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  دراسة قرآنية ) لزمن وأجزاؤه في القرآن الكريم (وحدات ا
  

  **د. أحمد سعيد صالح عزام 

  الملخص
كما ورد في  –الزمن وتقسيمه إلى وحدات وأجزاء تناولت هذه الدراسة موضوعًا مهما، أال وهو    
ية، ثم ذكر عريف الزمن والوحدة والجزء، من الناحية اللغوية واالصطالحيفبدأ الباحث فيه  -القرآن

  . بشكل عامالتراكيب واأللفاظ الدالة على الزمن، كما بين وحدات الزمن في القرآن 

من  -ثم عرض أجزاء الزمن في اليوم، المشتمل على أجزائه في الليل، وأجزائه في النهار، وتطرق    
، كما وردت في اتهاإلى بيان أوقات الصالة المفروضة في القرآن وتحديد أوق - خالل ذكر هذه األجزاء

  .السنة الشريفة
 الليل، فترات في ئهاأجز  عن للحديث تطرق النهار، فترات في الزمن أجزاء عن الباحث تحدث كما    

 بعد وما الفجر، إلى أجزائه تفصيل في تدرج ثم والعشاء، المغرب فترتي عن خاصة فيه، القول فأسهب
    .الشمس طلوع حتى الفجر،

أ األوقات واألزمنة إلى وحدات الباحث إلى نتائج، أهمها: أن القرآن الكريم جزَّ  وفي نهاية البحث خلص   
  وأجزاء، لما لها من أهمية بالغة في حياة المسلم وتنظيم وقته واستغالله.

Abstract  
Time's Units and Parts in the Holy Qur'an 

    This research deals with a very important subject in the life . It's the time and  
its division into units and parts .  
The researcher begins his research with some linguistic and idiomatic 
definitions for time and its units and parts . First, he mentions the structures and 
words that indicate the time in the Holy Qur'an , then he displays and talks 
about it in general. 
Secondly, he presents the time during day and night and its parts. Then he 
mentions the time of prayers as they are in our prophet's " Sunna ." 
As the researcher talked about parts of time during the day he also turned to its 
periods during the night then he dwells in talking about it especially periods of 
Magrib and Isha'a then he gradate to talk about it in details till Fajer and and 
beyond it till the sunrise. 
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Finally, he concludes that the Qur'an divides the time into units and parts and 
shows their extreme importance on the Muslim's life, when they organize, 
control and exploit it perfectly.              

  :المقدمة
  الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده:

 العنصرين، هذين أحد من ينفلت أن يمكن وال المخلوق، الكون هذا بناء أساس هما والمكان الزمان  
  . الحياة قيد على دام ما بهما، إال تستمر وال حياته تقوم ال –الكون هذا من كجزء - واإلنسان

 االهتمام ذلك وكتاباتنا وأدبياتنا حياتنا في نجد ال أننا إال اإلنسان، حياة في منالز  أهمية ورغم    
 حياتنا، بتنظيم يتعلق ألنه؛ عنه بالحديث الناس أحق -كمسلمين– أننا مع. المهم العنصر بهذا البالغ

 قومت للحياة اإلسالمي الدين فلسفة وألن الزمن، لحظات من لحظة بكل واالنتفاع الوقت واستغالل
 ومن .وعقاب وثواب وحساب جزاء دار واآلخرة وعمل، وابتالء وامتحان اختبار دار الحياة أن على
  . أهمها بل المسلم، اهتمامات أحد الزمن يكون أن بد ال هنا

 ومرادها، مبتغاها إلى تصل لم رقيها، في وانطلقت وتطورت تحضرت التي األمم إلى نظرنا وٕاذا     
 التي األمم بينما. تملك ما أغلى من الوقت كان بل حياتها، في كبيرة قيمة له نالزم كان أن بعد إال

  .تملك ما أرخص الوقت وكأن الزمن، في زاهدة كانت وتراجعت، تخلفت
  أهمية البحث ودوافعه:

فهي نعمة تستحق أن تذكر كلما  ،اهللا بها على البشر من أعظم النعم التي منَّ  ،إن نعمة الزمن    
  .يهسان نعم اهللا علتذكر اإلن

  .هذا الموضوع المهم في حياة الناسهذا هو السبب األول الذي دفعني للبحث في    
ما قال النبي ك -فحالهم والسبب الثاني هو ما رأيته من زهد أكثر الناس في هذه النعمة العظيمة،   

 المسند الجامع( "ما كثير من الناس، الصحة والفراغنعمتان مغبون فيه"  –صلى اهللا عليه وسلم
: وتعليق شرح الناصر، ناصر بن محمد :تحقيق ،البخاري اهللا عبد أبو إسماعيل بن محمد ،الصحيح

  ).بيروت - دار الفكر ،8/88،6412، م1998، الطبعة األولى، البغا ديب مصطفى. د

لوقت، في هو ما رأيته من مكانة الزمن وأهمية ا والسبب الثالث الذي كان دافعًا لهذا البحث،     
  .واسعة في هذين المصدرين العظيمينفقد احتل هذا الموضوع صفحات  ،رسوله كتاب اهللا وسنة
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لما لهذا  ،م الزمن والوقت إلى وحدات وأجزاء: اهتمام القرآن الكريم بتقسيوالسبب الرابع واألهم     
  . م من أهمية كبيرة في حياة المسلمالتقسي

   منهج الباحث في البحث:
 ،فيه إلى عدة قضايا متعلقة بالزمنفتطرق  ،الوصفي حث المنهجث في هذا الباختار الباحأوًال: 

  .وبيان وحداته وأجزائه
التحليالت بنتائج ليخرج من خالل هذه  ،المنهج التحليلي - مع المنهج الوصفي -: سلك الباحثثانياً 

التي  واستنبط بعض األمور ،بل أدلى بدلوه فلم يكن مجرد ناقل لآلراء واألقوال، ،ذات قيمة علمية
  .يظن أنها جديدة في موضوعها

، وكان والعديد من األحاديث النبوية اعتمد الباحث على المصدر األول وهو القرآن الكريم، :ثالثاً 
  .  لبحث نصيب األسدألقوال المفسرين وأهل اللغة العربية في ا

  خطة البحث:
  : يليكما مباحث وخاتمة،  أربعةوقد قسم البحث إلى  
  .) لغة واصطالحاً والوحدة ،(الزمن المبحث األول: مفهوم -
  .المطلب األول: مفهوم (الوحدة) لغة واصطالحا  
  .مفهوم (الزمن) لغة واصطالحاً  :المطلب الثاني  
  . (الزمن) في القرآن يب الدالة على: األلفاظ والتراكالمبحث الثاني -
  .الكريم: وحدات الزمن في القرآن المبحث الثالث -
  .اليوم الواردة في القرآن الكريم : أجزاءالمبحث الرابع -
  .أجزاء النهار الواردة في القرآن :المطلب األول 

  .المطلب الثاني: أجزاء الليل الواردة في القرآن
  :(الزمن، والوحدة والجزء) لغة واصطالحاً  مفهوم - المبحث األول
  :(الزمن) لغة واصطالحاً  مفهوم -المطلب األول
عرف ابن منظور(الزمن) "بأنه: اسم لقليل الوقت وكثيره. والزمن والزمان (العصر)، : التعريف اللغوي

والجمع أزمن وأزمنة، وزمن زامن: شديد، وأزمن الشيء: طال عليه الزمان، واالسم من ذلك الزمن 
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نة، ويقع على مدة والزمنة، وأزمن في المكان: أقام له زمانًا، والزمان يقع على الفصل من فصول الس
منظور، الطبعة األولى،  ابن مكرم نب محمد الدين جمال ،العرب لسان( .والية الرجل وما أشبهه"

  ).بيروت ،والنشر للطباعة صادر دار  ،13/199، 1990
ُيعرف (الزمن) اصطالحًا بأنه "مقدار من الدهر، وكذلك هو مقدار من الزمن المفهوم االصطالحي: 
، اإلسالمية الشؤون األوقاف وزارة، الكويتية الفقهية الموسوعة( .وقيل للعمل" المفروض ألمر ما،

فهو عبارة عن "ساعات الليل والنهار، ويشكل ذلك الطويل من  )،44/102، 2006الطبعة االولى، 
 مجلة واإلرشاد، والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إدارات العامة الرئاسة(" .المدة والقصير منها

ه)، ويرى ابن كثير بأن الزمن 1426-1425، 325ص/  74ج السعودية – اإلسالمية البحوث
 الفداء أبو ،العظيم القرآن تفسير( ."لزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم، من خير أو شر" هو

، الثانية الطبعة سالمه، محمد بن سامي: تحقيقابن كثير،  ،القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل
 م2002 ،الطبعة األولى ،الصفا مكتبة وطبعة ،والتوزيع للنشر طيبة دار: م، الناشر1999

  .وعبر عنه بالعصر)، 8/480
 آدم بني حركات ربط كثير ابن ألن؛ التعريف هذا للزمن تعريف أشملو  :التعاريف بين من الترجيح
 قد ضافيةإ معاني التعريف ضم ،وهكذا وشرها خيرها اإلنسان حركات وشملت الحياة، فجعله بالزمن،

  .التعريفات من غيره في -الشمول بهذا –نجدها ال
  :مفهوم (الوحدة والجزء) لغة واصطالحاً  - المطلب الثاني

مربع طول أحد أضالعه وحدة من وحدات  –في الرياضة الهندسية –"المربعة الِوحَدة في اللغة:
، الوسيط المعجم ( .دة"القياس الطولي، كالذراع المربعة، وهي مربع كل ضلع من أضالعه ذراع واح

)، وفي قطع النقد الدعوة دار: الناشر 2/1017، وآخرون مصطفى إبراهيم، العربية اللغة مجمع
"وحدة النقد: وهي وزن ثابت من معدن معين العيار، يحدده  .المتداولة في البيع والشراء كذلك يقال

 الطبعة، عمل فريق بمساعدة د،الحمي عبد مختار أحمد ،المعاصرة العربية اللغة معجم( .المشرع"
و(ِحدًة): "َيِحُد حدًة، وكل شيء على حدة، أي  )الكتب عالم :الناشر، 3/2412، 2008 األولى،

منفردًا وحده، كما يقال: اجعل كل نوع من تمرك على حدٍة، وِحدُة الشيء توحده، وهذا األمر على 
  .)3/450، 1990 ،منظور ابن(. ِحدته وعلى وحده"
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ر ال اهي الوحدة التي يتم بها تمييز القيمة أو المقدار، فالمقد: وحدة القياسف :االصطالح الوحدة في
 حداتو فالوحدات شيء أساسي ومهم جدًا في عملية القياس. و  ...معنى له دون أن يتم ذكر وحدته

والتي تهم  ،المختلفة قط، بل تتضمن العديد من المقاديرالقياس ليست مختصة في مقدار معين ف
وحدات لقياس المساحات ووحدات  لناس سواء في الحياة العملية أم في األمور العلمية، فهناكا

لقياس األحجام  ووحدات لقياس الكتلة ووحدات لقياس الزمن والوقت وغير ذلك العديد من الوحدات 
، ام للكتلةمن أشهر وحدات القياس هي المتر للطول والثانية للزمن والكيلو جر ... و المختلفة والمتنوعة

   .)1(وغير ذلك العديد من الوحدات
: "القطعة من الشيء، وما يتركب الشيء منه ومن غيره والنصيب. وكذلك هو: الجزء الجزء في اللغة
جوهر ذو وضع ال يقبل االنقسام أصًال، ال بحسب الخارج وال و  –عند المتكلمين–الذي ال يتجزأ 

ام من أفراده، بانضمام بعضها إلى بعض. والجزء بحسب الوهم أو الفرض العقلي. تتألف األجس
هو الجزء الكسري من الّنسب إذا وضع على صورة كسر عشري  -في علم الرياضة –لعشريا
 وآخرون، مختار أحمد( .قطعة أو قسم من الشيء"" )، فالجزء1/120 وآخرون، مصطفى إبراهيم("

2008 ،1/368 .(  
 Ix w v  u yH ، ومنه قوله تعالى:بعض: النصيب والالجزءأما في االصطالح:     
 الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو، القرآن تفسير في التنزيل معالم(). 15الزخرف: (

 التراث إحياء دار :الناشر 7/208، 1420 األولى، الطبعة المهدي، الرزاق عبد :تحقيق، البغوي
 مخلوف بن محمد بن الرحمن عبد زيد أبو ،نالقرآ تفسير في الحسان الجواهر(. )بيروت– العربي

