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381 - 381اآليات م من سورة البقرةوتفسري آيات الص

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ژ
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ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   
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 [381-381: البقرة]
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381اآلية م من سورة البقرةوتفسري آيات الص

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٹژ

  ژڦڦ  ڦ  

 :معنى اآلية
كم؛ بلِ ن قَ مِ  ما فُِرَض أيًضا على األُمِم السَّاِبقةِ عليكم كَ  الصِّيامُ  يا أيُّها الذيَن آَمنوا قد فُِرضَ 

 .(1)ا يقيكم ذلكزً ه حاجِ ذابِ وعَ  اللِ  طِ خَ لوا بينكم وبني سَ جعَ تَ لِ 
الَفجِر إىل  لوعِ واجِلماِع من طُ  هو التعبُُّد لل تعاىل باإلمساِك عن األْكِل والشُّربِ : والصِّيامُ 

 .(2)مسِ روِب الشَّ غُ 
 :اآلية   ن فوائد  م  

 اإلميانَ  إشارٌة إىل أنَّ  ژٹ  ٹ ٿ  ٹ ٿ ٿژ: يف َقولِه تعاىل -1
 . (3)داِء باسِم اإلميانِ بالنِّ  اآليةُ  تحَ تِ افتُ  فقدالصِّياَم؛  ننيَ ن املؤمِ ضي مِ يقتَ 
الل ُسبحانَه وتعاىل أْن نوَّع  ِمن ِحكمةِ ف ؛يف َفرِض الصِّياِم على املؤِمننَي ِحَكٌم إهليَّةٌ  -2

ينٌّ حمٌض كالصَّالِة، ومنها ما هو دَ ِمنها ما هو مايلٌّ حمٌض كالزَّكاِة، ومنها ما هو بَ العباداِت؛ ف
كبَدينٌّ ومايلٌّ كاحلجِّ، ومنها ما هو ِمن َقبيل : ركٌَّب منهمامُ  ففيه ترُك األْكِل  ؛كالصِّيامِ : الَّتَّ

ينُّ دَ ُل البَ مَ عليه العَ  س َمن يَ ُهونُ ؛ ألنَّ ِمن النَّايتمَّ اختباُر املكلَّفِ وذلك لِ  ؛والشُّرِب وغريمها
 . ( )املايلِّ، ومنهم َمن يكوُن بعكِس ذلك، وهكذا دونَ 

َتسليةُ  ژڤ  ڤ  ڦ ڤ ڤ ٹ  ٹ  ٹ ٹژ: تعاىل يف َقولِه -3
وهنا قد فَ َرض الُل الصِّياَم عليه القياُم به،  ُهونَ ي َ ؛ لِ وَتطييُب نَفِسه ِلَمن كلَّفه بَعَمل   املكلِّفِ 

                                                             

للبقاعي (( نظم الدرر))، (94 /1(( )تفسري ابن كثري))، (155-3/152(( )تفسري ابن جرير: ))يُنظر( 1)
 (.316-2/318(( )رةالفاحتة والبق -تفسري ابن عثيمني))، (68: ص(( )تفسري السعدي)) ،(  /3)
(( جمموع فتاوى ابن تيميَّة))، (94 /1(( )تفسري ابن كثري))، (3/152(( )تفسري ابن جرير: ))يُنظر( 2)
(25/222.) 
 (.39: ص)البن القيم (( الرسالة التبوكية: ))يُنظر( 3)
 (.2/319(( )الفاحتة والبقرة -تفسري ابن ُعثيمني: ))يُنظر(  )



 

  

381ية آلام من سورة البقرةوتفسري آيات الص

َ ب َ و  ،األمَِّة اإلسالميَّةِ  على هذه  األمورُ ف؛ ه كان َمفروًضا أيًضا على األَُمِم السَّابقةِ أنَّ  هلم نيَّ
 .(1)وَسُهل أداُؤها تفَّ ت خَ مَّ إذا عَ  ةُ اقَّ الشَّ 

: ژڤ  ڤ  ڦ ڤ ڤ ٹ  ژ: ِمن فوائِد التَّشبيِه املذكوِر يف َقولِه تعاىل - 
فيه ُأسوٌة،  منيَ سلِ للمُ  كونَ يَ ُم السَّابقُة، ولِ مَ ت إليها األُ استكماُل هذه األمَِّة للفضائِل اليت َسَبق
 .(2)فيه غيبُ َّتَّ الحُلكِم و ا تأكيدُ و ، َل ممَّا فَعله َمن سَبقهممَ ولَيجَتِهدوا يف أداِء هذا الَفرِض بأك

اَم هلذه إىل حتقيِق التَّقوى؛ ألنَّ الَل عزَّ وجلَّ أوَجب الصِّي يَنبغي سلوُك األسباِب املوِصلةِ  -5
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   ڤ ڤ ٹ  ٹ  ٹ ٹژ: الغايِة يف قولِه تعاىل

ژڦ
(3). 
 :في اآلية   ة  الغي  الب   ه  من األوج  

؛ ِلما يف النِّداِء ِمن إظهاِر الِعنايِة مبا سُيقاُل ژٿ ٿ ٿژ حْت هذه اآليُة ب افُتتِ  -1
ما  آَخَر ِمن األحكاِم الشَّرعيَِّة بعدَ  بعَده، وُكرِّر النِّداُء إلظهاِر َمزيِد االعِتناِء، ولبياِن ُحْكم  

 .( )سَبق َتفصيُله يف اآلياِت املاضَيِة عن الِقصاصِ 

بالِبناِء لِلَمفعوِل، وُحِذَف  ژٹژُعب َِّر ب  ژٹ ٹ ٹژ: تعاىل يف قولِه -2
كلَِّف، فناَسب أالَّ 

ُ
ا َمشاقُّ َصعبٌة على امل  تُنَسَب إىل الفاِعُل؛ للِعلِم به، إْذ هو الُل تعاىَل؛ ألَّنَّ

الِل تعاىَل، وإْن كان الُل تعاىل هو الذي كَتبها، وحنَي َيكوُن املكتوُب للُمكلَِّف فيه راحٌة 
 ژڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ژ: واسِتبشاٌر يُبىن الِفعُل للفاِعِل، كما يف قولِه تعاىل

 .(5)، وأمثاهِلا[21: اجملادلة] ژجح مج حج يث ىثژ: ، وقولِه[ 5: األنعام]

                                                             

