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: وبعد والها، ومن وصحبه آله وعلى الله

ـاف ـن ـم ـى شــك ـم ـة أن ـف ـع معرـف مواـض
ـمـا وبخاـصـة ،ـسـياقاتها ـفـى اللـفـاظ ودللتا
.. دللته ىعل الخلفا واشتد هفي القوم اشتجر
اللـفـاظ تـيـك يمـعـان تحريـإـر على أأأأول يإتوقف

ـتـدبر نأ كما ،وقواميسها العربية معجماتا في
دللتـهـا عـلـى الوـقـوفا بغـيـة ،ـمـا ظةلف مواقع
ـمـن ـهـو ،الحكـيـم اـلـذكر نسق في أثرها ومدى

ـمـن الباـطـل يـإـأتيه ل الذي الله لكتاب النصيحة
التوطئة هاهذ .. وتدعونا خلفه من ول يإديإه بين
النـظـم ـىـءيمج ـسـر ـعـن الحديإث نأ قررأ لن
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أاّمعب الكريإم ـار الول الطرفا عن فيه ر ـــ للنـه ب
،خرىأالشمس)  طلوع (قبل ـوب ،(الغدو) تارةا

(بالـشـراق) رابـعـة، وبـــ ،(البـكـار) ثالـثـة بـــو
ـ ـه أراّــمعب هاؤومجـي ـاني الـطـرفا ـعـن فـي ـــ الـث ب
ـرىأالغروب)  (قبل بـو ،) تارةاي(العش ـــوب ،ـخ

مقابـلـة ـعـن الـحـديإث وـكـذا .. ـصـال) ثالـثـةآ(ال
ـخـرىأ(الغـداةا)  بـــو بكار) تارةال(ا  بـ(العشي)

ببـعـضكرةا) ُ(الب ومقابلة( (الشراق) ثالثة، وبـ
ـذا خرىأ(الصيل)  بـو تارةا ُذكر ما ـؤ .. وـك مجـي

ـك ـرداتا تـل أة المـف ـ ـي معّرـف ـض ـف ـان بـع الحـي
أةا ـك غاير لىإ الخر بعضها في ومنكر ـو ذـل .. لـه

ـا ـل ييإـسـتدع مـم ـى الوـقـوفا يإـسـتوجب ـب عـل
عـلـى مجيـئـه أـسـرار وـعـن  التـنـوع هذا سبابأ

ـاظ أن ذلك عليها، ورد التي الصورةا ـفـي اللـف
ـا ول "تختلف شاكلته على جاء وما هذا إل تراـه

وـتـذهب مجتمـعـة، إل تراها ول وتفترق متفقة
البلغـاـة، منازل في وتنتقل البيان طبقاتا في

أا إل منها تعرفا ل وأنت بـالطرب تـداخلك روحـ
ُتشرب حس نفسك من وتنتزع الروعة، قلبك و

الكلم ـسـائر ـبـه ـتـدبرتا طالـمـا الذي الختلفا
خـطـابهم أـلـوان ـفـي البلغاء على به وتصفحت
ـا نظامهم وطبقاتا كلمهم وأساليب ـو مـم يإعـل
ويإختـلـف يـإـأتلف أو ويإنتقض يإستمر أو ويإسفل
ـه، تـفـرغ حتى القرآن في دمت ما ... فأنت مـن

ـرى ل ـر ـت ـورةا غاـي ـدةا ـص ـن واـح ـال ـم وإن الكـم
ـتركيب جهاتا في أجزاؤها اختلفت وموـضـع اـل
.1الكلم" وأغاراض التصويإر وألوان التأليف

البـحـث ـهـذا غامار لخوض دافعي كان وقد
فيـمـا التـنـوع أـسـرار اـسـتجلء ـفـي الرغاـبـة مع

اـصـطفاء وراء ـمـن الحكـمـة واـسـتكناها ذـكـرتُا،
 –ـسـواهما -  دون وانفرادهـمـا الوـقـتين هذيإن

ـذكر ـدرةا باـل ـل .. ـن ـالغ ل ـب ـت إن أـب ـدام قـل انـع
ـم - فيمــا تخصيصــه مســتقلة - بدراســة أعـل

ـمــن القلـيــل غاـيــر الـكــم ـهــذا ـعــن تكـشــف
ـاتا ـن والمتقــابلتا، المترادـف ـب وـم ـا عجـي ـم

ـالبحث عنيت التي الدراساتا أن لحظت ـعـن ـب
ـمـا مـصـنفوها تـنـاول اـلـتي وـحـتى ـهـذا، مـثـل

ـمـن العديـإـد لجـلـه وأـفـردوا النظم، من اشتبه
الـسـكافي فعـلـه ما نحو من والمجلداتا الكتب
التأويـإــل)، وغـاــرةا التنزيـإــل (درةا كـتــابه ـفــي

ـدامغاني ـابه ـفـي واـل ـوها كـت ـائر)، (الوـج والنـظ

،188 ص الرافعققي صآققادق لمصققطفى  القققرآن إعجازأ 1  
189.
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ـاطي ـي والغرـن ـابه ـف ـل)، (ملكا كـت ـم التأويـإ ـل
ـذى المر ذلك، من لشيئ الخرى هي تعرض اـل
كتبه ما على أولأ، الله بعد كلية للعتماد دعاني

عـلـى تحفـظـي ـمـن الرغـاـم عـلـى التأويـإـل أهل
الصدد. هذا في ذكروها مما كثير

طرـفـي ـعـن الـحـديإث اقتـضـى وـقـد ـهـذا
التـعـبير طراـئـق وعن الكريإم النسق في النهار
ـفـي الدراسة تلك تأتي أن تنوعها، وسر عنهما
اللفاظ هذها مدلولتا أولها تناول مباحث ثلثة

ـسـائر دون باـلـذكر وتخصيصها تنوعها وأسباب
أا ثانيها وجاء الخرى، الوقاتا ـصُ عما متحدث ـُخ

ـان إذا وما  التسبيح أمر من الوقتان هذان به ـك
أ فـيـه المعنى المـعـروفا ـظـاهرها عـلـى محـمـول

ـقـول وـمـن التنزيـإـه من التخاطب اصطلحا في
مـعــانيه ـمــن ذـلــك غاـيــر الـلــه) أم (ـســبحان

تطـرق كمـا المجاز، جهة على فيها المستعمل
اـلـتي المقاـمـاتا ـعـن للـحـديإث الـثـالث المبحث

جــاء وكيف النهار طرفي عن التعبير فيها ورد
ـّل ـا ـك أا منـه ـ ـع متناغاـم ـا ـم ـبه ـم ـن ناـس ـذها ـم ـه

ـمـن بسبب منه وكان تلءم ما ومع المتقابلتا،
تأخير.   أو تقديإم ومن تنكير أو تعريإف

السبيل. سواء إلى والهادي الموفق والله

4



الول     المبحث

اللفاظ اتامدلول
 معنى يف الواردةا
النهار يطرف

وتخصيصها تنوعها وسر
بالذكر

عـنـد غاـنـاء ل أـنـه إلـيـه الـشـارةا تـجـدر مما
ـطـرق تتـنـوع اـلـتي الموـضـوعاتا من أٍي تناول

أ الوـقـوفا ـمـن عـنـه، الحديإث مـعـاني عـلـى أول
يإـتـم عـنـدما وبخاـصـة عـنـه، المـعـبرةا المفرداتا

الوـقـوفا بغـيـر إذ البـعـض، بعـضـها بين التقابل
ِّكل دللة علىو بل ،المتقابلتا هذها دللة على

يإتسـنى ال عليـه واشـتملت احتـوته مما مفردةا
ـال ـ بـح ـا كناهاتاـس ـث ول ،بســياقاتها ـم ـا بـح ـم

مواقعها. وبلغاة تنوعها بأسرار
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ـعـن بـهـا ـُعـبر اـلـتي المفرداتا أن  والحق
ي تمثـل بأضـدادها وقـوبلت النهـار طرفـي ف

ـذا موـضـوعنا ـئل ـه ـة آـل ـث ،متقابـل ـابح رتاُـن اتـه
ـي ،وهناكا هنا الكريإم النسق في المتطابقة ـف

حكام.لوا الدقة يف غاايإة هو بديإع نظام

ـ ـول     ر  تحريـإ ـي     الـق ـى     ـف ـا     معـن ـي     ورد     ـم ـف
النهار:     ي  طرف

أاتتب البدايـإـة ولتـكـن ـهـذها ـكـثرأ يلمـعـان ـعـ
أا لفاظأال كلمة وهي ،ينآالقر النظم في ورود

ـا المراد الكلمة هذها وردتا .. فقد )ي(العش بـه
أربـعـا ـمـراتا، تـسـع أوله مقابلة في النهار خرآ

ـا ـوبلت منـه ـــ ـق ـكإ(ال ب ـار) وذـل ـي بـك ـوله ـف ـق
يبالعـشـ وـسـبح أـكـثيرا رـبـك واذـكـر( :ـسـبحانه

ىحـفـأو): وـقـوله ،)41عمران/ لآ..  بكارإوال
أا بـكـرةا سبحوها نأ ليهمإ )،11/ مريـإـم .. وعـشـي

أا فيها يإسمعون وقوله: (ل أا إل لغو ولـهـم سلم
أا.. مريـإــم بـكــرةا فيـهــا رزقـهــم ،)62/ وعـشــي
رـبـك بحـمـد وـسـبح ـلـذنبك واـسـتغفر( :وـقـوله
قوبلت .. وثلثا) 55غاافر/ بكار..إوال يبالعش
تطـرد ول (ـقـوله: وـهـي ،(الـغـدو) بلفظة فيها

نعام/أ.. ال والعشي بالغداةا ربهم يإدعون الذيإن
يـإـدعون الذيإن مع نفسك واصبر( :وقوله ،)52

:وقوله ،)28الكهف/ .. يوالعش اةادبالغ ربهم
.. غـاـافر/ أوعـشـيا أغـاـدوا عليـهـا يإعرـضـون النار(

وذلـك شـراق)،إ(ال بــ مـرةا قوبلت .. كما) 46
يإـسـبحن مـعـه ـبـالجال ـسـخرنا إـنـا( :ـقـوله في

ـخــــرىأ و)18/.. ص ـشــــراقإوال يبالعـشــــ
حين الله فسبحان( :قوله في وذلك ظهار،إبال

ـن تمســون ـه وحـي ـد تصــبحون. وـل ـي الحـم ـف
.. تظـهـرون وحـيـن أاوعـشـي رضأوال السمواتا

) ـفـيّي(العـشـ كلـمـة وقدمت )،17،18الروم/
ـعـن وـتـأخرتا ـمـراتا، رـبـعأ التسع المراتا هذها

.ةالمتبقي الخمس يف ضدادهاأ

ـسـوء وـهـو العـشـا من أصله في يوالعش
ويإـكـون عـمـى، ـيـرغا ـمـن والنـهـار يللبال البصر
يإـقـال:1والطـيـر ـبـلإوال واـلـدواب الـنـاس ـفـي

غايـر علـى أمـراأ باـشـر شوةا): إذاُِع فلن (ركب
طْــخب يإخـبـط السائرةا: (ـهـو مثالهمأ ومن2بيان

ـذي للســادر أمثل ضــربُيإ عشــواء)، يإركــب اـل
.4/2959  العرب نلسا نظري 1
.2/118 البلغاة ساسأ 2
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التي العشواء كالناقة لعاقبته، يإهتم ول رأسه،
ـبـه، ـمـرتا ـمـا ّـكـل بـيـديإها تخـبـط فهي تبصر ل

قوله: في زهير وشبه

ْتُمت      ْصبُت من عشواء ْطخب المنايإا رأيإت هِ
ِمفيهر رَّمُعيإ تخطىء ومن

ـا شــبه صــورةا فــي لــتُّثم الــتي المنايـإ
اـعـترض ـمـا بـكـل تطـيـح وـهـي للعيان شاخصة

ـا ـذهاأفت طريإقـه ـا دون ـخ ـاءلةم ـم ـا ودون ـس ـم
.. عـشـواء خـبـط يإخـبـط اـلـذي بالجمل ،استثناء
فيقال: عشــوته بنفسها المفردةا تلك وتتعدى

ـدىُوت ليلأ، قصــدته أي ـــ ـع ـاإ( ب ـى) كـم ـي ـل ـف
ـتـىأ إذا وعـشـاها)، الـنـار ـلـىإ قولهم: ( عـشـا

ـضـعيف، ببـصـر عليـهـا واـسـتدل للـضـيافة أاـنـار
مكـان علـم إذا يإعشو)، أهله لىإ الرجل و(عشا

ـــب ـعـدىُت كـمـا لـيـل،لا أول ليـهـمإ فقـصـد أهـلـه
الله قول يف كما غايرها لىإ عنه صدر نإ(عن) 
ـه نقيض الرحمن ذكر عن يإعش ومن (تعالى: ـل

،)36.. الزخرفا/ قريإن له فهو أشيطانا ـقـال  
الرحـمـن. ذـكـر ـعـن يإـعـرض ـمـن الفراء: معناها
ـن ـال: وـم ـرأ ـق ـن َشْــَع(يإ ـق ـر ـع ـن) ذـك الرحـم

.1بصرها يإظلم يأ وقيل عنه، َيإعم من فمعناها

ـحـول تـدور متضـح هـو ـمـا عـلـى فالمـادةا
ـفـي وأ البـصـر ـفـي النظر صرِوق الرؤيإة ضعف

فـيـه يإتحـقـق ما على طلقتأ ّثم ومن البصيرةا،
الـشـمس زاـلـت إذاف الزمان، وأ الحال في ذلك

غاربـيـة الـشـمس وتحولت أشرقيا ّالظل فتحول
مثالهي أبو قال كذا )،ي(العش الوقت ذلك دعي
ـرأال وقال اللسان، صاحب عنه نقله فيما يزـه
بـيـن ما على يِشَالع : (يإقعأيإضاأ عنه نقله فيما
ـا، وقت لىإ الشمس زوال ـ غاروبـه غـاـابت ذاإـف
.2شاء)ِالع فهو

ـصـاحب ـسـاقه مـمـا أدق أرى فيـمـا وـهـذا
بأـسـلوب التميـيـز ذوي بـصـائر وصاحب اللسان

ـمـن ـبـدونه يـصـفهانأال وساقه بل ،3التضعيف
حـيـث ،4الـصـباحا) ـلـىإ الـشـمس زوال (ـمـن نهأ

.4/2960 العرب لسان ينظر 1
السابق. ينظر 2
.4/69 للفيروزأابادي التمييز ذوي بصائر ينظر و السابق 3
ص يالصآققفهان للراغاققب نآالقققر غاريققب فققي المفردات 4
.4  مجلد7/247 والتنوير التحرير  وينظر335
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ـهـذا عـلـى الدلـلـة ـفـي ـلـذكراب الخـيـر أـفـردها
ما عليه رديإ ذلك نإ.. ف غايرها يإذكر ولم المعنى
ـهـذها فيـهـا تاـجـاء اـلـتي يـإـاتاآال ـسـياق أـفـادها

التـسـبيح وـقـع حـيـث قابلـهـا، ـمـا ـمـع المـفـردةا
نحـو فـي كما المطلق الذكر على أعطفا فيهما
الـلـه اذـكـروا مـنـواآ اـلـذيإن أيإها ايإ (تعالى: قوله
أا ُا ذكر أ بكرةا وسبحوها كثير .. الـحـزاب/ وأـصـيل
ـف)42 ،41 ـى-   والعـط ـا عـل ـو ـم ـوم ـه - معـل

ـايإرةا، ييإقتضــ ـه المـغ ـ وعلـي ـهـف المعنى- والـل
المؤمنون أيإها الله بمرادها- اذكروا أعلم تعالى

هـو بمـا الوقـتين هـذيإن وخصـوا وقت كل في
وعجيـب قـدرته ودلئـل نعمتـه كمال على أدل

وتسبيحه.  تعالى بتنزيإهه صنعه

ـه (الكريإمة: ةيإآال عليه يإرد كما يإـسـجد ولـل
أا والرض الســمواتا فــي مــن أا طوعــ وكرهــ

إذ ،)15ـصـال... الرـعـد/آوال بالـغـدو وظللـهـم
ـمـا مقابـلـة ـفـي ،يإفـيـدها اـلـذي ـصـالآال وـقـوع
أا يإقابله تعييـن لـىإ يإشـير (الغـدو)، وهـو غاالبـ
ـه المراد يإكون أن ويإوجب ،يالعش من المراد ـب

ل الـشـياء ظلل لن الـشـمس غـاـروب قـبـل ما
والعاـمـة- الخاـصـة ـلـدى متعالم هو - كما تحدث

ــوع بـيــن فيـمــا إل وغاروبـهــا.. الـشــمس طـل
الـصـلةا وأـقـم (تـعـالى: ـقـوله ـكـذلك ويإردعليه

أا النهار يرفط )114.. ـهـود/ ـيـللال ـمـن وزلـفـ
ـة:  لن ـيو"القاـم ـاع ـه ـالع إيإـق ـى لـم ـا عـل ـم

ـا بالصلةا المراد يإكون أن يتقتض ه،يإستحق هـن
ـة ظرفان رفانّفالط المفروضة، الصلةا لقاـم

عـقـايإإ الـمـأمور أن فعـلـم المفروـضـة، الـصـلةا
ـفـي وـصـلةا الصبح، يوه النهار أول في صلةا

ـمـن المـراد ـهـو ذلك ويإكون العصر، وهي خرهاآ
آي ـفـي دهـمـاوور ـكـثر اـلـذي يوالعـشـ الـغـداةا
مــعج .. والزلف المطهرةا السنة يوف التنزيإل

وـهـذا ختـهـا،أ ـمـن القريإبة الساعة وهي ،زلفة
أاأ الـصـلةا إيإـقـاع ـبـه، الـمـأمور أن همـنـ علمُيإ يإض

ـصـلةا ـمـن يإـبـدأ اـلـذي لـيـللا ـمـن طائـفـة ـفـي
ـفـي التي الصلةا غاير - بالطبع-  وهي المغرب

التميـيـز: يذو بـصـائر وـفـي ،1النهار.." يطرف
 أير)النهــا يطرفــ الصــلةا وأقــم(قــوله: "

:تـعــالى ـقــوله" :وفـيــه ،2"والعـشــي الـغــداةا
ويُر  ،3ر"والعـصـ الفـجـر   أي)النـهـار يطرـفـ(

 بتصرف.6 المجلد  من12/179 التحرير 1
.2/296 الكشاف  وينظر3/503 البصائر 2
.3/503 البصائر 3
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عليـه ونـصُ والضـحاكا وقتادةا الحسن عن ذلك
حـيـان أـبـو هاواستظهر 1يوالبيضاو الزمخشري

يإـكـون أن ييإقتـضـ يئالـشـ ـطـرفا أن على بناء
.2"الفجر من النهار أول أن والتزم يئ،الش من

-ياـلـراز ـقـول ـحـد عـلـى - وـجـب" فـقـد وعليه
ـان الـطـرفا حـمـل ،3"العـصـر ـصـلةا عـلـى يالـث

غـاـروب قـبـل ليس إذ ي،العش به المراد فيكون
سواها. الشمس

ـن وأصــرحا ـك ـم ـي ذـل ـة ـف (الطــرفا دلـل
بالتـسـبيح، فيه ) المأموري(العش ) علىيالثان

ـى إطلقه وفي المر، ذاتا في تعالى قوله عـل
طـلـوع قـبـل رـبـك بحـمـد وـسـبح( الوقت، نفس

وـقـوله )،130ـطـه/ .. غاروبـهـا وقبل الشمس
 إذ)39.. ق/ الغروب وقبل(مماثل:  سياق يف

في به المر صدر ما تأديإة لالغروب- قبل ليس
ـه العصر، تسبيح- خل من يالعش ـ وعلـي ل هنإـف

ـراد يإـكـون أن يإـجـوز ) ـصـلةاي(العـشـ ـمـن الـم
يالطـبر لـدى المختـار هـو مـا علـى المغـرب،

ذـكـروها ما لن عباس، ابن عن يوالمرو وغايرها
داخلة وكونها ،سقناها التي الدلة هاصفو يإعكر
إل همل ال4)يللال من أوزلفا (تعالى: قوله تحت
يإـسـوغ فـإنه المجـاز علـى الحمـل ـسـبيل على

نأ يإـجـوز الـشـيئ ـمـن يإـقـرب ـمـا "لن ،حينذاكا
ذهــب بمن حدا الذي  ولعل5اسمه" عليه يإطلق

ـقـولين أـحـد ويإجعـلـه ـبـه، يإـقـول لن ـهـذا ـلـىإ
والـصـال بالغدو التسبيح معنى في مشهوريإن

يإةآال هذها بظاهر العمل تعذر بيانه، سيأتي كما
ذـلـك ـفـي الـصـلةا إقاـمـة نأ على المة لجماع
تفـسـير ـثـّم ـمـن فتعـيـن مشروعة، غاير الوقت

أن وـجـوابه..  المـغـرب بـصـلةا الـثـاني الطـرفا
ـع ل وذلك المجاز، على محمول التعين هذا يإمـن
،العـصـر ـهـو الحقيـقـة على مرادها يإكون نأ من

ـلـىإ الفـجـر أول ـفـي النـهـار ـكـان "فإن وعليه
أا ،(طرفا) فالمغرب الشمس غاروب وهو مجاز

ـة ـرفا أحقيـق ـللال ُـط ـان نإو ،ـي ـن ـك ـوع ـم طـل
طــرفا كالمغرب فالصبح غاروبها لىإ الشمس

بحاشققية يالبيضققاو  وتفسققير4/200 الكشققاف ينظققر 1
.7  مجلد12/234 يلوسآالو6/256الشهاب

ّد ،الشققمس طلققوع من جعله ومن 2 كققالمغرب الصققبح عقق
لمققا القققول زأخققرف من هو ،فيهما حقيقة لهْمجازأي،وجع طرف
أدلة. من ذكرنا

 .8/631 الغيب مفاتيح 3
 بتصرف.8/631 الغيب مفاتيح 4
السابق. 5
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الـضـحى، ركعـتـا ـهـو فـيـه  والحقيـقـة1مجازي"
علـيـه داود ـحـق ـفـي ـسـبحانه ـقـوله ـهـذا دعضيإ

نيإســبح معــه الجبــال ســخرنا إنــا( الســلم
من ورد ما وكذا )،18/ ..ص والشراق بالعشي

أن يإفـيـد مـمـا المطـهـرةا السنة أدلة ومن ثارآال
الضحى. صلةا به مراد الشراق

يإـقـول ،ذـكـر ـمـا معـنـى ـفـي ـهـو والصيل
ــع ـصــالآ"ال الزمحـشــري: ــل جـم ــي ُأـُص وـه

فيكـمـن بينهـمـا ـفـرق ـمـن كان وإن ،2العشي"
ـفـي يإتوـسـع ل بـمـا العشي في يإتوسع أنه في

