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 آيات الصيام من سورة البقرةتفسري 
 لعالمة حممد بن الصاحل العثيمني رمحه اهللل

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن (
 (381قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن( )البقرة:

 { قوله تعاىل: } يا أيها الذين آمنوا { سبق الكالم عليها. 381} 

قوله تعاىل: } كتب عليكم الصيام { أي فُرض؛ والذي َفرضه هو هللا سبحانه وتعاىل؛ و} 
الصيام { نائب فاعل مرفوع؛ وهو يف اللغة اإلمساك؛ ومنه قوله تعاىل: }إين نذرت للرمحن 

م دلليل قواها: }فلن أكلم اليوم إنسيًا{ ]مرمي: [ يعين إمساكًا عن الكال62صومًا{ ]مرمي: 
 [ ؛ وأما يف الشرع فإنه التعبل هلل درتك املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.62

مصلرية؛ والكاف حرف جر؛ وتفيل التشبيه؛ وهو تشبيه « ما»قوله تعاىل: } كما كتب {؛ 
الفعل دون املفعول أمر مطرد، كما يف للكتادة دالكتادة، وليس املكتوب داملكتوب؛ والتشبيه د

(: التشبيه 366«)إنكم سرتون ردكم كما ترون القمر ليلة البلر»قوله صلى هللا عليه وسلم: 
 هنا للرؤية دالرؤية؛ ال للمرئي داملرئي؛ ألن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إىل مصلر.

يعم اليهود، والنصارى،  -قة أي من األمم الساد -قوله تعاىل: } على الذين من قبلكم { 
 ومن قبلهم؛ كلهم كتب عليهم الصيام؛ ولكنه ال يلزم أن يكون كصيامنا يف الوقت، وامللة.

 وهذا التشبيه فيه فائلتان:

: التسلية اهذه األمة حىت ال يقال: كلفنا هبذا العمل الشاق دون غرينا؛ لقوله الفائلة األوىل
[ يعين لن 13أنكم يف العذاب مشرتكون{ ]الزخرف:  تعاىل: }ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم
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كما هي احلال يف اللنيا: فإن اإلنسان إذا شاركه غريه   -خيفف عنكم العذاَب اشرتاُككم فيه 
 يف أمر شاق هان عليه؛ واهذا قالت اخلنساء ترثي أخاها صخراً:

ولكن أسلي  ]ولوال كثرة الباكني حويل على إخواهنم لقتلت نفسي[ ]وما يبكون مثل أخي
استكمال هذه األمة للفضائل اليت سبقت إليها األمم  الثانية: النفس عنه دالتأسي[ الفائلة

السادقة؛ وال ريب أن الصيام من أعظم الفضائل؛ فاإلنسان يصرب عن طعامه، وشراده، 
كل عمل ادن آدم »وشهوته هلل عز وجل؛ ومن أجل هذا اختصه هللا لنفسه، فقال تعاىل: 

سنة عشر أمثااها إىل سبعمائة ضعف إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي ده، يلع يضاعف احل
 (.361«)شهوته وطعامه من أجلي

للتعليل؛ ففيها ديان احلكمة من فرض الصوم؛ أي « لعل»قوله تعاىل: } لعلكم تتقون {؛ 
تتقون هللا عز وجل؛ هذه هي احلكمة الشرعية التعبلية للصوم؛ وما جاء سوى ذلك من 

  دلنية، أو مصاحل اجتماعية، فإهنا تب..مصاحل

 الفوائل:

من فوائل اآلية: أمهية الصيام؛ ألن هللا تعاىل صلره دالنلاء؛ وأنه من مقتضيات اإلميان؛  - 3
 ألنه وجه اخلطاب إىل املؤمنني؛ وأّن تركه خمل داإلميان.

 ومنها: فرضية الصيام؛ لقوله تعاىل: } كتب {. - 6

صيام على من قبلنا من األمم؛ لقوله تعاىل: } كما كتب على الذين من ومنها: فرض ال - 1
 قبلكم {.

ومنها: تسلية اإلنسان مبا ألزم ده غريه ليهون عليه القيام ده؛ لقوله تعاىل: } كما كتب  - 4
 على الذين من قبلكم{
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ومنها: استكمال هذه األمة لفضائل من سبقها، حيث كتب هللا عليها ما كتب على  - 5
 من قبلها لترتقى إىل درجة الكمال كما ترقى إليها من سبقها.

 ومنها: احلكمة يف إجياب الصيام؛ وهي تقوى هللا؛ لقوله تعاىل: } لعلكم تتقون {. - 2

ومنها: فضل التقوى، وأنه ينبغي سلوك األسباب املوصلة إليها؛ ألن هللا أوجب الصيام  - 7
يمة؛ ويلل على عظمها أهنا وصية هللا لألولني، اهذه الغاية؛ إذًا هذه الغاية غاية عظ

واآلخرين؛ لقوله تعاىل: }ولقل وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا هللا{ 
 [ .313]النساء: 

ويتفرع على هذه الفائلة اعتبار الذرائ.؛ يعين ما كان ذريعة إىل الشيء فإن له حكم ذلك 
كانت وسائلها واجبة؛ واهذا جيب على اإلنسان أن يبتعل   الشيء؛ فلما كانت التقوى واجبة

عن مواطن الفنت: ال ينظر إىل املرأة األجنبية؛ وال يكلمها كالمًا يتمت. ده معها؛ ألنه يؤدي 
إىل الفتنة، ويكون ذريعة إىل الفاحشة؛ فيجب اتقاء ذلك؛ حىت إن الرسول صلى هللا عليه 

 (.364ه حىت ال يق. يف فتنته)وسلم أمر من مس. داللجال أن يبتعل عن

ومن فوائل اآلية: حكمة هللا سبحانه وتعاىل دتنوي. العبادات؛ ألننا إذا تلدرنا العبادات  -8
وجلنا أن العبادات متنوعة؛ منها ما هو مايل حمض؛ ومنها ما هو دلين حمض؛ ومنها ما هو 

ليتم اختبار املكلف؛ ألن من الناس من  -مركب منهما: دلين، ومايل؛ ومنها ما هو كّف 
العمل البلين دون دذل املال؛ ومنهم من يكون دالعكس؛ ومن الناس من يهون  يهون عليه

عليه دذل احملبوب؛ ويشق عليه الكف عن احملبوب ومنهم من يكون دالعكس؛ فمن ََث نوَّع 
هللا سبحانه وتعاىل حبكمته العبادات؛ فالصوم كف عن احملبوب قل يكون عنل دعض الناس 

ائب يف زمننا هذا أن من الناس من يصرب على الصيام، أشق من دذل احملبوب؛ ومن العج
ويعظمه؛ ولكن ال يصرب على الصالة، وال يكون يف قلبه من تعظيم الصالة ما يف قلبه من 

إن  -تعظيم الصيام؛ جتله يصوم رمضان لكن الصالة ال يصلي إال من رمضان إىل رمضان 
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ة حيث إهنا تتكرر كل يوم صلى يف رمضان؛ وهذا ال شك خطأ يف التفكري؛ لكن الصال
صار هيناً على هذا اإلنسان تركها؛ والصوم يكون عنله تركه صعبًا؛ واهذا إذا أرادوا ذم إنسان 

 يبلؤون دالصوم. -قالوا: إنه ال يصوم، وال يصلي 

ة  ( ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر  أَيَّاماً َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ر  َلُه  َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْديَة  طََعاُم ِمْسِكنٍي َفَمْن َتَطوََّع َخْْياً فَ ُهَو َخي ْ

ر  َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن( )البقرة:  (381َوَأْن َتُصوُموا َخي ْ

[ ؛ ألن 381لصيام{ ]البقرة: { قوله تعاىل: } أيامًا { مفعول لقوله تعاىل: }ا 384 }
أي كتب عليكم أن تصوموا أيامًا معلودات؛ و} أيامًا  -الصيام مصلر يعمل عمل فعله 

حبسب السياق؛  -{: نكرة؛ والنكرة تفيل القلة، وتفيل الكثرة، وتفيل العظمة، وتفيل ااهون 
ليس أشهراً؛ ليس ملا قرنت هنا دقوله تعاىل: } معلودات { أفادت القلة؛ يعين: هذا الصيام 

سنوات؛ ليس أسادي.؛ ولكنه أيام معلودات قليلة؛ و} معلودات { من صيغ مج. القلة؛ 
 ألن مج. املذكر السامل، ومج. املؤنث السامل من صيغ مج. القلة؛ يعين: فهي أيام قليلة.

قوله تعاىل: } فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعلة من أيام أخر { كاالستثناء من قوله 
[ ؛ ألن قوله تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا كتب 381تعاىل: }كتب عليكم{ ]البقرة: 

 [ يشمل املريض، واملسافر، والقادر، والعاجز.381عليكم{ ]البقرة: 

ومجلة: } فعلة من أيام أخر { جواب الشرط؛ و} من { شرطية؛ و} كان { فعل الشرط؛ 
خرباً، واملبتلأ « علة»مبتلأ، واخلرب حمذوف؛ والتقلير: فعليه علة؛ وجيوز أن تكون « علة»و 

 حمذوف؛ والتقلير: فالواجب علة؛ أو فاملكتوب علة.
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 وقوله تعاىل: } فمن كان منكم مريضًا { يعين مرضًا يشق ده الصوم؛ أو يتأخر ده الربء؛ أو
يفوت ده العالج، كما لو قال له الطبيب: خذ حبودًا كل أرد. ساعات، وما أشبه ذلك؛ 

 ودليل التخصيص مبرض يشق ده الصوم ما يُفهم من العلة.

وقوله تعاىل: } أو على سفر { أي السفر املبيح للفطر؛ واحلكمة يف التعبري دقوله: } على 
أثناء سفره علة أيام، ويباح له الفطر؛ ألنه  وهللا أعلم أن املسافر قل يقيم يف دلل -سفر { 

على سفر، وليست نيته اإلقامة، كما حصل للرسول صلى هللا عليه وسلم يف غزوة الفتح فإنه 
 (.362(، وأفطر حىت انسلخ الشهر)365أقام يف مكة تسعة عشر يوماً وهو يقصر الصالة)

 وقوله تعاىل: } فعلة من أيام أخر { أي أيام مغايرة. 

