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ملخص:
�لقر�آنية  �لفا�صلة  )منا�صبة  بـ  �ملو�صومة  �لدر��صة  هذه  جاءت 
لآياتها، �آيات �ل�صيام منوذجًا(؛ لتربز من خالل �ملبحث �ألأول، معنى 
و�أنو�عها،  و�أهميتها  �لفا�صلة  و�أنو�عها، ومعنى  و�أهميتها  �ملنا�صبة 
و�أما يف �ملبحث �لثاين فقد بينت منا�صبة �لآيات �ملدرو�صة لل�صياق 
للفا�صلة  �لبيانية  و�لأ�رس�ر  لالآيات  �جلمايل  و�ملعنى  فيه،  �لو�ردة 
�لوثيقة  �ل�صلة  لبيان  تف�صريية؛  بالغية  در��صة  ودر�صتها  �لقر�آنية، 
بينها وبني �آيتاها، ومدى م�صاهمتها يف متا�صك �لن�ص �لقر�آين، وقد 
خل�صت - م�صتخدمًا �ملنهج �لو�صفي و�ملنهج �ل�صتنباطي _�ىل �أن 
ونف�صية،  وتوجيهية  وبالغية  لغوية  دللت  لها  �لقر�آنية،  �لفا�صلة 

ت�صفي على �لآية جماًل فوق جمالها.
 الكلمات املفتاحية: �لفا�صلة، �لقر�آن �لكرمي، �آيات �ل�صيام.

The Separating Final Phrase (Faselah) in the Fast-
ing Verses in the Holy Quran

Abstract:

This study aims at identifying the importance, types 
and definition of the separating final phrases(Faselah) 
and the reasons for their occurrences in the fasting 
verses of the holy Quran in the first chapter of the 
study. In the second chapter, The study explores the 
meaning of the verses in accordance with their context, 
and the aesthetic meaning of the verses, in addition 
to the hidden reasons for having separating final 
phrases(Faselah) in Quran, in a rhetorical interpretive 
approach to demonstrate the relation between  
separating final phrases and verses.  In addition, 
the Study explores the extent of contribution of the 
separating final phrases to the cohesion of Quran text. 
The study concludes using the descriptive approach 
and the deductive approach  that the separating final 
phrases have linguistic, rhetorical, psychological, and 
orienting meaning , it also add to the aesthetic aspect 
of the verse. 

Keywords: fasting, Quran, Separating Final 
Phrase (Faselah) 

املقدمة
�حلمد هلل �لذي �أعجز بكتابه �لبلغاء، وبهر بنظمه عقول �لأدباء، 
و�لبيان،  �لف�صاحة  �أرباب  وهم  معار�صته،  عن  فعجزو�  حتد�هم 
و�ل�صالة و�ل�صالم على �أف�صح من نطق بال�صاد، و�أوتي جو�مع �لكلم 

وكمال �لبيان، �صيدنا حممد، وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�إعجاز  فيه  يتمثل  �لذي  �جلانب  حول  �لباحثني  �آر�ء  تعددت 
كثرية  وجوًها  وموؤلفاتهم  كتبهم  لنا  نقلت  �إذ  �لعظيم،  �لقر�آن 

ومن  م�رس،  �إىل  م�رس  ومن  ع�رس،  �إىل  ع�رس  من  تختلف  لالإعجاز، 
باحث لآخر، ولكن وجًها من هذه �لوجوه، مل يكن فيه ثمة خالف، 
�أل وهو نظمه �ملعجز وبالغته �لفائقة �مل�صمى بـ)�لإعجاز �لبياين(، 
)وهي  �لفو��صُل،  �ملعجز  �لفائق  ونظمه  بالغته  �صور  �أروِع  ومن 
مبا  وثيًقا  �رتباًطا  مرتبطة  �إنها  حيث  �لآية(  يف  �لأخرية  �لكلمة 
لدن  من  �لقر�آن  هذ�  �أن  على  و�صاهدة  بعدها،  ملا  وموطئة  قبلها، 
لو  �صياقها،  يف  منتظمة  موقعها،  يف  م�صتقرة  فهي  خبري،  حكيم 
ومكانتها،  ولأهميتها  �لغر�ص،  ولتغري  �ملعنى  لختلف  ��صتبدلت 
�أولها علماء �لبالغة و�لإعجاز و�لتف�صري �هتمامهم. ومن هنا جاءت 
�آيات  هذه �لدر��صة �ملو�صومة بـ )منا�صبة �لفا�صلة �لقر�آنية لآياتها، 
�ل�صيام منوذجًا(؛ لتتناول �لفا�صلة �لقر�آنية يف �آيات �ل�صيام، وتربز 
�ملنا�صبة بينها وبني �آيتها، بالإ�صافة �إىل �لوقوف على معناها من 
خالل �ل�صياق �لو�ردة فيه، وبيان مدى م�صاهمتها يف متا�صك �لن�ص 

�لقر�آين، ودر��صتها در��صة بالغية تف�صريية.

أهمية املوضوع: 
تتجلّى اأهمية هذا املو�ضوع من خالل الأمور الآتية: 

�لك�صف عن مظهر من مظاهر �لإعجاز �لبياين، �ملتمثل يف . 1
منا�صبة �لفو��صل لالآيات �لو�ردة فيها.

بيان متا�صك �لن�ص �لقر�آين وتر�بطه، من خالل بيان �ل�صلة . 2
�لوثيقة بني �لفا�صلة و�لآية؛ ويف هذ� دفع لل�صبهات �لتي تثار حول 

متا�صك �لن�ص �لقر�آين.
على . 3 �ل�صوء  ت�صليط  خالل  من  �لتف�صريي،  �لدر�ص  �إثر�ء 

�ملنا�صبات بني �لفو��صل و�لآيات.

مشكلة الدراسة: 
تتمثل م�صكلة �لدر��صة يف حماولة �لك�صف عن �ل�صلة �ملعنوية 
�أحكام �رسعية،  �لآية، وما حوته من  �لفا�صلة وم�صمون  بني جملة 
وبيان عالقة �لفا�صلة بتلك �لأحكام، وميكن �صياغة م�صكلة �لدر��صة 
وبني  القراآنية  الفا�ضلة  بني  العالقة  ما  �لآتي:  �لرئي�ص  �ل�صوؤ�ل  يف 

الآية التي وردت فيها؟
وتتفرع عن ال�ضوؤال الرئي�س الأ�ضئلة الآتية: 

�لعلماء يف �لفا�صلة؟ وهل �تفقو� على تعليل  ◄ �آر�ء  ما هي 
وجود �لفو��صل؟

ير�عيها  ◄ وهل  �للفظية؟  للنو�حي  �لقر�آن  مر�عاة  مدى  ما 
بغ�ص �لنظر عن �لقيمة �ملعنوية لختيار �للفظ؟

ما �لأثر �لبالغي للرتكيب �للغوي للفا�صلة يف معنى �لآية؟ ◄

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�ضة اإىل: 

بيان �ملنا�صبة بني �لفا�صلة �لو�ردة يف �آيات �ل�صيام مع . 1
�آياتها.
�لوقوف على �آر�ء �لعلماء يف �لفا�صلة �لقر�آنية.. 2
على . 3 �لفا�صلة  جملة  لرتكيب  �لبالغي  �لأثر  عن  �لك�صف 
�ملعنى.
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�إظهار �أ�صلوب �لقر�آن يف تعامله مع �لفو��صل �لقر�آنية.. 4

حدود الدراسة: 
�لفا�صلة  بني  �ملنا�صبة  عن  �لك�صف  على  �لدر��صة  �صتقت�رس 

�لقر�آنية و�آياتها يف �آيات �ل�صيام فح�صب.

الدراسات السابقة: 
بعد �لطالع على ما كتب حول �لفا�صلة �لقر�آنية، ميكن �لقول، 
مع  �لفو��صل  تنا�صب  لدر��صة  خ�ص�صت  �صابقة  در��صة  توجد  ل  �إنه 
�أنه  �ل�صيام على وجه �خل�صو�ص، غري  و�آيات  �لأحكام عامة،  �آيات 
ب�صكل  �لفا�صلة  در�صو�  لأ�صاتذة وعلماء  در��صات متعددة  قد وجدت 

عاما �ذكر منها.

 الدراسة االوىل:

حممد �حل�صناوي يف كتابه )�لفا�صلة يف �لقر�آن(. حني ناق�ص 
وبني  و�ملحدثني،  �ل�صابقني  وجهود  �مل�صطلح،  هذ�  ظهور  تاريخ 
وبني  بينها  و�لفرق  و�أنو�عها،  معرفتها  وطرق  فيها،  �لعلماء  �آر�ء 
وحتليلها،  �لكرمي  �لقر�آن  لفو��صل  �ح�صائية  بدر��صة  وقام  �ل�صجع، 
وعر�ص �لأ�صماء �حل�صنى يف �لفو��صل، ومل يدر�ص غري ��صمني منها، 
�ل يف  �ملعنوية  للناحية  در��صته فنية جمالية، ومل يعر�ص  وكانت 
مو�صع و�حد، بعك�ص هذه �لدر��صة، و�لتي كان هدفها بيان و�ظهار 
للدكتور عبد  �لثانية:  �لدر��صة  و�لآية.  �لفا�صلة  �ملعنوية بني  �ل�صلة 
�لفتاح ل�صني يف كتابه )�لفا�صلة �لقر�آنية(، حتدث يف �لق�صم �لأول 
�لفو��صل  و�نو�ع  �لقر�آن؟  يف  منه  وقع  وهل  �ل�صجع  عن  كتابه  من 
تعر�ص  �لكتاب  من  �لثاين  �لق�صم  ويف  قبلها،  ما  مع  وعالقتها 
�لفو��صل  و�ختالف  خمتلف  عنه  و�ملتحدث  �لفو��صل  لختالف 
و�ملتحدث عنه متفق و�تفاق �لفا�صلة و�ملتحدث متفق، ومل يتعر�ص 
كتابه  �أبو ح�صان يف  �لثالثة جلمال  �لدر��صة  �ل�صيام.  �آيات  لدر��صة 
)�لدلئل �ملعنوية لفو��صل �لآيات �لقر�آنية(، �إذ بني جهود �ل�صابقني 
و�ملحدثني يف �لفا�صلة، وناق�صهم باأ�صلوب علمي ر�صني يح�صب له، 
ودر�ص �لفا�صلة �لقر�آنية و�لظو�هر �لبالغية فيها كالتقدمي و�لتاأخري، 
و�لظهار و�ل�صمار، وغريها ومل يتعر�ص لدر��صة �لفا�صلة يف �آيات 
�ل�صيام، وهذ� ما قمتا به يف هذه �لدر��صة. �لدر��صة �لر�بعة: �صل�صلة 
�لإ�صالمية  �جلامعة  �أخذت  �إذ  بغزة؛  �لإ�صالمية  �جلامعة  من  ر�صائل 
�لكرمي كم�رسوع  �لقر�آن  �لآيات وفو��صلها يف  �ملنا�صبة بني  در��صة 
بحث وزعته على طلبتها، وياأخذ على هذه �لر�صائل �ن �لباحث كان 
يكتفي بذكر ر�أي و�حد من �آر�ء �لعلماء يف بيان وجه �ملنا�صبة، دون 
تو�صع �و تعليل، وهذ� ما قمنا به يف هذه �لدر��صة، وقد مّتت �لإفادة 

منها يف كتابة هذ� �لبحث.

منهج الدراسة:
�إىل �لأهد�ف �ملرجوة �ملنهج  �لدر��صة بغية �لو�صول  �عتمدت 
�لو�صفي و�ملنهج �ل�صتنباطي �لتحليلي معتمدًة على ما كتبه علماء 

�لتف�صري و�لبالغة و�للغة من قدماء ومعا�رسين. 

خطة الدراسة:
تكّونت هذه الدرا�ضة من مقدمة، ومبحثني وخامتة.

�لدر��صة،  ♦ وم�صكلة  �ملو�صوع،  �أهمية  تت�صمن  �ملقدمة: 

و�هد�فها وحدودها، ومنهجها وخطتها، و�صبب �ختيارها.
و�أهميتهما  ♦ تعريفهما  و�لفا�صلة  �ملنا�صبة  �لأول:  �ملبحث 

و�أنو�عهما، وفيه مطلبان.
�ملطلب �لأول: �ملنا�صبة تعريفها و�أهميتها و�أنو�عها. �
�ملطلب �لثاين: �لفا�صلة �لقر�آنية و�أهميتها و�أنو�عها. �
�ملبحث �لثاين: وجوه منا�صبة �لفو��صل �لقر�آنية يف �آيات  ♦

�ل�صيام وفيه مطالُب �أربعٌة: 
�ملطلب �لأول: منا�صبة �لآيات لل�صياق. �
�ملطلب �لثاين: �ملعنى �لإجمايل لالآيات. �
�ملطلب �لثالث: �لأ�رس�ر �لبيانية يف �ألفاظ جملة �لفا�صلة. �
�لفا�صلة،  � جملة  بني  �ملعنوية  �ل�صلة  �لر�بع:  �ملطلب 

وم�صمون �لآية.
وبع�ص  ♦ �لدر��صة  نتائج  لأهم  عر�ص  وفيها  �خلامتة: 

�لتو�صيات.