 األولى، الطبعة الموجود، عبد أحمد عادل والشيخ معوض علي محمد الشيخ :تحقيق الثعالبي،
وهو  ،القطع من الشيءفالجزء هو " .)بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر ،8/329، 1418

 بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد(.حظًا"، فكأنهم جعلوا جزءًا من عباده نصيبًا له و بعض الكل

                                                            

وحدات أساسية وهذه الوحدات السبعة األساسية تعبر عن كميات  )7() ويتضمن نظام الوحدات الدولي 1(
وكمية والحرارة واإلضاءة فيزيائية مختلفة سبعة، هذه الكميات، هي الطول والزمن والكتلة والتيار الكهربائي 

أما الوحدات التي تدل على هذه المقادير وعلى الترتيب هي المتر والثانية والكيلو جرام واألمبير  المادة،
  .بتصرف )http://mawdoo3.co(ما هي وحدات القياس والكلفن والشمعة والمول.
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 الكتب دار 5/48، 1422 األولى الطبعة محمد، الشافي عبد السالم عبد: تحقيق عطية، بن تمام
 غوامض حقائق عن الكشاف( ."وكما يقال: الولد بضعة من والده وجزٌء له" .بيروت) -العلمية
 4/241، 1407 ،الثالثة الطبعة الزمخشري، اهللا جار أحمد بن عمرو بن محمود القاسم أبو ،التنزيل
سم بالسنة أي "مق –إذا ُجزَِّأ-ويقال في الزمن أو الدهر  ).بيروت –العربي الكتاب دار :الناشر

 ،التيمي الحسين بن نالحس بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو، الكبير التفسير(. "والشهر واليوم والساعة
الفرق بين (الوحدة)  .)بيروت –العربي التراث إحياء دار :رالناش 32/84، 1420 ،الثالثة الطبعة

الفرق واضحًا بين الجزء والوحدة، فالجزء: هو النصيب  ، نلمسو(الجزء) من خالل ما سبق ذكره
(الوحدة) فمختصة في مقدار معين،  . بينماوالبعض من الكل، أو القطعة من الشيء تجتزأ منه

، التي تهم حياة الناس، والمقدار ال معنى له دون أن يتم ذكر وتضمن العديد من المقادير المختلفة
  . هوحدت

نزل القرآن الكريم على نبينا  :في القرآن (الزمن) األلفاظ والتراكيب الدالة على - المبحث الثاني 
، والذين عاش وترعرع بينهم منذ نعومة أظفاره، وهي بلغة قومه العرب محمد صلى اهللا عليه وسلم

يتصرف بألفاظها  -حين نزل–جمعت بين كثرة ألفاظها وسعة دالالتها، فكان القرآن اللغة التي 
ألنه وجد لغة غنية باأللفاظ والتراكيب، ومن هذه األلفاظ التي  ؛ويختار من كلماتها بكل حرية

ال يرى في  -عز وجل-(الزمن). وعند البحث في كتاب اهللا  استعملها القرآن، األلفاظ الدالة على
وتراكيب وحروفًا وربما اسم (الزمن) بهذا التركيب، وٕانما استخدم ألفاظًا  استخدم لفظكلها أنه صفحاته 

، ومن هذه األلفاظ التي دالة على هذا اللفظ، وهي متعددة ومتنوعة -إذا قصد به ظرف زمان –إشارة
   :استعملها

: عند قوله عصر)(ال في تفسير سورة : وهو لفظ دال على الزمن، كما بين المفسرونالعصر -1
IF  E  D  C  B  AH ):قالوا: "العصر هو الزمان الذي يقع فيه حركات )2-1العصر ،

)، ويعبر عنه 32/277، 1420 (الرازي، )8/480، 2002 (ابن كثير، .بني آدم من خير أو شر"
 ،الصحة والسقمألنه يحصل فيه السراء والضراء، و  ؛(الدهر) "المشتمل على األعاجيب ـالبعض بـ

والغنى والفقر،...فإنه مجزأ مقسم بالسنة والشهر واليوم والساعة، ومحكوم عليه بالزيادة والنقصان 
والدهر والزمان من جملة أصول النعم، فلذلك أقسم به ونبه  والمطابقة، وكونه ماضيًا ومستقبًال...

It   s v  u    x  w على أن الليل والنهار فرصة يضيعها المكلف، وٕاليه اإلشارة بقوله
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 |  {  z  y  �    ~  }H ) :وقوله تعالى: ،)٦٢الفرقان Ii  h  g  f  e  dj    k
lH ):12األنعام(، :إشارة إلى المكان والمكانيات، ثم قال I h  g  f  e  d  c H):13األنعام( ،

 قسم بـفالزمان أعلى وأشرف من المكان، فلما كان كذلك كان ال ...وهو إشارة إلى الزمان والزمانيات
  ).32/277، 1420(الرازي، .(العصر) قسمًا بأشرف النصفين من ملك اهللا وملكوته"

، شارة إلى الزمن أو المدة الزمنيةهذا اللفظ ورد في القرآن الكريم في مواطن عدة، وهو إ: األجل -2
®  ¯     °   ±    ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  I  £    ¢  ¡  ¬  «  ª  كما في قوله تعالى:

 ³  ² ¶  µ  ´ ¿  ¾     ½  ¼  »    º    ¹  ¸À   Ä   Ã     Â  Á ÅH 
مرتين في اآلية الكريمة الواحدة. وواضح من سياق  (األجل) فاستعمل لفظ )11-10المنافقون:(

"هال أمهلتني  النص أنه يتحدث عن اإلنسان عندما ينزل به الموت، فيطلب مزيدًا من الزمن ويقول
)، ليجعله في فسحة من العمر ليتدارك ما فاته 30/550، 1420لرازي،(ا .وأخرني إلى زمن قليل"

، فال يؤخر من ولكن يخترمهمن الطاعات، "ولن يؤخر اهللا في أجل أحد فيمد له إذا حضر أجله، 
، الطبري يزيد بن جرير بن محمد القرآن، تأويل في البيان جامع( .انقضت مدته وحضر أجله"

  ).الرسالة مؤسسة، 23/412، 2000 ،ولىاأل الطبعة، شاكر أحمد :تحقيق
I  Ê  É  È وقد ورد هذا اللفظ في كثير من المواطن في القرآن الكريم كقوله تعالى: حين: -3

  Í  Ì  Ë ÎH ) :تقوم (أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم  (حين)ومعنى ، )36البقرة
 I  P  O  N  M R  QH )، وقوله تعالى:1/102، 2002(ابن كثير، .)القيامة

) الساعة، والقطعة من الدهر، ويطلق أحيانًا على السنة، وقيل على ستة )، (والحين17الروم: (
 الشوكاني، علي بن محمد ،التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح(. أشهر)
الرازي:  قال )،بيروت دمشق،، الطيب الكلم دار كثير، ابن دار ،1414،1/81 ،األولى الطبعة

   ).1420،3/464 " (الرازي،للزمان حين) بعد اتفاقهم على أنه اسم"واختلفوا في معنى (
  ،)2(وهذا الحرف كذلك نجده في القرآن بكثرة، واستعمل في ثنايا اآليات وبداياتها إذ: - 4 

                                                            

وهذا من  حتى لو تكرر في النص الواحد، ،لمذكور فيهاكل موطن من المواطن ا) وقد أدى غرضه المناسب في 2(
)، منشورات جامعة ، انظر: كتاب (إعجاز القرآن-ز وجلع-إعجاز القرآن الكريم، ونفي فكرة الترادف في كتاب اهللا 

  ).205-204القدس المفتوحة (ص
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  Im  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a  `   _  ^n كقوله تعالى: 
o   t s  r  q   pu    `  _    ~  }  |  {   z  y  x  w  v

 k  j   i    h  g  f e d  c  b   a  p   o  n  m  l
¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~   }  |  {  z  y    x  w  v  u  t   s   r  q...H 

 مذيالً  الجاللين تفسير) (4/304، 1414 (الشوكاني،. أي (حين) (إذ) ومعنى )13-9األحزاب:(
 ،السيوطي بكر أبي ابن الرحمن عبد الدين جالل ،للسيوطي النزول أسباب في قولالن لباب بكتاب
-رالمنا دار ،، عند اآلية التاسعة من سورة األحزابمحمد والمحلي بن أحمد بن محمد الدين جالل
: هنالك)، قال ابن عطية: "تلي المؤمنونوأما اسم اإلشارة الوارد في قوله تعالى: (هنالك اب )،القاهرة

، األندلسي الدين أثير حيان بن علي بن يوسف بن محمد، التفسير في المحيط البحر( ف زمان"ظر 
)، فهو لفظ يدل على بيروت -الفكر دار، 8/459، 1420 أبو حيان، جميل محمد صدقي :تحقيق

) ظرف (إذ وكما أن)، 4/306، 1414(الشوكاني، "أي عند ذلك الوقت ابتلي المؤمنونالزمان، "
والنجم، أي ، )1النجم:( I  B  A DCH  تأتي ظرف زمان، كقوله تعالى: ك (إذا)زمان، فكذل

والليل، أي أقسم بوقت غشيان  )١الليل:( I h g  fiH وقوله تعالى: ،أقسم بالنجم وقت هويه
 أبو محمد: تحقيق، بهادر بن اهللا عبد بن الدين بدر اهللا عبد أبو، القرآن علوم في البرهانالليل(
 البابي عيسى، العربية الكتب إحياء دار 194 -4/191، 1957،األولى الطبعة يمإبراه الفضل
  ).بيروت -المعرفة دار صورته ثم وشركائه، الحلبي

- 49 :الواقعة( I ÙØ  ×     Ö  ÕÞ  Ý  Ü  Û  ÚH:قال تعالى الميقات: -5
 ،الفرقان غائبور  القرآن غرائب( .، أي "ينتهي أمر جميعهم إلى ميقات وقت معلوم عند اهللا")50
 األولى، الطبعة عميرات، زكريا الشيخ :تحقيق، القمي حسين بن محمد بن الحسن الدين نظام

"ما وقتت به فلفظ الميقات في هذه اآلية يعني:  )،بيروت -العلمية الكتب دار ،6/242، 1416
 البركات أبو ،يلالتأو  وحقائق التنزيل مدارك( .الدنيا من يوم معلوم، والميقات: ما وقت به الشيء"

، 1998، األولى الطبعة بديوي، علي يوسف :تحقيق ،، النسفيمحمود بن أحمد بن اهللا عبد
"ما وقت به  الميقات هنا ،في التفسير وعند الزمخشري )،الطيب الكلم دار -بيروت ،3/425

 I  x  w  v  u     t    syH :وقوله تعالى)، 1407،4/436(الزمخشري،. الشيء"
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، الشنقيطي( ."وموقوتًا له أوقات يجب بدخولها أي شيئًا مكتوبًا عليهم واجبًا حتمًا،، ")103 :النساء(
أي فريضة بأوقاتها... ومعنى الموقوت :أنها كتبت عليهم في عباس: )، قال ابن 1/279 ،1995

فهي فرض محدود األوقات اليجوز إخراجها عن أوقاتها في  )7/64، 1430(الواحدي، أوقات مؤقتة
 بن عمر بن الرحمن عبد سعيد أبو الدين ناصر، التأويل وأسرار التنزيل أنوار( ء من األحوالشي

 إحياء دار 2/94، 1418 ،األولى الطبعة المرعشي، الرحمن عبد محمد :تحقيق، الشيرازي محمد
  ).بيروت -العربي التراث

عاد: ، والمي)30سبأ:( I ± °  ¯  ®  ¬  « ³ ² ´ µH قال تعالى: الميعاد: -6
)، والمراد بهذا 3/583، 1407(الزمخشري، .)"(زمان وهو ها هنا، ظرف الوعد من مكان أو زمان"

الوقت على وجه  الميعاد، "إما يوم القيامة أو زمن نزول العذاب بهم في الدنيا، وقد سألوا عن هذا
 بن محمد بن أحمد بن محمد ،التنزيل لعلوم التسهيل( .؟ فأجابهم"االستخفاف فقالوا: متى هذا الوعد

، 1416، الطبعة األولى،الخالدي اهللا عبد .د :تحقيق ، ابن جزي،الغرناطي الكلبي جزي ابن اهللا عبد
  ).بيروت –األرقم أبي بن األرقم دار شركة، 2/167
، "أي ما )25الجن:( I   Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »Å  Ä  Ã  ÂHقال تعالى: األمد: -7

