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خالصة البحث
يريد أف يبحث في اتساؽ تمؾ الساعات مع منظومة األعجاز البياني لمقرآف الكريـ.وطريقة التعبير بيا ،
التفرد،والوقوؼ عند السمات المغوية التي
التي تصيّْر النص متفردا مف غيره مف نصوص  ،والبحث عف ذلؾ ّ
يتميز بيا النص مف غيره ،ورصد عناصره الجمالية  ،وتوظيؼ منيج تحميمي لمنص القرآني،الذي يختمؼ عف

النص البشري  ،كونو نصا مقدسا.
ومف أجؿ ىذا تتخذ الدراسة مف البحث في أسموب الخطاب سبيبل في بياف أواصر العبلقة بيف ساعات الميؿ
العبلقة في المغة  ،والسعي
والنيار في القرآف الكريـ  ،ودالالتيا -بوصفيا ألفاظا ّ
لمزمف-اعتمادا عمى ثوابت تمؾ َ
وعبلقتيا بالنصوص القرآنية
الستكناه مضامينيا  ،عمى وفؽ منيج يأخذ بالبنية المغوية التي،يتشكؿ منيا ا ّلنص َ ،
األخرى  ،والوقوؼ عند ثابت الدالالت  ،ومتغيّْرىا في اآليات الكريمة،وانعاـ النظر في مراعاة مقتضى الحاؿ في

سياؽ النظـ في أثناء توظيؼ المفظ.
:

ABSTRACT

Wants to lookingat theconsistency ofthose hourswithsystemMiracleschartof the Holy
Quran. And mode of expressionout,whichbecomesthe textuniquefromothertexts,
andsearch for thatexclusivity, and stand at thelinguistic featuresthat characterizethe
textof
theother,
andmonitoringcomponentsaesthetic,
employing
approachanalyticalQuranictext, whichdiffersfromthetextof the human, as asacredtext.
For this to takethe studyof researchin the style ofthe speechpathin a statementties
betweennightand dayin the Koran,and implications-asverballyof time- depending on
theconstantsof
this
relationshipin
thelanguage,
and
the
quest
forAcetknahcontents,according
tocurriculumtakesstructureof
language,
formedincludingtext, anditsrelationshipwithotherKoranictexts, and stand at
thefixedsigns,
Mtgerhainverses,andpeerintothemindappropriatein
the
context
ofsystemsinduringrecruitmentpronunciation.

تقديم :
الزمف عنصر فاعؿ في الحياة،لو حضور في مناحييا كافة.بو تنتظـ حركة الكوف،وفي أفقو يسير
ّ

اإلنساف.الذي يسعى سعيا حثيثا مف أجؿ معرفة كنيو  ،وسبر أغواره.فيو يتأثر بحركتو  ،وحوادثو  ،وىو أداة مف
أدوات الفكر عنده  ،وبوساطتو  ،يظير مفيومو لمحياة والوجود.
وقد سعت الدراسات باتجاىاتيا المختمفة لمبحث فيو،فكاف حاض ار في الفكر الفمسفي  ،وفي الفف واألدب .وال

ريب أف نجد لو حضو ار بيّْنا في كتاب المّو القرآف الكريـ الذي جاء بأساليب ،ال تفنى عمى تقادـ األزمنة ،

وتجدد األمكنة  ،وظيرت في فضاءاتو الرحبة كثير مف األلفاظ  ،التي تؤلؼ منظومة اإلعجاز القرآني  ،ويقينا
الزمف ،
أف ّ
كؿ لفظة في القرآف الكريـ  ،تؤدي مقصدا أسموبيا  ،تتسؽ بو مع غيرىا .ومف ىذه األلفاظ :ألفاظ ّ
ّ
المدة الزمنية ،أو الوقت الذي تشير إليو .
وىي تختمؼ فيما بينيا،وىذا االختبلؼ  ،يظير في ّ
واذ ي متفت البحث إلى أسموب الخطاب بساعات الميؿ والنيار،وتقديـ ساعة عمى أخرى ضمف النص القرآني

ّ ،إنما يريد أف يبحث في اتساؽ تمؾ الساعات مع منظومة األعجاز البياني لمقرآف الكريـ.وطريقة التعبير بيا،التي
التفرد،والوقوؼ عند السمات المغوية التي يتميز بيا
تصيّْر النص متفردا مف غيره مف نصوص ،والبحث عف ذلؾ ّ

النص مف غيره ،ورصد عناصره الجمالية،وتوظيؼ منيج تحميمي لمنص القرآني،الذي يختمؼ عف النص
البشري،كونو نصا مقدسا،ألف مرجعيتو الحؽ تعالىُ ((:قؿ لَّو َكاف ا ْلب ْحر ِم َداداً لّْ َكمِم ِ
ات َربّْي لََنِف َد ا ْلَب ْح ُر قَْب َؿ أَف تَنفَ َد
ّ
ْ َ َ ُ
َ
ات َربّْي َولَ ْو ِج ْئَنا بِ ِمثْمِ ِو َم َدداً))[الكيؼ.]ٜٔٓ/
َكمِ َم ُ
ومف أجؿ ىذا تتخذ الدراسة مف البحث في أسموب الخطاب سبيبل في بياف أواصر العبلقة بيف ساعات الميؿ

العبلقة في المغة ،والسعي
والنيار في القرآف الكريـ ،ودالالتيا -بوصفيا ألفاظا ّ
لمزمف-اعتمادا عمى ثوابت تمؾ َ
ص،وعبلقتيا بالنصوص القرآنية
الن
الستكناه مضامينيا  ،عمى وفؽ منيج يأخذ بالبنية المغوية التي،يتشكؿ منيا ّ
َ
األخرى،والوقوؼ عند ثابت الدالالت ،ومتغيّْرىا في اآليات الكريمة،وانعاـ النظر في مراعاة مقتضى الحاؿ في

سياؽ النظـ في أثناء توظيؼ المفظ.
وب ْك َرةً،
ومف ضمف ما ورد في القرآف الكريـ  ،ألفاظ ّ
لمزمف،تختص بساعات والميؿ والنيار :كال ُش ُر ُ
وؽ ُ ،
والغدو ،والضحى  ،والظييرة  ،والرواح  ،والعصر ،واألصيؿ ،والعشي ،والغروب والشفؽ ،والغسؽ  ،و ُّ
الزْلفةُ،

أف
َّح ُر ،والفجر ،والصبح ،واإلصباح .وىي تختمؼ فيما بينيا مف حيث ّ
المدة الزمنية الذي تشير إليو  ،بيد ّ
والس َ
صر ،فالسياؽ ىو الذي ،يوضح الداللة الزمنية لمفظة .وىنا ننعـ النظر
الجامع ليا ّأنيا تد ّؿ عمى الزمف طاؿ أو قَ ُ
وتـ االلتفات إلى ساعات الميؿ
في ساعات الميؿ،والنيار ،وأسموب الخطاب بيا في كتاب
ّ
اهلل،لنتبيف آثارىا فيوّ .
بداءة،ثـ ساعات النيار،ألنيا وردت في القرآف الكريـ عمى ىذا النحو .وأكثر ىذه األلفاظ،لـ تأت بالصيغة الفعمية
ّ
التي تدؿ عمى التجدد والحدوث ،بؿ جاءت بالصيغة االسمية،التي تدؿ عمى الثبوت،فيي زمف ثابت ضمف الزمف

المتغيّْر،فمجيء المفظ في صورة االسمية يدؿ عمى ثبوت المعنى ودوامو فيفيد التكرار المستمر  ،وبصيغة
أخرى،ىي زمف ثابت عند النظر إلييا في حقؿ األلفاظ (االسمية،والفعمية) .وزمف متغير عند النظر إلييا ضمف
حركة الزمف الكوني .مف أجؿ ىذا لدينا زمناف:ثابت(اسمي) ،ومتغيّْر(كوني) والدراسة -ىنا -تمتفت إلى أسموب
الخطاب بيذيف الزمنيف.

الزمن:
مفهوم لفظة ّ

ووردت مادة(زمف)في معاجـ المغة بدالالت متعددة،فالزمف،ىوالفضا:المتبدد.ويقولوف :أزمف الشيء:مضى
:اسـ لقميؿ الوقت وكثيرة ،ويجمع عمى أ ِ
ذات
الزَم ُف و َ
عميو الزماف فيو مزمف.و َ
َزماف وأ َْزِمَن ٍة وأ َْزُم ٍف.ولقيتو َ
الز ُ
ماف ٌ
ِ
ُ ِ
الزَم ِف،كما
امَنةً مف َ
اخي الوقت،كما يقاؿ :لقيتو ذات ُ
الع َوْيـ أي:بيف األعواـ.ويقولوف:عاممتو ُمز َ
الزَم ْيف،تريد بذلؾ تر َ

يقاؿ مشاىرةً مف الشير .وأزمف المػو فبلنػاً فيػو زمػف ،و زميػف ،أي:مريض،وعمى ىذا،ويقولوف:ىػـ زمنػة وزمنػى،
ِ
مى بيّْف
وزمػنزمنػاً ،أي َم ِرض مرضا ،وزمانػة بمعنى مريضة .و َ
الز َ
مانةُ:آفة في الحيوانات .ورج ٌؿ َزم ٌف ،أي ُم ْبتَ ً
مان ِة)ٔ(.ويقاؿ عف المرض الذي ال شفاء منو :مرض مزمف .
َ
الز َ

الزمػػاف واحد،بي ػد أنيػػـ
ػدىر و ّ
وممػػا ي ػرتبط بمفظتػػي الػ ّػزمف ،و ّ
الزمػػاف لفظػػة الػ َّػدىر التػػي تػػرد متداخمػػة معيما،فقالوا:الػ ُ
الزماف :ىمػا فػي المغػة مترادفاف.وقيػؿ:
اختمفوا في مدتيما،فقاؿ أبو ىبلؿ العسكري(تٖٜ٘ىػ)((:الفرؽ بيف الدىر،و ّ

الزمػاف غيػر محػدودة،والزماف مػرور الميػالي واألياـ.وقػاؿ األزىري:الػدىر عنػد العػرب يطمػؽ عمػى
الدىر طائفػة مػف ّ
الزماف ،وعمى الفصؿ مف فصوؿ السنة  ،وعمى أقؿ مف ذلؾ ،ويقع عمى مدة الدنيا كميا.قاؿ :وسمعت غيػر واحػد
مػػف العػػرب يقوؿ:نأقمنػػا عمػػى مػػاء كػػذا دى ػرا ،وىػػذا المرعػػى يكفينػػا دى ػ ار ن.وال يخفػػى أف إطػػبلؽ الػػدىر عمػػى الػػزمف
القميػػؿ مػػف بػػاب المجػػاز واالتسػػاع وقالػػت الحكمػػاء :الػػدىر ىػػو اآلف الػػدائـ الػػذي ىػػو امتػػداد الحض ػرة اإللييػػة،وىو

بػػاطف الزمػػاف ،و بػػو يتجػػدد األزؿ واألبػػد.والزماف مقػػدار حركػػة الفمػػؾ األطمػػس ...الػػدىر مػػدة األشػػياء السػػاكنة،
والزماف :مدة األشػياء المتحركػة ،يقػاؿ :الزمػاف مػدة األشػياء المحسوسػة ،والػدىر :مػدة األشػياء المعقولػة)ٕ(.)).فػ أروا

أف ال ّػدىر
ماف زماف ُّ
أف ّ
أف ّ
ػاف يكػوف شػيريف إلػى سػتة أشػير،في حػيف ّ
الحر والبرد،وزماف الرطب والفاكيػة.و ّ
ّ
الزم َ
الز َ
ػ((الزماف ىو مقػدار حركػة الفمػؾ األطمػس عنػد الحكمػاء ،وعنػد المتكممػيف :عبػارة عػف
مستمر ال ينقطع،وعمى ىذا ف ّ
ٌ

متجدد يقدر بو متجدد آخر موىوـ ،كما يقاؿ :آتيؾ عند طموع الشمس ،فإف طمػوع الشػمس معمػوـ ومجيئػو موىػوـ،
(ٖ)

فإذا قرف ذلؾ الموىوـ بذلؾ المعموـ زاؿ اإليياـ.)).
الزماف لػـ ي ِ
ػأت القػرآف الكػريـ إلػى ذكرىا،وىػذا األمػر رّبمػا لػو َعبلقَػة بػداللتيا
ػة:الزمف،و ّ
أف لفظ ّ
ومف الجدير بالذكر ّ
إف
غيػػر المحببػػة فػػي النفػػوس عنػػد العػػرب قبػػؿ اإلسػػبلـ،مما سػ ّػوغ أال تػػرد فػػي كتػػاب اهلل.وممػػا تقّػػدـ يمكػػف القػػوؿ ّ

((البحث في داللة األلفاظ،ونشأتيا وتطورىا معيف ال ينضب لعمماء األسموب،فتوفر عدد كثيػر مػف ىػؤالء العممػاء

،وبحثوا كؿ ما يتصػؿ بالمفظػة وداللتيا.وازدىػار إحػدى الػدالالت،وانكماش األخػرى،ولـ يكػف ىػذا البحػث وقفػا عمػى

زمف دوف آخػر)))ٗ(.وىػذا المفيػوـ لمداللػة الزمنيػة لسػاعات الميؿ،والنيػار،ظير عنػد عممػاء المغػة فػي أثنػاء د ارسػتيـ
أف نمتفت إلييا عمى النحو اآلتي:
،فثمة ألفاظ تنضوي تحت ألفاظ ّ
الزمف،كالساعة،والميؿ،والنيار.لنا ّ

أوال:الساعة،والميل،والنهار:

يار،والمَّيؿ َعمَى أرَبع ِ
ُّ
الن ِ
اعا ِت َّ
يف
تعد الساعة الوحدة القياسية لمزمف،وجاء عف العرب ّأنيـ ذكروا َس َ
وع ْش ِر َ
الن ِ
ات َّ
الغ ْد َوةُ ،ثَُّـ
وؽ،ثَُّـ
ظةً،فقد ذكر الثعالبي (تٕٜٗىػ) تمؾ الساعات عندما
لَ ْف َ
يار:ال ُش ُر ُ
البكور،ثَُّـ ُ
اع ُ
قاؿ((:س َ
َ
ُ
ِ
روب.
ظ ِي َيرةُ،ثَُّـ َّ
ُّحى،ثَُّـ اليا ِج َرةُ،ثَُّـ ال َ
الع ِش ُّي،ثَُّـ ُ
الغ ُ
الرَو ُ
الض َ
ص ُر ثَُّـ القَ ْ
الع ْ
ص ُر،ثَُّـ األصي ُؿ،ثَُّـ َ
اح،ثَُّـ َ
ات المَّي ػ ِػؿَّ :
الزلَّػ ػةُ،ثَُّـ ُّ
الس ػ ْػدفَة،ثَُّـ الفَ ْح َمػ ػةُ،ثَُّـ ُّ
ػح ُر،ثَُّـ
الب ْي ػ َػرةُ،ثَُّـ َّ
العتَ َمػ ػةُ،ثَُّـ ُّ
الغ َس ػ ُ
الش ػػفَ ُ
ؽ،ثَُّـ َ
ػاع ُ
الس ػ َ
الزْلفػ ػةُ،ثَُّـ ُ
َس ػ َ
ػؽ،ثَُّـ َ
ػات تَ ِجػ ػػيء بِتَ ْك ِري ػ ِػر األ ْلفػ ػ ِ
ػماء األوقَػ ػ ِ
الصػ ػػباح)))٘(.وأش ػػار إلػ ػػى أف بػ ػػاقي أس ػ ِ
ػاظ التّػ ػػي َم َعانِييػ ػػا
الفَ ْج ػ ُػر،ثَُّـ ُّ
ّ َ
الصػ ػ ْػب ُح،ثَُّـ َّ ُ
ْ
ُ
ْ
الزمف فيو بيف طرفي الميؿ والنيار.
ُمتَِّفقَة.وسيتـ االلتفات إلى الساعة كونيا القسيـ الذي يجتمع ّ

أ:الساعة:
َّ

جزء مف أجزاء الزمف  ،وىي مف أجزاء الميؿ والنيار،وتُجمع عمى ساعات،وسا ٍع ،وتصغيرىا سويعة ،
ِ ()ٙ
أف الساعة
وي
أف ثمة فرقا بينيما فػ(( الفرؽ بيف الساعة والوقتّ :
قاؿ:أس َوع مف الساعة .وليا عبلقة بالوقت،بيد ّ
ُ
ْ
ىي الوقت المنقطع مف غيره،والوقت اسـ الجنس وليذا تقوؿ إف الساعة عندي،وال تقوؿ الوقت عندي.)ٚ()).وقد

الزماف،كقولو
عرؼ بػ(أؿ) التعريؼ،تكوف جزء مف أجزاء ّ
وردت لفظة (الساعة) في القرآف الكريـ،فيي عندما ال تُ ّ
ِ
ِ
تعالى((:ولِ ُك ّْؿ أ َّ ٍ
وف))[األعراؼ ]ٖٗ/ويظير ىذا األمر عمى
وف َس َ
َج ٌؿ فَِإ َذا َجاء أ َ
ُمة أ َ
اعةً َوالَ َي ْستَ ْقد ُم َ
َجمُيُ ْـ الَ َي ْستَأْخ ُر َ
َ
نحو بيّْف عندما يكوف الخطاب بمفظ(ساعة)مقترنا بمفظة بالنيار في قولو تعالى((:ويوـ ي ْح ُشرىـ َكأَف لَّـ ي ْمبثُوْا إِالَّ
ْ ََ
ََْ َ َ ُ ُْ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ َِّ
اعةً ّْم َف َّ
عرؼ
َس َ
وف َب ْيَنيُ ْـ قَ ْد َخس َر الذ َ
النيَ ِار َيتَ َع َارفُ َ
.أما عندما تُ ّ
يف َكذُبوْا بِمقَاء المّو َو َما َك ُانوْا ُم ْيتَدي َف))[ يونسّ ]ٗ٘/
يـ،فإف الخطاب بيا يختمؼ،فتشير إلى يوـ القيامة ،كقولو تعالى((:قَ ْد
لفظة (ساعة)بػ(أؿ التعريؼ)في القرآف الكر ّ
ِ
َخ ِسر الَِّذيف َك َّذبوْا بِمِقَاء المّ ِو حتَّى إِ َذا جاءتْيـ السَّاعةُ ب ْغتَةً قَالُوْا يا حسرتََنا عمَى ما فََّر ْ ِ
وف أ َْوَزَارُى ْـ
َ َ
َ
َ ُ
طَنا فييَا َو ُى ْـ َي ْحممُ َ
َ
َ َ َْ َ َ
َ ُُ
َعمَى ظُيُ ِ
وف))[األنعاـ.]ٖٔ/ويجتمع في الخطاب القرآني داللة لفظة(:الساعة)مف دوف أف
ورِى ْـ أَالَ َساء َما َي ِزُر َ