املبحث األول

 املناسبة والفاصلة تعريفهما وأهميتهما وأنواعهما.

املطلب األول: املناسبة تعريفها وأهميتها وأنواعها.

اأول: املنا�ضبة يف اللغة:  ●
و�لباء  و�ل�صني  �لنون  ومادة  منا�صبة،  ينا�صب  نا�صب  م�صدر 
تدور حول معنى �ت�صال �صيء ب�صيء قال �بن فار�ص: )�لنون و�ل�صني 
�َصُب  �لنَّ ومنه  ب�صيء،  �صيء  �ت�صال  قيا�صها  و�حدة  كلمة  و�لباء( 
فالن.  ن�صيب  وهو  �أْن�ُصُب  َن�َصٌب  تقول:  به،  ولالت�صال  لت�صاله  �ُصمي 
�لطريق  و�لن�صيب  ت�صاكال.  �ل�صيئيان:  تنا�صب  �مل�صاكلة.  و�ملنا�صبة 
�مل�صتقيم لت�صال بع�صه من بع�ص()1(. قال �بن منظور: )تقول لي�ص 
هذ�  تقول:  �ملماثلة.  مبعنى  و�مل�صاكلة  م�صاكلة  �أي  منا�صبة  بينهما 

�صكل هذ� �أي مثله()2(.
يوؤخذ مما �صبق �أن �ملادة �للغوية لـ)ن�صب( تدور حول �ت�صال 

�صيء ب�صيء مماثلة كّل و�حٍد منهما لالآخر يف ذلك.
التف�ضري وعلوم  ● ثانياً: علم املنا�ضبة يف ا�ضطالح علماء 
القراآن.

)�أمر معقول  فقال:  �ملنا�صبة  علم  برهانه  �لزرك�صي يف  عّرَف 
�لعربي  �بن  تعريف  نقل  ثم  بالقبول(  تلقته  �لعقول  على  عر�ص  �إذ� 
َها ِبَبْع�ٍص َحتَّى َتُكوَن  فقال: قال �بن �لعربي: )�ْرِتَباُط �آِي �ْلُقْر�آِن َبْع�صِ
�لبقاعي  �أما  َبايِن()3(،  �مْلَ ُمْنَتِظَمَة  َعايِن  �مْلَ �ِصَقَة  ُمتَّ �ْلَو�ِحَدِة  َكاْلَكِلَمِة 
فقد عرف علم �ملنا�صبات �لقر�آنية فقال: )علم تعرف منه علل ترتيب 
�أجز�ئه وهو �رس �لبالغة لأد�ئه �إىل حتقيق مطابقة �ملقال ملقت�صى 
من  ماأخوذ  للمنا�صبة  �لعربي  �بن  تعريف  �أّن  ويلحظ  �حلال()4(. 
�أقرب �إىل �لدللة  �ملعنى �للغوي منبثق منه، بينما تعريف �لبقاعي 
�ل�صطالحية �إذ حدد طبيعة هذ� �لعلم ومدى �ت�صاله باإعجاز �لقر�آن 

وبالغته؛ لذ� كان تعريف �لبقاعي �أكرث قبول عند �لعلماء
�ل�صطالحي:  و�ملعنى  �للغوي  �ملعنى  بني  �لعالقة  وتتمثل 
هو:  فالن�صب  ت�صاكل،  �و  متاثل  من  �صيئني  بني  ر�بط  وجود  يف 
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�لعالقة �لر�بطة للفرع باأ�صله، كارتباط �لبناء باآبائهم و�مهاتهم، 
و�ملنا�صبة يف �ل�صطالح هي: �ل�صلة و�لرتباط بني �لآية وخامتتها.

ثالثاً: اأهمية علم املنا�ضبة: لهذا العلم اأهمية عظيمة ميكن  ♦
اقت�ضابها بالنقاط الآتية: 

�هلل . 1 كالم  ربط  �ىل  يهدف  �لقدر  عظيم  علم  �ملنا�صبة  علم 
تعاىل بع�صه ببع�ص ويعني على �لفهم �لدقيق لالآية ويظهر �ت�صال 
وتالوؤم  �أفكارها  وتر�بط  �لآيات،  بني  �ملعاين  و�ت�صاق  �ل�صياق، 
�ألفاظها، وهو من �لعلوم �لدقيقة �لتي حتتاج �إىل فهم دقيق ملقا�صد 
قال  ثناء،  �أميا  عليه  و�أثنو�  به  �لعلماء  �عتنى  لذلك  و�لآيات؛  �ل�صور 
�َضُبَها  َباَل َتْ �لإمام �لزخم�رسي تعقيبا على تف�صريه لالآية {َوَتَرى اْلِ
ُه  اإِنَّ �َضْيٍء  ُكلَّ  اأَْتَقَن  ِذي  الَّ  ِ اللَّ �ُضْنَع  َحاِب  ال�ضَّ َمرَّ  مَتُرُّ  َوِهَي  َجاِمَدًة 
َخِبريٌ ِبَا َتْفَعلُوَن} )�لنمل: 88( )فانظر �إىل بالغة هذ� �لكالم وح�صن 
نظمه وترتيبه ومكانة �إ�صماده ور�صانة تف�صريه و�أخذ بع�صه بحجز 
بع�ص كاأمنا �أفرغ �إفر�غًا و�حد�ً()5(. و�أما �لفخر �لر�زي فقد قال �أثناء 
تف�صريه ل�صورة �لبقرة: )ومن تاأمل يف لطائف نظم هذه �ل�صورة... علم 
معانيه،  و�رسف  �ألفاظه  ف�صاحة  بح�صب  معجز  �أنه  كما  �لقر�آن  �أن 
�إنه  �لذين قالو�:  �آياته. ولعل  �أي�صًا معجز ب�صبب ترتيبه ونظم  »فهو 

معجز ب�صبب �أ�صلوبه �أر�دو� ذلك()6(.
�لو�حد . 2 �لنوع  و�ل�صامع من طول  �لقارئ  �ل�صاآمة عن  نفي 

من �لآيات وجتديد ن�صاطهما وفهمهما؛ وذلك �أن �لقر�آن فيه كثري من 
مقا�صد  من  وغريها  و�لق�ص�ص  و�لأخالق  و�لأحكام  �لعتقاد  �آيات 
�لقر�آن، وقد بث �لقر�آن مقا�صده و�أغر��صه يف �ل�صور كافة، فلو جمع 
�أعظم مز�يا هد�يته �ملق�صودة.  كل نوع على حده لفقد �لقر�آن بذلك 
وقد �أ�صار �إىل ذلك �لعاّلمة حممد ر�صيد ر�صا؛ �إذ قال: )وقد خطر يل 
مقا�صد  مزج  يف  �خلا�ص  �لقر�آن  �أ�صلوب  يف  يّطرد  �لذي  وهو  وجه 
تعبدية  و�أحكام  ومو�عظ  وحكم  عقائد  من  ببع�ص،  بع�صها  �لقر�ن 
ومدنية وغريها، وهي نفي �ل�صاآمة عن �لقارئ من طول �لنوع �لو�حد 

منها()7(.
�إز�لة �ل�صك �حلا�صل يف �لقلب ب�صبب خفاء وجه �لت�صال . 3

يف  �لإميان  ير�ّصخ  �لعلم  )وبهذ�  �لبقاعي:  قال  �لآيات  بع�ص  بني 
�لقر�آن.... وخفي عليه وجه  �صمع  فاإن من  �للب،  �لقلب، ويتمكن من 
�ملنا�صبة ور�أى �أن �جلمل متباعدة �لأغر��ص متنائية �ملقا�صد، فظن 
�أنها متنافرة، فح�صل له من �لقب�ص و�لكرب... رمبا �صككه ذلك وزلزل 
�إميانه وزحزح �إميانه... فاإذ� ��صتعان باهلل، و�أد�م �لطرق لباب �لفرج 
�إحكام  �لتاأمل، و�إظهار �لعجز و�لوقوف باأنه يف �لذروة من  باإنعام 
�لربط كما كان من �لأوج من ح�صن �ملعنى و�للفظ... فانفتح له ذلك 
�لفكر  رق�ص  �لأ�رس�ر،  تلك  �أنو�ر  بو�رق  ور�ئه  له من  �لباب، ولحت 
منه طربًا، ف�صكر ��صتغر�بًا وعجبًا، و�صاط لعظمة ذلك جناُنه فر�صخ 

عن غري مرية �إميانه()8(.
ترجيح �ملعنى �لر�جح على �ملعاين �لأخرى �لتي حتملها . 4

�لطربي  كالإمام  �لتف�صري  علماء  من  كثري  هذ�  ��صتخدم  وقد  �لآية، 
و�لفخر �لر�زي و�بي �ل�صعود وغريهم .)9(

�لكرمي . 5 �لقر�آن  بتناق�ص  �لقائلني  �لإ�صالم  �أعد�ء  �صبه  رد 
وبتفكيك ن�صه.

رابعاً: اأنواع املنا�ضبات: ●
�لكرمي،  �لقر�آن  يف  �ملنا�صبات  لأنو�ع  تق�صيمات  عدة  وردت 

وقد �ختلفت تق�صيمات �لعلماء لها من حيث �حلدود و�مل�صميات)10(. 
وميكننا تق�صيم �ملنا�صبات يف �لقر�آن �لكرمي �إىل ق�صمني: 

الق�ضم الأول: املنا�ضبات يف ال�ضورة الواحدة وقد مّت ح�رصها 
يف الأنواع الآتية: 

�ملنا�صبة بني �أجز�ء �لآية �لو�حدة.. 1
�ملنا�صبة بني �لآية و�لآيات �لتي قبلها و�لتي بعدها.. 2
�ملنا�صبة بني �لآية و�ل�صياق.. 3
�ملنا�صبة بني مقطع ومقطع.. 4
للفا�صلة( . 5 �لآية  )منا�صبة  و�أولها  �لآية  �آخر  بني  �ملنا�صبة 

و�لتي هي مد�ر �لبحث وغايته.
فو�حت . 6 مبنا�صبة  يعرف  وهو  لآخرها  �ل�صورة  �أول  منا�صبة 

�ل�صور خلو�متها.
منا�صبة مطلع �ل�صورة مع مقا�صدها.. 7

يف  اأي�ضاً  ح�رصت  وقد  ال�ضور،  بني  التنا�ضب  الثاين:  الق�ضم 
اأربعة اأنواع: 

�ملنا�صبة بني �أول �ل�صورة وخامتة ما قبلها.. 1
منا�صبة �آخر �ل�صورة لأول ما قبلها.. 2
منا�صبة بني �ل�صورتني يف �ملو�صوع و�مل�صمون.. 3
تنا�صب بني فاحتة �ل�صورة وفاحتة ما قبلها. 4

املطلب الثاني: الفاصلة القرآنية: تعريفها، أهميتها، أنواعها

اأولً: تعريف الفا�ضلة يف اللغة وال�ضطالح:  ●
جمعها  بالتحريك  )َف�صَل(  �لأ�صل  من  �للغة:  يف  �لفا�صلة 
فو��صل، قال �بن فار�ص: )�لفاء و�ل�صاد و�لالم( كلمة �صحيحة تدل 
ما  بون  )�لف�صل:  منظور:  �بن  وقال  و�إبانته()11(.  �ل�صيء  متيز  على 
بني �ل�صيئني، و�لف�صل من �جل�صد: مو�صع �ملف�صل. و�لف�صل: �حلاِجز 
�ل�صيء  ْلت  وَف�صَ ل  فانف�صَ اًل  َف�صْ ل  يف�صِ بينهما  ل  َف�صَ �ل�صيئني.  بني 
و�لباطل،  �حلق  بني  �لق�صاء  و�لف�صل  فانقطع.  قطعته  �أَي:  ل  فانف�صَ

وهو ق�صاء في�صل وفا�صل()12(.
يت�صح مما �صبق �أن �ملادة �للغوية لـ)ف�صل( تدور حول �لتمييز 
متنا�صب  �ملعنى  وهذ�  بينهما.  �أو حاجز  فا�صل  بوجود  �صيئني  بني 
تنا�صبا تاّما مع و�قع �لفا�صلة �لقر�آنية �لتي تف�صل بني �آيتني ومتايُز 

بينهما.
الفا�ضلة ا�ضطالًحا: 

