھ، فالذي یرید الیسر للناس ھو هللا جل جال) یرید هللا(ـ بالغة اإلسناد ٥

ُ                                              وفي ھذا رادع لمن أبى إال اصطحاب العسر والمشقة ٌ.  

  ).بكم(ـ االھتمام بالمخاطبین وحفظ مكانتھم ٦

أي في األمر كلھ فیعم، ومنھ أمر الصیام لداللة ) الیسر(ـ بالغة المصدر ٧
  .السیاق علیھ



       
  

 
 

  ١١٣٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

وال یرید (ألن فیھا معنى الدوام واالستمرار ) ال(ـ بالغة النفي باستعمال ٨
  ).ُ    عسربكم ال

﴿ یرید هللا بكم الیسر وال یرید بكم العسر ولتكملوا العدة : قال هللا تعالى
  ١﴾ ...ولتكبروا هللا على ما ھداكم ولعلكم تشكرون

  :فیھا من البالغة

  ).وال یرید: (وقولھ) یرید: (ـ طباق السلب بین قولھ١

  ).العسر(و) الیسر(ـ طباق اإلیجاب بین ٢

فإن الطباق إذا ) الیسر(و) العسر(و) ال یرید(و ) یرید(ـ المقابلة بین ٣
ٌ                                           تعدد صار مقابلة كما ھو مقرر في علم البدیع ّ.  

وفیھ معنى األمر والحث على ) ولتكملوا العدة(ـ اإلطناب في ذكر العلة ٤
  .التمام

  ).ولتكبروا هللا على ما ھداكم(ـ زیادة التعلیل بما یتضمن الترغیب ٥

: لفرض العظیم وھو شكر هللا تعالىـ حسن الختام بذكر سبب ھذا ا٦
وفیھ مشروعیة شكر هللا على نعمھ ومن أھمھا نعمة ) ولعلكم تشكرون(

  .التوفیق ألداء الفرائض والواجبات

: سورة البقرة[﴾...﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قریب: قال هللا تعالى
١٨٦. [  

  :فیھا من البالغة

  .ن اقترانھ بھـ بالغة الوصل لعالقة الدعاء بالصیام وحس١

ِ                                              وھو للعموم ویفید الجزم بتحقق ما بعده؛ لعلم هللا ) وإذا(ـ بالغة الشرط ٢
  .تعالى بأن عباده المؤمنین سیسألون عنھ

كأنھم لن یسألوا : أي) سألك عبادي عني(ـ بالغة اإلفراد في الخطاب ٣
  .غیره؛ لتقرر الرجوع إلى الرسول صلى هللا علیھ وسلم فیما یسألون

                                                           

       ١٨٥  :             سورةالبقرة-١



       
  

 
 

  ١١٣٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

وھي إضافة تشریف لھم، وفیھ أن هللا یحب ) عبادي(ة اإلضافة ـ بالغ٤
  .من اتصف بالعبودیة لھ جل شأنھ

للداللة على اھتمامھم ) عني: (ـ التعبیر بحرف الجر عن في قولھ٥
  .بالسؤال عن هللا تعالى ومدى قربھ منھم

  ).فإني قریب(ـ سرعة اإلجابة مع الوصل بالفاء الدالة على التعقیب ٦

قل لھم إني : ( الحذف في السیاق المعتاد المتبادر للذھن فلم یقلـ بالغة٧
  ).فإني قریب(وإنما ذكر قربھ جل وعال دون واسطة ) قریب

  ).فإني قریب(ـ بالغة التوكید بأن واسمیة الجملة ٨

﴿ فإني قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لي : قال هللا تعالى
  ١ ﴾...ولیؤمنوا بي لعلھم یرشدون

  :فیھا من البالغة

وھو صیغة فعیل؛ أبلغ من غیرھا في الداللة على ) ٌ     قریب(ـ بالغة الخبر ١
  .المعنى المراد