ولفظة(ساعة)التي تشير جزء مف أجزاء الميؿ والنيار في قولو
ُيصرح بيا،التي تشير إلى يوـ القيامة،
ِ
ِ
َّ
َّ
))يراد منو
يع ُ
يع ُ
اد َي ْوٍـ ُ
وف َع ْنوُ َس َ
اعةً َوَال تَ ْستَ ْقد ُم َ
اد َي ْوٍـ ال تَ ْستَأْخ ُر َ
وف ))[سبأ.]ٖٓ/فقولو تعالىّْ ((:م َ
تعالىُ ((:قؿ ل ُكـ ّْم َ
َّاعةُ ُي ْق ِس ُـ
أف الخطاب القرآني يجمع المفظتيف عمى نحو صريح في قولو
وـ الس َ
يوـ القيامة.بيد ّ
تعالى((:وَي ْوَـ تَقُ ُ
َ
َّاعةُ)تشير إلى يوـ
اع ٍة َك َذلِ َ
وف))[الروـ.]٘٘/فالساعة :األولى(الس َ
وف َما لَبِثُوا َغ ْي َر َس َ
ؾ َك ُانوا ُي ْؤفَ ُك َ
ا ْل ُم ْج ِرُم َ
اع ٍة)تشير إلى الساعة الزمنية،وىو الوقت القميؿ مف الزماف(.الحياة الدنيا)وىي زائمة،وعند قراءة
القيامة،و
الثانية(س َ
َ
معرفة،ألنيا معمومة في وقتيا عند
َّاعةُ):جاءت
ّ
أف األولى لفظة (الس َ
أسموب الخطاب القرآني،يمكف القوؿّ :
ِ
الناس اتَّقُوا رَّب ُكـ إِ َّف َزْل َزلَةَ الس ِ
].ثـ ّأنيا أكثر اتساعا
اهلل،وتكوف أىواليا
َ
َ
ُّيا َّ ُ
َّاعة َش ْي ٌء َعظ ٌ
َ ْ
عظيمة((يا أَي َ
يـ))[الحجّ ٔ/
ِ ٍ
وف)) [الحج.]ٗٚ/وأسند
الزمف؛ألنيا تومئ لآلخرة،وقد قاؿ
مف جية
ند َرب َ
تعالى((:وِا َّف َي ْوماً ِع َ
ّ
ّْؾ َكأَْلؼ َسَنة ّْم َّما تَ ُع ُّد َ
َ

الحؽ سبحانو وتعالى القائؿ((:إَِّن َما أ َْم ُرهُ إِ َذا أ ََر َاد َش ْيئاً أَ ْف
أف الفاعؿ الحقيقي ليا
ّ
فعؿ القياـ ليا،تبيانا ألثرىا،مع ّ
وف))[يس.]ٕٛ/
َيقُو َؿ لَوُ ُك ْف فََي ُك ُ
ألنيا معمومة في
أما الثانية
فإنيا جاءت نكرة-واف أضيفت لغير التي تُ ّ
عد مبلزمة لئلضافةّ -
اع ٍة)ّ :
لفظة(س َ
َ
ّ
الزمف؛ألنيا تومئ لمدنيا،وقد وصؼ الحؽ تعالى ساعتيـ
وقتيا عند المجرميف،فيي أقؿ اتساعا مف جية
ّ
ِ
ألي ساعة يحيوف،فاألمر
اع ٍة)).وكانت الفاعمية ليـ،و ّأنيـ غير مكترثيف َّ
وف َما لَبِثُوا َغ ْي َر َس َ
ُ
بقولو((:ي ْقس ُـ ا ْل ُم ْج ِرُم َ
ٍ
ِ
ِ
ص َّ
بأي صيغة
الناس َعمَى َحَياة))[البقرة.]ٜٙ/يزاد عمى
سياف
ىذا،أف قسميـ لـ يظير ّْ
عندىـ((:ولَتَج َدَّنيُ ْـ أ ْ
ّ
َح َر َ
َ

أقسموا،فمـ ُيمتفت إلى ذلؾ عندما لـ تُذكر صيغة القسـ  .فيـ في ذلؾ المشيد العظيـ،ال ُيقبؿ منيـ شيء.وقد
الحؽ تعالى أىواؿ يوـ القيامة في قولو((:واتَّقُوْا َي ْوماً الَّ تَ ْج ِزي َن ْف ٌس َعف َّن ْف ٍ
وصؼ
س َش ْيئاً َوالَ ُي ْقَب ُؿ ِم ْنيَا َع ْد ٌؿ َوالَ
ّ
َ
وف))[ البقرة.]ٕٖٔ/
تَنفَ ُعيَا َشفَ َ
نص ُر َ
اعةٌ َوالَ ُى ْـ ُي َ
ُّ
يـ،يصب في اتجاىيف  :األوؿ يشير إلى
أف الخطاب بمفظة (الساعة)في القرآف الكر
مما ت ّ
قدـ يمكف القوؿ ّ
(ساعة).أما االتجاه اآلخر فيشير إلى الحياة اآلخرة عندما يأت بمفظة(الساعة).مع
الحياة الدنيا عندما يأت بمفظة
ّ

أف الساعات التي،تشير لمقيامة ثبلث((:الساعة الكبرى وىى بعث الناس لممحاسبة
أف الراغب األصفياني يذكر ّ
ّ
،وىي التي أشار إلييا بقولو : نال تقوـ الساعة حتى يظير الفحش،والتفحش،وحتى يعبد الدرىـ والدينارنإلى
غير ذلؾ .وذكر أمو ار لـ تحدث في زمانو وال بعده.والساعة الوسطى وىى موت أىؿ القرف الواحد ،وذلؾ نحو ما

أنيس،فقاؿ:نإف يطؿ عمر ىذا الغبلـ لـ يمت حتى تقوـ الساعةنفقيؿ إنو آخر مف مات
روى أنو رأى عبد اهلل بف
ْ
مف الصحابة.والساعة الصغرى،وىي موت اإلنساف فساعة كؿ إنساف موتو،وىي المشار إلييا بقولو((:قَ ْد َخ ِس َر
ِ
َّ ِ
َِّ
َّاعةُ َب ْغتَةً))[األنعاـ.]ٖٔ/ومعموـ أف ىذه الحسرة،تناؿ اإلنساف عند موتو
يف َكذُبوْا بِمقَاء المّو َحتَّى إِ َذا َجاءتْيُ ُـ الس َ
الذ َ
ِ
َّاعةُ))[األنعاـ.]ٗٓ/وروى أنو كاف إذا ىبت ريح
...وعمى ىذا قولوُ ((:ق ْؿ أ َأ
اب المّو أ َْو أَتَتْ ُك ُـ الس َ
َرَْيتُ ُكـ إِ ْف أَتَا ُك ْـ َع َذ ُ
شديدة تغير لونو عميو السبلـ فقاؿ:ن تخوفت الساعة ن وقاؿ:نما أمد طرفي وال أغضيا إال وأظف أف الساعة قد
()ٛ

قامت ن .يعنى موتو.)).

أف لفظتي(:الساعة)و(ساعة) في النص القرآني،اكتسبتا داللتيما مف السياؽ،وليس
مف أجؿ ذلؾ،يظير لنا ّ
عدىما الببلغيوف محسنا لفظيا  ،فقالوا أنيما مف
بوصفيما ألفاظا مفردة  ،يراد منيما الجانب البديعي عندما ّ

أف عبدالقاىر الجرجاني (تٔٗٚىػ) يرى خبلؼ ما قاؿ
الجناس،ولـ يمتفتوا إلى أثرىما الداللي في النص في حيف ّ
أف األلفاظ ال تتفاضؿ مف حيث ىي ألفاظ
بو الببلغيوف،عندما قاؿ((:فقد اتضح إذف اتضاحا ال يدع لمشؾ مجاال ّ
ِ
ت ليا الفضيمة،وخبلفيا في مبلئمة معنى المفظة لمعنى التي
أف األلفاظ تَثُْب ُ
مجردة ،وال مف حيث ىي َكمـ مفردة ،و ّ
تمييا أو ما شابو مما ال تعمؽ بصريح المفظ.)ٜ()).فمكؿ لفظة معنياف،معنى معجمي  ،وآخر معنى سياقي،وىو

الذي تأخذه المفظة عندما توضع في سياؽ يحدد معنى الجممة،وىنا يكوف السياؽ مسؤوال عف منح المعنى

لمفظة.ألف((عممية التواصؿ تحصؿ بنجاح إذا اجتمعت ليا ثبلثة أركاف أساسية ىي المتكمـ والمخاطب،ومراعاة
ّ
المقتضيات المختمفة،وىي الطبيعة البشرية ومتطمباتيا الفسيولوجية والنفسية والعقمية.والخطاب القرآني عكس كؿ
وغير بعضا منيا.)).
مظاىر الحياة العربية فثَّبت بعضيا ّ

(ٓٔ)

ب:الميل،والنهار:

احدتو ليمةٌ.وقد ي ِ
المي ُؿ جمع،وو ِ
جمع عمى ٍ
وتصغيرىا لَُيْيمَية.ويقاؿ لي ٌؿ أ ْلَي ٌؿ
لياؿ
:شديد الظممة.ويقولوف ليمةٌ
ُ
ُ
َْ
َ
(ٔٔ)
ِ
الزمف،كقولو تعالىَ ((:وم َف
بلء ولي ٌؿ الئ ٌؿ،في التأكيد .وقد أتى القرآف الكريـ إلى ذكر الميؿ لئلشارة بو إلى ّ
لَْي ُ
الن ُج ِ
ّْحوُ َوِا ْدَب َار ُّ
الزمف،فيراد بو،بعض الميؿ أو وقتي المغرب والعشاء
وـ ))[الطور.]ٜٗ/ويتـ تخصيص ّ
المَّْي ِؿ فَ َسب ْ
َّ
ّْحوُ لَْيبلً طَ ِويبلً))[اإلنساف.]ٕٙ/ويكوف الخطاب بمفظة الميؿ ويراد بيا
في قولو
اس ُج ْد لَوُ َو َسب ْ
تعالى((:و ِم َف المْي ِؿ فَ ْ
َ
يتـ اإلشارة إلى أوقاتو عندما تقترف بيا لفظة(آناء)في قولو تعالى((:لَْي ُسوْا َس َواء ِم ْف
ساعاتو مطمقا مف دوف أف ّ
َّ
ِ ِ
اب أ َّ ِ
َى ِؿ ا ْل ِكتَ ِ
وف))[آؿ عمراف .]ٖٔٔ /وىذا السبيؿ،يظير عندما
أْ
وف َآيات المّو َآناء المْي ِؿ َو ُى ْـ َي ْس ُج ُد َ
ُمةٌ قَآئ َمةٌ َي ْتمُ َ
ط ٍع ّْمف المَّْي ِؿ واتَّبِع أ َْدبارُىـ والَ ي ْمتَِف ْ ِ
َىمِ َ ِ
تقترف بيا لفظة ِ
ضوْا
(ق ْ
َس ِر بِأ ْ
ام ُ
ت من ُك ْـ أ َ
َ ْ ََ ْ َ َ
ؾ بِق ْ َ
ط ٍع)في قولو تعالى((:فَأ ْ
َح ٌد َو ْ
ؾ لَف ي ِ
ط ٍع ّْم َف
ؾ بِِق ْ
َىمِ َ
صمُوْا إِلَْي َ
وف))[الحجر .]ٙ٘/وقولو تعالى(( :قَالُوْا َيا لُوطُ إَِّنا ُر ُس ُؿ َرّْب َ
َح ْي ُ
َس ِر بِأ ْ
َ
ؾ فَأ ْ
ث تُ ْؤ َم ُر َ
َّ
ِ
المَّْي ِؿ والَ ي ْمتَِف ْ ِ
أي ساعة مف ساعات
يتـ تخصيص ُّ
ام َأرَتَ َ
ت من ُك ْـ أ َ
َ َ
ؾ إَِّنوُ ُمص ُيبيَا َما أ َ
َح ٌد إِال ْ
َص َابيُ ْـ))[ىود.]ٛٔ/فمـ ّ
ِ
ط ٍع ّْم َف المَّْي ِؿ)أي((:بظممة
الميؿ في اآلية الكريمة.عندما اقترنت لفظة الميؿ
ط ٍع) بمعنى:جزء في قولو(:بِِق ْ
بمفظة(ق ْ
(ٕٔ)
أف الداللة الزمنية لمفظة الميؿ،قد تختفي فتظير
مف آخر الميؿ)) .في معرض الرحمة،ونجاة المؤمنيف .بيد ّ
داللة أخرى،ىي الداللة المونية،وىي الظممة (السواد)في قولو تعالى((:والَِّذيف َكسبوْا السَّيَّْئ ِ
ات َج َزاء َسيَّْئ ٍة بِ ِمثِْميَا
َ َ َُ
وتَرَىقُيـ ِذلَّةٌ َّما لَيـ ّْمف المّ ِو ِم ْف ع ِ
اب َّ
الن ِار ُى ْـ
طعاً ِم َف المَّْي ِؿ ُم ْ
وىيُ ْـ ِق َ
ظمِماً أ ُْولَػئِ َ
اصٍـ َكأََّن َما أ ْ
ُغ ِشَي ْ
ت ُو ُج ُ
َص َح ُ
َ
ؾ أ ْ
ُ َ
َ ْ ُْ
ِ
ِ
ظمِماً) في
طعاً ِم َف المَّْي ِؿ ُم ْ
وف))[يونس.]ٕٚ/فتـ تخصيص المراد بالميؿ،وىو الظممة(السواد)في قولو( ِق َ
فييَا َخال ُد َ

ألف كبلً
معرض العذاب الذي يصيب الكافريف في جينـ في باب التشبيو.فاختمؼ أسموب الخطاب في اآليتيف ّ
طعاً ّْم َف المَّْي ِؿ
منيا لو سبيؿ يختمؼ عف اآلخر.األوؿ في الحياة الدنيا ( :بِِق ْ
ط ٍع ّْم َف المَّْي ِؿ)،واآلخر في اآلخرةِ (:ق َ
ظمِماً).
ُم ْ
َنزْلَناهُ ِفي
ومثمما كاف الخطاب بمفظة الميؿ،جاء الخطاب بالميمة،وىي مفرد لفظة الميؿ في قولو تعالىِ((:إَّنا أ َ
اع ْدَنا
لَْيمَ ِة ا ْلقَ ْد ِر))[القدر.]ٔ/ويقترف خطاب(ليمة)بالعدد إالّ ّأنيا تبقى مفردا ،فتُصبح معدودا في قولو
تعالى((:وَو َ
َ
يو َىاروف ْ ِ ِ
َخ ِ
ّْو أَرب ِعيف لَْيمَةً وقَا َؿ موسى أل ِ
اىا بِع ْش ٍر فَتََّـ ِميقَ ُ ِ
ِ
َصِم ْح
اخمُ ْفني في قَ ْو ِمي َوأ ْ
ُ َ
ات َرب ْ َ َ
وسى ثَبلَث َ
ُ َ
يف لَْيمَةً َوأَتْ َم ْمَن َ َ
ُم َ
َ
ِِ
يف))[األعراؼ.]ٕٔٗ/وىذا المفرد يأتي مجموعا،عندما تُجمع ليمة عمى ٍ
لياؿ في قولو
َوالَ تَتَّبِ ْع َسبِي َؿ ا ْل ُم ْفسد َ
تعالى((:وجع ْمَنا ب ْيَنيـ وب ْيف ا ْلقُرى الَّتِي بارْكَنا ِفييا قُرى ظَ ِ
اى َرةً َوقَ َّد ْرَنا ِفييَا الس َّْي َر ِس ُيروا ِفييَا لََي ِال َي َوأَيَّاماً
َ ً
ََ
َ َ َ َ ُْ َ َ َ َ
ِِ
يف))[سبأ.]ٔٛ/ولكف ىنا ثمة تضاد يظير في اآلية الكريمة عمى نحو غير مباشر بيف
آمن َ
لفظتي(:ليالي)،و(أياما)التي تشير إلى النيار،وىو ُّ
ضد الميؿ،فالنيار ىو ((الوقت الذي ينتشر فيو الضوء،وىو في

الشرع ما بيف طموع الفجر إلى وقت غروب الشمس،وفي األصؿ مابيف طموع الشمس إلى غروبيا)ٖٔ()).وجاء
ؾ ِفي اَ َّلنيَ ِار
الخطاب في القرآف الكريـ بمفظ النيار لئلشارة لموقت الذي ينتشر فيو الضوء في قولو تعالى((:إِ َّف لَ َ
اب ِ
َى ِؿ ا ْل ِكتَ ِ
آمُنوْا
َس ْبحاً طَ ِويبلً))[المزمؿ.]ٚ/ويكوف لمنيار وجو في إشارة ألولو في قولو
تعالى((:وقَالَت طَّآئِفَةٌ ّْم ْف أ ْ
َ
َّ
ِ
َِّ
َِّ
آمُنوْا َو ْجوَ َّ
ي أِ
وف)) [آؿ عمراف.]ٕٚ/وفي تفسير اآلية
النيَ ِار َوا ْكفُُروْا آخ َرهُ لَ َعميُ ْـ َي ْرِج ُع َ
ُنز َؿ َعمَى الذ َ
بِالذ َ
يف َ
المباركة،يقوؿ

الشيخ

الطبرسي(ت٘ٗٛىػ)((:وجو

النيار

واكفروا

آخره.واختمؼ

في

معناه

عمى

أقواؿ(،أحدىا):أظيروا اإليماف ليـ أوؿ النيار ،وارجعوا عنو في آخره فإنو أحرى أف ينقمبوا عف دينيـ عف الحسف
وجماعة(،وثانييا):آمنوا بصبلتيـ إلى الكعبة أوؿ النيار،واكفروا آخره ليرجعوا بذلؾ عف دينيـ عف مجاىد،
(وثالثيا):أظيروا اإليماف في صدر النيار بما سمؼ لكـ مف اإلقرار بصفة محمد وآلو ثـ ارجعوا في آخره

لتوىموىـ ّأنو كاف قد وقع
تعالى((:ى َو الَِّذي
قولو
ُ
].فتـ
َي ْس َم ُع َ
وف))[يونسّ ٙٚ/

غمط في صفتو)) )ٔٗ(.فأمسى لمنيار وجو زيادة في إظياره،ويمسي النيار مبص ار في
ؾ آلي ٍ
النيار م ْب ِ
ِِ
ِ
َّ
ات لّْقَ ْوٍـ
ص اًر إِ َّف ِفي َذلِ َ
َ
َج َع َؿ لَ ُك ُـ المْي َؿ لتَ ْس ُكُنوْا فيو َو َّ َ َ ُ
ا؛ألنو ُيبصر فيو.ويسند اإلبصار آليتي الميؿ
إسناد اإلبصار إلى النيار مجاز ّ