رغم  �لقر�آنية،  �لفا�صلة  تعريف  يف  �لعلماء  عبارة  تعددت 
�تفاقهم على م�صطلح )�لفا�صلة( وغد� لهذه �للفظة يف ��صطالحات 
)�لفو��صل  بقوله:  �لرماين  عرفها  فقد  تعريف،  من  �أكرث  �ملوؤلفني 
حروف مت�صاكلة يف �ملقاطع توجب ح�صن �إفهام �ملعنى، و�لفو��صل 
�لتعريف)14(  هذ�  �لباقالين يف  وتابعه  و�لأ�صجاع عيب()13(.  بالغة 
وقد عرفها �لد�ين كما يف �لربهان للزرك�صي فقال: )و�لفا�صلة كلمة 
�آخر �جلملة()15(. فالد�ين يفرق بني �لفا�صلة ور�أ�ص �لآية، حني يرى 
�أن �لفا�صلة هي �لكالم �ملنف�صل عما بعده، وهذ� قد يكون ر�أ�ص �آية، 
وقد ل يكون ر�أ�ص �آية. وكذلك �لفو��صل قد تكن روؤو�ص �آية وغريها. 
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فكل ر�أ�ص �آية فا�صلة و�لعك�ص غري �صحيح. قال يف �لل�صان: )�أو�خر 
�لآيات يف كتاب �هلل فو��صل مبنزلة قو�يف �ل�صعر... و�حدتها فا�صلة(

)16(. �أما �لإمام �لزرك�صي فقد عرف �لفا�صلة بقوله: )�لفا�صلة كلمة 

�ل�صيوطي  و�فقه  وقد  �ل�صجع()17(،  وقرينة  �ل�صعر  كقافية  �لآية  �آخر 
ما  وهو  �ملحدثني)19(  من  كثري  وو�فقه  �لتعريف)18(.  هذ�  على 
�لبياين و�لبالغي  �لدر�ص  مّلا كان  �لدر��صة. ولكن  �صتعتمده يف هذه 
للكلمة �لقر�آنية ل يقوم على در��صة �لكلمة منف�صلة عن جملتها لذ� 
عند در��صة �لفا�صلة �صندر�ص �لفا�صلة من خالل جملتها. قلت وبهذ� 
�أو ��صتمد تعريفه للفا�صلة من  يكون �لزرك�صي قد و�فق علماء �للغة 
�إنها  �إذ  �لآية؛  يف  �لأخرية  �لكلمة  هي  �أنها  معترًب�  �للغوي  �لتعريف 
تف�صل بني �لآية و�أختها وهي عند �للغوين �لف�صل بني �صيئني ومنه 

تظهر �لعالقة بني �ملعنى �للغوي و�ملعنى �ل�صطالحي. 
ثانًيا: اأهميتها:  ●

لنا  و�للفظية ما يك�صف  �ملعنوية  �لقيم  �لقر�آنية من  للفا�صلة 
عن وجه من �أوجه �إعجاز �لقر�آن �لكرمي. ول بد للباحث عند �لك�صف 
عن وظيفة �لفو��صل من حيث �ملعنى �أن يتتبع جميع فو��صل �لآي 
�لوظيفة)20(.  لهذه  وقو�نني  نتائج  على  يح�صل  �أن  له  يت�صنى  حتى 
�لتي  �لفو�ئد  �أهم  �صاأخل�ص  �لبحث. ولكني  �صبيل هذ�  لي�ص من  وهذ� 
�إىل ق�صمني فو�ئد لفظية،  �إذ قد ق�صم �لعلماء �لفو�ئد  ذكرها �لعلماء؛ 

وفو�ئد معنوية)21(. على �لنحو �لآتي: 
اأولً: فوائد لفظية ومنها: 

يحتاج ملعرفة علم �لفو��صل ل�صحة �ل�صالة، حيث يتعني . 1
�آيات بدًل عنها؛ فمن مل يكن  على من مل يحفظ �لفاحتة قر�ءة �صبع 

عامًلا بالفو��صل ل ميكن �أن ياأتي مبا ي�صح �صالته.
�أنها حت�صني للكالم ور�حة للنف�ص عند �لتالوة حيث يح�صن . 2

�لوقوف عليها)22(.
�آ�رسة ذ�ت . 3 ت�صاعد على تالوة �لقر�آن مرتاًل جموًد� باأنغام 

�إيقاع جميل)23(.
ت�صاعد �حلفاظ لكتاب �هلل على حفظه و�صبطه.. 4

ثانًيا: فوائد معنوية منها: 
متكني �ملعنى �مل�صوق �إليه و�أحكام بناء �لآية، حيث ل ي�صد . 1

غريها حملها.
�لفكري . 2 �لنحر�ف  مو�جهة  يف  �لكرمي  �لقر�آن  عن  �لدفاع 

�لرد  �لألو�صي يف  �أورده  ما  به  ت�صت�صهد  ما  �ملغلوطة، وخري  و�لآر�ء 
)ويوؤيد  فقال  و�حدة.  �صورة  و�لفيل  قري�ص  �صورة  �أن  زعم  من  على 

�ل�صتقالل كون �آيها لي�صت على منط �آي قبلها()24(
�لعبد . 3 �لبالغة، وكثرًي� تربط  �إ�صار�ت من حكم �هلل  تت�صمن 

باأ�صماء ربه تبارك وتعاىل و�صفاته)25(
�لفو��صل . 4 تلك  �أن  وذلك  �صماعية؛  عا�صور فائدة  ذكر �بن 

�إىل حم�صنات  ترجع  لأنها  �لقر�آين؛  �لإعجاز  �ملق�صود من  من جملة 
�لكالم وف�صاحته؛ و�لغر�ص �لبالغي ي�صتدعي �لوقوف عندها؛ لتقع 
ذلك  مبحا�صن  �ل�صامعني  نفو�ص  فتتاأثر  ح�صنًا،  موقعًا  �لأ�صماع  يف 

�لتماثل، كما تتاأثر بالقو�يف يف �ل�صعر، وبالأ�صجاع يف �لنرث)26(. 

اأنواع الفا�ضلة: 
عدة  تق�صيمات  �إىل  �لفا�صلة  �أنو�ع  تق�صيم  على  �لعلماء  درج 
�أق�صام،  ثالثة  �عتربها  �لآخر  و�لبع�ص  ق�صمني،  �عتربها  بع�صهم 
و�آخرون �أو�صلوها �إىل خم�صة �أق�صام)27(. وبالنظر يف تق�صيماتهم تلك 
�لرتتيب  هو  و�إمنا  بع�صها  تتعدى  ل  ومرت�بطة  متد�خلة  �أنها  يظهر 
و�لتاأليف، لذا اأجد اأن التق�ضيم الأدق هو تق�ضيمها اإىل ثالثة اأق�ضام: 

من حيث �لوزن.. 1
من حيث خمرج �حلرف �لأخري للفا�صلة.. 2
من حيث �رتباط �لفا�صلة مبا قبلها.. 3

اأولً: اأنواعها باعتبار الوزن
�لفا�صلتان . 1 تختلف  �أن  وهو  )�ملعطوف()28(،  �أو  �ملطرف 

ِ َوَقاًرا  ا َلُكْم ل َتْرُجوَن لِلَّ يف �لوزن وتتفقان يف حروف �لروي {مَّ
اأَْطَواًرا} ]نوح: 13 - 14[ �ختلفت �لفا�صلتان )وقاًر�(  َوَقْد َخَلَقُكْم 

)�طو�ًر�( يف �لوزن بينما �تفقتا يف حرف �لروي.
و�لروي . 2 �لوزن  يف  �لفا�صلتان  تتفق  �أن  وهو  �ملتو�زي: 

ْو�ُضوَعة} ]�لغا�صية: 13  ْرُفوَعٌة َواأَْكَواٌب مَّ كقوله تعاىل ِفيَها {�رُصٌُر مَّ
- 14[ حيث �تفقت �لفا�صلتان )مرفوعة( و)مو�صوعة( يف وزنهما 

ورويهما.
�ملتو�زن: وهو �أن تتفق �لفا�صلتان يف �لوزن فقط، كقوله . 3

 ]16  - 15 َمْبُثوَثة} ]�لغا�صية:  َوَزَراِبيُّ  َم�ْضُفوَفة ٌ اِرُق  تعاىل {َوَنَ
)م�صفوفة( )مبثوثة(. 

و�لتقفية وتكون . 4 �لوزن  �لفا�صلتان يف  �أن تتفق  ع:  �ملر�صّ
�لق�صم  �لفا�صلة �ملتقدمة مقابلة للفا�صلة �ملتاأخرة. ومل يجيء هذ� 
�أن منه قوله  �لتكلف، وزعم بع�صهم  �لعظيم ملا فيه من  �لقر�آن  يف 
اَر َلِفي َجِحيٍم چ ]�لنفطار:  �إِنَّ �لأَْبَر�َر َلِفي َنِعيٍم َو�إِنَّ �ْلُفجَّ تعاىل: چ 
من  كل  يف  و)لفي(  )�إن(  لفظة  لورود  كذلك  ولي�ص   ]14  -  13
�ختالف  �رسطه  لأن  �لرت�صيع؛  ل�رسط  خمالف  وهو  �لرتكيبني، 

�لكلمتني يف �لرتكيبني جميًعا)29(.
�ملتماثل: هو �أن تتفق �لفا�صلتان يف �لوزن دون �لتقفية . 5

�إىل  بالن�صبة  فهو  �لثانية،  فيه  ملا  مقابلة  �لأوىل  �أفر�د  كون  مع 
ُلوَن  الأَوَّ �إىل �ملتو�زي، كقوله تعاىل: {اأََواآَباوؤَُنا  �ملر�صع كاملتو�زن 

ُقْل َنَعْم َواأَنُتْم َداِخرُوَن}]�ل�صافات: 117 – 118[
ثانًيا: من حيث خمرج احلرف الأخري

�ملتماثلة: وت�صمى كذلك �ملتجان�صة)30(. وهي �لتي متاثلت . 6
 1 ]�لطور:  �ْضُطوٍر}  مَّ َوِكَتاٍب  وِر  حروف رويها كقوله تعاىل: {َوالطُّ

]2 –
رويها . 7 حروف  تقاربت  �لتي  �لفا�صلة  وهي  �ملتقاربة: 

غالبان  �لنوعان  وهذ�ن  )�لرحيم(  )�لرحمن(  و�لنون  �مليم  كتقارب 
�ملتماثلة  �لفو��صل  �أن  �ملالحظ  لكن  �لكرمي،  �لقر�ن  فو��صل  على 

معظمها يف �لآيات �ملكية، و�ملتقاربة يف �لآيات �ملدنية.
تتقارب، . 8 ومل  روّيها  حروف  تتماثل  �لتي  وهي  �ملنفردة: 

َحى  �لتي ختمت بها �صورة �ل�صحى. {َوال�ضُّ وهي نادرة كالفا�صلة 
َك ِمَن الأُوىَل  َك َوَما َقَلى َوَلالآِخَرُة َخرْيٌ لَّ َعَك َربُّ ْيِل اإَِذا �َضَجى َما َودَّ َواللَّ
الاًّ  َوَوَجَدَك �ضَ َفاآَوى  َيِتيًما  َيِجْدَك  اأََلْ  ى  َفَتْ�ضَ َك  َربُّ ُيْعِطيَك  َوَل�َضْوَف 
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أ. عيسى خليل صالح القسيم
د. محمد رضا حسن احلوري

َفَهَدى َوَوَجَدَك َعاِئال َفاأَْغَنى} ]�ل�صحى: 1 - 8[
ثالثاً: من حيث ارتباط الفا�ضلة با قبلها )اأو بقرينتها( 

عليه  يدل  ما  مع  �لفو��صل  �ئتالف  �لقدماء  عليه  �أطلق  وقد 
�لتمكني.  �أول:  �أ�صياء.  �أربعة  يف  �لئتالف  هذ�  ح�رسو�  وقد  �لكالم. 