.. العـشـي "الـصـيل: اللـسـان: وـفـي الصيل،
3المـغـرب" إـلـى العـصـر بـعـد اـلـوقت والصيل:

آـصـال الزـجـاج: ـقـال..  ـصـلنُوأ ٌُأُصل والجمع
وإنـمـا ،4الجـمـع جـمـع ـهـذا على فهو لُصُأ جمع

الـصـل ـهـو بـمـا واتصاله للتصاقه كذلك سمي
ـوم ـالي للـي ـه الـت ـالواو ..  وأوـل ـي ـق ـغير ـف تـص
أـبـدلوا الـبـدل، عـلـى وأـصـيلل ُأصيلن الصيل

أا، النون من النابغة:  قول هومن لم

ّيت       أسائلها أاأصيلل فيها  ُوقفت َا ع جواب
5أحد" من بالربع وما

(العشــي) وقــت أن ذكــر مــا ومحصــلة
قبيل ما إلى العصر صلةا بعد ما و(الصيل) هو

ـمـا عـلـى حقيقتهـمـا هي وتلك الشمس غاروب
اليإـاتا سـياقاتا تفيـدها و العرب لغة به تقضي
– اطلـقـُأ ـمـا وإذا..  لفـظـانلا انذ فيـهـا الوارد
غـاـروب بعـيـد ـمـا عـلـى-  منهـمـا الخـيـر ـسـيما

ـفـإنه ،المـغـرب ـصـلةا يإواـفـق ـمـا وهو الشمس
ـون ـى يإـك ـبيل عـل ـاز ـس ـة المرـسـل المـج لعلـق

ـاورةا، ـد المـج ـ وـق ـابه ىيإكـن ـن ـم اســتغراق ـع

والنظققائر  وينظرالوجققوه7  مجلققد12/234 يوسققآال 1
. 2/49 للدامغاني

.3/68 الكشاف 2
.1/89 العرب لسان 3
ل،أصآققأأ جمققع صآققال) أنهققاآ( فققي وغايره ذكره ما وحاصآل 4

أصآققيل جمققع هققي أو الجمققع، جمع بذلك فهي أصآيل جمع لأصآأوأ
ًا لأصآققأأ جمع هي أو وأيمان، كيمين وهققذه وأعنققاق كعنققق مفققرد
ًاأي تجمع  صآلن.أأ على ض

مفاتيققحو3/68 الكشققاف  وينظققر1/89 العققرب لسققان 5
5  مجلد9/242 التحرير و3/179الدرر نظم و11/594 الغيب

يلوسققآ وال192ص الصيب  والوابل19ص الراغاب ومفردات
.10  مجلد18/258  ،6 مجلد224/ 9
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وأوـمـأ المقام اقتضاها إذا للنهار الثاني الشطر
.1السياق ليهإ

وـقـت يإـكـون ذـكـرها ـسـبق ـمـا على اءنوابت
حقيـقــة: منهـمــا والـمــراد ،بـكــارإوال الـغــداةا
ـمـن يإـكـون ـمـا ـهـوو النـهـار، من الول الطرفا
طـلـوع قبـيـل ـمـا ـلـىإ الفـجـر ولأ ـمـن النـهـار

و مـنـه، يالـثـان للطرفا المقابل هو إذ الشمس
المـجـاز ـسـبيل عـلـى ذـلـك بعـيـد ـمـا على يإطلق
أا،أ اورةاجالم لعلقة ـ وقد يإض ـكـذلك بهـمـا ىيإكـن

ـمـن الول الشطر أجزاء لجميع ستغراقاال عن
.. السياق ملهاأو ذلك المقام اقتضى إذا النهار
ـكـرةا.ُبالـضـم: الب :"الـُغـدوةا منـظـور اـبـن يإقول
.. الـشـمس وطـلـوع الـغـداةا ـصـلةا بين ما وهي

ـداةا ـدوةا والـغ ـا كالـغ ـدواتا وجمعـه ـال غـا .. وـق
دىُــالغو ،الـغـدواتا مـثـل ٌجـمـع ـيـث: الـُغـدوةالال

والصــائل) الُغــدىب) د.. وأنشــ غُاــدوةا جمــع
ل ةااوالـغـد والعشايإا، بالغدايإا هتيآل إنيوقالوا: 

- ذـلـك عـلـى كّسروها ولكنهم الغدايإا على تجمع
لفـظـه بـيـن تكسير- ليـطـابقوا جمع جمعوها أي

أفردوها فإذا بينهما، اوجوايزول العشايإا، ولفظ
أا،  ويإـسـتعمل.. يإكّسروها لم يإـقـال: غـاـدا مـصـدر

ْدوةا عليه ُدو غَا أاوغـُاـ ـتـداء:غاوال ر،ّـــتـدى: بكغاوا ،ّ
ـدو، ـاداها الـغ ـاكرها وغـا ـدا ـب ـه وغـا ـوله علـي .. وـق
ـبف ،2بالغدواتا  أي)صالآوال بالغدو (تعالى: رـع

فيـه: يإـغـدون الـصـل إذ-  الـوقت عـن بالفعـل
-الفـجـر طـلـوع بعـيـد أي النـهـار أول بالتـسـبيح

ًا كقان مقا (العشققي) هقو معنى بأن قال من وأغارب 1 وقتق
اله الظهقر  لصلةا وابقن يظقالقر كعقب بقن ومحمقد مجاهقد ق
وإنمققا خفققاء، الثققاني الطرف من الظهر جعل في لق"أن ،عطية
روح صآققاحب  قققول حققد لققىع  –والنصققف ،النهققار نصف الظهر

ًا المعققاني-  ليسققمى اللوسققي بعيققد[تفسققير بمجققازأ إل طرفقق
ًا هققذا كان لو بأن ضيفأوأ ]،7 المجلد من12/234 لمققا صآققحيح

فققي الحمققد ه (ولقق:تعققالى قققوله فققي للعطققف معنى هناك كان
ًا والرض السققموات إذ)قق 18الققروم/ .. تظهققرون وحيققن وعشققي

القققول يسوغ ل مما وهو نفسه، على ىءيالش عطف من يصير
الققزوال مققن حققده مققن ذكرنققاه ما ذاته للسبب منه غاربأ و ،به
) دون335 (ص المفققردات فققي الراغاب فعل الصباح- كذا لىإ

المجلققد مقن7/247 -التحريقر فقي عاشور وابن غايره، يذكر أن
يبالعش الى: (يسبحنتع قوله في  فذكر نفسه ناقض  الذي-4

مققا  أنققه)31...ص/يبالعشقق عليه عرض (إذ  وقوله:)شراقإوال
،11  مجلققد23/228 التحريققر ينظققر[ الغققروب لققىإ العصر بعد

.]11  مجلد23/254
ًا جعل حال وفي 2 ًا. يقدر ل (غادو) مصدر مضاف معه جمع

روح فققي صآال) كققذاآ(ال قوله ليطابق الغدو، أوقات أي مجموع
.6  مجلد9/224 المعاني
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ـا ـتيأيإـقـال:  كـم ـوع كـت وـقـت أي الـشـمس طـل
فـهـو يإـغـدو الرجل ويإقال: غادا الشمس، طلوع

ســبيل في أوروحة لغدوةا (الحديإث: وفي ،ٍغااد
ُدّو ـمـن والغدوةا: المرةا )،الله.. ـ ـسـير وـهـو الـُغ
."1الرواحا نقيض النهار، أول

لـسـان كـتـابه - ـفـي الـلـه رحمه - ويإكشف
أا البكرةا معنى عن العرب ـافمراد عن مفصح تـه

.. "الـغــداةا تعـنــي فيـقــول: إنـهــا لـصــاحبتها
اـلـوقت، ذـلـك ـفـي والتبكـيـر: الـخـروج والبكور

ـســيبويإه: ل ـقــال فـيــه، والبـكــار: اـلــدخول
أا، إل يإستعمل قول هذا كالصباحا والبكار ظرف

ـل ـة، أـه ـد اللـغ ـزال ل - والكلم يوعـن ـن يـإ لـب
يئالـشـ عـلـى َرَــوبك 2ر،أبـكـ مـصـدر همنظور- أن

أا، يإبكر ليهإو ّـكـر بـكـور أا وب بـكـرأو وابتـكـر تبكـيـر
ئيـشـ إـلـى ـبـادر مـن ّ.. وكل بكرةا وباكرها: أتاها

ّكـر ،عليـه أبكـر فقـد يإقـال: ،كـان وقـت أي وب
ـسـقوط عـنـد ـصـلوها أي المـغـرب بصلةا رواّبك

والبـكـار) (بالعـشـي تـعـالى: وـقـوله الـقـرص،
ـوقت على يإدل فعل، وهو البكار جعل ـو اـل وـه

ـد – كــرةاُالب ـه يإريـإ فيــه: الصــل كســابقه،  أـن
طـلـوع عـيـدُب أي النـهـار أول بالتـسـبيح يإبـكـرون

ئيالمج المعجل ئيش ّكل من والباكور- الفجر
ـقـوله هومـنـ 3"أوـلـه ئيـشـ ـكـل ُرْــكَوب والدراكا
ـــالى: ـــد تـع ـــب (ولـق ـــرةا حهمّـص ـــذاب بـك ـع

النـهــار أول يإعـنــي )38/ مـســتقر...القـمــر
.4وباكرها

ـادةا ـى فالـم ـدور هــذا عـل ـى حــول ـت معـن
ـوقت أول في والمعاجلة والمبادرةا السراع اـل

أا صارتا نتُّون نإ وهي أا، أو ظرف ـدر ـد مـص وأريـإ
ـا ـدوةا وـقـت بـه يإـقـول ذـلـك معـنـى وـفـي ،الـغ

ـهـي اـلـتي ـكـرةاُالب ـهـي الكلمة "أصل الراغاب:
الفـعـل لـفـظ لفـظـه ـمـن فاـشـتق النـهـار أول

َبك:فقيل أا فلن َرَ  رُّوـصـُوت ،ُبـكـرةا خرج إذا بكور
يذو تمييققز وينظققر  بتصققرف3221 ،6/3220 سققانلال 1

.6  مجلد9/224 يلوسآ وال7/424 ي والرازأ4/122 البصائر
تقققدير:  وقققت علققى كققان بالعشققي قوبققل فققإذا وعليه  2

ًا) هما (بكرةا واللفظان البكار، ّي على وعشي غاير معربان حال أ
ًا ويطلقان منصرفين، ًا ظرف سواء وقتيهما على للجنسية وعلم

علققى تنوينهمققا ويجققوزأ يقصققد، لققم أو معيققن ليوم تعيينهما قصد
ًا الحالين القرآن لسلوب  ودراسات453/ 2 البحر [ينظر اتفاق

].   727/ 9 د/ عضيمة
. 4/205 الغيب مفاتيح وينظر 1/332اللسان 3
.4/401 شافلكا 4
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أوقاتا سائر على لتقدمها التعجيل معنى منها
.1"النهار

الــتي (بكرةا) كلمة بين فرق من كان وإن
ما هو قتهاو أن اللغة أهل كلم خلل من اتضح

راد وـمـا .. الـشـمس وطـلـوع الـصـبح صلةا بين
بلـفـظ لـكـن العـشـي مقاـبـل ـفـي وقع مما فها

التزم من عند يإكون الشراق أن هو (الشراق)
ـهـو إذ الـشـمس، طـلـوع ـمـن النـهـار أول جـعـل
ـقـول تفـسـير ـفـي قالوا ولذا فيه، حقيقة بهذا
(إـنـا : الـسـلم علـيـه داود ـحـق ـفـي تـعـالى الله

الـشـراقو يبالعش يإسبحن معه الجبال سخرنا
يأ الـشــمس تـشــرق حـيــن ) يإعـنــى18ص/ ..

ــال ،ـشــعاعها ويإـصــفو ئيتـضــ ـشــرقت "يإـق
،2أضاءتا" وأشرقت: : طلعت،أشروقا الشمس
،3الـشـروق" وـقـت في القوم: دخلوا "وأشرق

ــرقأ"و ــل: ـش ــل يأ الرـج ــي دـخ شـــروق ـف
الـصـيحة التنزيـإـل: (فأـخـذتهم وـفـي الـشـمس،

مـصــــبحين، ) أي73الحـجــــر/ .. مـشــــرقين
ي) أ60.. الشـــعراء/ مشـــرقين (فـــأتبعوهم

الـشـمس ـشـروق ـفـي دـخـولهم وقت لحقوهم
.4طلوعها" وهو

معناهما     في     وما     ي  والعش     الغداةا     مدلولتا
والمجاز:     الحقيقة     بين

أهــل مقولتا تتبع في النظر يإنعم والذي
ـــل ـــن التأويـإ ـــريإن ـم ـــغولين المفـس والمـش

فـي ـجـاء مـا معنـى فـي القرآنيـة بالدراسـاتا
يمدلول يإقصرون ل أنهم يإلحظ النهار، يطرف

ـداةا ـى يوالعشــ الـغ ـا عـل ـومين وقتيهـم المعـل
جـهـة عـلـى اللـغـة أـهـل عند لهما المخصصينو

ـمس طلوع إلى الفجر من أعنى ،الحقيقة الـش
ـن ـاء إـلـى العـصـر وـم ـل انتـه ـار.. ـب إنـهـم النـه

سـائر وليشـمل لـديإهم ليمتدا فيهما يإتوسعون
أَ إل ذلك وما والنهار، الليل ساعاتا لمعنى حمل

معـنـى عـلـى ّوالعـشـي بالـغـداةا بالتـسـبيح المر
وـسـياقاتا النـصـوص لمدلولتا أاوفق المداومة

َئومُالم اليإاتا .ذلك إلى ةِ

57ص المفردات 1
 .3/311 البصائر يذو تمييز 2
 .4/2245 اللسان 3
السابق. 4
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أ ذـلـك ـفـي ولنتأمل ـصـاحب ذـكـرها ـمـا مثل
أا الكشافا أـهـل ـعـن تـعـالى الـلـه لـقـول تفسير

أا بـكـرةا فيـهـا رزقـهـم الجـنـة: (ولـهـم .. وعـشـي
رادأيإـقـول:- "  غايرها، فيه تبعه وقدـ)ـ 62مريإم/
فلن عـنـد تقول: (أـنـا كما ودرورها الرزق دوام

أا أء صباح أةا ومسا أا) وبكر يإمومـةالد تريإـد ،وعشـي
ذـكـرها وـمـا ،1المعـلـومين" الوـقـتين تقـصـد ول

الـلـه لـقـول تفـسـيرها ـفـي عاـشـور ابن الطاهر
ـداةا ربـهـم يإدعون الذيإن تطرد تعالى: (ول بالـغ

) حـيـث52النـعـام/ .. وجـهـه يإريـإـدون ّيوالعش
ـول: ـداةا: أول يإـق ـار، "الـغ ـن ّوالعشــي النـه ـم

ــزوال ــى اـل ــاء ،الـصــباحا إـل ــة والـب .. للظرفـي
فالـغـداةا كـلـه، اليوم الله يإدعون أنهم والمعنى

ـام الزـمـان اـسـتيعاب بهما قصد يوالعش واليـإ
اســتيعاب والمغــرب بالمشــرق يإقصــد كمــا

أةا لله يإقال: الحمد وكما المكنة، ،2وأصيلأ" بكر
لنـفـس أاتفـسـير يلوـسـآال يإـقـول معـنـاها وفي
ـدوام هنا ها بهما "والمراد اليإة: يإـقـال كـمـا اـل
أء فعله أا مسا هذا وعلى ،3عليه" داوم إذا وصباح
فــي مستندهم كان وربما المفسريإن ّجل دأب
ـذا ـا صــحة ـه ـن ورد ـم ـرب ـع ـي الـع ـه "إـن لتـي

اـسـتدامة ـبـذلك  يإقـصـدون4والـغـدايإا" بالعشايإا
ئ.المجي

يإـكـون أن يإـعـدو ل هذا في المر أن والحق
وـفـي ،ئـيـالمج فـعـل ـفـي المداوـمـة عن كنايإة

ـن الرزق انقطاع عدم وفي ،الدعاء استدامة ـع
ـرج أن بحال يإعني ول الجنة، أهل ـان يإـخ اللفـظ
اـصـطلحا ـفـي لهـمـا الموضوعة حقيقتهما عن

هؤلء يإظل أن المعقول من ليس إذ ،التخاطب
ـحـال عـلـى نـعـامأال آيـإـة ـفـي عنـهـم المتـحـدث

يإعقل ل كما يإميدون، ول عنه يإحيدون ل واحدةا
آيـإـة ـفـي ذكرـهـم اـلـوارد الجـنـة أهـل يإبـقـى أن

ـد خلودهم مدةا ويإشربون يإطعمون مريإم يالـب
ـه ـشـك ل مما-  ذلك إذ ،السرمدي وبقائهم -فـي

خـلـق ـمـع يإتـنـافى ومـمـا المـلـل على يإبعث مما
يـفـ اـمـعليه ترـبـوا الـلـذيإن والزـهـادةا التوسط

التمـتـع ـعـن ـكـذلك مـشـغلة فـيـه أن كما الدنيا،
الـلـه أـعـدها ياـلـت الـخـرى النعيم ألوان بسائر

ـادها ـالحور يالتـسـر نـحـو ـمـن الـصـالحين لعـب ـب
9/487 الققرازأي وينظققر2/516،515 الكشققاف رتفسققي 1

.6/292 ييضاوبال لى شهابال وحاشية
.4 مجلد7/247التحرير 2
.5 مجلد7/232 ياللوس 3
.4/2962 اللسان 4
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والــورود والرائك السرر على لوالتقاب العين
المتقـيـن ـمـن ءاالخل ومـصـاحبة الـحـوض على

ـبيين والـصـالحين والـشـهداء والـصـديإقين والـن
أا، أولئك وحسن هااوأعل ذلك كل وفوق بل رفيق

ـالنظر والتمتع سبحانه الله رضا لنيل يالسع ـب
رب ـعـن  ـقـوله ـفـي كـمـا الكريـإـم وجـهـه إـلـى

الجـنـة: يـإـا لـهـل يإـقـول( هأن من سبحانه العزةا
وـسـعديإك ربـنـا فيقوـلـون: لبـيـك الجـنـة، أـهـل

ـر ـن والخـي ـديإك بـي رضــيتم؟ فيقــول: هــل ،يـإ
أعطيتنا وقد رب يإا نرضى ل لنا  وما:فيقولون

ـا ـم ـم ـط ـل أاأ تـع ـد ـن ـح ـك؟ ـم ـول: خلـق أل فيـق
وأي قولون: يإاربيف ذلك؟ من أفضل أعطيكم

عليـكـم ّفيـقـول: أـحـل ذـلـك؟ ـمـن أفضل ئيش
أا) بعدها عليكم أسخط فل يرضوان وقــوله ،1أبد

ـة أـهـل دخل إذا( :مسلم رواها فيما ـة الجـن الجـن
أا نادى النار النار وأهل ـا مناديإ إن الجـنـة أـهـل يـإ
أا اللــه عنــد لكــم يإنجزكمــوها أن يإريإــد موعــد

أـلـم موازيإنـنـا يإثـقـل ـلـمأ ـهـو؟ فيقولون: وـمـا
ـار؟ من اُِجْرنويإ الجنة ويإدخلنا وجوهنا يإبيض الـن

إلـيـه فينـظـرون الحـجـاب لـهـم ـقـال: فيكـشـف
أا أعطاهم ما فوالله النـظـر من إليهم أحب شيئ

.)لعينهم أقر ول إليه

المـعـاني ـهـذها كل استشعرالبيضاوي وقد
الديإموـمـة عـلـى المعـنـى حـمـل يإـمـرض ـفـراحا

يإفـيـد ما عليه ويإقدم به، القائلين على ويإتوركا
(ولـهـم يإـقـول: ـقـوله الحقيـقـة، عـلـى الحـمـل

ـى بكــرةا فيهــا رزقهــم أا): "عـل عــادةا وعشــي
،2والرغااـبـة الزـهـادةا بـيـن والتوسط المتنعمين

  3ودرورها" الرزق دوام المراد وقيل

ـمـن على منظور ُابن يإستنكر أن عجيبلوا
بـيـن ـمـا فترةا شاء) علىِ(الع طلقإ إلى يإذهب
ـى الشــمس زوال ـوع إـل يإنكــر ول الفجــر طـل

ّ:العـشـي أن إـلـى ذـهـب ـمـن على القدر بنفس
أا ،الـصـباحا إـلـى الـشـمس زوال من ـفـي مكتفـيـ
يالعـشـ "وقيل يإقول: إذ التضعيف، بلفظ ذلك

له. واللفظ ومسلم يالبخار رواه 1
والليلققة اليوم في واحدةا مرةا الكل يسمون العرب وكان2

أحدهم أصآاب إذا وكان زأهادةا، يوجب أكلها أن (الوجبة) باعتبار
(الرغابققة) أي ماعققداهما ويسققمون ذلك أعجبهم والعشاء الغداء

الحالة هذه الجنة في لهم أن سبحانه فأخبرهم الكل، كثرةا في
خليل للشيخ القرآن متشابهات على أضواء [ينظر تعجبهم التي

].2/10 ياسين
.6/292 البيضاوي تفسير 3
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بـيـن لما ويإقال الصباحا، إلى الشمس زوال من
ـشـاءِالع أن قوم وزعم شاءِوالعتمة: ع المغرب

وأنـشـد الفـجـر طـلـوع إـلـى الـشـمس زوال من
ذلك: يف

أا غادوةا غادونا أءِع       بليٍل سحر ما بعد شا
.1"النهار انتصف

مــا الشاعر: (بعد قول أن من الرغام على
منتـصـف بـعـد ـمـا اـقـتراب يإفيد النهار) انتصف
عـلـى الحـمـل فيـكـون ،شاءِالع وقت إلى النهار
ـ ـة زاالمـج ـاورةا لعلـق أا المـج ـاغا ـرب مستـس لـق

ئيـشـ ـفـي ـهـذا من وليس .. الزمنية المسافة
ـا ليتسع وقته يإمتد ما هو ّشيَالع بأن القول لـم

.. يالـتـال الـيـوم ـصـباحا إلى الشمس زوال نبي
اـبـن نـشـدهاأ ـمـا ذلك يف يإورد أن منه والعجب

قوله: من يالعراب

يذ عن تضحك        ّبالعشي ٌريإدخ ُعجزاء ُهيفاء
ْذب ٍأشر ينق ٍع

،اللـيـل موـضـع ّيالعـشـ وـضـع عنه يفينف
أا له ستلمويإ "ـفـإن بـقـوله: علـيـه ويإعلق مخرج

أا الليل سمى يإكون أن فإما (بالليل)، أراد عشي
ـون أن وإما مة،لالظ هو الذي شاءِالع لمكان يإـك
ـمـن مـنـه لقرـبـه اللـيـل ) موـضـعّ(العشي وضع
النـهـار وآـخـر النـهـار آـخـر يالعـشـ ـكـان حـيـث