ُّ
الحؽ سبحانو نورىا بالظبلـ،وجعؿ آية النيار مبصرة،
والنيار،لتدال عمى قدرتو سبحانو وتعالى ،فآية الميؿ محا
النيَ َار َآيتَْي ِف فَ َم َح ْوَنا َآيةَ المَّْي ِؿ َو َج َع ْمَنا َآيةَ َّ
((:و َج َع ْمَنا المَّْي َؿ َو َّ
النيَ ِار
أي مبص ار فييا بالضوء،وىذا يبدو في قوؿ
ّ
الحؽ َ
ص ْمَناه تَ ْف ِ
ٍ
ِ
ِ
م ْب ِ
صيبلً))[اإلسراء.]ٕٔ/وتتضح
ص َرةً لِتَْبتَ ُغوْا فَ ْ
يف َوا ْلح َس َ
ضبلً ّْمف َّرّْب ُك ْـ َوِلتَ ْعمَ ُموْا َع َد َد السّْن َ
اب َو ُك َّؿ َش ْيء فَ َّ ُ
ُ
ِ
ويظير تمؾ القدرة عندما يأتي الخطاب بأسموب االستعارة
قدرتو العظيمة سبحانو وتعالى في خمؽ الميؿ ،والنيارُ ،
في فصؿ الميؿ عف النيار عف طريؽ الفعؿ(نسمخ)وما عمى المتمقي إالّ يتأمؿ تمؾ العممية،ويجمع بيف الصورتيف
تعالى((:و َآيةٌ لَّيُ ْـ المَّْي ُؿ َن ْسمَ ُخ ِم ْنوُ َّ
النيَ َار فَِإ َذا ُىـ
(عممية السمخ) ،و(انفصاؿ الميؿ عف النيار) كؿ ىذا بدا في قولو
َ
ُّم ِْ
وف))[يس. ]ٖٚ/
ظم ُم َ
الحؽ
تقدـ،يمكف القوؿ ّأنو غالبا ما يكوف الخطاب بالنيار مقترنا بالميؿ،ولكف بصور متعددة ،منيا قوؿ
ّ
مما ّ
الن ْوَـ ُسَباتاً َو َج َع َؿ َّ
تعالى((:و ُى َو الَِّذي َج َع َؿ لَ ُك ُـ المَّْي َؿ لَِباساً َو َّ
النيَ َار ُن ُشو اًر ))[الفرقاف .]ٗٚ/فأمسى الميؿ لباسا:أي
َ

ّأنو يستركـ بظبلمو كما يستركـ المباس،وصار النوـ سباتا،أي راحة لؤلبداف ،وجعؿ النيار نشو ار  ،أيُ :ينتشر فيو
(٘ٔ)
البتغاء الرزؽ.
وجاء الخطاب بمفظتي الميؿ ،والنيار ،فمثبل عنص ار مف عناصر التضاد ،ولكف بأسموب آخر بيف(الميؿ-
َرَْيتُ ْـ إِف َج َع َؿ المَّوُ َعمَْي ُك ُـ المَّْي َؿ
الضياء) فالميؿ يشار بو لمظممة،والضياء يشار بو لمنيار في قولو تعالى((:قُ ْؿ أ َأ
ِ
َّ ِ ِ
سرمداً إِلَى يوِـ ا ْلِقي ِ
وف))[القصص.]ٚٔ/
امة َم ْف إِلَوٌ َغ ْي ُر المو َيأْتي ُكـ بِضَياء أَفَ َبل تَ ْس َم ُع َ
َْ َ َ
َْ َ

ويظير التداخؿ والتواصؿ بينيما عمى نحو آخر عندما يزيد ك ّؿ منيما بما ينقص مف اآلخر،لئلشارة إلى
عظمة الخالؽ -سبحانو وتعالى-وتمكنو مف خمقو،فقاؿ تعالى((:تُولِ ُج المَّْي َؿ ِفي ا ْلَّنيَ ِار َو تُولِ ُج َّ
النيَ َار ِفي المَّْي ِؿ
ّْت وتُ ْخ ِرج الَمي َ ِ
ِ
ِ
ؽ مف تَ َشاء بِ َغ ْي ِر ِح َس ٍ
اب))[آؿ عمراف.]ٕٚ/وجاء في تفسير
َّت م َف ا ْل َح ّْي َوتَْرُز ُ َ
َوتُ ْخ ِرُج ا ْل َح َّي م َف ا ْل َمي َ ُ َ
ىذه اآلية الكريمة في مجمع البياف:

((قيؿ في معناه قوالف(:أحدىما):أف معناه ينقص مف الميؿ،فيجعؿ ذلؾ

النقصاف زيادة في النيار ،وينقص مف النيار،فيجعؿ ذلؾ النقصاف زيادة في الميؿ عمى قدر طوؿ النيار وقصره.

عف ابف عباس والحسف ومجاىد وعامة المفسريف(.واآلخر):معناه يدخؿ أحدىما في اآلخرة بإتيانو بدال منو في
()ٔٙ

مكانو)).

ات المَّ ِ
يل:
اع ُ
ثانيا:س َ
َ
َّٔ -
ق:
الشفَ ُ

()ٔٚ
ات المَّ ِ
بقيػة ضػوء
يؿ:و((ىو اختبلط ضوء النيار بسػواد الميػؿ عنػد غػروب الشػمس.)).
أو ىػو ّ
اع ُ
مف َس َ
ؽ-:أيضا -الحمرةُ مف ُغروب الشمس إلى وقت ِ
وح ْمرتِيا في أوؿ الميؿ إلى قر ٍ
العشاء
العتَمة.وال َشفَ ُ
ُ
يب مف َ
الشمس ُ َ
ِ
أحمر.وال َشفَقَةُ:االسػ ُػـ مػػف
كأنػػو ال َشػػفَ ُ
ػوب ّ
اآلخرة،فػػإذا ذىػػب قيؿ:غػػاب الشػػفؽ.ومف العػػرب مػػف يقوؿ:عميػػو ثػ ٌ
ؽ،وكاف َ
اإل ْش ػ ػ ػ ػػفا ِ
ػفؽ)لمرة واح ػ ػ ػ ػػدة ف ػ ػ ػ ػػي ق ػ ػ ػ ػػوؿ الح ػ ػ ػ ػ ّْ
ػؽ تع ػ ػ ػ ػػالى((:فَ َبل أُ ْق ِس ػ ػ ػ ػ ُػـ
ؽ)ٔٛ(.وج ػ ػ ػ ػػاء الخطاب(بالش ػ ػ ػ ػ
ؽ،وكذلؾ ال َش ػ ػ ػ ػػفَ ُ
ّ
بِ َّ
الشفَ ِ
ؽ))[االنشػػقاؽ.]ٔٙ/ويبػػيّْف الشػػيخ الطبرسػػي(تٗ٘ٛى ػػ) داللتيا،عنػػدما يقوؿ((:بالشػػفؽ:أي بػػالحمرة التػػي تبقػػى

عند المغػرب فػي األفؽ.وقيؿ:البيػاض)))ٜٔ(.ويبلحػظ –ىنػاّ -أنػو لػـ يػتـ بيػاف المػراد بالشػفؽ عمػى وجػو الدقػة ،وىػذا
األمر نجده في تفسير البحر المحيط،عندما يذكر أبو حياف األندلسػي(ت٘ٗٚىػػ)أوجو االخػتبلؼ تمؾ،فالشػفؽ ُيػراد
بو البياض الذي يتموه الحمرة،أو ىو الشمس،أو ما بقي مف النيار)ٕٓ(.ولع ّؿ ذلؾ االختبلؼ،يرجع إلى اقتراف األفؽ
الزمني بالداللة المونية،وىذا الخمط كاف حاض ار في معاجـ المغة.إذ لـ يتـ بياف المراد بالشفؽ عمى نحو بيّْف فييا.

ق:
سُ
ٕ-ال َغ َ

ؽ:أي شديد ،الظممة،والغاسؽ الميؿ المظمـ،إذا غاب
أوؿ ظممة الميؿ.يقاؿ
ؽ.وغسؽ الميؿَ ،ي ْغ ِس ُ
ليا:الغ َس ُ
َ
المؤذف،أي:أخر المغرب إلى َغ َس ِ
َّ
َّاؽ:البارد
ؽ
ت عينو َغ ْسقاً:أظممت.و ْ
الغس ُ
أغ َس َ
الشفؽ.وغ َسقَ ْ
ؽ الميؿ.و َ
َ
)
ٕٔ
الصبلَةَ لِ ُدلُ ِ
وؾ َّ
س إِلَى َغ َس ِ
الش ْم ِ
الخطاب(بالغ َس ِ
ّْ
ؽ المَّْي ِؿ
)لمرة واحدة في قوؿ
الم ْنتِ ُف (.وجاء
الحؽ تعالى((:أ َِقِـ َّ
َ
ؽ ّ
َ
ِ
ِ
ِ
اف َم ْشيُوداً))[اإلسراء.] ٚٛ/فدلكت الشمس،أي:غربت فمف وقت زواليا(إلى غسؽ
آف ا ْلفَ ْجر َك َ
آف ا ْلفَ ْجر إ َّف قُ ْر َ
َوقُ ْر َ

الميؿ) إقباؿ الظممة ،أي:الظير والعصر والمغرب والعشاء (وقرآف الفجر) صبلة الفجر،سميت قرآنا،ألنيا

ركف،وىو القراءة الذي تشيده مبلئكة الميؿ ومبلئكة النيار،واآلية جمعت لمصموات الخمس)ٕٕ(.وجاء
الحؽ تعالى((:و ِمف َشّْر َغ ِ
َ ِ
ب))[الفمؽ.]ٖ/تشير لفظة:غاس ٍ
اس ٍ
ّْ
ؽ إلى
لمرة واحدة في قوؿ
ؽ إِ َذا َوقَ َ
الخطاب(بغاسؽ) ّ
َ
الفساؽ
الميؿ إذا دخؿ بظبلمو أو القمر إذا غاب أو إذا كسؼ فاسود((واّنما اختص الميؿ
ّ
بالذكر،ألف الغالب أف ّ
يقدموف عمى الفساد بالميؿ،وكذلؾ اليواـ والسباع تؤذي فيو أكثر،وأصؿ الغسؽ الجرياف بالضرر.وقيؿ إف معنى
(ٖٕ)

كؿ ىاجـ بضرره كائنا ما كاف)).
الغاسؽ ّ

العتَ َم ُة:
َٖ -

األوؿ مف الميؿ
مف ساعات
((العتَ َمةُ:ىو الثمُث َّ
الميؿ:العتَ َمةُ،تقاؿ:لوقت صبلة العشاء،وجاء في معجـ العيفَ :
َ
(ٕٗ)
ِ
العتَ َمةُ أيضاً:
بعد غيبوبة الشفَؽ.أعتـ القوـ إذ صاروا في ذلؾ الوقت)) .وقد َعتَ َـ الميؿ َي ْعت ُـَ .
وعتَ َمتُوُ :ظبلمو .و َ
:سرنا في ذلؾ الوقت)ٕ٘(.ولـ ِ
ِ
يأت القرآف الكريـ إلى ِذ ِ
كر ىذه
بقية المبف تُ ُ
فيؽ بيا َ
ّ
الن َع ُـ تمؾ الساعةَ .
وعتَّ ْمنا َ
تع ْتيماً ْ
الساعة ،بصيغيا المختمفة.

الس ْدفَة:
ُّٗ -

وء؛وىو
مف ساعات
الس ْدفَةُ في لغة نجد :الظممةُ ،وفي لغة غيرىـ َ
الض ُ
الميؿ:الس ْدفَةُ:طائفة مف ظبلـ الميؿ ،و ُ
َ
ِ
ِ
،كوقت ما بيف طموع الفَ ْج ِر إلى
الس ْدفَةَ اختبلطَ الضوِء و
الظممة معاً
الس َد ُ
ؼ.وبعضيـ يجعؿ ُ
مف األضداد .وكذلؾ َ
ٍ
بح
ؼ:ظبلـ المي ُؿ أو سواد
ؼ
الس َد ُ
الس َد ُ
َس َد َ
:الص ُ
اإلسفار.وقد أ ْ
ؼ أيضاً ُ
شخص تراه مف بعيد.و َ
الميؿ،أي:أظمـ .و َ
َ
ؼ الصبح ،أي أضاء)ٕٙ(.ولـ ِ
يأت القرآف الكريـ إلى ِذ ِ
كر ىذه الساعة،بصيغيا المختمفة.
َس َد َ
ُ
واقبالُو،وأ ْ

٘-الفَ ْح َم ُة:

الع ِ
الفَ ْحـ،الواحدة فَ ْحمةٌ.ويقاؿ لمفَ ْحِـ فَحيـ .وفَ ْحمةُ ِ
شاء:ظُْم َمتُوُ.ويقاؿ :أ ْف ِحموا مف الميؿ،أي :ال تسيروا في أوؿ
ٌ
َ
َ
ُ
()ٕٚ
ِ
ِ
ِِ
ُّ
:سوده .ولـ يأت القرآف
حيـ مثمو.
َّـ َو ْجيَوُ تَ ْفحيماً َّ
ٌ
وشعر فاح ٌـ ،أي أسود .وفَح َ
فَ ْح َمتو،وىي أشد الميؿ سواداً .والتَ ْف ُ
الكريـ إلى ِذ ِ
كر ىذه الساعة ،بصيغيا المختمفة.

ِ
ِ
ُّ -ٙ
ػمس:ذىابيا،فيقولوف:زاولت ال ّش ػ ػػمس زو ِ
وفرقت ػ ػػو.
الزلَّةةةةة ُة:زواؿ ال ّش ػ ػ
اال.وزْل ػ ػ ُ
ػت الش ػ ػػيء أزيمُ ػ ػػوُ َزْيػ ػ ػبلً،أي :م ْزتُػ ػػوُ ّ
َِّ ِ
ِ
ػان ُك ْـ أَنػػتُ ْـ
فرقتػػو فتفػ ّػرؽَ ،ومنػػو قولػػو تعػ
َ
يف أَ ْشػ َرُكوْا َم َكػ َ
ػالى((:وَي ْوَـ َن ْح ُشػ ُػرُى ْـ َجميعػاً ثُػ َّػـ َنقُػػو ُؿ لمػػذ َ
ويقاؿ:زَّي ْمتُػػوُ فتََزَّيػ َؿ،أي ّ
َ

المزَايمَةُ:المفارقةُ.يقاؿ:زَايمَػػوُ ُمزَايمَ ػةً
آؤ ُىـ َّمػػا ُكنػػتُ ْـ إِي َ
َّانػػا تَ ْعُبػ ُػد َ
آؤ ُك ْـ فَ َزَّي ْمَنػػا َب ْيػ َػنيُ ْـ َوقَػػا َؿ ُشػ َػرَك ُ
َو ُشػ َػرَك ُ
وف))[ يػػونس .]ٕٛ/و ُ
وزياالً،إذا فارقو.والتَزاي ُؿ :التبايف)ٕٛ(.ولـ ِ
يأت القرآف الكريـ إلى ِذ ِ
ِ
كر ىذه الساعة،بصيغيا المختمفة.
ُ
ُ

ُّ -ٚ
الزْلف ُة:

ؼ،وليم ػػة
فات.وقي ػػؿ لمن ػػازؿ
الميؿ:زلَ ٌ
الزْلفَػ ػةُ:وىي الطائف ػػة م ػػف ّأوؿ المي ػػؿ،والجمعُ ُزلَ ػ ٌ
،وزْل ٌ
ُ
ػؼ ُ
م ػػف س ػػاعات الميؿُ :
المزدلفة خصت بذلؾ لقربيـ مف منػى بعػد اإلفاضػة)ٕٜ(.وجػاء أسػموب الخطػاب بيػا فػي القػرآف الكػريـ لمداللػة عمػى
ػار وُزلَفػاً ّْمػػف المَّْيػ ِػؿ إِ َّف ا ْلحسػَػن ِ
لصػبلَةَ طَ َرفَػ ِػي َّ
ات
ال ّػزمف لمػ ّػرة واحػػدة ضػػمف اآليػة الكريمػػة فػػي قولػػو تع
ػالى((:وأ َِقِـ ا َّ
َ
ََ
النيَػ ِ َ
َ
ِ َّ ِ
ات َذلِ َ ِ
ي ْذ ِى ْبف السَّػيَّْئ ِ
ػ(زلَفا) وىي:جمػع ُزْلفَػةُ ،وىػي السػاعة القريبػة
].فإف الخطاب كاف ب ُ
يف))[ىودّ ٔٔٗ/
ؾ ذ ْك َرى لمذاك ِر َ
ُ َ
مػػف أختيػػا ،وي ػراد بيػػا سػػاعات (مػػف الميػػؿ)المغرب والعشػػاء،أوىي سػػاعاتو القريبػػة مػػف آخػػر النيار،وقػػد اتسػػقت مػػع
سػػاعات أخرى،ب ػػدت في(طرف ػػي النيار)غ ػػدوة وعش ػػية أي:الصػػبح والظي ػػر والعص ػػر،وجاء ف ػػي الك ّش ػػاؼ((:وص ػػبلة
(ٖٓ)

الزلؼ:المغرب،والعشاء)).
الغدوة:الفجر،وصبلة العشية:والظير  ،و
العصر؛ألف ما بعد الزواؿ عشي،وصبلة ُ
ّ

الب ْه َرةُ:
ُ -8

ِ
الميؿ والوادي و ِ
يار المي ُؿ ْابيي ار اًر،أي :انتصؼ،ويقاؿ ذىب
جاء في
الفرسَ :و َسطُوُ...و ْاب َّ
الصحاح((ب ْي َرةُ
ُ
)
ٖٔ
(
معظمو وأكثره.وابي َّار عمينا المي ُؿ ْابيي ار اًر:طا َؿ .)).ولـ ِ
يأت القرآف الكريـ إلى ِذ ِ
كر ىذه الساعة،بصيغيا
َ
ُ
المختمفة.

الس َح ُر:
َّ -9

َّحر الوقت الذي يكوف
َّحرة اختبلط ظبلـ آخر الميؿ بضياء
َّحر والس ْ
مف ساعات الميؿ:الس ْ
أف الس َ
النيار،ويقاؿ ّ
ُ
قبؿ طموع الفجر،ولقيتو:سح اًر وسحرة وبالسحر،وأسحرنا مثػؿ أصبحنػ واستحػروا:خرجػوا سحػ اًر.وجعؿ اسما لذلؾ

المسحر الخارج سحرا،واّنما سمي السحر استعارة؛ألنو وقت إدبار الميؿ
الوقت ويقاؿ:لقيتو بأعمى السحريف و ُ
واقباؿ النيػار فيػو متنفس الصبػح.والسحور اسـ لمطعاـ المأكوؿ سحرا،والتسحر أكمو في ذلؾ الوقت)ٖٕ(.وكاف
الخطاب بيا في القرآف الكريـ في موضعيف بمفظة(األسحار)جمع َس َحر،وىو الوقت الذي يكوف قبؿ طموع الفجر
أصمو الخفاء لخفاء الشخص في ذلؾ الوقت،و قد خصت ىذه الساعة بالذكر؛ ألنيا وقت الغفمة،وفييا تظير ل ّذة
ِ
ِِ
ِِ
تعالى((:الصابِ ِريف و َّ ِ ِ
َس َح ِار))[آؿ
النوـ.وجاءت في قولو
يف ِباأل ْ
يف َوا ْل ُم ْستَ ْغف ِر َ
يف َوا ْل ُمنفق َ
يف َوا ْلقَانت َ
الصادق َ
َّ َ َ
ِ
وف) [الذاريات.]ٔٛ/وجاء في تفسير مجمع البياف في شأف
عمراف.]ٔٚ/وقولو
َس َح ِار ُى ْـ َي ْستَ ْغف ُر َ
تعالى((:وبِ ْاأل ْ
َ
باألسحار:إنيا في((المصميف وقت السحر عف قتادة،ورواه الرضا عف أبيو عف أبي عبد اهلل،وقيؿ:
المستغفريف
ّ
السائميف المغفرة في وقت السحر عف أنس،وقيؿ:المصميف صبلة الصبح في جماعة عف زيدبف أسمـ ،وقيؿ :الذيف

اهلل:أف مف استغفر اهلل
ينتيي صبلتيـ إلى وقت السحر ثـ يستغفرونو و يدعوف عف الحسف ،و روي عف أبي عبد
ّ
قاؿ:إف اهلل
سبعيف مرة في وقت السحر،فيو مف أىؿ ىذه اآلية ،وروى أنس بف مالؾ عف النبي وآلوّ أنو
ّ

في،والى
 يقوؿ:إني ألىـ بأىؿ األرض عذابا ،فإذا نظرت إلى ع ّمار بيوتي ،والى المتيجديف،والى المتحابيف ّ
(ٖٖ)
المستغفريف باألسحار صرفتو عنيـ .)).