 (.2/316(( )الفاحتة والبقرة -تفسري ابن ُعثيمني ))، (3 5/2(( )ازيتفسري الر : ))يُنظر( 1)
الفاحتة  -تفسري ابن ُعثيمني ))، (196/  1(( )تفسري أيب السعود))، (94 /1(( )تفسري ابن كثري: ))يُنظر( 2)

 (.2/314(( )والبقرة
 (.2/316(( )الفاحتة والبقرة -تفسري ابن ُعثيمني: ))يُنظر( 3)
 (. 15/  2(( )تفسري ابن عاشور))، (1/196(( )تفسري أيب السعود: ))يُنظر(  )
 (.2/144(( )تفسري أيب حيان: ))يُنظر( 5)
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َم  ژٹ ٹژ: قولُ      ه -3 عل       ى  ژٹژفي      ه َتق      دٌي وت       أخرٌي؛ حي      ُ  قَ      دَّ
كتوِب عليه آَكُد ِمن ِذْكِر املكتوبِ ژٹژ

َ
 .(1)؛ ألنَّ الَبداءَة بذِْكِر امل

 

                                                             

 (.2/288)للسمني احلليب (( الدر املصون: ))يُنظر( 1)
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384اآلية م من سورة البقرةوتفسري آيات الص

ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃژ

ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک    ڍ  

 ژڳڳ   گگ  گ  گ

 :معنى اآلية  
ة  ساعاُُتا، وهي أيَّاُم شهِر اصيف أيَّام  قليلة  حمُ  -نونَ ها املؤمِ أيُّ -ياُم مفروٌض عليكم هذا الصِّ 

َرمضاَن، فَمن كان منكم يف حاِل مرض  أو َسَفر فأفَطر، فعليه أْن يَقضَي صياَم األيَّاِم اليت 
ُصْم أْن يُقدَِّم عن كلِّ جيُب على َمن استطاع الصِّياَم ومل يأيَّام  أخرى، و ها يف صومَ أفَطرها، فيَ 
، فَمن أطَعم أكثَر ِمن مسكني  فذلك أفضُل، والصِّياُم خرٌي سكني  واحد  طعاًما ملِ : يوم  أفَطره
 .(1)فيه ما يف الصَّوِم ِمن اخلرِي له فإنَّه لن يتهاونَ  ، وإذا عَرف املرءُ مع اإلطعامِ  ِمن اإلفطارِ 

إذ َلمَّا فَرض الُل تعاىل الصَّوَم يف صْدِر اإِلسالم كان  وهذا احُلكُم املذكوُر يف اآليِة َمنسوٌخ؛
املسِلُم خمي َّرًا بني الصَّوِم وإطعاِم مسكني  عن كلِّ يوم  أفَطره، فإِن اختار الصِّياَم كان خريًا له، 

  ۀ  ہ  ہژ: تعاىل على الصِّياِم بَقولِه مثَّ َنَسخ اللُ عزَّ وجلَّ هذا التخيرَي يف حقِّ القاِدرِ 

 .(2)عليه الصَّوَم، وبِقي الفطُر واإلطعاُم للعاِجِز عنه بَ فأوجَ  ژہ   ہ
 :اآلية   د  ن فوائ  م  

أنَّ َمْصِرَف الفديِة طائفُة التَّنصيُص على فيه  ژڎ ڌ ڌژ: َقولُه تعاىل -1
 .(3)املساكنِي، خبالِف غريِهم ِمن أهِل الزَّكاةِ 

 وتفاُضُل األعمالِ  ژگ ک ک کژ: ه تعاىلولِ قَ ثبوُت تفاُضِل األعماِل؛ لِ  -2

                                                             

جمموع فتاوى ابن ))، (522-96 /1(( )تفسري ابن كثري))، (168-3/158(( )تفسري ابن جرير: ))يُنظر( 1)
 (. 32-2/322(( )الفاحتة والبقرة -تفسري ابن ُعثيمني ))، (31/252(( )تيميَّة
-1/282)البن تيمية (( كتاب الصيام  -شرح عمدة الفقه))، (28: ص)البن حزم (( الناسخ واملنسوخ: ))يُنظر( 2)

 (.522-99 /1(( )تفسري ابن كثري))، (31/252(( )جمموع فتاوى ابن تيميَّة))، ( 28
 (.39: ص)للسيوطي (( اإلكليل: ))يُنظر( 3)
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 .(1)يستلزُِم تفاُضَل العاِملِ 

 :م ن األوج ه  البالغي ة  في اآلية  

، (َمعدودات  )، وهي مْجُع ِقلَّة ، وُوِصَفْت ب (أيَّام) ُعِّبِّ ب  ژڄ  ڄژ: يف قولِه -
؛ بأنَّ هذه األيَّاَم صَحُصرُها وهي مْجُع ِقلَّة أيًضا؛ َتسهياًل وَُتويًنا أِلْمِر الصِّياِم فيها على املكلَّفنيَ 

 .(2)العدُّ ليَسْت بالكثريِة اليت َتفوُت العدَّ 
 
 
 
 

                                                             

 (.2/332(( )الفاحتة والبقرة -تفسري ابن ُعثيمني : ))يُنظر( 1)
 (.2/181(( )تفسري ابن عاشور))، (2/162(( )تفسري أيب حيان: ))يُنظر( 2)



 

6 
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ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ژ

ے  ۓ    ۓ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے

ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  

 ژىۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  
 :معنى اآلية  
َ الِعلََّة هلذا التَّخصيِص، وهي أنَّ الل سبحاَنه َلمَّا خصَّ  الل تعاىل هذا الشَّهَر هبذه العبادِة بنيَّ
 .(1)فيه رآنِ القُ  َخصَّه بإنزالِ 
أنَّ القرآَن : قيل معناه) رآنُ الذي نزل فيه القُ  هي شهُر رمضانَ  املعدوداتِ  األيَّامَ  أنَّ : ومعىن اآليةِ 

ِِ نَزل كاماًل ِمن اللَّوِح احمل نيا يف ليلةِ  السَّماءِ  إىل فو أنَّ  املرادُ : وقيل. ِمن َشهِر رمضانَ  الَقدرِ  الدُّ
وهذا (. هِر َرمضانَ ن شَ مِ  على النَّيبِّ صلَّى الل عليه وسلَّم كان يف ليلِة الَقدرِ  ابتداَء نزوِل الُقرآنِ 

