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 المستخلص 
عبارة عن دراسة بيانية في النظم القرآني لآليات التي تضمنت حكم وجوب الصيام في سورة البقرة، والكشف  هذا البحث  

عما فيها من لطائف بيانية وأسرار بالغية استدل بها العلماء في توجيه حكم وجوب الصيام، من خالل التفسير البياني لتلك 
قة اختيار األلفاظ، وبديع رصفها، وجمالية التصوير الفني لمعانيها،  اآليات، وبيان ما انطوت عليه من روائع اإلعجاز، كد

والتسليم   بمعانيه،  األخذ  تقتضي  التي  العقلية  القناعة  فيهيئ  اإلنسانية،  النفس  تأثيره في  وقوته إلحداث  األسلوب  وحسن 
 ألوامره ونواهيه بقبول ورًضى تاّميِن . 

هو الموضع الوحيد لها في القرآن الكريم، وسورة البقرة هي أول سورة  ومعلوم إن آيات الصيام جاءت في سورة البقرة، و
مدنية تنزل بعد الشروع ببناء الدولة اإلسالمية، جاءت بأحكام شرعية ومواعظ بليغة، تأخذ بيد المسلم إلى الهدى والصالح،  

 . فترتقي به إلى الغاية السامية التي من أجلها خلقه للا 
 

   وسورة البقرة ير والقرآن الكريم الكلمات المفتاحية: التفس 

 

Abstract 
This research is a significant  study in the Qur’anic texts of the ayas of fasting in Surat Al-

Baqarah, to find out what these ayas contain important subtleties, and rhetorical secrets that 

were inferred by scholars in deducing the rule that prayer is obligatory, through the 

interpretation of the ayas, and the disclosure of the masterpieces of the miraculous, as to 

accuracy The choice of words, the exquisiteness of their alignment, and the aesthetics of artistic 

depiction of the meanings they contained; A good style and its strength to have its effect on the 

human soul, thus creating the mental contentment that requires taking into account its 

meanings, and submitting to its commands and prohibitions with complete acceptance and 

satisfaction. 

It is known of Surat Al-Baqarah as it is the first Surah to be revealed in Madeena after the 

initiation of building the Islamic era. It came with legal rulings and eloquent exhortations that 

take the Muslim by the hand to guidance and righteousness and raise him towards the lofty 

goal for which God created him. 

Keywords: Interpretation, the Glorious Qur'an and Surat AL-Baqarah 
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 المقدمة      
والصالة الحمد هلل الذي أنزل خير كتبه على خير رسله، وجعله بلسان عربي مبين،  

والسالم على سيدنا محمد النبي األمي األمين، وعلى آله وصحبه وتابعيهم ومن تبعهم  
 بإحسان إلى يوم الدين. 

 أما بعد:
أكرم اللغة العربية واختصها بأن أنزل قرآنه بها، وبعث    -سبحانه وتعالى   –فإن هللا  

خاتم رسله بلسانها، والقرآن الكريم منذ نزوله إلى اآلن مثار عقول العلماء والباحثين، 
وانتهاًء  الحرف  من  بدًأ  نظمه  وتناسق  تعبيره،  ببالغة  عزائمهم  ويحث  هممهم،  ينشط 

المصدر الئيس للتشريع اإلسالمي تتبعه السنة النبوية    بالسياق، ولما كان القرآن الكريم
  - عز وجل  –الشريفة، كان لزاًما على المكلف أن يفهم نصوصهما، ويعرف مراد هللا  

فيهما؛ كي يعبد ربه على علم وبصيرة، فيأتي بما أمره به، ويدع ما نهاه عنه، فيفوز 
 برضى ربه ويظفر بجنته . 

تكمن فيها فنون بالغية، وأسرار بيانية كثيرة،   -امومنها آيات األحك-وآيات القرآن  
والمعنوية،  اللفظية  والمحاسن  والمجاز،  والحقيقة  والحذف،  والذكر  والتأخير،  كالتقديم 
الحروف،  ومعاني  األفعال،  وتصاريف  والجمع،  اإلفراد  وصيغ  والتنكير،  والتعريف 

عاني والمقاصد، وال يمكن  وغيرها، وهذه الفنون ما هي إال أوعية ومكامن تسكن فيها الم
هنا كان   للنص، ومن  البياني  التفسير  إال من خالل  دالالتها  والوقوف على  معرفتها 
اختياري لموضوع )أثر التفسير البياني في توجيه حكم وجوب الصوم(؛ ألبحث أثر تلك 
المكلف  حال  بمقتضى  القرآني  التعبير  عناية  وألبين  الحكم،  هذءا  تشريع  في  الفنون 

 ته . ومراعا 
 وقد قسمت البحث على مقدمة ومطلبين وخاتمة، وتباًعا بيان ذلك:
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 المقدمة: ذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياري له . 
المطلب األول: تعريف الصوم في اللغة واالصطالح، وموضع وروده في القرآن الكريم  

. 
 صوم .المطلب الثاني: بينت فيه أثر التفسير البياني في توجيه حكم وجوب ال

 الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث .
 

 المطلب األول 
 تعريف الصيام في اللغة واالصطالح، وموضع وروده 

: الصيام في اللغة واالصطالح  أوالا
 الصاد والواو والميم يدل    وأصل اللفظ من،  مصدر من صامالصيام في اللغة:  

الطعام والشراب عن    ه  هو إمساك  و الصائم،    صوم  ، يقال:  في مكان  وركود    على إمساك  
ي ْفِطر َر قوله  أمسك عنه  :)صام عن الكالم(و،  )1(وكل ما  ڀ  ڀ  چ :  ، وبه ف سِ 

 . )3( )2(چٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

إمساك مخصوص، وهو اإلمساك عن األكل والشرب والجماع "  وفي االصطالح:
 .  )4("المغرب مع النيةمن الصبح إلى 

باالتفاق،  النبوية الشريفة  في شعبان في السنة الثانية من الهجرة  وف ِرَض الصيام  
النبوية   والسنة  الكريم،  من فروضه، بدليل القرآن  من أركان اإلسالم وفرض    ركن  وهو  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  چ ؛ فمن القرآن الكريم قوله تعالى:  واإلجماع  الشريفة،

ۀ  ہ  چ ، وقوله تعالى:  )5(چڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ٹ  ٹ  

)ب ِنَي اإِلْساَلم  :  ملسو هيلع هللا ىلص، ومن السنة النبوية الشريفة حديث النبي   )6(چ  ہ  ہ   ہ
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اَلِة، َوِإيَتاِء ا ِ، َوِإَقاِم الصا ول  َّللاا : َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالا َّللاا  َوَأنا م َحماًدا َرس  َكاِة، َعَلى َخْمس  لزا
، َوَصْوِم َرَمَضاَن( في جميع األمة اإلسالمية  فقد أجمع علماء  ، وأما اإلجماع  )7(َوالَحجِ 

 .)8(رضيتهفعلى  عصورال
 ثانياا: موضع وروده 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  چ :  اْست ِهلا الحديث عن الصيام وأحكامه بقوله   

، ثم تلتها تباًعا أربع آيات أ خر جمعت كل أحكام الصيام في موضع واحد چٹ  

ترتيب ركن الصيام بين أركان اإلسالم الخمسة، فبعد الحديث عن اإليمان والصالة ناسب  
أركان اإلسالم الرابع من  الركن  منتظًما مع كونه  الصيام  ذكر  يرد والزكاة جاء  ولم   ،

 . )9(الحديث عن فرض الصيام في القرآن الكريم إال في هذا الموضع فقط
دْت لها، كأحكام القصاص والوصية   ِبَقْت أحكام الصيام بأحكام شرعية  َمها وقد س 
في لمسة بيانية باهرة أشارت إلى أسلوب القرآن الكريم في تدرجه في األحكام، َفَكْتب  
الوصية، وهو  َكْتب   تبعه  ثم  التكاليف،  للنفوس، وهذا من أشق  القصاص هو إتالف  

الروح، ثم انتقل إلى الصيام المنهك للبدن، القاطع لما أِلَفه   إخراج  المال الذي هو عديل
قد بدأ باألشق ثم األشق بعده، ثم  يكون  اإلنسان من شهوة الطعام في النهار، وبهذا  

 شكل من أشكال رحمة هللا وتيسيره لعباده . بالتأكيد ، وهذا )10(الشاق
ِبَلْت وال شك أن المشقة في أي عبادة تكون أعظم إذا توجب فيها ت   النفس   رك ما ج 

على محبته من شهوات؛ لذا فإن أساليب البيان في كل آية من آيات الصيام جاءت 
يه، حثًّا لهم على االستجابة، وترغيًبا لهم في  مراعيًة تيسيره على المؤمنين، وسهولة تلقِ 
أدائه، ومن هنا سأفرد البحث عن حكم وجوبه، وبالغة األسلوب القرآني في تشريعه 

 هلًة الحديث عنه بدليلي وجوبه في قوله تعالى: مست
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تعالى:   چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  چ   وقوله  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ ، 