(أجًال وغاية تطول  ب، وقيل يوم القيامة أم يجعل له ربي أمداً أدري أقريب ما توعدون من العذا
). فاألمد هو 5/163، 1420(البغوي، ."قت العذاب غيب ال يعلمه إال اهللاأن علم و  :مدتها) يعني
  ).5/499، 1418(الثعالبي، )(المدة والغاية

 I J  I  H  G  F E  D  C  B    A  M  L  K NH قال تعالى: القدر المعلوم: - 8 
  )22-20المرسالت:(

)، "يعني إلى مدة معينة، من ستة 5/538 (المرجع السابق، والقدر المعلوم هنا هو وقت الوالدة     
فيه  -في كتاب اهللا- )، ولم يرد هذا التركيب 8/299، 2002(ابن كثير،  .أشهر أو تسعة أشهر"

  .ارة إلى الزمن إال في هذا الموضعإش
ي كتاب اهللا، في مواطن متعددة، وجاء مقرونًا بالليل دون النهار، كما تكرر هذا اللفظ ف آناء: -9

Ia     `    _  ~  }  |  {  z   y  x   w  vb     f    e  d  c في قوله تعالى:
j  i   h  gH) وقوله سبحانه: )130طه ،I   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸
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Ã  Â  Á    ÀH ):إبراهيم( ي ساعاته ومفرده أنى: آناء الليل أقال أهل اللغة، )9الزمر 
ترة حددوه بف )، وقد أشار المفسرون إلى هذا المعنى، إال أن أكثر المتأولين1/31،وآخرون مصطفى

 )18/400 ،2000 (الطبري، .صالة العتمة"و صالة العشاء اآلخرة، أ" ، وهيةزمنية معين
  ).4/69، 1422 ) (ابن عطية،3/97، 1407(الزمخشري،

  :وحدات الزمن في القرآن الكريم - المبحث الثالث 
سبق الكالم كيف قسم القرآن الزمن والوقت إلى أجزاء استعملها اإلنسان في الحياة، وبنفس      

المصطلحات المتعارف عليها، لكنه أضفى على بعضها بعدًا جديدًا يختلف عما تعارف الناس عليه 
في إطارات معينه (كالليل والنهار ويوم  في حياتهم. ومن خالل البحث وجدنا أنه استعملها أحياناً 

...)، ووجدنا أنه استعملها  في أحيان أخرى مصطلحات مطلقة، وغير مقيدة بإطار زمني، بل مةالقيا
  هي مطلقة من كل إطار.

استخدم هذا اللفظ  له، فمثالً  في القرآن دون تحديد وقت محدد(الساعة)  تكرر مصطلح الساعة: -1
، "إال ساعة من النهار )45يونس:( I a  `  _       ^  ]  \       [H  يل كقوله:وأراد به الوقت القل

)، فهم يرونها فترة زمنية قصيرة 2/349، 1407يستقربون وقت لبثهم في الدنيا" (الزمخشري،
بينما نجده استعمل هذا اللفظ في مكان  )،2/25، 1998"فاستقصروا مدة لبثهم في الدنيا" (النسفي، 

  I È        Ç   ÆÉبه الوقت الطويل جدًا دون تحديد مقدار زمني له، وأراد به يوم القيامة  آخر وأراد

Î  Í  Ì       Ë  ÊH ):يوم القيامة والحساب على  ، والمراد بالساعة هنا)11الفرقان
وال  فال يرجون ثواباً  .ب بها استثقاًال لالستعداد لها..قال الرازي "والذي حملهم على التكذي إطالقه،

  ).24/436، 1420(الرازي، .، وال يتحملون كلفة النظر والفكر"عقاباً 
) أيوم( وأصله ...أيام والجمع غروبها، إلى الشمس طلوع من مقداره اليوم: منظور ابن قال اليوم:-2

 سبيل على– ،كقولهم أخرى معاني منه وتريد اليوم تستعمل والعرب. الكثرة فيه يستعملوا ولم فأدغم
 وربما .والنعم الوقائع بمعنى األيام، جاءت: وتقول وقائعها، نيريدو  العرب، بأيام عالم فالن :المثال
 على شره لطول) أيايم( ذو ويوم أيام ذو يوم: الشديد لليوم العرب فتقول باليوم، الشدة عن عبروا
 يريدون وال كذا، أفعل اليوم أنا: ويقال اليوم، استأجرته أو عاملته أي مياومة، الرجل وياومت. أهله
 وتعظيم التشنيع يريدون يومك، اليوم :لغتهم في وورد الحاضر، الوقت يريدون ولكنهم بعينه، يوماً 
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 بن مكرم بن محمد الدين جمال، العرب لسان( .يومه اليوم :عمله في جد لمن يقال وكذلك األمر،
  .)بتصرف ،651- 649/ 12ج هـ،1414 الطبعة الثالثة، منظور،

قرآن هذه الوحدة من الزمن، واختلف المراد منها من موضع آلخر، ويظهر ذلك من خالل واستعمل ال
   . وسنحاول عرض بعض األمثلة التي تؤكد هذه الحقيقة:فيهسياق النص الذي وردت 

- Ik  j  i  h        g  f  e    d  cH ):أراد بها وقتًا بعينه، وهو )60الزمر ،
  يوم القيامة.

  .أراد به أحداث ووقائع وأفعال ،)5ابراهيم:(I ª   ©  ¨H -جمع أحياناً بال –وجاء اللفظ -
أمر اهللا عز وجل موسى أن يعظ قومه بالتهديد بنقم اهللا التي أحلها باألمم الكافرة ( :قال ابن عطية

قبلهم وبالتعديد لنعمه عليهم في المواطن المتقدمة، وعلى غيرهم من أهل طاعته ليكون جريهم على 
 )األيامـ (ذين أنعم عليهم وهربهم من طريق الذين حلت بهم النقمات، وعبر عن النعم والنقم بمنهاج ال

يوم " إذ هي في أيام، وفي هذه العبارة تعظيم هذه الكوائن المذكر بها، ومن هذا المعنى قولهم:
 ة،(ابن عطي. "عصيب، ويوم عبوس، ويوم بسام، وٕانما الحقيقة وصف ما وقع فيه من شدة أو سرور

»  ¬    I(باإلفراد) فأراد به الحالة والوضع اللفظ)، وبنفس المعنى السابق جاء 3/324، 1422
    °  ¯  ® µ    ´  ³  ²  ±H):فيكون حالكم مثل حالهم "فينزل بكم من )30 غافر ،

 بدع الفرج أبو الدين جمال، التفسير علم في المسير زاد( .العذاب مثل ما نزل باألمم المكذبة رسلهم"
 األولى الطبعة المهدي، الرزاق عبد :تحقيق ،، ابن الجوزيالجوزي محمد بن علي بن الرحمن
لى طريق )، أو يقع عليكم "مثل وقائعهم الهائلة عالعربي الكتاب دار :الناشر ،4/36،  هـ1422

، الخلوتي الحنفي االستانبولي مصطفى حقي إسماعيل ،البيان روح(ذكر المحل وٕارادة الحال" 
 ).العربي الكتاب دار: الناشر ،8/179
المائدة: ( IÅ  Ä   Ã  Â  Á  ÀÆ  Ë  Ê  É         È  ÇHوورد في اآلية على ظاهره -
  ، فجاء على حقيقته وأراد به الزمن واليوم المتعارف عليه.)٨٩
(اليوم) في بعض اآليات، لكنه حدد بفترة زمنية محددة، بعضها خمسين ألف سنة، كما في وذكر -
، وبعضها ألف سنة، كما في قوله )4المعارج:( I  À  ¿  ¾   ½       ¼    »   ºH له تعالى:قو 

  .)5السجدة: ( I k  j  i  h  g   f  e  d H تعالى:
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I  v     u  t  s  r  q وأراد به التقليل والفترة القصيرة -بالجمع أحياناً  -واستعمله-
wH  ) :3/567، 1420 (الرازي،) 80البقرة.(  

أي  ،)29غافر: ( I t  s  r  q  p  o    nHاستعمله وأراد به الزمن الحالي و -
غالبين على أرض مصر ومن فيها من بني إسرائيل  ،ظاهرين في األرضحالكم الذي أنتم فيه اآلن "

  ). 6/35، 1416(النيسابوري، .والقبط "
  ±¤  ¥  ¦      §  ¨  ©  I °  ¯  ®  ¬  «      ª وجاء في اآلية: -

 ²  ³ ´µH ):ماتة وما يعذبون (اآلن) أو في هذا الوقت، "وقت اإل أراد به، و )93األنعام
)، وفي بعض المواطن جاء لإلشارة إلى بداية 2/46، 1407(الزمخشري، ."به من شدة النزع

´  I ²  ±    °     ¯  ® ³  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ الحدث،
½ ¾   Â  Á  À   ¿ÃH ):فهي الصدمة األولى من )14-12الروم ،

أحداثها وأهوالها، "ألن قيام الساعة أمر هائل، فكرره للتخويف، فكأنه أوًال يبلس ثم يميز ويجعل 
  ).85-25/84، 1420(الرازي، .بعدها فريقًا في الجنة وفريقًا في السعير"

I w  v    u    z  y  xوورد اليوم ولم يحدد مدته، بل أطلق مقداره وأبهم الفترة الزمنية  -
 ~   }  |  {H :وهي "بال شك أيام من أيام اهللا التي يعلم هو مداها، وليست 54[األعراف ،[

من أيام هذه األرض، فأيام هذه األرض إنما هي مقياس زمني مستحدث بعد ميالد األرض، وكما أن 
وللنجوم أيام، ، هي مواعيد دورتها حول نفسها أمام الشمس، فللكواكب األخرى أيام، اً لألرض أيام

وهي غير أيام األرض، بعضها أقصر من أيام األرض وبعضها أطول. واأليام التي خلقت فيها 
، ثم تكونت فيها الجبال، وقدرت فيها األقوات، هي أيام أخرى مقيسة بقياس آخر ال األرض أوالً 

، سيد قطب، نالقرآ ظالل في( ."ول بكثير من أيام األرض المعروفةنعلمه، ولكننا نعرف أنها أط
     ).القاهرة -الشروق دار ،5/3110، 2004 ،والثالثين الرابعة الطبعة

 يشير مما أيامه، مجموع ورد وٕانما اهللا، كتاب في التركيب بهذا المصطلح هذا يأت لم :األسبوع - 3
I ¾ ½ ¿   À :سبحانه قوله في كما لياليه، عدد بذكر فمرة. إشارة إليه

Â ÁH. ) :تعالى قوله في كما نهاره، أو أيامه بذكر ومرة ،)٧الحاقة: I Û   Ú  Ù  Ø    Ü
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 Ý  Þ ßàH )السابقة، اآلية في األسبوع ليالي إلى أشار كما أنه -أعلم واهللا–ويبدو ،)196:البقرة 
  .النهار في إال يكون ال والصيام الصوم، معرض في وردت التي اآلية هذه في نهاره إلى أشار

I  w    v  u  t قرآن الكريم هذه الوحدة من الزمن إال على حقيقتهالم يستخدم ال الشهر: - 4 
¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  xH) .:36التوبة(، 

IO  N  M  LH. ):15األحقاف.( I O  N  M  L  KH) .:2التوبة( ،
I l  k mH .):وهو شهر ، وورد شهر واحد باسمه ولم يرد غيره في القرآن)4المجادلة 
  .)185البقرة:( I o  n  m  l  k  j  i   hH  رمضان)(
 I  r  q  p  o   nHهذه الوحدة الزمنية استعملت كثيرًا في القرآن، كقوله تعالى:  السنة: -5
، وال شك بأن السنة: )25الكهف:(. I ¨  §  ¦   ®  ¬  «    ª  ©H ).47يوسف:(

I  y  x  w    v  u  tسنين القمرية هي الوحدة الزمنية التي تساوي اثني عشر شهرا، من ال
  ~  }  |  {   zH) .الوحدة  ، ونجد أن القرآن قد استعمل هذا اللفظ وهذه)٣٦:التوبة
I  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ كقوله تعالى: ،الزمنية على خالف ظاهرها

Ï  ÎH .):فتقول العرب: مستهم نين هنا أي "بالجدب والقحط، والس)130 األعراف ،
  ).2/222، 1420أي جدب السنة وشدة السنة" (البغوي، السنة 