، وهو مُ   ، وَدالئلَ ى آيات  واضحة  شتِمٌل علالقرآَن مرشٌد للنَّاس، ودالٌّ هلم على طريِق احلقِّ
، وَتفِصُل بينه وبني الباِطِل؛ فَمن كان حاضرًا ُمِقيًما يف بلِده فقد وَجب عليه تُ  جليَّة   بنيِّ احلقَّ

صياُم ما حَضرَه من أيَّاِم هذا الشَّهِر، وَمن كان يف حاِل َمَرض  أو َسَفر  فأفَطر، فعليه أْن 
ا رخَّص الُل تعاىل يف اإلفطاِر ِلَمن  يقضَي الصِّياَم يف أيَّام  أخرى، بعدَ  د األيَّاِم اليت أفَطَرها، وإَّنَّ

ه، وُيسهَِّل بُّ أْن ُُيفَِّف عن عبادِ كان مريًضا أو ُمسافرًا، وشرََع قضاَء ما أفَطره؛ ألنَّه صحُِ 
أليَّاِم اليت كِملوا عدََّة شهِر َرمضاَن بَقضاِء اه أْن يُ صحُِبُّ من عبادِ  اللَ  عليهم أحكاَمه، وألنَّ 

وه بَقولِ  الُل أكبَ ُر، بعد انقضاِء شهِر رمضاَن؛ ِلَما أنَعم به عليهم من : أفَطروها منه، ولُيكِّبِّ
إرشاِدهم إىل هذا الشَّهِر، وتشريِع َصوِمه وأحكاِمه، وتوفيِقهم لتحقيِق صياِمه وإمتاِمه، وِمن 

هِر رمضاَن، وتيسريِه أحكاَمه يهم بِصياِم شَ أْجل أْن يكونوا ِمن الشَّاكريَن لِنعمة الِل تعاىل عل
 .(2)عليهم

  
                                                             

 (.5/251(( )تفسري الرازي: ))يُنظر( 1)
 -تفسري ابن ُعثيمني )) ،(525-1/521(( )تفسري ابن كثري))، (222-3/164(( )تفسري ابن جرير: ))يُنظر( 2)

 (.338-2/332(( )الفاحتة والبقرة
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 :اآلية   د  من فوائ  

ٱ  ٻ   ژ: سبحانه مع قولِه ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ڳژ: َقولُه تعاىل -1

 .(1)ريِهيف غَ ال يف رمضاَن واِقعٌة فيه أنَّ ليلَة القدِر [ 1: القدر] ژٻ  ٻ  ٻ

ڱ   ڳ ڳژ:  هذه اآليِة الكرميةِ يف "شهر"ُمقَّتِنًا بَكِلمِة " رمضان"جاء ِذكُر  -2

جاء يف بَعِض و ، ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
من قام : ))، كَقولِه صلَّى الُل عليه وسلَّم"َشْهر"بدوِن َكِلمِة  "رمضان"ذِكُر األحاديِ  
 املرادُ ف ما ذُِكَر ُمضافًا للشَّهرِ  إنَّ  :يف الَفرِق بني األمرينِ  فقيل. احلدي  (2)((...َرَمضاَن إميانًا
 ،رمضانَ  َلفِظ الشَّهِر فاملراُد به ُكلُّه؛ فالقرآُن نزل يف بَعِض ليايل بدونه، وما ذُِكَر به بَعضُ 

 .(3)مجيِع الشَّهرِ  يف طلوبٌ م، وقياُم رمضاَن وليس يف مجيِع الشَّهرِ 

إثباُت ِصفة العلوِّ لل تعاىل؛ ألنَّه أَنَزل  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱژ: يف َقولِه تعاىل -3
ا يكونُ ال  .( )و  ن ُعلْ مِ  قرآَن، واإلنزاُل إَّنَّ

فيه أنَّ املشقََّة  ژے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ھ  ھ  ھ  ےژ: قولُه تعاىل - 
 .(5)التَّيسرَي؛ ألنَّ املَرَض والسَّفَر َمِظنَُّة املشقَّةِ  ََتِلبُ 

 .(8)ورِ اسُتِدلَّ به على أنَّ القضاَء ليس على الفَ  ژۓ  ڭ   ڭ  ڭژ: َقولُه تعاىل -5

ه جُيْزُِئ صوُم يوم  قصري  اسُتِدلَّ به على أنَّ  ژۓ  ڭ   ڭ  ڭژ: يف َقولِه تعاىل -8
 .(4)مكاَن يوم  طويل  

                                                             

 (.2 : ص)للسيوطي (( اإلكليل: ))يُنظر( 1)
 (.459)، ومسلم (2229)رواه البخاري ( 2)
 (.144/ )للزبيدي (( إحتاف السادة املتقني))، (294،  29: ص)للسهيلي (( نتائج الفكر يف النحو: ))يُنظر (3)
 (.2/332(( )الفاحتة والبقرة -ُعثيمنيتفسري ابن : ))يُنظر(  )
 (. 2/32(( )الفاحتة والبقرة -تفسري ابن ُعثيمني: ))يُنظر( 5)
 (.39: ص)للسيوطي (( اإلكليل: ))يُنظر( 8)
 (.39: ص)للسيوطي (( اإلكليل: ))يُنظر( 4)
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 .(1)أنَّه ال فديَة مع الَقضاءِ  ژۓ  ڭ   ڭ  ڭژ: يف َقولِه تعاىل -4

؛ (رَ فصياُم أيَّام  ُأخَ : )هبذه العبارِة دوَن َقولِ  ژۓ  ڭ   ڭ  ڭژ: تعاىل جاء َقولُه -6
ََرِض والسََّفِر؛ إذ الَعَدُد ال يكوُن إالَّ 

تنصيًصا على وجوِب صوِم أيام  بَعَدِد أيَّاِم الِفطِر يف امل
 .(2)قدار  مماثل  على مِ 

َر القضاَء حىت دخل  ژۓ  ڭ   ڭ  ڭژ: الل تعاىل ظاِهُر َقولِ  -9 أنَّ من أخَّ
 .(3)قط عن األوَّلِ أنَّه ال جِيُب عليه إالَّ الَقضاُء فَ : آَخرُ  رمضانٌ 

إثباُت ِصفة اإلرادِة  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋژ: يف َقولِه تعاىل -12
 .( )، وهي مبعىن احملبَّةِ اإلرادُة الشَّرعيَّةُ : لل تعاىل، واملراُد هبا هنا

دليٌل على اعتباِر العدِد إذا مل يكن يُرى  ژۅ ۋژ: يف َقولِه تعاىل -11
َُنجِِّمنيَ قَ إىل ُع فيه ال يُرجَ أنَّه اهلالُل، و 