 .  چ ہ

 
 المطلب الثاني

 توجيه التفسير البياني لحكم وجوب الصوم
وقد سبق ،  چٿ  ٿ  ٿ  چ :  اْفت ِتَحت اآلية  بنداء المؤمنين في قول هللا  

وذكرت بأن الخطاب هو   -في المطلب الثاني من هذا المبحث -الحديث عن هذا النداء
وفيه تهيئة للنفوس   للذين آمنوا بأن وَصَفهم بأفضل صفاتهم،  تشريف  وتكريم من هللا  

: "خصا فرضية )11(الحكم الشرعي وتقبله، والعمل به، وفي هذا يقول القونوي  باستقبال
بالذكر هنا أثر بيان َكْتِب القصاص والوصية؛ ألنهما مما فراط فيه أهل الكتاب، الصيام  

وتكرير النداء لما فيه من المشقة على النفوس الغير مطمئنة أقبل عليهم بالخطاب جبًرا 
لكلفة المشقة بلذة المخاطبة، وإنما لم يكرر في الوصية لقرب عهد ذكر النداء مع أن  

حين لكونها  سهولة  المال   فيها  إلى  االحتياج  وعدم  العقبى  إلى  والتوجه  الدنيا  مفارقة 
 . )12(األفنى"

،  چٹ       ٹ  ٹچ وأ ْتِبَع نداء  التشريف والتكريم بالجملة الفعلية الخبرية  

كما في الصالة والزكاة؛ وذلك ِلما في الصوم من حرمان    ولم يأِت بصيغة فعل األمر
للنفس من شهواتها، وخروج عن مألوفاتها، فلم يجمع على المؤمن جفاف األمر وصعوبة  
المأمور به، بل جاء بالفعل )كتب( ليوحي إلى النفس معنى التيسير والتسهيل، إذ إن 

و الوجوب أو اإللزام، فضاًل عن  التعبير بالكتابة أخف على النفس من التعبير بـالفرض أ
داللتها على قوة الثبوت ودوام البقاء، وأصل الفعل مادة )ك ت ب(، قال ابن فارس: 

: ، "و )13("الكاف  والتاء  والباء  َأصل  صحيح  واحد  يدل  على جمِع َشيء  إلى َشيء  " الَكْتب 
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"الشيءِ   خرز   بَسير  الِقْربةإلصاق  بدقة وق و ة : كإلصاق جا، فهو  )14(  بالَخْرِز،    نبي َشق  
نقش رموز الكالم وحروفه على وجه مادة قوية كالحجر أو    فهي  ،الكتابة  المعروفةومنه  

إزالته َتْصع ب   بحيث  حيان)15(الجلد  أبو  قال   ،)16(" الخط    وأصل  :  ي    الكتابة:  ،  أ  رَ قْ الذي 
بثبوته   جدير    بَ تِ ، ألن ما ك  ف ِرَض َوأ ْثِبتَ   ر به هنا عن معنى اإللزام واإلثبات، أي:وعبا 

، وَكناى بالكتابة لإلشارة إلى الوجوب بدليل تعدية الفعل بحرف الجر )على(، )17("وبقائه
لتتجلاى بالغة القرآن الكريم في اختيار األلفاظ، فالعرب تستعمل )على( استعمااًل م طاِرًدا  

 . )18(فرضية الصياملألفعال الشاقة المستثقلة، فناسب استعمالها هنا مع 
بصيغة الماضي المبني للمجهول في سبعة مواضع من     چٴۇچ وقد َوَرَد الفعل  

ِذَف الفاعل ولم آية القصاص وآية الوصيةسورة البقرة، ثالث ها في آية الصيام بعد   ، وح 
، فكان من بالغة القرآن الكريم أنه لم  هو هللا    (الفاعل )الم َشرِ عَ ي َسما، ومعلوم أن  

لما فيها من المشقة والصعوبة على نفوس ؛ ينسْب هذه التشريعات المكتوبة إلى هللا 
كلا ما فيه راحة واستبشار، كقوله تعالى:   -سبحانه وتعالى –، بل َنَسَب إليه  المؤمنين

وقوله   )19(چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڤ  چ   ،  : ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ

لفاعله في )20(چڦ ڤ  ڤ  ڤ  ، أما في مخاطبة اليهود فقد أسند الفعل 

هللا  )21(چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ :  قوله   أمر  لمخالفتهم  وذلك  ، ؛ 

اإلسالم،   أمة  بخالف  ألنبيائهم  طاعتهم  برا ـفـفوعدم  الخـيـق  الفـن  راق ـتـطابين 
 .  )22(ينـبـخاطَ ـالم

متعلًقا بـ )ك ِتَب(، واألصل في  الجار والمجرور  جاء     چٹچوفي قوله تعالى:  

مَ  ألن البدء     چٹچ على المفعول به الصريح    الجار والمجرور التأخير إال إنه ق دِ 
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بالمكلف، وألن في تأخير )الصيام(   بذكر المكتوب عليهم آكد من المكتوب؛ لتعلق الَكْتب 
 ذكره الحًقا .  ، وهناك سبب آخر سآتي على)23(تشويًقا ولفًتا النتباهه 

واستعمل القرآن الكريم لفظ )الصيام( ولم يستعمل )الصوم(، وكالهما مصدر للفعل 
، وفراق  )24()صام(، ومن المفسرين من لم يفرق بين اللفظين؛ لرجوعهما إلى األصل ذاته 

المفطرات مع النية، الصيام هو الكف عن  "ن  بينهما أبو هالل العسكري فذهب إلى أ
السابقة...   الشرائع  والكالم كما كان في  المفطرات  الكف عن  أما )25("والصوم هو   ،

استعمل الصيام للعبادة ولم يستعمل الدكتور فاضل السامرائي فيرى أن القرآن الكريم  
من    أن هذاو ،  والمتعلقات أكثر من طعام وشراب ومفطرات ،  ألن المدة أطول  ؛الصوم

 .)26(بداللة معينة لفاظبعض األ ا لأحيانً في إفراده  الكريم القرآن الستعمخواص ا
لمسة بيانية جعلت لفظ )الصيام( مناط اختيار القرآن    -وهللا تعالى أعلم –وأرى هنا   

الكريم في هذا اآلية، فالصيام مصدر  على وزن ِفعال، وهذا البناء تستعمله العرب لمعنى 
الشيء وحينونة  كال)27(الهياج،  والِهباب )28(ِصرام،  والِحصاد )29(،  والِجزاز  )30(،   ،)31( ،

  عال  وجاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فِ ، يقول سيبويه: ")32(وغيرها
، إنما تريد العمل اعً طْ ، وقطعته قَ ادً ْص قالوا: حصدته حَ   عل على فعلت  فإذا أرادوا الفِ ...  

النشاط المقترن  )33("ال انتهاء الغاية يأتي وي راد  به  ، أي أن المصدر على وزن ِفعال 
ناسب  رمضان  شهر  في  الفريضة  العبد  يصوم  بأن  التكليف  جاء  ولم ا  م حدد،  بزمن 
استعمال لفظ )الصيام( في هذا الموضع، وكذلك الحال في جميع اآليات التي اقترنت 

  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت خت  ىئ  يئچ فيها العبادة بالزمان، منها: قول هللا تعالى:  

، )35(چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ ، وقوله تعالى:  )34(چ

أما الصوم فيستعمل عند إرادة الفعل نفسه من دون االقتران بزمن، سواء أكان المراد به 
ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  چ اإلمساك عن المفطرات أم عن الكالم، مثاله: قوله تعالى:  
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تؤدي عبادة م َشراعًة لزمن   -عليها السالم –، فمريم  )36(چٺ  ٿ  ٿ   تكن  لم 

 محدد اختصا بها .
لبيان القرآني في استعمال لفظ )الصيام( في هذه اآلية هو توافق داللة  ومن روائع ا

البناء )ِفعال( مع علو همة المؤمن في شهر رمضان، أبرز مواسم العبادات التي ت نال 
بها الدرجات الع ال، وهو ما َبي نْته  السنة الشريفة في أحاديث كثيرة حثت على شحذ الهمم  

هذ  في  الطاعات  من  اإلكثار  )في  منها:  الفضيل،  الشهر  ِإيَماًنا  ا  َرَمَضاَن  َصاَم  َمْن 
َم ِمْن َذْنِبهِ  َم   َواْحِتَساًبا، غ ِفَر َله  َما َتَقدا َوَمْن َقاَم َلْيَلَة الَقْدِر ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا غ ِفَر َله  َما َتَقدا

َم ِمْن َرَمَضاَن    ، وفي حديث آخر )َمْن َقامَ )37((ِمْن َذْنِبهِ  ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا، غ ِفَر َله  َما َتَقدا
َكاَن الناِبي  َصلاى  الذي رواه البخاري في صحيحه: )  ، وحديث السيدة عائشة  )38((َذْنِبهِ 