I   t  s  r   q  p  o  n  m  استعمل القرآن هذه الوحدة الزمنية وأرادها على الحقيقة العام: -6
uH) .:49يوسف( ، IÅ  Ä        Ã   Â  Á   À  ¿H) .:وال نجد في كتاب )14العنكبوت ،
  أنها وردت على غير ظاهرها. -عز وجل-اهللا 
 ذكرت هذه الوحدة الزمنية في القرآن مرة واحدة وقصد بها (السنة)، وذلك في قوله تعالى: الحجة:-7

I¯  °± ² ³H) .:(السيوطي وجالل الدين  .ثماني سنين"، أي ")27القصص
  ).3/405، 1407(الزمخشري، )1/511المحلي،

 موضع في ورد اكم، )240:البقرة. (I f  e  d  c  bgH تعالى قوله في ورد :الحول -8
  .)233:البقرة( I~  }   |  {  z�  H الرضاعة عن الحديث في آخر
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  .)والحجة والحول، والعام، السنة،( بين الفرق
  :والعام السنة بين الفرق

I   n  m  تعالى قال العكس، على:  والعام والصعوبة، والقحط الشدة ظالل منطوقها من تلقي السنة(
w  v  u  t  s  r   q  p  oH )يوسف كسني سنين" الحديث وفي. )49:يوسف" 

  ).675، 1/446 ومسلم،)، (1006، 2/26 البخاري،(
 يستعمل حين في الشمسية، السنة في تستعمل ما أكثر تستعمل السنة أن وهو آخر، فرق وثمة    
 م،2008 عمان، الجامعة، منشورات القرآن، إعجاز ،المفتوحة القدس جامعة(. "للقمرية العام
  .)185-184ص

 يظن كما مترادفة ألفاظا أنها نجد ال اللغة، معاجم إلى رجعنا إذا :والحجة الحول بين الفرق
 كل في أي حجة كل وفي حجج، جمعها فالحجة". غيره عن المتميز معناه لفظ لكل بل البعض،
 نوأل تقتصد، ألنها حجة، اتخذه :بالشيء واحتج غوره، ليعرف سبره أي :الجرح حج :ويقال سنة،
  .)223-2/228 العرب لسان( ."والمسالك المقصد بمعنى الطريق، محجة وكذلك وٕاليها، لها القصد
 وكذلك وتجربة، واختبار وبرهان دليل إلى يحتاج ما على بظاللها تلقي) الحجة( أن يتضح وبهذا    
 له قالو  ،-مدين ماء ورد عندما موسى قصة في –ترى أال وٕاليه، له مقصوداً  األمر يكون عندما
 :القصص.(I «  ª  ©  ¨      §  ¦     °  ¯  ®    ¬  ³  ²  ± ́ H الصالح الرجل

 والبرهان االختبار موطن في موسى ألن هنا، )السنة أو العام( لفظ القرآني النص يستعمل ولم ،)27
 بهدف مقصودة الثمانية الحجج رعي وألن الصالح، الرجل مكافأة النهاية في ليستحق والتجربة،
  .البنت من الزواج
 أتت وٕاذا حائل، متغير فكل" اللغة، كتب إلى عدنا إذا أغواره نسبر أن فيمكن ،)الحول( لفظ أما    
 يبيض الشعر :ويقال أقبل، أي الليل وأحال والسنة، الحول من مأخوذ وكأنه محيل، فهو السنة عليه
 العرب لسان( ."حوالً  يحول الح: قلت الرجل فعل ذكرت وٕاذ ،شيء بعد شيئاً  أي حال، بعد حاالً 
  . الحول عليه يحول حتى المال زكاة تجب ال: يقال الزكاة موضوع وفي .)11/188-193

 موضوع في وكذلك ،)العام أو السنة( من مناسبة أكثر ألنه ،)الحول( لفظ غير هنا يصلح فال     
 بالنفقة المطلقات األزواج تعونيم أي" ،)إخراج غير الحول إلى متاعاً ( تعالى قوله في) الزوجة متاع(

  .)1/289 :الكشاف( ."الحول عليهن يحول حتى مساكنهن من يخرجن وال كامًال، حوالً  عليهن
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¢  £   I ،)٦٠الكهف:( I É  È    ÇH،دت هذه الوحدة الزمنية في موضعينور الحقب:  -9

¤H ) :المفسرون، فمنهم من  : جمع (حقب)، وهو فترة زمنية اختلف في تقديرها، وأحقاباً )23النبأ
، ومنهم من قدرها بألف شهر، ومنهم من أوصلها بأنها ثمانون سنة: ومنهم من قالجعلها مائة سنة، 

إلى سبعين ألف سنة، ثم ال يعلم مقدار أيامها، فقد تكون أيامها مثل أيام اهللا، اليوم بألف سنة من 
 (الرازي، )8/306، 2002كثير، (ابن أيامنا، ومنهم من اعتبر األحقاب مطلقة وغير متناهية

  ).  1/787 (السيوطي وجالل الدين المحلي، )6/432، 1416 (النيسابوري، )31/15، 1420
 محدود، غير مبهم الدهر من زمان وهو محدد، غير الزمن مطلق) الحقب( لفظ أن يبدو :الترجيح

   .معين بعدد محدد غير مبهم أيضاً  فهو وقوم،  رهط: يقال كما
I     Ù  Ø  ×  Ö      Õ  Ô        Ó  Ò هذه الفترة الزمنية لم ترد في القرآن إال مرة واحدة فواق: - 10

Û   Ú H) :والفواق: "هي الفترة الزمنية التي تقدر بمقدار ما بين الحلبتين أو الشخبتين، )15ص ،
، 1422 (ابن عطية، )5/26، 1418(البيضاوي، )21/162، 2000(الطبري، ."فواق ناقة ويقال:

 َلهُ  َوَجَبتْ  َناَقٍة، ُفَواقَ  ُمْسِلمٍ  َرُجلٍ  ِمنْ  -َوَجلَّ  َعزَّ - اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َقاَتلَ  َمنْ ")، وفي الحديث 4/496
 تحقيق 4 ،هـ273 ت ابن ماجة، ،القزويني يزيد بن محمد اهللا عبد أبو ،ماجة ابن سنن(. "اْلَجنَّةُ 
(سنن أبي داود،  )العالمية الرسالة ، دار2792 ،4/78 األولى الطبعة ،آخرونو  األرنؤوط شعيب
 :تحقيق هـ،275 ت السِِّجْستاني األزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان
 .)العالمية الرسالة دار ،2541، 4/195 ،األولى الطبعة، بللي قره كاِمل ومَحمَّد األرنؤوط شَعيب

 ،هـ303ت النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد حمنالر  عبد أبو، للنسائي الصغرى السنن(
  ).حلب –اإلسالمية المطبوعات مكتب، 3141، 6/25، الثانية  الطبعة غدة، أبو الفتاح عبد تحقيق

  :أجزاء اليوم الواردة في القرآن - المبحث الرابع
  :أجزاء النهار الواردة في القرآن - طلب األولالم
 مصطفى إبراهيم( .و "انكشاف ظلمة الليل عن نور الصبح ..."والفجر في األصل ه الفجر:-1

)، أو هو "ضوء الصباح، وهو حمرة الشمس في سواد الليل، وقد انفجر الصبح 2/675، وآخرون
 الفيروز يعقوب بن محمد الطاهر أو الدين مجد، المحيط القاموس( .وتفجر وانفجر عنه الليل"

 :رالناش ،1/454، 2005، الرسالة مؤسسة في التراث حقيقت مكتب: تحقيق، الثامنة الطبعة، آبادي



 
 
 
 
 
 

    ...وحدات الزمن وأجزاؤه في
  

  

50 
 

)، وهذا مصطلح  الفجر إذا  أطلق دون تقييد بيروت– والتوزيع والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة
  :وهما ،لى وقتين في زمنيين مختلفينبحالة، أما إذا قيد بحالة من الحالتين فإنه يطلق ع

فجر صادق، "أحدهما المستطيل، وهو الفجر الكاذب، فهناك فجر كاذب وهناك الفجر الكاذب:  -أ
)، ولم يرد 2/675،وآخرون مصطفى إبراهيم( .واآلخر المستطير المنتشر في األفق، وهو الصادق"

|  I الفجر الكاذب في القرآن الكريم بهذا التركيب، وٕانما أشار النص القرآني إليه إشارة بقوله
  �   ~    }    §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡ª   ©   ¨«     ³  ²  ±     °  ¯    ®   ¬

º  ¹  ¸  ¶        µ    ´»  ¾  ½  ¼H  ):فهي أوقات ثالثة، وأولها: من قبل )58النور ،
اس االنكشاف فيها "وهي األوقات التي تقتضي عادة الن -عادة–صالة الفجر، وهذه الفترة الزمنية 

 الجامعمن ثياب النوم، ولبس ثياب النهار" ( ووقت الخروج ،لنوموقت انتهاء ا ...ومالزمة التعري
 أحمد :تحقيق، القرطبي، األنصاري فرج بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو ،القرآن ألحكام
(أبو  )القاهرة –المصرية الكتب دار :الناشر 12/304، 1964، الثالثة الطبعة، وغيره البردوني
  ).8/68، 1420 حيان،

^  _  `   I ، وقوله سبحانه:)2-1الفجر:( I  D  C  B   AHتعالى:  قال الفجر الصادق:- ب
  b  aH )5:القدر(  :وقوله سبحانهIe  d f    j    i  h   g  kH ):78اإلسراء( ،

"وهي من صلوات النهار، ألن أول النهار طلوع الفجر  والفجر الصادق هو بداية وقت صالة الفجر
وقت  ، الذي يمتد مستطيرًا أو منتشرًا عرضًا في األفق، ويمتدويدخل وقتها بالفجر الصادق الثاني،

 األولى الطبعة، الزحيلي محمد ،الشافعي الفقه في المعتمد(. صالة الفجر إلى طلوع الشمس"
 الشَّْمسِ  َقْرنُ  َيْطُلعْ  َلمْ  َما اْلَفْجرِ  َصَالةِ  َوْقتُ ")، وفي الحديث دمشق -القلم دار، 163، 1428،

ُل،  المسند(. اْلَعْصُر" َيْحُضرِ  َلمْ  َما السََّماِء، َبْطنِ  َعنْ  الشَّْمسِ  َزاَلتِ  ِإَذا الظُّْهرِ  َصَالةِ  َوْقتُ وَ  اْألَوَّ
 الحجاج بن مسلم، -وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول- إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح

 إحياء دار، 612، 1/427،لباقيا عبد فؤاد محمد تحقيق، هـ261ت النيسابوري القشيري الحسن أبو
"أحدهما المستطيل وهو الكاذب الذي يسمى  - كما ذكرنا–فهما فجران إذن  )،بيروت –العربي التراث

 األكل والشرب على  وهو الصادق المنتشر في األفق، الذي يحرم ذنب السرحان، واآلخر المستطير،
  للصالة األولى  ن جعله اهللا وقتاً )، فمن خصوصية هذا الوقت أ5/45، 1990منظور، ابن( .الصائم"
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  . اية إمساك الصائم في رمضان وغيره، كما جعله بدفي بداية النهار
  :بينهما ثالثة اً فروق وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن أهل العلم ذكروا    
  .السماء وسط نحو ممتد: أي مستطيل؛ واألول معترض،: أي مستطير؛ الثاني الفجر أن: األول
  .بعده الجو ويظلم يزول واألول بعده، ظلمة ال الثاني الفجر أن: الثاني
 تجده الثاني الفجر أن: بمعنى متصل، غير األول والفجر باألفق، متصل الثاني الفجر أن: الثالث
 ،المستقنع زاد على الممتع الشرح. (سواد السماء أسفل وبين بينه األول والفجر األرض، وجه على
  ).4/110 هـ1423 األولى، الطبعة ،الجوزي ابن دار ، الناشر:ثيمينالع محمد بن صالح بن محمد

استعمل القرآن هذا المصطلح بألفاظ وصيغ متعددة، وكلها إشارة إلى هذه الفترة الزمنية،  الصبح:-2
I g  f  eH ):وقال سبحانه: )18التكوير ،I   T  S  R  Q  P  O  N  M   L  K

 Y    X   W  V  U    \  [  Z ^  ] _        f  e  d     c  b   a  ` gH 
 ""أول النهار، ويقال أتاه صباح مساء، لم ينقطع عن التردد عليه ، والصباح: هو)22- 17القلم:(
  ).1/505وآخرون، مصطفى إبراهيم(