  ).ُ                         أجیب دعوة الداع إذا دعان(ـ تعدد الخبر في جملة أخرى ٢

بدعائھم : أي) فلیستجیبوا لي(ـ العطف بالفاء للتفریع وفیھا معنى العلة ٣

أدعوني أستجب : (جابة ألمره حیث قاللھ؛ ألن الدعاء عبادة � واست

  ).لكم

وھي الم األمر الدال على وجوب ) فلیستجیبوا(ـ بالغة األمر بالالم ٤

  .االمتثال

  .فھذا مطلوب الفعل منھم) فلیستجیبوا(ـ بالغة الطلب بالسین والتاء ٥

فإن الداعي � تعالى یجب أن یكون ) ولیؤمنوا بي(ـ بالغة الوصل ٦
  .ً                لھ موقنا بذلكً               مؤمنا بإجابة هللا

أن دعاء هللا : أي) لعلھم یرشدون(ـ بالغة الختام وحسن التعلیل فیھ ٧
تعالى سبب الرشد والصالح، ولم یأت ھذا الختام في آیة أخرى غیر ھذه 
ٌ                                                               اآلیة في ھذا الموضع المناسب غایة المناسبة؛ ألن الرشد حاصل بدعاء 

                                                           

     ] .   ١٨٧  :           سورةالبقرة [-١



       
  

 
 

  ١١٣٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

ا قال تعالى عن عباده هللا تعالى ومن أكثر من دعائھ فھو الراشد كم
ُ                                                                                         ولكن هللا حبب إلیكم اإلیمان وزینھ في قلوبكم وكره إلیكم : (المؤمنین ْ ُُ َ ُ َ َ ُْ َ َّ َ َّ َ َ ِ ْ َ َّ َ ََ ُ ْ َ َِ ِ ِ َُ ِ ُِ َ ََّّ

َ                                                                 الكفر والفسوق والعصیان أولئك ھم الراشدون ُ ُ َِ ِ َِّ َ ْ َ ُ َ َُ َ ََ ْ ْ ُْ ُ ْ ُ(١  

لم یوم أن من دعاء النبي صلى هللا علیھ وس((وفي حدیث رفاعة الزریقي
اللھم حبب إلینا اإلیمان وزینھ في قلوبنا وكره إلینا الكفر : " أحد

  ٢"))والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین

ـ بالغة االقتران؛ حیث اقترنت ھذه اآلیة بآیات الصیام؛ ألنھ مظنة ٨ 
ُ                                  إجابة الدعاء، وللصائم دعوة ال ترد ٌ.  

ث إلى نسائكم ھن لباس لكم ﴿ أحل لكم لیلة الصیام الرف: قال هللا تعالى
  ﴾ ...وأنتم لباس لھن

  :فیھا من البالغة

ّ         أحل لكم(ـ بالغة االفتتاح ١ ٌ                                  وكأنھ جواب عن سؤال سائل لما وجده ) ُ
  .بعض الصحابة من عنت

  .والجمع للعموم) لكم: (ـ العنایة بالمخاطبین٢

لیلة (ـ تعیین وقت اإلباحة بالظرفیة المناسبة للتأكید على القصر ٣
  ).یامالص

  ).ُ                 الرفث إلى نسائكم(ـ بالغة التعبیر عن الجماع بالرفث لیشمل مقدماتھ ٤

وكأن الرفث یتضمن معنى الذھاب ) إلى(ـ التعدیة بحرف الجر ٥
  .واإلفضاء

ٌ                                        وفیھا إشعار بعلة الحكم فھن نساؤكم، ولم ) نسائكم(ـ بالغة اإلضافة ٦
  ).النساء: (یقل

  ).لكمٌ         ھن لباس (ـ بالغة تصویر المباشرة ٧

  ).ٌ     لباس(ـ سمو اللفظ القرآني وبالغة التشبیھ ٨

                                                           

   ]. ٧    :        الحجرات [-١
   .                                                               رواه أحمد والبخاري في األدب المفرد وصححھ الحاكم والھیثمي وغیرھما٢