أراد "وإنـمـا  ... يإـقـول:2اللـيـل" ـبـأول متـصـل
ـالغ أن الشــاعر ـاِّدبتخر يإـب لن ئها،اواســتحي ـه

من وأكثر والجلساء الرقباء فيه يإعدم قد الليل
فـمـا ـهـؤلء عدم مع ذلك كان فإذا ه،من ستحياُيإ

أا دـهـاّبتخر ظـنـك ـمـا وإذا ،3حـضـروا؟" إذا نـهـار
معـنـى ـفـي (الصيل) ـهـو لفظ أن على اتفقنا

التأويـإـل وأـهـل اللـغـة أـهـل ـقـرر كـمـا العـشـّي
يإـقـرب وـمـا اـلـزوال ـفـإن ذكرها، ماسبق وعلى

أا ماقرروا على – منه وما أصيلأ، يإسمى ل – أيإض
ارتكاب فهو سلم لو كذلك، يإسمى أنه من قيل

،4إلـيـه ـتـدعو ـضـرورةا غاـيـر ـمـن الـمـألوفا لغـيـر
أا أا واحدةا وتيرةا على للباب وطرق عـلـى وقياـسـ

ليمـتـد ـكـذلك العشي إطلق نقول: إن سبق ما

.4/2962اللسان 1
السابق. 2
بتصرف. السابق 3
.9/363الشهاب حاشية ينظر 4
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أا هو التالي اليوم صباحا إلى لغـيـر ارتـكـاب أيإـضـ
 إليه.    تدعو ضرورةا غاير من المألوفا

مقـبـولأ- ـفـي يإـعـد  مـمـا-  مضى ما ونظير
الدلـلـة ـمـن يإفـيـدها ـمـا ـمـع المجاز على الحمل

لـشـيئا فعل على ستدامةاوال ستغراقاال على
ـفـي ياـلـراز ذكرها ام المذكوريإن، الوقتين في

ـالى: الله لقول تفسيرها ـذنبك واـسـتغفر (تـع ـل
)55غاافر/ .. والبكار يشبالع ربك بحمد وسبح
ـال: ـار ـق ـارةا "البـك ـن عـب ـار أول ـع ـى النـه إـل

آـخـر ىإـلـ النـصـف عن عبارةا ّيوالعش النصف،
أن وأحسب ،1الوقاتا" كل فيه فيدخل النهار،

ييإقتـضـ ـمـايوف ـشـأنه ـهـذا فيما الليق هو هذا
ـام ـه المـق ـى حمـل ـى عـل ـتغراقاال معـن ـي ـس ـف

أء الزمن ـمـا أن اعتـبـار عـلـى ،الـسـياق بحق وفا
نـحـا وـقـد اـسـمه، عليه يإطلق ئيالش من يإقرب

ـاها مقدمين المنحى هذا المفسريإن من كثير إيـإ
ـى ـول عـل ـة الـق ـل بمغالـط ـة أـه ـوحا اللـغ والجـن

الصباحا. إلى الشمس زوال من وجعله ّبالعشي

ـر صاحب هؤلء من ـويإر التحريـإ فـقـد والتـن
حـمـل ياـلـت اليـإـة لنـفـس تفـسـيرها ـفـي ذـهـب

علـى والبكـار ّيالعشـ معنى فيها الزمخشري
اليــوم ســاعاتا ســائرل الشــاملة ةســتداماال

فيها رزقهم (ولهم تعالى: قوله يوه والليلة،
أةا أا بكر المقـصـود أن إـلـى ،)62/مريإـم .. وعشي
النهــار، مــن الول (البكــرةا): النصــف" مــن

بينهـمـا . والجـمـع2الخـيـر ) النـصـفّيو(العـشـ
رزقـهـم لـهـم يأ ،3الزـمـن اـسـتغراق ـعـن كنايإة
.. وإن4شــاءوا" كلما بل مقدر ول محصور غاير
المنحى هذا على يإستمر لم أنه عليه يإعاب كان

يالعـشـ معـنـى يإحـمـل ـخـرىأ مواضع في وراحا
عـلـى الـصـباحا إـلـى الـشـمس زوال بين ما على
النعام. ليإة هاتفسير في فعل ما نحو

ـذي كلمه من المقصد أن لهذا حتجُيإ ول اـل
ـمـن كلم وـكـذا النـعـام، آيـإـة تفسير في أوردها

لن ســتدامة،اال عــن التكنيــة بقيــدها، حجــل
إرادةا ـمـن تمـنـع ل الكنايـإـة أن ذـلـك عن الجواب

.13/569الغيب مفاتيح 1
لهققم أراد بقققوله: "إنمققا منظققور ابققن عنققاه ما هذا ولعل 2

".يوالعش الغداةا بين ما مقدار في رزأقهم
التوسط لفادةا ،الحقيقة على المعنى حمل همن والليق 3

ذكره. سبق لما الرغاابةو الزهادةا بين
.8 مجلد16/138 والتنوير التحرير 4
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 –حمـلـه يإـصـعب اللـفـظ وـظـاهر اللـفـظ، ظاهر
والنعـام مريإـم يآيإـت ارتأيإنا- فـي ما نحو على
الحقيقة.  وجه على

مـثـل ـفـي يإحـمـد ـقـد ىحالمن هذا أن على
أا نفسك في ربك سبحانه: (واذكر قوله تضــرع

صالآوال بالغدو القول من الجهر ودون أوخيفة
ـن ول ـن تـك ـرافا/ ـم ـافلين... الـع ) إذ205الـغ

ام:  ـقـوله ـضـميمةب  فيه الحمل ول يعيـنـ (تن
ـمـن تـكـن ـسـبحانه: (ول وـقـوله )،يقـلـب يإـنـام

 أـحـواله ـسـائر ـعـن التكنـيـة .. على الغافلين)
أة أا يإقظ أا أومنام أااعلإ أو سر أ ن أا أو ليل ـمـالم نهار

ـفـي والـشـرط  ،إلـيـه ئِويإوم قاالسي عليه يإدل
أو يإـنـافيه ـمـا الكلم ـسـياق ـفـي يإوـجـد أل ذـلـك

ـنـوع وتقييد الذكر طلقإ نحو من معه يإتماشى
ـقـوله نـحـو ـفـي ّيوالعـشـ الـغـداةا يبوـقـت مـنـه

أا الـلـه اذكروا آمنوا الذيإن أيإها سبحانه: (يإا ذـكـر
أا أةا وـسـبحوها كثير أ بـكـر ،41.. الـحـزاب/ وأـصـيل

الوـقـتين عـلـى فـيـه الحمل نّتعي ما وكذا )،42
ل بهمــا مختــصُ يهمــامنبز الموقــوتا كــونل

يإســجد سبحانه: (ولله قوله يف كما يإتعداهما،
أا والرض الســمواتا فــي مــن أا طوعــ وكرهــ

مــن ) إذ15.. الرعد/ صالآوال بالغدو وظللهم
كاملة بصورةا يإظهر ل ئفيال أن بداهة المعلوم

الوقــتين في إل الكريإم النظم يإمليه بما تشعر
أا كان ما ذلك ونظير ،ياللغو ناهماعبم منصوص

بـهـا يإنـصـرفا ل ياـلـت دلئـلـه ببعض هوقتي على
الــواردةا الكريإمة اليإة يف كما إليه، إل المعنى

ا داود حــق فــي معــه الجبــال ســخرنا : (إن
ـك) ذ18والـشـراق.. ص/ يبالعش "وـقـت أن ـل

الـفـق ـعـن رتفاعهـمـاا بوقت محدود الشراق
1الـصـغرى" بالـضـحوةا يإـسـمى ما وهو يالشرق

يإـكـون ول طلوعـهـا ـبـدء وقت إل يإتأتى ل وذلك
ل.بحا سواها أو ذلك دون

ـ     مـسـمياتا     بعض     تقديإم     أسرار     من ي  طرـف
تنوعها:     ووجه     بعض     على     النهار

العزيـإـز الكـتـاب ـفـي البـحـار مـنـاُر ما وإذا
ـعـن التـعـبير في التنوع سر على الوقوفا بغية

ـتين ـوط الوـق ـا المـن ـذا بهـم ـث، ـه ـا البـح وأردـن
فيـهـا دمُــق ياـلـت اـلـتراكيب علئق عن الكشف

البـعـض عـلـى الوـقـتين ـهـذيإن مـسـمياتا بـعـض
 بتصرف.13 المجلد  من23/356 يالمعان روح 1
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هاوـجـو عـلـى للتـعـرفا الـغـوص بتغيـنـااو ،ـخـرآال
ل إنهف .. وتواصلها وتناغايها سياقاتها ختلفاا

أ لـنـا بد ورد اـلـتي الملبـسـاتا  ينـسـتجل أن أول
الوقتين. هذيإن ذكر فيها

لـفـظ فيها دمُق التي للسياقاتا والمتأمل
ـه زكريإا حق في كما البكار ) علىّي(العش علـي

أا رـبـك ذـكـرا: (والـسـلم ّيبالعـشـ وـسـبح ـكـثير
مخاطبة في وقوله )،41عمران/ بكار.. آلإوال

ـة إلى هجرته قبل  محمد نبيه ـسـتغفرا(و :مـك
والبـكـار.. ّيبالعـشـ رـبـك بحـمـد وـسـبح ـلـذنبك
ـقـوله ـفـي ـجـاء ـمـا بـضـميمة يإبصر ،)55غاافر/

معه الجبال سخرنا : (إنا داود حق في سبحانه
أن  ،)18والـشـراق.. ص/ ّيبالعـشـ يإـسـبحن

أا جعله ّيإدق البكار بـعـد ـمـن النـهـار لول وـصـف
ـفـي أن يإرـمـق كـمـا ،1الفـجـر ل الـشـمس طلوع

تـقــديإم يوـفــ (البـكــار)، مـفــردةا ءفاطـصــا
الـسـابقة الـمـم ـحـال يإصور ما ) عليهاّي(العش

بالعبادةا تلبس من عليه كانت وما المستضعفة
وـصـحبه  يالـنـب عليه كان ما وكذا المفروضة،

وقـبـل الخـمـس الـصـلواتا ـفـرض قـبـل الـكـرام
.بها والصدع بالدعوةا الجهر

بالنبـيـاء ييإقـتـد بـأن أمـر ـقـد  أنه ونعلم
ـكـانوا ياـلـت بالكيفـيـة الـلـه يإعـبـد وأن قبـلـه من

ـر ـفـي ركعتين وصلةا ،2بها سبحانه يإعبدونه آـخ
أولـئـك  لـحـال الوـفـق هو بأوله ومثلهما النهار

ّدقوا الذيإن الوائل ـصـدر ـفـي  النبي بدعوةا ص
الفـقـراء من خليط معظمهم كان فقد السلم

ةمجابـهـ بوـسـعهم ولـيـس والرـقـاء والـضـعفاء
لو بل ووثنيتها، الشركه المتعصبة الكفر قوى

ـه آمنت الذي الديإن شعائر ظهارإ ـغ ولـقـد ،ـب بـل
يـبـالنب آمـنـت التي ةالمؤمن ّلةالث بهذها الضعف

أحــدهم رادأ إذا أنه ّحدل المر بدايإة في  محمد
بـهـا ـلـفُك اـلـتي العـبـاداتا ـمـن عـبـادةا ممارسة

عيون من فيها ييإستخف مكة شعاب إلى ذهب
ولأ ـفـي الكـفـر أـهـل نـشـغالا .. فـمـع قريإش
عـلـى يوالـسـع اـلـرزق بجـلـب الوـقـتين ـهـذيإن

بققه ويققراد يطلققق الول النهار طرف أن يفيد ما وسيأتي 1
فعلققى ،الشمس طلوع ومابعد الفجر طلوع معنيين: مابعد أحد
طلققوع بعققد ما جعل الفجر طلوع من النهار أول جعل لتزما من

ًا الشمس بالعكس. والعكس فيه مجازأ
فبهققداهم  اللققه ىهققد الذين سبحانه: (أولئك قوله وذلك 2

).90اقتده.. النعام/
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والراحة للدعة هماآخر في هموخلود المعاش،
لولـئـك يإمـكـن العـمـل، ـمـن كامل يإوم عناء بعد

الحريـإـة ـمـن بـشـئ يإمارـسـوا أن المستضعفين
كلـفـوا مـا ى،ذلل والتـعـرض الضغط عن والبعد

.. ـنـبيهم ـمـن تعلـمـوها وـمـا ربـهـم ـبـلِق ـمـن به
فــترةا،ال هذها تصويإر على أقدر يبالعش والبدء
اللذيإن والهمس الخفاء حالتي بيان في وأبلغ
صــلةا، من به كلفوا ما تأديإة أثناء عليهما كانوا

اـلـذكر يآ من  نبيهم على يإنزل كان ما ترديإدو
الحكيم.

مـنـاوئيه مع  زكريإا حال يإكون أن يإبعد ول
أا اليهود من الـكـرام الـصـحب أولئك بحال شبيه
فـي اـلـوجه أيإضا هذا يف فيكون مكة، كفار مع

طبيـعـة ـبـه يإـنـبئ ـمـا ـهـذا إن بل ،ّيبالعش البدء
ـذاء في تخصصوا الذيإن القوم هؤلء وـفـي اليـإ
تفـسـير فـفـي ـحـق، بغير والنبياء اءبريإال قتل

أـهـل ذـكـر الله أنبياء قتلهم عن به الله أخبر ما
أا العلم وابـنـه زكريـإـا ـسـيدنا بقتل تصرحا نصوص

النـجـاس، أولـئـك يإد على السلم عليهما ىييإح
ـفـي لـلـها رحـمـه القـيـم اـبـن ذكرها ما ذلك ومن
ـي كان ما بهم الشيطان تلعب : "ومنقوله ـف
وقتلـهـم الـسـلم عليهـمـا ىـيـويإح زكريـإـا ـشـأن

ــا ــتى لهـم ــلط ـح ــه ـس ــم الـل ــر عليـه بختنـص
،1ـنـالوها" ما منهم فنالوا وجنودهما وسنحاريإب

قتلة "هم أنهم آخر موضع في عنهم حكى كما
أا ىييإح وابنه زكريإا قتلوا النبياء، ـ أا وخلـق ـثير ـك

ـسـبعين واـحـد يـإـوم في والقت حتى النبياء من
أا ـ ـار أول ـفـي نبـي ـاموا النـه بقلـهـم ـسـوق وأـق
اـلـذي . المـر2"أـشـيئا يإـصـنعوا ـلـم كأنهم ،هاآخر

يإنـتـاب ـكـان اـلـذي والـخـوفا الهـلـع مدى يإعكس
ويإعـكـس الـغـابرةا، الزمـنـة تـلـك في الحق أهل

عمران. آل آيإة في يبالعش البدء سر يبالتال

أاّي(العش تقديإم سر في قيل ومما ) مراع
غاافر آيإة حق في يالبقاع ذكرها ما السياق فيه

لثـبـاتا المـقـام ـكـان "لما أنه من الذكر سالفة
.4قدمه" عليها أدل ّيالعش وكان 3الساعة قيام

.2/319 اللهفان إغااثة 1
 ،1/102 كثير ابن تفسير  وينظر54ص الحيارى هداية 2
355.

ًا عليهققا يعرضققون تعالى: (النار قوله يعني 3 ًاوعشقق غاققدو ي
 وإذ.العققذاب أشققد فرعققون آل دخلققواأ السققاعة تقققوم ويققوم

).51-46 اليات آخر النار.. إلى في يتحاجون
.6/525 الدرر نظم 4
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ّيإا اليإتين في السياق فإن المر كان ما أوأ
كان (ص) وإن آيإة في عنه يإختلف المذكورتين

قـبـل ّيبالعـشـ للـبـدء المناـسـب إذ بـسـبب مـنـه
إـلـى أوب ـمـن  داود عليه كان ما هو ،شراقال

الجبال ذلك في يإشاركه كان وقد وترجيع، الله
عبدنا تعالى: (واذكر قوله عليه دل كما والطير

ـا )،17.. ص/ أواب إنه اليإد ذا داود وـقـوله: (يـإ
وـقـوله: )،10والطـيـر.. ـسـبأ/ معه أوبي جبال

ـر ـه كــل محشــورةا (والطـي )،19أواب.. ص/ ـل
ـفـي أبـيـن ّيالعـشـ وـقـت ـفـي ذلك كل وظهور

الخلق. حال إليه سيؤول وما المصير تذكر

أي - ـكـان "لـمـا اـلـدرر نـظـم صاحب يإقول
النـهـار آـخـر وـكـان الوبة، سياق التسبيح- في

أـنـه ـمـع ـمـألفه إلى إلف ذي لكل الرجوع وقت
ـقـال المـتـاعب ـمـن والـسـتراحة للفـتـور وقت

"تقويإـة ـبـه الـبـدء ّـثـم مـن وـكـان  ،)"ّي(بالعـشـ
أا للعامل .1للغافل" وتذكير

ـا ـان وإنـم ـديإم ـك ـ تـق ـا-  في ّيالعـش ـو ـم ـه
ـار أمر من ذكرناها مما قريإب ـراق البـك - والـش
وعل: (فـسـبحان ـجـل ـقـوله في الظهار أعني

الحـمـد وـلـه تـصـبحون وحـيـن تمسون حين الله
أا والرض السمواتا في تظـهـرون وحين وعشي

آيـإـة ـفـي ذـكـرها سبق ما لنفس )،17 الروم/...
الحـشـر ثـبـاتاإو القياـمـة عن الكلم حيث غاافر

أاتم يإـكـون يكادل حتى والبعث تـمـام همـعـ طابـقـ
مــن يهــ تهاافملبســ ثــم ومــن التطــابق،
نظيرتها. ملبساتا

بالـسـياق لصقأ هو ما تقديإم مراعاةا يوف
:ياـلـراز الفخر يإقول عليه وأدل الروم آيإة في

ـخـرهاأو ههـنـا الـصـباحا عـلـى المساء "قدم نهإ
ي أةا تعـالى: (وسـبحوها قـوله ف ر أ بك .. وأصـيل

الحشر ْكرِذ الكلم أول ههنا، ) لن42الحزاب/
ـثـم الخـلـق يإبدأ تعالى: (الله قوله من والعادةا

الـعـذاب ـفـي ولئكأتعالى: (ف قوله يإعيدها) إلى
يـإـةآال هـذها وآـخـر )،16-11.. الروم/ محضرون

ـا ـي – أأيإـض ـا يإعـن ـاء ـم ـا-   ـج ـرعقبـه ـر ذـك الحـش
الميت من يالح تعالى: (يإخرج بقوله والعادةا
.. تخرـجـون وـكـذلك يالـحـ ـمـن المـيـت ويإـخـرج
ـروم/ ـر ) والمـسـاء19اـل ـذكر آـخ ـر ـف أ الـخ أول

.6/370 السابق 1
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ـذكر ـرةا" لـت ـو1الـخ ـ  وـه ـى يـف ـا معـن ـرها ـم ذـك
أء غاافر آيإة حق في يالبقاع الســياق. بحق وفا
ـد ـرازي ويإريـإ ـة أن ذـكـرها بـمـا اـل ّيالعـشـ مقابـل

ـدم ما وتقديإم بالصباحا والمساء بالظهيرةا تـق
أام جاء كٍُل في بـيـوم ريالـتـذك ـفـي للسياق لئم

أنرال يإعـقـب ـمـا نـحـو فعـلـى ،القياـمـة إـلـى ـكـو
ـاء ـفـي والسكون والنوم والراحة الدعة المـس

يإعقب نتشار،او الستيقاظ بعد حركة والعشي
جديـإــد، ـمــن الخـلــق ءحـيــاإ ـعــادةاإو الـمــوتا

ـمإو ـن خراجـه ـورهم، ـم ـاعو حشــرال قـب اجتـم
تاالـمـو ـكـان ولـمـا ،فيه ريإب ل مويإ في الناس
ـفـي هويإـشـبه ،والعـشـّي المـسـاء يإمـثـل اـلـذي

وـكـان ،الحـشـر قـبـل بوـقـوعه يالزمـنـ ترتيـبـه
ـال التذكير السياق من الغرض ـمـن ـقـدم خرةاآـب

أا ّي،والعشــ المســاء مــتث قــالتهم علــى رد
ـارإب الـسـوء ـة ـمـن والحـسـاب البـعـث نـك ،ناحـي
عليهـمـا الدـلـة بنـصـب عليـهـم للحـجـة وإقاـمـة

الـصـغرى الموـتـة بـعـد  ستيقاظابال تشبيههماب
خرى.أ ناحية من

ـر وـفـي ـط:  البـح ـل"المحـي ـ قوـب ّيبالعـش
ـاء ـارإوبال المـس ـباحا ظـه ـا كل لن ،الـص منهـم

المـسـاء، يإعقـبـه ّيفالعـشـ  ـقـابله، بـمـا عـقـبُيإ
ـمـا معـنـى ـفـيو ،2الظـهـار" ـبـهقيإع والـصـباحا

عـلــى المـســاء "ـقــدم يلوـســآال لوـقــُذكريإ
ّيالعـشـ وـقـدم والظلمة، الليل لتقدم الصباحا

ـى ـه الظهــار عـل ـىإ بالنســبة لـن الظهــار ـل
ـاء ـبة كالمـس ـىإ بالنـس ـباحا" ـل ـان ويإعن3الـص ـي

يإعـتـبرون يالعربـ ـسـتعمالا"ال  في همأن بذلك
ـفـي أـسـبق فـهـو ،4اليإام عدد مبدأ يالليال فيه

تـعـالى: ـقـال التنزيإل وفي الشهر، أيإام حساب
أا يليال فيها سيروا( ،5")18.. سبأ/ منينآ وأيإام

أا) علـى تقـديإم نأبـ السـعود أبـو وقـال (عشـي
وتغيـيـر الفواـصـل مراـعـاةالتظـهـرون)  (حـيـن

- ـهـو ـبـل ـبـالوجه ذـكـروها ـمـا وليس ،6السلوب
ـا ـى فيـم ـا أرى- عـل ـر ـم ـاةا تا،ذـك ـان مراـع لمـك

.12/452 يالرازأ 1
. الروم سورةا من18 ،17الية المحيط البحر ينظر 2
على الشهاب حاشية وينظر ،12  مجلد21/45 يلوسآال 3
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الفـخـر ذـكـرها فيـمـا أرى ل كـنـت الـنـزول. وإن
ـرازي ـاء – اـل أا، الـسـياق بـحـق وـف وـفـي  - بأـسـ

ـارةا يفــ الطــاهر يإقــول تهلمحصــ ـة عـب بليـغ
الصباحا فعل على المساء فعل موجزةا: "قدم

ـمـن الحـشـر ذـكـر عـقـب وـقـع لما الكلم نأ.. ل
ـه(ـقـوله:  ـدأ الـل إلـيـه ـثـم يإعـيـدها ـثـم الخـلـق يإـب
الـسـاعة، قـيـام وذـكـر )،11 اـلـروم/.. ترجعون