ه تعاىل: } وعلى الذين يطيقونه { أي يستطيعونه، وقال دعض أهل العلم: } يطيقونه { قول
قونه؛ أي يتكلفونه، ويبلغ الطاقة منهم حىت يصبح شاقاً عليهم؛ وقال آخرون: إن يف  أي يطوَّ
اآلية حذفاً؛ والتقلير: وعلى الذين ال يطيقونه فلية؛ وكالمها ضعيف؛ والثاين أضعف؛ ألن 

يقتضي تفسري املثبت داملنفي؛ وتفسري الشيء دضله ال يستقيم؛ وأما القول األول هذا القول 
منهما فله وجه؛ لكن ما ثبت يف الصحيحني من حليث سلمة دن األكوع يلل على 

أنه أول ما كتب الصيام كان اإلنسان خمريًا دني أن يصوم؛ أو يفطر، ويفتلي حىت »ضعفه: 
(؛ وكذلك ظاهر 367«)ن الذي أنزل فيه القرآن...{نزلت اآلية اليت دعلها: }شهر رمضا

اآلية يلل على ضعفه؛ ألن قوله دآخرها: } وأن تصوموا خري لكم { يلل على أهنم 
يستطيعون الصيام، وأنه خوطب ده من يستطي. فيكون ظاهر اآلية مطادقًا حلليث سلمة؛ 

 وهذا هو القول الراجح أن معىن } يطيقونه{: يستطيعونه.

: } فلية { مبتلأ مؤخر خربه: } على الذين يطيقونه {؛ و} فلية { أي فلاء قوله تعاىل
يفتلي ده عن الصوم؛ واألصل أن الصوم الزم لك، وأنك مكلف ده، فتفلي نفسك من 

 هذا التكليف واإللزام دإطعام مسكني.
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قوله تعاىل: } طعام مسكني { عطف ديان لقوله تعاىل: } فلية { أي عليهم لكل يوم 
مسكني؛ وليس املعىن طعام مسكني لكل شهر؛ دل لكل يوم؛ ويلل لذلك القراءة  طعام

الثانية يف اآلية: } طعام مساكني { داجلم.؛ فكما أن األيام اليت عليه مج.، فكذلك 
 املساكني الذين يطَعمون ال دل أن يكونوا مجعًا.

يُة طعاِم مساكنَي { ويف قوله تعاىل: } فلية طعام مساكني { ثالث قراءات؛ األوىل: } فل
حبذف التنوين يف }فليُة {؛ وجبر امليم يف } طعام {؛ و} مساكنَي { داجلم.، وفتح النون 
دال تنوين؛ الثانية: } فليٌة طعاُم مسكنٍي{؛ دتنوين } فليٌة { م. الرف.؛ و} طعاُم { دالرف.؛ 

مساكنَي {؛ دتنوين } و} مسكنٍي { داإلفراد، وكسر النون املنونة؛ الثالثة: } فليٌة طعاُم 
 فليٌة { م. الرف.؛ و} طعاُم { دالرف.؛ و} مساكنَي { داجلم.، وفتح النون دال تنوين.

وقوله تعاىل: } طعام مسكني {؛ املراد داملسكني من ال جيل شيئًا يكفيه مللة سنة؛ فيلخل 
قري فإنه يف هذا التعريف الفقري؛ فإذا مر دك املسكني فهو شامل للفقري؛ وإذا مر دك الف

شامل للمسكني؛ أما إذا مجعا فقل قال أهل العلم: إن دينهما فرقاً: فالفقري أشل حاجة من 
املسكني؛ الفقري هو الذي ال جيل نصف كفاية سنة؛ وأما املسكني فيجل النصف فأكثر دون 

 الكفاية مللة سنة.

} فهو خري له وقوله تعاىل: } فمن تطوع خريًا {؛ } تطوع { فعل الشرط؛ وجواده مجلة: 
{؛ وقوله تعاىل: } خريًا { منصوب على أنه مفعول مطلق؛ والتقلير: فمن تطوع تطوعًا 
خرياً؛ أي فمن فعل الطاعة على وجه خري فهو خري له؛ وحيتمل أن تكون } خرياً { مفعوالً 
ألجله؛ واملعىن: فمن تطوع يريل خرياً؛ واملراد على كال التقليرين واحل؛ يعين: فمن فعل 
الطاعة يقصل هبا اخلري فهو خري له؛ ومعلوم أن الفعل ال يكون طاعة إال إذا كان موافقاً 
ملرضاة هللا عز وجل دأن يكون خالصًا لوجهه موافقًا لشريعته؛ فإن مل يكن خالصًا مل يكن 
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طاعة، وال يقبل؛ وإن كان خالصًا على غري الشريعة مل يكن طاعة، وال يقبل؛ ألن األول 
 ين دلعة.شرك؛ والثا

قوله تعاىل: } فهو خري له {: اختلف يف } خري { هل نقول: هي للتفضيل؛ أي خري له 
 -من سواه؛ أو نقول: إن } خري { اسم دال على جمرد اخلريية دلون مفضل، ومفضل عليه 

ويكون املراد أن من تطوع دالفلية فهو خري له؛ ومطادقة هذا املعىن  -وهذا هو األقرب 
 اضح.لظاهر اآلية و 

قوله تعاىل: } وأن تصوموا خري لكم {: املراد داخلري هنا التفضيل؛ يعين أن تصوموا خري لكم 
من الفلية؛ وهذا ميثل ده النحويون للمبتلأ املؤول: فإن قوله تعاىل: } أن تصوموا { فعل 

 يعين من الفلية. -املصلرية مبصلر؛ والتقلير: صومكم خري لكم   مضارع مسبوك م. } أن

ه تعاىل: } إن كنتم تعلمون {؛ هذه مجلة مستأنفة؛ واملعىن: إن كنتم من ذوي العلم قول
كما يقولون؛ ألنه ليس   -يعين ليست وصلية  -فافهموا؛ و} إن{ ليست شرطية فيما قبلها 

املعىن: خريًا لنا إن علمنا؛ فإن مل نعلم فليس خريًا لنا؛ دل هو مستأنف؛ واهذا ينبغي أن 
 اىل: } خري لكم {.نقف على قوله تع

 الفوائل:

 من فوائل اآلية: أن الصوم أيامه قليلة؛ لقوله تعاىل: } أياماً معلودات [. - 3

ومنها: التعبري دكلمات يكون هبا هتوين األمر على املخاطب؛ لقوله تعاىل: } أيامًا  - 6
 معلودات {.

 م صيامها.ومنها: رمحة هللا عز وجل دعباده؛ لقلة األيام اليت فرض عليه - 1
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ومنها: أن املشقة جتلب التيسري؛ لقوله تعاىل: } فمن كان منكم مريضًا أو على سفر  - 4
 فعلة من أيام أخر {؛ ألن املرض، والسفر مظنة املشقة.

وإن مل يكن يف الصوم  -ومنها: جواز الفطر للمرض؛ ولكن هل املراد مطلق املرض  - 5
عه الصوم، أو يتأخر معه الربء؟ الظاهر الثاين؛ وهو مشقة عليه؛ أو املراد املرض الذي يشق م

مذهب اجلمهور؛ ألنه ال وجه إلداحة الفطر مبرض ال يشق معه الصوم، أو ال يتأخر معه 
 الربء؛ هذا وللمريض حاالت:

 أن ال يضره الصوم، وال يشق عليه؛ فال رخصة له يف الفطر. األوىل:

أن يشق عليه، وال يضره؛ فالصوم يف حقه مكروه؛ ألنه ال ينبغي العلول عن رخصة  الثانية:
 هللا.

أن يضره الصوم؛ فالصوم يف حقه حمرم؛ لقوله تعاىل: } وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان  الثالثة:
 [ .63دكم رحيماً { ]النساء: 

على سفر فعلة من أيام ومن فوائل اآلية: جواز الفطر يف السفر؛ لقوله تعاىل: } أو  - 2
 أخر {؛ وللمسافر داعتبار صومه يف سفره حاالت ثالث:

األوىل: أن ال يكون فيه مشقة إطالقاً؛ يعين: ليس فيه مشقة تزيل على صوم احلضر؛ ففي 
هذه احلال الصوم أفضل؛ وإن أفطر فال حرج؛ ودليله أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان 

خرجنا م. رسول هللا صلى »أيب اللرداء رضي هللا عنه قال:  يصوم يف السفر، كما يف حليث
هللا عليه وسلم يف دعض أسفاره يف يوم حار حىت يض. الرجل يله على رأسه من شلة احلّر؛ 

(؛ وألن الصوم 368«)وما فينا صائم إال ما كان من النيب صلى هللا عليه وسلم وادن رواحة
ل عليه غالباً لكون الناس مشاركني له، وثقِل القضاء يف السفر أسرع يف إدراء ذمته؛ وألنه أسه

 وهو رمضان. -غالباً؛ وألنه يصادف شهر الصوم 
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احلال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غري شليلة؛ فهنا األفضل الفطر؛ واللليل عليه أن 
، النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف سفر، فرأى زحاماً، ورجاًل قل ظُلل عليه، فسأل عنه

(؛ فنفى 363«)ليس من الرب الصيام يف السفر»فقالوا: صائم؛ فقال صلى هللا عليه وسلم: 
 النيب صلى هللا عليه وسلم الرب عن الصوم يف السفر.

فإن قيل: إن من املتقرر يف أصول الفقه أن العربة دعموم اللفظ ال خبصوص السبب؛ وهذا 
 يقتضي نفي الرب عن الصوم يف السفر مطلقاً؟.

يعين أن احلكم ال خيتص « العربة دعموم اللفظ ال خبصوص السبب»: أن معىن قولنا: وابفاجل
دعني الذي ورد من أجله؛ وإمنا يعم من كان مثل حاله؛ وقل نص على هذه القاعلة ادن 

 دقيق العيل يف شرح احلليث يف العملة؛ وهو واضح.

: أن يشق الصوم على املسافر مشقة شليلة؛ فهنا يتعني الفطر؛ ودليله: ما ثبت احلال الثالثة
يف الصحيح أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يف سفر، فُشكي إليه أن الناس قل شق 
عليهم الصيام وإهنم ينتظرون ما يفعل؛ فلعا مباء دعل العصر، فشرده، والناس ينظرون؛ َث 

يه وسلم، وقيل له: إن دعض الناس قل صام فقال صلى هللا عليه جيء إىل النيب صلى هللا عل
(؛ واملعصية ال تكون إال يف فعل حمرم؛ أو 311«)أولئك العصاة! أولئك العصاة!»وسلم: 

 ترك واجب.

ومن فوائل اآلية: أن السفر الذي يباح فيه الفطر غري مقيل دزمن، وال مسافة؛ إلطالق  - 7
ج. فيه إىل العرف: فما عله الناس سفرًا فهو سفر؛ وهذا السفر يف اآلية؛ وعلى هذا ير 

 اختيار شيخ اإلسالم ادن تيمية؛ ألن حتليله دزمن، أو مسافة حيتاج إىل دليل.

وإن كان يف دلله؛ فإنه جيوز أن يفطر؛ وكان  -ومنها: أن املتهيئ للسفر كاخلارج فيه  - 8
ا احلليث فيه مقال؛ لكن (؛ لكن هذ313«)السنة»أنس دن مالك يفعل ذلك، ويقول: 
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على رأي من أثبته يقول: اإلنسان إذا عزم على سفر أصبح مفطرًا فقالوا: هذا من خري من  
كونه يصوم َث يفطر ألنه مل يلخل يف العبادة أصاًل لكن مجهور أهل العلم على خالف هذا 

وز للاللة القول وعلى خالف دينهم أجيوز ملن سافر يف خالل اليوم أن يفطر الصحيح أنه جي
 السنة على ذلك.