ثانيا: �لتو�صيح. ثالثا: �لإيغال. ر�بعا: �لت�صدير )31(.
اأولً: التمكني: 

ممكنة  به  تاأتي  متهيًد�  قبلها  للفا�صلة  ميهد  �أن  به  ويق�صد 
نافرة  غري  مو��صعها  يف  مطمئنة  قر�رها  يف  م�صتقرة  مكانها  يف 
لو  بحيث  تاًما،  تعلًقا  كله  �لكالم  مبعنى  معناها  متعلًقا  قلقة،  ول 
�لفهم، ومثال هذ�  و��صطرب  �ملعنى  �لفا�صلة جانًبا لختل  طرحت 
 ُ ِذيَن َكَفرُوا ِبَغْيِظِهْم َلْ َيَناُلوا َخرْيًا َوَكَفى اللَّ ُ الَّ قوله تعاىل {َوَردَّ اللَّ
ا َعِزيًزا} ]�لأحز�ب: 25[، فلو وقفت  َقِوياًّ  ُ امْلُوؤِْمِننَي اْلِقَتاَل َوَكاَن اللَّ
وؤِْمِننَي �ْلِقَتاَل َّ لتوهم بع�ص �ل�صعفاء: �أن  �لآية عند قوله: َُّوَكَفى �هللَُّ �مْلُ
للريح �لأثر �ملبا�رس يف رد �لأحز�ب، و�أن �لهزمية لهم ب�صببه؛ فجاءت 

�لفا�صلة يف متام مو�صعها)32(.
ثانًيا: الت�ضدير: 

�أول  يف  تقدمت  بعينها  �لفا�صلة  لفظة  مادة  تكون  �أن  وهو 
�ل�صدر)33(،  على  �لعجز  برد  �لقدماء  عند  �لنوع  هذ�  وي�صمى  �لآية، 
و�َضى َوْيَلُكْم ل  و�أمثلته يف �لقر�آن كثرية)34( منها قوله{َقاَل َلُهم مُّ
ِ َكِذًبا َفُي�ْضِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن اْفَتَى} ]طه:  َتْفَتُوا َعَلى اللَّ
61[. فالفا�صلة يف �لآية �لكرمية هي )�فرتى(، وقد تقّدم لفظها يف 

�لآية وهو قوله تعاىل: )ل تفرتو�(.
ثالًثا: التو�ضيح: 

تعرف  حتى  �لفا�صلة  �إىل  ي�صري  معنى  �لآية  يف  يرد  �أن  هو 
�لنوع بالتو�صيح؛ لأن �لكالم نف�صه يدل  منه قبل قر�ءتها �صمي هذ� 
منزلة  �لكالم  �أول  ونزَّل  �لو�صاح،  منزلة  �ملعنى  نزَّل  �آخره،  على 
�لعاتق و�لك�صح �للذين يجول عليهما �لو�صاح، و�صماه بع�ص �لعلماء 
وبني  بينه  و�لفرق  عجزه،  يف  مطمع  �صدره  لأن  )�ملطمع()35(، 
�لت�صدير �أن �لت�صدير دللته لفظية، �أما �لتو�صيح فدللته معنوية)36(. 
ِعْمَراَن  َواآَل  اإِْبَراِهيَم  َواآَل  َوُنوًحا  اآَدَم  َطَفى  ا�ضْ  َ اللَّ كقوله تعاىل{اإِنَّ 
�أن  على  يدل  ل  )��صطفى(  فاإن   ]33 عمر�ن:  ]�آل  نَي}  اْلَعامَلِ َعَلى 
�لفا�صلة )�لعاملني( باللفظ لأن لفظ �لعاملني غري لفظ ��صطفى، ولكن 
باملعنى، فاإن ��صطفاء �ملذكورين يعلم �أن من لو�زم ��صطفاء �صيء 

�أن يكون من جن�ص �لعاملني)37(.
رابًعا: الإيغال: 

وهو �أن تاأتي �لآية مبعنى تام، وتاأتي �لفا�صلة بزيادة يف ذلك 
�ملعنى، ي�صمى بذلك؛ لأن �ملتكلم قد جتاوز �ملعنى �لذي هو �آخذ فيه 
خا�ص  �أنه  بع�صهم  )وزعم  �ل�صيوطي:  �حلد)38(.قال  زيادة  �إىل  وبلغ 

بال�صعر، وردَّ باأنه وقع يف �لقر�آن()39(.

املبحث الثاني
وجوه منا�ضبة الفوا�ضل القراآنية لآيات ال�ضيام

ِذيَن  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَّ ِذيَن اآَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�ضِّ َها الَّ {َيا اأَيُّ
اأَْو  ِري�ًضا  مَّ ِمنُكم  َكاَن  َفَمن  ْعُدوَداٍت  مَّ اًما  يَّ ُقوَن َ َتتَّ ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم  ِمن 
َطَعاُم  ِفْدَيٌة  ُيِطيُقوَنُه  ِذيَن  الَّ َوَعَلى  اأَُخَر  اٍم  اأَيَّ ْن  مِّ ٌة  َفِعدَّ �َضَفٍر  َعَلى 

ُكْم اإِن ُكنُتْم  ُه َواأَن َت�ُضوُمواْ َخرْيٌ لَّ َع َخرْيًا َفُهَو َخرْيٌ لَّ ِم�ْضِكنٍي َفَمن َتَطوَّ
َن  َناٍت مِّ ا�ِس َوَبيِّ لنَّ ِذَي اأُنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن ُهًدى لِّ َتْعَلُموَن �َضْهرُ َرَم�َضاَن الَّ
َمِري�ًضا  َكاَن  َوَمن  َفْلَي�ُضْمُه  ْهَر  ال�ضَّ ِمنُكُم  �َضِهَد  َفَمن  َواْلُفْرَقاِن  اْلُهَدى 
ُيِريُد ِبُكُم  ِبُكُم اْلُي�رْصَ َولَ   ُ اأَُخَر ُيِريُد اللَّ اٍم  اأَيَّ ْن  ٌة مِّ اأَْو َعَلى �َضَفٍر َفِعدَّ
ُكْم َت�ْضُكرُوَن  َ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَّ ُواْ اللَّ َة َوِلُتَكبِّ اْلُع�رْصَ َوِلُتْكِملُواْ اْلِعدَّ
َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الدَّ َدْعَوَة  اأُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِينِّ  َعنِّي  ِعَباِدي  �َضاأََلَك  َواإَِذا 
َياِم  ُهْم َيْر�ُضُدوَن اأُِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة ال�ضِّ َفْلَي�ْضَتِجيُبواْ ِل َوْلُيوؤِْمُنواْ ِبي َلَعلَّ
ُكْم  اأَنَّ  ُ اللَّ َعِلَم  ُهنَّ  لَّ ِلَبا�ٌس  َواأَنُتْم  ُكْم  لَّ ِلَبا�ٌس  ُهنَّ  ِن�َضاِئُكْم  اإِىَل  َفُث  الرَّ
َبا�رِصُوُهنَّ  َفالآَن  َعنُكْم  َوَعَفا  َعَلْيُكْم  َفَتاَب  اأَنُف�َضُكْم  َتْخَتاُنوَن  ُكنُتْم 
ْيُط  اْلَ َلُكُم   َ َيَتَبنيَّ َحتَّى  َوا�رْصَُبواْ  َوُكلُواْ  َلُكْم   ُ اللَّ َكَتَب  َما  َواْبَتُغواْ 
ْيِل َولَ  َياَم اإِىَل اللَّ واْ ال�ضِّ ْيِط الأَ�ْضَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ اأَمِتُّ الأَْبَي�ُس ِمَن اْلَ
َتْقَرُبوَها  ِ َفالَ  ُتَبا�رِصُوُهنَّ َواأَنُتْم َعاِكُفوَن يِف امْلَ�َضاِجِد ِتْلَك ُحُدوُد اللَّ
ُقوَن} ]�لبقرة: 183 – 187[ ُهْم َيتَّ ا�ِس َلَعلَّ ُ اآَياِتِه ِللنَّ ُ اللَّ َكَذِلَك ُيَبنيِّ

�آيات متتاليات، وقد  �ل�صيام يف خم�ص  لقد جاء �حلديث عن 
�آيات  تتابع  �رس  عن  �أما  ورخ�صه.  وفو�ئده  وحدوده  فر�صه  حوت 
�ل�صيام يف �صورة و�حدة ويف مو�صع و�حد عن باقي �أركان �لإ�صالم 
فاإن �ل�صالة موزعة على �صاعات �لنهار؛ لذلك جاءت �آياتها موزعة 
يف �لقر�آن. وملا كانت �لزكاة لي�ص لها وقت حمدد لكل �لنا�ص فكل 
ا.  �أي�صً موزعة  �آياتها  جاءت  كذلك  �خلا�ص  وحْوُله  زمانه  له  و�حد 
�أما �حلج و�إن كان له زمن �إل �أن �أركانه و�صعائره ُتوؤدى يف مو�قف 
�آياته يف مكان  �أّما �ل�صيام فيوؤدى يف زمن و�حد فجاءت  متعددة، 
�لأركان  �إىل  �ل�صيام �خلم�ص وكاأنها ت�صري  �آيات  �أما عن عدد  و�حد، 

. �خلم�صة �لتي بنى عليها �لإ�صالم )40(
 و�ل�صيام يف �للغة: �لإم�صاك و�لكف عن �ل�صيء. قال �بن فار�ص: 
)�ل�صاد و�لو�و و�مليم( �أ�صل يدل على �إم�صاك وركود يف مكان و�حد، 

ومن ذلك �صوم �ل�صائم وهو �إم�صاكه عن مطعمه وم�رسبه()41(.
وغ�صيان  و�ل�رسب  �لأكل  عن  �لإم�صاك  فهو  ال�رصع:  يف  واأّما 

�لن�صاء من �لفجر �إىل �ملغرب مع �لنية)42(.

املطلب األول: مناسبة اآليات للسياق: 

قبل �حلديث عن منا�صبة �لآيات لل�صياق ل بد من �حلديث عن 
منا�صبة �لآيات ملو�صوع �ل�صورة حيث �إن ل�صورة �لبقرة مو�صوعات 
عدة �إل �أّن لها ر�بطًا وحمور�ً تدور يف فلكه. يقول در�ز يف هذ� �ل�صاأن 
�آخره  يتعلق  و�حد  كالم  فهي  ق�صاياها  تعددت  مهما  �ل�صورة  )�إن 
تتعلق  كما  و�حد  غر�ص  �إىل  بجملته  ويرت�مى  باآخره  و�أوله  باأوله، 
�لو�حدة()43(. )ويجّلي �صيد قطب  �لق�صية  �جلمل بع�صها ببع�ص يف 
مو�صوعات،  عدة  ت�صم  �ل�صورة  )هذه  فيقول:  �لبقرة  �صورة  حموَر 
لكّن �ملحور �لذي يجمعها كلها حمور و�حد مزدوج يرت�بط �خلطان 
�لرئي�صان فيه تر�بًطا �صديًد�... فهي من ناحية تدور حول موقف بني 
تدور  �لأخرى  �لناحية  من  وهي  �لإ�صالمية...  �لدعوة  من  ��رس�ئيل 
حول موقف �جلماعة �مل�صلمة يف �أّول ن�صاأتها و�إعد�دها حلمل �أمانة 
�لدعوة و�خلالفة يف �لأر�ص()44(. فاإذ� كان �إعد�د �جلماعة �مل�صلمة 
وتهيئتها حلمل �أمانة �لدعوة هو �ملحوَر �لثاين من حماور �ل�صورة؛ 
�لأمة وجتعلها  تربى  �لتي  �لآيات  �ل�صيام هي من جملة  �آيات  فاإن 
من �أرقى �لأمم �متثاًل وطاعة هلل، فاإذ� �صّحت ب�صهو�ت �لنف�ص هان 
عليها �لت�صحية بكل �صيء، فهذه �لآيات ُتِعدُّ �لأمة للقيادة و�لريادة 
و�ل�صيادة، وذلك بتحريرها من �صيطرة �لنف�ص على �صاحبها وترتفع 
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به �إىل �ل�صمو �لروحي و�لأخالقي؛ ليكون مهياأ لقيادة �لعامل و�خلالفة 
فهو  �لأمة،  على  �ل�صيام  يفر�ص  �أن  �لطبيعي  فمن  �لأر�ص،)45(  يف 
جمال تقرير �لإر�دة �لعازمة �جلازمة، وجمال �ت�صال �لإن�صان بربه. 
�إىل   – بد�يتها  –منذ  �لبقرة  �صورة  �جتهت  فقد  �أخرى  ناحية  ومن 
�إر�صاء  فبعد  �ملتني،  و�أ�صا�صه  �لدين  روح  هي  �لتي  �لعقيدة  �إ�صالح 
�لأ�صا�ص تكون �إقامة �لبنيان؛ فجاءت بعد ذلك بتف�صيل �ل�رسيعة �لتي 
هي مظهر �لدين وهيكله، فاجتهت �إىل ب�صط �رس�ئع �لإ�صالم... �رسعت 
�لق�صا�ص، و�لو�صية عند �ملوت، و�ل�صيام و�لقتال، و�حلج)46(... لُتِعّد 