       
  

 
 

  ١١٤٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

ّ                             ھن لباس لكم وأنتم لباس لھن(ـ روعة المقابلة ٩ ٌ وفیھا اإللماع إلى ) ٌ
  .معنى العدل واالھتمام بجانب النساء ولھن مثل الذین علیھن بالمعروف

  ).أنتم(و) ّ   ھن(ـ الطباق بین الضمائر ١٠

م تختانون أنفسكم فتاب علیكم وعفا ﴿ علم هللا أنكم كنت: قال هللا تعالى
  ] .١٨٧: سورة البقرة[﴾ ...عنكم فاآلن باشروھن وابتغوا ما كتب هللا لكم

  :فیھا من البالغة

وفیھ إثبات علم هللا، وزرع الھیبة في النفوس ) َ      علم هللا(ـ بالغة اإلسناد ١
  .ٌ                                            بأن هللا مطلع على كل أمور الشخص دقیقھا وجلیلھا

  ).أنكم(ـ بالغة التوكید ٢

  .تخونون: ، ولم یقل)كنتم تختانون أنفسكم(ـ تصویر مسلك الخفاء ٣

  ).فتاب علیكم(ـ سرعة البشارة وتعجیل المسرة ٤

ألن التوبة قد تحصل دون عفو ) وعفا عنكم(ـ اإلطناب لنكتة بالغیة ٥
  .عما سلف فدفع ھذا التوھم بأنھ مع التوبة حصل العفو عما سلف اقترافھ

  .بعد ما تقدم) َ             فاآلن باشروھن( في الموضع المناسب ـ بالغة الظرف٦

  .وكأن فیھا معنى اإلرشاد) باشروھن(ـ التعبیر عن اإلباحة باألمر ٧

  ).وابتغوا ما كتب هللا لكم(ـ زیادة اإلفادة وحسن البیان بأسلوب الحكیم ٨

﴿ وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط األبیض من الخیط : قال هللا تعالى
  ] .١٨٧: سورة البقرة[﴾ ... من الفجر ثم أتموا الصیام إلى اللیلاألسود

  :فیھا من البالغة

ـ حسن الربط والصلة بین الرفث واألكل والشرب؛ ألن ھذه ھي جملة ١
  .المفطرات للصائم

حتى یتبین لكم الخیط األبیض من (ـ بیان غایة األكل والشرب ونحوھما ٢
  ).الخیط األسود من الفجر



       
  

 
 

  ١١٤١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

الخیط (لبیاض الفجر، و) الخیط األبیض(ستعارة ومناسبتھا ـ روعة اال٣
فأغنت ) من الفجر(ً                                         لسواد اللیل، ومنھم من جعلھ تشبیھا لداللة ) األسود

  ).من اللیل: (عن اللیل حیث لم یقل

  ).من الفجر(البیانیة ) من(ـ مجيء ٤

ثم (ـ العطف بثم وفیھ داللة على التراخي بین وقت اإلمساك والفطر ٥
  ).الصیام إلى اللیلأتموا 

ٍ                            وھو غیر داخل في القدر الذي ) إلى(ـ مجيء غایة اإلمساك بحرف ٦
فھي ) إلى المرافق: (بخالف قولھ) إلى اللیل(یجب إمساكھ لتقرر العلم بھ 

  .داخلة على الصحیح

﴿ وال تباشروھن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود هللا : قال هللا تعالى
: سورة البقرة[﴾ ...هللا آیاتھ للناس لعلھم یتقونفال تقربوھا كذلك یبین 

١٨٧. [  

  :فیھا من البالغة

ـ عود البیان لقضایا المباشرة وھذا من التنویع في الخطاب والبالغة ١
وفیھ تحریم المباشرة على ) وال تباشروھن وأنتم عاكفون(في الذكر 

  .المعتكف

تكاف ال یكون إال ؛ حیث إن االع)في المساجد(ـ اإلطناب لفائدة تفتضیھ ٢
ً                                                             في المسجد، ولكن في ذكره معنى ضرورة الكف واإلحجام تعظیما لشأن 