ومن فوائل اآلية: أن الظاهرية استللوا هبا على أن من صام يف السفر مل جيزئه؛ لقوله  - 3
تعاىل: } فعلة من أيام أخر {، فأوجب هللا سبحانه وتعاىل على املريض، واملسافر علة من 

إن »وقالوا:  أيام أخر؛ فمن صام وهو مريض، أو مسافر صار كمن صام قبل دخول رمضان،
؛ وهذا القول لوال أن السنة دينت جواز الصوم لكان له وجه «اآلية ليست فيها شيء حمذوف

قوي؛ ألن األصل علم احلذف؛ لكن أجاب اجلمهور عن هذا دأن احلذف متعني، وتقلير 
الكالم: فمن كان مريضاً، أو على سفر فأفطر فعليه علة من أيام أخر؛ ألن النيب صلى هللا 

وسلم صام يف رمضان يف السفر والصحادة معه منهم الصائم، ومنهم املفطر، ومل يعب عليه 
(؛ ولو كان الصوم حرامًا ما صامه النيب صلى هللا عليه وسلم، وألنكر 316أحل على أحل)

 املفطر على الصائم.

}  ومن فوائل اآلية: أنه لو صام عن أيام الصيف أيام الشتاء فإنه جيزئ؛ لقوله تعاىل: - 31
 وجهه: أن } أيام { نكرة.  فعلة من أيام أخر

ومنها: حكمة هللا سبحانه وتعاىل يف التلرج دالتشري.، حيث كان الصيام أول األمر  - 33
خيري فيه اإلنسان دني أن يصوم، ويطعم؛ َث تعني الصيام كما يلل على ذلك حليث سلمة 

 دن األكوع رضي هللا عنه.

يام عجزاً ال يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ ومنها: أن من عجز عن الص - 36
ووجه اللاللة أن هللا سبحانه وتعاىل جعل اإلطعام علياًل للصيام حني التخيري دينهما؛ فإذا 
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تعذر الصيام وجب عليله؛ واهذا ذكر ادن عباس رضي هللا عنهما أن هذه اآلية يف الشيخ 
 (.311ام، فيطعمان عن كل يوم مسكيناً)الكبري، واملرأة الكبرية ال يطيقان الصي

ومنها: أنه يرج. يف اإلطعام يف كيفيته ونوعه إىل العرف؛ ألن هللا تعاىل أطلق ذلك؛  - 31
 واحلكم املطلق إذا مل يكن له حقيقة شرعية يرج. فيه إىل العرف.

؛ ألن ومنها: أنه ال فرق دني أن ميّلك الفقري ما يطعمه، أو جيعله غلاًء، أو عشاءً  - 34
 (.314الكل إطعام؛ وكان أنس دن مالك حني كرب يطعم أُدماً، وخبزاً)

ومنها: أن ظاهر اآلية ال يشرتط متليك الفقري ما يطعم؛ وهو القول الراجح؛ وقال  - 35
دعض أهل العلم: إنه يشرتط متليكه؛ فيعطى ملًا من الرب؛ أو نصف صاع من غريه؛ وقيل: 

؛ واستلل القائلون دالفرق دني الرب وغريه مبا قاله معاوية يف يعطى نصف صاع من الرب، وغريه
( فعلل ده 315«)يعلل ملين من الشعري -يعين الرب  -أرى املل من هذه »زكاة الفطر: 

(؛ واستلل القائلون دوجوب نصف صاع 312الناس، وجعلوا الفطرة من الرب نصف صاع)
ني أذن له النيب صلى هللا عليه وسلم من الرب، وغريه حبليث كعب دن عجرة رضي هللا عنه ح

حبلق رأسه وهو حمرم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له مبيناً اجململ يف قوله تعاىل: }ففلية 
أطعم ستة مساكني »[ ، فقال يف الصلقة: 332من صيام أو صلقة أو نسك{ ]البقرة: 

 دني طعام وآخر. (؛ ومل يفرق النيب صلى هللا عليه وسلم317«)لكل مسكني نصف صاع

كلها خري؛ لقوله تعاىل: } فمن   -تبارك وتعاىل  -ومن فوائل اآلية: أن طاعة هللا  - 32
 تطوع خرياً فهو خري له {.

ومنها: ثبوت تفاضل األعمال؛ لقوله تعاىل: } وأن تصوموا خري لكم {؛ وتفاضل  - 37
لون يف األعمال؛ وهو ما األعمال يستلزم تفاضل العامل؛ فينبين على ذلك أن الناس يتفاض

دل عليه الكتاب، والسنة، وإمجاع السلف، والواق.؛ قال هللا تعاىل: }ال يستوي منكم من 
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أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من دعل وقاتلوا وكالًّ وعل هللا 
غري أويل الضرر  [ ، وقال تعاىل: }ال يستوي القاعلون من املؤمنني31احلسىن{ ]احلليل: 

ل هللا اجملاهلين دأموااهم وأنفسهم على  واجملاهلون يف سبيل هللا دأموااهم وأنفسهم فضَّ
ل هللا اجملاهلين على القاعلين أجرًا عظيمًا *  القاعلين درجة وكالًّ وعل هللا احلسىن وفضَّ

 [ ؛ والنصوص يف هذا كثرية.32، 35درجات منه ومغفرة ورمحة{ ]النساء: 

 ومن فوائل اآلية: التنبيه على فضل العلم؛ لقوله تعاىل: } إن كنتم تعلمون {. - 38

َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى لِلنَّاِس َوبَ يِ َناٍت ِمَن اْْلَُدى (
ْهَر فَ ْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمرِيضاً َأْو َعَلى َسَفٍر  َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

ُ ِبُكُم اْلُيسْ  ة  ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر يُرِيُد اَّللَّ َر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا َفِعدَّ
َ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن( )البقرة: ُوا اَّللَّ َة َولُِتَكّبِ   (381اْلِعدَّ

{ قوله تعاىل: } شهر رمضان {؛ الشهر هو ملة ما دني ااهاللني؛ ومسي دذلك  385} 
وإن مل يُ َر؛ أم ااهالل ما رئي  -هل ااهالل ما هّل يف األفق  الشتهاره؛ واهذا اختلف العلماء

حىت  -واشتهر؛ والصواب الثاين، وأن جمرد طلوعه يف األفق ال يرتتب عليه حكم شرعي 
 { يرى، ويتبني، وُيشهل إال أن يكون هناك مان. من غيم، أو حنوه؛ و} شهر { مضاف؛ و

ية وزيادة األلف، والنون؛ مأخوذ من رمضان { مضاف إليه ممنوع من الصرف دسبب العلم
أي حيرقها؛ وقيل: ألنه  -الرَّْمض؛ واختلف ملاذا مسي درمضان؛ فقيل: ألنه يرمض الذنوب 

أول ما مسيت الشهور دأمسائها صادف أنه يف وقت احلر والرمضاء؛ فسمي شهر رمضان؛ 
 وهذا أقرب؛ ألن هذه التسمية كانت قبل اإلسالم.
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 -أي األيام املعلودات  -مضان { خرب ملبتلأ حمذوف؛ والتقلير: هي وقوله تعاىل: } شهر ر 
 شهر رمضان.

قوله تعاىل: } الذي أنزل فيه القرآن {؛ } الذي { صفة ل } شهر {؛ فمحلها الرف.؛ و} 
أُنزل فيه القرآن { أي أنزله هللا سبحانه وتعاىل فيه؛ ومعروف أن النزول يكون من فوق؛ ألن 

ز وجل؛ وهللا سبحانه وتعاىل فوق السموات على العرش؛ و} القرآن { القرآن كالم هللا ع
مصلر مثل الغفران، والشكران؛ كلها مصادر؛ ولكن هل هو مبعىن اسم الفاعل؛ أو مبعىن 

أي  -أي املقروء؛ وقيل: مبعىن اسم الفاعل  -اسم املفعول؟ قيل: إنه مبعىن اسم املفعول 
ملعىن على الثاين: أنه جام. ملعاين الكتب السادقة؛ أو القارئ؛ فاملعىن على األول واضح؛ وا

جام. خلريي اللنيا، واآلخرة؛ وال ميتن. أن نقول: إنه مبعىن اسم الفاعل، واسم املفعول؛ وهل 
اجلنس، فيشمل دعضه؛ أو املراد ده العموم، فيشمل كله؟ قال دعض أهل   املراد د } القرآن

آن؛ وهذا هو املشهور عنل كثري من املفسرين للعموم فيشمل كل القر « أل»العلم: إن 
 ، املتأخرين؛ وعلى هذا القول يشكل الواق.؛ ألن الواق. أن القرآن نزل يف رمضان، ويف شوال
ويف ذي القعلة، ويف ذي احلجة... يف مجي. الشهور؛ ولكن أجادوا عن ذلك دأنه روي عن 

ظ إىل ديت العزة يف رمضان، وصار ادن عباس رضي هللا عنهما أن القرآن نزل من اللوح احملفو 
(؛ لكن 318جربيل يأخذه من هذا البيت، فينزل ده على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)

هنا للجنس؛ وليست للعموم؛ وأن معىن: } « أل»هذا األثر ضعيف؛ واهذا الصحيح أن 
مباركة{ ]اللخان: أنزل فيه القرآن { أي ادتلئ فيه إنزاله، كقوله تعاىل: }إنا أنزلناه يف ليلة 

 [ أي ادتلأنا إنزاله.3[ ، وقوله تعاىل: }إنا أنزلناه يف ليلة القلر{ ]القلر: 1

قوله تعاىل: } هًلى للناس {؛ } هًلى {: مفعول من أجله؛ أو حال من } القرآن {؛ 
ًا فإذا كانت مفعواًل من أجله فاملعىن: أنزل اهلاية الناس؛ وإذا كانت حااًل فاملعىن: أنزل هادي
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وهذا أقرب؛ و} هًلى { من ااهلاية؛ وهي اللاللة؛ فالقرآن داللة للناس يستللون  -للناس 
 ده على ما ينفعهم يف دينهم، ودنياهم؛ و} للناس { أصلها األناس؛ ومنه قول الشاعر:

دويهية تصفر منها األنامل[ لكن لكثرة استعمااها حذفت  -]وكل أناس سوف تلخل دينهم 
امسي تفضيل؛ واملراد هبم البشر؛ ألن دعضهم « شر»و« خري»كما حذفت من   ااهمزة ختفيفاً،

 -يأنس دبعض، ويستعني ده؛ فقوله تعاىل: } هًلى للناس { أي كل الناس يهتلون ده 
ااهلاية العلمية؛ أما ااهلاية العملية فإنه هًلى للمتقني، كما يف أول  -املؤمن، والكافر 

 ة، وعملية؛ وللناس عموماً فهو هلاية علمية.السورة؛ فهو للمتقني هلاية علمي

قوله تعاىل: } ودينات { صفة ملوصوف حمذوف؛ والتقلير: وآيات دينات، كما قال تعاىل: 
[ ؛ واملعىن: أن القرآن 43}دل هو آيات دينات يف صلور الذين أوتوا العلم{ ]العنكبوت: 

اهلاية، والرباهني اللالة على أي الواضحات؛ فهو جام. دني ا -اشتمل على اآليات البينات 
 صلق ما جاء فيه من األخبار، وعلى علل ما جاء فيه من األحكام.