�لأمة بالعقيدة �ل�صحيحة و�ل�رسيعة �ملحكمة لقيادة �لعامل.
�ل�صيام يف  �آيات  لل�صياق فقد جاءت  �لآيات  �أما عن منا�صبة 
يِف  اِبِريَن  {َوال�ضَّ فيه:  و�لرتغيب  �ل�صرب  على  و�حلث  �ل�صدة  �صياق 
ُهُم  َواأُوَلِئَك  َدُقوا  �ضَ ِذيَن  الَّ اأُْوَلِئَك  اْلَباأْ�ِس  َوِحنَي  َّاء  َوال�رصَّ اْلَباأْ�َضاء 
�أجمل  ملا  �لتف�صيل  �لآية  هذه  بعد  جاء   ]177 ]�لبقرة:  ُقوَن}   امْلُتَّ
فيها من �أنو�ع �ل�صرب، فجاء �لأمر ب�صبط �لنف�ص يف �صورة �لنتقام 
ُكِتَب  اآَمُنواْ  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ كًفا وردًعا لها عن �لإ�رس�ف يف �لقتل:  {َيا 
َوالأُنَثى  ِباْلَعْبِد  َواْلَعْبُد  رِّ  ِباحْلُ رُّ  احْلُ اْلَقْتَلى  يِف  اْلِق�َضا�ُس  َعَلْيُكُم 
اإَِلْيِه  َباٌع ِبامْلَْعرُوِف َواأََداء  ِبالأُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن اأَِخيِه �َضْيٌء َفاتِّ
َفَلُه  َذِلَك  َبْعَد  اْعَتَدى  َفَمِن  َوَرْحَمٌة  ُكْم  بِّ رَّ ن  مِّ َتْخِفيٌف  َذِلَك  ِباإِْح�َضاٍن 
عن  �لنف�ص  و�صبط  بال�صرب  �لأمر  ثم   ]178 ]�لبقرة:  اأَِليٌم}  َعَذاٌب 
�صهو�تها وحمبوباتها وما �عتادت عليه يف نهارها، {يُكِتَب َعَلْيُكُم 
نوع  ثم  ُقوَن}  َتتَّ ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم  ِمن  ِذيَن  الَّ َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�ضِّ
جتمع  و�لتي  �حلج،  فري�صة  على  �ل�صرب  وهو  �ل�صرب  �نو�ع  من  �آخر 
]�لبقرة:   { ِ لِلَّ َواْلُعْمَرَة  جَّ  احْلَ واْ  {َواأَمِتُّ و�لبدنية  �ملالية  �لعبادتني 
�لوغى.   �صاحة  يف  �لأعد�ء  وم�صارعة  مقارعة  يف  �ل�صرب  ثم   ]196
َوُهَو  �َضْيًئا  َتْكَرُهواْ  اأَن  َوَع�َضى  ُكْم  لَّ ُكْرٌه  َوُهَو  اْلِقَتاُل  َعَلْيُكُم  {ُكِتَب 
َواأَنُتْم لَ  َيْعَلُم   ُ َواللَّ ُكْم  لَّ َوُهَو �رَصٌّ  �َضْيًئا  واْ  بُّ ُتِ اأَن  َوَع�َضى  ُكْم  لَّ َخرْيٌ 
�ل�صرب  �آيات  �ل�صيام بني  �آيات  216[ هذ� موقع  َتْعَلُموَن}]�لبقرة: 
�هلل،  �أر�دها  بالغة  حلكمة  بل  م�صادفة  فلي�ص  �ل�صرب،  يقت�صي  وما 
ن�صف  )و�ل�صوم  يرويه  �لذي  �هلل  ر�صول  به حديث  نو�صح  ما  وخري 
�ل�صرب()47(. يقول �أبو حيان: )ملا �أخرب باأنه كتب عليهم �لق�صا�ص، 
وهو �إتالف �لنف�ص، وهو من �أ�صق �لتكاليف، حيث يجب على �لقاتل 
�إ�صالم نف�صه للقتل، ثم �خرب بكتب �لو�صية، وهو �إخر�ج �ملال �لذي هو 
عديل �لروح، �نتقل �إىل كتب �ل�صيام �لذي هو منهك للبدن م�صعف 
له مانع وقاطع ما �ألفه �لإن�صان، فابتد�أ بالأ�صق ثم مبا هو دونه)48(.

املطلب الثاني: املعنى اإلمجالي لآليات 

اآَمُنواْ}     ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ {َيا  �حلاين  بالند�ء  �لآيات  ��صتفتحت 
لين�صجم مع جو �ل�صورة �لذي كرث فيه �لند�ء حيث بلغ �حدى ع�رسة 
مرة. وهو �لند�ء �خلام�ص يف هذه �ل�صورة بعدد �آيات �ل�صيام، كلفهم 
�ل�صابقة، ويف  �أوجبه على �لأمم  �أنه  �لند�ء بال�صيام، مبيًنا  بعد هذ� 
�آية رمًز�  �أق�رس  �لأوىل  �لآية  )49(. وجاءت  ذلك تخفيف وحتفيز لهم 
وقت  بيان  جاء  ثم   .)50( �للطيف  باملدخل  و��صتهالل  �لتخفيف  �إىل 
فر�صّيته-وجملة  بنّي  �أن  �أحكام-بعد  من  به  يتعلق  وما  �ل�صيام 
)�ياما معدود�ت( ��صتئناف بياين على تقدير �صوؤ�ل قد يرد يف �لذهن 
بعد �صماع �لآية �لأوىل، هذ� �أمر بال�صيام فكم مدة هذ� �ل�صيام؟ فقال 
)�أيامًا معدود�ت(، ويف هذ� تخفيف وت�صهيل مرة �أخرى لأمر �ل�صيام، 
وجاء �لنظم �لقر�آين باأ�صلوب �لف�صل؛ لأنه كالم م�صتاأنف هدفه بيان 
�أَيَّاٍم  ْن  َفِعدٌَّة مِّ �أَْو َعَلى �َصَفٍر  ا  وقت �ل�صوم. چ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّري�صً

�أَُخَر چ  تعقيب حلكم �لعزمية بحكم �لرخ�صة وتقدميه هنا قبل ذكر 
يظنو�  لئال  �ل�صامعني؛  نفو�ص  لتطمئن  تعجيل؛  �ل�صوم  �أحكام  بقية 
ِفْدَيٌة  ُيِطيُقوَنُه  ِذيَن  الَّ بكل حال)51(، {َوَعَلى  عليهم  �ل�صوم  وجوب 
�أي  َيام}  ال�ضِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب  چ  قوله  على  عطف  چ   ِم�ْضِكنٍي  َطَعاُم 
كتب على �لذين يطيقونه فديٌة فاإن �لذين يطيقونه بع�ص �ملخاطبني 
�أي  �أطاق �لفعل؛  َياُم } و�ملطيق هو �لذي  ال�ضِّ َعَلْيُكُم  بقوله {ُكِتَب 
مرتبة  �إىل  �لقدرة  درجات  �أقرب  و�لطاقة  يفعله،  �أن  طوقه  يف  كان 
�لعجز، ولذلك يقولون فيما فوق �لطاقة هذ� ما ل يطاق)52(، فيكون 
�لإفطار  يف  �ل�صوم  م�صقة  به  ت�صتد  من  على  �لرخ�صة  �لآية  مر�د 
�صهور  بني  من  رم�صان  �صهر  تعاىل  �هلل  مدح  ذلك  .وبعد  و�لفدية 
�أنه  �لقر�آن وبني  ثم مدح  فيه)53(،  �لقر�آن  لإنز�ل  �ختاره  باأن  �ل�صنة 
بعد  �لتبيني  �إىل  رجع  ثم  و�صدقته)54(.  به  �آمنت  �لتي  للقلوب  هدى 
��صتئنا�ص  من  َياُم}  ال�ضِّ َعَلْيُكُم  {ُكِتَب  قوله  به  عقب  مبا  �لف�صل 
وتنويه بف�صل �ل�صيام، وما يرجى من عوده على نفو�ص �ل�صائمني 
بالتقوى، وما حف �هلل به فر�صه على �لأمة من تي�صري عند ح�صول 
ْهَر} عائد  م�صقة �ل�صيام، و�صمري �ملتكلم يف {َفَمن �َضِهَد ِمنُكُم ال�ضَّ
�أي كل من ح�رس �ل�صهر فلي�صمه)55(،  اآَمُنواْ}  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ على {َيا 
ٌة  ْو َعَلى �َضَفٍر َفِعدَّ ثم �أعيد ذكر �لرخ�صة بقوله  {َوَمن َكاَن َمِري�ًضا اأَ
و�أنه  نف�صه  يف  �ل�صوم  �أمر  تعظيم  من  يتوهم  لئال  اأَُخَر}   اٍم  اأَيَّ ْن  مِّ
خري، و�نه حتم ل تناله �لرخ�صة بوجه �أو تناله ولكنها مف�صوله)56(.
ثم عدل �صبحانه عن خطاب �ملوؤمنني �إىل خطاب �لر�صول �صلى �هلل 
َذا �َضاأََلَك ِعَباِدي} باأن يذكرهم ويعلمهم ما ير�عونه  عليه و�صلم {َواإِ
يف هذه �لعبادة وغريها من �لطاعة و�لإخال�ص و�لتوجه �إليه وحده 
�لفتوى  باأ�صلوب  وجاءت  و�لر�صاد،  للهدى  يعدهم  �لذي  بالدعاء 
لي�ص بينه  باأن �هلل قريب منهم  �إعالمهم  �لأذهان و�ملق�صود  لتنبيه 
�ل�صيام  �حلديث عن  �لخرية يف  �لآية  كانت  وبينهم حجاب)57(.ثم 
ن�صخها  ويف  تف�صريها  يف  كثرية  �أقو�ًل  �ملف�رسين  عند  فيها  وجند 
باآية ون�صخا لآية، وغري ذلك من �لوجوه)58( �لتف�صريية، و�لذي �أميل 
} قوله  �أن  نقول  �أن  �لأمر  يف  ما  وغاية  �لآية  يف  ن�صخ  ل  �أن  �إليه 

من  �ل�صوم  يف  �هلل  �رسعه  ما  �إىل  �إر�صاد  َياِم}  ال�ضِّ َلْيَلَة  َلُكْم  اأُِحلَّ 
�إحالل غ�صيان �لزوج لياًل، وكاأن �ل�صحابة حترجو� من ذلك ظًنا �أنه 
�أن ذلك  �أن ل �صرب لأنف�صهم عنه، فبني لهم  من تتمة �ل�صوم، ور�أو� 
حالل ل حرج فيه)59(. و�لرفث �أ�صله �لفح�ص، وكنى به عن �جلماع، 
وجاء بهذ� �للفظ �لد�ل على معنى �لقبح ��صتهجاًنا ملا وجد منهم قبل 
 { ُهنَّ ُكْم َواأَنُتْم ِلَبا�ٌس لَّ �لإباحة، كما �صماه �ختيانا)60( {ُهنَّ ِلَبا�ٌس لَّ
هذه  وبينهن  بينكم  كان  �إذ�  �أي:  �حلكم؛  �صبب  لبيان  �صيق  م�صتاأنف 
�ملالب�صة و�ملخالطة فاإّن �جتنابهن ع�رس عليكم، فلهذ� رخ�ص لكم يف 
مبا�رستهن ليلة �ل�صيام)61(. وقيل �إنه كناية عن �ل�صرت �ملق�صود من 
 ُ �للبا�ص؛ لأن كال من �لزوجني �صرٌت لالآخر و�إح�صان له)62(.  {َعِلَم اللَّ
ُكْم ُكنُتْم َتْخَتاُنوَن اأَنُف�َضُكْم} �أي تنق�صونها بع�ص ما �أحل �هلل لها  اأَنَّ
  { من �للذ�ت توهًما من �أن من قبلكم كان كذلك. {َفالآَن َبا�رِصُوُهنَّ
تختانو�  ول  فبا�رسوهن  �حلكم  �ت�صح  �لآن  ومعناه  لالإباحة  �لأمر 
 َ َوا�رْصَُبواْ َحتَّى َيَتَبنيَّ َلُكْم َوُكلُواْ   ُ �أنف�صكم)63(. {َواْبَتُغواْ َما َكَتَب اللَّ
َياَم  ال�ضِّ واْ  اأَمِتُّ ُثمَّ  اْلَفْجِر  ِمَن  الأَ�ْضَوِد  ْيِط  اْلَ ِمَن  الأَْبَي�ُس  ْيُط  اْلَ َلُكُم 
امْلَ�َضاِجِد} عطف على  َواأَنُتْم َعاِكُفوَن يِف  ُتَبا�رِصُوُهنَّ  ْيِل َولَ  اللَّ اإِىَل 
و�ل�صو�د  �لظالم  يف  �ملمتد  �ل�صعاع  به  ير�د  هنا  و�خليط  با�رسوهن. 
ب�رسيح  نهايته،  ووقت  �ل�صيام  بد�ية  وقت  فبني  بجانبه.  �ملمتد 
�لعتكاف  يف  �لن�صاء  مبا�رسة  حكم  لبيان  �نتقل  ثم  �ملنطوق)64(، 
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مناسبة الفاصلة آلياتها في القرآن الكرمي
آيات الصيام منوذجاً

أ. عيسى خليل صالح القسيم
د. محمد رضا حسن احلوري

وذيل �لآية بقوله چ ِتْلَك ُحُدوُد �هللَِّ َفاَل َتْقَرُبوَها چ حتذيًر� من خمالفة 
ما �رسع �إليه من �أحكام �ل�صيام، فالإ�صارة تعم ما تقدم من �أحكام 

�ل�صيام.