ٓٔ-الفَ ْج ُر:

ضوء الصباح ،وىو حمرة الشمس في سواد الميؿ ،وقيؿ لمصبح فجر لكونو فجر الميؿ ،والفَ ْج ُر في آخر
الميؿ كالشفؽ في َّأولو.وقد أ ْف َج ْرنا،كما تقوؿ:أصبحنا مف الصبح )ٖٗ(.وأتى القرآف الكريـ إلى ذكر الفَ ْج ِر في خمسة

الزمف ،فأقسـ سبحانو بالفجر ،مطمقا،أي فجر كؿ يوـ في قولو تعالى((:وا ْلفَ ْج ِر*ولََي ٍ
اؿ
مواضع لئلشارة بو إلى ّ
َ
َ
أحدىا:أف الفجر ىو الصبح المعروؼ،فيو انفجار الصبح
َع ْش ٍر))[الفجر.]ٔ،ٕ/وقيؿ فيو عدد مف المعاني
ّ
الصادؽ والكاذب،أقسـ اهلل تعالى بو

َّف لَ ُك ُـ
تعالى((:و ُكمُوْا َوا ْش َرُبوْا َحتَّى َيتََبي َ
َ
الَّ ْمي ِؿ))[البقرة.]ٔٛٚ/أي حتى يظير(لكـ

لما يحصؿ بو مف انقضاء الميؿ وظيور الضوء،ومثمو كاف قولو
ِ
ِ
ِ
ِ
ّْي َاـ إِلَى
َس َوِد م َف ا ْلفَ ْج ِر ثَُّـ أَت ُّموْا الصَ
ا ْل َخ ْيطُ األ َْبَي ُ
ض م َف ا ْل َخ ْيط األ ْ
الخيط األبيض مف الخيط األسود مف الفجر)أي الصادؽ بياف لمخيط

األبيض وبياف األسود مف الميؿ شبو ما يبدو مف البياض وما يمتد معو مف أبيض وأسود في االمتداد(ثـ أتموا
الميؿ).وثانييا:أف المراد صبلة الفجر نفسيا،وأقسـ بيا ألنيا صبلة في مفتتح النيار،فقاؿ
الصياـ)مف الفجر(إلى
ّ
اف َم ْشيُوداً ))[اإلسراء .]ٚٛ/فقولو( :وقرآف الفجر) صبلة الصبح (إف
آف ا ْلفَ ْج ِر َك َ
آف ا ْلفَ ْج ِر إِ َّف قُْر َ
((:وقُ ْر َ
تعالى َ
(ٖ٘)
((:يا
قرآف الفجر كاف مشيودا) تشيده مبلئكة الميؿ ومبلئكة النيار في القراءة في الصبلة ،ومثمو قولو تعالى َ
ٍ ِ
َِّ
َِّ
ِ ِ
َِّ
ِ
ص َبل ِة ا ْلفَ ْج ِر
يف لَ ْـ َيْبمُ ُغوا ا ْل ُحمُ َـ ِمن ُك ْـ ثَ َبل َ
يف َممَ َك ْ
ت أ َْي َم ُان ُك ْـ َوالذ َ
آمُنوا لَي ْستَأْذن ُك ُـ الذ َ
أَيُّيَا الذ َ
ث َمَّرات مف قَْبؿ َ
يف َ
ِ
وف ثَِي َاب ُكـ))[النور.]٘ٛ/كاف المراد صبلة الفجر.وثالثيا:فجر يوـ معيف:،أف يكوف فجر يوـ النحر.وفي
يف تَ َ
ض ُع َ
َوح َ
طمَ ِع
قولو
(م ْ
تعالى((:س َبل ٌـ ِى َي َحتَّى َم ْ
َ
طمَ ِع ا ْلفَ ْج ِر))[القدر .]٘/تمت اإلشارة إلى جزء مف أجزاء الفجر،في قولوَ :
ا ْلفَ ْج ِر).والمعنى ّأنو يدوـ ذلؾ السبلـ إلى طموع الفجر ،أي وقت طموعو،وقد ُيراد بو موضع طموعو.جاء في نظـ

الدرر((:مطمع الفجر:أي طموعو،ووقت طموعو،وموضع طموعو،ال يكوف فيو شر كما في غير ليمتيا ...واختير
()ٖٙ

أف لما بعدىا ُحكـ ما قبميا فيكوف المطمع ُحكـ الميمة)).
التعبير ب
ػ(حتى)دوف(إلى)ليفيـ ّ
ُ

الص ْب ُح:
ُّٔٔ -

قاؿ:الص ْبح والصباح أوؿ النيار وىو وقت ما احمر
بيحةُ.وي
الص َ
الص ُ
ُ
باح:نقيض المساء.وكذلؾ َ
الص ْبح:الفَ ْجر.و َ
ُ
ِ
مت لو:ع ْـ
جؿ،وصبَّحو
الر
اهلل.وصب ْ
َّحتُو،أي قُ ُ
األفؽ بحاجب الشمس،و ّ
التصبح النوـ بالغداة،تقوؿ:أ ْ
َ
َ
َصَب َح َ
كؿ يوـ،وأُم ِسَّيةَ ّْ
بوحةَ ّْ
كؿ
.وصب ْ
صباحاً.وأصبح ٌ
أص َ
فبلف عالماً،أي :صار.ويقاؿ:أتيتُو ْ
َّحتُو أيضاً،إذا أَتَْيتَوُ َ
صباحاً َ
َ
ْ

ٍ
صَب ُح:موضع اإلصباح،ووقت اإلصباح أيضاً.ويوـ
الم ْ
صبا ٍح .ويقاؿ:تَ َ
يوـ.ولَقيتو صباحاً وذا َ
صبَّح َ
الر ُجؿ .و َ
الغارِة.والصبح شدة حمرة في الشعر تشبييا بالصبح والصباح،وقيؿ:صبح فبلف أي
باح :يوـ
الص ِ
َ
َ
ِ ()ٖٚ
ُّبح حاض ار في القرآف الكريـ ،فجاء
بالص
األداء
وكاف
.
ب
ي
َص
أل
ا
مف
يب
ر
ق
ح
ب
َص
أل
ا
و
الجماؿ،
باحة:
الص
و
وضؤ.
ْ
َْ ُ
َ
َْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ال
و
ؿ
ي
الم
ف
م
ع
ط
ق
ب
ؾ
م
َى
أ
ب
ر
َس
أ
ف
ؾ
ي
ل
إ
ا
و
م
ص
ي
ف
ل
ّْؾ
ب
ر
ؿ
س
ر
ا
ن
إ
ط
و
ل
ا
ي
ا
و
ل
ا
ق
تعالى((:
قولو
في
مف
الز
ألفاظ
لفظا مف
ْ َ ْ ٍ ّْ َ ْ َ َ
ّ
َ ُ ْ َ ُ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ ْ
َّ
ِ
ي ْمتَِف ْ ِ
ُّب ُح بِقَ ِر ٍ
يب))[ىود.]ٛٔ/فالصبح
ام َأرَتَ َ
ُّب ُح أَلَْي َس الص ْ
َص َابيُ ْـ إِ َّف َم ْو ِع َد ُى ُـ الص ْ
ت من ُك ْـ أ َ
َ
ؾ إَِّنوُ ُمص ُيبيَا َما أ َ
َح ٌد إِال ْ
الحدث،تـ تكرارىا لمداللة عمى اإلسراع في
في اآلية الكريمة أمست ميقاتا لنزوؿ العذاب الدنيوي،وألىميتيا في
ّ
العقوبة )ٖٛ(.وثمة ضدية في اآلية بيف(الميؿ)الذي أمسى ميقات لنجاة المؤمنيف،و(الصبح) الذي أمسى ميقات
ليبلؾ المجرميف.

الصػػ ػ ػ ْػب ِح إِ َذا
ويتخذ(الص ػ ػ ػػبح) نيجػػ ػ ػػا آخػػ ػ ػػر عنػػ ػ ػػدما ُيش ػ ػ ػػار ب ػ ػ ػػو إل ػ ػ ػػى اتس ػ ػ ػػاع ضػػ ػ ػػوئو ف ػ ػ ػػي قولػػ ػ ػػو
تعالى((:و ُّ
َ
ػبح:
الصػ ْػب ُح ؟ قمػ ُ
ػإف ُق َ
تََنفَّ َس))[التكػػوير.]ٔٛ/ويبػػيّْف الزمخشػػري معنػػى ذلػػؾ((:فػ ْ
ػت :إذا أقبػػؿ الصػ ُ
مت:مػػا معنػػى تػػنفّس ُ

()ٖٜ
الصػ ػػبح
الصػ ػ ْػب ُحُ .)).
ويعبػ ػػر عػ ػػف ُ
أقبػ ػػؿ بإقبالػ ػػو روح ونسػ ػػيـ،فجعؿ ذلػ ػػؾ َنفَس ػ ػاً لػ ػػو عمػ ػػى المجاز،وقيػ ػػؿ :تػ ػػنفّس ُ
بالمصدر،فيمسيِ (:
صَباح)ليشير إلى عمود الصبح ،وىو أوؿ ما يبدو مف نور النيار عف ظممة الميؿ فػي قولػو
اإل ْ
صَبا ِح و َج َع َؿ المَّْي َؿ َس َكناً و َّ
ؽ ِ
ؾ تَ ْق ِد ُير ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َعِم ِيـ))[األنعاـ.]ٜٙ/
الش ْم َس َوا ْلقَ َم َر ُح ْسَباناً َذلِ َ
تعالى((:فَالِ ُ
اإل ْ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ػيف
ػوف َوح َ
ػيف تُ ْم ُس َ
اف اهلل ح َ
الصبح بالمصدر ،جاء خطابو بالفعؿ في قولو تعالى((:فَ ُس ْب َح َ
ومثمما وجاء خطاب ُ
ِ
ات و ْاألَر ِ ِ
ِ
وف))[ال ػ ػػروـ.]ٔٚ،ٔٛ/فالخط ػ ػػاب بالفع ػ ػػؿ
*ولَ ػ ػػوُ ا ْل َح ْم ػ ػ ُػد ِف ػ ػػي َّ
ػيف تُ ْ
ظ ِي ُر َ
ض َو َعش ػ ػ ّػياً َوح ػ ػ َ
صػ ػ ػبِ ُح َ
تُ ْ
الس ػ ػ َػم َاو َ ْ
وف َ

(تصبحوف) يراد بو تدخموف الظييرة في الصباح وفيو صبلة الصبح،وبدت في اآليتيف الكريمتيف،أربعػة أزمنػة،ىي:
المساء،والصػػباحَ ،و َع ِشػ ّػياً ،واإلظيار((.وقيػػؿ البػػف عبػػاس – رضػػي اهلل عنيمػػا:-ىػػؿ تجػػد الصػػموات الخمػػس فػػي
الفجر(و َع ِش ػ ػ ّػياً) ص ػ ػػبلة
وف)ص ػ ػػبلة
صبِ ُح َ
ػوف) ص ػ ػػبلتا المغ ػ ػػرب والعشاء(تُ ْ
القػ ػ ػرآف؟ ق ػ ػػاؿ:نعـ ،وت ػ ػػبل ى ػ ػػذه اآلية(تُ ْم ُس ػ ػ َ
َ
وف) صػػبلة الظيػػر)ٗٓ(.)).وفػػي أسػػموب الخطػػاب بيػػا،يقوؿ العبلّمػػة اآللوسػػي((:قدـ اإلمسػػاء عمػػى
العصػػر.و(تُ ْ
ظ ِي ُر َ
ػي عم ػػى اإلظيػػار ألن ػػو بالنس ػػبة إل ػػى اإلظيػػار كاإلمس ػػاء بالنس ػػبة إل ػػى
اإلصػػباح لتق ػػدـ المي ػػؿ والظممػػة ،وق ػػدـ العش ػ ّ

(ٔٗ)
ألف آثػار قدرتػو وعظمتػو
خص الخالؽ -سبحانو وتعالى -التسبيح بالمساء والصباح بالتنزيو ؛ ّ
اإلصباح)) .وقد ّ
ِ
ِ ِ
وف)) فيمػػا متجػػدداف فجػػاءا بالصػػيغة الفعميػػة
صػبِ ُح َ
ػيف تُ ْ
ػوف َوحػ َ
ػيف تُ ْم ُسػ َ
اف اهلل حػ َ
فييمػػا ّْبينػػة فػػي قولػػو تعالى((:فَ ُسػ ْػب َح َ

خص الحمد بالعشي والظييرة  ،ألف فييما
التي تدؿ عمى التجدد ،وىذه الصيغة جاءت بالفعؿ المضارع في حيف ّ
ِ
ات و ْاألَر ِ ِ
ِ
يف
تجػ ػػدد الػ ػػنعـ التػ ػػي تبػ ػػدو عمػ ػػى نحػ ػػو أكثر،فػ ػػي قولػ ػػو
تعالى((:ولَػ ػػوُ ا ْل َح ْمػ ػ ُػد ِفػ ػػي َّ
ض َو َعشػ ػ ّػياً َوح ػ ػ َ
السػ ػ َػم َاو َ ْ
َ
إف((تخصػػيص التسػػبيح بالمسػػاء والصػػباح ،ألف آثػػار القػػدرة والعظمػػة فييمػػا
تُ ْ
وف))وفػػي ىػػذا يقػػوؿ البيضػػاويّ :
ظ ِي ُر َ

أظير،وتخصػػيص الحمػػد بالعشػػي الػػذي ىػػو آخػػر الني ػػار ...والظيي ػرة التػػي ىػػي وسػػطو ،ألف تج ػػدد الػػنعـ فييمػػا

(ٕٗ)
،ألف((أوؿ الكػبلـ ذكػر الحشػر واإلعػادة مػف
أما بشأف تقديـ المساء عمى الصباح ،فيقوؿ الفخػر الػرازي ّ
أكثر))ّ .
ثـ يعيده) إلى قولو(فأولئؾ في العذاب محضروف)وآخر ىذه اآليػة أيضػا ذكػر الحشػر واإلعػادة
قولو(اهلل يبدأ الخمؽ ّ
(ٖٗ)

بقولو(وكذلؾ تُخرجوف) واإلمساء آخر فذكر اآلخر ليذكر اآلخرة.)).

باح:
َّٕٔ -
الص ُ

الصػػباح،فقد وجػػدنا ّأنيمػػا بمعنػػى واحػػد،وىو أوؿ النيػػار)ٗٗ(.بيػػد أننػػا
الصػ ْػبح عػػف َّ
مػػع ّ
أف مػػف العممػػاء مػػف أفػػرد ُ
التزمنا بما أقروه حفاظػا عمػى المػنيج الػذي سػار عميػو البحػث فػي األخػذ بمػا جػاء عػف العػرب فػي ذكػرىـ لسػاعات

يـ،فإنػػو جػػاءت فػػي موضػػع
ليا.أمػػا فيمػػا يخػػتص بالخطػػاب
الميؿ،والنيػػار وت ػرتيبيـ
َّ
ػباح) فػػي الق ػرآف الكر ّ
بمفظة(الصػ ُ
ّ
ػؽ تعالى((:فَ ػِإ َذا َنػ َػز َؿ بِسػ ِ
يف))[الصػػافات .]ٔٚٚ/عنػػدما أشػػار الحػ ُّ
واحػػد فػػي قػػوؿ الحػ ّْ
ػؽ
صػ َػب ُ
َ َ
اح ا ْل ُمن َذ ِر َ
ػاحت ِي ْـ فَ َسػػاء َ
بالمنػ ػ َذ ِريف فش ػػبيو بج ػػيش ق ػػد أقب ػػؿ ،وق ػ ّػدـ اإلن ػػذار قب ػػؿ الب ػػدء بيجوم ػػو،فباغتيـ
س ػػبحانو ب ػػو إل ػػى الع ػػذاب الن ػػازؿ ُ

أف يغيػػروا صػػباحا.فجاءت اآليػػة الكريمػػة عمػػى سػػبيؿ
صػػباحا،وكانت العػػرب تسػػمي الغارة:صػ
ػباحا،ألف مػػف عػػادتيـ ْ
ّ
(٘ٗ)
صباحيـ.
يف
َ
صَب ُ
اح ا ْل ُمن َذ ِر َ
التمثيؿ،والمعنى :فَ َساء َ
بمفظة((م ِ
يف))في خمسة مواضع  ،اقترنت بوقت -غالبا ما -لو عبلقة بنزوؿ
وجاء الخطاب
صبِح َ
ُّ ْ
َف َدابِر َىؤالء م ْقطُوعٌ ُّم ِ
يف)) [الحجر.]ٙٙ/وىي حاؿ مف
العذاب،منيا قولو
ض ْيَنا إِلَْي ِو َذلِ َ
تعالى((:وقَ َ
صبِح َ
ْ
ؾ األ َْم َر أ َّ َ ُ َ
َ
ادوا م ِ
ّْ
يف))[القمـ  .]ٕٔ/فقولوُ :مصبحيف أي أصبحوا،أو دخموا في
ىؤالء،وقوؿ
صبِح َ
الحؽ تعالى((:فَتََن َ ُ ْ
الصباح)ٗٙ(.لتشير إلى وقت معموـ،وىو وقت الصباح.

ات َّ
الن ِ
هار:
اع ُ
ثانيا:س َ
َ
وق:
ٔ-ال ُ
ش ُر ُ

مف ساعات النيار،يقاؿ :شرقت الشمس شروقا،أي طمعت،وقيؿ:أشرقت أضاءت،والعشي واإلشراؽ:أي وقت

اإلشراؽ .والمشرؽ والمغرب إذا قيبل باإلفراد فإشارة إلى ناحيتي الشرؽ والغرب واذا قيبل بمفظ التثنية فإشارة إلى
مطمعي ومغربي الشتاء والصيؼ  ،واذا قيبل بمفظ الجمع فاعتبار بمطمع كؿ يوـ ومغربو أو بمطمع كؿ فصؿ
ومغربو،ويقاؿ:مكانا شرقيا مف ناحية الشرؽ.وشجرة شرقية:تطمع عمييا الشمس مف شروقيا إلى نصؼ

الحؽ تعالى((:إَِّنا
النيار.والمشرقة المكاف الذي يظير لمشرؽ)ٗٚ(.وقد كاف الخطاب بيا بمفظ:اإلشراؽ في قوؿ
ّ
ؽ))[ص.]ٔٛ/لتشير إلى وقت صبلة الضحىِْ ،
ّْح َف بِا ْل َع ِش ّْي و ِْ
فاإل ْش َار ِ
اإل ْش َار ِ
ؽ ىو أف تشرؽ
َس َّخ ْرَنا ا ْل ِجَبا َؿ َم َعوُ ُي َسب ْ
َ
الشمس،أي:تضيء،ويصفو شعاعيا،وىو وقت الضحى.وقد استدؿ ابف عباس بيذه اآلية الكريمة عمى وجود
(ِ )ٗٛ
(م ِ
آف((:ومشرقيف إذا أشرقوا.وذلؾ
شرِقيف)جاء في معاني القر
ُ
صبلة الضحى في القرآف الكريـ .وذكرت بمفظة ُ
إذا شرقت الشمس ...شرقت :طمعت،وأشرقت:أضاءت)ٜٗ(.)).فكاف الخطاب بيا في موضعيف اثنيف في قولو

يف))[الحجر ]ٖٚ/لتشير إلى
يف))[الشعراء.]ٙٓ/وقولو تعالى((:فَأ َ
َخ َذتْيُ ُـ الص ْ
تعالى(( :فَأَتَْب ُع ُ
َّي َحةُ ُم ْش ِرِق َ
وىـ ُّم ْش ِرِق َ

وقت

شروؽ

الشمس.أو((يراد

وقت

صبلة

الفجر

النتيائو

بالشروؽ.