 قوله تعاىل: } من ااهلى { صفة ل } دينات { يعين أهنا دينات من اللاللة واإلرشاد.

قوله تعاىل: } والفرقان {: مصلر، أو اسم مصلر؛ واملراد أنه يفرق دني احلق، والباطل؛ ودني 
، والشر؛ ودني الناف.، والضار؛ ودني حزب هللا، وحرب هللا؛ فرقان يف كل شيء؛ واهذا اخلري

من وفق اهلاية القرآن جيل الفرق العظيم يف األمور املشتبهة؛ وأما من يف قلبه زيغ فتشتبه عليه 
 األمور؛ فال يفرق دني األشياء املفرتقة الواضحة.

هل { مبعىن شاهل؛ وقيل: مبعىن حضر؛ قوله تعاىل: } فمن شهل منكم الشهر {؛ } ش
فعلى القول األول يرد إشكال يف قوله تعاىل: } الشهر {؛ ألن الشهر ملة ما دني ااهاللني؛ 
وامللة ال تشاهل؛ واجلواب أن يف اآلية حمذوفاً؛ والتقلير: فمن شهل منكم هالل الشهر 
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هذا قوله تعاىل: } ومن  فليصمه؛ والقول الثاين أصح: أن املراد د } شهل { حضر؛ ويرجح 
 كان مريضاً أو على سفر {؛ ألن قوله تعاىل: } على سفر { يقادل احلضر.

 قوله تعاىل: } فليصمه { أي فليصم هناره.

قوله تعاىل: } ومن كان مريضًا أو على سفر فعلة من أيام أخر {؛ هذه اجلملة سبقت؛ 
لكن ملا ذكر سبحانه وتعاىل: } فمن شهل منكم الشهر فليصمه {، وكانت هذه اآلية 
ناسخة ملا قبلها قل يظن الظان أنه نسخ حىت فطر املريض واملسافر؛ فأعادها سبحانه وتعاىل 

داقية؛ وهذا من دالغة  -حىت دعل أن تعني الصيام  -وأن الرخصة  تأكيلًا لبيان الرخصة،
القرآن؛ وعليه فليست هذه اجلملة من اآلية تكرارًا حمضاً؛ دل تكرار لفائلة؛ ألنه تعاىل لو 
قال: } فمن شهل منكم الشهر فليصمه { ومل يقل: } ومن كان.... { إخل، لكان ناسخًا 

 عاماً.

ضًا أو على سفر فعلة من أيام أخر { تقلم الكالم عليها وقوله تعاىل: } ومن كان مري
 إعراداً، ومعىًن.

قوله تعاىل: } يريل هللا دكم اليسر وال يريل دكم العسر { تعليل لقوله تعاىل: } ومن كان 
مريضاً أو على سفر{ إخل؛ و} يريل { أي حيب؛ فاإلرادة شرعية؛ واملعىن: حيب لكم اليسر؛ 

؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل لو أراد دنا اليسر كونًا ما تعسرت األمور وليست اإلرادة الكونية
يف  -واحلمل هلل  -على أحل أدلاً؛ فتعني أن يكون املراد داإلرادة هنا الشرعية؛ واهذا ال جتل 

 هذه الشريعة عسراً أدلاً.

؛ ويكون قوله تعاىل: } ولتكملوا العلة {؛ الواو عاطفة؛ والالم الم التعليل؛ ألهنا مكسورة
العطف على قوله تعاىل: } اليسر {؛ يعين يريل هللا سبحانه وتعاىل دكم اليسر، وال يريل 

إذا تعلت دالالم فإن الالم تكون زائلة من حيث « أراد»دكم العسر؛ ويريل لتكملوا العلة؛ و
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ل أن يتعلى دنفسه، كقوله تعاىل: }وهللا يري« أراد»املعىن؛ لكن اها فائلة؛ وذلك؛ ألن الفعل 
[ ؛ وهنا: } لتكملوا العلة { يعين: وأن تكملوا العلة؛ أي: 67يتوب عليكم{ ]النساء: 

 ويريل هللا منا شرعاً أن نكمل العلة.

 وقوله تعاىل: } لتكملوا { فيها قراءتان؛ دتخفيف امليم؛ وتشليلها؛ ومها مبعىن واحل.

معطوفة على } لتكملوا {  قوله تعاىل: } ولتكربوا هللا {؛ الواو للعطف؛ و} لتكربوا {
دإعادة حرف اجلر؛ أي: ولتقولوا: هللا أكرب؛ والتكبري يتضمن: الِكبَ َر دالعظمة،والكربياِء، 

واألموِر املعنوية؛ والِكرَب يف األمور الذاتية؛ فإن السموات السب.، واألرض يف كف الرمحن  
 كحبة خردل يف كف أحلنا؛ وهللا أكرب من كل شيء.

على ما هلاكم {؛ } على {: قيل: إهنا للتعليل؛ وليست لالستعالء؛ أي قوله تعاىل: } 
إىل أن التكبري يكون يف  -وهللا أعلم  -تكربوه اهلايتكم؛ وعرب د } على { دون الالم إشارة 

هنا مصلرية تسبك هي، وما دعلها   آخر الشهر؛ ألن أعلى كل شيء آخره؛ و} ما
هذه ااهلاية تشمل: هلاية العلم؛ وهلاية العمل؛ مبصلر؛ فيكون التقلير: على هلايتكم؛ و 

وهي اليت يعرب عنها أحيانًا هبلاية اإلرشاد، وهلاية التوفيق؛ فاإلنسان إذا صام رمضان 
 وأكمله، فقل مّن هللا عليه هبلايتني: هلاية العلم، وهلاية العمل.

هنا للتعليل؛ « لعل»قوله تعاىل: } ولعلكم تشكرون { أي تقومون دشكر هللا عز وجل؛ و 
و} تشكرون { على أمور أردعة؛ إرادة هللا دنا اليسر؛ علم إرادته العسر؛ إكمال العلة؛ 
التكبري على ما هلانا؛ هذه األمور كلها نَِعم حتتاج منا أن نشكر هللا عز وجل عليها؛ واهذا 

 هو القيام دطاعة املنعم دفعل أوامره،« الشكر»قال تعاىل: } ولعلكم تشكرون {؛ و 
 واجتناب نواهيه.

 الفوائل:
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من فوائل اآلية: ديان األيام املعلودات اليت أهبمها هللا عز وجل يف اآليات السادقة؛  - 3
 دأهنا شهر رمضان.

 ومنها: فضيلة هذا الشهر، حيث إن هللا سبحانه وتعاىل فرض على عباده صومه. - 6

سبق يف التفسري هل هو ادتلاء  ومنها: أن هللا تعاىل أنزل القرآن يف هذا الشهر؛ وقل - 1
يتكلم  -تبارك وتعاىل  -إنزاله؛ أو أنه نزل كاماًل؛ والظاهر أن املراد ادتلاء إنزاله؛ ألن هللا 

دالقرآن حني إنزاله؛ وقل أنزله جل وعال مفرقاً؛ فيلزم من ذلك أن ال يكون القرآن كله نزل يف 
 هذا الشهر.

ل؛ ألن الذي أنزله هو هللا، كما يف آيات كثرية ومنها: أن القرآن كالم هللا عز وج - 4
أضاف هللا سبحانه وتعاىل إنزال القرآن إىل نفسه؛ والقرآن كالم ال ميكن أن يكون إال 

 مبتكلم؛ وعليه يكون القرآن كالم هللا عز وجل؛ وهو كالمه سبحانه وتعاىل لفظه، ومعناه.

 ؛ لقوله تعاىل: } هًلى للناس {.ومنها: ما تضمنه القرآن من ااهلاية جلمي. الناس - 5

ومنها: أن القرآن الكرمي متضمن آليات دينات واضحة ال ختفى على أحل إال على من  - 2
طمس هللا قلبه فال فائلة يف اآليات، كما قال عز وجل: } وما تغين اآليات والنذر عن قوم 

 [ .313ال يؤمنون { ]يونس: 

ومنها: أن القرآن الكرمي فرقان يفرق دني احلق، والباطل؛ ودني الناف.، والضار؛ ودني  - 7
 أولياء هللا، وأعلاء هللا؛ وغري ذلك من الفرقان فيما تقتضي حكمته التفريق فيه.

ومنها: وجوب الصوم مىت ثبت دخول شهر رمضان؛ وشهر رمضان يثبت دخوله إما  - 8
، أو درؤية هالله؛ وقل جاءت السنة دثبوت دخوله إذا رآه واحل دإكمال شعبان ثالثني يوماً 

 (.313يوثق دقوله)
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 ومنها: ال جيب الصوم قبل ثبوت دخول رمضان. - 3

ويتفرع على هذا أنه لو كان يف ليلة الثالثني من شعبان غيم، أو قرت مين. من رؤية ااهالل فإنه 
؛ وهذا هو القول الراجح من أقوال ال يصام ذلك اليوم؛ ألنه مل يثبت دخول شهر رمضان

أهل العلم؛ دل ظاهر حليث عمار دن ياسر رضي هللا عنهما أن من صام اليوم الذي يشك 
 (: أي أن صيامه إَث.341فيه فقل عصى أدا القاسم صلى هللا عليه وسلم)

؛ وجيوز «وهذا أوىل»ومن فوائل اآلية: التعبري د  } شهر رمضان {؛ قال أهل العلم:  - 31
من صام »؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: « شهر»دإسقاط  -« رمضان»التعبري د  

(، وقوله صلى هللا عليه 343«)رمضان إميانًا واحتساداً... ومن قام رمضان إميانًا واحتساداً 
 (؛ وال عربة دقول من كره ذلك.346«)إذا جاء رمضان فتحت أدواب اجلنة»وسلم: 

على عباده، حيث رخص للمريض  -تبارك وتعاىل  -سري هللا ومن فوائل اآلية: تي - 33
 الذي يشق عليه الصوم، وللمسافر مطلقاً أن يفطرا، ويقضيا أياماً أخر.