 . )39((هللا  َعَلْيِه َوَسلاَم ِإَذا َدَخَل الَعْشر  َشدا ِمْئَزَره ، َوَأْحَيا َلْيَله ، َوَأْيَقَظ أَْهَله  
: الكاف حرف جر  )َكما(،  چٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ وفي قوله تعالى:  

 بَ تِ ك  )  والتقدير:  (،بَ تِ ك  الفعل )والمجرور نعت لمصدر محذوف من    أفاد التشبيه، والجار
وهو والتشبيه يقتضي التسوية في أمر من األمور وليس كلها، ، )40((اعليكم الصيام كتبً 

، بمعنى أن هذه العبادة لم ت ْكَتْب عليكم وحدكم، بل الصوم  وجوب صل  ألى  إ  هنا راجع  
ل وتطبيب ـيب في الفعـ وفيه توكيد للحكم وترغ،  قبلكمكتبها هللا على جميع األمم التي  

ذه العبادة الشاقة، فالشيء الشاق إذا عما  وثمرة هذا تيسير أمر التكليف به  ،لى النفسـع
تـحـم ـلـه ـَل  وقوله:)41(سـه  اليهود  چڤ  ڤ  ڦ   چ ،  من  السابقة  األمم  به  المراد 

من    والنصارى، إذ فرض هللا عليهم صياًما معلوًما، إال إن أحبارهم أبدلوه بأيام  أخرى 
، وتلوح هنا لمسة بيانية ت سِفر عن سبب تقديم  )42(، وكذلك النصارى فعلوا مثلهمالسنة

الجار والمجرور )عليكم( على )الصيام(، فقد ذكَر بعض المفسرين أن سبب التقديم هو  
ِتَب عليهم الصيام، إال إن هذا القول ال ينهض لمستوى البيان القرآني، وال   العناية بمن ك 
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ذ ال ب دا من استجالء سبب تلك العناية،  ي ْسِبر  الغوَر البالغي ألسلوب التقديم والتأخير، إ
وأقول: إن العناية تجسدت في تخصيص أمة اإلسالم بهذه الفريضة الجليلة، ففي سابق 

هللا   وتعالى –علم  اليهود    - سبحانه  من  العكس  على  دينهم  سيحفظون  المسلمين   أن 
لمسلمين باألجر أن يجتبي ا  والنصارى الذين حرافوا دينهم، وبدلوا شريعتهم، فأراد هللا  

العظيم، وأن ي ْغِدَق عليهم من رحمته، فال يخفى على أحد ما لهذه الفريضة وشهرها من  
لم يحدد هللا   التي  الوحيدة  العبادة  جزاءها، بل تركه   فضائل كريمة عظيمة، فهي 

، : "ملسو هيلع هللا ىلصمفتوًحا إلى ما شاء، كما جاء في حديث النبي   ك ل  َعَمِل اْبِن آَدَم ي َضاَعف 
ْوَم، َفِإناه  ِلي َوَأَنا اْلحَ  : ِإالا الصا ، َقاَل هللا  َعزا َوَجلا َسَنة  َعْشر  َأْمَثاِلَها ِإَلى َسْبعِماَئة ِضْعف 

 . )43("َأْجِزي ِبِه، َيَدع  َشْهَوَته  َوَطَعاَمه  ِمْن َأْجِلي
جاءت )لعل( تفيد التعليل، فبينت الغاية من    چڦ  ڦچ وفي قوله تعالى:  

 قهرِ و الشهوات    من كسرِ   ذلك  لما في وهي الوصول إلى منزلة التقوى؛    تشريع الصيام،
، وتهوين لذائذ الدنيا، وتصغيرها في عين الصائم، فيكون ذلك رادًعا عن ارتكاب النفس

ذ ِكَرت التقوى في القرآن    المعاصي، وسبًبا في امتثال األوامر واالبتعاد عن النواهي، وقد 
الكريم ما يزيد على مائتين وخمسين موضًعا، منها اثنان وثمانون موضًعا بصيغة فعل 

ى بها اآلولين واآلخرين في قوله تعالى:    األمر، كما أن هللا   ڻ  ڻ  ڻ  چ وص 

، وهي دليل الوالية وسبب البشرى، قال )44(چڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ :  هللا  

   ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

، فيا لها من عبادة عظيمة الشأن، عالية المكانة، وجاء  )45(چڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ِذَف متعلق الفعل الفعل بصيغة الجمع ألن الخطاب لعموم المكلفين، ثم أ ْطلِ  ـَق بأن ح 
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)المفعول به( ي راد بذلك العموم؛ ليترك المجال مفتوًحا للنفس فتبلغ في تصورها عموم  
، ولو ذ ِكَر متعلق المحرمات، فيتجنب العبد كل ما من شأنه أن يقربه من سخط هللا  

وأجمع  الذكر،  من  أبلغ  هنا  الحذف  فكان  فقط،  المذكور  في  الذهن  النحصر  الفعل 
 . )46(للمعاني النافعة

فيرغب   النفوس؛  يخفف من مشقته على  الصيام  تشريع  الحكمة من  إظهار  إن 
بقرب   ي شِعر   قبلها  )لعل(  استعمال  إن  ثم  تحقيقها،  في  ويسعى  الحكمة،  تلك  المؤمن 

 حصولها، وكل ذلك ترغيب للمؤمن بالصيام وتيسير له . 
ۀ  ہ  ہ  ہ   چ :    أما الدليل الثاني لوجوب صيام رمضان وهو قول هللا

   )48(چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ تفريع على قوله:  فهو    )47( چ  ہ

، وجاء بأسلوب الشرط مع الفاء  چٹ       ٹ  ٹ  چ :  الذي هو بيان لقوله  

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ بين في قوله:    ؛ ألن هللا   چہچ الجزائية في قوله  

بأنه لما اختص شهر رمضان من بين الشهور بأعظم فضيلة وهي نزول  چڱ  ڱ  

هذه الخصيصة اختصاصه بعبادة الصوم، وهذا يبين سبب تقديم  ناسبت  القرآن فيه،  
اختصاص هذا الشهر بهذه الفضيلة فأنتم    مَ لِ لما ع    شبه الجملة )منكم(، ليكون المعنى:  

 . )49(بهذه العبادة  وه  ص  أيضا خ  
والشاهد ،  وإعالم    علم    و)َشِهَد( من الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور  و

، أو اا شهد بدرً إن فالنً ، فيمكن أن يكون معنى َشِهَد: حضر، مثل:  )50(نقيض الغائب 
شهد العقبة، فيكون الشهر هنا منصوًبا على الظرفية بمعنى حضر الشهر، أي: لم يكن  

قوله بعده  ما  فناسب  ويمكن چھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    چ :    مسافًرا،  أن   ، 

، في ْنَصب الشهر )51(چٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  چ  كقوله تعالى:  مَ لِ بمعنى عَ   دَ هِ يكون شَ 
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واأللف والالم في )الشهر(   على أنه مفعول به بتقدير مضاف، أي: َعِلَم بحلول الشهر،
 . )52(للمعهود السابق وهو شهر رمضان

، )53("و)الشهر( من الشين والهاء والراء أصل يدل على وضوح في األمر وإضاءة"
ي م ِ والشهر العدد المعروف من األيام، س  ،  مي بذلك لشهرته وظهورهوالشهر: القمر، س  "

؛ لذا فقد ذهب المفسرون في )54("ر بالقمر وفيه عالمة ابتدائه وانتهائههَ شْ بذلك ألنه ي  
 :)55(اآلية إلى قولينمعنى )َشهر( في هذه 

إلى أن يستتر، سمي   انه اسم لمدة الزمان الذي يكون مبدؤه الهالل ظاهرً إ  القول األول:
 .  روهو قول معظم أهل التفسي، بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه من المعامالت 

اج نه اسم للهالل نفسه : إ القول الثاني  ، وأبي الحسن  )56(، قال به: الزج 
 .   )57(الحرال ي، والسمين الحلبي 

ۀ  ہ  ہ  چ فقوله تعالى:    وقد أشكَل تفسير اآلية الكريمة عند المفسرين،

و   چ  ہ   ہ الشرط،  هو  الشهر  فشهود  وجزاء،  شرط  من  مكونة  األمر جملة 

جزاؤه، وإذا لم يوجد الشرط بتمامه فال جزاء يترتب عليه، وتعريف الشهر بأنه   بالصوم
يفضي إلى إن شهود الشهر يتم عند    لزمان المخصوص من أوله إلى آخرهمدة ااسم ل

ألنه   آخر جزء  منه، وظاهر اآلية ي لزم وجوب صوم كل الشهر وهذا ال يمكن تحقيقه؛
الفعل في  يستدعي   الماضي  إيقاع  اآلية على   عمالإ تنع  يم   وعليه   محال؛وهو  الزمن 

فيكون    ئهأن يحمل الشهر على جزء من أجزاذلك ب، و هامن تأويلهنا  ظاهرها، وأنه ال بد  
ر، وعليه فإن من َشِهَد فليصم كل الشهوهو مقيم قادر  من الشهر    ًءاتقريره: من شهد جز 
يترتب عليه الجزاء، تحقق الشرط ف، بذلك يمن أجزاء الشهر  ًءاشهد جز هالل رمضان فقد  