))(ٓ٘)بحسب

ما

ذكره

أف الخطاب بيما في ىذيف الموضعيف اقترف بموقؼ الترقّب،والخوؼ
الزمخشري(تٖ٘ٛىػ).ومف الجدير بالذكر ّ
وحصوؿ أمر عظيـ.

البكور:
ٕ-
ُ

مف ساعات النيار،فيقاؿ:البكرة أوؿ النيار،واشتؽ مف لفظو لفظ الفعؿ،فقيؿ َب َّكر فبلف ُبكو ار إذا خرج
.فإف أريد بو ُب ْك َرةَ ٍ
غير
ة.وب ّكر في حاجة،و
ابتكر.ويقاؿ:أتيتوُ ُب ْك َرةً،أي باك اًر ْ
ُ
بكر َ
يوـ بعينو قيؿ:أتيتو ُب ْك َرةَ فتكوف َ
ت أ َْب ُك ُر
ّ
ويقاؿَ :ب َك ْر ُ
مصروفة،ألنيا مف الظُروؼ التي ال تتمكف .وعندما تؤنث تمسي ظرفاً أو مصد ار ُ
بمعنى واحد.وباكر ُمباكرة،وتصور منيا معنى اإلسراع
ت،كمُّيا
ت ،وبا َك ْر ُ
ت و ْابتَ َك ْر ُ
ت تَْب ِكي اًر،وأ َْب َك ْر ُ
،وب َّك ْر ُ
ُبكو اًر َ
ً
لكؿ متعجؿ في أمر َب ّكرُّ ،
باد َر إلى الشيء
والتعجيؿ لتقدميا عمى سائر أوقات النيار.مف أجؿ ىذا،قيؿ ّ
وكؿ مف َ
(ٔ٘)
فقد أ َْب َكر إليو وب َّكرٍ َّ ،
وب ِكٌر ،أي صاحب ُب ٍ
كور .ويسمى أوؿ الولد بكرا.
كاف،ورج ٌؿ َب ُكٌر في حاجتو َ
أي وقت َ
َ َ
َ
أف وقت (البكرة)في المغة يكوف بيف صبلة الصبح ،وطموع الشمس.وجاء أسموب
مما ّ
تقدـ يمكف القوؿ ّ
لمرة واحدة مف دوف أف تقترف بساعة مف ساعات الميؿ أو النيار في
الخطاب بيا في القرآف الكريـ بمفظ منفرد ّ
ِ
َّحيُـ ُب ْك َرةً)وقت الصبح مف يوـ غير
قولو
َّحيُـ ُب ْك َرةً َع َذ ٌ
صب َ
صب َ
اب ُّم ْستَقّّر))[القمر.]ٖٛ/فقولو(:لَقَ ْد َ
تعالى((:ولَقَ ْد َ
َ

ه،كقولو:مشرقيف،ومصبحيف.وق أر زيد بف عمي-رضي اهلل
اؼ((:بكرة:أوؿ النيار،و َبا َك َر
معيف،وجاء في الك ّش
ُ
ُ

(ٕ٘)
(ب ْك َرةً)في القرآف الكريـ بمفظتي(األصيؿ) و(عشيا)ولـ
(:بكرة)،غير ُمنصرفة)) .وغالبا ما اقترنت لفظة ُ
عنيماُ -
أَس ِ
َعمَْي ِو
تُ ْممَى
فَ ِي َي
ا ْكتَتََبيَا
يف
اط ُير
تعالى((:وقَالُوا
عنيما،كقولو
تفترؽ
ُب ْك َرةً
ْاأل ََّولِ َ
َ
َ
وأ ِ
َصيبلً))[الفرقاف.]٘/والمعنى،بحسب ما جاء في تفسير التحرير والتنوير((:أي تممى عميو طرفي النيار.وىذا
َ

(ٖ٘)
الزمف لئلشارة إلى أوائؿ
فإف(بكرة و
مستعمؿ كناية عف كثرة الممارسة لتمقي األساطير.)).
أصيبل)عبِر بيما عف ّ
ُ
ّ
((وا ْذ ُك ِر
النيار وأواخره .وتتخذ المفظتاف زمنا آخر ،يختمؼ عف الزمف المذكور في اآلية السابقة،ففي قولو تعالىَ :
ّْؾ ب ْكرةً وأ ِ
الفجر،أما أصيبل
َصيبلً))[اإلنساف.]ٕ٘/عندما ُيشار بيما إلى الصبلة:فبكرة تعني صبلة
ْ
ّ
اس َـ َرب َ ُ َ َ
(ٗ٘)
(ب ْك َرةً) بمفظة أصيبل ،كذلؾ األمر مع لفظة عشيا في قولو تعالى((:فَ َخ َرَج
فتعني:صبلة العصر .ومثمما اقترنت ُ
ِ
َعمَى قَو ِم ِو ِم َف ا ْل ِم ْحر ِ
أف تسبيحيـ هلل يكوف بكرة
ّْحوا ُب ْك َرةً َو َعشّياً))[مريـ.]ٔٔ/فقد أشار إلييـ ّ
اب فَأ َْو َحى ِإلَْي ِي ْـ أَف َسب ُ
َ
ْ
ِ
ى،ىي(اإل ْب َكار)بيد ّأنيا تحتفظ بداللتيا الزمنية التي،
وتأتي(ب ْك َرةً) بصيغة أخر
وعشيا ،أي :أوائؿ النيار وأواخره
ُ
الناس ثَبلَثَةَ أَي ٍ
اجعؿ لّْي َآيةً قَا َؿ َآيتُ َ َّ ّْ
ّْ
َّاـ ِإالَّ َرْم اًز
ؾ أَال تُ َكم َـ َّ َ
تشير إلى أوؿ النيار،وىذا بدا في قولو تعالى((:قَا َؿ َرب ْ َ َ
ّْح بِا ْل َع ِش ّْي و ِ
اإلب ِ
كار) ُيشار بيما إلى أواخر
اإل ْب َك ِار))[آؿ عمراف.]ٗٔ/
فمفظتي(:بالع ّْ
َوا ْذ ُكر َّرب َ
شي و ْ
َّؾ َك ِثي اًر َو َسب ْ
َ
َ
النيار،وأوائمو،وىذا ُّ
الب ْك َرةُ.ويمكف االلتفات إلى االختبلؼ في أسموب الخطاب في اآليتيف
يدؿ عمى الوقت،وىو ُ
ّْحوا ُب ْك َرةً َو َع ِشّياً)) صادر مف زكرياموجو إلى قومو،فجاء
فإف الخطاب(( :فَأ َْو َحى ِإلَْي ِي ْـ أَف َسب ُ
الكريمتيف ّ
ِ
ّْح بِا ْل َع ِش ّْي و ِ
اإل ْب َك ِار))صادر
أف الخطاب في قولو
تعالى((:وا ْذ ُكر َّرب َ
َّؾ َكثِي اًر َو َسب ْ
ػ(ب ْك َرةً َو َعشّياً) في حيف ّ
الخطاب ب ُ
َ
َ
مف الحؽ تعالى،جاء الخطاب (بِا ْل َع ِش ّْي و ِ
اإل ْب َك ِار)مف ضمف أوامر عميو أف يمتزـ بيا،جاءت بعد دعائو.
َ
ِ
ػ(ب ْك َرةً َو َعشّياً) اقترف بسورة مريـ في اآلية(ٔٔ)،واآلية (ٕ )ٙفي قوؿ
يزاد عمى ما ّ
فإف الخطاب ب ُ
تقدـ ّ
ِ
ِ
أف
َ
وف فييَا لَ ْغواً إِ َّال َس َبلماً َولَيُ ْـ ِرْزقُيُ ْـ فييَا ُب ْك َرةً َو َعشّيا)) .ولعمو يشير إلى تواصؿ عمؿ الداريف،و ّ
الحؽ((:ال َي ْس َم ُع َ
ِ
ُّ
التسبيح(ب ْك َرةً َو َعشّياً)
فإف التزـ القوـ بما دعاىـ إليو نبي اهلل زكريامف
عمؿ
األولى،يعد سبيبل إلى نعيـ اآلخرةْ .
ُ
وف فييَا لَ ْغواً إِ َّال َس َبلماً َولَيُ ْـ ِرْزقُيُ ْـ
دائما(ب ْك َرةً َو َع ِشّياً).فكاف في قوؿ
فإف عطاءىـ في الجنة يكوف
َ
ُ
ّ
الحؽ((:ال َي ْس َم ُع َ
ِ
].فإنو ((أراد دواـ الرزؽ ودروره ،كما تقوؿ( :أنا عند فبلف صباحاً
ومساء وبكرةً
ِفييَا ُب ْك َرةً َو َعشّيا))[مريـّ ٕٙ/
ً

(٘٘)
القوؿ،أف ىكذا سبيؿ وجو مف
تقدـ يمكف
وعشياً)،تريد الديمومة وال تقصد الوقتيف المعموميف)) .مف أجؿ ما ّ
ّ
(ب ْك َرةً َو َع ِشّياً) في الحياة الدنيا-وىما زمف محدود -عندما اقترنتا
أف ُ
وجوه االتساؽ في منظومة اإلعجاز القرآني في ّ

محدود.وصير ليما سمة تعبيرية عمى نحو خاص في
بالتسبيح،ميدتا السبيؿ لمعطاء في الجنة،فأمسيا زمنا غير
ّ
السياؽ،ضمف السورة المباركة.

ٖ -ال ُغ ْد َوةُ:

الغ ْد َوةُ:مابيف صبلة الغداة وطموع الشمس.ويقاؿ:
مف ساعات النيار،فيقاؿ:الغدوة،والغداة مف أوؿ النيار،وقيؿ ُ
اداهُ،أي َغ َدا
ا.وغ َ
الغ ُد ُّو :نقيض الرواح.وقد َغدا َي ْغدو ُغ ُد ِّو َ
،وغ َديَّانات.و ُ
ات ُ
آتيؾ َغداة َغ ٍد.والجمع َ
الغ َدو ُ
ِ
:المتَ َغ ّْدي.والغداء طعاـ يتناوؿ في ذلؾ الوقت،وىو خبلؼ العشاء.وقد غدوت
الغ ُد ُّو.و َ
داءُ :
الغ ْد ُ
عميو.واالغت ُ
ياف ُ
أغدو،وغد يقاؿ لميوـ الذي يمي يومؾ الذي أنت فيو،والغادية السحاب ينشأ غدوة،أو صباحا)٘ٙ(.وقوبؿ الغدو
ِ
وف ا ْل َج ْي ِر ِم َف ا ْلقَ ْو ِؿ بِا ْل ُغ ُد ّْو
باآلصاؿ في القرآف الكريـ في قولو
ؾ ِفي َن ْف ِس َ
تعالى((:وا ْذ ُكر َّرَّب َ
ؾ تَ َ
ضُّرعاً َوخيفَةً َوُد َ
َ
بالغ َدو ِ
ِِ
ِ
واآلص ِ
ات،فعبَّر بالفعؿ عف
تعالى((:بالغ ُد ّْو و
يف))[األعراؼ.]ٕٓ٘/فقولو
اآلصاؿ))أي َ
ُ
اؿ َوالَ تَ ُكف ّْم َف ا ْل َغافم َ
َ َ
الوقت ،كما يقاؿ :أتيتؾ طموع الشمس ،أي وقت طموع الشمس .وقيؿ:أوائؿ النيار وأواخره)٘ٚ(.ويذكر الفخر الرازي

يح ُغ ُد ُّو َىا َش ْيٌر
معنى(الغدو):األوؿ:أنو مصدر ،فيقاؿ:أغدو،غدوا،ومنو قولو
قوليف في
اف ّْ
ّ
الر َ
تعالى((:ولِ ُسمَْي َم َ
َ
أما
احيَا َش ْيٌر)) [سبأ.]ٕٔ/أي غدو الرياح لمسير شي ار ثـ ُسمي وقت ّ
َوَرَو ُ
الغدو غدوا،فعبَّر بالمصدر عف الوقتّ .
الغدو جمع غدوة شأنيا في ذلؾ شأف الغدوات.وقد((خص الغدو واآلصاؿ بيذا الذكر،والحكمة
القوؿ
اآلخر:أف ّ
ّ
أف عند الغدوة انقمب اإلنساف مف النوـ الذي ىو كالموت إلى اليقظة التي ىي كالحياة ،والعالـ انقمب مف
فيو ّ

ألف اإلنساف
أما عند اآلصاؿ فاألمر بالضد ّ
الظممة التي ىي طبيعة عدمية إلى النور الذي ىو طبيعة وجودية .و ّ
ينقمب فيو مف الحياة إلى الموت ،والعالـ ينقمب فيو مف النور الخالص إلى الظممة الخالصة،وفي ىذيف الوقتيف
()٘ٛ

يحصؿ ىذاف النوعاف مف التغيير العجيب القوي القاىر)).

َِّ
وف
ومثمما اقترف الغدو باآلصاؿ،كذلؾ الحاؿ اقترنت با ْل َع ِش ّْي في قولو
اصبِ ْر َن ْف َس َ
يف َي ْد ُع َ
ؾ َم َع الذ َ
تعالى((:و ْ
َ
الع ِشي ،وأريد بيما دواـ وقت ،أي((:دائبيف عمى
وف َو ْج َيوُ))[الكيؼ.]ٕٛ/فقوبؿ ُ
َربَّيُـ بِا ْل َغ َد ِاة َوا ْل َع ِش ّْي ُي ِر ُ
يد َ
الغد ّو و َ
الدعاء في كؿ وقت ،وقيؿ:المراد:صبلة الفجر والعصر)ٜ٘(.)).فدال عمى وقت معموـ.وكذلؾ قوبؿ ُغ ُد ّواً َو َع ِشّياً،في
ِ
َّ
َّاعةُ أ َْد ِخمُوا آ َؿ ِف ْرَع ْو َف
اإلشارة إلى وقت معموـ في قولو
وـ الس َ
تعالى((:الن ُار ُي ْع َر ُ
ض َ
وف َعمَْييَا ُغ ُد ّواً َو َعشّياً َوَي ْوَـ تَقُ ُ
أَ َش َّد ا ْل َع َذ ِ
أف آؿ ِفرعوف ُيعذبوف بالنار في
اب))[غافر.]ٗٙ/فقولو غدوا وعشيا يراد بيما دواـ العذاب واستم ارره.أو ّ
اؼ((:غ ُد ّواً َو َع ِشّياً:في ىذيف الوقتيف ُيعذبوف بالنار،وفيما بيف ذلؾ اهلل أعمـ
ىذيف الوقتيف.فقد جاء في الك ّش
ُ
أف يكوف( ُغ ُد ّواً َو َع ِشّياً):عبارة عف
أف ُيعذبوا بجنس آخر مف العذاب،أو ينفس عنيـ  .ويجوز ْ
بحاليـ،فأما ْ
ّ
(ٓ)ٙ
ليـ:ادخموا يا(آ َؿ ِف ْرَع ْو َف أَ َش َّد)عذاب جينـ.)).
الدواـ،ىذا مادامت الدنيا،فإذا قامت الساعة قيؿ
ُ

ُّحى:
ٗ -الض َ

وض ْح َوةُ النيار بعد طموع
مف ساعات النيار،فالضحى انبساط الشمس وامتداد النيار،وسمي الوقت بو َ ،
اء،سمي بذلؾ ألنو
الغ َد
ّْ
حاء أيضاًَ :
الضحى،وىي حيف تشرؽ الشمس ،مقصورة ّ
تؤنث وتذ ّكر .و َ
الشمس،ثـ بعده ُ
الض ُ

َّوف:أي َّ
الغيـ فييا وكذلؾ ليمةٌ
حيانةٌ :مضيئةٌ
ياء،وا ْ
ض َ
يتغدوف .وليمةٌ َ
الضحاء .ويقولوف:ىـ َيتَ َ
يؤكؿ في َ
ضح َ
ض ْح ُ
َ
(ٔ)ٙ
يانةٌ.ويقاؿ:ضاحية كؿ شيء ناحيتو البارزة،وقيؿ لمسماء الضواحي ،وضحياء مضيئة إضاءة الضحى.
ْ
إض ِح َ

ُّ
الحؽ بيا في قولو
وجاء الخطاب بيا في القرآف الكريـ في أكثر مف موضع،فيي آية قائمة بنفسيا،أقسـ
ى*والمَّْي ِؿ إِ َذا َس َجى))[الضحى .]ٔ،ٕ/فالضحى،تشير إلى أوؿ النيار أو كمو،وقد((أقسـ سبحانو
تعالى((:والض َ
ُّح َ
َ

بنور النيار كمو ،مف قوليـ:ضحى فبلف لمشمس إذ ظير ليا و يدؿ عميو قولو في مقابمتو(والميؿ إذا سجى)أي
إف المراد بالضحى أوؿ ساعة مف النيار.وقيؿ:صدر النيار،وىي الساعة التي فييا
سكف و استقر ظبلمو.وقيؿّ :
ارتفاع الشمس ،واعتداؿ النيار في الحر و البرد في الشتاء و الصيؼ.و قيؿ:معناه و رب الضحى و رب

ا))[الشم ِ
الشم ِ
اىا)وقد
س.]ٔ/جاء الخطاب بيا عف طريؽ لفظة
اى
الميؿ)))ٕٙ(.وفي قولو
(ضح َ
ضح َ
َ
س َو َ
ْ
تعالى((:و ْ
َ
اقترنت بػضحى الشمس،وىو صدر وقت طموعيا ،وضحى النيار ىو صدر وقت حدوثو.وقولو(والشمس
أف ىذا الخمؽ،يرتبط
وضحاىا) ّ
فإنو  -سبحانوُ -يقسـ بما خمقو تنبييا عمى عظيـ قدرتو،وكثرة االنتفاع بما خمقو،و ّ
بطموع الشمس وغروبيا ،وقد أقسـ اهلل سبحانو بيا،وبضحاىا  ،وىو امتداد ضوئيا وانبساطو .وقيؿ:ىو النيار
(ٖ)ٙ

كمو.وقيؿ:حرىا.
ّْ

ِ
وف)) [األعراؼ.]ٜٛ/فقد أريد بو
وفي قوؿ الحؽ تعالى((:أ ََو أ َِم َف أ ْ
ْسَنا ُ
ض ًحى َو ُى ْـ َي ْم َعُب َ
َى ُؿ ا ْلقَُرى أَف َيأْتَييُ ْـ َبأ ُ
(ٗ)ٙ
اؿ َم ْو ِع ُد ُك ْـ
ألف الضحى في أصمو))اسـ لضوء الشمس إذا أشرقت  ،وارتفعت)) .ومثمو قولو تعالى((:قَ َ
النيارّ ،
َي ْوُـ ّْ
الز َين ِة َوأَف ُي ْح َش َر َّ
ض ًحى)) [طو.]ٜ٘/فقولو ضحى،يراد بو ارتفاع النيار.وقد(قاؿ) موسى{عميو
اس ُ
الن ُ
السبلـ}(موعدكـ يوـ الزينة)وىو يوـ عيد ليـ يتزينوف فيو ويجتمعوف(وأف يحشر الناس)يجمع أىؿ مصر(ضحى)
ؾ َم ْو ِعداً َّال
اج َع ْؿ َب ْيَنَنا َوَب ْيَن َ
وقتو لمنظر فيما يقع في ذلؾ اليوـ،ومثمما تمت اإلشارة إلى المكاف في قولو تعالى((:فَ ْ
(٘)ٙ
َنت َم َكاناً ُس ًوى))[طو .]٘ٛ/تمت اإلشارة-أيضا -إلى الزماف،وىو وقت ارتفاع النيار.
ُن ْخمِفُوُ َن ْح ُف َوَال أ َ

ِ
الهاج َرةُ:
٘-

ِ
يف ،كمػػا
مػػف سػػاعات النيػػار
الحر.ومنػ َ
ػار .ويقاؿ:أتينػػا أىمنػػا ُم ْي ِجػر َ
،الياج َرةُ:نصػػؼ النيػػار عنػػد اشػػتداد ّ
ػو:ى َّج َر النيػ ُ
)
ٙٙ
(
األصيؿ .والتيجير ،والتَي ُّجر :السير في الياجرِة .ولـ ِ
ِ
ِ
يأت القرآف الكػريـ
الياج َرِة و
مؤصميف  ،أي في وقت
يقاؿ:
َ
َ ُ
ُ
إلى ِذ ِ
كر ىذه الساعة ،بصيغيا المختمفة.