 .(5)وِل احُلسَّاِب وامل

كبرِي لعيِد الفطِر، شروعيُة التَّ مَ  ژۉ ۅ ۅ ۋژ: يف َقولِه تعاىل -12
ِة، وهو غُ   .(8)ِمن َرمضانَ  روُب مشِس آخِر يوم  وأنَّ وقَته ِمن إكماِل الِعدَّ

 :م ن األوج ه  البالغي ة  في اآلية  
؛ فُيطاِبَق آِخرُه أوَله (ِمن اهلَُدى والبيِّناتِ : )ومل يَقلُ  {ْلُفْرقَانِ ا}ب ( البيِّنات)عب ََّر عن  -1

؛ لزيادِة معىًن الزم  للبيِّناِت، وهو كونُه يُفرَُّق به بنْي احلقِّ ژ...ں  ں   ڻژ
 ُمؤاخاةً  {اْلُفْرقَانِ }: رُق، وألنَّ يف لفظِ والباِطِل؛ فَمىت كان الشَّيُء َجليًّا واضًحا حَصل به الفَ 

َله، وهو قولُه ، مثَّ ژڱ  ڱ  ڱ  ڱژ: ، مثَّ قالژڳ   ڳژ: للفاِصلِة قب ْ

                                                             

 (.39: ص)للسيوطي (( اإلكليل: ))يُنظر( 1)
 (.  2/18(( )تفسري ابن عاشور: ))يُنظر( 2)
 (.2/164(( )تفسري أيب حيان: ))يُنظر( 3)
 (.339، 2/335(( )الفاحتة والبقرة -تفسري ابن عثيمني: )يُنظر(  )
 (.1 : ص)للسيوطي (( اإلكليل: ))يُنظر( 5)
 (.1 : ص)للسيوطي (( اإلكليل: ))يُنظر( 8)
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؛ فحَصل بذلك َتواِخي هذه ژڻ ڻ ڻ ڻ ںںژ: قال
 .(1)هنا أْمَكَن ِمن البيِّناِت ِمن حيُ  اللَّفُظ وِمن حيُ  املعىن( الفرقانُ )الَفواِصِل؛ فصار 

( ِمنُكم فْلَيُصْمه هدفَمن َشهِ : )دوَن َقولِه ژہ ۀ  ہ  ہ  ہژ: يف َقولِه -2
 .(2)شأنِهل عظيمٌ وت ،إظهاٌر له، و َرمضانَ ب نويهٌ ت

باالسِتعالِء على السَّفِر؛  إشعارٌ ( أو ُمساِفرًا) :دوَن َقول ژے  ۓ   ے  ژ: يف َقولِه تعاىل -
فهو ِلما فيه ِمن االختياِر للُمساِفِر، خِبالِف املَرِض؛ فإنَّه يَأُخُذ اإلنساَن ِمن غرِي اختيار ، 

 .(3)َيستعلي عليه اإلنسانَ و  قَ ْهريٌّ، فكأنَّ السَّفَر َمركوبٌ 

 ژۋ  ٴۇ ۈ ۈژمُجلُة النَّفِي  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆژ: هولِ قَ جاء بعد  -3
  .( )تأكيًدا هلا

 ژۉژ فيه َتعديُة ِفعِل التَّكبرِي ب  ژې ې ۉ ۉ ۅژ: قولُه - 
وا اللَ : )لَِتضمُِّنه معىن احَلمِد، كأنَّه قال  .(5)(حاِمديَن على ما َهداكم ولُِتكِّبِّ

؛ ألنَّ قَبَله َترخيًصا للَمريِض ژې ېژ: ُخِتَمْت هذه اآليُة بقولِه -5
ساِفِر يف الِفطِر، وقوَله

ُ
ٹ   ٹژ: وجاء بَعَد قولِه. ژۆ ۆ ۇ ۇژ: وامل

: ، مثَّ قالژۇ ڭ ڭ ڭژ: ، وقبَلهژڦ ڦژ: قولُه ژٹ
لتَّكاليِف، وكذا جَييُء ُأسلوُب ؛ ألنَّ الصِّياَم والِقصاَص ِمن أَشقِّ اژۈ ۆژ

  .(8)الُقرآِن فيما هو شاقٌّ وفيما فيه ترخيٌص أو ترقيٌة، وهذا ِمن حَماِسِن بَياِن القرآِن الَعظيمِ 

                                                             

 (.2/198(( )تفسري أيب حيان: ))يُنظر( 1)
 (.2/194(( )تفسري أيب حيان: ))يُنظر( 2)
 (.2/242)للسمني احلليب (( الدر املصون))، ( 2/16(( )تفسري أيب حيان: ))يُنظر( 3)
 (.2/145(( )تفسري ابن عاشور: ))يُنظر(  )
 (.1/222(( )تفسري أيب السعود: ))يُنظر( 5)
 (.225- 2/22(( )تفسري أيب حيان: ))يُنظر( 8)
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ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ   ەئ ائ ائ ىژ

 ژیېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ
 :معنى اآلية  

 طََلبَ  ژې   ې  ې  ې ۅ  ۉ  ۉژ: تعاىل ا تَضمََّن َقولُهمَّ لَ 
َ أنَّه ُمطَِّلٌع على ذِكِر َمن ذََكره وُشِكر َمن َشَكره، يسَمُع نداَءه وجُييُب  تكبريِه وُشكرِه، بنيَّ

 .(3)ُدعاَءه
فأنا قريٌب منهم، وأستجيُب لدعاِء َمن  -يا حممَّدُ -عن قُ ْريب  إذا سأَلك املؤمنونَ : عىناملو 

، ولُيؤِمنوا بأينِّ أُثيُبهم على انقياِدهم دعاين منهم؛ فْلينقاُدوا يل ممتِثلنَي أواِمري وجمَتنِ  بنَي نواهيَّ
، وصحُ  صيبونَ هم بذلك يُ لَّ يل، وُأِجيُب دعاَءهم وتضرَُّعهم يل؛ لعَ  النَّاِفِع  للِعلمِ  هم التَّوفيقُ فُ الِ احلقَّ

 .(2)والَعَمِل الصَّاِلحِ 
 :اآلية   د  ن فوائ  م  
 ژۆئ  ۆئ  ۈئ ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ ژ: َقوُل الل تعاىل -1
إىل أنَّ الصَّاِئَم َمرُجوُّ اإلجابِة، وإىل أنَّ شهَر رَمضاَن َمرجوٌَّة دَعواتُه، وإىل َمشروعيَِّة  إشارةٌ فيه 