وليس فيه إال حمل لفظ   ،معنىالوهو األمر بصوم كل الشهر، وعلى هذا التأويل يستقيم  
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، وهو ما ي سمى عند أهل البالغة بالمجاز المرسل، وفيه تعظيم ألمر الكل على الجزء
 .  )58(الصيام، وتأكيد على الوجوب واإللزام

من    الشرعية، فمن العلماء من قال بأنوعلى هذا المجاز ترتبت بعض األحكام  
 اعام في كل مكلف حاضرً يام الشهر كله، وهو  أول الشهر وجب عليه صجزًءا من  شهد  

ھ  ھ  ھ  ے      چ :  ، فقوله    ا، لكن أخرج منه المسافر والمريض كان أو مسافرً 

سافر من  إن  ؛ لذا فقدم على العامي  خاص والخاص    چ  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ

ومنهم من اعتبر ذلك في أجزائه، وإليه ذهب ،  )59(الشهر حل له اإلفطار  دهبعد شهو 
ن المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر إلى إ -رحمه هللا–وذهب أبو حنيفة   عامة الفقهاء،

أثناء الشهر فقد شهد جز ، فيلزمه قضاء ما مضى  ،من رمضان   ًءاالمجنون إذا أفاق 
وعند ،  )60(يمكن صيام ما تقدم فالقضاء واجب   ، فإذا لمكله  م رمضانيا صوبهذا يلزمه  

الشافعي أن كل يوم لم يكن فيه صحيح العقل ال يلزمه صومه، وال خالف أن الصبي 
 .)61(إذا بلغ في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما تقدم من الشهر

و و  الشهر،  ذكر  فأعاد  العائد،  الضمير  يستعمل  يقل:  لم  شهده)لم  ذلك  فمن  (؛ 
 ألمرين: 
 حدد له. ي   مع كل حكم   ه  عاد ذكر  د ي  قتعظيمًا لذكره، ألن ما يعظم  األول:

على من كان شهد الشهر الذي أنزل فيه القرآن فقط، فلذلك أعاد   الصوم    يحل    الالثاني:  
 . ذكره

ذكر بعض ؛ وفي هذا  چ  ہچ :  لكنه عاد واستعمل الضمير العائد في قوله  

، إنما يقال إذا استوعب اليوم لضربه، وإذا  اضربته زيدً ا قال اليوم ذ النحويين أن القائل إ
على  چ  ہچ قيل: ضربت فيه، فهو أن يضرب فيه في بعض أوقاته، فنبه بقوله:  

 . )62(االستيعاب 
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وقد وضع علماء األمة شروًطا عدة لصيام رمضان، واتفقوا على ضرورة توافرها  
اإلسالم، العقل، البلوغ، الصحة، اإلقامة، فيمن وجب عليه الصيام، ومن هذه الشروط:  

، وقد ذكر القرآن الكريم شرطين من هذه الشروط في آيات الصيام، أال وهما  )63(وغيرها
شرطا الصحة واإلقامة، وسأسلط الضوء على هذين الشرطين في اآلية ألبين ما رافقهما 

ه من أحكامهما، وكما من فنون البيان التي أنارت للعلماء طريقهم في توجيه ما استنبطو 
 يأتي:

علماء   في على  األمة  أجمع  والمسافر  المريض  على  الصيام  وجوب  عدم 
ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ    ڄڄ  ڄچ ؛ لقوله تعالى:  )64(الجملة

ک  ک    کڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ  ڎڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڇڇ  ڇ

 . )65(چگ  گ            ڳ    گک   گ

جمهور   عند  رمضان،  شهر  باأليام  والمراد  معدودات(،  )أياًما  بـ  ابتدأت  واآلية 
ترغيًبا  )66(المفسرين التقليل  على  يدل  ما  وهو  )أفعال(  وزن  على  نكرة  بها  وجيء   ،

َّ للمكل ِصَفْت بـ )معدودات(ّ  بيانية  في لطيفة    ف، وتوطيًنا لنفسه على قبول األمر، ثم و 
(، "والعين  والدال أصل صحيح واحد ال يخلو من  ، فأصل اللفظ  غاية في الجمال )عدا

و)العد ( هو إحصاء ...  الذي هو اإلحصاء، ومن اإلعداد الذي هو تهيئة الشيء  العد  
معدودات: م حَصيات، أي: معلوم وصفها، ، والمراد بـ  )67(الشيء وحسابه بداية ونهاية" 

النحو أن غير العاقل إذا كان   في علممعلوم  ومن ال،  )68(ن السنةوعددها، وموسمها م
وي سمى "جمع قلة"، بالجمع المؤنث فإنه يدل  على ما بين الثالثة إلى العشرة،    ِصفَ و  

، والمراد  )69(چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں چ ومثاله في القرآن قوله تعالى:  

ِصَف غير العاقل،  )70(بها أيام النحر: اليوم العاشر ويومان بعده بالمفرد المؤنث   أما إذا و 
وي سمى "جمع كثرة"، ومثاله في القرآن الكريم قول هللا فإنه يدل  على ما فوق العشرة،  
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  : بني ،   )71(چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎچ من  فريق  ادعاء  وهو 

ي دِخَلهم النار إال التي ا، بقدر األيام  أربعين يوًما ثم ي خِرجهم منه  إسرائيل بأن هللا لن 
 چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  چ وكذلك في سورة يوسف:  ،   )72(عبدوا بها العجل

ا وال توزن ، أي:  )73( ألنهم كانوا ال يزنون إال إذا بلغ  ؛  من أربعين  أقلا ، وكانت  ت عد عدًّ
، ومع أن أيام الصيام أكثر من عشرة إال أن )74(  أوقية، وهي األربعون ويعدون ما دونها

وتهويًنا لمشقة    ؛كناية عن القلةالكريم جاء بـ )معدودات( مجموعًة باأللف والتاء    القرآن
 . )75(الصوم، وإشعاًرا للمكلف بخفة هذه األيام وسرعة مرورها

ا دلا الصيام لفظ )الصيام(، فلم  للفظ )معدودات( جاء مناسًبا  استعمال  وأرى أن  
( التي تدل  على المحددة بزمن م عين  المعروفة  على العبادة   ناسب استعمال مادة )عدا

اإلحصاء والحساب الزمني بدايًة ونهايًة، وال يخفى على أحد اهتمام وعناية القرآن الكريم  
الزمنية للصيام  المدة  المدة وقلتها بتحديد  المؤمنين بمحدودية هذه  ؛ وذلك ألن إشعار 

ريعة المضي، لما فيها من األجر على عدم تفويت هذه األيام القليلة العدد، السهم  ي حفِ ز 
القدر وأفضلية قيامها على ألف شهر ليلة  يقول   ،العظيم، والخير الكثير، فضاًل عن 

ِرَمَها َفَقْد ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ، َمْن ح  ْهَر َقْد َحَضَرك ْم، َوِفيِه َلْيَلة  َخْير  ِمْن َأْلِف َشْهر  : )ِإنا َهَذا الشا
لاه ، َواَل ي حْ  ِرَم اْلَخْيَر ك  وم (ح  َرم  َخْيَرَها ِإالا َمْحر 

)76( . 
، فيه تفصيل  چڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ وقوله تعالى:  

د مدته، وعيان وقته من   لحيثيات الحكم، فبعد أن بين القرآن الكريم وجوَب الصيام، وحدا
ل  السنة، شرع في بيان أهلية المكلف بتطبيق الحكم في حالتي العزيمة والرخصة، فَفصا
على أفضل نسق، إذ أشار إلى حكم القادرين على الصيام، ثم ذكر من رخاَص لهم من  

عذار، فخصا المريض والمسافر كونهما من أهل األعذار التي أكثر ما يتلباس  أهل األ 
م المرض على السفر؛ ألن المرض أكثر اعتراًضا على  بها اإلنسان أو تتلباس  به، وقدا
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اإلنسان، وألن المرض يأتي اإلنسان بغير اختياره بينما السفر يكون باختياره، وكذلك 
لًبا معه عن الصيام، بخالف السفر فإنه يستطيع، ولكن  غا  اإلنسانألن المرض يعجز  

 .  )77(جعل ذلك رخصة تعذره، تخفيًفا عنه من المشقة الحاصلة بالصوم هللا 
التي أفادت  چڄ  ڃچ في قوله تعالى:  ستئناف  االفاء  واستعمل القرآن الكريم  

َر واستعمل الفعل )كان( ألن الكالم تضمن معنى الشرط  معنى الشرط،   والجزاء، فإذا ق دِ 
، وجاء بالجار هذا المعنى أفادت )كان( االستقبال ال الماضي، كما ي قال: من أتاني أتيته

تليها:   التي  نفسه في اآلية  الكالم  لم ا كرر  ھ  چ والمجرور )منكم( في حين حذفه 

؛ وذلك ألنه لم ا تقدم قوله تعالى: )78(چ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ

أن هذا ناسب أن ي ذكر بعده )منكم( لكي ال ي ظن    چڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ٹ چ 

ِتَب   (كان)على خبر    هثم قدام،  ألولينلحكم  ال إلفادة االختصاص بهؤالء المكلفين الذين ك 
وهم   أال  الحكم،  ومحل  األمر  مدار  فهم  األحكام،  لهم  رِ َعْت  وش  الصيام،  عليهم 

 .)79(المؤمنون 
م رخصة المرض والسفر قبل أن يحدد مدة الصيام؛ تطميًنا للمكلف لئال يظن   وقدا

الصحة واالعتدال   الخروج عن حد هو    والمرض:وجوب الصوم عليه في كل حال،  
ْد مريًضا معيًنا، )80(الخاص  باإلنسان  ،  وجاء لفظ )مريًضا( نكرة أفادت العموم فلم ي َحدا

أن يقضي حين صحته، وبسبب هذا العموم وضع جمهور الفقهاء ضابًطا   المريض وعلى  
الصوم،   )81(للمرض  مع  شدته  تزداد  الذي  المرض  وهو  اإلفطار،  معه  ي رخاص  الذي 

حبه مشقة  ظاهرة، وي َخاف  منه الضرر والهالك، أو تأخ ر شفائه، أما المرض وتغشى صا
، ومن هنا  )82(الطفيف الذي ال يحصل معه شيء من ذلك فال يرخص اإلفطار بسببه

إلى   )83(دخلت الحامل والمرضع ضمن هذا الضابط، وعليه ذهب فريق  من أهل العلم
أوالدهما من الضرر وزيادة المشقة جاز لهما أنهما إن خافتا على نفسيهما، أو نفسيهما و 
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اإلفطار، وليس عليهما إال القضاء كالمريض، تيسيًرا لهما، وتخفيًفا عنهما من الوقوع  

ِإنا َّللااَ َتَعاَلى َوَضَع َعِن اْلم َساِفِر : )ملسو هيلع هللا ىلصفي الحرج، ويقوي هذا المفهوم حديث النبي  
اَلِة، َوَعِن  ْوَم، َوَشْطَر الصا ْومَ الصا  . )84((الَحاِمِل َأِو اْلم ْرِضِع الصا

ثم عطف على المرض بالسفر إال إن المعطوف لم يأِت متجانًسا مع المعطوف  
جاء  بينما  الفاعل،  اسم  بصيغة  منصوًبا،  لكان  خبًرا  جاء  عليه  فالمعطوف  عليه، 

بداللة حرف الجر   )85(المعطوف شبَه جملة جار ومجرور، وهو استعارة تصريحية تبعية
)على( الذي يفيد التمكن واالستعالء، لذا آثَر النظم القرآني التعبير بـ )على(؛ ِلما تحمله 
ظِ َفْت داللت ها في توضيح أحكام الصيام في السفر، فشباه   االستعارة من معان  بيانية  و 

وتحك مه فيه، وهو  تلب َس المسافر بالسفر باستعالء الراكب على مركوبه، واستيالئه عليه،  
ما دلا على أن المراد ممن يدخل في هذا الحكم هو من كان متمكًنا من السفر، كما مرا 

ولو قال مسافًرا  لشمل من    ، )86(چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ في قوله تعالى:    -سابًقا –ذكره  

أن   إلى  العلماء  ذهب جمهور  وعليه  يسافر،  ال  وقد  له،  يخطط  أو  السفر  ينوي  كان 
بالمسافر ال يفطر حتى   ؛ واشترطوا أن يكون مجرد النية  وليسالسير في السفر  يبدأ 

 .  )87(المسافر قد شرع بالسفر، وجاوز عمران البلد قبل طلوع الفجر
: الفاء رابطة لجواب الشرط، وجاء لفظ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ چ وفي قوله تعالى:  

: فمن كان منكم مريًضا فأفطر فعليه تقدير)عدة ( مرفوع باالبتداء، وخبره محذوف، وال
ظِ َف توظيًفا بليًغا في  )88(عدة  من أيام أخر ، لتتجلى هنا بالغة أسلوب الحذف، إذ و 

)ال ِفعلة من  :توجيه هذه األحكام وتقريرها، و)ِعدة(  العدا بأن  بينت  من قبل  (، وقد    عدا
عدد القضاء بوجوب صوم أيام ، وهو ما يدل  على بداية ونهاية ه  الشيء وحساب   إحصاء  

عليه  ه  رمضان كلا شهر  ن من أفطر  ، أي إفراسمال  وأض  يالمر فيها  فطر  تي أيام الاأل
  ا لم ناقًص   كانإن  ا لم يجزه شهر ناقص، و تامً الشهر  كان    إن ف  ،بعدده  ا أيامً   ي قضأن ي 
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من  األزمنة  ون كِ َرت األلفاظ الثالثة )عدة، أيام، أخر( لتناسَب جميع    ،يلزمه شهر كامل
ه، ويدل  أيًضا لزمان  ّ  وجوب القضاء من غير تعييندون تخصيص؛ ليدلا ذلك على  

، وهو  في أي وقت، وكذلك الكفارةهو قضاء رمضان ال يجب على الفور، بل على أن 
ى عدم جواز القضاء في رمضان آخر، بمعنى أن من أفطر لعذر يمكنه دليل  أيًضا عل

عدم لزوم التتابع في  القضاء في جميع أيام السنة عدا أيام رمضان، ويدل  أيًضا على
أما وجوب التتابع في الشهر فلكونه م عياًنا، فلما ع ِدَم التعيين في القضاء   ،أيام القضاء

ْوم  أنها قالت: )  عائشة    ، وفي الصحيح عن)89(جاز بكل حال َكاَن َيك ون  َعَليا الصا
 . )90((ِمْن َرَمَضاَن، َفَما َأْسَتِطيع  َأْن َأْقِضَي ِإالا ِفي َشْعَبانَ 

( أربع مرات في آيات الصيام، في وذلك   ومما ي الَحظ تكرار مشتقات مادة )عدا
 قوله تعالى: 

 )91(چ ڄ  ڄچ  •

 )92(چ چ   چ  ڇ  ڇچ  •

 )93(چ ڭ  ڭ ۓ  ڭ  چ  •

   )94(چۋ  ۅ  چ  •

  ملسو هيلع هللا ىلص أكد فيها النبي  ويؤيد ذلك ورود أحاديث كثيرة في السنة النبوية الشريفة  
 على ضرورة اكمال صيام عدة الشهر، ومن هذه األحاديث: 

وم وا َحتاى َتَرْوه ، َفِإْن غ ما َعَلْيك ْم  ) • وَن َلْيَلًة، َفاَل َتص  ْهر  ِتْسع  َوِعْشر  َة  الشا َفَأْكِمل وا الِعدا
 .  )95((َثاَلِثينَ 

َشْعَباَن  ) • َة  ِعدا َفَأْكِمل وا  َعَلْيك ْم  غ بِ َي  َفِإْن  ْؤَيِتِه،  ِلر  وا  َوَأْفِطر  ْؤَيِتِه  ِلر  وم وا  ص 
 .)96((َثاَلِثينَ 
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ت ْكِمل وا    اَل ) • َأْو  اْلِهاَلَل،  َتَرو ا  َحتاى  ْهَر  الشا م وا  َتَرو ا ت َقدِ  َحتاى  وم وا  ص  ث ما  َة،  اْلِعدا
ةَ   . )97((اْلِهاَلَل، َأْو ت ْكِمل وا اْلِعدا

التي    عظيمةوأقول: إن السبب في التأكيد على إكمال العدة يرجع إلى الفضائل ال
بتشريف  عظيم لم يحَظ  بها الصيام من بين العبادات، فقد شرافه هللا   هللا  اختصا 

في الحديث أن النبي   فقد ورد به غير ه من األعمال، وذلك بإضافته إلى نفسه الشريفة،  

َياَم، َفِإناه  ِلي َوَأَنا َأْجِزي ِبِه،  قال: )  ملسو هيلع هللا ىلص َيام   َقاَل َّللاا : ك ل  َعَمِل اْبِن آَدَم َله ، ِإالا الصِ  َوالصِ 
ْم َفاَل َيْرف ْث َواَل َيْصَخْب، َفِإْن َساباه  َأَحد  َأْو َقاَتَله ، َفْلَيق   ناة ، َوِإَذا َكاَن َيْوم  َصْوِم َأَحِدك  ْل ج 

ؤ  َصاِئم   يجزي الصائمين جزاًء ال حدا له، ال يمكن ألحد    ، أي أن هللا  )98((ِإنِ ي اْمر 

،  ملسو هيلع هللا ىلص أن يحصيه، والصيام وقاية للصائم من النار، جاء ذلك في أحاديث كثيرة للنبي  

كقوله   منها  بعض   بذكر  وسأكتفي  كلها،  لذكرها  المجال  يسع  )ملسو هيلع هللا ىلصال  َيام   :  والصِ 