بين (الفجر والصباح)، مع  اً دقيق اً والذي يظهر للباحث أن هناك فرق الفرق بين الفجر والصبح:    
عوبة التفريق والفصل بينهما، وهذا الذي نلمسه من كالم ابن منظور، وهو يحاول بيان تداخلهما وص

فقال:  -وضوئه) الصباح( عن -أثناء سياق كالمه–معنى الفجر وتحديد وقته بالضبط، ثم ذكر 
كما –)، وعندما تحدث عن الفجر 5/45، 1990منظور، ابن( ."وهو حمرة الشمس في سواد الليل"

الذي يحرم األكل  وهو الصادق المنتشر في األفق، المستطير،قال: "...واآلخر  -ذكرنا سابقاً 
). وعند النظر بدقة إلى التعريفين يالحظ الفرق بينهما، فابن منظور لم يصرح والشرب على الصائم

بالفصل بينهما فصًال تامًا. ولكن إذا رجعنا إلى ما نقله من اصطالحات العرب المتعلقة بأول 
د أنه ينقل عنهم بأنهم يطلقون على الفترة الواقعة بين بداية وقت صالة الفجر إلى أول النهار، نج

)، فقد تكون نهاية هذه الفترة هي بداية فترة 9/146(المرجع السابق،  ."(السدفة) االسفرار مصطلح
I  t s  r  q x  w  v H. قال تعالى:الصباح، تبدأ باالنتشار في األفق

ات جنب لصباح بالهدوء والسكينة والصفاء، فتجد هذا الصفاء يظهر في، ويمتاز وقت ا)39ق:(
الوجود المادي من حول اإلنسان، كما ينعكس هذا الصفاء على النفس البشرية، فتنتشر في داخل 
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والقلب. ومن هنا يهيب  كما ينشر السعادة في الروحالنفس الراحة ودوافع النشاط في آن واحد، 
اإلسالم بالمسلم أن يبدأها بالذكر والتسبيح مع هذا الوجود الذي يسبح من حوله، فالصباح يتنفس 

، سيد 3842/ 6، (في ضالل القرآن) 18:التكوير. (Ie f gHحقيقة كما ورد في اآلية
طلق بالنشاط )، وكأنه كان مكتوم النفس ثم ان3760/ 6، 34، انظر: سورة المدثر: 2004 قطب،

والحيوية، فأضفى على الحياة نشاطًا وسعادة وبركة في العمر والرزق، كأنما يخلق من جديد في 
  . داع الخالق وحكمته في هذا الوجودبداية كل يوم، وهو من إب

`  I   b  a  ،)41آل عمران:. (I p  o  nH قال تعالى:اإلبكار: -3
e d c  fH) .:صحيح( .متي في بكورها""بورك أل ، وفي الحديث)55غافر 

، 2841، 1/547، 1998 ،الثالثة الطبعة األلباني، الدين ناصر مدحم ،وزياداته الصغير الجامع
، ولم )1/67، وآخرون مصطفى إبراهيم( .)، وهو "أول النهار إلى طلوع الشمس"اإلعالمي المكتب

 I  os  r  q  pHإال في هذا الموضع، وفي قوله تعالى: –هذه الفترة الزمنية-ترد 
، والذي يظهر من النسق القرآني، ومن كالم اللغويين أن فترة (اإلبكار) تكون من بداية )38القمر:(

النهار إلى أن يبزغ ضوء الشمس بشكل عام، دون ذكر ألجزاء هذه الفترة الزمنية التي تمتد من 
ها أداء صالة الفجر طلوع الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس، وهي الفترة التي يجوز للمسلم في

  دون حرج أو تقصير.
I   n، قال سبحانه: واطن متعددة في كتاب اهللا سبحانهورد هذا الوقت الزمني في مالغدو:  -4

r  q  p  os  {  z  y  x    w  v  u  tH ):ويقال )٤٦غافر ،
 ه سبحانه)، وقول2/646 (المرجع السابق، ."غاديته مع صياح الديك، ما بين الفجر وطلوع الشمس"

I...¾ ¿H. ):وعند (البكورة) الزمنية هي نفسها فترةوهذه الفترة ، )205األعراف ،
)، وقال (ابن 1420،3/321(البغوي، )1418،5/95 (البيضاوي، "المفسرين: الغدو أي "بكرة

ني أتيته بكرًا، وأتا :والبكرة نحوها، فيقالالسكيت) "الغدوة: ما بين صالة الغداة إلى طلوع الشمس، 
 الدين فخر. د: تحقيق ابن السكيت، إسحاق، بن يعقوب يوسف أبو ،األلفاظ كتاب( ."غدوة بكراً 

  صيات هذه الفترة الزمنيةومن خصو )، لبنان مكتبة: الناشر ،1/308 ،1998 الطبعة األولى، ،قباوه
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وقت في من نزول البركة في هذا ال - صلى اهللا عليه وسلم-أخبر به النبي ما  ،الغدو)و (البكور، 
   العمر والرزق والعمل، فهي بركة عامة مطلقة كما ورد في الحديث السابق "بورك ألمتي في بكورها". 

I     N  S  R  Q  P  O(بهذا التركيب) مرة واحدة وردت هذه الفترة الزمنية  اإلشراق:-5
TH ) :18ص( ،(مشرقين) ووردت مرة أخرى بلفظ ،Iá  àH ):60الشعراء( ،

)، "واإلشراق: وقت ظهور الشمس واضحًا 19/354، 2000(الطبري، ت الشمس)(أي حين أشرق
ت الشمس، وٕانما يقال: شرقت على األرض، وهو وقت الضحى، يقال: أشرقت األرض وال يقال أشرق

 .... ووقت طلوع الشمس هو الشروق، ووقت اإلشراق الضحى، شرقت الشمس ولما تشرق"الشمس
 بن محمد بن الطاهر محمد، المجيد الكتاب تفسير من الجديد لعقلا وتنوير السديد المعنى تحرير(

ويقال: قد شرقت  .)للنشر التونسية الدار :الناشر، 23/228، التونسي عاشور بن الطاهر محمد
 أول هو الشمس طلوع يعتبرون العرب أن بالذكر والجدير" .(حين انبسطت وأضاءت) وذلكالشمس، 
)، 1/308، 1998(ابن السكيت، ."النهار من الشمس طلوع بلق يعد وال الفجر، وليس النهار،

. I\  [  Z  YH (اإلشراق الوارد في هذه اآلية، وقوله تعالى: ينوهناك فرق ب
طلعت وأضاءت على األرض، ويقال أشرقت  فاإلشراق يقال عندما تكون الشمس قد" )69الزمر:(

 مصطفى إبراهيم( .قت األرض)"(وأشر  الكريمة األرض أنارت بإشراق الشمس، كما في اآلية
اة وخصوصيتها، ، تلحق بالفترات السابقة، في آثارها على الحي، وفترة (اإلشراق))1/480،وآخرون

 ، وألن آثارها على النفس والحياة متقاربة.لتقاربها في الوقت
I            z  y .، وقال أيضاً )2- 1الضحى:( I  f  e  d  c  bH قال تعالى: الضحى: -6

 {|H .):(المرجع  .ارتفاع النهار وامتداده"يكون الضحى عند "ارتفاع الشمس أو و )، 59طه
)، كما قال ابن عطية: هو "عند سطوع الضوء 5/319، 1418(البيضاوي، )1/535السابق،
)، ومنه "وقت الضحوة نهارًا، والضحوة: عند ارتفاع النهار" 5/439، 1422(ابن عطية،  .وعظمه"

 ل،الجم أحمد الفتاح عبد بن حسين بن الدين عز حسن، القرآن لكلمات يلغو  وتفسير معجم (
، 1420(البغوي، .)مصر –للكتاب العامة المصرية الهيئة :الناشر ،3/23، 2005 األولى، الطبعة

وهذه الفترة الزمنية يطلق عليها  )، والصالة في هذا الوقت2/370، 1998(النسفي،. )5/279
 ".َرِمَضِت اْلِفَصالُ  ِإَذا اْألَوَّاِبينَ  "َصَالةُ  ي الحديث الشريف(صالة األوابين، كما ورد ف
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 والرمضاء يعلم كعلم يرمض رمض يقال والميم التاء بفتح هو :الفصال وترمض" )748، 1/516(مسلم،
 شدة من اإلبل أوالد من الصغار وهي الفصال أخفاف يحترق حين أي بالشمس حرارته اشتدت الذي الرمل
 ،النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو، الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج ( ."الرمل حر

وال شك أن األمر النبوي في ، )بيروت العربي، التراث إحياء دار، 6/30، 1392 ،الثانية الطبعة
  .ل على خصوصيتها وأثرها على النفسيد اختيار هذه الفترة الزمنية للصالة فيها،

قرب )، وهو (الضحاء مى هذه الفترة الزمنية عند العربتستصاف النهار وعندما يقترب ان    
، وعندما ينتصف النهار ويشتد الحر ،)1/535، وآخرون مصطفى إبراهيم(. انتصاف النهار والغداء

وحينها يدخل وقت  ،ي قبل الظهر بقليل أو بعده بقليل(الهاجرة)، وه يطلق العرب على هذه الفترة"
 الظُّْهرَ  ُيَصلِّي َكانَ ": َقالَ  ،-َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى- النَِّبيِّ  َصَالةِ  َعنْ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  رَ َجابِ  فعن الظهيرة،
ا كانت تدخل في ، فكانت شديدة عليهم، ألنه)1/446(مسلم، )565، 1/117(البخاري،. "ِبالَهاِجَرةِ 

  .فترة اشتداد الحر
بهذا التركيب، ولكن الوارد فيه لفظ (الظهر)  ن الكريم لفظلم يرد في القرآ والظهيرة: الظهر-7

وقت "هو نفسه  ة)، والمفسرون يرون وقت الظهير ...وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة( (الظهيرة)،
ساعة زوال " وهذه الفترة الزمنية تبدأ وقت ،)1/468،المحلي الدين وجالل السيوطي(الظهر". 
يدخل وقت  )ذه الفترة الزمنية (فترة الظهيرة، وبدخول ه)2/578،وآخرون مصطفى إبراهيم( ."الشمس

مى وهو ميل الشمس عن وسط السماء (المس ،يث "يبدأ وقت صالة الظهر بالزوالح ،صالة الظهر
وآخره  ،فأول وقت الظهيرة إذا زالت الشمس ،تميل إلى جهة المغربثم  )،بلوغها إليه بحالة االستواء

 )1428،163(الزحيلي، . للشخص عند الزوال" لظل الذي يكونإذا صار كل شيء مثله غير ا
ايته فقد وأما نه ،...والسنة الكتاب في ثبت فقد وقته بداية أما)، 443- 1/440، 1995(الشنقيطي،

 َزاَغِت  ِحينَ  الظُّْهرَ  َصلَّى - صلى اهللا عليه وسلم-، فقد روي أن رسول اهللا دلت عليه السنة النبوية
 َوْقتُ "وفي حديث آخر )، 565، 1/251(النسائي، ِمْثَلُه" َشْيءٍ  ُكلِّ  َفْيءُ  َكانَ  ِحينَ  ْصرَ َواْلعَ  الشَّْمُس،

)، 612، 1/427اْلَعْصُر" (مسلم، َيْحُضرِ  َلمْ  َما السََّماِء، َبْطنِ  َعنْ  الشَّْمسِ  َزاَلتِ  ِإَذا الظُّْهرِ  َصَالةِ 
 ،)78:اإلسراء(I]   `  _  ^ c  b  a H :وأشار القرآن إلى هذا الوقت أيضًا بقوله

 ."زوال الشمس عن كبد السماء" -على القول الراجح من أقول اللغويين والمفسرين-وهو
هناك للغة أن ويرى بعض علماء ا )،1/309، 1998(ابن السكيت، )1/444، 1995(الشنقيطي،
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قات النهار (الظهير)، "فاألول هو لساعة الزوال، والثاني أضوأ أو  (الظهر) ووقت بين وقت اً فرق
)، وهي فترة "نصف النهار في القيظ حتى تكون الشمس 3/81، 2008-2003(الجمل، .وأظهرها"

، 1998(ابن السكيت، .بحيال الرأس وتركد، وركودها أن تدوم حيال الرأس، كأنها ال تريد أن تبرح"
رخاء استعدادًا راحة واالست)، وقوله تعالى: "وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة" يلقي بظالل ال1/309

وهذه خصوصية لهذا الوقت من الزمن في فترة النهار، وكان العرب يطلقون على النوم في  ،للنوم
       ).467/ 1السابق، المرجع( هذا الوقت (القيلولة).