املطلب الثالث: األسرار البيانية يف ألفاظ مجلة الفاصلة

ال�ضيام منفردة  اآيات  فوا�ضل  درا�ضة  �ضاأقدم يف هذا املطلب 
للك�ضف عّما فيها من اأ�رصار بيانية: 

ُهْم  ● اأولً: جملة �لفا�صلة يف �لآية �لأوىل قوله تعاىل: {َلَعلَّ
ُقوَن}   َيتَّ

قوله: )لعلكم تتقون( جملة بيانية، و)لعل( هنا ��صتعارة تبعية 
حرفية)65(. للمبالغة يف �لدللة على قوة �لطلب وقرب �ملطلوب من 
�لوقوع، و�إما �أن ت�صبههم مبن ُيرجى منه �لتقوى، ومل ي�رسح بامل�صبه 
�ل�صتعارة  �صبيل  على  �لرجاء  وهو  لو�زمه  من  ب�صيء  �أتى  و�إمنا  به 
منه  و�ملر�د  �ملريد  �صاأن  من  مركبة  هيئة  �صبهت  باأن  �ملكنية)66(. 
فا�صتعري  و�لرجاء،  منه  و�ملرجو  �لر�جي  من  مركبة  بحال  و�لإر�دة 
�ملركب �ملو�صوع للرجاء ملعنى �ملركب �لد�ل على �لإر�دة)67(. وجاء 
�خلطاب على �أ�صله)68( يف )لعلكم( وقد �صبق يف �لآية �صمري �خلطاب 
يف )كتب عليكم( ليفيد مو�جهة �لتكرمي للموؤمنني. وعن طريق �صمري 
�خلطاب ليحدث هذ� �ل�صمري هزة يف �لنفو�ص ت�صعر ِبعظم مكانتهم 
)لعلكم(  �ملبا�رس يف  �خلطاب  به، ويف  �أمرو�  ما  وم�صوؤوليتهم جتاه 
�هلل،  �أو�مر  �أميًنا يحمي  لتقف حار�ًصا  �مل�صلمة؛  �لأمة  ل�صمري  �إيقاظ 
تتقون(  )لعلكم  تعاىل  قوله  تالوة  فعند  لتطبيقها،  �لنف�ص  وي�صوق 
وقبلها مطلع �لآية )كتب عليكم(، ل �صك �أن �لنف�ص �مل�صت�رسفة ل�رسع 
فيها  ويفتق  و�مل�صوؤولية،  �لثقة  مناط  �إىل  يرفعها  �خلطاب  جتد  �هلل 
�أكمام �ملعرفة لتعطي ثماًر� جنية)69(. وحذف متعلق )�لتقوى( ليفيد 
)�لتقوى( كل مذهب ول ينح�رس  �لعموم. ولتذهب نف�ص �ملوؤمن يف 
يفيد  فيه  �ملعمول  متعلق  )حذف  �ل�صعدي  قال  �ملذكور.  يف  �لذهن 
تعميم �ملعنى �ملنا�صب له... وذلك �أن �لفعل وما هو معناه متى قيد 
ب�صيء تقيد به، فاإذ� �أطلقه �هلل تعاىل، وحذف �ملتعلق كان �لق�صد من 
�لت�رسيح  من  و�أوفَق كثري�ً  �أح�صَن  �لتعميم. ويكون �حلذف هنا  ذلك 
جملة  �لفا�صلة  وجاءت  �لنافعة()70(  للمعاين  و�أجماع  باملتعلقات 
��صمية غر�صها ثبات �أمر �لتقوى و�ملد�ومة عليها. و�أما كلمة )تتقون( 
فيدور معناها يف �للغة على �ل�صيانة و�حلذر و�حلماية و�حلفظ. قال 
�أ�صل و�حد( يدل على دفع  �بن فار�ص: )وقي( )�لو�و و�لقاف و�لياء 
�صيء عن �صيء بغريه، تقول: وقْيُة �أَِقيه َوْقًيا()71(. ويقول �بن منظور: 
َوْقًيا ووقاية: �صانه وحفظه()72(. و�ملعنى �ل�صطالحي:  )وقاه �هلل 
)�لتقوى  عا�صور:  �بن  يقول  �ملنهيات:  و�جتناب  �ملاأمور�ت  �متثال 
�لكبائر وعدم  �لأو�مر و�جتناب �ملنهيات من  �متثال  �ل�رسعية هي: 
�ل�صرت�صال على �ل�صغائر ظاهًر� وباطًنا()73(. وجاء �لتعبري ب�صيغة 
بتجدد  تتجدد  �لتقوى  �أن  على  للدللة  )تتقون(؛  قوله  �مل�صارع يف 
و�لأعمال. وف�صلت  �لأزمان  و�لنو�هي، و�ختالف  بالأو�مر  �لتز�مهم 
�لآية  بها  ختمت  وقد  تعليلية)74(.  لأنها  �صابقتها؛  عن  �جلملة 

�خلام�صة، و�صياتي �حلديث عنها يف مكانه.
ثانيا: جملة �لفا�صلة يف �لآية �لثانية {اإِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن}  ●

�إن مك�صورة خمففة ترد لعدة معاين فيها �ل�رسط و�لتعليل)75(، 
يكون  �أل  �صاأنهٍ  من  بالأمرين  علمهم  لأن  )باإن(؛  �ل�رسط  يف  وجيء 
ا  �أي�صً بـ)�إن(  �لتعليق  �صبحانه  �لفائدتني)76( وقد ذكر  حمقًقا خلفاء 

�لنفو�ص  تربية  �ل�صيام وهو  �لغاية من فر�صية  حًثا على طلب علم 
قبلها  ما  عليها  دل  �ل�رسط حمذوفة  �ل�صرب)77(، وجملة جو�ب  على 
للخربية  تف�صري  �ل�رسطية  و�جلملة  �لعموم.  على  للدللة  وحذفت 
كاأنه قال: �رسع لكم هذه �لأحكام جميعها �إيثاًر� خلريكم فاإن �صئتم 
�إىل  تطوع(  )فمن  �لغيبة  من  �لتفات  �جلملة  ويف  فافعلوها)78(. 
�خلطاب )�إن كنتم( ليزيد بذلك �لإلهاب و�لتهيج على �لفعل. وقد جاء 
هذ� �للتفات متو�فًقا �أمّت �لتو�فق مع م�صمون �لآية، وكاأن �ملقام قد 
حّتم هذ� �للتفات و�أوجبه؛ وذلك �أن يف �خلطاب مزيًد� من �لهتمام 
و�لعناية باملخاطبني كما �أنه مظهٌر من مظاهر �حل�صارة و�لرعاية 
لقدرهم  و�إعاًلء  ل�صاأنهم  رفعًة  �إليهم  باخلطاب  �هلل  فتوجه  بهم. 

وتهويًنا عليهم لأمر �ل�صيام وم�صاقه، وذلك بالأن�ص باملناجاة.
ُكْم َت�ْضُكرُوَن}  ● ثالثا: �لآية �لثالثة {َوَلَعلَّ

من  �أكرث  له  �للغة  يف  و�ل�صكر  تعليلية،  جملة  �لفا�صلة  جملة 
دللة، قال �بن فار�ص: )�ل�صني و�لكاف و�لر�ء( )�أ�صول �أربعة متباينة 
�لثناء على �لإن�صان مبعروف يوليكه،  �ل�صكر  �لقيا�ص. فالأول  بعيدة 

ويقال �إن حقيقة �ل�صكر �لر�صا بالي�صري()79(.وهو �ل�صقها لالآية
ويف ال�ضطالح: هو �لعرت�ف بالنعمة على جهة �لتعظيم)80(. 

و�إن مل يكن يو�زيها يف �لقدر )81(.
وهو فعل ينبئ عن تعظيم �لنعم لأجل �لنعمة، �صو�ء �أكان نعتًا 
بالأركان  وخدمة  عماًل  �أو  باجلنان،  حمبة  �أو  �عتقاًد�  �أو  بالل�صان، 
اآَل  تعاىل: {اْعَملُوا  قال  �لطاعات،  يتناول جميع  �ل�صكر  فلفظ   .)82(

لطيف  ل�رس  )ت�صكرون(  متعلق  وقد حذف   ]13 ]�صباأ:  �ُضْكًرا}  َداُووَد 
�إر�دة �لعموم. فالغر�ص من �حلذف �أن تذهب �لنف�ص يف �ل�صكر  وهو 
كل مذهب، ول ينح�رس �لذهن يف �ملذكور، ليكون �ملر�د من �ل�صكر 
للرتخي�ص  تعلياًل  �أن يجعل طلبه  نا�صب  ولذ�  �لثناء  �أعم من  ما هو 
�لذي هو نعمة فعلية. وبا�صتقر�ء �لآيات �لقر�آنية �لتي ختمت بال�صكر 
�هلل على عباده  نعم  �أو عن  و�لرتخي�ص  �لتي�صري  تتحدث عن  جندها 
�لفعال  مع  مت�صابهة  بالغية  نكتة  �لفا�صلة  هذه  عام.ويف  ب�صكل 
ملا  )ولعلكم(  )ولتكربو�(  )ولتكملو�(  �خلطاب  ففيها  لها،  �ل�صابقة 
�إلهاب �مل�صاعر و�إيقاظها و�حل�ص على �لفعل، و�لتكرمي  يف هذ� من 
�أو لالإ�صارة �إىل  للموؤمنني بالأن�ص و�لقرب منه، ولبيان عظم �ل�صكر، 
�أن هذ� �ملطلوب مبنزلة �ملرجو؛ لقوة �لأ�صباب �ملتاآخذة يف ح�صوله، 
ر�أفته  بكمال  موقن  و�ملخاطب  نعمة،  �لرتخي�ص  كون  ظهور  وهو 
وكرمه، وهذ� نوع من �للف لطيف �مل�صلك؛ لأن مقت�صى �لظاهر ترك 
)�لو�و(،  �لعطف  بحرف  و�صلت  �صبق)83(،وقد  ملا  علاًل  لكونها  �لو�و 
ولعل �ل�صبب فوق ما ذكرت �تفاقها يف �لإن�صاء مع ما قبلها، حيث 
نلحظ �ن جميع �جلمل �لتي �صبقتها يف هذه �لآية هي جمل �ن�صائية 
يقول �لعلوي عن �لو�و: �أن )من حق �جلمل �إذ� تر�دفت وتكرر بع�صها 
يف �إثر بع�ص، فال بد فيها من ربط �لو�و لتكون مت�صقة منتظمة، كما 
�أن �جلمل �إذ� وقعت موقع �ل�صلة �أو �ل�صفة فال بّد لها من �صمري ر�بط 

� من �لو�و()84(. يعود منها �إىل �صاحبها فال جتد بدًّ
رابًعا: جملة فا�ضلة الآية الرابعَةَّ {َلَعلَُّهْم َيْر�ُضُدون}  ●

فيها  �خلطاب  �لقر�آن)85(  يف  لها  نظري  ل  تعليلية  جملة 
غريه  �إىل  يوجه  قد  ولكنه  معني  حلا�رس  �خلطاب  و�أ�صل  للغائب 
ل�صاحبه  ذكر  يتقدمه  �أن  بد  ل  �لغائب  و�صمري  �لعموم)86(.  ليفيد 
ليخدم  �لغائب  وياأتي �صمري  �أو معنًى،  تقديًر�  �أو  لفظًيا حتقيًقا  �إما 
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ا بالغية جمة من �أهمها �لتخ�صي�ص وتاأكيد �ملعنى وتعظيمه.  �أغر��صً
�لر�صول عن  �صاألو�  �لذين  )عبادي(  يعود على  )لعلهم(  و�ل�صمري يف 
ويف   – نو�ه،  عن  ونهاهم  باأو�مر  م�صى  فيما  �أمرهم  فقد  ربهم 
و�صع  �لغائب  ف�صمري  و�ل�صتجابة،  بالإميان  �أمرهم  �لآية-  هذه 
�ملاأمورين يف قلب �حلدث حتى يتلب�صو� به وهذ� �أكرب د�فع لهم على 
�لتز�م �لأمر و�جتناب �لنو�هي. وجميء �صمري �لغائب؛ لأن �ل�صائلني 
لي�صو� حا�رسين، و�إمنا �خلطاب مع �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ليبلغ 

�ملوؤمنني ما �أخربه �هلل به.