 ومنها: إثبات اإلرادة هلل عز وجل؛ وإرادة هللا تعاىل تنقسم إىل قسمني: - 36

كان مما حيبه هللا، أو مما ال إرادة كونية: وهي اليت مبعىن املشيئة؛ ويلزم منها وقوع املراد سواء  
حيبه هللا؛ ومنها قوله تعاىل: }فمن يرد هللا أن يهليه يشرح صلره لإلسالم ومن يرد أن يضله 

[ ؛ وهذه اآلية، كقوله 365جيعل صلره ضيقًا حرجًا كأمنا يصعل يف السماء{ ]األنعام: 
 [ .13عام: تعاىل: }من يشأ هللا يضلله ومن يشأ جيعله على صراط مستقيم{ ]األن

وإرادة شرعية: مبعىن احملبة؛ وال يلزم منها وقوع املراد؛ وال تتعلق إال فيما حيبه هللا عز وجل؛ 
ومنها قول هللا تبارك وتعاىل: }وهللا يريل أن يتوب عليكم ويريل الذين يتبعون الشهوات أن 

 [ .68، 67لنساء: متيلوا ميالً عظيماً * يريل هللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفًا{ ]ا
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ومن فوائل اآلية: أن شريعة هللا سبحانه وتعاىل مبنية على اليسر، والسهولة؛ ألن ذلك  - 31
مراد هللا عز وجل يف قوله تعاىل: } يريل هللا دكم اليسر {؛ وقل صح عن النيب صلى هللا عليه 

صلى هللا  (؛ وكان341«)إن اللين يسر ولن يشاد اللين أحل إال غلبه»وسلم أنه قال: 
فإمنا »(؛ 344«)يسروا وال تعسروا؛ ودشروا وال تنفروا»عليه وسلم يبعث البعوث، ويقول: 

 (.345«)دعثتم ميسرين؛ ومل تبعثوا معسرين

ومنها: انتفاء احلرج واملشقة والعسر يف الشريعة؛ لقوله عز وجل: } وال يريل دكم  - 34
 العسر {.

تحليل، والتحرمي فيما ليس األصل فيه التحرمي فإنه ومنها: أنه إذا دار األمر دني ال - 35
 يغلب جانب التحليل؛ ألنه األيسر، واألحب إىل هللا.

 ومنها: األمر دإكمال العلة؛ أي داإلتيان دعلة أيام الصيام كاماًل. - 32

ومنها: مشروعية التكبري عنل تكميل العلة؛ لقول هللا تعاىل: } ولتكملوا العلة  - 37
هللا أكرب، هللا »ولتكربوا هللا على ما هلاكم {؛ واملشروع يف هذا التكبري أن يقول اإلنسان: 

، هللا هللا أكرب»؛ وإن شاء أوتر فقال: « أكرب، ال إله إال هللا، وهللا أكرب، هللا أكرب، وهلل احلمل
؛ وإن شاء أوتر « أكرب، هللا أكرب، ال إله إال هللا، وهللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب، وهلل احلمل

هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب، ال إله إال هللا، وهللا أكرب، هللا أكرب، »داعتبار اجلمي. فقال: 
 وهلل احلمل. -؛ فاألمر يف هذا واس. « وهلل احلمل

ل اآلية: أن هللا يشرع الشرائ. حلكمة، وغاية محيلة؛ لقوله تعاىل: } لعلكم من فوائ - 38
 تشكرون {.

ومنها: اإلشارة إىل أن القيام دطاعة هللا من الشكر؛ ويلل اهذا قول النيب صلى هللا  - 33
إن هللا طيب ال يقبل إال طيبًا وإن هللا أمر املؤمنني مبا أمر ده املرسلني ، فقال »عليه وسلم: 
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تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هلل{ ؛ وقال تعاىل: }يا أيها 
(؛ وهذا يلل على أن الشكر هو العمل 342«)الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلًا{

 الصاحل.

ومنها: أن من عصى هللا عز وجل فإنه مل يقم دالشكر، َث قل يكون اإلخالل كبرياً؛  - 61
 حسب املعصية اليت قام هبا العبل. -ل يكون اإلخالل صغرياً وق

 ت  ن  ب  ي  ه:

استنبط دعض الناس أن من كانوا يف األماكن اليت ليس عنلهم فيها شهور، مثل الذين يف 
اللوائر القطبية، يصومون يف وقت رمضان عنل غريهم علة شهر؛ ألن الشهر غري موجود؛ 

ة وقال: إن هذا من آيات القرآن؛  فقل جاء التعبري صاحلاً حىت اهذه احلال اليت مل تكن معلوم
 عنل الناس حني نزول القرآن؛ لقوله تعاىل: } ولتكملوا العلة {.

اِع ِإَذا َدَعاِن ( َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعّنِ  فَِإّن ِ َقرِيب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 (381ِمُنوا ِب َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدوَن( )البقرة:فَ ْلَيْسَتِجيُبوا ِل َوْليُ ؤْ 

{ قوله تعاىل: } وإذا سألك {؛ اخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم؛ واملراد دقوله  382} 
تعاىل: } عبادي {: املؤمنون؛ وقوله تعاىل: } عين { أي عن قريب، وإجاديت دلليل اجلواب: 

 دعوة اللاع إذا دعان {. وهو قوله تعاىل: } فإين قريب أجيب

أي إذا سألك عبادي عين « قل»قوله تعاىل: } فإين قريب {: دعضهم قال: إنه على تقلير 
فقل: إين قريب؛ فيكون جواب } إذا { حمذوفاً؛ و} إين قريب { مقول القول احملذوف؛ 

 قوله وحيتمل أن يكون اجلواب مجلة: } فإين قريب { لوضوح املعىن دلون تقلير؛ والضمري يف
 تعاىل: } فإين قريب { يعود إىل هللا.
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؛ و} « إن»قوله تعاىل: } فإين قريب أجيب دعوة اللاع إذا دعان {؛ } قريب { خرب 
« اللعاء» ؛ فيكون خربها األول مفرداً؛ وخربها الثاين مجلة؛ و« إن»أجيب { خرب ثان ل  

؛ لكن حذفت «ااهادي»و« يالقاض»دالياء، ك « اللاعي»مبعىن الطلب؛ و} اللاِع { أصلها 
؛ فإن قيل: ما « املتعايل»الياء للتخفيف نظريها قوله تعاىل: }الكبري املتعال{ ؛ وأصلها: 

ألنه ال يوصف دأنه داع إال  -فائلة قوله تعاىل: } إذا دعان { دعل قوله تعاىل: } اللاع { 
يف دعائه إياي دأن  إذا دعا؟ فاجلواب أن املراد دقوله تعاىل: } إذا دعان { أي إذا صلق

شُعر دأنه يف حاجة إىل هللا، وأن هللا قادر على إجادته، وأخلص اللعاء هلل حبيث ال يتعلق 
 قلبه دغريه.

 دالياء، فحذفت الياء ختفيفًا. -وقوله تعاىل: } دعان { أصلها دعاين 

مبعىن أجاب، كما قال هللا « استجاب»قوله تعاىل: }فليستجيبوا يل{ أي فليجيبوا يل؛ ألن 
[ أي أجاب، وكما قال هللا تعاىل: 335تعاىل: }فاستجاب اهم رهبم{ ]آل عمران: 

 [.18}والذين استجادوا لرهبم{ ]الشورى: 

اها دالالم؛ ألنه ضمن معىن االنقي أي فلينقادوا يل؛  -اد وقوله تعاىل: } فليستجيبوا { علَّ
تتعلى دنفسها؛ نظريها قوله صلى هللا عليه وسلم يف حليث معاذ « أجاب»وإال لكانت 

ن اإلجادة معىن االنقياد.347«)فإن هم أجادوا لك دذلك»رضي هللا عنه:   (؛ فَضمَّ

يف قوله تعاىل: } وليؤمنوا يب { أي وليؤمنوا دأين قريب أجيب دعوة اللاع إذا دعان؛ والالم 
 الفعلني: } فليستجيبوا {؛ و} ليؤمنوا { الم األمر؛ واهذا سكنت دعل حرف العطف.

يف كتاب هللا فإهنا « لعل»للتعليل؛ وكلما جاءت « لعل»قوله تعاىل: } لعلهم يرشلون {؛ 
للتعليل؛ إذ إن الرتجي ال يكون إال فيمن احتاج، ويؤمل كشف ما نزل ده عن قرب؛ أما 

 تحيل يف حقه هذا.الرب عز وجل فإنه يس
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يطلق على معاٍن؛ منها: ُحسن التصرف، كما يف قوله تعاىل: }وادتلوا اليتامى « الرشل»و 
[ ؛ وال شك 2حىت إذا دلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشلاً فادفعوا إليهم أموااهم{ ]النساء: 

سر له األمور،  أن من آمن داهلل، واستجاب له فإنه أحسن الناس تصرفاً، ويوّفق، ويُهلى، وتُي
[ ، وقال تعاىل: }فأما 4كما قال تعاىل: }ومن يتق هللا جيعل له من أمره يسرًا{ ]الطالق: 

 [ .7 - 5من أعطى واتقى * وصلق داحلسىن * فسنيسره لليسرى{ ]الليل: 

 الفوائل:

 من فوائل اآلية: أن الصيام مظنة إجادة اللعاء؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل ذكر هذه اآلية - 3
 يف أثناء آيات الصيام؛ وال سيما أنه ذكرها يف آخر الكالم على آيات الصيام.

 -وقال دعض أهل العلم: يستفاد منها فائلة أخرى: أنه ينبغي اللعاء يف آخر يوم الصيام 
 أي عنل اإلفطار.

ومنها: رأفة هللا عز وجل؛ لقوله تعاىل: } وإذا سألك عبادي {، حيث أضافهم إىل  - 6
 يفاً، وتعطفاً عليهم.نفسه تشر 

ومنها: إثبات قرب هللا سبحانه وتعاىل؛ واملراد قرب نفسه؛ ألن الضمائر يف هذه اآلية   - 1
كلها ترج. إىل هللا؛ وعليه فال يصح أن حيمل القرب فيها على قرب رمحته، أو مالئكته؛ ألنه 

ل هل هو خالف ظاهر اللفظ، ويقتضي تشتيت الضمائر دلون دليل؛ َث قرب هللا عز وج
خاص مبن يعبله، أو يلعوه؛ أو هو عام؟ على قولني؛ والراجح أنه خاص مبن يعبله، أو 
يلعوه؛ ألنه مل يَرد وصف هللا ده على وجه مطلق؛ وليس كاملعية اليت تنقسم إىل عامة، 

 وخاصة.

فإن قال قائل: ما اجلواب عن قوله تعاىل: }ولقل خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس ده نفسه 
ن أقرب إليه من حبل الوريل * إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيل{ ]ق:: وحن
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وهذا عام؟ فاجلواب أن املراد دالقرب يف هذا اآلية قرب مالئكته دلليل قوله  -[ 37، 32
[ ، ومثلها قوله 37تعاىل: }إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيل{ ]ق:: 

دلغت احللقوم * وأنتم حينئذ تنظرون * وحنن أقرب إليه منكم ولكن ال تعاىل: }فلوال إذا 
 [ : فإن املراد هبا قرب املالئكة الذين يقبضون الروح.85 - 81تبصرون{ ]الواقعة: 

 فإن قال قائل: كيف اجلم. دني قرده جل وعال وعلوه؟

أعين القرب، والعلو؛ وال ميكن أن جيم. هللا لنفسه دني  -: أن هللا أثبت ذلك لنفسه فاجلواب
صفتني متناقضتني؛ وألن هللا ليس كمثله شيء يف مجي. صفاته؛ فهو قريب يف علوه عليٌّ يف 

 دنوه.