أا اليوم خرآ وهو المساء يإكون أن ناسب خاطر
.1ذكرها" لهم فُقدم الذهن يف

التناـسـق ـفـي غاايـإـة النـظـم ىءييإج وهكذا
ـيـئيإج كـمـا جمـلـة، بـيـن يوالـتـآخ مفرداته بين

أا للوقاتا والتأخير التقديإم الذي الغرض محقق
يـإـمأ- و وتـلـك ني،آالقر النصُ سياق إليه يإهدفا

الله. كتاب في العجاز آيإاتا من ةالله- آيإ

ل أـنـه ) لـمـاّ(عـشـيا في السلوب وتغيير"
يالعشــ في الدخول بمعنى الفعل منه ىءييإج

ـفـي الـسـر ولعل ،والظهيرةا والصباحا كالمساء
ـاتا من ليس قيل: إنه ما على ذلك ـت الوـق ياـل

أا وتتغير الناس أحوال فيها تختلف أا تغير ظاهر
أا والدخول قبلها عما بالخروج لوصفهم مصحح

ـت منها كل فإن ،المذكورةا كالوقاتا ،فيها وـق
ـر ـه يإتغـي أا الـحـوال فـي ـر أا تغـي ـا ،ـظـاهر ـفـي أـم

الظهـيـرةا ـفـي وأـمـا فـظـاهر، والصباحا المساء
ـا ـت فلنـه ـاد وـق ـه يإـع ـرد فـي ـن التـج ـاب ـع الثـي

ـبـذلك ـُصـرحا كـمـا ـعـورةا وقت فهو ،2"للقيلولة
النور. سورةا في

ـقـوله ـفـي الولـيـن تخـصـيصُ ـسـر ـفـيو
آيـإـة في )تصبحون وحين تمسون حين(تعالى: 
أا( والخيريإــن بــالتنزيإه، الــروم وحيــن عشــي

نإ: يالبيضــاو يإقــول ، بالتحميــد)تظهــرون
آـثـار نأل ،والـصـباحا بالمساء التسبيح تخصيصُ"

ـدرةا ـة الـق ـا والعظـم ـر، فيهـم وتخصــيصُ أظـه
ــذ يبالعـشــ الحـمــد .. النـهــار آـخــر ـهــو ياـل

النـعـم تـجـدد نأل وـسـطه، يـهـ يالت والظهيرةا
يالحواشــ فــي جــاء ومــا  ..3أكــثر" فيهمــا

ـهـذا أن ـمـن يلوـسـآال ذـكـرها ما وكذا الشهابية
أا) عـلـى الزـمـان ـظـرفا عـطـف عليه يإرد (عـشـي

ل وعكـسـه ـهـذا وأن الـسـمواتا)، (ـفـي المكان

.10  مجلد21/66 التحرير 1
.12  مجلد21/45 يلوسآال 2
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أا جعـلـه يإمـكـن هأـنـ جوابه ،1يإجوز عـلـى معطوـفـ
والرض) واتامالـسـ ـفـي الحـمـد (وله أي مقدر
أا أا) دائم ـد تخصيصُ أنه على ،(وعشي ـم، بـع تعمـي

ـفـي العـطـف يإـكـون وعليه 2اعتراضية والجملة
 (وحـيـن:قـبـل ـقـوله تظـهـرون) عـلـى (وحـيـن
التخـصـيصُ ويإـكـون ،تـصـبحون) وحـيـن تمسون

بالتحميد. يالعش يوف بالتنزيإه، الثلث يف

تـقـديإم ـفـي اـلـترتيب ـجـاء ـمـا نـحـو وعلى
- أعـنـي والخوفا الستضعافا حال في ّيالعش
أالنا- تراءى الذي الوجه على ـياق مع  متناغام ـس

ـا.. يإج ومع فيها قدمت التي يإاتاآال ـىـءينظمـه
للعـشـّي المقاـبـل تـقـديإم ـفـي ـكـذلك اـلـترتيب

أ ستشـعرُويإ  ذلـك ُيإزال عندما يمعـان عنـه بـدل
تـجـد والـكـثرةا. ولعـلـك والـمـان والقوةا، المن
ـنـةجال أـهـل ـعـن نآالـقـر ـحـديإث في هذا صدى

أا يإـسـمعون ل(عنهم:  سبحانه قوله في وتحديإد
أا فيها أا إل لغو بـكـرةا فيـهـا رزقـهـم ولـهـم سلم

أا من كان عما حديإثه وفي ،)62.. مريإم/ وعشي
قومه على خرج( عندما السلم عليه كريإاز أمر
بـكـرةا ـسـبحوها أن إليـهـم ـفـأوحى المحراب من

أا أـهـل ـعـن ـحـديإثه وـفـي )،11.. مريـإـم/ وعشي
ّكن أن بعد اليإمان ـقـوله: ـفـي وذلك لهم الله م

أا الـلــه اذـكــروا آمـنــوا اـلــذيإن أيإـهــا ايـإــ( ذـكــر
أا ،41..الـحـزاب/ وأـصـيل بـكـرةا وـسـبحوها.ـكـثير

42(.

ـد ـذيإن ـضـحىأ فـق ـوا اـل ـن زحزـح ـار ـع الـن
وـمـن اـلـدنيا عـنـاء من مأمن في الجنة وأدخلوا

فيـمـا وـهـم حسيـسـها (ليإسمعون جهنم عذاب
الـفـزع يإحزنـهـم خاـلـدون. ل أنفـسـهم اشتهت
اـلـذي يـإـومكم ـهـذا الملئـكـة وتتلـقـاهم الـكـبر

النبياء/ توعدون كنتم وأضحى )،103 ،102.. 
الرقباء أعين عن مأمن في السلم عليه زكريإا

"ـكـانوا اـلـذيإن همـقـو ـمـن منعة وفي والعداء،
ـن ـراب وراء ـم ـتيإن المـح ـح أن هظروـن ـم يإفـت لـه

ـاب ـدخله الـب ـر كمــا ،3ويإصــلوا" فـي حــال  تغـي
ـؤمنين ـ الـم ـة يـف ـد المديإـن ـم تهيـىـء أن بـع لـه

الـلـه أذـهـب أن وبـعـد المستقر، منآال المجتمع
بأس يذو وصاروا ضعف من بهم كان ما عنهم

ـديإد ـة ـش ـن ،ومنـع ـك ويإمـك ـتكن أن ـل ـذها هتـس ـه

.12  مجلد21/45 يلوسآوال ،7/380 الشهاب حاشية 1
السابقان. 2
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اـلـتي والـعـزةا عظمةال أنفة وتستشعر يالمعان
ـمـا  ارنتـقـ نتأو الكرام، الصحب على انخلعت

ـسـبحانه قوله في جاء بما الحزاب آيإة في جاء
في مستضعفون قليل أنتم إذ عنهم: (واذكروا

.. النــــاس يإتخطفكــــم أن تخــــافون الرض
).26النفال/

عـنـدما ـحـتى أـنـه عـلـى ؤـكـديإ اـلـذي لـمـرا
أا كلـمـة عـلـى كلمة تقديإم أمر يإكون بـمـا متعلـقـ
يإـجـوز (ـمـا ـبـاب تـحـت الطراز في يالعلو ذكرها

بلغـاـة ـفـإن ،1معـنـاها) يإفـسـد ـلـم وـلـو تـقـديإمه
التناـسـق ـىـءييإج أن يقتـضـت ـنـيآالقر النـظـم

أايتحق الكلماتا بين والترتيب وأـنـه ،للـغـرض ـقـ
آخر موضع إلى موضع من  غرضال يإتغير عندما

انك "لوـف النظم. وإل ترتيب معه يإتغير جرم ل
يإكون أن دون نفسه اللفظ لىإ بالنظم القصد
النـطـق ثم النفس، يف يالمعان ترتيب الغرض

ذـكـر كـمـا - ييإنبـغـ لـكـان حذوها على باللفاظ
ـفـي اثنـيـن ـحـال ليإختـلـف - أن البلغـاـة ـشـيخ
لنهمــا فيه الُحسن غاير أو النظم بُحسن العلم

أا النـطـق ـفـي اللفاظ يبتوال ُيإحسان إحساـسـ
أا أا ذلك في أحدهما يإعرفا ول واحد يإجهـلـه ـشـيئ

.2الخر"

دون     باـلـذكر     النـهـار     ي  طرـفـ     تخصيصُ     وجه
سواهما:

ـ ول ـذا ييإعـن ـوان ـه ـال العـن ـرُيإ أن بـح قـص
فيـمـا تركاُــويإ الوـقـتين على تعالى لله التسبيح

إفرادهـمـا ـسـر ـعـن البـحـث مرادها عداهما. بل
على الدللة فيو ذلك في أنهما وبيان بالذكر،

ـمـع الذـكـار بـيـن من التسبيح إفرادك أهميتهما
.3العمدةا لكونه فيهما اندراجه

تخصيصُ سر في القوال تعددتا وقد هذا
فـي وـمـا ليكوـنـا باـلـذكر يوالعش الغداةا وقتي

أا معناهما ـسـائر دون زيإـهـهنوت الله تسبيحل زمن
ـفـي اـلـوجه أن قاـئـل الـخـرى. فـمـن الوـقـاتا

ذلك:

.2/73 يللعلو الطرازأ ينظر 1
.51 ص شاكر محمود تحقيق العجازأ دلئل 2
 مجلد9/224 وينظر ،12  مجلد22/61 يلوسآال تفسير 3
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يإحـضــرهما يأ مـشــهوديإن كونهـمــا- 1
فيهمـــا يإلتقـــون ،والنهـــار الليـــل ملئكـــة

يـفـ ورد ـمـا نحو على آدم ابن على ويإتعاقبون
فيـكـم بلـفـظ: "يإتـعـاقبون هريـإـرةا يأـبـ ـحـديإث
يفــ ويإجتمعون بالنهار، وملئكة بالليل ملئكة
باتوا الذيإن يإعرج ثم العصر، وصلةا الفجر صلةا

ـم ـو فيســألهم، فيـك ـف وـه ـم. كـي ـم أعـل تركـت
ـاد ـاهم ؟يعـب ـون: تركـن ـم فيقوـل يإصــلون وـه

ذـكـرها لـمـا وـجـه . ول1يإـصـلون" وـهـم وأتيناهم
ذـكـر ـمـا "عـلـى الـحـديإث دلـلـة أن من الشهاب

يإتـنـافى روجـهـمع أن اعتـبـار  على2"رنظ محل
.. ذـلـك بحضورهم مشهوريإن الوقتين كون مع
يإكوـنـون ياـلـت الطريإـقـة ـفـي نصُ الحديإث لن

بـنـي عـلـى وـشـهودهم حـضـورهم أثـنـاء عليـهـا
أ البشر الـصـلةا يـفـ ّـنـصُ ـكـذلك هأـنـ ـعـن فضل
ـا . إذيوالعش الغداةا يبوقت تكون التي إل ليـس

اـبـن ـقـال ،تقريـإـرها ـسـبق كـمـا والعـصـر الفجر
ـهـذيإن ّصُـَخـ" حـجـر اـبـن هعـنـ نقـلـه فيما بطال

ـتين ـاعل الوـق ـة جتـم ـا الملئـك ـمرفو فيهـم عـه
ــال ــاد أعـم ــوتهم لئل العـب ــذا يإـف الفضـــل ـه
.3العظيم"

يإـقـول الـصـلةا أوـقـاتا مـجـامع أنهـمـا -2
العـلـم: أـهـل بـعـض ـعـن نقـلـه فيـمـا يلوـسـآال

الوقــتين هــذيإن يإقــال: تخصــيصُ أن "يإجــوز
ـذكر ـد اختصاـصـهما عـلـى دل باـل ـشـرفا، بمزيـإ
أا الـشـرفا ذـلـك فيصلح للـصـلةا لتعيينهـمـا ـسـبب

أاأـثـر والمكـنـة الزمـنـة لفـضـيلة فإن والعبادةا،
العباداتا" ويإعلق من فيهما يإقع ما فضيلة يف
ـآال ـك عـلـى يلوـس ـذا ذـل ـالقول: "وـه ـدي ـب عـن

التـسـبيح حـمـل ـمـن ييإعـنـ 4تـقـدم" مما أصفى
لـلـه والتـسـبيح التنزيـإـه ـمـن معـنـاها ـظـاهر على

يـفـ يالـطـبران أخرـجـه ـمـا به ويإشعر سبحانه،
ـفـي عـبـاس اـبـن ـعـن هيـإـمردود واـبـن الوسط

ـسـتدللاوال وقتها وتعيين الضحى صلةا فضل
يبالعش يإسبحن(تعالى:  قوله خلل من هاليع

كما بيانه، يسيأت ما  على)18.. ص/ شراقإوال
يـفـ العـلـم أـهـل بـعـض ـعـن ورد ـمـا ـبـه يإـشـعر
بهـمـا ريـإـدأالحـسـن:  قال فقد بالوقتين المراد

ومسلم ،7223 ،7486 ،7429 ،555 يالبخار أخرجه 1
،344 ،257 ،2/486 وأحمد ،241 ،1/240 يوالنسائ ،632

.380 يوالبغو ،1/170 ومالك ،1737 انبح بناو
.7/495 الشهاب حاشية 2
.2/26 يالبار فتح 3
.13  مجلد23/257 سيلوآال 4

26



وركعـتـان بمـكـة فرـضـتا ـقـد كانتا أبكرةا ركعتان
صـلةا بهمـا ريإـدأ قتـادةا قال"و ،1عشية مثلهما
ـداةا ومــن ،2"العصــر الفجــر- وصــلةا -أي الـغ

تعيـيـن يوف فضلهما يف وردتا يالت الحاديإث
دـخـل 4اـلـبرديإن ـصـلى ـمـن( : 3ـقـوله وقتهـمـا
العصـر يإعـنـي (مسـلم: روايإـة فـي زادالجنـة) 
روبـيـة ـبـن عـمـارةا حديإث منه وأصرحا )،والفجر
عوطلـ قبـل صـلى ٌأحـد النـار يإلـج لـن(وفيـه: 

،والعصر الفجر ي يإعن5)غاروبها وقبل الشمس
طـلـوع قـبـل صلى من(بلفظ:  الشيخان ورواها

.. 6)الجنـة لـه وجبـت غاروبهـا وقبـل الشـمس
عـلـى الحـمـل ـفـي شكالإال من هذا في وليس

الوـقـتين عن التعبير يف ما ،أوالمجاز الحقيقة
ـن النهار اعتبار "يإمكن إذ ،النهار) ي(طرف ـب ـم

ـصـلةا ـفـي ذـكـروها ـمـا صحة مع الشمس طلوع
الصبح صلةا بها المراد أن  من7الول" الطرفا

.8والضحاكا وقتادةا الحسن ارتضاها ما على

المـر ـكـان ـمـا أاّــأيإو حال أي على الصلةاو
ـا ،المباركين الوقتين في حاصلة فيها قـبـل أـم

ذكرـنـا بـمـا متحقـقـة فلكونـهـا الـصـلواتا فرض
في وجعلها فرضيتها بعد أما الحسن، عن نقلأ

الضــحى يبصــلت متحققــة فلكونهــا خمــس
النـهـار ـطـرفا نأبـــ الـقـول عـلـى ـهـذا والعصر

أو الشمس، طلوع بعد ما به ويإراد يإطلق الول
وكـمـا قـتـادةا ـقـال كـمـا والعصر الفجر يبصلت

علـى وذلـك ،الـذكر سالفة الحاديإث به نطقت
بـعـد ـمـا ـبـه أاـمـراد النـهـار ـطـرفا بجـعـل القول
الفجر.  طلوع

ودلـئـل العظمة مظاهر تبدو فيهما - أن3
يـفـ إذ خلـقـه، ـفـي الله صنع بديإع على القدرةا

.13  مجلد24/118 يوسآلالينظر 1
السابق. 2
،4/80 وأحمد ،635 ومسلم ،574 يالبخار خرجهأ فيما 3
.1739انبح وابن ،1/331 ميوالدار
برديققن سققميتا حجققر ابققن هعنقق نقلققه فيما يالخطاب قال 4

الهققواء يطيب حين طرفاه وهما النهار يبرد في صليانأت نهماأل
.]2/42 يالبار فتح ينظر[ الحر ويذهب

وابقن427داود وأبقو4/261وأحمقد634مسققلم أخرجه 5
.1738حبان وابن2/386شيبة أبي

1/318 المجمققع فققي كما الوسط في يالطبران خرجهأ 6
ًا.يضأ ةيبرو بن عمارةا حديث  من1789 برقم

.7 مجلد12/234 يلوسآال 7
السابق. ينظر 8
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التغـيـر البـشـريإة النـفـس تطالع الوقتين هذيإن
نـهـار ـلـىإ لـيـل ـمـن الـكـون صفحة في الواضح

القـلـب يإتـصـل وفيهـمـا لـيـل، ـلـىإ نـهـار وـمـن
ـالوجود طلـعـت كلـمـا يـإـرى وـهـو ـحـوله، ـمـن ـب

أدبــر إو ليل بلقأ وكلما ، غاربت أو يإوم شمس
وتقـلـب والـحـوال الـظـواهر تغير الله يإد نهار،
بهـمـاّقلم كـمـال عـلـى يـإـدل بـمـا والنـهـار الليل

كان كما حوقمالم المعدوم إيإجاد على وقدرته
ـم الجو هذا يوف وهنا يإته،ووتس ـضبف المفـع ـي

والرض الـسـمواتا خـلـق يـفـ والتفـكـر الـتـدبر
بالحياةا، فتحتويإ يإتنفس وهو الصبح  دأةاه يفو

ـب هأجفان يإغمض والكون الغروب وهدأةا ويإنقـل
أا البصر بحمد التسبيح يإحمل ،حسير وهو خاسئ

أا الله هذا وفي ،1امتنانه وعظيم بفضله اعتراف
التســبيح  "وتخصيصُ:البيضاوي يإقول المعنى

والعظـمـة الـقـدرةا أـثـار لن والـصـباحا بالمـسـاء
.     2أظهر" فيهما

ـلـىإ ـحـال ـمـن نتـقـالالل وقـتـان - أنهما4
وبقيــام بــالموتا التــذكير ييإعنــ بمــا ،حــال

ـمـن نـسـانإال يإنقـلـب عـنـدها فالغدوةا ،الساعة
ـ التي اليقظة لىإ كالموتا، هو يالذ النوم يـه

ـ يالت الظلمة من العالم ويإتحول ،3كالحياةا يـه
ـة ـة طبيـع ـىإ عدمـي ـور ـل ـذ الـن ـو ياـل ـة ـه طبيـع
لن بالـضـد ـفـالمر ـصـالآال دعـنـ وأما ،وجوديإة

والعالم الموتا، لىإ الحياةا من يإنقلب نسانإال
ـة الظلمة لىإ الخالصُ النور من يإنقلب الخالـص
بـعـدها يإـقـول ياـلـت ياـلـراز عـبـارةا يـهـ وتـلـك

أا ـهـذان يإحـصـل الوـقـتين ـهـذيإن ي"وـفـ ،معقـبـ
ـاهر يالقو العجيب التغيير من النوعان ول الـق

الموصــوفا الله إل التغيير هذا مثل على يإقدر
.4متناهية" الغير والقدرةا الباهرةا بالحكمة

ـعـن ـصـالآوال بالـغـدو التـعـبير دللة ووجه
عبارته- هو به توحى ما على - بالموتا التذكير

.6/525 ررالد ونظم ،4/2357 ،3/1427 الظلل ينظر 1
.7/380 يالبيضاو تفسير 2
من عنهما الله رضي ذر يوأب حذيفة حديث في جاء كما 3

وأمققوت، أحيا اللهم قال: باسمك فراشه لىإ وىآ إذا كان   أنه
وإليققه أماتنققا مققا بعققد أحيانققا الذي لله قال: الحمد استيقظ وإذا

رواه المققوت. والحققديث بعققد الحيققاةا هققو والنشققور ،النشققور"
ي والترمقققذ5049 داود  وأبقققو111 ،97 ،11/96 يالبخقققار
3413.