ناة   ِ،: )ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله  )99((ج  َبعاَد َّللاا  َوْجَهه  َعِن النااِر َسْبِعيَن    َمْن َصاَم َيْوًما ِفي َسِبيِل َّللاا

ِ َجَعَل َّللاا  َبْيَنه  َوَبْيَن النااِر َخْنَدًقا  : )ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله  )100((َخِريًفا َمْن َصاَم َيْوًما ِفي َسِبيِل َّللاا
َماِء َواأَلْرضِ  َبْيَن السا ، فإذا كان جزاء من يصوم يوًما واحًدا هو النجاة من )101((َكَما 

 لنار فكيف بالذي صام الشهر كله ؟ا
إن فضائل الصيام كثيرة ال حصر لها، ولست بصدد تعدادها، إنما أريد أن أشير 

بعباده المؤمنين، ورحمته بهم، وتلطفه   إلى ما أسَفَر عنه البيان من جميل صنع هللا 
اب في حثهم على إكمال عدة الشهر؛ كي ال ي حرموا من األجر العظيم، وليحظوا بالثو 

الجزيل الذي اختصهم هللا به، فقد جعل َفْرَض صيامهم لكامل عدة رمضان، وندب لهم  
َتْبَعه  بستة أيام من شوال ليكون لهم كصيام الدهر؛ إذ ورد في السنة النبوية الشريفة أن  
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، َكاَن  قال: )  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   ْهرِ َمْن َصاَم َرَمَضاَن ث ما َأْتَبَعه  ِستًّا ِمْن َشواال   )102((َكِصَياِم الدا
. 
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هـ(، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي  207نظر: معاني القرآن، أبو زكريا الفراء)ت( ي18)

النجار، وعبد الفتاح اسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، الطبعة األولى،  
 .  2/272، والخصائص  110ص

 .  54( سورة األنعام: من اآلية 19)
 .  22( سورة المجادلة: من اآلية  20)
 .  45( سورة المائدة: من اآلية 21)
 .  2/177( ينظر: تفسير البحر المحيط 22)
 .  3/250( ينظر: اللباب في علوم الكتاب 23)
  56/ 2، وروح المعاني  1/179، وفتح القدير 409/ 2( ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن  24)

. 
 .  325( معجم الفروق اللغوية ص25)
رائي لبرنامج لمسات بيانية في قناة الشارقة، على الرابط اآلتي:  ( من كالم األستاذ فاضل السام 26)

https://www.youtube.com/watch?v 
الوقت،  27) قرب  أي:  حان،  مصدر  الحينونة:  بن [(  الصاحب  اللغة،  في  المحيط  ينظر: 

بيروت،  385عباد)ت الكتب،  عالم  ياسين،  آل  حسن  محمد  الشيخ  تحقيق:  - هـ  1414هـ(، 
 .  ]3/216ولى،  م، الطبعة األ1994

جذاذ النخل، وَصَرَم النخل والشجر والزرع يصرمه َصْرًما: َجزاه ،   -( الصرام: بفتح الصاد وكسرها28)
 .  ]1/339ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير [

 .  ]4/ 6ينظر: مقاييس اللغة [( الهباب: االنتباه والنشاط والحركة، 29)
ينظر: جمهرة اللغة، أبو بكر محمد األزدي [( الحصاد بفتح الحاء وكسرها: اجتزاز الزرع وقطعه،  30)

م،  1987هـ(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى،  321)ت  
1/503[  . 

 .  ]321/ 5ينظر: لسان العرب [( قص صوف الغنم، 31)
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أب32) النحو،  في  األصول  ينظر:  )ت  (  السراج  ابن  بكر محمد  الحسين  316و  عبد  تحقيق:  هـ(، 
 .  3/90الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  

 .  4/12( الكتاب 33)
 .  196( سورة البقرة: من اآلية 34)
 .  92( سورة النساء: من اآلية 35)
 .  26( سورة مريم: من اآلية 36)
، باب كتاب فضل ليلة القدر،  ( متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضل ليلة القدر  37)

، ومسلم في صحيحه، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب الترغيب 45/ 3،  2014رقم الحديث  
 .   1/523،  760في قيام رمضان وهو التراويح، رقم الحديث 

الحديث 38) التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم  البخاري في صحيحه، كتاب صالة  ( رواه 
في صحيحه، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام  ، ومسلم  3/44،  2009

 ، وهو حديث متفق عليه .1/523، 759رمضان، وهو التراويح، رقم الحديث 
  3/47،  2024( كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر األواخر من رمضان، رقم الحيث  39)

. 
هـ(، تحقيق: زهير غازي زاهد، عالم الكتب، 338)ت( ينظر: إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس  40)

 .  1/284م، 1988 -هـ  1409بيروت، 
 .  5/239( ينظر: مفاتيح الغيب 41)
 .  289/ 1، وروح البيان 5/240( ينظر: مفاتيح الغيب 42)
 . 807/ 2، 1151( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم الحديث 43)
 .  131ية ( سورة النساء: من اآل44)
 .  63  – 62( سورة يونس: اآليتان 45)
 .    1/330، والتحرير والتنوير  2/57، وروح المعاني  1/387( ينظر: تفسير الراغب األصفهاني  46)
 .  185( سورة البقرة: من اآلية 47)
 .  185( سرة البقرة: من اآلية 48)
 .  5/255( ينظر: مفاتيح الغيب 49)
 .  221/ 3( ينظر: مقاييس اللغة 50)
 .  18( سرة آل عمران: من اآلية 51)
 .  174 – 2/173( ينظر: التحرير التنوير 52)
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 .  3/222( مقاييس اللغة 53)
  .   4/432( لسان العرب 54)
م له وراجعه: َعبد هللا  1307( ينظر: فتح  البيان في مقاصد القرآن، محمد صديق خان)ت  55) هـ(، قد 

م،  1992  -هـ    1412َبيروت،    -عة والن ْشر، صيدا  بن إبراهيم األنَصاري، الَمكتبة العصرياة للطَبا
1/366  . 

ِلَد وت وفي في بغداد،  56) اج، عالم بالنحو واللغة، و  ( هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزج 
كان يعمل في صناعة الزجاج، فتركها واشتغل باألدب. تعلم على يد المبرد وثعلب النحوي، من 

،  111ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص[هـ،  311تقاق، ت وفي سنة  كتبه: إعراب القرآن، واالش
 .  ]1/40واألعالم  

( أبو العباس أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، شافعي من أهل حلب استقر واشتهر 57)
في القاهرة ، كان مفسًرا وفقيًها بارًعا في النحو والقراءات، له: تفسير الدر المصون في علوم  

: هـ، ينظر756الكتاب المكنون، و القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز، ت وفي في القاهرة سنة  
 .  ]402/ 1بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة [

الغيب  58) مفاتيح  ينظر:  الكتاب  256  –  5/255(  علوم  في  واللباب  القرآن 2/285،  وغرائب   ،
 .  502/ 1ورغائب الفرقان 

 .    5/256، ومفاتيح الغيب 1/394( ينظر: تفسير الراغب األصفهاني 59)
هـ  1414هـ(، دار المعرفة، بيروت،  483رخسي)ت( ينظر: المبسوط، شمس الدين أبو بكر الس60)

، و الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة، سراج الدين أبو 3/88م،  1993  -
م،  1986  – هـ  1406هـ(، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األولى،  773حفص الحنفي الغرنوي)ت

 .  65ص
 .  1/393( ينظر: تفسير الراغب األصفهاني 61)
 ينظر: المصدر نفسه والصحيفة . ( 62)
 .   520/ 1، والفقه على المذاهب األربعة 39( ينظر: مراتب اإلجماع ص63)
هـ(،  456( ينظر: مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، ابن حزم األندلسي)ت64)

در  ، وحاشية رد المختار على ال369/ 2، وروضة الطالبين  40دار الكتب العلمية، بيروت، ص 
عالء   محمد  عابد  ابن  عابدين(،  ابن  )حاشية  حنيفة  أبو  فقه  األبصار  تنوير  شرح  المختار 

 .  2/407م،  2000 -هـ 1421هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1252الدين)ت
 .  184( سورة البقرة: اآلية 65)
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 .  2/158( ينظر: التحرير والتنوير 66)
ي العربية، ابن جني الموصلي، تحقيق: فائز فارس، دار  ، واللمع ف 4/29( ينظر: مقاييس اللغة  67)

 . 172الكتب الثقافية، الكويت، ص
 .  417/ 3( ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن 68)
 .  28( سورة الحج: من اآلية 69)
هـ(،  875الثعالبي)ت( ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  70)

 . 3/448، وفتح القدير 3/77مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، 
 .  80( سورة البقرة: من اآلية 71)
 .   1/207( ينظر: تفسير القرآن العظيم 72)
 .   20( سورة يوسف: من اآلية 73)
 . 159/ 3، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل 15/13( ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن 74)
هـ(، تحقيق: عبد 733( ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني، بدر الدين بن جماعة )ت75)