  .المسجد

ووصفھا بأنھا حدود ) تلك(ـ تعظیم األحكام المذكورة باإلشارة إلیھا ٣
  ).تلك حدود هللا(یمنع تجاوزھا 

حیث نھى عن قربانھا وھو في ھذا ) فال تقربوھا(ـ بالغة التعبیر ٤
فالنھي عن مجرد قربانھا أكد ) فال تعتدوھا: (ما لو قالالموضع أبلغ م

  .وأبلغ

كذلك یبین هللا (ـ اإلخبار عن دقة البیان وأنھ جادة متبعة في القرآن ٥
  ).آیاتھ للناس



       
  

 
 

  ١١٤٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  ).لعلھم یتقون(ـ تعلیل ھذه األحكام وغیرھا مما یبینھ هللا ٦

روف ﴿ السائحون الراكعون الساجدون اآلمرون بالمع: قال هللا تعالى
  ١والناھون عن المنكر والحافظون لحدود هللا وبشر المؤمنین﴾

  :فیھا من البالغة

فإنھم ) السائحون(ـ حسن التعبیر عن الصائمین بوصف یمیزھم ١
الصائمون باتفاق المفسرین رحمھم هللا كما ذكر ذلك اإلمام الطبري في 

ّ                                                         جامعھ، ولم یذكر عنھم خالفا في ذلك؛ كما حكاه الزجاج إجماع ً            ا في كتابھ ً
السائحون في قول أھل اللغة : "فقال] ٤٧٢/ ٢: معاني القرآن وإعرابھ[

  .انتھى" َ         الصائمون: ً               والتفسیر جمیعا

ـ براعة التشبیھ وفیھ التنویھ بعلو شأن الصائمین؛ حیث شبھھم ٢
بالسائحین، والسائح ھو التارك لملذاتھ من أنواع الطعام والرفث وغیر 

  .ذلك

ن حیث قرنھم هللا تعالى بأوصاف المؤمنین التي بلغت ـ بالغة االقترا٣
: الغایة في العبادة واالمتثال، وھذه األوصاف تبدأ من أول اآلیة في قولھ

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون اآلمرون (
  ).بالمعروف والناھون عن المنكر والحافظون لحدود هللا

ْ                                   رات فلم یصلھا بحرف الواو؛ بل تركھ ـ بالغة الفصل في المذكو٤

فكأن ھذه األعمال منظومة ) العابدون الحامدون السائحون الراكعون(
  .واحدة متكاملة؛ ال تنفك عن بعضھا

  ).وبشر المؤمنین(ـ تأكید بشارتھم إلیمانھم وصالحھم ٥

  ).وبشر(ـ إطالق البشرى فتعم كل معالم السرور ٦

مرفوعة باالبتداء ولم ) السائحون(ـ جاءت ھذه األوصاف ومن بینھا ٧
لقوة االبتداء ولرفعتھم ) إن هللا اشترى من المؤمنین: (ُ              تعطف على قولھ

بأن لھم : أي) وبشر المؤمنین(بھذه األعمال، وألن الخبر عنھم معلوم 
  .الجنة؛ كما قال الزجاج رحمھ هللا وغیره

                                                           

    ] .   ١١٢  :           سورةالتوبة [  -١



       
  

 
 

  ١١٤٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

لبشر أحدا ﴿ فكلي واشربي وقري عینا فإما ترین من ا: قال هللا تعالى
: سورة مریم[ً                م الیوم إنسیا﴾ فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكل

٢٦[.  