يلوسققآ وال10/295 وينظققر425/ 7 يالققرازأ تفسققير 4
.6  مجلد9/224
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ـشـبه ـمـن نـسـانإال يإـخـرج الـصـباحا "عـنـد أـنـه
وعـنـد ،اليقـظـة وـهـو الوـجـود ـشـبه لىإ الموتا

1النوم" لىإ اليقظة من نسانإال يإخرج شاءِالع

كان وإن الوقتين هذيإن ّصَُ: "خيالبقاع يإقول
والليـلـة الـيـوم ـمـن ـكـل بتـسـمية الدوام المراد
ـه، باســم ـذكر جزـئ ـدو: ال لـي ـن رشــاتنابالـغ ـم
والرـجـوع ـبـالموتا السكون وبالصيل: الموتا،

ـعـز الـلـه جلل بذلك فيستحضر العدم حال ىلإ
أاواح ذلك فيكون ،وجل أـمـا ،2تعظيـمـه" عـلـى يإ
الـسـاعة قـيـام عـلـى بهـمـا التـعـبير ةدلـلـ وـجـه

ـاء ســاعتيهما، "لنـــف ـث" ّالطــي أثـن .3والبـع
وزوال الخـلـق ّيـطـ على الظاهرةا الدللة عنو

بعـد الجسـديإة الراـحـة ـلـىإ خلودوال كلها الدنيا
الـسـتيقاظ بـعـد الـنـاس انتـشـار علىو ،البعث

ـوام بها يالت الضروريإة المور لىإ ـاتهم ـق ،حـي
تـعـالى: الله لقول تفسيرها يف يالبقاع يإقول

نـسـان/إ.. ال ـصـيلأأو بـكـرةا رـبـك اـسـم واذـكـر(
أـنـه وـتـذكركا ،مناـمـك ـمـن يامكق "عند أى)25

أا، إلـيـه ويإحـشـرهم الـمـوتى حـيـييإ عـنـدو جميـعـ
يوـطـ دنـيـاكا انقراض وتذكركا نهاركا ضنقراا

ـفـي وهو ،4الفصل" يإوم يإجادإ لجل العالم هذا
الفخر. المام ذكرها ما معنى

تختـلـف اـلـتى الوـقـاتا "ـمـن كونهـمـا- 5
ـاس أحــوال فيهــا ـر الـن أا وتتغـي ـر أا تغـي ظــاهر

أا والدخول قبلها عما بالخروج لوصفهم مصحح
ذـكـرها يإـسـتوجبو  ملـمـوس أـمـر وهذا ،5فيها"

ـكـل ـعـن وتنزيإـهـه التـسـبيح بمـجـامع ـسـبحانه
الروم آيإة في التسبيح أوقاتا ذكر فى إذ نقصُ

مـنـزها ـهـو اـلـذي التغـيـر من فيها ما إلى إشارةا
ووـجـود النـعـم ـمـن فيـهـا يإتـجـدد ـمـا وإـلـى عنه

ـدال البداع على القدرةا على الدالة الحوال اـل
أا قال لذا البعث على الخـطـاب إـلـى الكلم لفت
أا أـشـد لنه أ تنبيـهـ بـنـزع الـسـتغراق عـلـى ودال

أا (حين الخافض أدل لنه المحو تمسون) مقدم
ـي 6الصل وهو فيه النزاع الذي البعث على وـف
وابن جريإر وابن أحمد المام أخرج المعنى هذا

ـ يالسن وابن حاتم بيأ وابن المنذر ـل يـف عـم
ــوم ــة الـي ــ واـبــن يوالـطــبران والليـل همردويـإ

.12/452 يازأ الر 1
.3/179 الدرر نظم 2
.5/57 السابق 3
. 7/266 ،6/114 وينظر بتصرف، 8/276 السابق 4
.12  مجلد21/45 يوسآلال 5
.5/609 الدرر نظم ينظر 6
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قوله نسأ بن معاذ عن الدعواتا يف يوالبيهق
 :)براهيـمإ تعـالى اللـه سـمى لـم أخبركم أل

أـصـبح كلـمـا ليإـقـو كان نهأل ى؟ّوف الذى خليله
وحـيـن تمـسـون حـيـن الـلـه وأمـسـى: ـسـبحان

والرض الـسـمواتا ـفـى الحـمـد وـلـه تـصـبحون
أا ـو أـخـرج وفيه )،تظهرون وحين وعشي داود أـب

ـن عن يإهمردو وابن يالسن وابن يوالطبران اـب
(ـسـبحان يإـصـبح حـيـن ـقـال من: (قوله عباس

ـقـوله ـلـى إ.. تصبحون وحين تمسون حين الله
يـفـ ـفـاته ـمـا تخرـجـون) أدركا  وـكـذلك:تعالى
من فاته ما أدركا ييإمس حين قالها ومن يإومه،
ـلـىإ ؤديـإـةمال الخـبـار من ذلك غاير لىإ )،ليلته
عليه. والدالة المعنى ذلك

ــا6 ــوط - كونهـم ــا المـن ــع بهـم والمتطـل
ـلـىإ ـبـالنظر لتمـتـعا لىإ زمانيهما في بالصلةا

الـلـه عـبـد ـبـن جريـإـر لـحـديإث ،الكريـإـم الله وجه
 الـلـه رسول عند فيه: كنا يإقول الذى ي،البجل

إنكم(فقال:  البدر ليلة ييإعن القمر لىإ فنظر
1تـضـامون ل القمر هذا ترون كما ربكم سترون

عـلـى تغلـبـوا ل أن اـسـتطعتم ـفـإن  ،رؤيإته يف
ـل صــلةا ـوع قـب ـل الشــمس طـل ـا وقـب غاروبـه

قـبـل رـبـك بحـمـد وـسـبح( ـقـرأ ـثـم  )،ـفـافعلوا
ـوع ـل الشــمس طـل .2)39/ .. ق الغــروب وقـب
ـباب قطع لىإ إشارةا فيه: "حجر ابن يإقول أـس
والـشـغل ـكـالنوم ـسـتطاعةالل المنافـيـة الغلبة

ــك ومقاومـــة ــه ســـتعدادابال ذـل وقـــوله: ،ـل
ذـكـر عـمـا كنايإة وهو الغلبة، عدم  أى)فافعلوا(

ـشـعبة... فل روايـإـة فـى ووـقـع الستعداد، من
ـوا ـل صــلةا عــن تغفـل ـوع قـب .. الشــمس طـل
وقـبـل الـشـمس طـلـوع (ـقـوله: قـبـل الـحـديإث

والفجر، العصر صلةا يإعنى مسلم غاروبها) زاد
:اعيلمـسـإ ـعـن آـخـر وـجـه ـمـن همردويـإـ بنول

ـل ـوع (قـب ـلةا الـشـمس طـل ـبح، ـص ـل الـص وقـب
فيـمـا الخـطـابى . وقال3"العصر) صلةا غاروبها

الرؤيـإـة أن عـلـى يـإـدل الحافظ: "ـهـذا هعن نقله
هــاتين علــى بالمحافظــة هــالين يإرجــى قــد

ـبة "وجه أن العلم أهل وذكر ،4الصلتين" مناـس

زأدحام.اال ينف والمراد ضيم لكم يحدث ل أي 1
ومسلم7434 ،554 يالبخار أخرجه 2 داود وأبو ،633  

نبققاح نبققوا ،177ةماجقق وابققن ،2551 يوالترمققذ ،4729
.4/360 وأحمد7442

.2/26 يالبار فتح 3
.2/27 السابق 4
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ـر ـاتين ذـك ـد الصــلتين ـه ـر عـن ـة، ذـك أن الرؤيـإ
ـاتا، أفـضـل الـصـلةا ـد الطاـع ـاتين ثـبـت وـق لـه

ـمـن ذكر ما ،غايرهما على الفضل من الصلتين
وغاـيـر الـمـالع ورـفـع فيهـمـا الملئـكـة اجتماع

جازىُيإ أن فناسب الصلواتا، أفضل فهما ذلك،
النـظـر وـهـو العطايـإـا بأفضل عليهما ِظالمحاف

يـفـ اجتـمـاعهم ـفـى والحكمة ،تعالى الله لىإ
بعـبـادها تـعـالى الـلـه لـطـف من الصلتين هاتين

يـفـ ملئكـتـه اجتـمـاع جـعـل فقد لهم، وإكرامه
أحســن لهم شهادتهم لتكون هاعباد طاعة حال

"أن الحــديإث مــن يإســتفاد وممــا ،1شــهادةا"
ـع عنها لنه العباداتا أعلى الصلةا الـسـؤال وـق

ـه والـجـواب، ـىإ الـشـارةا وفـي ـاتين ـظـمِع ـل ـه
الطائفـتـان، فيهـمـا تجتـمـع لكونهـمـا الصلتين

الـشـارةا وفـيـه واـحـدةا، طائـفـة غايرهـمـا يوـفـ
أاأ ورد وـقـد المذكوريإن، الوقتين شرفا لىإ يإض

العـمـال وأن الصبح صلةا بعد يإقسم الرزق أن
طاـعـة يـفـ حينـئـذ ـكـان فـمـن النهار آخر ترفع
علـيـه يـإـترتب وهذا عمله، يوف رزقه يف بوركا

ـة ـر حكـم ـا بالمحافـظـة الـم ـاماوال عليهـم هتـم
غايرـهـا، عـلـى الـمـة ـهـذها تـشـريإف وفيه بهما،

ـانبي تشــريإف ويإســتلزم ـى ـه ـرها عـل ـه غاـي وفـي
ـار ـالغيوب الخـب ـذا ـب ـترتب وـه ـه يـإ ـادةا علـي زيـإ

ـمـن فـيـه نـحـن بـمـا الخـبـار فـيـه كـمـا يإمان،إال
الوامر يف ّظونتحف ّظنتيق حتى أحوالنا طبض

بـقـدوم الوـقـاتا ـهـذها يـفـ ونـفـرحا والـنـواهى
بحــب إعلمنا وفيه ،عنا ربنا وسؤال ربنا رسل

أا فيهم لنزداد لنا الله ملئكة ـ ـلـىإ ونتـقـرب حـب
ملئكـتـه ـمـع تـعـالى الـلـه كلم وفيه بذلك، الله

.2الفوائد" من ذلك وغاير

فيه يإقع ما شهرأو الغفلة، ّلَمح - أنهما7
ــرةا ــال المباـش ــتغالاوال للعـم ــالمو ـش ،3رـب

ـاهرها على المحمول الذكر فوجوب" ـا ـظ فيهـم
ـقـال الوـلـى، ـبـاب ـمـن غايرهـمـا يف له وجوب

الـلـه يإـفـرض عنهـمـا: ـلـم الله رضى عباس ابن
أا لها جعل إل فريإضة عبادها على أا، حد ثم معلوم
ـفـإنه اـلـذكر غاـيـر الـعـذر، ـحـال يـفـ أهلـهـا عذر

أا هل يإجعل لم تعالى يإـعـذر وـلـم لـيـه،إ يإنتهى حد
أا أا إل تركه يف أحد عقـلـه... ويإـجـوز على مغلوب

.28 ،2/27 السابق 1
 بتصرف.2/30 السابق 2
 مجلد18/258 ،9  مجلد15/377 يوسللا تفسير ينظر 3

. 5/166 ،والشهاب10
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ـك يإكــون أن ـىإ إشــارةا ذـل الصــبح يصــلت ـل
لـيـهإ أـشـير الم–  عليهما المواظبة لن والعصر

وقتيهما يف النسان ييإعتر بما صعوبتهما من
حامـلـة ،لله المحبة غاايإة على دالة-  الشغل من

الـصـلواتا ـمـن غايرهـمـا عـلـى المواظـبـة عـلـى
نظــم  وفى.1الولى" بطريإق الطاعاتا وجميع
أا الدرر تقويإة ،)ي(بالعش "قال ص: ليإة تفسير

أا للعامل ـراق) أإ(وال ،للغافل وتذكير ـ يـش يـف
يـفـ الـنـاس انشغال عند الشمس ارتفاع وقت

مــن والملذ كــلآبالم واشــتغالهم شــغال،أال
أا والفعـال، القوال أا لهـم تـذكير عـن وترجيعـ

ي وـفـ.2سبحانه" ربهم تقديإس لىإ مألوفاتهم
باـلـذكر الوقـتـان ـهـذان ّالمـنـار: "ـُخـصُ تفسير
ـبـذكر نـهـارها افتـتـح وـمـن ،النـهـار طرفا لنهما

أا كان ،به واختتمه الله تـعـالى يإراقـبـه بأن جديإر
فيهـمـا اـلـذكر ـهـمأو بينهـمـا، فيـمـا يإنـسـاها الو

ـرهما اللتين والعصر الفجر صلتا ـة تحـض ملئـك
تعالى الله عند ويإشهدان ،النهار وملئكة الليل

. 3الصحيح" فى ورد كما العبد عليه وجدا بما

ـا ذكرته فيما يإقدحا ول أ هـن بـعـض ـعـن نقل
ـم، أـهـل ـا العـل ـه ـقـال ـم ـآال ـب وـصـاحب يلوـس

ـذكر اختصاـصـهما يف الوجه نأ من الظلل باـل
لـصـقأ فيهـمـا اـلـذكر فيـكـون فراغ وقتا نهماأ"

يإـكـون الفراغ هذا محل لن ،صفىأو 4بالقلب"
ـب ـاء عقـي ـن النتـه ـا شــتغالاال ـم ةابأمورالحـي

بهــا، البدء ليوقب ةالدنيويإ للعمال ةاوالمباشر
.  حال كل في الله بذكر مطالب والعبد

مـا مخالفـة علـى ّالحـض هامقصـود - أن8
يإجتمـعـون ـكـانو "ـفـإنهم ،المشركون عليه كان
أةا الكعـبـة يف الصنام عبادةا على أا" بـكـر وعـشـي

يإـذكرون كـانوا أوقـاتا يفـ بالتسـبيح افـأمرو
 .5ر"والمنك شاءحالف فيها

من ٍيأ على الحكم أن البيان عن وغاني   
ـى الولى بالدرجة متوقف بقة،االس الوجه عـل

اليـإـاتا وـسـياقاتا الـحـوال مقاـمـاتا مدارـسـة
ـا ،بيانه سيأتى ما على ـذهاب أن كـم أن إـلـى اـل

 بتصرف.115 ،6/114 الدرر نظم 1
 بتصرف.6/370 السابق 2
.9/557 رضا يدرش لمحمد المنار تفسير 3
5/3087 الظلل  وينظر6 مجلد9/224 يلوسآال 4
.14/319يالرازأ5
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يإـقـال كـمـا الدوام بهما ويإراد يإطلقان الوقتين
أا فعله أا صباح ـمـا  عـلـى- علـيـه داوم إذا ومـسـاء
ـمـن عديـإـد يـفـ المفـسـريإن ـمـن ـكـثير ـبـه قال

ل  –النـيــن ذـكــر فيـهــا ورد ياـلــت المواـضــع
ـمـا وأقـصـى ،1بالتخـصـيصُ الـقـول مع يإتماشى

ملزـمـة للملئـكـة تسنى إذا أنه به القول يإمكن
يإمكنهم ل البشر بني فإن الدوام على التسبيح

ـل ـك فـع ـاجهم ذـل ـى لحتـي ـل إـل والـشـرب الـك
ومــأكول ملبوس من شابهه وما ذلك وتحصيل
تـلـك ـفـي بالتـسـبيح الـشـارةا فـكـانت ومركوب
الـلـه بتـسـبيح فيـهـا العبد أتى إذا التي الوقاتا

أول ـفـي رـبـه ـنـزها إذا وـهـو يإـفـتر، لم كأنه كان
ـه في مظهرها تعالى الله فإن وآخرها النهار أوـل

لن وذـلـك عقـبـاها، وـهـو آخرته وفي دنياها وهو
منهـمـا ويإفـهـم الطرفين يإنكر قد العموم مريإد

أولـكـم أن الـسـلم: (ـلـو علـيـه كـقـوله الوـسـط
المبالغة منه ففهم وسطكم يإذكر ولم وآخركم

فــإن للصلةا بالنسبة المر .. وكذا العموم في
صــرفا لــه حســب ركعــتين صــلى إذا العبــد

لـسـائر بالنـسـبة وهـكـذا التـسـبيح ـمـن ساعتين
سـبع صـرفا بأدائهـا ـلـه يإحصـل التي الصلواتا

هو ساعاتا سبع وهو له بقي فما ساعة عشرةا
ثـمـان ثـلـثيه لن وثـلـثيه، اللـيـل نـصـف بـيـن ـمـا

السبع بينهما وما ساعاتا ست ونصفه ساعاتا
أا لكان النسان نامه لو القدر وهذا ـثير ـه ـك وإلـي

أ إل الليل بقوله: (قم الشارةا ـل قليل .. المزـم
ـسـاعة ـهـي النـصـف عـلـى القلـيـل ) وزيـإـادةا4/

ـير ـبع فيـص ـاعاتا ـس ـروفة ـس ـى مـص ـوم إـل الـن
اللــه فيقــول القلــم، عنــه مرفــوع والنــائم
ـفـي تكليفه أوقاتا جميع صرفا عبدي لملئكته
عليـهـم الملئـكـة أيإـهـا لـكـم يإـبـق فـلـم تسبيحي
ـة نســبح بقــولكم: (ونحــن ادعيتــم إذا المزيـإ
سبيل ) على30/ .. البقرةا لك ونقدس نحمدكا

مثــل فمقــامهم مثلكــم هــم بــل النحصــار
.    2 عليين أعلى في مقامكم

    

بمكان. البداهة من وهذا لتنافيهما، 1
. 601  ،450/ 12 الرازأي ينظر 2
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ي  الثان     المبحث

صالآوال بالغدو التسبيح
بالحقيقة القائلين بين

بالمجاز فيه والقائلين
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أن إـلـى التأويـإـل أـهـل من واحد غاير ذهب
ـبـه الـمـر ورد يالت اليإاتا يف بالتسبيح المراد

.. صالآوال الغدو أو والبكار يالعش يوقت يف
ـذا الصــلةا، ـافظ أوردها ـك ـن الـح ـثير اـب ـن ـك ـع
عنهما: نقله فيما قال حيث ،والضحاكا الحسن

ـه "(يإســبح ـا ـل ـدو فيـه ـآوال بالـغ :يصــال) يإعـن
ابن عن جبير بن "سعيد روى  وبنحوها1الصلةا"

،2"الـصـلةا ـهـو القـرآن يـفـ تسبيح عباس: كل
ـا ـال كـم ـه ـق ـن ســعيد ـب ـد المســيب ـب ومجاـه

.3وقتادةا

ـه ـا وإطلـق ـن عليـه ـى اللزم إطلق ـم عـل
إطلق ـمـن ـهـو أو عنـهـا، كنايـإـة فـهـو المـلـزوم

وعلقـتـه مرسل مجازها فنوع الكل، على الجزء
والنكـتـة الـصـلةا، ـمـن جزء التسبيح إذ الجزئية،

ـ ذـلـك يـفـ ـه تـسـبيح عـلـى ـشـتملةم اكونـه الـل
أا "الزمان أن ووجهه الزمانية أو وتنزيإهه، ـثير ـك

يإقال: صــلى كما فيه يإقع ما به ويإراد يإطلق ما
ـراد الصــبح ـد ،صــلته والـم ـس وـق ـراد يإعـك فـي
ـا، أى الـصـلةا نحو: قربت زمانها بالصلةا وقتـه

ـالى: قوله فى قيل كما مكانها بها يإراد وقد تـع
.. النـسـاء/ ـسـكارى وأنـتـم الـصـلةا تقربوا (ول
.4بالصلةا: المساجد" المراد ) أن43

.3/303 رثيك ابن تفسير 1
 مجلققد18/258 يلللوسقق يالمعققان روح وينظر السابق 2

10.
.2/137 كثير ابن 3
الشقهاب حاشققية  وينظقر5  مجلققد7/232 يالمعان روح 4

4/ 103.
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يـفـ الـمـرادةا الـصـلواتا تـلـك تحديـإـد وفى
جريـإـر اـبـن "أـخـرج المـبـاركين الوـقـتين ـهـذيإن
عـن عبـارةا أنهمـا مجاهـد عـن حـاتم يأب وابن

باـلــذكر اّـصــُ وخ .. والعـصــر الـصــبح يـصــلت
ـعـن ـكـثير ابن الحافظ أخرجه كذا ،1شرفهما"ل

الـغـداةا، غدو: ـصـلةالبا يقائل: "يإعن عباس ابن
ـمـا أول العـصـر. وهـمـا ـصـلةا صال:آبال يويإعن

ذكرهماَــيإ أن ّحبَـفـأ الـصـلةا، ـمـن الـلـه فترضا
يطرـفـ وباعتبارهـمـا ،2عـبـادها" بهما رّيإذك وأن

ّبيإج بينهما يإقع فما ،النهار .فيهما الصلةا هُ

الـمـراد أن عـبـاس لـبـن أخرى روايإة وفى
والتـسـبيح الفـجـر، بـكـرةا: ـصـلةا "التـسـبيح من

عــن ياللوس أورد كما ،3شاء"ِالع أصيلأ: صلةا
أا قتادةا أـنـه إل عـبـاس اـبـن ـعـن وىُر مـمـا نـحـو

الـغـداةا ـصـلةا إـلـى الوقتين بهذيإن قال: "أشار
4بر"َالح عن يُور مما أظهر وهو العصر، وصلةا

الفـجـر ـصـلتا بأنهـمـا القائلة روايإته فى يإقصد
عشاء.ِوال

بالـصـيل: الـمـراد أن إـلـى جـنـح من وأبعد
أن مزعــب ،غربم: الّيوبالعش والعصر، الظهر
أوســائر النهار ساعاتا شمول بذكرهما المراد
ئالـشـي من يإقرب ما وأن والليلة، اليوم أوقاتا

:أابـعـد مـنـه وأـشـد ،5اـسـمه عليه يإطلق أن يإجوز
ـا، لـمـا العـشـاء، الصيل: صلةا بأن الزعم ذكرـن
النهــار أول عن عبارةا "البكار بأن الزعم وكذا
إـلـى النـصـف ـعـن عبارةا يوالعش النصف، إلى

ـر ـار آـخ ـدخل النـه ـه فـي ـ فـي ـاتا" ّلـك . إذ6الوـق
ـسـنذكر- ـمـا على - يإخلو ل والتى تيالبال القول

كدر. عن

المأمور جعل العلم أهل من طائفة وأجاز
الـلـه) بقـصـد (ـسـبحان التـسـبيح: ـقـول ـمـن به

أا- عناو قولأ - وتنزيإهه تعالى إجلله كل عتقاد
وإنـمـا الحقيـقـة، عـلـى فيه الحمل فيكون عيب

لـنـه وأـنـواعه اـلـذكر جمـلـة ـمـن التـسـبيح ّصَُخ
ـ ـه ييإعـن ـا "التنزيـإ ـوز ل عـم ـى يإـج ـه عـل ـمـن الـل
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عـلـى لـشـتماله اـلـذكر أكمل من فهو النقائصُ
ـع ـاء جواـم ـد، الثـن ـ ولن والتمجـي ـبيح يـف التـس

والنفاق الكفر أهل يإقوله مما التبرؤ إلى إيإماء
ـ ـه ـحـق يـف ـبيه ـحـق وـفـى الـل ـؤمنين  ـن والـم

تـعـالى: الـلـه ـقـول معـنـى فـى فيكون بدعوته،
ـم أن نال يإكون ما قلتم سمعتموها إذ (ولول نتكـل

)،16.. الـنـور/ عظـيـم بهـتـان هذا سبحانك بهذا
فـى تـقـال أن اللـه) يإـكـثر (سـبحان كلـمـة فإن

: ّيالنب كقول ليإليق ما نسبة من التبرؤ مقام
وـقـول يإنـجـس)، ل الـمـؤمن الـلـه! إن (سبحان

البيـعـة النـسـاء عـلـى  أـخـذ حين عتبة بنت هند
.1؟الحرةا يتزن أو الله يإزنين): سبحان ل (أن

تـعـالى: ـقـوله نأ حـيـان: الـظـاهر أبو قال
ـبح ـد (وـس ـر بحـم ـك) أـم ـبيح رـب أا بالتـس ـ مقروـن
أى: ـقـل ،اللـفـظ يـإـراد أن إـمـا وحينـئـذ بالحمد،
ـى: أ يإراد أو لله)، والحمد الله (سبحان يالمعـن

ـه ِثنأو السوء عن سبحانه نزهه ـل، علـي بالجمـي
عـنـد ـسـبح عطـيـة: (ـمـن اـبـن ذـكـرها ٍـخـبر يوف

،ـبـذنوبه غاربت تسبيحة سبعين الشمس غاروب
التنزيإه على ذلك حمل يإبعد مسلم: ل أبو وقال

ـالى الله بتنزيإه اشتغل والجلل. والمعنى: تـع
ـبـنا ّزـعـال حمـلـه ذلك وعلى  الوقاتا، هذها يف

ـد ـار ،الســلم عـب ـام واخـت ـراز الـم ـل ياـل حـم
يـفـ وـتـابعه الـشـركا ـمـن التنزيإه على التسبيح

إـلـى أـقـرب إـنـه الفـخـر: ـقـال ي،اللوـسـ ذـلـك
اليـإـاتا يـفـ ييإعن ،ذكرها تقدم ما وإلى الظاهر

ـت ـاء ياـل ـا ـج ـر فيـه ـل بالصــبر الـم ـر قبـي الـم
ـمـا عـلـى ـقـوله: (فاـصـبر يـفـ كـمـا بالتـسـبيح

الـشـمس طـلـوع قبل ربك بحمد وسبح يإقولون
)130.. ـطـه/ اللـيـل آـنـاء وـمـن غاروبـهـا وقـبـل

بحـمـد وـسـبح يإقوـلـون ما على صبراوقوله: (ف
ـل الشمس طلوع قبل ربك ـروب وقـب .. ق/ الـغ
ّبرها ـسـبحانه ) وقوله: لنه39 أ ـصـ ـمـا عـلـى أول