 المعجم وآخرون، مصطفى إبراهيم( .الشمس احمرار إلى النهار آخر في الوقت وهوالعصر: -8
ثالث مرات، مرة ذكرت  -عز وجل-ه الفترة الزمنية في كتاب اهللا وردت هذ ،)2/604 الوسيط،

 روي كما -العصر – كلمة مفهوم في المفسرين عند اختالف مع باللفظ الصريح في سورة العصر"
 IBAF  E  D  CH )، في قوله تعالى:32/85، 1420(الرازي،  ."السلف بعض عن

 I  Aفي سورة البقرة، في قوله تعالى:، إحداهما -غير صريحة–ن ي، ووردت مرت)2- 1العصر:(
D C  B EH ):وهي صالة العصر كما روي عن مجموعة من )238البقرة ،

)، والثانية في سورة 344- 1/339، 2002(ابن كثير، )5/168، 2000(الطبري، . الصحابة
، ويراد بها )106المائدة: ( .Ir  q   p  o  n  m ...Hالمائدة، في قوله تعالى: 

)، (والعصر): هو "الوقت 3/131، 2002(ابن كثير، على رأي العديد من السلف ر)(صالة العص
وهذه الفترة الزمنية هي  )،2/604 وآخرون، مصطفى إبراهيم("في آخر النهار إلى احمرار الشمس

الفترة التي تقع فيها صالة العصر حيث "يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، وهو إذا صار ظل كل 
(الزحيلي،  .أدنى زيادة، ويستمر حتى تغرب الشمس، وهو وقت الجواز واألداء" شيء مثله، وزاد

ووقتًا  )، وفترة صالة العصر، كما دلت نصوص السنة على أن لها وقتًا اختيارياً 163، 1428
إلى أن  ،ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوالأما وقتها االختياري فأوله عندما يكون  ،ضرورياً 

إلى  - وقت أهل األعذار–ثليه من غير ظل الزوال، ووقتها االضطراري يصبح ظل كل شيء م
حاديث الواردة في تحديد وذلك جمعا بين األ ،)448-1/445، 1995مغرب الشمس (الشنقيطي،

ْبحِ  ِمنَ  َأْدَركَ  َمنْ "حديث نهاية وقت العصر بأن يصبح ظل كل شيء مثليه، و   َأنْ  َقْبلَ  َرْكَعةً  الصُّ
ْبَح، َأْدَركَ  َفَقدْ  ُس،الشَّمْ  َتْطُلعَ   َأْدَركَ  َفَقدْ  الشَّْمُس، َتْغُربَ  َأنْ  َقْبلَ  الَعْصرِ  ِمنَ  َرْكَعةً  َأْدَركَ  َوَمنْ  الصُّ
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)، وقد جعل اإلسالم لهذه الفترة الزمنية 608، 1/424(مسلم، )579، 1/120(البخاري،  ."الَعْصرَ 
بالذكر من بين الصلوات، حين أمر (الصالة الوسطى)  فقد خص القرآنخصوصية وفضيلة خاصة، 

صلى اهللا عليه -، وروي عن النبي -على األرجح–ظة عليها، والتي هي صالة العصر بالمحاف
ثم يعرج  ،، ويجتمعون في صالة الفجر والعصر"يتعاقبون فيكم مالئكة الليل والنهار أنه قال: - وسلم

فيقولون تركناهم وهم يصلون  ،عباديكيف تركتم  -وهو أعلم بهم- الذين باتوا فيكم فيسألهم اهللا
فع أعماله إلى ) فينبغي على المؤمن أن يحرص لتر 555، 1/115(البخاري، . وأتيناهم وهم يصلون"
  .اهللا وهو في عبادة

آل . (I p  o  nH. ورد هذا اللفظ في كتاب اهللا في مواطن عديدة العشية:- 9
I  Å  Ä    È  Ç  Æ )55غافر:( I  f     e  d  c  bH ،)41عمران:

Ì     Ë  Ê   ÉH ، ) :52األنعام( ،I  A    H  G  F  E  D  C  B
I JH. ):1420،5/166(البغوي، .، قال المفسرون: أي في "طرفي النهار")28الكهف( 

. عشي وعشية" )، أول النهار وآخره، والعشي "ما بعد العصر، يقال:3/279، 1418(البيضاوي،
(أبو الفداء  زمنية الواقعة "في آواخر النهار"لفترة ال، وهي في ا)23/228عاشور،(ابن 
 "بعد العصر إلى الليل" (ابن سكيت، )، ابتداًء من3/108، 1420حيان، (أبو )8/12الخلوي،
، 1990"عشية وردًة: إذا احمر أفقها عند غروب الشمس" (ابن منظور، )، ويقال1998،1/310

 زمنية من حين الزوال إلى أن تغيب الشمس"هي الفترة ال (العشية) ، ويرى البعض أن)3/456
)، واألمر بالتسبيح 1407،1/361(الزمخشري، )2000،6/391(الطبري، )1998،1/254(النسفي،

في هذه الفترة له من الحكمة ما يبرره، فاإلنسان في هذا الوقت يعد نفسه الستقبال الليل بما فيه، 
يل ويأتي بالنهار، ومن يسلخ منه النهار فإذا هم ويبدأ النهار يلف أذياله، فسبحان من يبدل الل

  .مظلمون ..
ل وقت فالتسبيح في هذا الوقت يتناسق مع هذا الجو، الذي يتبدل فيه الكون من حال إلى حال خال

  .قصير
I  Â  Á    À  ¿   ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³ اآلصال: - 10

ÃH ):وقال )، 3/321، 1420(البغوي، .والعشيات" ، والغدو واآلصال "بالبكر)205األعراف
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 (ابن ."عند المغرب أو قبله شيئاً  واألصيل: "األصيل، وجمعها آصال...ابن السكيت: 
 )، أي الفترة الزمنية الواقعة ما بين العصر والمغرب، وبهذا يتضح أن296-1/295، 1998سكيت،

ني واحد عند العرب، على ان على وقت زمفاللفظان يطلق ،)(العشية وقت اآلصال هو نفسه وقت
  وجه التقريب وليس على وجه الدقة.

ومن هنا كانت مراعاة خصوصية هذه الفترة في التوجيه الرباني لهما واحدة كذلك، حين أهاب    
      .ن يذكروا اهللا في أنفسهم ويسبحوهبأ –اهللا صلى اهللا عليه وسلموأولهم رسول  - بالمؤمنين

  :واردة في القرآنأجزاء الليل ال - المطلب الثاني
}  |   {   ~  �  ¡   Iولم ترد إال مرة واحدة، في قوله تعالى:  الشفق: -1

¢H. ):والشفق: هو "بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل ترى في )17-16االنشقاق ،
المغرب إلى صالة العشاء... والشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء األخيرة، فإذا 

... وكان بعض الفقهاء يقول: الشفق البياض؛ ألن الحمرة تذهب إذا أظلمت، ب الشفقذهب قيل غا
 وفي مواقيت الصالة حتى يغيب .وٕانما الشفق البياض الذي إذا ذهب صليت صالة العشاء األخيرة..

 بداية( الشفق، هو من األضداد يقع على الحمرة التي ترى بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الجمهور
 بابن الشهير القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو ،المقتصد نهايةو  المجتهد

) وعلى م2004 -هـ1425: النشر تاريخ، القاهرة –الحديث دار: الناشر ،هـ595ت، الحفيد رشد
 )،1/297، 1998سكيت، (ابن )10/288، 1990البياض الباقي في األفق الغربي" (ابن منظور،

الحمرة التي تعقب  :"الشفق فقال: -ي بيان مفهوم هذا الجزء من الزمنف- ن عطية القولوقد أجمل اب
  .)5/458، 1422 " (ابن عطية،غيبوبة الشمس مع البياض، التابع لها في األغلب

غروب  والغاسق" ،)3الفلق:( .Ib  a  `  _   ^H جاء بلفظ (غاسق) الغسق: -2

̂   _  `  I  a (غسق) ء بلفظكما جا ،)24/702، 2000 الشمس" (الطبري،   ]
c  bH. )وغسق الليل عند غيبوبة الشفق سواده وظلمته..."وغسق الليل أي  ،)78:اإلسراء، 

وقيل غسقه إذا  ،أول ظلمته :، وغسق الليل)21/383، 1420واشتدادها" (الرازي، عند تراكم الظلمة
 ،أتيته حين غسق الليل :ويقال... أي أخر المغرب إلى غسق الليل،وأغسق المؤذن  ،غاب الشفق

وكان " )،10/288، 1990(ابن منظور، ."يغسق غسقاً  ،ي حين يختلط ويعتكر ويسد المناظرأ
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لكننا نجد  )،12/381(المرجع السابق، ."(العتمة) طلقون على فترة غياب الشفق مصطلحالعرب ي
ن الغسق عبارة عن أول كا وٕاذا فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة،" :-عند هذه اآلية–الرازي قال 

(الغسق) بالمغرب ضعيف، ال يسعفه ما  ح أن تفسيروالصحي )،21/383، 1420 (الرازي، "المغرب
الغسق) هو واألقرب أن يكون معنى ( ،وال ظاهر النص يدل على ذلك يفهم من مجمل النصوص،
  .بداية دخول وقت العشاء

، )114هود:( I|  {  z  y     �       ~  }H، هذه الفترة وردت مرة واحدة الزلفة: -3
هي ساعات  :وقيل ،ساعات من أوله :والجمع زلف، وزلف الليل ،الطائفة من أول الليل :والزلفة

الطائفة من  :واحدتها زلفة. وزلف الليل ،ليلالليل اآلخذة من النهار وساعات النهار اآلخذة من ال
، 1990(ابن منظور، ."القريبة من أول الليل : الصالةمن الليل )زلفاً (ومعنى ، الليل قليلة أو كثيرة

 أبو ،المجيد القرآن تفسير في المديد البحر( ."ساعات منه قريبة من النهار" أو ،)9/138-139
 ،رسالن القرشي اهللا عبد أحمد :تحقيق ،الحسنى عجيبة بنا المهدي بن محمد بن أحمد العباس
  ).القاهرة –زكي عباس حسين. د :الناشر، 2/563، 1419

_  `  I   a ،)39ق:( .I a     `    _  ~  }  |  {  z H المغرب: -4
c  bH )(أقم  اآليةوهناك رأيان في مفهوم (دلوك الشمس) في  ،أي الشمس ،)17 :الكهف

لشمس أي: األول دلوك الشمس أي: غروبها، وأما الرأي الثاني دلوك االصالة لدلوك الشمس)، 
)، 3/477، 1422ابن عطية، انظر:( )21/382، 1420 الرازي، (انظر: ."زوالها عن كبد السماء

 وهو أمر ال خالف فيه غروب الشمس إيذانًا بدخول المغرب، وهو بداية وقت صالة المغرب، دويع
  المسلمين.بين 

بأنها ساعة تنشط فيها  ،إليها -عليه وسلمصلى اهللا - قد أشار النبي  ،وهذه الفترة الزمنية     
بأن نمنع  - عليه وسلمصلى اهللا -فأمرنا  ،بين األوقات فلها خصوصية من ،شرالشياطين وتنت
إذا كان جنح الليل أو أمسيتم : "بقوله –حتى ال يتعرضوا ألذاها-الوقت  نتشار في هذاأطفالنا من اال

 سلسلة( ."...ذهب ساعة من الليل فخلوهم فإذا ،فوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذفك
 المعارف مكتبة 40، 1995،1/101، هـ1420 ت األلباني نالدي ناصر محمد الصحيحة األحاديث

  وتذهب معارف ،"حين تغيب الشمس عند العرب هي وفترة (جنح الليل) )،الرياض والتوزيع، للنشر
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  ).1998،1/298(ابن سكيت  ."األرض 
¶  ¸  I ...  ¹أشار القرآن إلى هذا الوقت في موطن صريحاً  (العشاء) وما بعد العشاء:-5

ºH . )ووردت هذه الفترة داخلة ضمنًا في موطن آخر)58:النور ، I   a  `  _  ^   ]
e  d  c  bf        j    i  h   gkH. ):قال الرازي: "والمعنى: أقم )78اإلسراء ،

الصالة أي أدمها من وقت زوال الشمس إلى غسق الليل، وعلى هذا التقدير فيدخل فيه (الظهر 
دخلت  (الزوال) (الدلوك) على فإذا حملناتعالى: (وقرآن الفجر)،  والعصر والمغرب والعشاء)، ثم قال