  

  :فیھا من البالغة

  ).فكلي واشربي(ـ التفریع بالفاء على ما سبق ١

ً                       فكلي واشربي وقري عینا(ّ                         ـ تتابع األوامر اإلرشادیة ٢ ّ.(  

ً                                   ـ اإلفصاح عن حكم جدید بالفاء أیضا ٣   ).ّ          فإما ترین(ٍ

: ك الخفة في اللفظ من حذف الیاءان المتوالیة في قولھـ سلوك مسل٤
  .ِ                                         وذلك أن اللغة العربیة لغة الخفة والرشاقة) ّ     ترین(

  ).فإما(ـ بالغة التفصیل ٥

  .فیعم أي بشر) ً              من البشر أحدا(ـ التنكیر للعموم ٦

  .النتظام الكالم وترابطھ) فقولي(ـ العطف بفاء التفریع مرة ثالثة ٧

ً                      إني نذرت للرحمن صوما(ـ بالغة التوكید ٨ ُ.(  

ّ                                                          ـ اختیار اسم هللا األحب إلیھ والذي لم یسم بھ غیره تعالى وھو ٩ ُ

  .ألن الصوم لھ وھو الذي یجزي بھ) الرحمن(

وكان في شرعھم اإلمساك عن ) ً     صوما(ـ تنكیر صوم؛ لتعظیم شأنھ ١٠

بل معناه اإلمساك عن : الكالم؛ فھو الصمت عند جمھور السلف، وقیل

ٌ                                                         والشراب والكالم معا؛ وھو قول لبعض التابعین ذكره اإلمام الطعام ً

فكلي واشربي : (الطبري رحمھ هللا عنھم، ولعلھم جعلوا األمر في قولھ

  .قبل الصیام للتأھب لھ بالسحور ونحوه: أي) ً          وقري عینا

ًّ                       فلن أكلم الیوم إنسیا(ـ زیادة البیان واإلیضاح ١١ َ.(  



       
  

 
 

  ١١٤٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

الصائمات والحافظین فروجھم والحافظات ﴿ والصائمین و: قال هللا تعالى

  ١ً                                                          والذاكرین هللا كثیرا والذاكرات أعد هللا لھم مغفرة وأجرا عظیما﴾ 

  

  :فیھا من البالغة

إن : (ـ الوصل بالواو على الصفات المذكورة في أول اآلیة من ثولھ١

  .ٍ                    ٍ              لإلخبار عنھا بخبر واحد  في آخر اآلیة) المسلمین والمسلمات

الصائمین والصائمات لإلشادة بما لھم من الفضل ـ التنصیص على ٢

  ).والصائمین والصائمات(وعظیم األجر 

ـ حسن ترتیب الصفات؛ حیث أتى بالحافظین فروجھم والحافظات بعد ٣

الصائمین والصائمات؛ ألن الصوم من أھم ما یعین على حفظ الفرج؛ ولذا 

ھ بالصوم فإنھ لھ فمن لم یستطع فعلی(جاء اإلرشاد إلیھ للعاجز عن النكاح 

  .متفق علیھ) وجاء

ً                                                                ـ اإلتباع في الذكر؛ حیث أتى بالذاكرین هللا كثیرا والذاكرات بعد ذلك ٤

ٍ                                                           لنكتة  وھي أن المسلم الصائم والمتصف بھذه الصفات ال ینبغي أن یفتر      

  .عن ذكر هللا؛ بل علیھ اإلكثار منھ

فعة شأنھم واإلشادة فبناه للمعلوم لر) ّ      أعد هللا(ـ بالغة اإلسناد في الخبر ٤

  .بھم

  ).لھم(ـ تخصیصھم بھذا األجر العظیم ٥

                                                           

     ] .  ٣٥  :            سورة األحزاب [١



       
  

 
 

  ١١٤٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  ).ً      مغفرة: (ـ التنكیر للتعظیم في قولھ٦