،والـشـركا الكـفـر وإظهار التكذيإب من يإقولون
ـعـن تـعـالى بتنزيإـهـه يإؤمر أن بذلك يإليق والذى
أا يإكون حتى قولهم أا لذلك مظهر .إليه وداعي

ـهـذها لتخصيصُ حينئذ وجه ل بأنه رضُواعت
بـذكرها، المـراد ـبـأن جيـبُوأ بالـذكر، الوقاتا
تـعـالى: ـقـوله ـفـى كـمـا اـلـدوام عـلـى الدلـلـة
)،28الكـهـف/ ،52النعام/ .. يوالعش (بالغداةا

إل يإعلـمـه ل لـمـر مزيـإـة الوـقـاتا لبعض أن مع
.11 مجلد22/48 والتنوير التحرير ينظر 1
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ـفـي ن) التبعيضيةِ(م يإأباها بأنه ُّدور تعالى، الله
أن اللـيـل) عـلـى آـنـاء (وـمـن ـطـه آيإة يف قوله
ـذها ـة ـه ـا الدلـل ـال: أن يإكفيـه ـل يإـق ـوع قـب طـل

فالزيإادةا والنهار، الليل لتناوله وبعدها الشمس
.. اـلــوقت خصوـصــية الـمــراد أن عـلــى ـتــدل

الثانـيـة- ـبـأن للـمـرةا - الـمـام قاله ما وعورض
ليـكـون بالـصـلةا الـمـر ،بالـصـبر بالمر النسب

ــك أا ذـل ــاد ــا إرـش ــمنه لـم ــوله تـض ــالى: ـق تـع
)،45.. البـقـرةا/ والـصـلةا بالـصـبر (واـسـتعينوا

أا بالتســبيح المر بحمل أوفق يالت المر وأيإض
.1بالصلةا المر على

ـمــن يأ عـلــى بالتـســبيح الـمــر وحـمــل
فيـهـا ـسـتالتب  مـمـا.بهذا السابقين، الوجهين
ـ ـ بطريإـقـة نـجـزم أن يإـسـعنا ول ،قالطراـئ يـه

ـراد المعنى فهم إلى أقرب ول أسلم ـن ،الـم ـم
الشــأن هذا يف الترجيح أو الحسم أمر كلن أن

ـذان ،أحوالها نائروق اليإاتا قاتااسي إلى - فـه
ــ ــديإر يـف ــانيتـق ــدهما - كافـي وكفيلن وـح

ـظـاهرها التـسـبيح من المراد كان إذا ما بمعرفة
الـصـلةا. إذ بمعنى فيكون التجوز منه المراد أو

ـن ـافا ـم ـل أن الجـح ـل نحـم ـاتا ـك ـرةا اليـإ الـم
واـحـد، معـنـى على الوقتين كيإنذ يف بالتسبيح

ـا أو ـى-  نجعلـه ـددها عـل ـوع تـع ـياقاتها- وتـن ـس
واحدةا. وتيرةا على سيرت

النـمـط ـهـذا عـلـى التية آيإاتاال من فهناكا
ما سيما الصلةا، تواقيت حول حديإثها ّيإنصب ما

يإعنــى (الطرفا) الذى بلفظ الوقتان افيه ذكر
عـلـى مـنـه ـجـاء ـمـا ـسـواء أوآـخـرها، النـهـار أول

ـسـبحانه: (وأـقـم ـقـوله يـفـ كـمـا التثنية صيغة
أا النهار يطرف الصلةا .. ـهـود/ اللـيـل من وزلف

من عز قوله يف كما الجمع بأسلوب أو )،114
بحمـد وسـبح يإقولـون مـا علـى قائل: (فاصبر

وـمـن غاروبهـا وقبـل الـشـمس طلوع قبل ربك
ـاء ـل آـن ـبح اللـي ـرافا فـس ـار وأـط ـه/ ..  النـه ـط
130(.. طـلـوع (قـبـل بلفظ فيه ذكرا ما  وكذا 

ـسـالفة اليإـة فـى غاروبها) كما وقبل الشمس
فاـصـبر(ـسـبحانه:  هـقـول يـفـ ونظيرها  الذكر،

طـلـوع قـبـل رـبـك بحمد وسبح يإقولون ما على
فـسـبحه اللـيـل الـغـروب. وـمـن وقبل الشمس

..40 ،39 ق/ .. الـسـجود وأدبار ـكـان ـمـا  أو) 
وينظققر بتصققرف،9 مجلققد313 ،16/412 يالمعان روح 1
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ـهـو مـمـا الـخـرى الـصـلةا أوقاتا سرد يف أاّنص
ـول يف الحال كما ذكر ما معنى يف ـالى: هـق تـع
تـصـبحون. وحـيـن تمـسـون حين الله فسبحان(

ـه ـد وـل ـ الحـم أا والرض الســمواتا يـف وعشــي
 فمـثـل ..ـ)ـ 18 ،17.. الروم/ تظهرون وحين

معنى على فيه بالتسبيح المر حمل يإجمل هذا
ـلةا ـة لـيـس إذ الـص ـاهو ثـم ـى أدل ـم ـد عـل تحديـإ

ـواقيت ـلةا ـم ـى الـص ـه عـل ـ وـج أا ّيالتقـص ـ كتاـب
وـمـا أوأـصـيل أبـكـرةا الـشـمس حرـكـة من ،وسنة
على يإطرأ وما حولها الرض دوران إبان يإحدث
ـة تغيراتا من غاروبها إثر الرض ـاقب كونـي ٍوتـع

والنهار. لليلا

ـحـق ـفـى ـجـاء مـمـا التـسـبيح ـمـن وهـنـاكا
ـمـن ـشـرائع يف كان ما لىإ ىءِيإوم ما النبياء،

ـن نحو على لهم كانت صلةا من قبلنا ـ معـي يـف
ـمـن آخر ضرب وهذا ،انتهائه وقبيل النهار أول

أ الفيروزاـبـادى ذكرها التسبيح ـشـأنه ـفـي ـقـائل
ـجـاء وـمـا الملئـكـة ـحـق يف ورد ما ّدعد أن بعد
ت محمد نبينا حق فى ا... ال للنبـيـاء، ي: "وأم

يإحيى: (قال ولدةا على علمة ،لزكريإا فالولى
ّيبالعـشـ وـسـبح(: هقول لىإآيإة)  يل اجعل رب
وـصـيته في يالثان )،41عمران/ .. آل بكارإوال

التـســبيح: وظيـفــة محافـظــة عـلــى لـقــومه
ـرةا اســبحو أن إليهــم (فــأوحى أا بـك .. وعشــي

ـم/ ـالث )،11مريـإ ـ والـث ـة يـف ـال موافـق الجـب
التـسـبيح يـفـ ـلـداود والطير والحيتان والظباء

،1)"18/ص..  والـشــراق ّيبالعـشــ (يإـســبحن
ـه معـنـى ل كـسـابقه وـهـذا عـلـى بالحـمـل إل ـل

عـلـى ـتـدل آثـار ورود ـمـن سـيأتى لمـا المجـاز
الوـقـتين ـهـذيإن يف لهم كانت صلةا مشروعية

ـشـبهأ  هـمـا- النـهـار أول ركعتين بتأديإة يتقض
ـتين - الغراء شريإعتنا يف الضحى بصلةا  وركـع
انتهائه. قبيل

يـفـ بتـسـبيحه يـإـاتاآال أـخـبرتا ـمـا هـنـاكاو
ـا يإمـكـن ل بما ينالمبارك الوقتين ول فهـمـه لـن

ممــا يإحدث الذى ذاكا نحو من ،إدراكه لنا يإتأتى
ـورُيإ ل ـع أن تـص ـه يإـق ـه كلم مـن أو ـصـلةا أو نعـي

اـلـتى والحادـثـاتا الجـمـاداتا من ها،نبصر سجود
يف من يإسجد شأنها: (ولله فى سبحانه يإقول

أا والرض الســمواتا أا طوعــ وظللهــم وكرهــ
إـنـا(ويإـقـول:  )،15.. الرـعـد/ ـصـالآوال بالغدو

.2/287 التمييز يذو بصائر 1
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والـشـراق يبالعش يإسبحن معه الجبال سخرنا
يـفـ دـخـوله ـمـع ـضـرابهأو هذا ). فإن18.. ص/
الـسـمواتا ـلـه تـعـالى: (تـسـبح الله قول عموم
إل يئـشـ ـمـن وإن فيـهـن وـمـن والرض السبع
.. تـسـبيحهم تفقـهـون ل ولـكـن بحـمـدها يإـسـبح

بشريإتنا حدود يف - منه يإتأتى ل ،)44السراء/
فعــل منه يإصدر ول معرفتنا- قول نطاق يوف
.الكرامة أو المعجزةا سبيل على منه كان ما إل

معـنـى عـلـى يإحـمـل أن ـهـذا بمثل فالليق
1طواعـيـة ـعـن يإـصـدر اـلـذى والتـسـخير نقياداال

وـجـه عـلـى أو بالكنايـإـة، ـسـتعارةااال سبيل على
فهــو هلخالق فيه المر يإخول أن على الحقيقة
خلقه. بأسرار العليم سبحانه

ـاكا ـن وهـن ـا يال ـم ـر ســبق ـم ـا َالـم فيـه
- فناـسـب ،بالذكر ُالمر الوقتين، يف بالتسبيح

أا أـنـواعه ـمـن أاواـحـد التـسـبيح لكون ـمـن وفـرد
عـلـى الخاص عطف قبيل من يإجعل نجملته- أ

هـيـف التـسـبيح معـنـى نيـكـوف يوبالـتـال الـعـام،
يـفـ ذـلـك مـصـداق ملأتت نأ ولك ظاهرها، على
ترـفـع أن الـلـه أذن بـيـوتا يـسـبحانه: (ـفـ قوله

ـذكر ـا ويـإ ـه يإســبح اســمه فيـه ـا ـل ـدو فيـه بالـغ
النور/ صال. رجالآوال جل وقوله ،)37 ،36.. 

أا الـلـه اذـكـروا آمـنـوا اـلـذيإن أيإها ايإ(ذكرها:  ذـكـر
أا ،41.. الـحـزاب/ وأـصـيل بـكـرةا وـسـبحوها كثير

اـلـذكر عـلـى قتصاراال عند لّفضُيإ ... كما "42
نـحـو يـفـ الـشـأن ـهـو كـمـا الوـقـتين نفس يف

ـصـيلأ.أو بـكـرةا رـبـك اـسـم واذكر(تعالى:  قوله
أ ليل وـسـبحه ـلـه فاـسـجد اللـيـل وـمـن .. ـطـويإل

على فيه المطلق يإحمل  أن)26 ،25نسان/إال
المقيد.

مراـعـاةا أن ،الـبـاحث لـيـهإ يإطمـئـن يفالذ
عتـبـــاراال يـفـــ ووـضـــعها الـضـــوابط ـهـــذها

أو التـسـبيح ـمـن الـمـراد تحديإد عند وملحظتها
ـذكر ـ اـل مـمـا ـهـو ـصـال،آلوا والـغـد يوـقـت يـف
،القرآني النصُ إليه يإهدفا ما فهم على يإساعد

ـون ـن ويإـك ـف ـم ـور التكـل ـن التســويإة والـج بـي
ـا النصــوص ـى وجعلـه ـو عـل ـا نـح ـل ـم ـل فـع ّـج

منـهـا يـإـراد أن ـمـاإ واحد، نمط على المفسريإن

السماء لىإ استوى ثم( :تعالى الله قول مع ليتوافق   1
ًا ائتيققا وللرض لهققا فقال دخان وهي ًا أو طوعقق اأتينقق قالتققا كرهقق

.)11.. فصلت/ طائعين
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ـه بـقـول ـظـاهرها عـلـى المعـنـى وحـمـل التنزيـإ
. هـكـذا. الـصـلةا منـهـا يـإـراد أو  الـلـه)، (سبحان

فيـمـا نظـر نـعـامإ ول لمواقعـهـا بـصـارإ ما دون
اـلـوجه عـلـى حملـهـا عـلـى القراـئـن ـمـن نيإعـيـ

ـمـال النـصـوص تحميل ذلك عن ويإنشأ ،الصحيح
بقراـئـن الـسـياق يـإـدل عـمـا ـصـرفها أو تحتـمـل
.منها الله مراد تحديإد على الحوال

ـر ـي ولنبـح ـاق ـف ـك أعـم ـاتا، تـي ـا اليـإ كيـم
المـعـاني عـلـى الوـقـوفا خلل من – لنا يإتسنى

وجههــا على - التعرفا التسبيح من المقصودةا
فيـهـا بالتـسـبيح الـمـراد ـكـان إذا وـمـا الـصـحيح،

التـخـاطب، اـصـطلحا ـفـي لها الموضوع ظاهرها
الـحـوال وقرائـن الـسـياق بمعونة به المراد أم

ـذا اعتلق له فيه، المر  أن أم التجوز، وذاكا بـه
ـة ـفـي عاشور ابن قال ما على فيكون المقدـم

ـا تـسـمح التي المحامل التاسعة: "فمختلف بـه
ـه، وإعرابه وتراكيبه القرآن كلماتا ـن ودللـت ـم

وبديإع وكنايإة، وصريإح ومجاز، وحقيقة اشتراكا
ــم إذا ووـقــف، ووـصــل ــى تـفــِض ـل خلفا إـل
عـلـى الكلم حـمـل يإجب السياق، من المقصود
ـا" ـة . ولتـكـن1جميعـه ـا ـحـديإثنا بدايـإ يإحـسـن بـم
ـفـي ـلـه وـضـع ـمـا لغير التسبيح، من استخدامه

التخاطب.     اصطلحا

التـسـبيح     حـمـل     فـيـه     يإجـمـل     أولأ: ـمـا
المجاز     على     النهار     ي  بطرف

:  الصلةا     مواقيت  ب     منها     يإتصل     ما  - 1

يلجن عندما فإننا ذكرها سبق عما أاعوتفريإ
فيهـمـا اـلـوارد وـطـه ـهـود يـسـورت يـفـ البصر
أا التـسـبيح ـعـن تتـحـدث ياـلـت يـإـاتاآال ـمـن بعـضـ
الـسـورتين ـهـاتين أولى أن نجد ،النهار يطرف
ـمـن أن نلـحـظ كـمـا ،منـهـا آيـإـاتا ثلث عدا مكية
الـصـلةا وأقم(ذكرها:  جل قوله الثلث هذها بين

أا النهار يطرف )،114.. ـهـود/ اللـيـل ـمـن وزلف
ـهـاتين ـثـاني ىإـلـ أـخـرى كرةا البصر وبإرجاعنا

ـقـوله ـعـدا مكـيـة ـكـذلك أنـهـا ـنـرى الـسـورتين
بحـمـد وـسـبح يإقوـلـون ما على فاصبر(تعالى: 

ـا. وـمـن وقبل الشمس طلوع قبل ربك غاروبـه
ـى. لعلك النهار وأطرافا فسبح الليل ناءآ ترـض

عاشققورفي ابققن للطققاهر التاسققعة المقدمققة ينظققر 1
.  1/97التحريروالتنوير
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أا به متعنا ما الى عينيك تمدن ول ـ ـم أزواـج منـه
رـبـك ورزق فـيـه لنفتنـهـم اـلـدنيا الحـيـاةا زهرةا

أاوأبقى .)131 ،130طه/ .. خير

فيـمـا التبـصـر ـمـن مزيـإـد الى يإدعونا وهذا
فاليإـتـان ،التـسـبيح ـمـن المراد فهم على يإعين

ــان ــدثتا اللـت ــن تـح ــ ـع ــار يطرـف ــ النـه يـف
ـفــرض بـعــد أى بالمديإـنــة نزلـتــا الـســورتين،

وفى والمعراج، سراءإال ليلة الخمس الصلواتا
أختها يوف وفيها صراحة، بالصلةا أمر إحدهما

المة فقهاء أعمل وقد الصلةا، قيتاتول تحديإد
ومـمـا اـمـمنه يإـسـتنطقوا ـمـايك قولهمع فيهما

ـسـبحانه: ـقـوله نـحـو ـمـن ـشـاكلتهما عـلـى جاء
ـل غاـسـق لىإ الشمس لدلوكا الصلةا أقم( اللـي

مــواقيت ،1)78.. الســراء/ الفجــر وقــرأن
ـمـن الـمـؤمنين عـلـى الـلـه فرضها يالت الصلةا
عليـهـا، بالحـفـاظ كلفـهـم أن بعد وجعلها عبادها
أا أا كتاب الـسـلم يـفـ يإمـثـل كـهـذا ٌوأـمـر ،موقوت

فرض ما أولو  ه،ب إل ليإقوم يالذ الديإن دوعم
يإوم العبد عنه يإحاسب ما أولو عبادها على الله

ـة ـه رـسـول وـصـية وأـخـر القياـم ـه  الـل .. لمـت
إلـيـه يإـشـير ـمـا الـقـرأن يـفـ يإوـجـد أن يإستأهل

معالمه.  ويإحدد

هـنـا الـبـاحث ضمير في استقر ما أن على
ـل حالية قرائن نظرها وجهة من يإعد ـة ـب ولفظـي

التســبيح من المراد جعل كفة من ترجح كذلك،
ـدل ،الصــلةا ـى وـت يبطرفــ المقصــود أن عـل

ـقـال ـمـا على والعصر الصبح صلتا النهار: هما
قتادةا ارتآها كماو ،تيهروايإ إحدى يف الحسن به

والجمهور. زيإد وابن والضحاكا

آيإة تفسير يف كثير ابن الحافظ ذكرها وما
قبل نزلت اليإة هذها كونت "أن احتمال من هود

 بنـاء2الـسـراء" ليلـة الخمـس الصـلواتا فرض
عن روى ما على بالمديإنة الخمس فرضية على

حادـثـة لوـقـوع الـقـول، زخرفا من هو الحسن،
ـراج الســراء ـل والمـع وفرضــية الهجــرةا، قـب

ســعد ابن أورد فقد التحقيق، عند ليلته الصلةا
الهـجـرةا قـبـل ـكـانت أنـهـا الـكـبرى طبقاته يف

تصبحون. وحين تمسون حين الله قوله: "فسبحان وكذا 1
ًا والرض السققموات يفقق الحمد وله .. تظهققرون وحيققن وعشققي

"18 ،17الروم/
.2/473كثير ابن تفسير 2
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أا، عشر بثمانية ومسلم يالبخار أخرج كما شهر
يـفـ الصلةا فرضية على يإدل ما صحيحهما يف

ةقـصـل ـسـردهما يفـفـ المبارـكـة، الليـلـة تـلـك
 يالـنـب نأ اذـكـر بطولـهـا، والمـعـراج الـسـراء

ليهإ الله وحىأو المنتهى، سدرةا لىإ به هبُذ(
الـصـلواتا فرـضـت .. وفيـهـا أوـحـى ـمـا عندـئـذ

 ـقـوله أخرـجـا كما  )،المسلسين على الخمس
قريـإـش يـكـذبتن لـمـا(مـكـة:  كـفـار تـحـدى عـنـد
ـدس بيت يل الله ىّفجل 1جرِالح يف قمت المـق

2)إلـيـه أنـظـر وأـنـا آيـإـاته ـعـن أخبرهم فطفقت

ـة صبيحة يالسيرةا: "وف هفق صاحب يإقول ليـل
ّلو جبريإل جاء السراء كيفـيـة  الـلـه رسول مع
ـا، الـصـلةا ـان وأوقاتـه ـه وـك ـل الـسـلم علـي قـب

أا ركـعــتين ييإـصــل الـصــلةا مـشــروعية ـصــباح
عليـه إبراهـيـم يإفـعـل كـان كما أمساء امثليهمو

 .3السلم"

فا)َ(الـطـر ـل ياللغو المدلول بأن والقول
ـل على يإعين ل ،يئالش نهايإة وهو ـى حـم المعـن
ـــب يـإـراد أن يإـجـوز أنهـبـ علـيـه رديـإـ ،الصلةا على

معانيه أحد فإنه ىء،يالش من (الطرفا) طائفة
قريإـنـة يإـعـد ومما ،4والقاموس الصحاحا يف كما

يـفـ التسبيح حمل أمر من ذكرتا ما صحة على
وجعـل ،الصـلةا معنـى علـى المقـام هـذا مثل
الجزئـيـة لعلـقـة المرسل المجاز قبيل من ذلك

ـمـا الـكـل، وإرادةا التـسـبيح وهو البعض طلقإل
من يالليث وهب عن فضالة عن الحاكم أخرجه

)العـصـريإن عـلـى ـحـافظ(ـلـه:  ـقـال  يالنب أن
قــال:  الله؟ رسول يإا ناالعصر امو قال: قلت

..) غاروبـهـا وقـبـل الـشـمس طلوع قبل صلةا(
ـل أوقاتا ذكر أفادها ما هذا إلى ُأضيف فإذا اللـي
عـلـى ظاهرةا دللة من الذكر سالفة اليإاتا فى

المتعينة الخرى الصلواتا وتحديإد المراد تعيين
ر ازداد فيهـا أا الم مـا صـحة لنـا وتأكـد وضـوح

التأويإل أهل من كثير لدى  ترجح فقد ارتأيإناها،
:هاذـكـر ـجـل هـقـول يـفـ الواردةا الزلف صلةا أن

أا( المـغـرب ـصـلتا بـهـا د  ـمـرا)اللـيـل ـمـن وزلف
الكعبة. بجوف ساعيلإ حجر يعني 1
،3430 ،3393 ،3207 يالبخار أخرجه المعراج حديث 2

يوالنسققائ ،3346 يوالترمققذ ،265 ،164  ومسققلم3887
المطققول صآعصققعة حقديث مقن  كلهققم223 ،1/217 ،8/346
.)مطيالح في أنا فيما(بلفظ: 

.116 ص يللبوط السيرةا هفق 3
ولسققان ، والصققحاح ،3/162 المحيققط القققاموس ينظر 4

طرف).  (مادةا4/2659العرب
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ـو لدّي جحتر ما على - وهذا ،والعشاء أا- ـه ـ أيإـض
وـهـو مـقـابله حـمـل يـفـ الدخل لكونه المختار
ـمـع والوـفـق ـظـاهرها، النـهـار) عـلـى ي(طرـفـ

ـاء طه: (ومن آيإة يف ذكرها جل قوله ـل) آـن اللـي
ـد ـول بـع ـبحهـق ـد : (وـس ـك بحـم ـل رـب ـوع قـب طـل

1)131 ،130.. ـطـه/ غاروبـهـا وقـبـل الـشـمس

فـسـبحه) بـعـد اللـيـل (وـمـن ق آيـإـة يـفـ وقوله
الـشـمس طـلـوع قـبـل ربك بحمد قوله: (وسبح

).40 ،39ق/ .. الغروب وقبل

التـقـديإم يـفـ أوـلـى ـكـان ـكـذلك ـكـان وما
ـمـن قـيـل مـمـا الصلةا معنى على الحمل يوف
أا) ق معنى أن أاُ(زلف ـهـذا عـلـى حـقـه فيكون ،َرب