املطلب الرابع: الصلة املعنوية بني مجلة الفاصلة واآلية

اأول: منا�صبة �لفا�صلة {لعلكم تتقون} لآيتها ●
 قال �لإمام �لطربي: )و�أما تاأويل لعلكم تتقون فاإنه يعني به: 
لتتقو� �أكل �لطعام و�رسب �ل�رس�ب وجماع �لن�صاء فيه. يقول فر�صت 
عليكم �ل�صوم و�لكف عما تكونون برتك �لكف عنه مفطرين، لتتقو� 
ما يفطركم يف وقت �صومكم()87(، ومبثل قوله قال �ل�صمرقندي)88(، 

و�لثعلبي)89(، و�لبغوي)90(، 
مع  يتو�فق  ل  �آنفًا  ُذكر  فيما  �ل�صيام  ت�رسيع  علة  ح�رس  �إن 
�إذ بهذ� �ملعنى ي�صبح �لهدف  م�صمون �لآية، ول مع روح �لت�رسيع؛ 
هو  هذ�  ولي�ص  و�جلماع.  و�ل�رس�ب  �لطعام  �جتناب  هو  �ل�صوم  من 
�لعبادة  �ل�صيام ول لأجل ذلك �رسع فح�صب. وما كانت هذه  هدف 
�لعظمى �لتي قال يف حقها �صلى �هلل عليه و�صلم يف �حلديث �لقد�صي: 
)كل عمل �بن �آدم له �إل �ل�صيام فاإنه يل و�أنا �أجزي به()91(. لتكون 
من �أجل هذ� �لجتناب. ولعّل مق�صد �ملف�رّسين من �لقت�صار على ما 
ذكرو� هو �أن هذه �لأ�صياء تدخل يف م�صمون ما يجب �تقاوؤه �أو �أن 

�تقاء �لطعام و�ل�رس�ب ...�إذ� كان هلل فاإنه يحقق مقا�صده. 
مقا�صد  عن  ك�صفا  �ملف�رسين  �أكرث  من  كان  �لزخم�رسي  ولعل 
تف�صري  يف  �حتمالت  عدة  ذكر  حيث  �لآية  هذه  يف  �ل�صيام  ت�رسيع 
هذه �لآية قال: )لعلكم تتقون( باملحافظة عليها )فري�صة �ل�صيام( 
وتعظيمها لأ�صالتها وقدمها �أو لعلكم تتقون �ملعا�صي لأن �ل�صائم 
�ل�صالة  عليه  قال  �ل�صوء  مو�قعة  من  لها  و�أردع  لنف�صه   ،)92( �أظلف 
�ل�صالم: )فعليه بال�صوم فاإن �ل�صوم له وجاء( �أو لعلكم تنتظمون يف 

زمرة �ملتقني لأن �ل�صوم �صعارهم( )93(. 
قلت مل �أجد من �ملف�رسين �لقدماء من �أ�صفى �لغليل يف تف�صري 
هذه �لآية، وربط بني �لآية وفا�صلتها، �إل ما ذكره �لزخم�رسي. و�أما 
من �ملعا�رسين فقد �أو�صح هذه �ملنا�صبة �بن عا�صور بقوله: )لعلكم 
�ل�صيام وما لأجله �رسع، فهو يف قوة �ملفعول  تتقون بيان حكمة 
لأجله )لكْتب( �إىل �أن قال: و�إمنا كان �ل�صيام موجًبا لتقاء �ملعا�صي، 
لأن �ملعا�صي ق�صمان: ق�صم ينجع يف تركه �لتفكر كاخلمر و�ملي�رس 
و�ملوعظة  فعله  على  بالوعيد  يح�صل  فرتكه  و�لغ�صب،  و�ل�رسقة 
عن  �لنا�صئة  كالأمور  طبيعية  دو�ع  من  ين�صاأ  وق�صم  �لغري.  باأحو�ل 
�لغ�صب وعن �ل�صهوة �لطبيعية �لتي قد ي�صعب تركها مبجرد �لتفكر، 
فجعل �ل�صيام و�صيلة لتقائها، لأنه ُيعّدل �لقوى �لطبيعية �لتي هي 

د�عية تلك �ملعا�صي( )94(.
ملا كلف �هلل عباده بفري�صة �ل�صيام عرب بقول )ُكتب(، وهذه 
)95(؛ لذلك جاءت  �لنف�ص  �ل�صاقة على  �لتكاليف  �ل�صفة ت�صتخدم يف 
لأجله  وما  �ل�صيام  من  �حلكمة  لبيان  تتقون(  )لعلكم  �لآية  فا�صلة 
على  و�أهوَن  �أخفَّ  �أد�وؤه  يكون  حكمته  تظهر  �لذي  و�ل�صيء  �رسع. 

�أجلها  من  �لتي  و�حلكمة  كيف  م�صّقة،  فيه  كان  ولو  حتى  �لنفو�ص، 
يقول  حتقيقه،  يف  وي�صعون  �لإميان  �أهل  يرغبه  �أمر  �ل�صيام  �رسع 
�لتقوى...  �إنها  �لكبرية من �ل�صوم...  �لغاية  �صيد قطب: )وهكذ� تبنى 
هذه  توؤدي  �لتي  وهي  �لقلوب،  يف  ت�صتيقظ  �لتي  هي  فالتقوى 
�لتي حتر�ُص هذه  لر�صاه... و�لتقوى هي  و�إيثار�ً  �لفري�صة طاعة هلل 
�لقلوب من �إف�صاد �ل�صوم باملع�صية، ولو تلك �لتي تهج�ص يف �لبال، 
و�ملخاطبون بهذ� �لقر�آن يعلمون مقام �لتقوى ووزنها. وهذ� �ل�صوم 
�أد�ة من �أدو�تها، ومن ثم يرفعها �ل�صياق �أمام عيونهم هدفًا و�صيئًا 

يتجهون �إليه عن طريق �ل�صيام()96(. 
ومن �أ�رس�ر تذيل �آية �ل�صيام بقوله: )لعلكم تتقون( �أي�صًا. �إن 
عبادة �ل�صوم قائمة على ما �أحلَّ �هلل من �ملباح وما حرم؛ وهذ� �رس 
من �أ�رس�ر �لعبادة، و�لذي يف�صل فيها هو �لوقت �لزمني، فقبل �لفجر 
�لطعام حالل، وبعده حر�م، وكذ� يف �ملغرب، ول ر�دع عما حرم �هلل 
�لقر�آنية منا�صبة مع عبادة  �لفا�صلة  لذ� خ�صها �هلل يف  �لتقوى؛  �إل 
�لإميان  �لأثر يف تركيز  لها  – ملا  – و�لعباد�ت كلها جليلة  جليلة 
يف �لقلوب لذلك يعقب �هلل يف كثري من �آيات �لأحكام بقوله: {لعلكم 

تتقون}، {ولعلكم توقنون}، {ولعلكم تذكرون}. 
بند�ء  �فتتحت  �لآية  �إن  حيث  �لآية،  يف  �أخرى  منا�صبة  وثمة 
على  �لإميان خري حافز  ليكون  اآَمُنواْ}   الَِّذيَن  َها  اأَيُّ �ملوؤمنني {َيا 
�لآية، وهذ� ما يطلق  باأول  �لفا�صلة  �لتقوى؛ وهذ� يك�صف عن تعلق 
عليه �لعلماء �لتقابل �للفظي )�أو �لتو�صيح( بني مطلع �لآية يف ند�ء 
�ملوؤمنني مع ح�صن ختام �لآية بالتقوى. و�جلامع بينهما �أن كالهما 
عبادة  �أّن  كذلك  �ملنا�صبة  وجوه  ومن  �لهمم.  �أ�صحاب  �إىل  يحتاج 
�ل�صوم عبادة خفية ل يعلمها �إل �هلل فهي �رس بني �لعبد وربه، وكذلك 
�لإميان �رس بني �لعبد وخالقه فلما �جتمع �ل�رس و�خلفاء يف �لإميان 
�أمار�ت �ل�رس  �أن تكون �لفا�صلة م�صتملًة على  وعبادة �ل�صوم نا�صب 
و�خلفاء وهي )�لتقوى( �إذ �إنها من جماهد�ت �لنف�ص يف �لحرت�ز عن 
�ملحرمات و�لإقبال على �لطاعات وعملها �لقلب قال �صلى �هلل عليه 

و�صلم: )�لتقوى ها هنا...( و�أ�صار �إىل قلبه
ثانيا: منا�صبة �لفا�صلة {اإِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن }: لآيتها  ●

من  �صور  ثمان  يف  �آيات،  ع�رس  فا�صلة  �جلملة  هذه  جاءت 
�لقر�آن �لكرمي )97(. وجميعها فا�صلة لآية من �آيات �لت�رسيع )عقيدة 
وعباد�ت( لذلك جندها يف �ل�صورة �ملكية و�ملدنية، وقد رجحنا �أنه 
ل ن�صخ يف �لآية وعلى هذ� يكون �ملعنى {اإن كنتم تعلمون} �أي: 
تعلمون فو�ئد �ل�صوم على رجوعه لقوله: {وعلى الذين يطيقونه} 
باأن كان �ملر�د بهم �لقادرين. �أي: �إن كنتم تعلمون فو�ئد �ل�صوم دنيا 

وثو�به �أخرى. 
تعلمون(  كنتم  )اإن  قال:  حيث  وجيه  ر�أٌي  �ملنار  ول�صاحب 
�إن كنتم ت�صومون تقليد�ً من غري فقه ول علم  وجه �خلريية فيه ل 
ب�رس �حلكم وحكمة �لت�رسيع، وكونه مل�صلحة �ملكلفني لأن �هلل غني 
عن �لعاملني، �أو �إتباعًا لعاد�ت �خللطاء و�ملعا�رسين. وقد ذكر بع�ص 
�ملف�رسين �أن �خلطاب فيها لأهل �لرخ�ص، و�أن �ل�صيام خرٌي لهم من 
�لرتخ�ص بالإفطار، وهذ� غري مطٍرد ول متفق عليه وتنافيه �أحاديث 
وردت)98(. وتعقيبًا على ما �صبق ميكن �لقول: ملا فر�ص �هلل �ل�صيام 
�لذين يباح لهم  �لأعذ�ر  �أ�صحاب  �لآية ليبني  على عباده جاء بهذه 
�لفطر بجمل �رسطية {فمن كان منكم مري�ضاً اأو على �ضفر} وعلى 
�لذين يتكلفون �ل�صيام وي�صق عليهم كال�صيخ �لكبري و�ملري�ص �لذين 
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يرجى �صفاوؤه فدية عن كل يوم يفطره ثم جاءت جملة �رسطية ثانية؛ 
لتفيد �أن من قدر �لفدية تربعًا منه فهو خرٌي له، و�صيامكم مع حتمل 
�مل�صقة خري لكم من �إعطاء �لفدية ثم جاءت جملة �لفا�صلة {اإن كنتم 
�لعظيم لل�صوم  �لف�صل  تعلمون}، وهي جملة �رسطية ثالثة؛ لتبني 
�لآية  عند �هلل تعاىل ترغيبا فيه وتعظيما ل�صاأنه كما كانت فا�صلة 

�ل�صابقة.
ثالثاً: منا�صبة �لفا�صلة {َوَلَعلَُّكْم َت�ْضُكرُوَن}: لآيتها ●

�هلل  ذكرها  عظيمة  بنعٍم  �لآية  هذه  يف  �لأمة  على  �هلل  �منت 
�أْن جعله هدًى لها،  �إنز�ل �لقر�آن، وكونه يف رم�صان، ثم  مرتبة من 
– �ملر�ص  �لأعذ�ر،  لأ�صحاب  و�لرتخ�ص  �ل�صيام  فر�صية  تاأكيد  ثم 
و�ل�صفر –، ثم بيان �حلكمة من �لت�رسيع – �إر�دة �لي�رس ل �لع�رس – ثم 
�ضهد  {فمن  لقوله:  رم�صان  بّلغنا  �أن  �لعمر  �أمّد  وباأن  �حلياة  نعمة 
{ولتكملوا  لقوله:  رم�صان  لإمتام  �حلياة  نعمة  ثم  ال�ضهر}،  منكم 
�لثناء  ويلزمه  �إنعام،  مقام  فاملقام  �لهد�ية،  نعمة  ثم  العدة} 
{ولعلكم  بقوله  عرب  لذلك  بالعمل،  وثناء  بالل�صان،  ثناء  �هلل  على 
ت�ضكرون} تذكري�ً بف�صله، و�أنه �رسع ما ي�صتوجب مما يبلغهم مر�تب 
خالفًا  ت�ضكرون}  {ولعلكم  ��صمية  �جلملة  وجاءت  و�لكمال،  �لرب 
بعبادة  مرتبطتان  �أنهما  حيث  )تكربو�(  )تكملو�(  قبلها  للجملتني 
�أن  بد  �آلئه فال  �ل�صكر هلل على  �أما  خم�صو�صة يف زمن خم�صو�ص، 
�خلرب  وجاء  منهما،  ب�صيء  يخ�ص�ص  ول  و�ملكان،  �لزمان  ي�صتغرق 
فعاًل م�صارعًا )ت�صكرون(؛ ليفيد جتدد �لتنا�صب مع حال �ملوؤمن �لذي 

ي�صكر �هلل كر�ً ل ينق�صي)99(.
رابعاً: منا�صبة فا�صلة {َلَعلَُّهْم َيْر�ُضُدوَن} لآيتها  ●