ً             وأجرا عظیما(ـ التأكید على عظم األجر ٧ ً.(  

  )) كتب هللا لكم وكلوا واشربوا حتىفاآلن باشروھن وابتغوا ما((

التي تأمر من لم یأكل ویشرب بعد الجماع فإنھ لم یمتثل اآلیة الكریمة 

  بذلك قبل الصیام

  وألن البدن بعد الجماع یحتاج إلى ما یقویھ ،

من أدركھ الصبح : (ولعلھ ألجل ھذا المعنى قال علیھ الصالة والسالم 

  )جنبا فلیفطر

فھذه ھي التأمالت البالغیة في آیات الصیام حسب ما ظھر لي، وبقي من 

ٍ                  م علیم، والحمد � جوانب البالغة العلیا ما خفي عني، وفوق كل ذي عل

  .رب العالمین

  

  

  



       
  

 
 

  ١١٤٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  

  : الخالصة 

  

  . الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین 

ي الكمال فیھ ع في ھذا البحث الذي ال ندالنتائجصلنا إلیھ من أھم خمما 

   -:فھو عبارة عن رشفات لتعظیم فریضة الصیام فكانت النتائج كاالتي 

 حث في المبحث األول أقوال العلماء النحوین الذین تطرقوا تناول البا

ً                                                                  للصیام من خالل الداللة النحویة واالعرابیة ربطوا ربطا محكما بین داللة 

 اللفظ وارشاد الفرد المؤمن لقوة اللفظ الوارد في آیات الصیام 

  استنتج الباحث في المبحث الثاني أن ركن الصیام في فریضتھ  تمر

ة الى أن استقر بصیام شھر رمضان واباح هللا فیھ رخص بمراحل متعدد

الفطر ال صحاب األعذار من مسافرین ومرضي وأصحاب أعزار تبیح 

 الفطر

  وقد احتوي المبحث الثالث افي البحث على الداللة االسلوبیة من خالل

الربط بین براعة وجمال االسلوب القوي وقوة القاعدة النحویة التي 

 في فھم الحكم الشرعي المطلوب أدائھ من الفرد تسھم اسھاما فاعال

 :المسلم فكان كاالتي 



       
  

 
 

  ١١٤٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  

  
                                              

ال ً                            فاعال في دفع الفرد المؤمن أساھمامما جعل ھذا الترابط یسھم      

   واخالص وأداراك ھذا الركن بكل فھم داء

  . كل مؤمن لتذكرةاوأسأل هللا تبارك وتعالى أن ینفع بھذه 

  

                                                                                  

  الباحث



       
  

 
 

  ١١٤٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 ات الصيام يف القرآن الكريم دراسة تطبيقه دالليةآي 

  

  المصادر والمراجع 

  .              القرآن الكريم   . ١

  .             الحديث الشريف  . ٢

ــحيح  البخــاري ومــسلم     . ٣ ــن       :                             ص ــماعيل ب ــن إس ــد ب                                       إلمــام محم

    .   هرة               دار الحديث القا  :          الناشر ـ  ه  )    ٢٥٦ ت (                 إبراهيم  البخاري 

                                                     أبــــو الحــــسن مــــسلم الحجــــاج القيــــسري    :                    صــــحيح مــــسلم    . ٤

                           الناشر دار الحدث القاهرة   :  )ـ  ه  ٢٦   :  ت  (

                                                 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيوب األقاويل وجوه   . ٥

                                                        محمــد بــن عمــر الزمخــشري  الناشــر دار الفكــر         :          التأويــل 

   .      بيروت 

                        ســليمان بــن عمــر          لإلمــام  :                                    حاشــية الجمــل علــى الجاللــين      . ٦

                العربي بيروت       التراث        أحياء     ناشر    :       العجلي

    :          التفــسير             مــن علــم                       للروايــة  والدرايــة                         فــتح القــدير الجــامع   . ٧

  :           الناشـر       : ـ       هـ     ١٢٠                                         محمد بن علي الـشوكاني المتـوفي              لإلمام

    .                   دار  الحديث القاهرة

        بوالفضل  أ                                                   المعاني في تفسير القرن العظيم والسبع المثاني ،       . ٨

            ب العلميــة           دار الكتــ  :          الناشــر     :           البغــدادي       لوســي           الــسيد األ

  .             ببيروت لبنان 