 .(3)الدُّعاِء عنَد انِتهاِء كلِّ يوم  ِمن رَمضانَ 
 ژى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئژ: َقوُل الل تعاىل -2

م عن هذا  يُدلُّ على إرشاِدهم للُمناجاةِ  يف الدُّعاِء، ال للنداِء الذي هو َرفُع الصَّوِت؛ فإَّنَّ
م تبارك وتعاىل قريٌب ال صحتاُج يف دعائِه وسؤالِه إىل النِّ سَ  ، وإَّنا ُيسأُل داءِ ألوا، فُأجيبوا بأنَّ َرهبَّ

  ريبِ مسألَة القَ 
ُ
نادى، وهذا الُقرُب مِ  سألَة البعيدِ ناَجى، ال مَ امل

ُ
،  اعي هون الدَّ امل قُرٌب خاصٌّ

 .( )قريٌب ِمن داعيه ُسبحانَه فهو ليس قُربًا عامًّا ِمن كلِّ أحد ؛
، بل وعند  العدَّةِ  ختلَّل الدُّعاُء أحكاَم الصِّياِم؛ إشارًة إىل االجتهاِد يف الدعاِء عند إكمالِ  -3

                                                             

 (.2/225(( )انتفسري أيب حي))، (5/282(( )تفسري الرازي: ))يُنظر( 1)
الفاحتة  -تفسري ابن ُعثيمني ))، (64: ص(( )تفسري السعدي))، (226-3/222(( )تفسري ابن جرير: ))يُنظر( 2)

 (.3 3-2 2/3(( )والبقرة
 (.2/149(( )تفسري ابن عاشور: ))يُنظر( 3)
 (.3/4)البن القيم (( بدائع الفوائد: ))يُنظر(  )
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 .(1)كلِّ ِفطر  

 ژٺ  ٺ  ٺژ: بحانه يقولُ َمن أهلَِْم الدعاَء فقد أُرِيَد به اإلجابُة؛ فإنَّ الَل س - 
ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ: هنا ، وقال[82: غافر]

ژۈئ
(2). 

 ژى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئژ: َقولُه تعاىل -5
ڭڭ ژ: قُ يَِّدت باملشيئِة يف َقولِهيف حنِي أطِلَقت فيه إجابُة الدَّعوِة دوَن تقييد  باملشيئِة، 

 وىل يف ُدعاء املؤمننَي فلم تُقيَّدْ األُ اآليَة وذلك ألنَّ ؛ [1 : األنعام] ژۇ ۇ ڭ ڭ
ا اآليُة إالَّ إذا كان بإمث  أو قطيعة  وما جرى جمرى ذلك، أمَّ  املؤِمِن ال يُ َردُّ  عاءَ باملشيئِة؛ ألنَّ دُ 

 .(3)الثانيُة اليت قُ يِّدت فقد جاءت يف ُدعاِء الكفَّارِ 

اعَي  ژۆئژ: ه تعاىلولِ بعد قَ  ژۈئ ۆئژ: قولِه تعاىل دةُ ما فائِ : إن قيل -8 مع أنَّ الدَّ
 ال يُوَصُف بأنَّه داع  إالَّ إذا دعا؟

عائِه إيَّاي؛ بأْن شَعر بأنَّه يف ق يف دُ دَ إذا صَ : ژۈئ ۆئژ: ه تعاىلولِ املراَد بقَ  ألنَّ  :فقيل
وجلَّ حبي   عاَء لل عزَّ ه، وأخلص الدُّ تعاىل، وأنَّ الل ُسبحاَنه قادٌر على إجابتِ  حاجة  إىل اللِ 

 . ( )ال يتعلَُّق قلُبه بغريِه
 الكالَم عنه َعقََّب ِة االعتقاِد، وعن كماِل الطاعِة؛ ألنَّ حَّ عاِء تكوُن عن صِ أنَّ إجابَة الدُّ  -4
ژېئ  ىئ ېئ ېئژ: عاِء بقولِهالدُّ 

(5). 
 :م ن األوج ه  البالغي ة  في اآلية  

ى  ائ   ژ: يف َقولِه تعاىلالُل عليه وسلََّم  يف َتوجيِه اخِلطاِب إىل َرسوِل الِل صلَّى -1

                                                             

 (.2/149(( )تفسري ابن عاشور))، (1/529(( )تفسري ابن كثري: ))يُنظر( 1)
 (.14: ص)البن القيم (( اجلواب الكايف: ))يُنظر( 2)
 (.1/239)للشنقيطي (( العذب النمري: ))يُنظر( 3)
 (.2 2/3(( )الفاحتة والبقرة -تفسري ابن ُعثيمني : ))يُنظر(  )
 (.33/ 1)البن تيمية (( جمموع الفتاوى: ))يُنظر( 5)
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 .(1)ما ال َُيْفى ِمن َتشريِفه وَرْفِع حَملِّه ژائ  ەئ  ەئ  وئ

ِة قُ ْرِب العبِد ِمن ربِّه يف َمقاِم  ژەئ  وئژ: قولُه -2 فيه َتقريُب اجلواِب، وتَنبيٌه على ِشدَّ
واسطة ؛ إشعارًا بُقرِبه وُحضورِه مع كلِّ  الدُّعاِء، وإخبارُه ُسبحانه وتعاىل بنَ ْفِسه الشَّريَفِة دونَ 

، فقال ، ألَوَهم بُعًدا، وليس املقاُم  (ُقل)؛ فإنَّه لو أثَبَت (إينِّ : فُقلْ : )دونَ  ژەئژ: سائل 
: إىل أن يُقالَ  ؛ فَيحتاجُ ألن يكوَن املتَحدُِّث غرَي الل ُمومِهًا ژەئژ: كذلك، ولكان قولُه

 .(2)أو حنَوه( إنَّ اللَ )

؛ لَِتْأكيِد َكونِه تعاىل َقريًبا ِمنهم، مع َكوَِّنم ال (إنَّ )ب  لتَّأكيدُ ا ژەئ  وئژ: يف قولِه -3
 .(3)هيَ َرونَ 

 ژىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئژ: ولِهَخْتُم هذه اآليِة بَرجاِء الرُّشِد بقَ  - 
أنَّ هذا  ِمن أحَسِن األشياِء؛ ألنَّه تعاىل َلمَّا أَمَرهم باالسِتجابِة له، وباإلمياِن به؛ نبَّه على