،  103م، ص1990  – هـ  1410الجبار خلف، دار الوفاء للنشر، المنصورة، الطبعة األولى،  
وقبسات من البيان القرآني، الدكتور فاضل السامرائي، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة األولى،  

 .   13م، ص 2013 –ـ ه1343
( رواه  ابن ماجه في سننه، كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل شهر رمضان، رقم الحديث 76)

ينظر: [،  ”صححه المنذري، ورجال إسناده ثقات“، قال عنه اإلمام البوصيري:  526/ 1،  1644
 .   ]62/ 2مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 

ي آيات الصيام، مصطفى إبراهيم المشني، بحث منشور ( ينظر: اإلعجاز البياني والتشريعي ف77)
،  148في مجلة المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل البيت، المجلد العاشر، العدد الثالث، ص

وبالغة النظم القرآني في آيات الصيام، أ.د عويض العطوي، محاضرة مرئية على الشبكة الدولية  
الرابط   =  https://www.youtube.com/watch?v=NgGLpsbfOiE&tلإلنترنيت، على 

. 
 .  185( سورة البقرة: من اآلية 78)
 .   76، وإعراب القرآن الكريم ص5/243( ينظر: مفاتيح الغيب 79)
هـ(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، 429( ينظر: فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور الثعالبي )ت  80)

، والمفردات في غريب 99م، ص2002  - ـ  ه1422دار إحياء التراث العربي، الطبعة األولى  
 .  765القرآن ص
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( المقصود هنا هو المرض الذي ي رجى برؤه، أما الذي ال ي رجى برؤه فله حكم آخر،  ليس المحل  81)
 لبحثه هنا .

، وأثر االستطاعة في الصوم في ضوء المقاصد الشرعية، فتح  5/243( ينظر: مفاتيح الغيب  82)
، العدد  42منشر في مجلة دراسات، تصدر عن الجامعة األردنية، المجلد  هللا أكثم تفاحة، بحث  

 .  770، ص 2015لسنة   2
( قال به: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والضحاك، والنخعي، والزهري وأصحاب الرأي 83)

النيسابوري )ت   [وغيرهم، المنذر  إبراهيم بن  العلماء، محمد بن  اإلشراف على مذاهب  ينظر: 
، تحقيق: صغير أحمد األنصاري، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، اإلمارات العربية هـ(319

 .  ]3/151م، 2004 -هـ 1425المتحدة، الطبعة األولى،  
( رواه الترمذي في سننه، أبواب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في اإلفطار للحبلى والمرضع،  84)

 الترمذي: "حديث حسن" . ، قال عنه 86/ 2، 715رقم الحديث 
اللفظ الذي جرت فيه االستعارة اسًما مشتًقا أو فعاًل،  85) اللفظ المستعار أو  علم   [( هي ما كان 

  1405البيان،  عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  
 .  ]183م، ص 1982 -هـ 

 .  5( سورة البقرة: من اآلية 86)
هـ(، تحقيق: محمد عبدالقادر  951نظر: حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البضاوي)ت  ( ي87)

العلمية، بيروت،   ، والفقه اإلسالمي وأدلته  447/ 2م،  1999  –هـ  1419شاهين، دار الكتب 
3/1695   . 

 .  76( ينظر: إعراب القرآن الكريم ص88)
تنزيل، جالل الدين السيوطي، تحقيق: ، واإلكليل في استنباط ال2/187( ينظر: البحر المحيط  89)

  1981  -هـ  1401بيروت،    – سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار النشر: دار الكتب العلمية  
، ودروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي،  3/1736، والفقه اإلسالمي وأدلته  39م، ص

اإلسالمية،   الشبكة  بتفريغها موقع  قام  صوتية  دروس   : الكتاب  على موقع   13/33مصدر   ،
http://www.islamweb.net . 

الحديث 90) رقم  رمضان،  قضاء  ي قضى  متى  باب:  الصوم،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  رواه   )
1950 ،3/35  . 

 .  184( سورة البقرة: من اآلية 91)
 .  184( سورة البقرة: من اآلية 92)

http://www.islamweb.net/
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 .  185البقرة: من اآلية ( سورة 93)
 .   185( سورة البقرة: من اآلية 94)
وم وا، َوِإَذا  95) ( رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )ِإَذا َرَأْيت م  الِهاَلَل َفص 

وا(، رقم الحديث   .  27/ 3، 1907َرَأْيت م وه  َفَأْفِطر 
 .  1909يفة، رقم الحديث ( المصدر نفسه، والكتاب والباب والجزء والصح96)
،  2/298،  2326( رواه أبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب إذا أغمي الشهر، رقم الحديث  97)

ينظر: تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، ابن  [قال عنه ابن حجر: "إسناده صحيح"،  
الطبعة    حجر العسقالني، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، مصر،

 .  ]2/379م،  1995 -هـ  1416األولى، 
الحديث  98) رقم  تم،  ش  إذا  صائم  إني  يقول  هل  باب  الصوم،  صحيحه، كتاب  في  البخاري  رواه   )

،  1151، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم الحديث  26/ 3،  1904
2/807  . 

 ( سبق تخريجه في الحاشية السابقة .99)
في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الصوم في سبيل هللا، رقم الحديث    ( رواه البخاري 100)

لمن  26/ 4،  2840 هللا  سبيل  الصيام في  فضل  باب  الصيام،  كتاب  صحيحه،  ومسلم في   ،
 .  2/808،  1153يطيقه، بال ضرر وال تفويت حق، رقم الحديث 

فضل الصوم في سبيل هللا،    ( رواه الترمذي في سننه، أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في101)
، وقال عنه: "حديث غريب"، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد  3/219،  1624رقم الحديث  

  444/ 3،  5172هـ(، رقم الحديث  807ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي)ت
. 

من  102)  أيام  ستة  صوم  استحباب  باب  الصيام،  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  رواه  إتباعا  (  شوال 
 .  2/822،  1164لرمضان، رقم الحديث 

 
 
 
 

 
 ثبت المراجع والمصادر
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 القرآن الكريم 

أثر االستطاعة في الصوم في ضوء المقاصد الشرعية، فتح هللا أكثم تفاحة، بحث منشر في  .1
 .  2015لسنة  2، العدد 42مجلة دراسات، تصدر عن الجامعة األردنية، المجلد 

هـ(، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد،  390محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )تاإلجماع،   .2
 م . 2004 - هـ 1425دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة األولى  

هـ(، دار السالم ، القاهرة، الطبعة السادسة،    1409األساس في التفسير، سعيد حو ى )ت   .3
 هـ .  1424

هـ(، تحقيق:  319بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت  اإلشراف على مذاهب العلماء، محمد   .4
صغير أحمد األنصاري، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة  

 م . 2004 -هـ  1425األولى، 
هـ(، تحقيق: عبد الحسين الفتلي،  316األصول في النحو، أبو بكر محمد ابن السراج )ت   .5

 وت .مؤسسة الرسالة، بير 
اإلعجاز البياني والتشريعي في آيات الصيام، مصطفى إبراهيم المشني، بحث منشور في   .6

 مجلة المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل البيت، المجلد العاشر، العدد الثالث . 
)ت .7 النحاس  جعفر  أبو  القرآن،  الكتب،  338إعراب  عالم  زاهد،  غازي  زهير  تحقيق:  هـ(، 

 . م 1988 -هـ  1409بيروت، 
)ت .8 النحاس  جعفر  أبو  القرآن،  الكتب،  338إعراب  عالم  زاهد،  غازي  زهير  تحقيق:  هـ(، 

 م . 1988 -هـ  1409بيروت، 
هـ( ، دار العلم للماليين ، الطبعة الخامسة  1396األعالم، خير الدين بن محمود الزركلي )ت .9

 م . 2002عشر، 
الدين عبد القادر الكاتب،   اإلكليل في استنباط التنزيل، جالل الدين السيوطي، تحقيق: سيف  .10

 م .  1981  -هـ  1401بيروت،  –دار النشر: دار الكتب العلمية 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي،   .11

 هـ .  1418 -دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: األولى  
هـ( ، تحقيق: محمد 911النحاة، جالل الدين السيوطي )ت  بغية الوعاة في طبقات اللغويين و  .12

 لبنان / صيدا .  -أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية 
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)ت   .13 الزابيدي  بمرتضى  الملق ب  الرز اق  عبد  بن  محم د  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 
 هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية . 1205

عاشور)التحرير   .14 بن  الطاهر  محمد  تونس، 1939والتنوير،  للنشر،  التونسية  الدار  هـ(، 
 م. 1984

هـ(، تحقيق: جماعة من العلماء ، دار الكتب 816التعريفات، علي بن محمد الجرجاني )ت .15
 م . 1983 -هـ  1403العلمية بيروت ، لبنان، الطبعة األولى ، 

، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار  هـ(745تفسير البحر المحيط، أبو حيان األندلسي )ت   .16
 هـ . 1420الفكر ، بيروت، طبعة 