ومن فوائل اآلية: إثبات مس. هللا؛ لقوله تعاىل: } أجيب {؛ ألنه ال جياب إال دعل أن  - 4
 ما دعا ده. ُيسم.َ 

 ومنها: إثبات قلرة هللا؛ ألن إجادة اللاعي حتتاج إىل قلرة. - 5

 ومنها: إثبات كرم هللا؛ لقوله تعاىل: } أجيب دعوة اللاع إذا دعان {. - 2

ومنها: أن من شرط إجادة اللعاء أن يكون اللاعي صادق اللعوة يف دعوة هللا عز  - 7
االفتقار إىل رده، ومشعرًا نفسه دكرم هللا، وجوده؛ وجل، حبيث يكون خملصًا مشعرًا نفسه د

 لقوله تعاىل: } إذا دعان {.

ومنها: أن هللا تعاىل جييب دعوة اللاع إذا دعاه؛ وال يلزم من ذلك أن جييب مسألته؛  - 8
ألنه تعاىل قل يؤخر إجادة املسألة ليزداد اللاعي تضرعًا إىل هللا، وإحلاحًا يف اللعاء؛ فيقوى 

انه، ويزداد ثواده؛ أو يلخره له يوم القيامة؛ أو يلف. عنه من السوء ما هو أعظم دذلك إمي
 يف قوله تعاىل: } أجيب دعوة اللاع {. -وهللا أعلم  -فائلة لللاعي؛ وهذا هو السر 
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ومنها: أن اإلنادة إىل هللا عز وجل، والقيام دطاعته سبب للرشل؛ لقوله تعاىل: }  - 3
 ا يب لعلهم يرشلون {.فليستجيبوا يل وليؤمنو 

ومنها: أن االستجادة ال دل أن يصحبها إميان؛ ألن هللا قرن دينهما؛ فمن تعبل هلل  -31
أو شك فإنه ال  -والعياذ داهلل  -سبحانه وتعاىل وهو ضعيف اإلميان دأن يكون عنله تردد 

وجل ظاهراً؛  ينفعه؛ أو يكون عنله إنكار، كما يفعل املنافقون: فإهنم يتعبلون إىل هللا عز
 لكنهم ليس عنلهم إميان؛ فال ينفعهم.

ومنها: إثبات األسباب، والعلل؛ ففيه رد على اجلهمية، وعلى األشاعرة؛ ألهنم ال  - 33
يثبتون األسباب إال إثباتًا صورياً، حيث يقولون: إن األسباب ال تؤثر دنفسها لكن يكون 

 الفعل عنلها.

َلَة الصِ َياِم الرََّفُث ِإََل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباس  َلُكْم َوأَنْ ُتْم لَِباس  ُأِحلَّ َلُكْم لَ ( ي ْ
ُ أَنَُّكْم ُكْنُتْم ََتَْتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم  َْلُنَّ َعِلَم اَّللَّ

ُ َلُكْم وَُكلُ  َ َلُكُم فَاآلَن بَاِشُروُهنَّ َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اَّللَّ وا َواْشَربُوا َحَّتَّ يَ َتبَ نيَّ
اْْلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اْْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثَّ َأِتُّوا الصِ َياَم ِإََل اللَّْيِل َوال 

تُ َباِشُروُهنَّ َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن ِف اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َفال تَ ْقَربُوَها  
ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقوَن( )البقرة:َكَذِلَك  ُ اَّللَّ  (381يُ بَ نيِ 

{ قوله تعاىل: } أحل لكم { أي أحل هللا لكم؛ ونائب الفاعل فيه: } الرفث إىل  387} 
نسائكم {؛ و} الرفث { هو اجلماع، واإلفضاء؛ واملراد د } ليلة الصيام { مجي. ليايل 

أي تعليل حل  -رمضان؛ } هن لباس لكم وأنتم لباس اهن {: اجلملة استئنافية للتعليل 
ألن الزوج ال يستغين عن زوجه فهو اها مبنزلة اللباس؛ وكذلك  -ام الرفث إىل النساء ليلة الصي
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هي له مبنزلة اللباس؛ وعرب سبحانه داللباس ملا فيه من سرت العورة، واحلماية، والصيانة؛ وإىل 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة »هذا يشري قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 (.348«)ن للفرجفليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحص

َث دنيَّ هللا عز وجل حكمة أخرى موجبة اهذا احلل؛ وهي قوله تعاىل: } علم هللا أنكم كنتم 
أن  -وهللا أعلم  -ختتانون أنفسكم { أي ختادعوهنا دإتياهنن، حبيث ال تصربون؛ والظاهر 

ال حترم هذا االختيان دكون اإلنسان يفيت نفسه دأن هذا األمر هني؛ أو دأنه صار يف حال 
عليه زوجته؛ وما أشبه ذلك؛ وأصل هذا أهنم كانوا يف أول األمر إذا صلى أحلهم العشاء 
اآلخرة، أو إذا نام قبل العشاء اآلخرة فإنه حيرم عليه االستمتاع داملرأة واألكل والشرب إىل 
غروب الشمس من اليوم التايل؛ فشق عليهم ذلك مشقة عظيمة حىت إن دعضهم مل يصرب؛ 

هللا عز وجل حكمته، ورمحته دنا، حيث أحل لنا هذا األمر؛ واهذا قال تعاىل: } علم فبني 
 هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم {.

قوله تعاىل: } فتاب عليكم {: أي تاب عليكم دنسخ احلكم األول الذي فيه مشقة؛ 
فتاب  والنسخ إىل األسهل تودة كما يف قوله تعاىل يف سورة املزمل: }علم أن لن حتصوه

[ ؛ فيعرب هللا عز وجل عن النسخ دالتودة إشارة إىل أنه لوال النسخ 61عليكم{ ]املزمل: 
 لكان اإلنسان آمثاً إما دفعل حمرم؛ أو درتك واجب.

 قوله تعاىل: } وعفا عنكم { أي جتاوز عما وق. منكم من خمالفة.

ين فاآلن دعل يع -قوله تعاىل: }فاآلن داشروهن{: الفاء حرف عطف تقتضي الرتتيب 
اسم إشارة إىل الزمن احلاضر؛ « اآلن»التحرمي، ودعل حتقيق التودة، والعفو داشروهن؛ وكلمة 

وهي مبنية على الفتح يف حمل نصب؛ واملراد داملباشرة اجلماع؛ ومسي كذلك اللتقاء البشرتني 
 .-دشرة املرأة، ودشرة الرجل  -فيه 
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أي اطلبوا ما قلر هللا لكم من الولل؛ وذلك  قوله تعاىل: } وادتغوا ما كتب هللا لكم {
 داجلماع الذي حيصل ده اإلنزال.

قوله تعاىل: } وكلوا واشردوا { معطوفة على قوله تعاىل: } داشروهن { أي لكم األكل، 
 والشرب.

قوله تعاىل: } حىت يتبني لكم اخليط األديض من اخليط األسود { أي حىت يظهر ظهوراً 
يط األديض { وهو دياض النهار } من اخليط األسود { وهو سواد جليًا يتميز ده } اخل

 الليل.

من »قوله تعاىل } من الفجر { ديان ملعىن } اخليط األديض {؛ ومل يذكر يف اخليط األسود 
[ 83اكتفاًء داألول، كما يف قوله تعاىل: }وجعل لكم سراديل تقيكم احلر{ ]النحل: « الليل

 االكتفاء دذكر أحل املتقادلني عن املقادل اآلخر.يعين: والربد؛ فهذا من داب 

قوله تعاىل: } َث أمتوا الصيام { أي أكملوا الصيام على وجه التمام؛ } إىل الليل { أي إىل 
إذا أقبل الليل من »دخول الليل؛ وذلك دغروب الشمس؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

(؛ ومبجرد 343«)فقل أفطر الصائم وغردت الشمس -وأددر النهار من هاهنا  -هاهنا 
يكون اإلفطار؛ وليس دشرط أن تزول احلمرة، كما  -أي غروب قرصها  -غروب الشمس 

يظن دعض العوام؛ إذاً الصوم حملود: من، وإىل؛ فال يزاد فيه، وال ينقص؛ وسيأيت إن شاء هللا 
 يف الفوائل حكم الوصال. -تعاىل 

 جتامعوهن؛ وذكرها عقب قوله تعاىل: } فاآلن قوله تعاىل: } وال تباشروهن { أي وال
يعود « هن»داشروهن { لئال يظن أن املباشرة املأذون فيها شاملة حال االعتكاف؛ والضمري 

على النساء؛ ومجلة: } وأنتم عاكفون يف املساجل { حال من الواو يف قوله تعاىل: } ال 
وف على الشيء تباشروهن {؛ و} عاكفون { اسم فاعل من عكف يعكف؛ والعك
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مالزمته، وامللاومة عليه؛ ومنه قول إدراهيم عليه السالم لقومه: } ما هذه التماثيل اليت أنتم 
[ أي ملميون مالزمون؛ واالعتكاف يف الشرع هو التعبل هلل 56اها عاكفون { ]األنبياء: 

 سبحانه وتعاىل دلزوم املساجل لطاعة هللا.

اسم إشارة؛ والالم للبعل؛ والكاف حرف خطاب؛ « يت»قوله تعاىل: } تلك حلود هللا {؛ 
واملشار إليه ما ذُكر من أحكام األكل، والشرب، واجلماع يف ليايل رمضان؛ و} حلود { 

يف اللغة املن.؛ ومنه حلود اللار؛ ألهنا متن. من دخول غريها فيها؛ فمعىن « احلل»مج. حل؛ و
 ان:نوع } حلود هللا { أي موانعه؛ واعلم أن حلود هللا

حلود متن. من كان خارجها من اللخول فيها؛ وهذه هي احملرمات؛ ويقال فيها: } فال  - 3
 تقردوها {.

وحلود متن. من كان فيها من اخلروج منها؛ وهذه هي الواجبات؛ ويقال فيها: } فال  - 6
 تعتلوها {.