ال َيِصُل إليه تعاىل ف، هيف نفسِ  هبامِتثالِه إىل َرشادِ  العبدِ  التَّكليَف ليس الَقصُد ِمنه إالَّ ُوصولَ 
ا ذلك خُمتَ   .( )هصٌّ بِمنه َشيٌء ِمن َمناِفِعه، وإَّنَّ

 
 
 
 

  

                                                             

 (.1/222(( ) أيب السعودتفسري: ))يُنظر( 1)
 (.2/149(( )تفسري ابن عاشور))، (3/41)للبقاعي (( نظم الدرر: ))يُنظر( 2)
 (.2/149(( )تفسري ابن عاشور: ))يُنظر( 3)
 (.2/212(( )تفسري أيب حيان: ))يُنظر(  )
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ژ

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ      ٺ  ٿ  ٿ

ڃ  چ  چ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ ڦ ڤ

چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   

 ژڱگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ   ک  ک  کگ  گ ک ڑ

 :س ب ب  النُّزول  
كان أصحاُب : ))الكرميةِ  هذه اآليةِ  زولِ نُ  بِ بَ ه قال يف سَ عنه أنَّ  جاء عن الَِّباِء َرِضَي اللُ 

ى الل عليه وعلى آله وسلَّم إذا كان الرجُل صائًما، فحَضر اإلفطاُر، فنام قبل أْن حممَّد  صلَّ 
ا يُفِطرَ  ، مَل يأُكْل ليلَته وال يوَمه حىت مُيِسَي، وإنَّ قيَس بَن ِصْرَمَة األنصاريَّ كان صائًما، فلمَّ

لك، وكان  ُق فأطُلبُ أنطلِ  نْ ال، ولكِ : أعندِك طعاٌم؟ قالت: حَضر اإلفطاُر أتى امرأَته فقال هلا
فلمَّا انتَصف النَّهاُر ُغِشَي عليه، فذُِكَر ذلك  !يبًة لكَ خَ : ُل فَغَلبْته عيناه، فقالتيوَمه يعمَ 

 ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: للنيبِّ صلَّى الل عليه وعلى آله وسلَّم، فنَزَلْت هذه اآليةُ 

ڃ   ڃ  ڃ  چ   ڃ ڄ ڄ ڄژ: ففرِحوا هبا فَرًحا شديًدا، ونزلت ژپ پ

 .(1)((ژچ چ 
كانوا ال يقَربون النِّساَء رمضاَن   ضانَ مَ رَ  هرِ َلمَّا نَزل صوُم شَ : ))الل عنه، قال يَ ضِ وعن الَِّباِء رَ 

ٿ   ٿ   ٿ ٿ ٺ ٺژ: َسهم، فأنَزل اللُ كلَّه، فكان رجاٌل ُيُونون أنفُ 

 .(2)(َ(اآلية ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ڃ   ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄژ: أُنزِلت: ))الل عنه، قال يَ ضِ وعن َسْهِل بن سعد  رَ 

فكان رِجاٌل إذا أرادوا الصوَم رَبط أحُدهم  ژچ  ڇژ: ومل يَنزِلْ  ژڃ  چ  چ  چ
َ له رؤيُتهما، فأنَزل يف رِْجلَ  يه اخليَط األبيَض واخليَط األسوَد، فال يزال يأُكُل ويشَرُب حىت يتبنيَّ

                                                             

 (.1915)رواه البخاري ( 1)
 (.526 )رواه البخاري ( 2)
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ا يعين اللَّيَل والنَّهارَ  ،ژچ  ڇژ: الل بعدُ   .(1)((فَعِلموا أنَّه إَّنَّ

 :معنى اآلية  
، -أيُّها األزواجُ -ساِئكم؛ فزوجاُتكم مبثابِة اللِّباِس لكم نِ  عةُ أُبِيَح لكم يف ليايل الصِّياِم جمامَ 

أيُّها  -وأنتم أيًضا مبثابِة اللِّباِس لزوجاِتكم حاَل مِجاِعهنَّ، وقد َعِلم الُل عزَّ وجلَّ أنَّكم كنتم
يِة الل ُسبحانَه، فال تَ ُفوَن بأمِر الل تعاىل لكم باالمتناِع عن ختُونون أنفَسكم مبعص -املؤمنونَ 

ن قبُل، اجِلماِع ليايَل الصِّياِم، إالَّ أنَّه قد تاب عليكم بأْن أحلَّ لكم هذا الَّذي حرَّمه عليكم مِ 
ْن لكم أ -بعد هذه السَّعِة بإباحِة مِجاِع نساِئكم-وَتاَوز عنكم ما سَلف من التخوُِّن، فاآلَن 

 املرادُ : وقيل. بوا جِبماِعهنَّ الَوَلدَ اطلُ : املرادُ : قيل) تعاىل لكم َُتاِمعوهنَّ، واطُلبوا ما قدَّر اللُ 
ِة اجِلماِع عنها؛ فيفوتَ  غالُ هِر رمضاَن، فال ينبغي االنشِ الَقْدِر ِمن ليايل شَ  ليلةِ  ابتغاءُ   بلذَّ
، وأبيَح لكم األكُل والشُّرُب يف (ذلك وقيل غريُ . سعةِ و والتَّ  خصةِ الرُّ  غاءُ ابتِ  املرادُ : وقيل. هاأجرُ 

ِمن سواِد اللَّيِل، وحينها جيُب أيِّ وقت  ِشئُتموه من اللَّيِل حىت يظَهر ويتمي ََّز بياُض النَّهاِر 
التايل، وال َُتاِمعوا  عليكم اإلمساُك عن األكِل والشُّرِب واجِلماِع إىل ُغروِب مشِس اليومِ 

يوِت الِل تعاىل، وهذا الَّذي بيَّنه الُل سبحانه ِمن عتكاِفكم للعبادِة يف بُ نساءَكم حاَل ا
كتحرِي األكِل، والشُّرِب، واجِلماِع يف َّناِر الصِّياِم، وغرِي ذلك ِمن -األحكاِم يف هذه اآليِة 

الِل، ومُيَي َِّزها لكم، لَِيفِصَلها عن احلَ  -أيُّها الِعبادُ -قد عرَّفها الُل تعاىل وبيَّنها لكم  -حمرَّمات  
وعليكم أْن تُبقوا أنُفَسكم بعيدًة عنها، وكما بنيَّ الُل تعاىل للنَّاِس أحكاَم الصِّياِم أمتَّ تبيني  