�لقر�آن، ومطلع هذه  تكرر يف  �لآية مل  فا�صلة هذه  �أن  ذكرت 
�لأهلة(.  عن  )ي�صاألونك  ورد  فقد  �أي�صًا  يتكرر  مل  مو�صعه  يف  �لآية 
�لآية،  بهذه  �إل  يرد  مل  �صاألك(  )و�إذ�  �ل�صيغة  بهذه  �أما  )ي�صتفتونك( 
يف  )عبادي(  ��صم  فيها  يظهر  �لتي  �لقر�آن  يف  �لوحيدة  �لآية  وهذه 
�لوقت �لذي عرب فيها عن �لنبي )بال�صمري( )و�إذ� �صاألك(، وعن ذ�ته 
�لعلية بال�صمري �أي�صًا )عني(، فاإظهار )�لعباد( م�صهد �إكر�م يفوق كل 
�حلر�يل:  �حل�صن  �أبو  يقول  لند�ئهم)100(.  ا  ل�صوؤ�لهم وحبًّ �صوقًا  خيال 
)�إذ� كان هذ� �لتلطف بال�صائلني فما ظنك بال�صالكني �ل�صائرين()101(. 
وتنبيهًا  وتكرميًا  ت�رسيفًا  �إليه  و�أ�صندها  بالعبودية  لهم  �صهد  فاهلل 
للموؤمنني باأن تزيدهم �لعبادة ُذّل و�نك�صار� وقربًا، منه ليكونو� من 
�لر��صدين، لذلك كانت �لفا�صلة )لعلهم ير�صدون(. وثمة منا�صبة بني 
�لآية وفا�صلتها وهي: )�أنه ملا ذكر حال �ل�صائمني �لقائمني �إميانًا 
و�حت�صابًا وذكر �صوؤ�لهم عن ربهم)102(. ل�صعورهم بالقرب منه �أكرث 
فاأكرث يف هذ� �ل�صهر �لعظيم وبعيد �ل�صوؤ�ل ياأتي �جلو�ب )فاإين قريب( 
حيث )�لفاء( �لتي �أفادت �لتعقيب، فبمجرد �صدور �ل�صوؤ�ل عنهم �أعلن 
فاإنه  وبينهم  بينه  و�صاطة  دون  مبا�رسة  لهم  و�إجابته  منهم،  قربه 
يجيب دعو�تهم بنف�صه ول يوكلها لغريه. قال فعلت كل ذلك )لعلهم 
قال  وملا  ودنياهم.  دينهم  مل�صالح  يهتدون  �أي  ير�صدون()103(. 
وليوؤمنوا بي} وعطفها بالفاء ليرتتب  �صبحانه {فلي�ضتجيبوا ل 
على ما �صبق ترتيبًا تعاقبيًا �رسيعًا وهي �لنتيجة �ملتوقعة من كل 
�أهاًل  �صار  ملوله  �ل�صتجابة  ح�صن  من  �ملوؤمن  حتقق  فاإذ�  عاقل، 
�أ�صمر �ل�صم �لظاهر تاأن�صا  لدرجات �ملوؤمنني و�إ�صفاقًا ورحمة بهم 
ملا يف �ل�صم �لأعظم من �لهيبة و�جلالل، فلما كان ذلك منه نا�صب �أن 
يقول: �أْي �أعطيكم هذ� لتكونو� من �ملهتدين. وقيل عن وجه منا�صبة 

�لفا�صلة �أن فيه تعري�صًا بليلة �لقدر، حيث ذكر ذلك عقب رم�صان. 
�أي: لعلهم ير�صدون �إىل معرفتها. قلت: ملا �أمر بال�صيام وبني مق�صده 
جاءت �لآية �لآمرة بالدعاء و�ل�صتجابة، و�لدعاء �أ�صل �لعبادة ويف 
�حلديث )�لدعاء هو �لعبادة()104(، فاإذ� ُعلم ذلك فاإن فاعل ذلك يكون 

من �لر��صدين؛ لذلك ختمت �لآية بـ )لعلهم ير�صدون(.
خام�ضاً: منا�صبة �لفا�صلة{ َُّلَعلَُّهْم َيتَُّقوَنَّ} لآيتها  ●

بربطها  �لآية  هذه  يف  �لفا�صلة  عالقة  �لآية  هذه  يف  �صنبنّي 
باأكرث من فقرة من فقر�تها.

َياِم الرََّفُث اإِىَل ِن�َضاِئُكْم}  قال �هلل تعاىل: {اأُِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة ال�ضِّ
�رّسف �هلل �ملوؤمنني بت�رسيفات عدة يف �لآيات �ل�صابقة، وهذ� ت�رسيف 
�لأمة وذلك من تقدمي  �لتخ�صي�ص لهذه  )�أحل لكم( حيث فيه  جديد 
�صبه �جلملة )لكم( على نائب �لفاعل )�لرفث()105(. ومل ي�رسح بلفظ 
�جلاللة ت�رسيًفا لأمة حممد �صلى �هلل عليه و�صلم وكاأنها ت�صتحق هذ� 
)لعلهم  و�لت�رسيف  �لعطاء  هذ�  كل  و�لإباحة  و�لتخفيف  �لت�رسيف 

يتقون(.
َفَتاَب  اأَنُف�َضُكْم  َتْخَتاُنوَن  ُكنُتْم  اأَنَُّكْم  اللَُّ  {َعِلَم  تعاىل:  قوله 

َعَلْيُكْم و ََعَفا َعنُكْم}
وهي  عليهم  �أخرى  بنعمة  �لآية  هذه  يف  �صبحانه  �هلل  يلوح 
�ل�صرت عليهم، فما �أظهر �أمرهم �إل حني �أظهروه، وما �رسح بفعلهم �إل 
وقت ك�صفوه)106(. و�أظهر �حلق ��صمه يف مو�صع �لإ�صمار ملزيد من 
�لهيبة، ومبقد�ر ما فيه من �لهيبة فاإن فيه من �لتوّدد و�لتلطف. كذلك 
ويف قوله: )تختانون( �أي: تتطلبون من �لنف�ص �خليانة دون ت�رسيح، 
حيث كان �ل�صحابة يف �رس�ع �صديد مع �أنف�صهم، ف�صهوتهم تدفعهم 
ومر�قبة �هلل متنعهم فلما كان ذلك منكم، وظننتم �أنكم وقعتم باحلرج 
�أخربكم باأنه )تاب عليكم( حيث فعلتم ما فعلتم و�أنتم تظنونه حمرمًا 
ا )لعلكم تتقون(. فالتقوى �لتي هي  و)عفا عنكم( ما كان منكم �أي�صً
)فعل �لطاعات و�جتناب �ملحرمات( هي �لتي دفعتهم �إىل �لمتناع 
عما �ألب�ص عليهم، فاإتيانهم لالأفعال �و �متناعهم عنها كل ذلك بد�فع 
من �لتقوى ولأجل �لتقوى. قوله تعاىل: {َفالآَن َبا�رِصُوُهنَّ َواْبَتُغواْ َما 
َكَتَب اللَُّ َلُكْم} ذكر �ملف�رسون يف قوله تعاىل )و�بتغو� ما كتب �هلل 
لكم( �أقو�ًل عدة، �أوردها �لفخر �لر�زي يف تف�صريه وذكر �لوجه �لثامن 
فقال: )وثامنها يعني: �طلبو� ليلة �لقدر وما كتب �هلل لكم من �لثو�ب 
فيها �إن وجدمتوها، �إىل �أن قال: فتقدير �لآية {فالآن با�رصوهن حتى 
تتخل�ضوا من تلك الواطر املانعة عن الإخال�س يف العبودية، واإذا 
العبودية يف  تخل�ضتم منها فابتغوا ما كتب الل من الال�س يف 

ال�ضالة والت�ضبيح والتهليل وطلب ليلة القدر})107(. لعلهم يتقون.
ُ اللَُّ اآَياِتِه  قوله تعاىل: {ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّ َفالَ َتْقَرُبوَها َكَذِلَك ُيَبنيِّ

ِللنَّا�ِس َلَعلَُّهْم َيتَُّقون}.
�لتعظيم  منها  �لإ�صارة،  ل�صم  عدة  معاين  �لبالغيون  ذكر 
�إليه،  للم�صار  �لإ�صارة  ��صم  بعد  �لو�ردة  �ل�صفات  و�إثبات  و�لتعليل، 
�لأحكام  من  ذكر  ما  كل  تعظيم  �أي:  للتعظيم  )تلك(  �لإ�صارة  و��صم 
وبا�صتعمال  �إليه،  بن�صبتها  تعظيمها  على  ودل  �ل�صيام.  �صوؤون  يف 
��صم �لإ�صارة �لد�ل على �لبعد. و�أردفه بتحذير �صديد )فال تقربوها(، 
ويندرج  ا،  �أي�صً �لتعظيم  على  ليدل  جديد،  من  �لإ�صارة  با�صم  و�أ�صار 
�لإظهار يف  �إىل  بالإ�صافة  و�لتخويف،  و�لتهويل  �ملرتبة  علو  حتته 
�إىل  �لنفو�ص. و�أ�صيفت )حدود(  �لإ�صمار؛ ليوقع �ملهابة يف  مو�صع 
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لفظ �جلاللة )�هلل( حتى يتهيب �ملوؤمنون جماوزتها �إميانا منهم باأن 
�ملكلف ل يجوز له �أن يتجاوزها �إىل غريها، ومع �صعة هذه �حلدود 
هذ�  فدخل  تعظيم،  من  فيها  ما  بقدر  �خت�رستها  �لإ�صافة  �أن  �إل 
�أنها  �أحكام، ول �صك  �لرتكيب �لإ�صايف )حدود الل( كل ما ذكر من 
حدود جليلة �لنفع عظيمة �لقدر و�جلدوى، حري بامل�صلمني �لنتباه 

لها و�لتز�مها وعدم جماوزتها)108(، لعلهم يتقون.

خامتة 
نقاط  الدرا�ضة يف  اإليه  انتهت  ما  اأجمل  القلم  اأ�ضع  اأن  قبل 

اأبرزها: 
جميع جمل فو��صل �آيات �ل�صيام جمل ��صمية. �خلرب فيها . 1

جملة فعلية، فالفا�صلة يف �لآيات �خلم�ص فعل م�صارع، و�لذي يفيد 
و�جتهاد  عمل  �صهر  �ل�صهر  هذ�  �أن  على  يدل  مما  و�لتجدد،  �حلركة 

وحركة وقوة وجهاد و�نتاج.
�آيتان كانتا . 2 �آيات �ل�صيام ختمت بـ)لعل(،  �آيات من  �أربع 

�لدكتور  يقول  �آيتني)لعلهم(  �آخر  ويف  )لعلكم(،  �خلطاب  ب�صمري 
�أحمد نوفل: )لعّل �ملر�د ب�صمري �ملخاطب و�لدورة يف حالة �نعقاد 
وتوزع  �لدورة،  �نق�صاء  بعد  فجاءت  �لغائب،  ب�صمري  )لعلهم(  �أما 

�خلريجون على �أرجاء �لأر�ص ين�رسون �لعلم وتعاليم (
بـ{. 3 وختمت  تتقون}  بـ{لعلكم  �ل�صيام  �آيات  �فتتحت 

لعلهم يتقون} فبالتقوى بد�أت وبالتقوى ختمت �إ�صارة منه �صبحانه 
�إىل �أن �لتقوى هي �لهدف �لأ�صمى لل�صيام.

له . 4 و�لإظهار  مظهرة،  )�لفو��صل(  كلمات  حروف  جميع 
و�لدليل  �ل�صوتي  �لإظهار  �أن  – �أعني  �لدللة  ن�صيب يف  ��صمه  من 
متالزمان، فالإظهار يف )�لتقوى( يوحي باأن �ل�صائم ل بد �أن تظهر 
�إنهما  حيث  �إدغام  ول  �إخفاء  فيها  ياأت  ومل  �لتقوى،  جو�رحه  على 
�آثار  �أن تظهر  �أر�د  �أن �هلل  �إل  يحتاجان عند �لنطق بهما مدة زمنية 
�ل�صيام على �ل�صائم مبا�رسة دون تاأخر، هذ� ما �أفاده �لإظهار يف 
وليكون  )ير�ضدون(،  )ت�ضكرون(  )تعلمون(  )تتقون(  �لآيات  فو��صل 

رم�صان �صهر تقوى وعلم و�صكر و�إر�صاد.
فا�صلة �لآية �لأوىل {لعلكم تتقون}، ثم قال بعد �لإلز�م . 5

بال�صيام {ولعلكم ت�ضكرون} ليذكرنا �صبحانه بالنعم، و�أنها �صبب 
لل�صكر، فاأمرنا مبالزمة �لتقوى تاأدًبا مع نعمة �ل�صكر، �إل �أن �لعتبار 
�لأكل  عن  �لمتناع  من  �جلو�رح  تعمله  مبا  يكون  ل  �ل�صيام  يف 
و�ل�رسب و�جلماع، و�إمنا �لعربة منه �آثارها يف �لقلوب، فاإن �أحدثت 
�أُديت على وجهها، وكان ما  رحمة بالعباد ورهبة من �خلالق، فقد 

�أر�ده �هلل من هذ� �لتكليف )109(. 
�لفا�صلة �لقر�آنية-ب�صكل عام-لها دللت لغوية وبالغية . 6

وتوجيهية ونف�صية ولي�صت عبثية
�أو �للني و�إحلاق . 7 فو��صل �آيات �ل�صيام ختمت بحرف �ملد 

�لنون، وكان حل�ضور حرف النون وظيفتان: 
الأوىل: تعود لطبيعته �لأنفية وما فيه من غنة، �أ�صبغت على  �

�لآية جو �لأن�ص و�لهدوء و�ل�صكينة، و�ل�صائم ل بد �أن يكون يف �صكون 
وهدوء، وهذ� حال �ملتقي، فجاءت �لفو��صل بالنون و�لتي تفيد ما 

ذكرت بالإ�صافة �إىل �لتطريب و�لرتنيم)110(.
الثانية: ت�صبهه بوظيفتها، حيث �صعفها ميكن من �لنتقال  �

بي�رس من �آية �إىل �أخرى.

توصيات: 
يو�صي �لبحث بدر��صة منا�صبة �لفا�صلة لآياتها يف جميع  ♦

�آيات �لأحكام يف �لقر�آن �لكرمي
و�إعد�د �لبحاث �لقوية يف هذ� �ملجال ♦
�لف�صائيات  ♦ عرب  �للطيفة  ��رس�ره  مع  �ملو�صوع  تناول 
و�ملنابر
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