ات، وهي الصلوات الخمس في هذه اآلية، وٕان حملناه على الغروب، لم يدخل فيه إال ثالث صلو 
  ). 21/383، 1420(الرازي، ."(المغرب والعشاء والفجر)

العشاء) وهو (آناء وهناك وقت زمني ذكر في كتاب اهللا حمله المفسرون على وقت صالة (     
I     `    _  ~  }  |  {  z   y  x   w  vالليل)، وورد في عدة آيات كقوله تعالى: 

ab    e  d  c   j  i   h  g  fH. ):قال الطبري: آناء الليل "هي صالة )130طه ،
 (الزمخشري، )2000،18/400(الطبري، ."العشاء اآلخرة؛ ألنها تصلى بعد مضي آناء الليل

أن أكثر المتأولين قالوا عند األوقات التي ذكرتها هذه " ) وذكر ابن عطية في التفسير3/97، 1407
) يعني الصلوات الخمس في اليوم 4/69، 1422(ابن عطية، .اآلية، إن هذه إشارات إلى الصلوات"

ة ، والعتمة هي وقت صالمن صالة المغرب إلى العتمةوالليلة، فيدخل فيها العشاء، الذي يمتد زمنه "
)، وأما فترة (ما بعد العشاء)، التي جاءت في آيات سورة 1/295، 1998(ابن سكيت، ."العشاء
¬   ®    ¯  °       »|  {    ~   �         ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨   ©   Iªالنور:

  ¹  ¸  ¶        µ    ´   ³  ²  ± º»  ...H . ):ويمكن أن تكون هذه الفترة )58النور ،
: ، ويمكن أن يقالالعشاء) منفصلة عن فترة العشاء، إذا وقفنا على ظاهر النص القرآني(بعد صالة 

  إنها داخلة في وقت العشاء كما هو ظاهر الحال.
نهاية فترة زمنية تنتهي  دأن تكون فترة مستقلة، ألنها تع -في هذا البحث–لكننا نرجح     

ق عليها العرب فترة (الفحمة)، (وهذه الفترة الزمنية باالسترخاء واالستعداد للنوم، وهي نهاية فترة أطل
 دوالتي تع، - ووقت النوم والراحةالواقعة من بعد المغرب حتى ما بعد العشاء، عند اشتداد الظلمة، -

ان الوقت (الزلفة) وقتًا واحدًا وفترة زمنية واحدة، وهما (الفحمة)، والبعض يجعلها مع فترة نهاية فترة
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 9/139، 1990(ابن منظور، .فيجعلهما فترة زمنية ال ينفصالن ،سواد الليل اللذان يشتد فيهما
كما –هي ما بعد المغرب فقط، وهي بداية الليل (الزلفة) ن أن فترة)، بينما اآلخرون يرو 12/448و

عندهم  فترة زمنية مستقلة ومنفصلة عن فترة (الفحمة) "وفحمة العشاء هي أول  د، فتع-ذكرنا سابقاً 
وتسمى (صالة  ،لمسلم بعد العشاء أن يقوم للصالة)، ويسن ل1998،1/299ابن سكيتالظلمة" (

قيام الليل)، وذلك عندما يسترخي الناس استعدادًا للنوم في هذا الوقت، لينقطع العبد مع ربه ويختلي 
I   B  A     F   E   D  C  M  L      K        J  I  H  G    O  N   R  Q  P بنفسه عن جميع من حوله.

 T    S  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  UH. ):إن لك )6-1المزمل" ،
في النهار تقلبًا في مهماتك واشتغاًال بها، فإن مناجاة الحق سبحانه تستدعي فراغًا من الشواغل، 

يعرض له حوائج،  أثبت في الخير وأثبت في القلب، وأفرغ له قلبًا؛ ألنه ال (أي ساعاته) فناشئة الليل
فتشغله عن الصلة بربه، وهذا القيام للصالة ما كان بعد العشاء، أما ما كان قبل العشاء فليس 

ترة (ما )، وبعد انتهاء ف684- 23/682، 2000(الطبري، )5/256، 1418(البيضاوي، ."بناشئة
وبهرة الشيء " وسط الليل)، وأطلق العرب على هذه الفترة مصطلح (البهرة)بعد العشاء) تأتي فترة (

ا عليها لفظ مأخوذ من بهرة الشيء وهو وسطه، كما أطلقو  ،وابهارَّ الليل يعني انتصف ،وسطه
  )300-1998،1/298سكيت،الابن ( )1990،4/81منظور، (ابن ."وغيره من األلفاظ (الهزيج)

، )34القمر:( .I q  p         o  n  m   l    kr     t  sHقال تعالى:  ، والعسعسة:السَّحر -6 
وقيل هو من ثلث الليل اآلخرة إلى طلوع الفجر" (ابن  .....آخر الليل قبيل الصبحوالسحر: هو "

(ابن  )1418،5/167 (البيضاوي، )29/314، 1420 (الرازي، )1990،4/350 منظور،
 وهي وقت، ة السحر يسبقها فترة زمنية قصيرةوالقول الثاني أرجح؛ ألن فتر ، )7/480، 2002كثير،

عند –، وهذه الفترة تقع في أواخر الليل )17التكوير:( .I ab cH (عسعسة الليل)،
)، ويحددها 24/257، 2000(الطبري، .حين "يبدأ باإلدبار، ولم يبق منه إال اليسير" -المفسرين

). 1/300، 1998"حين يعسعس الليل وذلك قبل السحر" (ابن السكيت، علماء اللغة بالضبط ، وهي
 (سحران)، السحر األعلى: وهو قبل انصداع الفجر، والسحر إلى لسحر)ويقسم بعض العلماء "(ا

، 1407(الزمخشري، ."(حين يعسعس الليل وذلك قبل السحر) : وهو عند انصداع الفجر)األدنى
وعلى هذا الرأي فإن أصحاب هذا القول يجعلون فترة (ما قبل  ).1998،3/405) (النسفي،4/438

 (السحر)، فإن الفترة الزمنية على الرأي األول لمفهوم بينماصالة الفجر)، داخلة في فترة السحر، 
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تسبق (الفجر الصادق)، تعتبر فترة مستقلة، وهي التي أطلق عليها العلماء فترة (الفجر التي 
)، وقد يطلق عليها العرب لفظ "(الهبة)، من قبل صالة الفجر ...( ن بقولهإليها القرآوأشار الكاذب)، 

)، ويحتمل أن يكون أصحاب الرأي 1/299، 1998" (ابن السكيت،وهي الساعة المتبقية من السحر
الثاني قد أطلقوا على هذه الفترة األخيرة مصطلح (السحر األدنى)، وعلى هذا التاويل ال يكون خالف 

 ولمن) أدلج( الليل أول سار لمن أيضاً  العرب قولتو  ،وال تناقض بين آرائهم في تحديد هذه األوقات
ومن  .)198 /1المنير المصباح، 106ص الصحاح مختار( .بالتشديد )جلدَّ إ( الليل آخر سار

)، أنها الكاذب والفجر والسحر، الليل، عسعسة :بها عنيخصوصية هذه الفترات الزمنية األخيرة (أ
I  v   u  t  s  r  q   p  o  n  m ، قال تعالى:أوقات الليل للقيام بين يدي اهللاأثمن 

x  wH. ):التهجد خاص، غير عموم القيام في الليل، (فالهجود:  ، والصحيح أن)79اإلسراء
هو النوم، والتهجد: طرح النوم والقيام للصالة، فيكون بعد رقدة أو بعد نومة، خالفًا لما يراه البعض 

 َربَُّنا َيْنِزلُ " وفي الحديث الشريف .)3(من تعميمه على القيام في الليل، وهو كل ما كان بعد العشاء)
 َفَأْسَتِجيبَ  َيْدُعوِني َمنْ : َفَيُقولُ  اْآلِخُر، اللَّْيلِ  ثُُلثُ  َيْبَقى ِحينَ  الدُّْنَيا، السََّماءِ  ِإَلى َلْيَلةٍ  ُكلَّ  َتَعاَلىوَ  َتَباَركَ 
فحث الشارع على  )،758، 1/521(مسلم، ."َلهُ  َفَأْغِفرَ  َيْسَتْغِفُرِني َوَمنْ  َفُأْعِطَيُه، َيْسَأُلِني َوَمنْ  َلُه،

في هذا الوقت  والصلة باهللا لما له أثر إيجابي بالغ في تربية النفس، لم في هذا الوقت،تهجد المس
كما هو  وخلق الصدق واإلخالص فيها، ،النفس وتهذيبهاأدعى لصفاء القلب وصقل الروح و ؛ بالذات

  وبالتالي أدعى الستجابة الدعاء.  وقت يكون فيه المسلم أقرب األوقات إلى اهللا سبحانه،
  :ةالخاتم

  والتوصيات: النتائجتشتمل على أهم و  
  -إلى أهم النتائج والتوصيات اآلتية: بعد أن أعانني اهللا سبحانه على إتمام هذا البحث خلصت

                                                            

). وفي 3/478ير ابن عطية (جفباتت بعالت النوال تجود، ابن عطية، تفس ) وفي الشعر: أال طرقتنا والرفاق هجود3(
وما كانوا يطلقونه على  يحسن أن نذكر ما نقله ابن السكيت عن العرب، ،ن أجزاء الزمن النهارية والليليةنهاية حديثنا ع

شمس فأنت مشرق إلى ارتفاع إذا طلع الفجر فأنت مفجر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت ال"من يرتاد هذه األوقات فقال: 
ثم أنت معصر إلى  ،فإذا زالت فأنت مهجر ومظهر إلى أن تصلي العصر ،الشمس مضح حتى تزول ثم أنت ،النهار

إلى أن يغيب  ،نت مغيب ومغرب وموجب ومشفق ومسدففإذا غابت فأ ،إلى أن تغيب ثم أنت مطفل ،أن تحمر الشمس
  .)1/311ج ن السكيت، كتاب األلفاظ،(اب "فإذا غاب الشفق فأنت مظلم ،الشفق
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  أهم النتائج:
  . صفحات واسعة في كتاب اهللا عز وجلو  احتل الزمن مكانة كبيرة، -1
لما لهذا التقسيم من أهمية ؛ وأجزاء اهتم القرآن الكريم كثيرًا بتقسيم الزمن والوقت إلى وحدات -2

  .مسلم ومعاشهكبيرة في حياة ال
ي وكان له المكانة الت ،إال إذا اهتمت بالزمن ،هذه األمة أن تنهض وتستعيد مجدهاال يمكن ل -3

  .نجدها في كتاب اهللا وسنة رسوله
ل هذا التقسيم يفضي وٕاهما، وٕادراك أهميته ،تقسيم الزمن وتجزئته، هي الطريقة المثلى الستغالله -4

  .الذي هو أثمن ما في الحياة ،إضاعة العمر، وحرق الوقت والزمن إلى
وٕانما استخدم ألفاظًا  ،كيبال نجد في كتاب اهللا عز وجل أنه استخدم لفظ (الزمن) بهذا التر   -5

  .دالة على الزمن وتراكيب وحروفًا،
  ووحداته، وأراد بها غير ظاهرها. استخدم القرآن الكريم بعض األلفاظ المتعلقة بالزمن  -6
واختيار بعض األوقات دون  في تقسيم القرآن للزمن وتجزئته، - أحياناً –تبرز الحكمة واضحة  -7

  .وتحتاج إلى تفكير أعمق ،الحكمة غامضة وأحيانًا تبدو ،بعض
ى لكنه أضف ،حات المتعارف عليها في زمن نزولهاستعمل القرآن الزمن والوقت بنفس المصطل -8

  على بعضها ُبعدًا جديدًا يختلف عما تعارف عليه الناس.
 - نظرًا لتشعب موضوع هذا البحث وتفرعه -وفي نهاية هذا البحث ال يفوتني أن أعترف بأنه    

وأن هذا الموضوع ال زال بحاجة إلى جهد كبير لينال حقه  ،من كل جهاتهفإنني ال أزعم استيفاءه 
 ،دلوا بدلوهمريم، آمًال من الباحثين في علوم القرآن أن يالذي احتله في صفحات كتاب اهللا الك

  للوصول إلى غايته وتمامه.
  :التوصياتأهم 

 ليكون حياتهم، في الجد مأخذ والزمن الوقت يأخذوا أن -خاصة العلم وطالب- للدعاة بد ال -1
 ام،للقي حياتهم لحظات من لحظة كل الستغالل جداول إلى تقسيمه وبالتالي يملكون، ما أثمن