ناهية؛ وإمنا هنى عن قرداهنا حىت نبعل « ال»قوله تعاىل: } فال تقردوها { الفاء للتفري.؛ و 
عن احملرم، وعن وسائل احملرم؛ ألن الوسائل اها أحكام املقاصل؛ وكم من إنسان حام حول 
احلمى فوق. فيه؛ واهذا قال تعاىل: } فال تقردوها {؛ فاحملرمات ينبغي البعل عنها، وعلم 

 .قرهبا

قوله تعاىل: } كذلك يبني هللا {: هذه اجلملة ترد يف القرآن كثرياً؛ وإعراهبا أن الكاف اسم 
؛ وهي يف حمل نصب على املفعولية املطلقة؛ أي مثَل ذلك البيان يبني هللا؛ «مثل»مبعىن 

 وعاملها ما دعلها.
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آلية كثري؛ فبني هللا وقوله تعاىل: } كذلك { املشار إليه ما سبق من البيان؛ والبيان يف هذه ا
سبحانه وتعاىل حكم األكل، والشرب يف الليل، وحكم املباشرة للنساء، وحكم االعتكاف، 

 وموضعه، وما حيرم فيه.. إخل، املهم علة أحكام دينها هللا.

مج. آية؛ وهي يف اللغة العالمة؛ واملراد هبا يف الشرع: « آيات»قوله تعاىل: } آياته للناس {؛ 
 عينة ملللواها.العالمة امل

للتعليل؛ أي يتقون هللا عز وجل وتقوى هللا سبحانه « لعل»قوله تعاىل: } لعلهم يتقون {؛ 
وتعاىل هي اختاذ وقاية من عذاده دفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ وهذا أمج. ما قيل يف 

 «.التقوى»

 الفوائل:

ل إىل التخفيف، حيث كانوا من فوائل اآلية: رمحة هللا تعاىل دعباده؛ لنسخ احلكم األو  - 3
قبل ذلك إذا ناموا، أو صّلوا العشاء يف ليايل رمضان حرمت عليهم النساء، والطعام، 

 والشراب إىل غروب الشمس من اليوم التايل؛ َث خفف عنهم دإداحة ذلك إىل الفجر.

ىل ومنها: جواز الكالم دني الزوج وزوجته فيما يستحيا منه؛ لقوله تعاىل: } الرفث إ - 6
 نسائكم {؛ ألنه ُمَضمن معىن اإلفضاء.

ومنها: جواز استمتاع الرجل دزوجته من حني العقل؛ لقوله تعاىل: } إىل نسائكم { ما  - 1
مل خيالف شرطاً دني الزوجني؛ وقل ظن دعض الناس أنه ال جيوز أن يستمت. دشيء من زوجته 

اجلماع؛ فإنه رمبا حيصل  وليس دصحيح لكن هنا شيء خيشى منه؛ وهو -حىت يعلن النكاح 
محل؛ وإذا حصل محل م. تأخر اللخول رمبا حيصل يف ذلك ريبة؛ فإذا خشي اإلنسان هذا 

 األمر فليمن. نفسه لئال حيصل ريبة عنل العامة.
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ومن فوائل اآلية: أن الزوجة سرت للزوج؛ وهو سرت اها؛ وأن دينهما من القرب كما دني  - 4
ني للفروج ما هو ظاهر؛ لقوله تعاىل: } هن لباس لكم وأنتم الثياب، والدسيها؛ ومن التحص

 لباس اهن {.

ومنها: إثبات العلة يف األحكام؛ لقوله تعاىل: } هن لباس لكم {؛ ألن هذه اجلملة  - 5
 لتعليل التحليل.

ومنها: ثبوت علم هللا مبا يف النفوس؛ لقوله تعاىل: } علم هللا أنكم كنتم ختتانون  - 2
 أنفسكم {.

ومنها: أن اإلنسان كما خيون غريه قل خيون نفسه؛ وذلك إذا أوقعها يف معاصي هللا،  - 7
فإن هذا خيانة؛ وعلى هذا فنفس اإلنسان أمانة عنله؛ لقوله تعاىل: } علم هللا أنكم كنتم 

 ختتانون أنفسكم {.

الصفات  ومن فوائل اآلية: إثبات التودة هلل؛ لقوله تعاىل: } فتاب عليكم {؛ وهذه من - 8
 الفعلية.

 ومنها: إثبات عفو هللا؛ لقوله تعاىل: } وعفا عنكم {. - 3

ومنها: ثبوت النسخ خالفًا ملن أنكره؛ وهو يف هذه اآلية صريح؛ لقوله تعاىل: }  - 31
 فاآلن داشروهن { يعين: وقبل اآلن مل يكن حالاًل.

قوله تعاىل: } تاب عليكم ومنها: أن النسخ إىل األخف نوع من التودة إال أن يراد د - 33
 وعفا عنكم { ما حصل من اختياهنم أنفسهم.

ومنها: جواز مباشرة الزوجة على اإلطالق دلون تقييل؛ ويستثىن من ذلك الوطء يف  - 36
 اللدر، والوطء حال احليض، أو النفاس.
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ادتغوا ومنها: أنه ينبغي أن يكون اإلنسان قاصلاً دوطئه طلب الولل؛ لقوله تعاىل: } و  - 31
ما كتب هللا لكم {؛ وذكروا عن عمر رضي هللا عنه أنه ال جيام. إال إذا اشتهى الولل؛ ولكن 
م. ذلك ال مين. اإلنسان أن يفعل جملرد الشهوة؛ فهذا ليس فيه من.؛ دل فيه أجر؛ لقول النيب 

ه ويف دض. أحلكم صلقة، قالوا: يا رسول هللا! أيأيت أحلنا شهوت»صلى هللا عليه وسلم: 
ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم؛ أرأيتم لو وضعها يف حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم؛ قال: 

 (.351«)فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر

من فوائل اآلية: جواز األكل، والشرب، واجلماع يف ليايل الصيام حىت يتبني الفجر؛  - 34
 لقوله تعاىل: } وكلوا واشردوا حىت يتبني {.

حور، وتأخريه؛ وهذا االستنباط له غور؛ ألنه  أخذ دعض أهل العلم من هذا استحباب السُّ
يقول: إمنا أديح األكل والشرب ليلة الصيام رفقاً داملكلف؛ وكلما تأخر إىل قرب طلوع الفجر  

كان أرفق ده؛ فما دام نسخ التحرمي من أجل الرفق داملكلف فإنه يقتضي أن يكون عنل 
مثل  -ضل منه قبل ذلك؛ ألنه أرفق؛ وهذا استنباط جيل تعضله األحاديث طلوع الفجر أف

حور دركة»قول الرسول صلى هللا عليه وسلم:  ؛ ففيه دركة -( 353«)تسحروا فإن يف السَّ
لكونه معينًا على طاعة هللا؛ وفيه دركة ألنه امتثال ألمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وفيه 

هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وفيه دركة ألنه يغين عن علة أكالت،  دركة ألنه اقتلاء درسول
وشرادات يف النهار؛ وفيه دركة ألنه فصل دني صيامنا وصيام أهل الكتاب؛ فهذه مخسة أوجه 

 من دركته.

ومن فوائل اآلية: أن اإلنسان لو طل. عليه الفجر وهو جيام.، َث نزع يف احلال فال  - 35
قضاء عليه، وال كفارة؛ ألن ادتلاء مجاعه كان مأذوناً فيه؛ ولكن استلامته دعل أن تبني الفجر 
حرام، وعلى فاعله القضاء والكفارة، إال أن يكون جاهاًل؛ وقل قيل: إنه إذا نزع يف هذه 
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ل فعليه كفارة؛ ألن النزع مجاع؛ لكنه قول ضعيف؛ إذ كيف نلزمه دالقضاء والكفارة م. احلا
 . -وهو النزع  -قيامه مبا جيب عليه 

ومنها: جواز أن يصبح الصائم جنباً، ألن هللا أداح اجلماع حىت يتبني الفجر، والزم  - 32
عن الرسول صلى هللا عليه  هذا أنه إذا أخر اجلماع مل يغتسل إال دعل طلوع الفجر؛ وقل ثبت

 (.356وسلم أنه كان يصبح جنباً من مجاع أهله، َث يصوم)

ومنها: جواز األكل، والشرب، واجلماع م. الشك يف طلوع الفجر؛ لقوله تعاىل: }  - 37
 حىت يتبني {؛ فإن تبني أن أكله، وشرده، ومجاعه، كان دعل طلوع الفجر فال شيء عليه.

قال: إنه جيوز أن يأكل الصائم، ويشرب إىل طلوع الشمس؛ ومنها: رد قول من  - 38
لقوله تعاىل: } حىت يتبني لكم اخليط األديض من اخليط األسود من الفجر {؛ وكذلك رد 

 قول من قال: إنه جيوز أن يأكل ويشرب إىل الغلس.

 - ومن فوائل اآلية: ديان خطأ دعض جهال املؤذنني الذين يؤذنون قبل الفجر احتياطاً  - 33
؛ ألن هللا تعاىل أداح األكل، والشرب، واجلماع، حىت يتبني الفجر؛ وألن النيب -على زعمهم 

إن دالاًل يؤذن دليل فكلوا واشردوا حىت تسمعوا أذان ادن أم »صلى هللا عليه وسلم قال: 
(؛ وهو أيضًا خمالف لالحتياط؛ ألنه يستلزم 351«)مكتوم؛ فإنه ال يؤذن حىت يطل. الفجر

م الناس صالة الفجر أن مي تن. الناس مما أحل هللا اهم من األكل، والشرب، واجلماع، وأن يقلِّ
قبل طلوع الفجر؛ وأيضًا فإنه يفتح دادًا للمتهاون، حيث يعلم أنه أذن قبل الفجر فال يزال 
يأكل إىل أمل جمهول، فيؤدي إىل األكل دعل طلوع الفجر من حيث ال يشعر؛ َث اعلم أن 

ال يف التزام التضييق  -قيقي إمنا هو يف اتباع ما جاء يف الكتاب، والسنة االحتياط احل
 .-والتشليل 
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ومن فوائل اآلية: أنه لو أكل اإلنسان يظن أن الفجر مل يطل.، َث تبني أنه طل.  - 61
فصيامه صحيح؛ ألنه قل أذن له دذلك حىت يتبني له الفجر؛ وما كان مأذونًا فيه فإنه ال 

ما ترتب على املأذون »يرتب عليه إَث، وال ضمان، وال شيء؛ ومن القواعل الفقهية املعروفة: 
؛ وهذا هو ما تؤيله العمومات، مثل قوله تعاىل: }ردنا ال تؤاخذنا إن «ونفهو غري مضم

[ ؛ وقوله تعاىل: }ليس عليكم جناح فيما أخطأمت ده 682نسينا أو أخطأنا{ ]البقرة: 
[ ؛ وتؤيله أيضًا نصوص خاصة يف هذه املسألة 5ولكن ما تعملت قلودكم{ ]األحزاب: 

عنه، حيث كان يض. عقالني حتت وسادته  وهو فعل علي دن حامت رضي هللا -نفسها 
؛ فيأكل وهو يتسحر حىت يتبني له العقال األديض من  -أحلمها أديض، واآلخر أسود 

العقال األسود، َث ميسك؛ فأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم، ودني له النيب صلى هللا عليه 
 (.354وسلم املراد يف اآلية، ومل يأمره دالقضاء)

اآلية: اإلمياء إىل كراهة الوصال؛ لقوله تعاىل: } كلوا واشردوا حىت يتبني ومن فوائل  - 63
{؛ والوصال معناه أن يقرن اإلنسان صوم يومني مجيعًا ال يأكل دينهما؛ وقل كان الوصال 

أيكم أراد أن يواصل فليواصل إىل »مباحاً، َث هناهم الرسول صلى هللا عليه وسلم عنه، وقال: 
ال يزال الناس خبري »صلى هللا عليه وسلم يف تعجيل الفطر، فقال: (؛ ورغب 355«)السحر

(؛ وهذا من داب أن الشيء قل يكون مأذونًا فيه، وليس مبشروع؛ 352«)ما عجلوا الفطر
َحر مأذون فيه، ولكن ليس مبشروع؛ ومثال آخر: الصلقة عن امليت: فهذا  فالوصال إىل السَّ

 أمر مأذون فيه، وليس مبشروع.