يرةُ:
 -ٙال َ
ظ ِه َ

َّ
ػائـ
ػاـ قػ ػ ُ
مػ ػػف سػ ػػاعات النيػ ػػار،الظَييرة :وقػ ػػت الظير،والظَيي ػ ػرةُ :اليػ ػػاجرة .يقػ ػػاؿ :أتيتُػ ػػو َحػ ػػد الظيي ػ ػرة ،وحػ ػػيف قػ ػ َ
الظييرة.وىي اسـ يقاؿ لمنتصؼ النيار،وتسميتو مأخوذة مف الظيػور الػذي تبديػو الشػمس لنورىػا فضػبل عػف ش ّػدة

حرىا.وتقوؿ العرب:أظير فبلف حصؿ في ذلؾ الوقت عمى بنػاء أصػبح وأمسػى.والظُ ْي ُر:،بعد الػزواؿ ،ومنػو صػبلة
ّْ
()ٙٚ
الظُير.والظُ ْي ُر ،بالضـ :بعد الزواؿ ،ومنو صبلة الظُير.
َّ ِ
ِ ِ
َّ ِ
يف
وأتػػى القػرآف الك ػريـ إلػػى ِذكػػر لفظػػة الظييػرة لمػ ّػرٍة واحػػدة فػػي قولػػو
َ
آمُن ػوا لَي ْسػػتَأْذن ُك ُـ الػػذ َ
تعالى((:يػػا أَُّييَػػا الػػذ َ
يف َ
ات ِمػف قَْبػ ِػؿ صػ َػبل ِة ا ْلفَ ْجػ ِػر و ِحػػيف تَضػػع ِ
ث مػ َّػر ٍ
ِ
َّ ِ
ػاب ُكـ ّْمػ َػف الظَّ ِييػ َػرِة
َممَ َك ْ
ػت أ َْي َمػ ُ
وف ثَيػ َ
َ َ َُ َ
ػان ُك ْـ َوالػػذ َ
َ
يف لَػ ْػـ َيْبمُ ُغػوا ا ْل ُحمُػ َػـ مػػن ُك ْـ ثَػ َػبل َ َ
ث عور ٍ
ِ ِ
ِ
ضػ ُك ْـ َعمَػى َب ْع ٍ
ػض
ػاح َب ْع َػد ُى َّف َ
ات لَّ ُك ْـ لَْي َس َعمَْي ُك ْـ َوَال َعمَْي ِي ْـ ُجَن ٌ
ػوف َعمَ ْػي ُكـ َب ْع ُ
ط َّوافُ َ
َو ِمف َب ْعد َ
ص َبلة ا ْلع َشاء ثَ َبل ُ َ ْ َ
ِ
ِ َّ ِ
ؾ يبي َّ
ِ
يـ))[النػور.]٘ٛ/وجػاء الخطػاب فػي اآليػة الكريمػة بثبلثػة أوقػات،ىي(مف
َك َذل َ ُ َ ُ
ػيـ َحك ٌ
ّْف المػوُ لَ ُك ُػـ ْاآلَيػات َوالمػوُ َعم ٌ
الزمف،وكػػاف وقػػت
قبػػؿ صػػبلة الفجر)،و(الظيي ػرة)(،ومف بعػػد صػػبلة العشػػاء) لتشػػير إلػػى أمػػر،أو فعػػؿ،يتحكـ بػػو ّ
()ٙٛ
وف)
الظيي ػرة واحػػدا منيػػا الػػذي ي ػراد بيػػا اليػػاجرة،وىي منتصػػؼ النيػػار .وجػػاء الخطػػاب بيػػا بصػػيغة الفعػػؿ(تُ ْ
ظ ِي ُر َ
ِ
ات و ْاألَر ِ ِ
لمػرٍة واحػػدة فػي قولػػو تعالى((:ولَػو ا ْلحمػ ُػد ِفػي َّ ِ
وف))[الػروـ.]ٔٛ/ويػراد بػػ(حيف
ػيف تُ ْ
ظ ِي ُر َ
ض َو َعش ّػياً َوحػ َ
السػ َػم َاو َ ْ
َ ُ َْ
ّ
()ٜٙ
تظيروف) حيف تدخموف في الظييرة ،وفيو صبلة الظير.

اح:
َّ -ٚ
الرَو ُ

الصباح ،وىو اس ٌػـ لموقػت يكػوف مػف زواؿ الشػمس إلػى الميػؿ .واسػتعير
مف ساعات النيار ،و َّ
الرَو ُ
اح :نقيض َ
اح َيػروح َرواحػاً،وىو نقػيض قولنػا
َّ
اح لموقت الذي يػراح اإلنسػاف فيػو مػف نصػؼ النيػار،و يكػوف مصػدر قولػؾ ر َ
الرَو ُ

.ويقاؿ:خرجوا بِروا ٍح مف ِ
ِ
ػى واحػد .والمراوحػة فػي العمػؿ أف يعمػؿ ىػذا مػرة وذلػؾ
َغدا َي ْغدو ُغ ُد َّواً
َ
العش ّي َ
َ
ََ
وريػا ٍح بمعن ً
مرة،ومنػػو قيػػؿ أرحنػػا إبمنػػا )ٚٓ(.وكػػاف الخطػػاب بيػػا فػػي القػػرآف الكػريـ لمػ ّػرة واحػػدة فػػي قػػوؿ الحػ ّْ
اف
ػؽ
تعالى((:ولِ ُسػمَْي َم َ
َ
غ ِم ْػنيُ ْـ
ّْ
َسػ ْمَنا لَػوُ َع ْػي َف ا ْلِق ْ
ط ِػر َو ِم َػف ا ْل ِج ّْػف َمػف َي ْع َمػ ُؿ َب ْػي َف َي َد ْي ِػو بِػِإ ْذ ِف َرّْب ِػو َو َمػف َي ِػز ْ
يح ُغ ُد ُّو َىا َش ْػيٌر َوَرَو ُ
الر َ
احيَػا َش ْػيٌر َوأ َ
اب الس ِ
َعػ ػ ْػف أ َْم ِرَنػ ػػا ُن ِذ ْقػ ػػوُ ِمػ ػ ْػف َع ػ ػ َذ ِ
َّع ِ
ير))[سػ ػػبأ.]ٕٔ/وقولو(:غدوىا)أي:مسػ ػػيرىا م ػ ػػف الغػ ػػدوة بمعنػ ػػى الصػ ػػباح إلػ ػػى
(ٔ)ٚ
الزواؿ(شير ورواحيا)أي :سيرىا مف الزواؿ إلى العشي(شير).

ص ُر:
الع ْ
َ -8

مػ ػػف سػ ػػاعات النيار،فالعصػ ػػر:الدىر والجميػ ػػع العصػ ػػور ،والعصػ ػػر العشػ ػػي،ومنو صػ ػػبلة العصػ ػػر واذا قيػ ػػؿ

(ٕ)ٚ
أف أبػا
اف،يراد بيما:الغػداة والعشػي،وقيؿ :العصػراف :الميػؿ والنيػار  ،وذلػؾ كػالقمريف لمشػمس والقمػر .بيػد ّ
العصػر ُ
ىػػبلؿ العسػػكري(تٖٜ٘ىػػ) يفػ َّػرؽ بػػيف الػػدىر والعصػػر،عندما يقػػوؿ((:الفرؽ بػػيف الػػدىر والعصػػر:أف الػػدىر ىػػو مػػا

ذكرنػػاه والعصػػر لكػػؿ مختمفػػيف معناىمػػا واحػػد مثػػؿ الشػػتاء والصػػيؼ والميمػػة واليػػوـ والغػػداة والسػػحر يقػػاؿ لػػذلؾ كمػػو

(ٖ)ٚ
ص ِػر*إِ َّف ِْ
لمرة واحدة في قػوؿ الح ّْ
ػاف
ػؽ
نس َ
تعالى((:وا ْل َع ْ
اإل َ
العصر)) .وجاء الخطاب بػ(العصر) في القرآف الكريـ ّ
َ
لَِفي ُخ ْس ٍر))[العصرٕ.]ٔ،لتشػير إلػى الػدىر أو مػا بعػد الػزواؿ إلػى الغػروب أو صػبلة العصػر.وتظير أىميتيػا فػي
ص ػ ِػر*إِ َّف ِْ
ّأني ػػا آي ػػة قائم ػػة بنفسيا،أقس ػػـ الح ػ ُّ
ػاف لَِف ػػي
نس ػ َ
ػؽ بيا((،وق ػػاؿ المب ػػرد :ف ػػي تأوي ػػؿ قول ػػو ع ػػز و جؿَ (:وا ْل َع ْ
اإل َ
ُخ ْس ٍر ).قاؿ:العصر ىاىنا الوقت.قاؿ :ويقولوف أىؿ ىذا العصر كما يقولوف أىؿ ىػذا الزماف،والعصػر اسػـ لمسػنيف

بالدىر؛ألف فيو عبرة لذوي األبصار مف جيػة مػرور
الكثيرة)ٚٗ(.)).وجاء في مجمع البياف((:والعصر:أقسـ سبحانو
ّ
الميؿ،والنيار عمى تقػدير األدوار،وىػو قػوؿ ابػف عباس،والكمبي،والجبائي.وقيػؿ:ىو وقػت العشػي عػف الحسػف،وقتادة
فعمػػى ىػػذا أقسػػـ سػػبحانو بػػالطرؼ األخيػػر مػػف النيػػار لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف الداللػػة عمػػى وحدانيػػة اهلل تعػػالى بإدبػػار

النيار،واقباؿ الميؿ،وذىاب سمطاف الشػمس كمػا أقسػـ بالضػحى،وىو الطػرؼ األوؿ مػف النيػار لمػا فيػو مػف حػدوث
س ػػمطاف الش ػػمس،واقباؿ النيار،وأى ػػؿ الممت ػػيف يعظم ػػوف ى ػػذيف الوقتيف.وقي ػػؿ أقس ػػـ بص ػػبلة العص ػػر،وىي الص ػػبلة
(٘)ٚ

الوسطى عف مقاتؿ.وقيؿ:ىو الميؿ،والنيار.ويقاؿ ىما:العصراف)).

ص ُر:
-9القَ ْ

ِ
ص ُر:واحد القُ ِ
صر
قاصر.وقد
صور.وقَ ْ
القَ ْ
العش ُّي َي ْق ُ
قص َر َ
َ
الم ْق َ
الم ُ
ص َرة.والجمع َ
ص ُر الظبلـ:اختبلطو،وكذلؾ َ
أمسيت.ويقاؿ:أتيتو قص اًر،أي:ع ِشيِّا)ٚٙ(.ولـ ِ
يأت القرآف الكريـ إلى ِذ ِ
كر ىذه الساعة،واّنما ُذكرت
قُصو اًر،إذا
َ
َ
ْ
بالزمف.
بدالالت مختمفة ليست ليا صمة ّ

ِٓٔ -
األصي ُل:

اآلصاؿ أي العشايا،يقاؿ :لمعشية أصيؿ وأصيمة،فجمع األصيؿ أصؿ وآصاؿ،وجمع األصيمة أصائؿ،فيقاؿ:لقيتو

أصيبلً،وأصبلً،وأصيبلالً،وأصيبلناً أي عشياً.ويقاؿ:لقيتو مؤصبلً أي داخبلً في األصيؿ،وأص ُؿ الشئ
قاعدتو،ويقولوف:قد تأصؿ،ومجد أصيؿ ،وفبلف ال أصؿ لو،وال فصؿ)ٚٚ(.وجاء الخطاب باألصيؿ في القرآف
(ب ْك َرةً)في أربعة مواضع،ولـ تفترؽ عنيا،ثبلثة منيا،تشير إلى مواقيت الصبلة.األوؿ:في قوؿ
الكريـ مقترنا بمفظة ُ
ِ
ِ
ِ
َِّ
ّْ
تا(ب ْك َرةً
ّْحوهُ ُب ْك َرةً َوأَصيبلً ))[األحزاب .]ٕٗ-ٗٔ/أشار ُ
ا*و َسب ُ
الحؽ تعالىَ :
((يا أَيُّيَا الذ َ
يف َ
آمُنوا ا ْذ ُك ُروا اهللَ ذ ْك اًر َكثير َ
وأ ِ
العشاءيف؛ألف
َصيبلً)إلى التسبيح((وىي الصبلة في جميع أوقاتيا؛لفضؿ الصبلة عمى غيرىا أو صبلة الفجر و
ّ
َ
أشد)ٚٛ(.)).فذكر اهلل يكوف في األوقات كافة بحسب ما جاء في الك ّشاؼ.والثاني:في قوؿ
أداءىا أشؽ ومراعاتو ىا ّ

الحؽ تعالى((:لِتُؤ ِمُنوا بِالمَّ ِو ورسولِ ِو وتُعّْزروه وتُوقّْروه وتُسبّْحوه ب ْكرةً وأ ِ
ّْ
َصيبلً))[الفتح.]ٜ/أشارتا إلى وقت صبلة
ْ
ََ ُ
َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ
الفجر وصبلة الظير والعصر.يقوؿ الزمخشري((:وتسبحوا اهلل(ب ْكرةً وأ ِ
َصيبلً)عف ابف عباس رضي اهلل
ُ َ َ
ّْ
الحؽ
عنيما:صبلة الفجر وصبلة الظير والعصر.)ٜٚ(.)).والثالث:في قوؿ
اس َـ َرب َ
ّْؾ ُب ْك َرةً
تعالى((:وا ْذ ُك ِر ْ
َ
وأ ِ
العصر.أي((:ودـ عمى صبلة الفجر
َصيبلً))[اإلنساف .]ٕ٘/فأشارتا(بكرة وأصيبل)إلى صبلتي الفجر و
ُ
َ
(ٓ)ٛ
والعصر)).
الزمف مستقبل عف مواقيت الصبلة،أي دائما،أو
وفي الموضع الرابع،جاء الخطاب بػ(بكرة وأصيبل)لتشي ار إلى ّ
الحؽ تعالى((:وقَالُوا أ ِ
ّْ
خفية قبؿ انتشار الناس(ٔ)ٛفي قوؿ
يف ا ْكتَتََبيَا فَ ِي َي تُ ْممَى َعمَْي ِو ُب ْك َرةً
َساط ُير ْاأل ََّولِ َ
َ
َ
وأ ِ
َصيبلً))[الفرقاف.]٘/
َ
وفي ىذه المواضع آثرنا الرجوع إلى الزمخشري،لنبيف االختبلؼ في بياف المراد مف المفظ عند مفسر

أف السياؽ ىو مف ُيظ ِير داللة المفظ.مف أجؿ ىذا وجدنا
واحد،فكيؼ الحاؿ عند المفسريف مجتمعيف.مع مراعاة ّ
ِ
ِ
وقت(العشي) وتكوف بعد
لفظ(األصيؿ)التي ظير مفيوميا عند أىؿ المغة في أف وقتيا ىو
االختبلؼ في داللة
(ٕ)ٛ

صبلة العصر إلى ما قبيؿ غروب الشمس.فاألصيؿ((:الوقت بعد العصر إلى المغرب)).