 ُ خرى يف كتاِبه، أو على لساِن َرسولِه عليه الصَّالُة أيًضا سائَر األحكاِم األُ  فكذلك يُبنيِّ
 .(2)ِفعاًل ِلما أَمر واجتنابًا ِلما َّنى ؛ كي يقوموا هباوالسَّالُم، ويوضُِّحها هلم أكمَل إيضاح  

 :اآلية   د  من فوائ  
هذا  نفَسه، وذلك إذا أوَقعها يف معاصي الِل؛ فإنَّ  ونُ غريَه قد ُيَ  ونُ أنَّ اإلنساَن كما ُيَ  -1

    ٿ  ٿ ٿ ٺ  ٺژ: ه تعاىلولِ قَ فُس اإلنساِن أمانٌة عنده؛ لِ خيانٌة، وعلى هذا فنَ 

                                                             

 (.1291)، ومسلم (1914)رواه البخاري ( 1)
(( تفسري السعدي))، (522-1/512(( )تفسري ابن كثري))، (245-3/229(( )تفسري ابن جرير: ))يُنظر( 2)
 (. 352-8 2/3(( )الفاحتة والبقرة -تفسري ابن ُعثيمني ))، (66-64: ص)



 

14 

381ية آلام من سورة البقرةوتفسري آيات الص

ژٿ
(1). 

وهذا على - حباُب طََلِب ليلِة الَقْدرِ فيه استِ  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ: َقولُه تعاىل -2
ماِع وفيه أيًضا أْن ينوَي باجلِ  ،-درِ القَ  ليلةُ  ژڦ ڦ ڦ ڦژ: هولِ أنَّ املراَد بقَ الَقوِل ب

 ڦ ڦ ڦژ: لِهأنَّ املراَد ِبَقو الَقوِل ب علىوهذا - النَّسَل وإقامَة السُّنَِّة دوَن جُمَرَِّد اللَّذَّةِ 

 .(2)الوَلدُ  ژڦ

ڄ  ڃ  ڃ    ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ ڦ ڤ  ڤ    ڤژ: َقوُل الل تعاىل -3

ِ طُلوِع فيه داللٌة على جواِز املباشرِة إىل  ژچ  ڇ  چ چ چ ڃ  ڃ تبَ نيُّ
الَفجِر؛ ألنَّه إذا كانت  قبلَ  منه ، وال جِيُب االغتسالُ إىل ذلكألنَّ الَل أباح اجِلماَع  الَفجِر؛
ِسْل وْلُيِتمَّ ؛ فَمن أصَبح ُجُنًبا فْليغتَ هعدَ ساُل إالَّ بَ ِكْنه االغتِ باشرُة مأذونًا فيها إىل الَفجِر مل ميُ امل

ُجُنًبا ِمن  صوَمه، وال َحرََج عليه، وقد ثَبت عن الرَّسوِل صلَّى الل عليه وسلََّم أنَّه كان ُيصِبحُ 
 .(3)صومُ يَ  مِجاع أهِله، مثَّ 

اسُتِدلَّ به على  ژڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇژ :َقولُه تعاىل - 
ِ مع الشَّكِّ لوِع الفَ األكِل ِلَمن شكَّ يف طُ  جوازِ   .( )جِر؛ ألنَّه تعاىل أباح األكَل إىل التَّبَ نيُّ

ِ الَفجِر للصَّاِئمِ  يف تعينِي إباحةِ  -5 ڤ  ژ: الل تعاىل َقولِ  يف املباشرِة واألكِل والشُّرِب بتبَ نيُّ

 ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ ڦ ڤ    ڤ

ِ وفَعَل َشيًئا من  ژچ  ڇ له  فَ ، مثَّ انكشَ تلك األمورِ َداللٌة على أنَّ َمن َشكَّ يف التبنيُّ
 .(5)عليه أنَّه ال قضاءَ : وصامطُلوُع الَفجِر، 

                                                             

 (.2/352(( )الفاحتة والبقرة -تفسري ابن ُعثيمني: ))يُنظر( 1)
 (.2 : ص)للسيوطي (( اإلكليل: ))يُنظر( 2)
(( الفاحتة والبقرة -تفسري ابن ُعثيمني))، (1/518(( )تفسري ابن كثري))، (2/214(( )تفسري أيب حيان: ))يُنظر( 3)
(2/35 .) 

 .، من حدي  عائشة رضي الل عنها(1129)واللفظ له، ومسلم ( 1931)واحلدي  أخرجه البخاري 
 (.2 : ص)للسيوطي (( اإلكليل: ))يُنظر(  )
 (.214-2/218(( )تفسري أيب حيان)): يُنظر( 5)
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؛ هنا جرُ ذُِكَر الفَ  ژچ  ڇ ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ ژ: َقولُه تعاىل -8
ِر، وكثريًا مَ مِر يف ليايل القَ وِء القَ نَّ طلوَع الفجِر َمِظنَُّة االشتباِه، ال سيما إذا اشتَبه ضوُءه بضَ أل

ُ هلم أنَّ الفجَر مل َيْطُلْع، وقد َوَقَع ذلك لعدد  ِمن الصحابِة ما قد ُيصلَّى الفَ  جُر مث يَ َتبَ نيَّ
يِل إىل أْن َمدَّ الُل األكَل باللَّ  -الُل أعلمُ و -روهِبا؛ وهلذا مِس وغُ وغريِهم، خبالِف زواِل الشَّ 

َ الفَ  هورِه، بَتبَ يُِّنه وظُ  ُمتَعلًِّقاجِر فَجَعَل وقَت الفَ  .ژڌ ڇ  ڍ   ڍ ڇژ: جُر، وقاليَ َتبَ نيَّ
َ مث أمتُّوا الصِّياَم حىت يَ َتب َ : "وهو اإلسفاُر الذي أَقَ رَّ النَّيبُّ صلَّى الل عليه وسلَّم به، ومل يَ ُقلْ  نيَّ

 . (1)بهَة فيهيِل ال شُ خوَل اللَّ ؛ ألن دُ "لكم اللَّيلُ 

اسُتِدلَّ به على أنَّه ال جيوُز األكُل ِلَمن َشكَّ يف  ژڌ ڇ  ڍ   ڍ ڇژ: َقولُه تعاىل -4
 .(2)الُغروبِ 

اسُتِدلَّ به على اشَّتاِط  ژژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ: َقولُه تعاىل -6
وُم ِمن شرِط ائمنَي، فلو مل يكِن الصَّ اِب على الصَّ طوِم يف االعتكاِف؛ ألنه َقَصَر اخلِ الصَّ 