فوائل اآلية: أن االعتبار دالفجر الصادق الذي يكون كاخليط ممتلًا يف األفق؛  ومن - 66
 وذكر أهل العلم أن دني الفجر الصادق والفجر الكاذب ثالثة فروق:

الفرق األول: أن الصادق مستطري معرتض من اجلنوب إىل الشمال؛ والكاذب مستطيل ممتل 
 من الشرق إىل الغرب.
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 ق متصل داألفق؛ وذاك دينه، ودني األفق ظلمة.والفرق الثاين: أن الصاد

 والفرق الثالث: أن الصادق ميتل نوره، ويزداد؛ والكاذب يزول نوره ويظلم.

ومن فوائل اآلية: أن دياض النهار، وسواد الليل يتعاقبان، فال جيتمعان؛ لقوله تعاىل:  - 61
 } حىت يتبني لكم اخليط األديض من اخليط األسود {.

: أن األفضل املبادرة دالفطر؛ لقوله تعاىل: } إىل الليل {؛ وقل جاءت السنة ومنها - 64
 « .ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر»دذلك صرحياً، كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم: 

ومنها: أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إىل غروب الشمس؛ لقوله تعاىل: } َث  - 65
 .أمتوا الصيام إىل الليل {

ومنها: أن الصيام الشرعي ينتهي دالليل؛ لقوله تعاىل: } إىل الليل {؛ وقل فسر النيب  - 62
، وأددر  -إذا أقبل الليل من هاهنا »صلى هللا عليه وسلم ذلك دقوله صلى هللا عليه وسلم: 

 (.357«)وغردت الشمس فقل أفطر الصائم -النهار من هاهنا 

االعتكاف؛ ألن هللا أقره، ورتب عليه أحكاماً، وقوله ومنها: اإلشارة إىل مشروعية  - 67
 تعاىل: } يف املساجل { ديان للواق.؛ ألن االعتكاف املشروع ال يكون إال يف املساجل.

ومنها: أن االعتكاف مشروع يف كل مسجل؛ لعموم قوله تعاىل: } يف املساجل {؛  - 68
ال اعتكاف إال يف »ث حذيفة: ؛ وأما حلي-كما قيل ده   -فال خيتص داملساجل الثالثة 

فإن  -يعين املسجل احلرام، واملسجل النبوي، واملسجل األقصى  -( 358«)املساجل الثالثة
 صح فاملراد ده االعتكاف الكامل.

وإن مل يكن مسجل  -ومنها: أن ظاهر اآلية أن االعتكاف يصح يف كل مسجل  - 63
 ؛ وهذا الظاهر غري مراد لوجهني:-مجاعة 
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يف } املساجل { للعهل الذهين؛ فتكون دالة على أن املراد د } « أل»: أن ولالوجه األ
 املساجل { املساجل املعهودة اليت تقام فيها اجلماعة.

: أنه لو جاز االعتكاف يف املسجل الذي ال تقام فيه اجلماعة للزم من ذلك أحل الوجه الثاين
وهذا ينايف  -ثرة اخلروج إليها ؛ وإما ك-وهي واجبة  -أمرين: إما ترك صالة اجلماعة 

 .-االعتكاف، أو كماله 

 ومن فوائل اآلية: النهي عن مباشرة النساء حال االعتكاف. - 11

ومنها: أن اجلماع مبطل لالعتكاف؛ وجه كونه مبطاًل أنه هني عنه خبصوصه؛  - 13
 والشيء إذا هني عنه خبصوصه يف العبادة كان من مبطالهتا.

نبطه دعض أهل العلم أن االعتكاف يكون يف رمضان، ويف آخر ومنها: ما است - 16
الشهر؛ ألن هللا ذكر حكمه عقب آية الصيام؛ وهذا هو الذي جاءت ده السنة: فإن النيب 

إن ليلة »صلى هللا عليه وسلم مل يعتكف إال يف العشر األواخر من رمضان حني قيل له: 
عشر األول، واألوسط يتحرى ليلة القلر؛ ؛ وكان اعتكافه يف ال« القلر يف العشر األواخر

 ( .353ترك االعتكاف يف العشر األول، واألوسط)« إهنا يف العشر األواخر»فلما قيل له: 

 ومنها: أن أوامر هللا حلود له؛ وكذلك نواهيه؛ لقوله تعاىل: } تلك حلود هللا {. - 11

 تقردوها {؛ ويف احلليث عن ومنها: أنه ينبغي البعل عن احملارم؛ لقوله تعاىل: } فال - 14
من اتقى الشبهات فقل استربأ للينه، وعرضه؛ ومن وق. يف »النيب صلى هللا عليه وسلم: 

الشبهات وق. يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يق. فيه؛ أال وإن لكل مِلك 
 (.321«)محى؛ أال وإن محى هللا حمارمه

بني للناس اآليات الكونية، والشرعية؛ لقوله تعاىل: }  ومنها: أن هللا سبحانه وتعاىل ي - 15
كذلك يبني هللا آياته للناس {؛ واآليات الكونية هي املخلوقات؛ فكل املخلوقات ذواهتا، 



35 آيات الصيام من سورة البقرة للعالمة ابن العثيمنيتفسري     
 

وصفاهتا، وأحوااها من اآليات الكونية، كما قال تعاىل: }ومن آياته الليل والنهار والشمس 
{ [ ، وقال تعاىل: }ومن آ17والقمر{ ]فصلت:  ياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا

[ ، وقال تعاىل: }ومن آياته أن خلقكم من تراب َث إذا أنتم دشر تنتشرون{ 63]الروم: 
 [ ... إخل؛ وكانت املخلوقات آية هلل؛ ألنه ال أحل من املخلوق يصن. مثلها.61]الروم: 

الوحي؛ فإهنا آيات شرعية  واآليات الشرعية: هي ما أنزله هللا تعاىل على رسله، وأنبيائه من
تلل على كمال منزاها سبحانه وتعاىل يف العلم، والرمحة، واحلكمة، وغري ذلك مما تقتضيه 
أحكامها، وأخبارها؛ وجه ذلك أنك إذا تأملت أخبارها وجلهتا يف غاية الصلق، والبيان، 

القرآن{  واملصلحة، كما قال تعاىل: }حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا
[ ؛ فأحسن األخبار أخبار الوحي: القرآن، وغريه؛ وأصلحها للخلق قصصها،  1]يوسف: 

[ ؛ وإذا 333كما قال تعاىل: }لقل كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب{ ]يوسف: 
تأملت أحكامها وجلهتا أحسن األحكام، وأصلحها للعباد يف معاشهم، ومعادهم، كما قال 

[ ؛ ولو اجتم. اخللق على 51 حكمًا لقوم يوقنون{ ]املائلة: تعاىل: }ومن أحسن من هللا
أن يأتوا مبثل األحكام اليت أنزاها هللا على رسوله ما استطاعوا إىل ذلك سبياًل؛ هبذا تكون آية 

 على ما تقتضيه من صفات هللا سبحانه وتعاىل.

لكلم عن مواضعه يف ومن فوائل اآلية: الرد على أهل التعطيل، وغريهم الذين حيرفون ا - 12
النعمة، أو القوة؛ واملراد « اليل»أمساء هللا، وصفاته؛ وجه ذلك أهنم ملا قالوا: املراد د 

صار  -وهو خالف ظاهر اللفظ، وال دليل عليه  -االستيالء؛ واملراد دكذا كذا « االستواء»د 
 القرآن غري ديان للناس؛ ألنه ما دام أن البيان خالف ما ظهر فال ديان.

ومنها: أن العلم سبب للتقوى؛ لقوله تعاىل: } لعلهم يتقون {؛ ووجهه أنه ذكره  - 17
عقب قوله تعاىل: } كذلك يبني هللا آياته للناس {؛ فلل هذا أنه كلما تبينت اآليات 

[ ؛ 68حصلت التقوى؛ ويؤيل ذلك قوله تعاىل: }إمنا خيشى هللا من عباده العلماء{ ]فاطر: 
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علمًا دآيات هللا ازداد تًقى؛ واهذا يقال: من كان داهلل أعرف كان منه  فكلما ازداد اإلنسان
 أخوف.

 ومنها: علو مرتبة التقوى؛ لكون اآليات تبني للناس من أجل الوصول إليها. - 18

 م س    أل    ة:

لو أذن املؤذن للفجر ويف يل الصائم اإلناء يشرب منه فهل جيب عليه أن ينزل اإلناء، أو له 
هنمته منه؟ على مذهب اإلمام أمحل جيب أن ينزل اإلناء؛ دل جيب لو كان يف فمه  أن يقضي

ماء لْفظه؛ وكذلك الطعام؛ وهذا هو ظاهر القرآن؛ لكن ورد يف مسنل اإلمام أمحل من 
حليث أيب هريرة دإسناد صححه أمحل شاكر دأنه لو أذن املؤذن واإلناء يف يلك فال تضعه 

فإن كان هذا احلليث صحيحًا فإنه حيمل على أن املؤذن (؛ 323حىت تقضي حاجتك منه)
؛ ألنه قل يؤذن -أي ال يؤخر األذان إىل أن يطل. الفجر  -قل احتاط فيؤذن قبل الفجر 

وهو مل يتبني له كثريًا فُسمح لإلنسان أن يقضي هنمته من اإلناء الذي يف يله؛ وإمنا محلناه 
إن دالاًل يؤذن دليل، فكلوا، » عليه وسلم: على ذلك لظاهر اآلية، ولقول النيب صلى هللا

(، وقل 326«)واشردوا حىت تسمعوا أذان ادن أم مكتوم؛ فإنه ال يؤذن حىت يطل. الفجر
يقال: احلليث على ظاهره؛ ووجهه: أن هذا الشارب شرع يف شرده يف وقت يسمح له فيه، 

من أدرك ركعة من الصالة » فكان آخر شرده تبعاً ألوله، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
 ( ؛ ويكون هذا مما سامح ده الشارع.321«)فقل أدرك الصالة
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