الع ِش ُّي:
َٔٔ -

ػي و ِ
ِ
ػي مػػف زواؿ الشػػمس إلػػى الصػػباح ،والعشػػاء مػػف
مة،وقيؿ:الع ِشػ ُّ
العتَ
َ
العشػ َّػيةُ:مف صػػبلة المغػػرب إلػػى َ
العشػ ُّ َ
َ
أف ِ
َّ
ػاء مػػ ػػف زواؿ الشػ ػ ػػمس إل ػ ػػى طمػ ػ ػػوع الفجر،والعشػ ػ ػػآف:المغرب
ػ
ػ
ػ
ش
الع
ػوـ
ػ
ػ
ق
أى
ر
و
ػة،
ػ
ػ
ػ
م
العت
ػى
ػ
ػ
ل
إ
ػرب
ػ
ػ
ػ
غ
الم
ص ػ ػػبلة
َ
والعتمة.ويقاؿ :أتيتو ع ِشي أمس ِ
ػاء بػالفتح والمػد:
الع ِش ّْ
َّاف ،والجمػع ُع َشػي ٌ
ػي ُع َشػي ٌ
َ
العش ُ
َّانات .و َ
وعش َّػيةَ أمس.وتصػغير َ
َ ّ
الميؿ.و َعشػ ػػوتُوُ :قصػ ػػدتُو
بالع ْشػ ػ َػوِة  ،أي بالس ػ ػواد مػ ػػف
الطعػ ػػاـ بعينػ ػػو ،وىػ ػػو خػ ػػبلؼ الغػ ػػداء.ويقاؿ :أخػ ػػذت عمػ ػػييـ َ
َ
(ٖ)ٛ
ػي ف ػػي القػ ػرآف الكريـ،فج ػػاءت منف ػػردة ل ػػـ يقت ػػرف بي ػػا لف ػػظ م ػػف ألف ػػاظ ال ػ ّػزمف ف ػػي قول ػػو
بالع ِش ػ ُّ
ل ػػيبلً .وتن ػ ّػوع األداء َ
الصػ ِ
].فالع ِش ُّي:تشػػير إلػػى مػػا بعػػد الزواؿ.وجػػاء الخطػػاب
ػي َّ
ض َعمَْيػ ِػو بِا ْل َع ِشػ ّْ
ات ا ْل ِجَيػ ُ
ػافَن ُ
تعػػالى((:إِ ْذ ُعػ ِػر َ
ػاد))[صَ ٖٔ/
ِ
الناس ثَبلَثَةَ أَي ٍ
اجعؿ لّْي َآيةً قَا َؿ َآيتُ َ َّ ّْ
ّْ
َّاـ إِالَّ َرْمػ اًز َوا ْذ ُكػر
ؾ أَال تُ َكم َـ َّ َ
َ
بالعش ُّي مقترنا باإلبكار في قولو تعالى((:قَا َؿ َرب ْ َ َ
ّْح بِا ْل َع ِش ّْي و ِ
اإل ْب َك ِار))[آؿ عمراف.]ٗٔ/تشير العشي واإلبكار إلى الصبلة أواخر النيار وأوائمػو.و ِ
اقترف
َّرَّب َ
ؾ َكثِي اًر َو َسب ْ
َ
ِ
ِ
با ْل َغ َد ِاة في قولو تعالى((:والَ تَ ْ َِّ
وف َو ْجيَػوُ))[األنعاـ.]ٕ٘/فقػد قوبػؿ الغػداةّ
وف َربَّيُـ بِا ْل َغ َداة َوا ْل َعش ّْي ُي ِري ُػد َ
يف َي ْد ُع َ
ط ُرِد الذ َ
َ
الع ِشي،وأريد بيما الصباح،والمساء.
و َ
ػي مقترنػ ػػا ِْ
ػر ِ
ؽ فػ ػػي قولػ ػػو تعالى((:إَِّن ػ ػا َسػ ػ َّ
ػي
باإل ْشػ ػ َا
بالع ِشػ ػ ُّ
ّْح َف بِا ْل َع ِشػ ػ ّْ
ػخ ْرَنا ا ْل ِجَبػ ػػا َؿ َم َعػ ػػوُ ُي َسػ ػػب ْ
وجػ ػػاء الخطػ ػػاب َ
].فالع ِشػػي تشػػير إلػػى وقػػت صػػبلة العشاء،و ِْ
و ِْ
ػر ِ
ػر ِ
ؽ ىػػو أف تشػػرؽ الشمس،أي:تضيء،ويصػػفو
اإل ْشػ َا
اإل ْشػ َا
ؽ))[صَ ٔٛ/
َ
(ٗ)ٛ
ِ
ِ
َّ
اىا) فػ ػ ػػي قولػ ػ ػػو
ػح
ػ
ػ
ػ
لفظة(ض
ػدىا
ػ
ػ
ػ
ع
ب
)وتأتي
ة
ػي
ػ
ػ
ػ
ش
بمفظة(ع
ػي
ػ
ػ
ػ
ش
الع
ػف
ػ
ػ
ػ
ع
ػر
ػ
ػ
ػ
عب
وي
ػحى.
ػ
ػ
ػ
ض
ال
ػت
ػ
ػ
ػ
ق
و
ػعاعيا،وىو
ػ
ػ
ػ
ش
َ ً
ُ ّ
ُ َ َ
َ ّ
ِ
اىا))[النازعات.]ٗٙ/فتمػت إضػافة الضػحى إلػى العشػية لمػػا
ػح َ
ضَ
تعالىَ ((:كػأََّنيُ ْـ َي ْػوَـ َي َرْوَنيَػا لَ ْػـ َي ْمَبثُػوا إِ َّال َعش َّػيةً أ َْو ُ
كأني ػػا ل ػػـ تبمػ ػ يوم ػػا
أف م ػ ّػدة لب ػػثيـ ّ
بينيم ػػا م ػػف المبلبس ػػة عن ػػدما اجتمع ػػا ف ػػي ني ػػار واحد،فكانت((الدالل ػػة عم ػػى ّ
(٘)ٛ
ِ
ض َحاىا)).
كامبل،ولكف ساعة منو َعشَّية أو ُ

روب:
ٕٔ -ال ُغ ُ

الغ ْرب
وغروب ػػا ومغ ػػرب الش ػػمس ومغيرباني ػػا،و َ
الغ ػػرب غيبوب ػػة الش ػػمس ،يق ػػاؿ غرب ػػت الش ػػمس تغ ػػرب غرب ػػا ُ

َّ
الغ ُروب:ال ّػدموع
بمعنى واحد .ويقولوف :لقيتو ُم َغ ْي ِرباف
الشمس،كأنيـ ص َّػغروا َم ْغ ِربانػا.والجمع ُم َغ ْي ِربانػات .و ُ
الم ْغ ِرب ً
وَ
)
ٛٙ
(
عنػي،أي تباعػد. .وكػاف الخطػاب بػػ(ا ْل ُغر ِ
ب ّْ
وب) فػي القػرآف الكػريـ فػي
ب أي َب ُعػد؛ ويق
حيف خروجي َ
ػاؿ:اغر ْ
ػا.وغ َر َ
ُ
ُ
س وقَْبػ َؿ ا ْل ُغػػر ِ
َّ ِ
قػػوؿ الحػ ّْ
وب ))[ؽ.]ٖٜ/أي
ّْح بِ َح ْمػ ِػد َرّْبػ َ
ػوف َو َسػػب ْ
اصػبِ ْر َعمَػػى َمػػا َيقُولُػ َ
ػؽ تعػػالى(( :فَ ْ
ُ
ؾ قَْب ػ َؿ طُمُػػوِع الشػ ْػم َ

(قبػػؿ طمػػوع الشػػمس) صػػبلة الصػػبح (وقبػػؿ الغػػروب) أي صػػبلة الظيػػر والعصػػر.وفي قػػوؿ الحػ ّْ
اصػبِ ْر
ػؽ تعالى((:فَ ْ
ؾ قَْبػ َؿ طُمُػػوِع َّ
الشػ ْػم ِ
النيَػ ِ
اؼ َّ
ػؾ
ّْح َوأَ ْ
ػار لَ َعمَّػ َ
ّْح بِ َح ْمػ ِػد َرّْبػ َ
طػ َػر َ
س َوقَْبػ َؿ ُغ ُروبِيَػػا َو ِمػ ْػف َآنػػاء المَّْيػ ِػؿ فَ َسػػب ْ
ػوف َو َسػػب ْ
َعمَػػى َمػػا َيقُولُػ َ
ض ػػى ))[ط ػػو.]ٖٔٓ/ارتبط ػػت س ػػاعات النيار،والمي ػػؿ بمواقي ػػت الص ػػبلة،فقولو(:قبؿ طم ػػوع الش ػػمس) ص ػ ّْػؿ ص ػػبلة
تَْر َ

الصبح،أي الفجر(،وقبؿ غروبيا) صبلة الظير،والعصر؛ألنيما واقعتاف فػي النصػؼ األخيػر مػف النيػار بػيف زواؿ

ّْ
ساعاتو،صؿ المغرب والعشاء (وأطراؼ النيار)أي صؿ الظير؛ألف وقتيا يػدخؿ
الشمس وغروبيا(ومف آناء الميؿ)

()ٛٚ
أف اآليػػة الكريمػػة عبػػرت عػػف األوقػػات
بػػزواؿ الشػػمس،فيو طػػرؼ النصػػؼ األوؿ ،وطػػرؼ النصػػؼ الثػػاني .ومػػع ّ
النيار)،فإني ػ ػػا تش ػ ػػير إل ػ ػػى س ػ ػػاعات
بص ػ ػػي (:قبؿ طم ػ ػػوع الش ػ ػػمس)(،وقبؿ غروبي ػ ػػا)(،ومف آن ػ ػػاء المي ػ ػػؿ)(،وأطراؼ
ّ
النيار،والميػػؿ،ولكف بصػػي أخػػرى غيػػر التػػي أتػػى البحػػث إلػػى ِذكرىا.وثمػػة اخػػتبلؼ آخػػر فػػي أسػػموب الخطػػاب فػػي

ِ
َّ ِ
ػو(:وقَْب َؿ
اآليت ػػيف المباركتيف،يش ػػير إلي ػػو الكرم ػػاني عن ػػدما يقوؿ((:قول ػػو :قَْبػ ػ َؿ طُمُػػوِع الش ػ ْػمس َوقَْب ػ َػؿ ا ْل ُغ ُروب)وف ػػي ط ػ َ
أف الطمػ ػػوع
ػا)؛ألف فػ ػػي ىػ ػػذه السػ ػػورة ارعػ ػػى الفواصػ ػػؿ،وفي طػ ػػو،راعى القيػ ػ
ُغ ُروبِيَػ ػ
ػاس،ألف الغػ ػػروب لمشػ ػػمس كمػ ػػا ّ
ّ
ّ

ليا)ٛٛ(.)).مف ىنا جاء الخطاب عمى ىذا النحو.

أف العرب التفتوا إلى الفروؽ الجزئية لمزمف-عمى نحو عاـ -والفروؽ الجزئية
مما تقدـ يمكف القوؿ إلى ّ
لساعات الميؿ،والنيار -عمى نحو خاص،-فعمى سبيؿ المثاؿ،يظير((الفرؽ بيف البكرة،والغداة

ألصيؿ:أف الغداة اسـ لوقت،والبكرة فعمة مف بكر يبكر بكورا.أال ترى ّأنو،يقاؿ:صبلة
،والمساء،والعشاء،والعشي ،وا
ّ
الغداة،وصبلة الظير،والعصر،فتضاؼ إلى الوقت،وال يقاؿ :صبلة البكرة،واّنما يقاؿ:جاء في بكرة كما تقوؿ جاء
ثـ
النقمة،ثـ كثر استعماؿ البكرة حتّى جرت عمى الوقت.واذا فاء
في غدوة،وكبلىما فعؿ مثؿ
ُ
مي عشية ّ
ّ
الفيء:س ّ
ة.وُيقاؿ :أتيتو عشية أمس،وسآتيو العشية ليومؾ الذي
أصيؿ بعد ذلؾ،ويقاؿ فاء الفيء:إذا زاد عمى طوؿ الشجر َ

أنت فيو،وسآتيو عشي غد بغير ىاء،وسآتيو بالعشي والغداء،أي:كؿ عشي وكؿ غداة،والطفؿ وقت غروب

الشمس،والعشاء بعد ذلؾ،واذا كاف بعيد العصر،فيو المساء َوُيقاؿ:لمرجؿ عند العصر إذا كاف يبادر حاجة.قد
()ٜٛ

أمسيت ،وذلؾ عمى المبالغة.)).

النيار،وبيف دقة
وىذا مفيوـ لمفروؽ الجزئية لمزمف،ظير في القرآف الكريـ في أثناء الخطاب بساعات الميؿ،و
ّ
أف الخصائص المغوية المشتركة بيف فئة مف الناس ىي التي تحدد
التوظيؼ لؤللفاظ،وىكذا سبيؿ يشير((إلى ّ
المعنى.إذ مف خبلؿ معرفتنا المعجمية والتركيبية والداللية ُيتوصؿ إلى ضبط معنى النص،فالخصائص المغوية
تؤدي إلى الفيـ والتأويؿ في استقبلؿ تاـ،واستغناء مطمؽ عف البيانات الخارجية،ألنيا مستمدة مف المواضعات
العمومية لبلستعماؿ .)ٜٓ()).مع مبلحظة االختبلؼ عند المغوييف والمفسريف مجتمعيف في تحديد األفؽ الزمني

لعدد مف تمؾ الساعات.

وثمة ساعات لميؿ والنيار أتى القرآف الكريـ إلى ِذكرىا،لـ يمتفت إلييا العرب ضمف تمؾ

ب ا ْل َفمَ ِ
ّْ
َعوُذ بِ َر ّْ
ؽ))[الفمؽ.]ٔ/وليا عند العرب دالالت متعددة
الساعات،كمفظة(:الفمؽ)في قوؿ
الحؽ تعالىُ ((:ق ْؿ أ ُ
ِ
ؽ،الشؽ،و َش ُّ
ُّ
ؽ الشئ
النوى.ويقولوف:الف ْم
ب و
ؽ
ؽ
َ
َ
:الصبح بعينو.يقاؿَ :فمَ َ
منيا:الفمَ ُ
الح ّ
الصبح فالقُوُ.وفمؽ اهلل الصبح،و َ
َ
ُ
قاف.ويقاؿ
ؽ أيضاً
وابانة بعضو عف بعض.ويقاؿ فمقتو فانفمؽ،و َ
الف ْم ُ
:المطمئف مف األرض بيف الربوتيف،وجمعو ُف ْم ٌ
ّ
شقوؽ.و ِ
العجب.وشاعر مفمؽ:يأتي بالفمؽ وىو
األمر
موؽ،أي
ٌ
بجَّرٍة فييا فُ ٌ
الف ْم ُ
ُ
مررت َ
ؽ بالكسر:الداىيةُ و ُ
(ٔ)ٜ
ب ا ْل َفمَ ِ
َعوُذ بَِر ّْ
ؽ))[الفمؽ .]ٔ/فقالوا
العجب.
ّ
وقدـ المفسروف معاني متعددة لمفظة(:الفمؽ)في قولو تعالىُ ((:ق ْؿ أ ُ
ض قََار اًر َو َج َع َؿ ِخ َبللَيَا
ؽ كمُّو.وقالوا ّأنيا األنيار المذكورة في قولو تعالى((:أ َّ
الخ ْم ُ
ّأنيا الصبح،وقالوا َ
َمف َج َع َؿ ْاأل َْر َ
أف الفمؽ و ٍاد في
أ َْنيَا اًر))[النمؿ.]ٙٔ/وقالوا ّأنيا الكممة التي عمـ اهلل تعالى موسى ففمؽ بيا البحر .وقالوا ّ
(ٕ)ٜ
جينـ.

زمنية لساعات النيار،والميؿ.أتى إلييا القرآف الكريـ،تمثّؿ تفردا في أسموب
يزاد عمى ذلؾ ُذ ِكرت ألفاظ ّ
اد بيا غروب الشمس،حيف يقوؿ((:ورأيت العرب
ػ)أنيا في المغة ُير ُ
الخطاب،كمفظة(:دلوؾ)التي يرى الفراء(تٕٓٚى ّ
الصبلَةَ لِ ُدلُ ِ
وؾ َّ
الش ْم ِ
س إِلَى
بالدلوؾ إلى غياب الشمس)))ٜٖ(.وقد جاء الخطاب بيا في قولو تعالى((:أ َِقِـ َّ
تذىب ُ
الصبلَةَ لِ ُدلُ ِ
َغس ِ َّ
وؾ
اف َم ْشيُوداً))[اإلسراء.]ٚٛ/فقولو تعالى ((:أ َِقِـ
َّ
آف ا ْلفَ ْج ِر َك َ
آف ا ْلفَ ْج ِر إِ َّف قُ ْر َ
ؽ المْي ِؿ َوقُْر َ
َ
َّ
الش ْم ِ
س)).أي مف وقت زواليا،فدلوؾ الشمس.يراد بو:ميميا لمغروب((.جاء عف ابف عباس،قاؿ:ىو زيغوغتيا
(ٗ)ٜ

وزواليا لمظير)).

الزمف أوقات متوالية مختمفة أو غير مختمفة ُعبِر عنو بارتداد
الزمف القصير بوصؼ ّ
وثمة أنماط،تشير إلى ّ
ندهُ ِع ْمـ ّْم َف الْ ِكتَ ِ
ؾ
يؾ بِ ِو قَْب َؿ أَف َي ْرتَ َّد إِلَْي َ
اب أََنا آتِ َ
الطرؼ في قولو تعالى((:قَا َؿ الَِّذي ِع َ
ٌ
لحظة.وعبِر عنو
ؾ))[النمؿ((.]ٗٓ/وارتداد الطرؼ حقيقتو:رجوع تحديؽ العيف مف جية منظورة تَ ُحوؿ عنيا
طَ ْرفُ َ
ُ

تداد؛ألنيـ يعبروف عف النظر بارتداد الطرؼ ،وارساؿ النظر،فكاف االرتداد استعارة مبينة لذلؾ)ٜ٘(.)).الغاية
باالر
ّ
()ٜٙ
مدة المجيء ،واإلشارة إلى السرعة التي ترتبط بالزمف.
منة استقصار ّ

 -الخةةةةةةاتمة:

أف عرض البحث لساعات الميؿ،والنيار في القرآف الكريـ،ظيرت في أثنائو ثمة نتائج،يمكف إيجازىا عمى
بعد ْ
النحو اآلتي:
 بدا في البحث أسموب الخطاب بساعات الميؿ،والنيار في القرآف الكريـ  ،ودالالتيا -بوصفيا ألفاظا ل ّمزمف-العبلقة في المغة،والسعي الستكناه مضامينيا.
اعتمادا عمى ثوابت تمؾ َ
أف أسموب الخطاب بساعات الميؿ والنيار،وتقديـ ساعة عمى أخرى ضمف النصّ ،إنما
 أشار البحث إلى ّيتسؽ مع منظومة األعجاز البياني لمقرآف الكريـ.

لمزمف،تختص بساعات الميؿ،والنيار وىي تختمؼ
أف مف ضمف ما ورد في القرآف الكريـ ،ألفاظ ّ
 ّبيف البحث ّأف الجامع ليا ّأنيا تد ّؿ عمى الزمف طاؿ أو
فيما بينيا مف حيث ّ
المدة الزمنية الذي تشير إليو،بيد ّ
ّْ
الحؽ
صر،فالسياؽ ىو الذي،يوضح الداللة الزمنية كمفظة (الساعة) في قوؿ
َّاعةُ
وـ الس َ
قَ ُ
تعالى((:وَي ْوَـ تَقُ ُ
َ
ِ
وف))[الروـ.]٘٘/
اع ٍة َك َذِل َ
وف َما لَبِثُوا َغ ْي َر َس َ
ؾ َك ُانوا ُي ْؤفَ ُك َ
ُي ْقس ُـ ا ْل ُم ْج ِرُم َ
الزمف في القرآف الكريـ تختص بساعات الميؿ،
 كشؼ البحث عف عدد وافر مف ألفاظ ّوالنيار،كالشفؽ،والغسؽ،و ُّ
،وب ْك َرةً،
َّح ُر،والفجر،والصبح،واإلصباح،وال ُش ُر ُ
وؽ ُ
الزْلفةُ،والس َ
والغدو،والضحى،والظييرة،والرواح،والعصر،واألصيؿ،والعشي ،والغروب .

الزمف(ساعات الميؿ،والنيار)ترتبط بأمريف ليما عبلقة ببعض:األمر األوؿ:
أف ألفاظ ّ
 وجد البحث ّ،ي ُّ
عد
أف األفؽ ّ
الزمني ُ
اإلدراؾ.واألمر اآلخر:الموف .ويمكف أف نبيف تمؾ العبلقة عف طريؽ االلتفات إلى ّ
حد الساعة الزمنية،وبياف مقدارىا في
ُمدركا
درؾ ،والموف) يتـ ّ
ّ
(الم َ
حسيا ،يقترف بداللة لونية،وبوساطتيما ُ
الزمف (الميؿ،والنيار) وساعاتيما.فكاف االختبلؼ عند عمماء المغة في
ثـ ّ
حد ّ
األفؽ ،ومف ّ
معاجميـ،والمفسريف في بياف الداللة الزمنية لمفظ عمى وجو الدقة.

 أشار البحث إلى ارتباط مسميات(ساعات الميؿ،والنيار)في القرآف الكريـ بمواقيت الصبلة  ،كونيا تشير إلىأمر تعبدي.

(ب ْك َرةً َو َع ِشّياً) في
 كشؼ البحث عف وجوه االتساؽ في منظومة اإلعجاز القرآني عمى سبيؿ المثاؿ:في لفظتي ُسورة مريـ ،عندما وردتا في موضعيف،في الموضع األوؿ:كاف الخطاب بيما في الحياة الدنيا -وىما زمف

ثـ ميدتا السبيؿ لمعطاء في الجنة في الموضع
محدود مف ساعات الميؿ والنيار -فاقترنتا بالتسبيح ّ ،
صير ليما سمة تعبيرية عمى نحو خاص في السياؽ،ضمف السورة
اآلخر،فأمسيا زمنا غير محدود.مما ّ
المباركة.