هـ(،  502تفسير الراغب األصفهاني، الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى  )ت .17
  1420تحقيق: محمد عبد العزيز بسيوني، طبع كلية اآلداب، جامعة طنطا، الطبعة األولى،  

 م . 1999 -هـ 
هـ(، تحقيق: محمد حسين شمس الدين ،  774ر الدمشقي)تتفسير القرآن العظيم، ابن كثي .18

 هـ .  1419  -دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقالني، تحقيق: أبو عاصم حسن   .19

 م. 1995  -هـ 1416بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة األولى، 
هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، 310ي تأويل آي القرآن،  ابن جرير الطبري)تجامع البيان ف .20

 م. 2000 - هـ  1420مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،  
هـ(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم  321جمهرة اللغة، أبو بكر محمد األزدي )ت   .21

 م . 1987للماليين، بيروت، الطبعة األولى، 
هـ(،  875ر القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي)تالجواهر الحسان في تفسي .22

 مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت .
، تحقيق: عبدهللا  .23 الق وَنِوي  إسماعيل  الدين  البيضاوي، عصام  تفسير  القونوي على  حاشية 

 م . 2001 –ه 1422محمود محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
رد   .24 ابن حاشية  )حاشية  حنيفة  أبو  فقه  األبصار  تنوير  شرح  المختار  الدر  على  المختار 

الدين)ت ابن عابد محمد عالء  للطباعة والنشر، بيروت، 1252عابدين(،  الفكر  هـ(، دار 
 م . 2000  -هـ 1421

هـ(، تحقيق: محمد عبدالقادر  951حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي)ت   .25
 م . 1999 –ه 1419لعلمية، بيروت، شاهين، دار الكتب ا
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)ت   .26 الموصلي  جني  ابن  الطبعة 392الخصائص،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  هـ(، 
 الرابعة.

المعيد  .27 العسقالني، تحقيق: محمد عبد  ابن حجر  الثامنة،  المائة  أعيان  الكامنة في  الدرر 
ال الطبعة  الهند،  اباد،  حيدر  العثمانية،  المعارف  دائرة  مجلس    - هـ  1392ثانية،  ضان، 

 م . 1972
دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي، مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها  .28

 https://ketabpedia.com/jموقع الشبكة اإلسالمية، على موقع: 
 بيروت. –هـ(، دار الفكر 1127روح البيان في تفسير القرآن، إسماعيل حقي الخلوتي )ت  .29
ر القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود اآللوسي، تحقيق: روح المعاني في تفسي .30

 هـ. 1415على عبد البارى عطية، دار الكتب العلمية ـ بيروت، 
روضة الطالبين روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف النووي، المكتب اإلسالمي،  .31

 م . 1991 -هـ  1412بيروت، الطبعة الثالثة، 
هـ(، ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد  273  سنن ابن ماجه )ت .32

 الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي . 
هـ( ، تحقيق: محمد 275سنن أبي داود ، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني )ت   .33

 محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت . 
الترمذي )الجامع الكبير(، تحقيق: بشار محمد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،    سنن .34

 م . 1998
هـ(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر، 256صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري )ت .35

 هـ  . 1422دار طوق النجاة ، الطبعة األولى ، 
محمد فؤاد عبد الباقي،    هـ(، تحقيق:261صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت .36

 دار إحياء التراث العربي ، بيروت.
هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل  379طبقات النحويين واللغويين، محمد بن الحسن اإلشبيلي)ت .37

 إبراهيم، دار المعارف، الطبعة الثانية.
بنان،  علم البيان،  عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ل .38

 م . 1982 - هـ  1405
)ت .39 الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل   ، المخزومي،   170العين  مهدي  الدكتور  تحقيق:   ، هـ( 

 والدكتور إبراهيم السامرائي، دار الهالل . 
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هـ(، تحقبق:  850غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري)ت .40
 هـ . 1416العلمية، بيروت، الطبعة األولى، الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب 

الحنفي   .41 أبو حفص  الدين  أبي حنيفة، سراج  اإلمام  في تحقيق بعض مسائل  المنيفة  الغرة 
 م . 1986 –هـ 1406هـ(، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األولى، 773الغرنوي)ت

م له وراجعه1307فتح  البيان في مقاصد القرآن، محمد صديق خان)ت   .42 : َعبد هللا بن  هـ(، قد 
صيدا   والن ْشر،  للطَباعة  العصرياة  الَمكتبة  األنَصاري،    - هـ    1412َبيروت،    -إبراهيم 

 م. 1992
بن   .43 علي  بن  محمد  التفسير،  علم  من  والدراية  الرواية  فني  بين  الجامع  القدير  فتح 

 هـ(، دار الفكر،  بيروت.1250الشوكاني)ت
دار .44 الزحيلي،  وهبة  وأدلته،  اإلسالمي  الثانية،    الفقه  الطبعة  دمشق،    - هـ  1405الفكر، 

 م . 1985
هـ(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار  429فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور الثعالبي )ت   .45

 م . 2002  -هـ  1422إحياء التراث العربي، الطبعة األولى 
)ت   .46 الجزيري  محمد  بن  الرحمن  عبد  األربعة،  المذاهب  على  الكتب 136الفقه  دار   هـ(، 

 م.  2003 -هـ   1424لبنان، الطبعة الثانية،  –العلمية، بيروت 
قبسات من البيان القرآني، الدكتور فاضل السامرائي، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة األولى،   .47

 م . 2013 –هـ 1343
هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون،   180الكتاب ، عمرو بن عثمان الملقب سيبويه )ت  .48

 م .  1988 -هـ   1408قاهرة ، الطبعة الثالثة،  مكتبة الخانجي، ال
هـ(، تحقيق: عبد  733كشف المعاني في المتشابه من المثاني، بدر الدين بن جماعة )ت .49

 م .  1990 –هـ 1410الجبار خلف، دار الوفاء للنشر، المنصورة، الطبعة األولى، 
: عادل أحمد عبد هـ(، تحقيق775اللباب في علوم الكتاب، سراج الدين بن عادل الحنبلي)ت .50

 م. 1998  -هـ 1419الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 
هـ(،  دار صادر ،  بيروت ، الطبعة الثالثة ،  711لسان العرب ، ابن منظور االفريقي )ت .51

 هـ . 1414
 اللمع في العربية، ابن جني الموصلي، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت .  .52
  - هـ  1414هـ(، دار المعرفة، بيروت،  483بسوط، شمس الدين أبو بكر السرخسي)تالم .53

 م .  1993
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هـ(، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين،  385المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد)ت .54
 م . 1994-هـ 1414عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(، دار  456حزم األندلسي)تمراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، ابن   .55
 الكتب العلمية، بيروت .

المنتقى  .56 محمد  تحقيق:  البوصيري،  الدين  شهاب  ماجه،  ابن  زوائد  في  الزجاجة  مصباح 
 هـ .   1403الكشناوي، دار العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 

قيق هـ(، تح770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي المقري)ت .57
 : يوسف الشيخ محمد ، المكتبة العصرية ، بيروت ، الطبعة الثانية . 

الفراء)ت .58 زكريا  أبو  القرآن،  علي  207معاني  ومحمد  النجاتي،  يوسف  أحمد  تحقيق:  هـ(، 
الطبعة  مصر،  والترجمة،  للتأليف  المصرية  دار  الشلبي،  اسماعيل  الفتاح  وعبد  النجار، 

 األولى.
فاظ القرآن الكريم، محمد حسن جبل، مكتبة اآلداب، القاهرة،  المعجم االشتقاقي المؤصل ألل .59

 م. 2010الطبعة األولى، 
هـ(، تحقيق: الشيخ بيت هللا بيات، ومؤسسة 395معجم الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري)ت .60

 هـ . 1412النشر اإلسالمي، الطبعة األولى، 
ع .61 بن  محمد  الدين  فخر  الكبير(،  )التفسير  ويسمى  الغيب  الكتب مفاتيح  دار  الرازي،  مر 

 م. 2000 –هـ 1421العلمية، بيروت، الطبعة األولى،  
هـ(  502المفردات في غريب القرآن ، الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى )ت .62

بيروت ، الطبعة   -، تحقيق : صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية ، دمشق  
 هـ .  1412األولى، 

هـ  1399اللغة، أحمد بن فارس ، تحقيق : عبد السالم محمد هارون، دار الفكر ،  مقاييس   .63
 م . 1979 -

 لمواقع اإلليكترونية ا
بالغة النظم القرآني في آيات الصيام، أ.د عويض العطوي، محاضرة مرئية على الشبكة الدولية   . 1

 لإلنترنيت، على الرابط: 
  https://www.youtube.com/watch?v=NgGLpsbfOiE&t=1104 

 حديث الدكتور فاضل السامرائي لبرنامج لمسات بيانية، على الرابط: . 2
https://www.youtube.com/watch?v=_hz-w1_zpws 

https://www.youtube.com/watch?v=NgGLpsbfOiE&t=1104