 .وأمتهم وشعوبهم أنفسهم تجاه بواجبهم
 العلمية، وأبحاثهم ومؤلفاتهم كتاباتهم في الحقيقي مكانه الزمن يعطوا أن الباحثين بالزمالء أهيب -2

 .المسلمين والكتاب الباحثين عند الموضوع هذا ظلم فقد
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 ودروسهم خطبهم في حظه الوقت وأهمية الزمن جانب إعطاء والدعاة الخطباء من نأمل -3
 .وخاصتهم المسلمين عامة الموضوع هذا في الوعي ليشمل المسلمين، لعامة ومواعظهم

  :قائمة المصادر والمراجع
(زاد المسير في  ،بد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيجمال الدين أبو الفرج ع ،ابن الجوزي -1

 .هـ1422 ،األولىالطبعة  ،دار الكتاب العربي الناشر: ،عبد الرزاق المهدي :تحقيق ،علم التفسير)
 رشد بابن الشهير القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو ،رشد ابن -2

: النشر تاريخ القاهرة، –الحديث دار: الناشر )المقتصد ونهاية المجتهد بداية( هـ،595ت الحفيد
 .)م 2004 -  هـ1425

 ،قيق: د. فخر الدين قباوهتح ،اظ)كتاب األلف( ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، -3
 . م1998 ،األولى –، طالناشر: مكتبة لبنان ناشرون

(التسهيل لعلوم  بن جزي الكلبي الغرناطي،بد اهللا محمد بن أحمد بن محمد بن ع ،ابن جزي -4
–دار األرقم بن أبي األرقمشركة  ، الناشر:-بتصرف –عبد اهللا الخالدي، د. :التنزيل)، تحقيق

 .هـ1416،لىالطبعة األو  ،بيروت
: تحقيق ،عطية األندلسي المحاربي نبعبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام  ابن عطية، -5

 هـ.1422 ،الطبعة األولى ،ب العلميةدار الكت -، بيروتعبد السالم عبد الشافي محمد
(تفسير القرآن  ،ن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بابن كثير -6
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية  ،ةعظيم)، تحقيق: سامي بن محمد سالمال

 .م2002 ،، سنة النشر1ط ،وطبعة مكتبة الصفا ،م1999
تحقيق شعيب هـ، (سنن ابن ماجة) 273ابن ماجه، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني ت  -7

الّلطيف حرز اهللا، دار الرسالة العالمية، الطبعة  عادل مرشد ومحمَّد كامل قره بللي وَعبداألرنؤوط و 
 م. 2009 -هـ  1430األولى، 

 ،دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت ،لسان العرب ،مكرم نجمال الدين محمد ب ،ابن منظور -8
 .13/199ج ،م1990-ه 1410 1ط
يقي، ين ابن منظور األنصاري اإلفر محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الد ،ابن منظور -9

 .هـ1414-بيروت، الطبعة الثالثة  –دار صادر :لسان العرب، الناشر
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ي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسف - 10
 .م1998 ،الطبعة األولى ،دار الكلم الطيب -بيروت ،يوسف علي بديوي تحقيق:

الناشر: دار  ،(روح البيان) تانبولي الحنفي الخلوتي،صطفى االس، إسماعيل حقي مو الفداءأب - 11
 الكتاب العربي.

(روح  ،المولى أبو الفداء ،مصطفى االستانبولي الحنفي الخلويإسماعيل حقي بن  ،أبو الفداء - 12
 .بيروت –دار الفكر البيان)،

(البحر المحيط في  ،ن األندلسيمحمد بن يوسف بن علي بن حيان أثير الدي ،أبو حيان - 13
 هـ.1420 ،طبعة ،دار الفكر -بيروت ،صدقي محمد جميل تحقيق: )،التفسير

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني ت  - 14
لة العالمية، مَحمَّد كاِمل قره بللي، دار الرساتحقيق شَعيب األرنؤوط و  ،داود) يهـ، (سنن أب275

 م.2009 - هـ 1430الطبعة األولى، 
 ،المكتب اإلعالمي - بيروت ،صحيح الجامع الصغير وزياداته ،مد ناصر الدينحم ،األلباني - 15

 .الطبعة الثالثة ،م1998سنة
سلسلة األحاديث الصحيحة)، مكتبة هـ، (1420ناصر الدين األلباني ت األلباني، محمد  - 16

 .1995 -هـ1415رف للنشر والتوزيع، الرياض، المعا
محمد بن  تحقيق: ،الجامع المسند الصحيح ،ماعيل أبو عبد اهللا البخاريبن إسمحمد  ،البخاري - 17

هـ، شرح وتعليق: د. مصطفى ديب البغا. 1422األولى  دار طوق النجاة، ط: ،ناصر الناصر
 .م1998سنة  دار الفكر -بيروت -وطبعة 

عبد  تحقيق: ،ن محمد بن الفراء البغوي الشافعيأبو محمد الحسين بن مسعود ب ،البغوي - 18
–دار إحياء التراث العربي الناشر: الرزاق المهدي،(معالم التنزيل في تفسير القرآن) تفسير البغوي،

 .هـ1420 ،الطبعة األولى ،بيروت
التحرير والتنوير  ،ن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، محمد الطاهر بن محمد ببن عاشورا - 19

الدار التونسية  :الناشر ،كتاب المجيد)ل الجديد من تفسير ال(تحرير المعنى السديد وتنوير العق
 للنشر.
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(أنوار التنزيل  ،الرحمن بن عمر بن محمد الشيرازي ، ناصر الدين أبو سعيد عبدالبيضاوي - 20
الطبعة  ،العربيدار إحياء التراث  - بيروت ،محمد عبد الرحمن المرعشي تحقيق: ،وأسرار التأويل)

 .هـ1418األولى 
(الجواهر الحسان في تفسير  ،بن محمد بن مخلوف الثعالبي لرحمنأبو زيد عبد ا ،الثعالبي - 21

الناشر: دار إحياء  تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ،القرآن)
 .هـ1418الطبعة األولى  ،-بيروت–التراث العربي

 حالشر  غريب في المنير المصباح( ،الحموي ثم الفيومي علي بن محمد بن أحمد الحموي، - 22
 .بيروت – العلمية المكتبة: الناشر) الكبير

  م2008طبعة سنة  ،منشورات جامعة القدس المفتوحة )،(إعجاز القرآنجامعة القدس المفتوحة - 23
ر لغوي لكلمات (معجم وتفسي ،ن حسين بن عبد الفتاح أحمد الجملحسن عز الدين ب ،الجمل - 24

 .م2005طبعة األولى ال ،مصر–هيئة المصرية العامة للكتاب ال :القرآن) الناشر
بن الحسين التيمي الملقب بفخر الرازي  مفاتيح  نأبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحس ،الرازي - 25

 .هـ1420ط الثالثة  ، -بيروت–عربي الغيب (التفسير الكبير).الناشر:دار إحياء التراث ال
) الصحاح مختار( ،الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد اهللا عبد أبو الدين زين ،الرازي  - 26
 5، طصيدا – بيروت النموذجية، الدار - العصرية المكتبة: الناشر، محمد الشيخ يوسف: قيحقت

 .م1999/  هـ1420
–إلسالمية مجلة البحوث ا ،علمية واإلفتاء والدعوة واإلرشادالرئاسة العامة إدارات البحوث ال - 27

 .هـ1426-هـ1425 ،325/ ص74السعودية ج
الطبعة األولى،  دمشق، دار القلم،، المعتمد في الفقه الشافعي ،يليمحمد الزح الزحيلي، - 28

 .هـ1428
: تحقيق ،(البرهان في علوم القرآن) ،بدر الدين بن عبد اهللا بن بهادر أبو عبد اهللا ،الزركشي - 29

ه، ثم صورته دار ؤ (عيسى البابي الحلبي وشركاعربية، دار إحياء الكتب الراهيممحمد أبو الفضل إب
 .م1957الطبعة األولى ،يروتب-المعرفة
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الكشاف عن حقائق غوامض (محمود بن عمرو بن أحمد جار اهللا أبو القاسم ،الزمخشري - 30
هـ وتخريج 683البن المنير االسكندري ت ،اشية االنتصاف فيما تضمنه الكشافوبذيله ح ،التنزيل)

 .هـ1407ة الثالثةالطبع ،بيروت–دار الكتاب العربي :أحاديث الكشاف(لإلمام الزيلعي)، الناشر
جالل الدين محمد بن أحمد بن  ،ل الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر، والمحليالسيوطي ،جال - 31

 .دار المنار ،للسيوطي، القاهرة، تفسير الجاللين مذيال بكتاب لباب النقول في أسباب النزول محمد
 البيان أضواء ،الشنقيطي الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن األمين محمدالشنقيطي،  - 32
: النشر عام، لبنان –بيروت والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،بالقرآن القرآن إيضاح في

  .م 1995 -هـ1415
الرواية والدراية من علم التفسير، فتح القدير الجامع بين فني  ،محمد بن علي ،الشوكاني - 33

وطبعة دار الفكر  .هـ1414الطبعة األولى ،دار الكلم الطيب ،دار ابن كثير ،بيروت ،دمشق
  .للطباعة والنشر

.(البحر بن عجيبة الحسنى االنجري الفاسياأبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي  ،الصوفي - 34
حسين عباس  د. :الناشر ،أحمد عبد اهللا القرشي رسالن :مجيد)تحقيقالمديد في تفسير القرآن ال

 هـ.1419-القاهرة –زكي 
 تأويل القرآن )،،(جامع البيان في الطبري(أبو جعفر الطبري)محمد بن جرير بن يزيد  ،الطبري - 35

 م.2000/أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى تحقيق:
 دار العثيمين، محمد بن صالح بن محمد المستقنع، زاد على الممتع الشرحابن عثيمين،  - 36

  .هـ1428 -  1422 األولى، الطبعة، الجوزي ابن دار: النشر
تار عبد الحميد، بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، عمر، د. أحمد مخ - 37

 .1/368 ،م2008سنة ،الطبعة األولى ،عالم الكتب :الناشر
(القاموس المحيط)  ،اهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مجد الدين أو الطالفيروز آبادي - 38

للطباعة والنشر والتوزيع  سالةالر  مؤسسة الناشر: : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،تحقيق
 .م2005- الطبعة الثامنة ،بيروت–
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زرجي شمس أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج األنصاري الخ ،القرطبي - 39
دار الكتب  الناشر: ،أحمد البردوني وغيره :تحقيق ،تفسير القرطبي)–مع ألحكام القرآن ،(الجاالدين

 .م1964 الطبعة الثالثة ،القاهرة–المصرية 
، م2004الطبعة الرابعة والثالثين  ،دار الشروق ،القاهرة ،سيد(في ظالل القرآن) ،قطب - 40
 .   5/3110ج
المعجم الوسيط،  ،لمجموعة من المؤلفين(إبراهيم مصطفى وآخرون) ،مجمع اللغة العربية - 41

 .الناشر: دار الدعوة
الصحيح المختصر بنقل هـ،(المسند 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت - 42

تحقيق محمد فؤاد عبد  العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم(صحيح مسلم)،
 بيروت.   –الباقي، دار إحياء التراث العربي 

هـ، (السنن 303النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي ت - 43
حلب، الطبعة   –بو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية تحقيق عبد الفتاح أ الصغرى للنسائي)،

 .1986 – 1406الثانية، 
 بن مسلم صحيح شرح المنهاج النووي، شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو النووي، - 44

 .ه1392 الثانية، الطبعة بيروت، العربي، التراث إحياء دار الحجاج،
(غرائب القرآن ورغائب الفرقان)،  ،يدين الحسن بن محمد بن حسين القم، نظام الالنيسابوري - 45

 .هـ1416الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية–بيروت  ،الشيخ زكريا عميرات :تحقيق
 في تحقيقه أصل ،التفسير البسيط ،علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو، الواحدي - 46
 بسبكه جامعةال من علمية لجنة قامت ثم سعود، بن محمد اإلمام بجامعة دكتوراة رسالة) 15(

 األولى،: الطبعة، اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة -العلمي البحث عمادة: الناشر ،وتنسيقه
 .هـ1430

 هـ  1427 –م 2006 1ط ،الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة األوقاف الشؤون اإلسالمية ، - 47
   :(النت)مراجع من 
 .) http://mawdoo3.co  ما هي وحدات القياس(-1