يأ الـصـلةا عـلـى يإعطف الكشافا- أن يف -كما
أا الصـلةا وأقـم النهـار يطرف الصلةا أقم زلفـ
ـه لىإ بها تتقرب صلواتا أي ،الليل من ـز الـل ـع

أا كان وجّل ـى والوتر العشاء أو ، عليه واجب عـل
ـا ـب ـم ـه ذـه ـوع أو أبوحنيفــة، إلـي ـا المجـم كـم

ـهـذها ـمـن ٍـبـأى القول إذ 2،الجمع ظاهر يإقتضيه
ابن نقله ما مع وبخاصة ،كدر عن يإخلو ل راءآال

اـبـن روايـإـة ـفـى "الحسن عن والشوكاني كثير
أا عنه فضالة بن مباركا عن المباركا مــن (وزلف

رـسـول ـقـال ،والعـشـاء المـغـرب يالليل) يإعـنـ
والعـشـاء) ـكـذا المغرب الليل زلفا هما(:  الله
والضــحاكا وقتادةا كعب بن ومحمد مجاهد قال
أ ،3والعـشـاء" المـغـرب صلةا أنها أن ـعـن فـضـل

يإمـكـن والعـشـاء المـغـرب يلصلت أديإةتال تكرار
ســبق عما ناهيك  الجمع، معنى معه يإتحقق أن

ـشـاكلتها عـلـى ـجـاء ـمـا ّوـجـل هود آيإة أن ذكرها
مـعـه يإتلـئـم وـهـذا بالمديإنة، نزل قد ،تقدم مما
   ذكرنا. ما

أا معنى يف يويإأت اللـيـل) ـقـوله ـمـن (زلف
وـهـو - الـنـاء اللـيـل) إذ آناء طه: (ومن آيإة يف

ـوزن ـال ـب ـردها أفـع ـ ومـف ـاءي(إـن ـو) بالـي ) و(أـن
والقـصـر- و(إنا) بالكسر الهمزةا، وكسر والواو

4والعـشـاء" المـغـرب "وقـتـا ترـجـح ـمـا على هو

،9  مجلققد16/411 ،7  مجلققد12/234 يلوسققآال ينظر 1
.7/380 الشهاب حاشية  وينظر14  مجلد26/290

2/297 والكشققاف7  مجلققد12/234 يلوسققآال ينظققر 2
.3/175 كثير وابن ،5/248 الشهاب وحاشية

.2/532 القدير  وفتح2/473 كثير ابن تفسير 3
.8  مجلد16/338 التحرير 4
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تـعـالى: الـلـه مفرداته: "ـقـال يف الراغاب قال
.1وقته" ) أى53.. الحزاب/ إناها ناظريإن (غاير

ـفـي التـسـبيح لمعنى صريإحة إشارةا يوف
أن إلى واحد غاير "ذهب ق آيإة يف الوارد الليل

إطلق ـمـن أـنـه عـلـى الـصـلةا بالتـسـبيح المراد
وعلـيـه المـلـزوم، وأ الـكـل على اللزم أو الجزء

وقـبـل الـصـبح الطـلـوع قـبـل الـصـلةاب المرادـفـ
والجمهور زيإد وابن قتادةا قاله العصر، الغروب
ـن الوسط يف الطبراني وأخرجه ـاكر واـب عـس

أا، الـلـه عبد بن جريإر عن اللـيـل) (وـمـن مرفوـعـ
بـعـد الـسـجود) النواـفـل (وإدـبـار العتـمـة ـصـلةا

ـن عن جريإر ابن أخرجه كذا المكتوباتا ـد" اـب زيـإ
 2تفسيرها. يف اللوسي عليه ونصُ

ـوجه ـ واـل ـاماال يـف ـاء ـــب هتـم ـل) (آـن اللـي
لىإ النفوس فيه تميل وقت الليل "أن ه،وزلف

الـصـلةا أداء يـفـ تـسـاهليإ أن خـشـىُفي ،ةعالد
له: "لنوبـقـ ياـلـراز الفـخـر ـلـه  وعـلـل3فـيـه"

،أـكـثر والهـمـة- فـيـه القـلـب جمع ي-أ الجمعية
وتعطيل حركاتهم وهدوء الناس لسكون وذلك

وـلـذلك العـمـال، نـعـو الحرـكـاتا عن الحواس
ـهـى اللـيـل ناـشـئة وتـعـالى: (إن ـسـبحانه قال
أا أشد ـ ) وـقـال:6.. المزـمـل/ أقيل وأـقـوم وطـئ

أا الليل آناء قانت هو (أمن أا ساجد ـ يإـحـذر وقائـم
وـقـت الليل نأ) ول9.. الزمر/ ربه رحمة ويإرجو

ـكـانت العبادةا لىإ صرفا فإذا والراحة السكون
أدـخـل فكانت ،أتعب وللبدن أشق النفس على

 .4والفضل" الجر استحقاق يف

(ـطـرفا) لجـمـع البلغاية النكتة أن أيإيربو
فـسـبح اللـيـل ـنـاءآ  (وـمـنشأنه: جل قوله فى

للنـهـار أن ـمـن الرغـاـم النـهـار) عـلـى وأطرافا
الـصـلةا وأـقـم(: هقول فى ذكرهما ورد طرفان
الجمــع حــال يفــ وقــوعه )،النهــار يطرفــ

التثنـيـة ـحـال يـفـ (ـسـبح) ووـقـوعه ـــل معمولأ
إلى يإشير ما هذا يالصلةا) وف (أقم ـل معمولأ

أا فيـهـا الـمـر ـكـان نإو الصلةا أن عـلـى قاـصـر
ترـجـح ما على وهما خرها،آو أوله النهار يطرف

ـسـائر يإخـلـو أن ييإعـنـ ل والعصر) ـفـإنه (الفجر

.29 ص نآالقر يبرغا يف المفردات 1
.14  مجلد26/290 يلوسآال 2
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للـسـان وـشـغل لـلـه تـسـبيح ـمـن المـسـلم يـإـوم
يإتــم طرفــان للنهــار كــان إذا نــهأو بــذكرها،
أا تـشـغل ل ياـلـت الـصـلةا بتأديـإـة ـشـغلهما حـيـز

أا آـخـران طرـفـان ثـمـة ـفـإن اـلـوقت، ـمـن ـكـبير
ـا ييإنبغ النهار ساعاتا سائر يإستغرقان ملؤهـم

لـصـاحب والتنزيـإـه بالتـقـديإس ،ـسـابقيهما ـمـع
انتهاء عند أولهما ،جلله جل والكبريإاء العظمة
النـهـار ـمـن الول الـطـرفا ـمـن الول النـصـف

الـفـق، ـقـوس يـفـ الـشـمس ـسـير طرفا وهو
بـالزوال، عنـه والمعـبر وسـطه، سيرها وبلوغ
الـقـوس ـمـن يالثان النصف تداءبا عند يوالثان
يالـثـان النصف من الول الشطر يإوافق يوالذ

ـة للنهار فيكون ،النهار نم ـه أـطـرافا أربـع أوـل
ـان نصفه وأول لولا نصفه خرآو خرها،آو 1يالـث

ـافض نزع ولذا بالتسبيح مستغرق والكل .. الـخ
ـ والعصر الصبح فضيلة على الدللة وتكون يـف

أوجه من(الطرفا)  مفردةا فيها المجموع آيإةال
:هي ثلثة

قبل ربك بحمد وسبح(قوله:  يف التقديإم
ـوع ـل الشــمس طـل ـر ،ا)غاروبهــ وقـب والتكريـإ

النهار)، (أطرافا تحت مندرجين ثانية بذكرهما
التعمـيـــم بـعـــد باـلـــذكر ختـصـــاصاال وإرادةا

ـار، ـسـاعاتا عـلـى المـشـتمل بـضـميمة أو النـه
ـسـاعاتا لجمـيـع المـسـتغرق ،الليل) (آناء قوله

ـوم ـة الـي أا والليـل ـ ـذكر ،اهتماـم ـل ـك ـد جبريـإ بـع
واـلـروحا الملئـكـة ـقـوله: (تـنـزل يـفـ الملئـكـة

ـا ـدر/ فيـه ـلةا ،)4.. الـق ـد الوـسـطى والـص بـع
أا الـصـلواتا عـلـى ـقـوله: (ـحـافظوا يـفـ جميـعـ
ـرةا/ الوـسـطى والصلةا الصلواتا ،)238.. البـق

لـصـلةا المخـصـصُ النهار آخر وقت ضيقل وذلك
ل كنت نإو ،2نوم وقت الصبح ولكون المغرب،

ـة من ذلك يف ستئناساال يف أابأس رىأ إمكانـي
أ طرفا جمع يف السر يإكون أن كون من حاصل

(أل) فتكون ويإعود، نهار كل يف يإتكرر الطرفا
ويإـكـون نـهـار ّلـكـل الـشـامل للجنس النهار يف

والظهر الضحى يصآلت إدخال رينيالخ هذين مع سوغيو 1
وبدايققة الول، النهار طرف من لوال النصف نهاية في لكونهما
التسققبيح حمققل لققه. ويكققون يالثققان الشققطر مققن خرآال النصف

وهققو ،الكققل وإرادةا البعققض طلقإل المجققازأ على حينذاك فيهما
اسعبق ابقن عقن يرو لمقا الموافق وهو عليه شتمالهاال الصلةا

يلوسققآال تفسير [ينظر الضحى وقت على الغداةا حمل أنه من
.]10  مجلد13/58
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أو طرفان، ٍلكل نأو النهار تعدد باعتبار الجمع
وـهـو المثـنـى على الجمع إطلق باب من يإكون
كـقـوله اللـبـس أمن عند العربية يف فيه متسع

)،4.. التحريإـم/ قلوبكمـا صـغت فقـد(تعـالى: 
ـذ ـا جمعــه حســن يواـل ـى هـن وقــوعه ٍأّى عـل

ـاكلة ـع مـش ـر لجـم ـو آـخ ـن ـه ـوله: (وـم ـاء ـق آـن
ـل) ـا ،1اللـي ـن ومهـم ـن يإـك ـر ـم ـد أـم ـع فـق أجـم

بمعنى طه آيإة في التسبيح أن على المتأولون
هل وعلل عطية ابن الجماع هذا ساق الصلةا،
أ التسبيح فعل صار بقوله: "لذلك الطاهر منزل

   2صّل"  معنى في لنه اللزم منزلة

ـة ـتينآال يإردتـصـ يـفـ والنكـت الكريإـمـتين يـإ
العلم ،بالتـسـبيح الـمـر قبـيـل بالـصـبر بالمر

،اـلـدنيا بئمصا شتى يف به يإستعان ما بأعظم
عـلـى التـسـبيح حـمـل شأن من يإعضد مما وهذا

ـه التـشـيع على نويإعي بل الصلةا، معنى ـ ـل يـف
ـ استعماله على القرائن دلت ما سائر ذاتا يـف

ليـكـون بالصبر المر مع النسب هو إذ ،المعنى
واـسـتعينوا(تـعـالى:  ـقـوله هتـضـمن لما أاإرشاد

.3)45.. البقرةا/ والصلةا بالصبر

ـاتا ـشـأن يف قيل ما أن على ـمـرةاآال اليـإ
وكذا ،الصلةا أوقاتا لمعالم المحددةا ،بالتسبيح

آيإاتا سائر دون بالمديإنة نزولها أمر يف ذكر ما
يـفـ مثـلـه فيـهـا.. يإـقـال وردتا ياـلـت الـسـورةا

الله فسبحان(الروم:  سورةا يف سبحانه قوله
)،17.. اـلـروم/ تـصـبحون وحـيـن تمـسـون حين
ـهـذها أن أيـإـديإنا بـيـن المتداولة المصاحف يفف
آيـإـاتا ـسـائر بـيـن ـمـن حـيـدةاوال اليإة يه ،يإةآال

نزـلـت ياـلـت آيـإـة، ـسـتين ـعـددها البالغ السورةا
الـصـلةا أفضل ساكنها على - المنورةا بالمديإنة

التـسـبيح أن ـلـىإ ىءِيـإـوم يالذ والسلم- المر
ـه القريإنة- يإراد تلك لىإ بالنظر - فيها الوارد ـب

أا) بعدها، ـب المراد نأو  الصلةا، صلةا هو (عشي
:لـقـوله والمقاـبـل ـبـه المتـصـل لـكـونه العـصـر
علـيـه ـنـصُ مـمـا ـهـذا إن ـبـل تصبحون)، (وحين

ـدامغاني ـه دلو والنـظـائر الوـجـوها ـفـي اـل علـي
واـبـن بيوالفريـإـا اـلـرازق عـبـد أخرج فقد الثر
ـاتم بىأ وابن المنذر وابن جريإر يوالـطـبران ـح

16/412 يلوسققآ وال8  مجلققد16/339 التحريققر ينظققر 1
.9مجلد
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ـقـال: ـجـاء رزيـإـن يـبـأ ـعـن ،وـصـححه والحاكم
تجد فقال: هل اسبع ابن لىإ قزرال بن نافع

فـقـال: نـعـم.  الـقـرآن؟ ـفـى الخمس الصلواتا
 ـصـلةا:تمـسـون) حـيـن الـلـه (فـسـبحان فـقـرأ

ـرب، ـن المـغ ـر،  صــلةا:تصــبحون) (وحـي الفـج
أا) ـي ـلةا:(وعـش ـن العـصـر  ـص ـرون) (وحـي :تظـه

واـبـن ـشـيبة أـبـى اـبـن ... وأـخـرج الظهر صلةا
ـذها قال: جمعت عنه المنذر وابن جريإر ـة ـه اليـإ

:تمســون) حين الله (فسبحان الصلةا مواقيت
 الفـجـر،:تـصـبحون) (وحـيـن والعشاء، المغرب

أا) ..  الظهر:تظهرون) (وحين  العصر،:(وعشي
.1ذلك نحو لىإ الحسن وذهب

اـبـن ذـكـرها ـمـا ـهـذا، ـمـع لـنـا ـسـتقيميإ ول
ـ التـسـبيح أن ـمـن عاـشـور ـذها يـف ـاتا ـه الوـق

لمـقـام مناـسـب لـنـه الطناب مسلك به "سلك
الـقـول ـعـن ناـشـىء التعلـيـل ـهـذا  لن2الثناء"
ـتـردها... ـثـارآوال ـظـاهرها، عـلـى التسبيح بحمل

- فـيـه وـتـابعه اـلـرازى اخـتـارها لـمـا صحة ل كما
حـمـل ـمـن ،يلوـسـآزاـئـديإن- ال وبحماس بقوةا

ـمـن ـظـاهرها عـلـى الكريإـمـة اليـإـة يف التسبيح
والمـصـير "أـقـوى أـنـه ـيـنَزاعم ،التنزيـإـه معنى

معـنـى  يإعـنـى3الول" يإتـضـمن لـنـه أولى، إليه
أا: وأـمـا ذـكـرتا، أولأ: فلـمـا .. أـمـا الـصـلةا ـ ثانـي

الـصـلةا لكون الصحيح، هو قالها ما عكس نأفل
اـلـوجه ـكـان غاـيـرها. وإذا وعـلـى علـيـه مـشـتملة

ـعـن ـسـبحانه تنزيإـهـه ـلـه وتعـصـبا اختاراها فيما
ـبـالمر الكمال، بصفاتا هُُووصف النقصُ صفاتا

فيـكـون ـنـوع دون  بنوع يإختصُ ل يالذ المطلق
ـاول ترـكـاها فيما فإن ،4بالصلةا أمر به المر يإتـن

ــه ــالقلب التنزيـإ ــو ـب ــاداال وـه ــازم، عتـق الـج
الحـســن، اـلــذكر وـهــو ذـلــك ـمــع وباللـســان
ييإأت الذى الصالح لمالع وهو معهما وبالركان

ورأسه الديإن عمود بالصلةا التلبس قمته على
ثـمـرةا - ـهـى الـلـه وأيـإـم - وتـلـك الـسـلم، فـي

أا وهـمـا يالثان ثمرةا لكونها ،وذروته التنزيإه مـعـ
ـك الول ثمــرةا اعتقــد إذا النســان أن ...  ذـل
أا ظهر قال وإذا لسانه، على قلبه من ظهر شيئ

ـ حجته ظهرتا عمل وإذا مقاله، يف صدقه يـف
الجـنـان، ترجـمـان فاللـسـان  وأفـعـاله، أـحـواله

وفتح12  مجلد21/42 يلوسآالو 3/217 الكشاف ينظر 1
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ـان ـه برهــان والرـك ـه اللســان. وعلـي فتنزيإـه
علـى برهـان العبـد بـلِق مـن بالصـلةا سبحانه
على لشتمالها يوه لسواها، بلهِق من تنزيإهه
والعمــل بالجنــان والقصــد باللســان الــذكر

ـ ،العمال أفضل انتكجرم-  -ل بالركان يفـه
أـعـم ـهـو بـمـا ـسـبحانه ـلـه تنزيـإـه التحقـيـق يف

.وأشمل

أا نفـسـه يالراز خرفال ناقض ولقد تناقـضـ
أا ـ ألـمـع حـيـن ـشـديإد أن ـلـىإ آـخـر ـمـوطن يـف

الـصـلةا، ـبـه ـمـراد عينها الروم آيإة يف التسبيح
المعنى حملل بشدةا تعصب الذى وهو - راحا بل

علـهـاجويإ بـهـا يإـسـتدل ـظـاهرها- راحا عـلـى فيها
لمعنى التسبيح إفادةا على حتجاجاال يف عمدةا

الـلـه لـقـول تفـسـيرها يـفـ ذـكـر الـصـلةا. فـقـد
أا تعالى واذكر(السلم:  عليه زكريإا نبيه مخاطب
أا ربــك .. آل والبكــار يبالعشــ وســبح كــثير

مـنـه ـقـوله: (وـسـبح) الـمـراد أن )،41عمران/
أا، تسمى الصلةا (وصّل)لن تعالى: قال تسبيح
تـصـبحون) - وحين تمسون حين الله (فسبحان
أا يإقول واستطرد  –مجازيإتـهـا عـلـة ـعـن مفصح

أا فـجـاز التـسـبيح، عـلـى مـشـتملة الـصـلةا وأيإض
.1"بالتسبيح الصلةا تسمية

يـإـاترى هذا من يلوسآال موقف يإكون فما
الكلم ـهـذا يإأـخـذ أن عليه ييإنبغ كان الذى وهو
أا ـمـوقفه علـيـه يويإبـنـ ـمـن ورد ـمـا عـلـى متكـئـ

ـى اقتدى بالمام يإقول: "وأنا أن بدل ،آثارال ـف
أن وبــدل ،2الظاهر" على الحمل أولويإة دعوى
أا رأيإه عليه يويإبن له يإتكلف أاؤوم مكرر عـلـى كد

ياـلـراز ـمـامال وقائلأ: "واختار الفخر ذكرها ما
أـقـوى ـنـهإفـقـال:  التنزيـإـه على التسبيح حمل

على ،3الصلةا" يإتضمن لنه أولى إليه والمصير
ـمـن العكس وأن ،دعاءاال اهذ بطلن من الرغام

؟الصحيح هو ذلك

ـار بالقرائن دعوممال قولنا أن على وبالـث
ـة حق يف التسبيح بمفاد تقطع التى ـروم آيـإ اـل
ـياق بمعونة عليه معناها حمل يإجمل وما ل ،الـس

أا–  بحال يإمنعنا بـمـا التـسـليم من-  للحق إحقاق
ـذا ذكر ما نأ من عاشور ابن ذكرها ل الـصـدد بـه

.4/205 يالرازأ 1
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ـى هــى وأوقاتهــا الخمــس الصــلواتا أن يإعـن
يقطع نصُ اليإة نأ أو ،اليإة من أاتحديإد المراد

ـبـأن نـقـول ولـكـن ،وقاتـهـاأ تحديـإـد يوـفـ فيها
لشموله صالح نسج على "نسجت الكريإمة اليإة

إعـجـاز ـمـن وذـلـك وقاتـهـاأو الخمس الصلواتا
تســبيح فيهــا كــان نإو الصــلةا لن القــرأن

عليها: سبحان يإطلق فل بحةّالس عليها يإطلقو
.1الله"

ّيإا بهذا والقول ييإقتـضـ فيه المر كان ما أأ
أا الخطــاب يإكــون أن ـالطبع- موجهــ ـىإ-   ـب ـل

ـؤمنين ـك ومناســبة ،2الـم ـع ذـل ـه هســابق ـم أـن
قوله  فى مصيرهم بحسن وعدهم لما سبحانه

يإتفرـقـون. يإومـئـذ الـسـاعة تـقـوم قبل: (ويإوم
ـفـى فـهـم الـصـالحاتا وعملوا آمنوا الذيإن فأما

،14.. اـلـروم/ يإحبرون روضة لّقنـهـم .. )15 
الـيـوم أـجـزاء يـفـ الصلواتا بإقامة نعمته شكر

بـدل واقع مصدر هذا و(سبحان) على ،3والليلة
الـلـه (فـسـبحان والتقديإر بالتسبيح، المر فعل

أا) وعلـيـه الزرق ـبـن ـنـافع روايـإـة ّجـخـرُت سبحان
(ـسـبحان) بـقـوله الـمـراد ويإكون الذكر، سالفة

كـمـا مـجـاز الله) وـهـو (سبحان يإقولوا بأن أمر
الـصـلةا لن عنـهـا، كنايـإـة أو الـصـلةا، ـعـن قلـنـا
.. العظـيـم يرـبـ (ـسـبحان ـقـول عـلـى ملتتـشـ

العلى). يرب سبحان

حبيالتـسـ من المراد بجعل القول حدا وقد
ظاهرها على المر وحمل التنزيإه الروم آيإة يف

أا خـطـاب... وـتـوجيه حـمـٍل ـمـن ذكرـنـا لما خلف
ـوا يإتعسفوا لن به القائلين أصحابه حدا ويإجعـل

ـاب ـ الخـط ـوله يـف ـون) و( ـق ـبحون)ت(تمـس ـص
أا و(تظهرون)  يـفـ قبـلـه ياـلـذ للخـطـاب تابـعـ

ـه(ـقـوله:  ـدأ الـل ـهإ ـثـم يإعـيـدها ـثـم الخـلـق يإـب لـي
أا بـهـذا فيـكـون )،11.. اـلـروم/ ترجـعـون خطاـبـ

أا ـمـن لتـفـاتااال طريإـقـة على للمشركين موجه
ـة ضــمائر ـة الغيـب ـم مــن المبتدـئ قــوله: (أوـل
السـمواتا اللـه خلـق مـا أنفسهم يف يإتفكروا
مـسـمى وأـجـل ـبـالحق إل بينهـمـا وـمـا والرض

أا وإن .لـكـافرون ربـهـم بلـقـاء الـنـاس ـمـن كثير
، 8.. الروم/ فينظروا الرض يف يإسيروا أولم