الزمف في القرآف الكريـ التي تختص بساعات الميؿ،والنيارُ .عبّْر عنيا –عمى
أف ألفاظ ّ
 التفت البحث إلى ّبالثابت:االسـ،ألنيا تشير إلى مواقيت معمومة ثابتة ضمف الزمف الكمي،واف كانت متغيرة ضمف
األغمب-
ّ
الزمف الجزئي لميوـ (الميؿ،والنيار).

الهوامش:

(ٔ) النوادر في المغة.٘ٛٓ-ٜ٘ٚ:والصحاح( :مادة:زمف) .وأساس الببلغة.ٜٔٙ :
(ٕ) الفروؽ في المغة.ٕٖٙ:وينظر:الزمف عند الشعراء العرب.ٙٗ-ٖٙ:
(ٖ) التعريفات.ٔٔٛ-ٔٔٚ:وينظر :دائرة المعارؼ.ٕٗٙ-ٕٗٗ/ٜ:
(ٗ) العبلقات الداللية والتراث الببلغي العربي.ٗٔ:
(٘) فقوُ المغة وأسرار العربية.ٕٕٖ :

( )ٙينظر :كتاب األلفاظ.ٖٙ٘:المفردات.ٖٖٓ :ولساف العرب(:مادة :سوع).
( )ٚالفروؽ في المغة.ٕٙ٘:
( )ٛالمفردات.ٖٖٓ :

( )ٜدالئؿ اإلعجاز.ٖٛ:

(ٓٔ) مجيوؿ البياف .ٜٜ:وينظر:العبلقات الداللية والتراث الببلغي العربي.ٔٙ:
(ٔٔ) ينظر :الصحاح(:مادة :ليؿ).

(ٕٔ)معاني القرآف.ٕٗ/ٕ:وينظر :الك ّشاؼ.ٕٛٗ/ٙ:وجاء في تفسير الفخر الرازي ((:ٖٚ/ٔٛ:والقطع مف الميؿ بعضو،وىو
مثؿ القطعة،يريد اخرجوا ليبل لتسبقوا نزوؿ العذاب الذي موعده الصبح:قاؿ نافع بف األزرؽ لعبد اهلل بف عباس رضي اهلل

عنيما:أخبرني عف قوؿ اهلل (بقطع مف الميؿ) قاؿ ىو آخر الميؿ َسحر،وقاؿ قتاده :بعد طائفة مف الميؿ،وقاؿ آخروف ىو
الميؿ،فإنو في ذلؾ الوقت قطع بنصفيف.)).
نصؼ
ّ

(ٖٔ)المفردات.ٙٙٔ :

(ٗٔ)مجمع البياف.ٔٛٓ/ٕ:

(٘ٔ)ينظر:روح المعاني.ٕٜ-ٕٛ/ٜٔ :
()ٔٙمجمع البياف.ٕٔ٘/ٕ:
( )ٔٚالمفردات.ٖ٘ٓ:

()ٔٛينظر:الصحاح(:مادة:شفؽ).

ات األداء بالموف في القرآف الكريـ.
مالي ُ
( )ٜٔمجمع البياف.ٔٚٓ/ٔٓ:وينظر:ج ّ
الدرر.ٖٗٙ/ٕٔ:
(ٕٓ)تفسيرالبحر المحيط.ٗٗٓ-ٖٜٗ/ٛ:وينظر:تفسيرالفخر الرازي.ٔٔٓ-ٜٔٓ/ٖٔ:ونظـ ّ
(ٕٔ)الصحاح(:مادة:غسؽ).والمفردات.ٗٚٗ:
الدرر.ٗٔٓ/ٕٕ:
(ٕٕ)ينظر :معاني القرآف.ٜٔٛ/ٕ:والك ّشاؼ . ٕ٘ٗ- ٘ٗٔ/ٖ:ونظـ ّ
(ٖٕ) مجمع البياف.ٕٜٚ/ٔٓ:وينظر:معاني القرآف.ٖٓٔ/ٖ:
(ٕٗ)العيف.ٖٔٔٙ/ٕ:

(ٕ٘)الصحاح(:مادة:عتـ).

()ٕٙالعيف .ٛٓ٘/ٕ:والصحاح(:مادة:سدؼ).
( )ٕٚالصحاح(:مادة:فحـ).

( )ٕٛالعيف.ٕٚٚ/ٕ:والصحاح (:مادة:زيؿ) .وروح المعاني.ٔٓٚ/ٔٔ:
()ٕٜالصحاح(:مادة:زلؼ).والمفردات.ٕٛ٘:

(ٖٓ)الك ّشاؼ.ٕٕٗ/ٖ:وينظر:التحرير والتنوير.ٜٔٚ/ٕٔ :
(ٖٔ)الصحاح(:مادة:بير).

(ٕٖ) المفردات.ٖٕٓ:وأساس الببلغة.ٕٓٗ:وتفسير الفخر الرازي.ٕٜٔ-ٕٔٛ/ٚ:

(ٖٖ) مجمع البياف.ٖٔٗ/ٕ:

(ٖٗ) الصحاح(:مادة:فجر).والمفردات .ٜٗٔ:لساف العرب(:مادة:فجر).
(ٖ٘) ينظر:الك ّشاؼ.ٖٙٚ/ٙ:و تفسير الفخر الرازي.ٕٔٙ/ٖٔ:

الدرر.ٔٛٔ/ٕٕ:وينظر :تفسير الفخر الرازي.ٖٚ/ٖٕ:
( )ٖٙنظـ ّ
()ٖٚالصحاح(:مادة:صبح).والمفردات.ٖٕٙ:
( )ٖٛالك ّشاؼ.ٕٕٕ/ٖ:

()ٖٜالمصدر نفسو.ٖٕ٘/ٙ:

(ٓٗ) المصدر نفسو.٘ٚٓ/ٗ:

(ٔٗ) روح المعاني. ٗ٘/ٕٔ :

(ٕٗ) تفسير البيضاوي .ٖٛٓ/ٚ :

(ٖٗ)تفسير الفخر الرازي.ٔٓٛ/ٕ٘:

(ٗٗ)ينظر:الصحاح(:مادة:صبح).والمفردات.ٖٕٙ:
(٘ٗ) ينظر:الك ّشاؼ.ٕٖٚ/٘:

مف بو الرحمف .ٚٙ/ٕ:وتفسير البحر المحيط.ٖٓٙ/ٛ:
()ٗٙينظر :معاني القرآف.ٜٓ/ٕ:و إمبلء ما ّ
()ٗٚالمفردات.ٖٗٗ :وأساس الببلغة.ٕٖٗ:
( )ٗٛينظر:الك ّشاؼ.ٕٜٗ/٘:
( )ٜٗمعاني القرآف.ٜٓ/ٕ:
(ٓ٘)الك ّشاؼ.ٕ٘ٓ/٘:

(ٔ٘)ينظر:الصحاح(:مادة:بكر) .والمفردات .ٛ٘:وتفسير مفردات ألفاظ القرآف الكريـ.ٖٔٗ:
(ٕ٘)الك ّشاؼ.ٙٙٔ/٘:

(ٖ٘) تفسير التحرير والتنوير.ٖٗ٘/ٔٛ:
(ٗ٘)ينظر :الك ّشاؼ.ٕٛٗ/ٙ :
(٘٘) المصدر نفسو.ٖ٘/ٗ:

( )٘ٙينظر:النوادر في المغة.ٜٕ٘:والصحاح:مادة(غدا).و المفردات. ٕٗٚ-ٗٚٔ:
( )٘ٚينظر :المفردات. ٕٗٚ-ٗٚٔ:
()٘ٛتفسير الفخر الرازي.ٖٔٔ/ٔ٘:

أف الغػػداة والعشػػي إشػػارة إلػػى
()ٜ٘الك ّشػػاؼ.٘ٛٓ/ٖ:وجػػاء فػػي تفسػػير البحػػر المحػػيطٖٔٔ/ٙ:نقػػبل عػػف عػػدد مػػف العممػػاءّ :
الصموات الخمس،أو أنيما إشارة إلى صبلتي الفجر والعصر،أو ُيراد بيما العموـ:أي أنيـ يدعوف رّبيـ دائما.
(ٓ)ٙالك ّشاؼ.ٖ٘ٔ/٘:

(ٔ)ٙينظر:الصحاح(:مادة:ضحو).والمفردات.ٖٛٙ :وتفسير مفردات ألفاظ القرآف الكريـ.٘ٔٛ:
(ٕ)ٙمجمع البياف.ٕٕٔ/ٔٓ:

(ٖ)ٙينظر:المصدر نفسو.ٕٓٙ-ٕٓ٘/ٔٓ:
(ٗ)ٙالك ّشاؼ.ٜٗٚ/ٕ:

(٘)ٙينظر:البحر المحيط.ٕٖٚ/ٙ:ونظـ الدرر.ٖٕٓ/ٕٔ:روح المعاني.ٕٜٔ/ٔٙ:
()ٙٙالصحاح(:مادة:ىجر).

( )ٙٚينظر:الصحاح(:مادة:ظير) .والمفردات.ٜٗٔ-ٗٔٛ:ولساف العرب(:مادة:ظير).
( )ٙٛينظر :مجمع البياف.ٖٜٔ/ٚ:
()ٜٙينظر:الك ّشاؼ.٘ٚٓ/ٗ:

(ٓ )ٚينظر:الصحاح(مادة:روح).والمفردات.ٕٚٙ:
(ٔ )ٚينظر:الك ّشاؼ.ٔٔٔ/٘:

(ٕ)ٚينظر :كتاب األلفاظ.ٖٙ٘:والمفردات .ٗٗٗ-ٖٗٗ:وأساس الببلغة.ٜٔٔ:
(ٖ )ٚالفروؽ في المغة.ٕٙ٘ :
(ٗ )ٚالمصدر نفسو.ٕٙ٘:

(٘ )ٚمجمع البياف.ٕٗٗ/ٔٓ:
()ٚٙالصحاح(:مادة:قصر).

( )ٚٚينظر:المفردات.ٖٗ:وأساس الببلغة.ٚ:
( )ٚٛالك ّشاؼ.ٚٚ/٘:

( )ٜٚالمصدر نفسو.ٖ٘ٚ/٘:

(ٓ )ٛا المصدر نفسو.ٕٛٗ/ٙ:
(ٔ )ٛالمصدر نفسو.ٖٖٖ/ٗ:

(ٕ )ٛلساف العرب(:مادة :أصؿ).

(ٖ)ٛينظر :النوادر في المغة.ٜٕ٘:والصحاح(:مادة:عشا).و المفردات.ٕٗٗ:

(ٗ )ٛينظر:الك ّشاؼ.ٕٜٗ/٘:
(٘ )ٛالمصدر نفسو.ٖٕٔ/ٙ:

( )ٛٙالنوادر في المغة.ٕٖٙ:والصحاح(مادة:غرب).والمفردات.ٖٗٚ-ٕٗٚ:
( )ٛٚينظر:الك ّشاؼ.ٜٔٔ/ٗ:

( )ٛٛأسرار التكرار في القرآف.ٜٔٙ:

()ٜٛالفروؽ في المغة.ٕٙٙ- ٕٙ٘ :
(ٓ )ٜمجيوؿ البياف.ٔٔٓ:

(ٔ)ٜينظر:الصحاح(:مادة:فمؽ)،وأساس الببلغة.ٖٗٚ:

(ٕ)ٜينظر:معاني القرآف.ٖٓٔ/ٖ:والمفردات.٘ٓٚ:والك ّشاؼ.ٗٙٗ/ٙ:والبحر المحيط.ٖٖ٘-ٖٕ٘/ٛ:
(ٖ )ٜمعاني القرآف.ٜٔٛ/ٕ:

(ٗ )ٜالمصدر نفسو.ٜٔٛ/ٕ:وينظر:المفردات.ٕٖٓ:
(٘ )ٜتفسير التحرير والتنوير.ٕٚٔ/ٜٔ:
()ٜٙالك ّشاؼ.ٗ٘ٙ/ٗ:

 -روافد البحث :

 -القرآف الكريـ .

أساس الببلغة :الزمخشري ،محمود بف عمر (ت ٖ٘ٛىػ) تحقيؽ :عبد الرحيـ محمود ،دار المعرفة ،بيروت -لبنافٖٜٜٔىػ – ٜٜٔٚـ.

-أسرار التكرار في القرآف:الكرماني،محمود بف حمزة بف نصر(مف أعبلـ القرف السادس اليجري)تحقيؽ:عبدالقادر أحمد

عطا،طٔ،دار بو سبلمة،تونسٜٖٔٛ،ـ.
إمػ ػػبلء مػ ػػا مػ ػ ّػف بػ ػ ِػو الػ ػػرحمف ِمػ ػػف وجػ ػػوه األَع ػ ػراب والق ػ ػراءات فػ ػػي جميػ ػػع القرآف:العكبري،عبػ ػػد اهلل بػ ػػف الحسػ ػػيف بػ ػػف عبػ ػػداهلل(تٙٔٙىػ)،دار الكتب العممية،بيروت ػ لبناف ،د.ت.
ترتيب كتاب العيف:الفراىيدي،الخميؿ بف أحمد(ت٘ٔٚىػ)تحقيؽ:د.ميدي المخزومي،ود.إبراىيـ السامرائي،طٔ،انتشارات أسوه،قـ-إيراف ٔٗٔٗ،ىػ.

ػ)تحقيؽ:محمد باسؿ عيوف السود،طٖ،دار الكتب
محمد بف عمي الحنفي(تٛٔٙى
ّ
 التعريفات:الشريؼ الجرجاني،عمي بف ّالعممية،بيروت – لبناف ٕٜٓٓـ.

حياف األندلسي،محمد بف يوسؼ بف عمي(تٗ٘ٚىػ)تحقيؽ:عادؿ أحمد عبد الموجود،وعمي
تفسير البحر المحيط :أبو ّمحمد معوض،طٔ،دار الكتب العممية ،بيروت -لبنافٖٔٗٔ،ىػٜٜٖٔ-ـ.
محمد(ت٘ٙٛىػ)،طٔ،مؤسسة األعممي ،بيروت– لبنافٜٜٔٓ ،ـ.
-تفسير البيضاوي:البيضاوي،عبداهلل بف عمر بف ّ

:محمد الطاىر بف عاشور،الدار التونسية لمنشر،تونس ٜٔٛٗ،ـ.
 تفسير التحرير والتنويرّ
محمد بف عمر بف الحسيف الشافعي
-تفسير الفخر الرازي المشتير بالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب:الرازي،فخر الديف ّ

(تٗٓٙىػ) ،طٔ،دار الفكر ،بيروت -لبنافٔٗٓٔ،ىػٜٔٛٔ-ـ.

-تفسير مفردات ألفاظ القرآف الكريـ:سميح عاطؼ الزيف،طٕ،دار الكتاب المبناني،بيروتٜٔٛٗ ،ـ.

ات األداء بالموف في القرآف الكريـ:د.نوري كاظـ الساعدي،مجمة كمية التربية لمبنات مجمد ٕٓ(ٔ)ٕٜٓٓ ،ـ.
جمالي ُ
 ّ-دائرة المعارؼ:بطرس البستاني،دار المعرفة  ،بيروت -لبناف.

محمد رشيد رضا،دار المعرفة ،بيروت
دالئؿ اإلعجاز:عبدالقاىر الجرجاني(تٔٗٚىػ)تحقيؽ:السيد ّروح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني:اآللوسي،محمود بف عبداهلل الحسيني(تٕٓٔٚىػ)دار إحياء التراثالعربي،بيروت-لبناف.

 -الزمف عند الشعراء العرب قبؿ اإلسبلـ:عبداإللو الصائ ،دار الرشيد لمنشر،الجميورية العراقيةٜٕٔٛ،ـ.

حماد(تٖٜٛىػ)،تحقيؽ:أحمد عبد الغفور عطار،دار الكتاب العربي بمصر.
 -الصحاح:الجوىري،إسماعيؿ بف ّ

-الفروؽ في المغة:أبو ىبلؿ العسكري،الحسف بف عبداهلل(تٖٜ٘ىػ)،طٖ،دار اآلفاؽ الجديدة ،بيروت -لبناف ٜٜٔٚ،ـ.

فقوُ المغة وأسرار العربية:الثعالبي،عبدالممؾ بف محمد بف إسماعيؿ (تٕٜٗىػ) تحقيؽ وتقديـ :د.يحيى مراد،طٔ،مؤسسةالمختار،القاىرةٕٜٓٓ-ٖٔٗٓ،ـ.

 العبلقات الداللية والتراث الببلغي العربي:د.عبدالواحد حسف الشيخ،طٔ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،مصرٜٔٗٔ،ىػ -ٜٜٜٔـ.

كتاب األلفاظ:ابف الس ّكيت،يعقوب بف إسحاؽ(تٕٗٗىػ)تحقيؽ:د.فخر الديف قباوة،طٔ،مكتبة لبناف ناشروف،بيروت –لبنافٜٜٔٛ،ـ.
الك ّشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ:الزمخشري ،محمود بف عمر(تٖ٘ٛىػ)تحقيؽ وتعميؽمعوض ،طٔ ،مكتبة العبيكاف ،الرياضٔٗٔٛ،ىػٜٜٔٛ-ـ.
ودراسة:عادؿ أحمد عبدالموجود،وعمي محمد ّ

 لساف العرب :ابف منظور ،محمد بف مكرـ (تٔٔٚىػ) طبعة مصورة عف طبعة بوالؽ  ،المؤسسة المصرية لمتأليؼوالترجمة.

مجمع البياف في تفسير القرآف:الطبرسي،أميف اإلسبلـ الفضؿ بف الحسف(تٗ٘ٛىػ)،طٔ ،مؤسسة التاريخ العربي،بيروت-لبنافٕٓٓٛ،ـ.

-مجيوؿ البياف :د.محمد مفتاح،طٔ،دار توبقاؿ لمنشر،الدار البيضاء،المغربٜٜٔٓ،ـ.

الفراء،أبو زكريا يحيى بف زياد(تٕٓٚىػ)،طٖ،عالـ الكتب،بيروت -لبناف ٖٓٗٔىػٜٖٔٛ-ـ.
معاني القرآفّ :-المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ:محمد فؤاد عبدالباقي،دار إحياء التراث العربي ،بيروت-لبناف.

المفردات في غريب القرآف:الراغب األصفياني،الحسيف بف محمد(تٕٓ٘ىػ)تحقيؽ :إبراىيـ شمس الديف ،طٔ،مؤسسةاألعممي،بيروتٖٔٗٓ،ىػٕٜٓٓ-ـ.

الدرر في تناسب اآليات والسور:البقاعي،أبو الحسف إبراىيـ بف عمر(ت٘ٛٛىػ)،دار الكتاب اإلسبلمي،
نظـ ّودراسة:د.محمد عبدالقادر أحمد،طٔ،دار الشروؽ،بيروت-لبنافٔٗٓٔ،ىػٜٔٛٔ-ـ القاىرة -مصر-.النوادر في

المغة:أبو زيد األنصاري،سعيد بف أوس(تٕ٘ٔىػ)،تحقيؽ.