 أقلَّ أن يكوَن  االعِتكافِ  ه ال يكفي يفعلى أنَّ اسُتدلَّ به لذلك معىًن، و  نْ االعتكاِف مل يكُ 
، كما أنَّ الصَّ   .(3)وَم ال يكوُن أقلَّ ِمن يوم  ِمن يوم 

شروٌع يف كلِّ تكاَف مَ أنَّ االعاسُتدلَّ بُعموِمه على  ژڈ  ژ  ژژ: قَولُه تعاىل -9
 .( )سجد  مَ 

فيه أنَّ الِعلَم َسَبٌب  ژگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ گ ژ: َقولُه تعاىل -12
؛ فدلَّ هذا ژگ  گ  ڳ   ڳ گ ژ: قولِه تعاىل بعدأنَّه ذَكره : للتَّقوى، ووجُهه

ۅ  ۉ   ۋ  ۋ  ۅ  ژ: أنَّه كلَّما تبيَّنِت اآلياُت حَصلت التَّقوى، ويؤيُِّد ذلك قولُه تعاىل

َمن  : ، فكلَّما ازداد اإلنساُن ِعلًما بآياِت الل ازداد تُ ًقى؛ وهلذا يُقال[26: فاطر] ژۉ

                                                             

 (.222: ص)البن تيمية (( كتاب الصالة  -شرح العمدة : ))يُنظر( 1)
 (.2 : ص)للسيوطي (( اإلكليل: ))يُنظر( 2)
 (.3 : ص)للسيوطي (( اإلكليل: ))يُنظر( 3)
 (.1/824)ملكي (( اهلداية إىل بلوغ النهاية: ))يُنظر(  )
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 .(1)كان بالِل أعَرَف كان منه أخَوفَ 

وِّ لُ إشارٌة إىل عُ  ژگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ گ   ژ: يف َقولِه تعاىل -11
ُ للنَّ   .(2)إليها صولِ لوُ اِس ِمن أجِل امرتبِة التَّقوى؛ لكوِن اآلياِت تُبنيَّ

يف هذه هذه العبارُة ذُِكَرت فأْمر  فيه َمشقٌَّة،  يأيت بعد ژڳ ڳژ: قولُه -12
ظيًما، حبي  هو أَلذُّ ما ن أْمر  ُمْشتًهى بالطَّبِع اشتهاًء عَ مِ  بالصِّيام اآليِة؛ ألنَّ مْنَع اإلنسانِ 

ُخِتَمت فزُه عن ُمعاطاتِه إالَّ التَّقوى؛ شاقٌّ عليه ذلك، وال صَحجُ : لإلنساِن من املالذِّ اجلسمانيَّةِ 
 .(3)هذه اآليُة هبا

 :م ن األوج ه  البالغي ة  في اآلية  

من الِفعِل  ُحِذَف الفاعلُ  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پژ: يف َقولِه تعاىل -1
 .( )بالفاِعلِ  للَمفعوِل؛ ألنَّ يف ِذْكِر الرََّفِ  ما صَحُسُن منه أالَّ يَقََّتَن بالتَّصريحِ  وُبيِنَ  ژٱژ

: ومل يَ ُقلْ  ژپ    پژ: قال ژپ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ: قولُه -2
 .(5)إذا جاَمَعها: أَفَضى الرُجُل إىل املرأةِ : يُقالُ  ؛ ألنَّ الرََّفَ  ُمضمٌَّن معىن اإلفضاِء؛(بِنساِئُكم)

ُ سَبَب إحالِل اجِلماِع هو  :قيل ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ ڀ پژ: قولُه -3 يف اسِتئناٌف يُبنيِّ
ُخاَلطِة وَكثرِة املالَبسِة هِبنَّ 

ِة امل  .(8)لَيلِة الصِّياِم، وهو ُصعوبُة الصَِِّّب عْنهنَّ مع ِشدَّ

ُشبِّه  ژڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ ڄ  ڃ  ڃ   ڃ ڄ ڄژ: يف قولِه - 
ِبطُلوِع أوَّلِه يف ف الفجُر الصَّاِدُق باخلَيِط وذلك بأوَِّل حالِه؛ ألنَّه يَ ْبدو َدقيًقا مثَّ يَرتِفُع ُمستطريًا؛

 ظُلمةِ األُفِق جيَُِب اإلمساُك؛ فُشبِّه أوَُّل ما يَ ْبدو ِمن الَفجِر املعَِّتِض يف األُفِق وما مَيتدُّ مَعه عن 

                                                             

 (.2/381(( )الفاحتة والبقرة -تفسري ابن ُعثيمني: ))يُنظر( 1)
 (.2/381(( )الفاحتة والبقرة -تفسري ابن ُعثيمني: ))يُنظر( 2)
 (.2/223(( )تفسري أيب حيان: ))يُنظر( 3)
 (.2/19)البن القيم (( بدائع الفوائد: ))يُنظر(  )
 (.2/212(( )تفسري أيب حيان: ))يُنظر( 5)
 (.1/221(( )تفسري أيب السعود: ))يُنظر( 8)
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 .(1)اللَّيِل باخلَيَطنِي األبَيِض واألسَودِ 

باَلغِة َتُدلُّ على  ژک ک ک ک ڑژ: إضافُة احُلدوِد إىل الِل تعاىَل يف قولِه -5
ُ
امل

مِ   .(2)يف عَدِم االلِتباِس هبا، ومل تَأِت ُمنكَّرًة وال ُمعرَّفًة باألِلِف والالَّ

؛ فناَسَب أْن يُنهى  ژک ک ک ک ڑژ: جاء قولُه ُسبحانَه -8 َعِقَب حُمرَّمات 
 عن ِقرباَِّنا، والنَّهُي عن ِقرباِن َشيء  أبلُغ ِمن النَّهِي عن ِفعِله، وجاء يف موضع  آَخَر من السُّورةِ 

َعِقَب أواِمَر؛ فناَسَب أن يُنهى عن [ 229: البقرة] ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ژ: هانْفسِ 
 .(3)جُماوزُِتا

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 (.1/222(( )تفسري أيب السعود))، (2/218(( )تفسري أيب حيان: ))يُنظر( 1)
 (.2/222(( )تفسري أيب حيان: ))يُنظر( 2)
 (.64: ص(( )تفسري السعدي))، (2/299)للحليب (( الدر املصون: ))يُنظر( 3)