.10  مجلد21/66 التحرير ينظر 1
ًا وليس 2 طريقققة على المشركين لىإعم-  أزأ - كما موجه

سنذكر. ما على لتفاتاال
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الله) (سبحان قول من المقصود ويإكون  ،)9
إحياء عن العجز من نسبوها عما لله تنزيإه نشاءإ

أا علـيـه ثـنـاء نـشـاءإو موتهم، بعد الناس .. علـمـ
ـأن ـذا ـب ـه يإفـصـل الخـطـاب ـه ـن بيـن ـر وبـي الـم

يوف آيإاتا، خمس صباحاإوال مساءإبال بالتسبيح
أ ذـلـك عـلـى واليـإـاتا القراـئـن دـلـت عـمـا فـضـل

.يإخفى ل ما والتكلف البعد من ،نقيضه

(فـسـبحان ـقـوله يـفـ اءـفـال ـبـأن والزعم
ما اتصال يتقتض يوه الفصيحة فاء يالله) ه
أا لـيـس هذا أن عليه يإرد قبلها، بما بعدها ـشـرط
الخطاب كون يإنافي ل فإنه سلم إن وهو فيها،
أـبـو إلـيـه أـشـار ـمـا ـهـذا ولـعـل اليإـمـان، لـهـل

بـمـا بـعـدها ـمـا ـلـترتيب بقوله: "الـفـاء السعود
جاء من مصير يإعني – ذلك علمتم إذا أي قبلها،
كـفـروا اـلـذيإن (وأما وعل جل قوله في ذكرهم
العذاب في فأولئك الخرةا ولقاء بآيإاتنا وكذبوا

تـعـالى الله ) – فسبحوا16/ .. الروم محضرون
واحـمـدوها، الوـقـاتا ـهـذها ـفـي اللـئـق تسبيحه

ووـجـوبه تـعـالى ـلـه الحـمـد بثـبـوتا الخبار فإن
في والرض السمواتا أهل من المميزيإن على

نـهـاأ أو ،1وآـكـدها" وجه أبلغ على به المر معنى
.بتداءالل أو ستئنافاالل

المتعين أو والغالب النسب بأن دعاءاوال
ـل أن ،(ســبحان) مصــدر اســتعمال فــي يإجـع

أا فيه الخطاب ورودها لـكـثرةا لمـشـركينل  موجه
ـقـوله: مـثـل يـفـ النـحـو ـهـذا عـلـى القرأن يف

،18.. يـإـونس/ يإـشـركون عـمـا وتعالى (سبحانه
ـمـا وعـلـى )،67الزـمـر/ ،40الروم/ ،1النحل/

أا هّا.. يإــرد2اللغــة أئمــة أقــوال تقضــيه -أيإضــ
اـلـذكر- ـهـذها ـسـالفة والدـلـة القرائن بضميمة

ـجـاء ـمـا وـكـذا ،الـروم ـسـورةا من الكريإمة يإةآال
ـنـبيه مخاطـبـة ـفـى ذـكـرها ـجـل ـقـوله نـحـو فـى

ـد ـد ســبحو: ( محـم ـك بحـم ـح رـب ـوم نـي .. تـق
:    يتهدال يف العشى وقول ،)48الطور/

والضحى). اتاّالعشي حين على (وسبح

ـفـي الحـمـد (وـلـه بجمـلـة الـعـتراض وفي
ــي الـســمواتا ــة والرض) ـف ــروم آيـإ ــن اـل بـي

ليـس لله المؤمنين تسبيح بأن إشعار الظروفا
.4 مجلد54/ 7 السعود أبي تفسير 1
.10 مجلد21/65 تحريرال ينظر 2
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ـعـن الغـنـي فـهـو ـسـبحانه علـيـه تـعـود لمنفـعـة
لن أنفسهم، المسبحين لمنفعة بل العالمين،

غاـيـر ـمـن والرض الـسـمواتا ـفـي محـمـود الله
وقد حمدهم، عن غاني فهو منهم، الحمد وقوع

القـصـر الحـمـد)، (وله في المجرور تقديإم أفاد
لن تـعـالى، الـلـه عـلـى الحـمـد لجنس الدعائي

قولهم: فلن نحو على الكامل الحمد هو حمدها
.1 الشجاع

ـهـو إنـمـا التـسـبيح أوـقـاتا بين وتوسيطه
يإجـمـع أن حقـهـا ـبـأن والـشـعار بشأنه للعتناء
نسبح تعالى: (ونحن قوله عنه يإنبئ كما بينهما

ـد وقوله: (فسبح )،30/ .. البقرةا بحمدكا بحـم
ـهـذا ولـعـل ،2)3/ والنـصـر ،98/ .. الحـجـر ربك

رـسـول ـقـالت: ـكـان عائشة عن جاء ما يإفسرها
وـسـجودها: رـكـوعه ـفـي يإـقـول أن يإـكـثر  الـلـه

ـي) اغافر اللهم وبحمدكا ربنا اللهم (سبحانك ـل
ـدته أنها وعنها ،3القرآن يإتأول ـة، ذاتا  فـق ليـل

فتحستـسـه نـسـائه، بعض إلى ذاهب أنه فظنت
ـم يإقول: (سبحانك ساجد أو راكع هو فإذا اللـه

أـنـت أـنـت) فـقـالت: ـبـأبي إل إـلـه ل وبحـمـدكا،
.4 آخر شأن لفي وإنك شأن لفي إني وأمي،

:السابقين     النبياء     حق     ي  ف     جاء     ما   -2

الـمـر ـصـدور التنزيـإـل يـفـ ورد وـقـد ـهـذا
لنبينا السابقين النبياء بعض حق يف بالتسبيح

زكريإــا حق يف شأنه جل قوله يف كما  محمد
آيإتك قال آيإة يل اجعل رب السلم: (قال عليه

ربـك واذـكـر أرمـزا إل أيـإـام ةثلث الناس تكلم أل
أا عـمـران/ .. آل والبـكـار يبالعـشـ وـسـبح كثير

كيإتآ قال آيإة لى اجعل رب قال(وقوله:  )،41
عـلـى  فـخـرجأ.ـسـويإا لـيـال ثلث الناس تكلم أل

ـسـبحوها أن إليـهـم ـفـأوحى المحراب من قومه
أا بكرةا ـفـى قوله وكذا )،10،11.. مريإم/ وعشي
ـتـوجيه بـعـد الـسـلم علـيـه داود الـلـه ـنـبى ـحـق

بر المرـسـلين لـخـاتم الخطاب ـمـا عـلـى : (اص
ـا إنه اليإد ذا داود عبدنا واذكر يإقولون أواب. إـن
شـراقإوال يبالعش يإسبحن معه الجبال سخرنا
).18 ،17.. ص/
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الـلـه ـمـن الـصـادر التـسـبيح لـمـر كان وقد
زكريـإـا الـلـه يـنـبي ـحـق ـفـى لزامإال سبيل على

الله، صنع بديإع من التعجب يدعتيإس ما وداود،
ـا على التسبيح-  ثّم من–  ويإستوجب عـطـىأ ـم

فـقـد ،فـضـل ـمـن أـسـبغ وـمـا نـعـم من سبحانه
الـلـه أن رأى أن بـعـد - السلم عليه زكريإا طمع
يـفـ الـشـتاء فاكـهـة الـسـلم عليها مريإم يإرزق

يإرزقه أن ،الشتاء يف الصيف وفاكهة الصيف،
أا كان نإو وهو الولد، الله أا شيخ وـهـن ـقـد كبير
وكانت الرأس، شيب فيه واشتعل العظم، منه

أا، ـكـبيرةا ذـلـك مع الخرى يه امرأته إل وـعـاقر
ـأمله ـمـا نيل يف الرجاء يإقطع لم أنه وـصـبت ـت

وـقـدرته الـلـه رحـمـة يـفـ مـنـه ثقة ،إليه نفسه
رـبـه يإـسـأل ـفـراحا الـكـون، ـنـواميس خرق على

ـاديإه ـداء ويإـن أا ـن ـ ـان خفـي ـواب وـك ـوري، الـج الـف
ـه قول في ودعاؤها هو الماثل ـالى الـل : (ربتـع

الدعاء. سميع إنك طيبة ذريإة لدنك من لى هب
المـحـراب فى ييإصل قائم وهو الملئكة فنادته

. )29 ،28عمران/ .. آل ىيبيح يإبشركا الله أن

ـمـدى ـعـن المفـسـريإن بـعـض ـعـربأ وـقـد
يإقوـلـوا لن ذلك ودعاهم ،زكريإا لطلب تعجبهم

ـقـوله ـمـن المـفـاد ييإعـنـ - دـعـاءها أخـفـى إنـمـا
أا نداء ربه نادى إذ(تعالى:  - لئل)3.. مريإم/ خفي
ـذا رها،َِبلك الرعونة لىإ الولد طلب في يإنسب ـك
علـيـه زكريـإـا لدى الوازع وكان ي،الماورد حكاها

ـ بعدها من عصبته تتصرفا أن خوفه السلم يـف
أا الناس أا تصرف أا الله فسأل ،سيئ يفــ يإرثه ولد
أا ويإكون يإعقوب لآ من ويإرث النبوةا عند مرضي

مــا بيعج من وكان  دعاءها الله واستجاب ،ربه
أن رـبـه ـمـن طـلـب أن ـلـه، الله إجابة من تابهنا

الوـلـد وـجـود عـلـى بـهـا يإـسـتدل علمة له يإجعل
ِلتـلـك قلـبـه، ويإطمـئـن نفسه تستقر كيما منه و

أا سبحانه أجابه الناس تكلم أل آيإتك و(قال أيإض
أا إل أيـإـام ثلـثـة أا رـبـك واذـكـر رـمـز وـسـبح ـكـثير

جعلت أي )،41عمران/  .. آل والبكار بالعشي
ـن لسانك تحبس أن طلبت، التي آيإتك الكلم ـع
ابن قال سوّي  صحيح وأنت بلياليهن أيإام ثلثة

والســدي ووهــب وعكرمــة ومجاهــد عبــاس
ُتـقـل واـحـد، وغاـيـر وقـتـادةا غاـيـر ـمـن لـسـانه اع

ـكـان أـسـلم ـبـن زيـإـد ابن وقال  علة، ول مرض
ّبح يإـقـرأ إل ـقـومه يإكـلـم أن يإـسـتطيع ول ويإـسـ

عـلـى (فـخـرج مريـإـم آيإة في قال ولهذا إشارةا،
فـيـه ُبـشـر اـلـذي المـحـراب) يإعـنـي ـمـن ـقـومه
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ـسـريإعة خفيـفـة إليهم) بإشارةا (فأوحى بالولد
أا) موافقة بكرةا سبحوا (أن ُأمـر فيـمـا له وعشي
أعـمـاله عـلـى زيـإـادةا الثلـثـة اليـإـام هذها في به

أا مجاـهـد ـقـال ـكـذا أولها، ـمـا عـلـى لـلـه وـشـكر
ّلون ـكـانوا أنـهـم ويإحتـمـل ،1وقـتـادةا ووهب يإـصـ

يإـخـرج فـكـان الـصـلتين هاتين محرابه في معه
ُتـقـل - فلـمـا بكلم يإعـنـي – لهم فيأذن إليهم اع

ـادته إليـهـم ـخـرج لـسـانه ـر لـهـم ـفـأذن كـع بغـي
.2كلم"

غاراـبـة يإـقـل ل داود ـحـق في المر ولكون
الخر هو استوجب فقد زكريإا حق في كان عما

أا أا تسبيح ـجـّل والـقـدر الـقـوى لـصـاحب وتنزيإـهـ
ســبحانه: يإقول أمرها في ما غارابة وعن جلله،

مـصـاحبة جعلناـهـا مـعـه) أي الجبال سخرنا (إنا
ـه ـادةا ـل أ منـق ـول ـل ذـل ـف كالجـم (يإســبحن الـن

والشراق). بالعشي

ـشـأن فـي العـلـم أـهـل كلـمـة تـبـايإنت وقد
َييِن ـهـذيإن ـحـق ـفـي التـسـبيح ـب المـبـاركين الـن
وأزـكـى الـسـلم أفـضـل نبيـنـا وعـلـى -عليهـمـا
بالتـسـبيح الـمـراد أن بعضهم - فارتأى التسليم

بقــول اللســاني التســبيح هــو حقهمــا فــي
ـبحان ـه)، (ـس ـوا الـل ـذلك، فحمـل ـر ـب ـى الـم عـل

أن ـقـولهم، بمقتـضـى فـيـه .. واـلـوجه ـظـاهرها
أا رأى من كّل أن جاريإة العادةا ـه عجب أمر أو مـن

يإـقـول حكـمـة غاريـإـب أو ـصـنعة ـبـديإع فـيـه رأى
ـه (ســبحان ـادر .. ســبحان الـل ـدر)، الـق المقـت

رأى لـمـا فزكريـإـا حقهما في المر كان وهكذا
ذـلـك ـمـن عـجـب وعاقر، شيخ من الولد حصول
فـعـل ذـلـك وبمثل بالتسبيح، قومه وأمر فسبح

- وتـشـاركه معه تؤوب الجبال عايإن عندما داود
تـعــالى الـلــه - عـبــادةا ـبــه القـتــداء بطريـإــق

وتقديإسه.

"الـمـراد أن إـلـى منـهـم الراسخون وذهب
أا الصلةا بالتسبيح ـو الشتمال، بعلقة مجاز وـه
ـذا3وجماعة" وقتادةا عباس ابن عن المروي وـه

- كما تؤدى كانت بهم خاصة صلةا ثمة أن يإعني
بواـقـع الوـقـتين، ـهـذيإن - ـفـي الشارةا سبقت

والققرازأي بعققده ومققا3/114 كققثير ابققن تفسققير ينظققر 1
10/413.
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آـخـرها، ـفـي وركـعـتين النـهـار أول في ركعتين
ـاهر ـذها أن والـظ ـن ـه ـة ـم ـا بقـي ـوها ـم ـن ورـث ـع
اللــه صــلواتا نبينــا كــان وقــد …  إبراهيــم
ـصـلته ـفـي وـبـه بهـمـا يإقـتـدي علـيـه، وـسـلمه

علـيـه تـفـرض أن قـبـل بمـكـة بقائه فترةا طوال
ِـيـن ولـكـونه لكونهـمـا الخـمـس، الـصـلواتا داخل

ي سـبحانه قـال فيمن أا حقهـم ف ر (أولئـك آم
.. النـعـام/ اقـتـدها فبـهـداهم الـلـه ـهـدى اـلـذيإن

قـبـل الـسـلم عليه البوطي: "كان يإقول )،90
أا ركـعــتين يإـصــلي الـصــلةا مـشــروعية ـصــباح

. "2 إبراهيم يإفعل كان كما 1مساء ومثليهما

أولـئـك عليهـا اتـكـأ الـتي الدـلـة أن والحق
الـقـول ترـشـح ذكرـنـا، ـمـا غاـيـر ـمـن الراسخون

ـمـن وترـجـح ـبـل  الـصـلةا، عـلـى التسبيح بحمل
ـفـي يإمثلن منهما الولين أن إلى الذهاب كفة

أن ذكــروا فـقــد الـضــحى، ركـعــتي ـشــريإعتنا
واختصاـصـهما باـلـذكر الوـقـتين هذيإن تخصيصُ

لـقـوله فيهـمـا الموافـقـة وـشـدةا شرفا، بمزيإد
.. ـهـود/ النـهـار طرـفـي الـصـلةا تـعـالى: (أـقـم

أا يإكون أن ) يإصلح114 للـصـلةا لتعيينهـمـا ـسـبب
أا والمكـنـة الزمـنـة لفـضـيلة فإن والعبادةا، أـثـر

وـهـذا العـبـاداتا ـمـن فيهـمـا يإقع ما فضيلة في
ـبيح المر مجيئ به ويإشعر ،3أصفى ـفـي  بالتـس

ـة ـران آل آيـإ ـب عـم ـر عـق ـذكر الـم ـثير، باـل الـك
مـحـراب ـفـي   زكريـإـا بقـيـام فيـهـا والتـصـريإح

وـهـو الملئكة قوله: (فنادته في وذلك الصلةا،
)،39عـمـران/ .. آل المـحـراب ـفـي يإصلي قائم
ـقـومه عـلـى مريـإـم: (فـخـرج آيإة في قوله وكذا
بكـرةا ـسـبحوا أن إليـهـم ـفـأوحى المـحـراب من

أا تقيـيـد ـبـه يإـشـعر كـمـا )،11..  /مريـإـم وعـشـي
ـتي في كما بالباء الوقتين ـران آل آيـإ ص، و عـم

روي كما اتفقت وقت أي في ركعتين كانتا بأنهما والزعم 1
 مجلققد21/44 واللوسققي3/217 الكشققاف [ينظر الحسن عن
،7/380 وحاشقققيته  والبيضقققاوي13  مجلقققد24/118 ،12  

فققي ذكققر والبكار... ومققا بالعشي وقتيهما تعيين ] يرده8/274
يكن لم و"أنه  والعصر، الصبح كانتا الصلتين أن من الدرر نظم
ان مقن أمر وبهما بغيرهما، السلم أول في أمر ا قبلنقا، ك وهم

الققدرر ركعققتين" [نظققم ركعققتين وكانتققا الصققلوات، أفضققل
8/276، تعققالى: قققوله (ص) مققن آيققة فققي جققاء ما عليه يرد ] 

قبققل يكققون إنما الصبح أن المعلوم من إذ بالشراق)، (بالعشي
الشمس.       شروق

.116ص السيرةا فقه 2
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الحتجــاج وكذا مريإم، آيإة في كما بالظرفية أو
(ص). بآيإة الضحى صلةا مشروعية على

ـمـن علـيـه المفـسـرون اتـفـق عما ففضلأ
ـواز ـبيح إطلق ـج ـا التـس ـولهم عليـه ـا: بـق عنـه

روي وبمـا الـضـحى، صـلةا الضحى) أي (ُسبحة
لـسـبحها) أي ـشـأنها: (وإـنـي ـفـي عائشة عن

أنـهـا عـلـى ـصـراحة يـإـدل ـمـا ورد فقد ،1لصليها
قالت: هانئ أم عن جاء ما ذلك من بعينها، هي

ـوء فدعا  الله رسول علينا (دخل ـأ بَوـض فتوـض
ـذها هانئ أم يإا وقال الضحى، صلى ثم ـلةا ـه ـص

قال: عباس ابن عن طاووس وعن ،2الشراق)
الـقـرآن، ـفـي الـضـحى ـصـلةا ذـكـر تـجـدون هل

يإسبحن معه الجبال سخرنا (إنا فقرأ قالوا: ل،
داود يإـصـليها وقال: ـكـان والشراق)، بالعشي

شيئ نفسي في يإزل وقال: (لم السلم، عليه
ـقـوله: ـفـي وـجـدتها ـحـتى الـضـحى ـصـلةا ـمـن

عبد روايإة وهي ،3والشراق) بالعشي (يإسبحن
الخراسـاني عطـاء عـن حميـد بن وعبد الرزاق

ـصـلةا عـنـه: ـمـاعرفت أخـرى روايـإـة وفي عنه،
الطبراني أخرجها وثالثة اليإة، إلبهذها الضحى

أا عنه مردويإه وابن الوسط في قال: كنت أيإض
والـشـراق)، بالعـشـي (يإـسـبحن اليإة بهذها أمر
أن ـهـانئ،  أم ـحـدثتني ـحـتى ـهـي ما أدري فما

ّلى  الله رسول الضــحى صلةا مكة فتح يإوم ص
ان : ظنـنـت عـبـاس اـبـن .. فـقـال ركعاتا ثمان
تـعـالى: (يإـسـبحن لـقـوله  ـصـلةا الـسـاعة لهذها

في والحديإث الثر ولهل والشراق)، بالعشي
كـمـا فيـهـا ورد وـقـد طويإل، كلم الضحى صلةا
ـثيرةا أحاديإث العراقي الديإن ولي الشيخ قال ـك

الـطـبري: جريإـر بـن محـمـد قال حتى مشهورةا
أم ـحـديإث ذـلـك  وـمـن الـتـواتر مبـلـغ بلـغـت إنها

أـبـو رواها ـمـا وـكـذا  الصحيحين، في الذي هانئ
ّلى أنها عنها، كريإب طريإق من داود ـالت: ـصـ ـق
ـحى، ُسبحة والسلم الصلةا عليه ـلم الـض ومـس
عنـهـا ـمـّرةا أـبـي طريـإـق من الطهارةا كتاب في

أا، ـسـبحة ركـعـاتا ثـمـاني ـصـلى ـثـم وفـيـه أيإـضـ
ـق من التمهيد في البر عبد وابن الضحى، طريـإ

.10/413 الرازأي 1
 والسققيوطي2/238المجمققع في كما الطبراني أخرجه 2

ًا مردويه وابن5/298 الدرالمنثور في ًا، وكققرره مرفوع موقوفقق
وجماعققة المققديني ضققعفه نصققير، بن حجاج الهيثمي: فيه وقال
حبان.   وابن معين ابن ووثقه
كققثير  وابققن3/364الكشققاف  وينظققر13/296الققرازأي 3
4/30  .
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ـه رـسـول قالت: قدم أنها خالد بن عكرمة  الـل
ـة ـان فـصـلى مـك ـاتا، ثـم ـت ركـع ـا فقـل ـذها ـم ـه

.1الضحى صلةا قال: هذها الصلةا؟

ـشـكر ـصـلةا كانت الصلةا تلك بأن والزعم
َبل من ـصـادفت العظـيـم الفـتـح لذلك  النبي ِق
ـه شغل عما قضاء كانت أنها أو الوقت، ذلك  ـب
الـخـبر ـظـاهر خلفُا فيـهـا، حزبه من الليلة تلك

صــلةا بنفي عائشة عن جاء وما ،2عنها السابق
نـفـي عـلـى بالثـبـاتا، القائلون حمله لها النبي

لـمـا وذـلـك مـشـروعيتها، بدايإة في ربما رؤيإتها
ـمـا نـحـو ـفـي كـمـا إثـبـاتا من ذلك بعد عنها ورد

ـان أنها ماجة وابن وأحمد مسلم رواها قالت: ـك
أا، الـضـحى يإـصـلي  الله رسول ـمـا ويإزيـإـد أربـعـ

أا ـشـهد ..  وقد تعالى الله شاء علـيـه ـبـأنه أيإـضـ
ـقـال ـمـا عـلـى يإـصـليها ـكـان والـسـلم الـصـلةا
بـن وزيإـد سـعيد وأبـو الغفـاري ذر أبو الحاكم،

وأبوالدرداء السلمي وبريإدةا هريإرةا وأبو أرقم
ماـلـك ـبـن وعتـبـان أوـفـى أـبـي ـبـن الـلـه وعـبـد

ـة ـن وعتـب ـد ـب ـلمي عـب ـم الـس ـن ونعـي ـام ـب هـم
وأم ـهـانئ وأم الـبـاهلي أماـمـة وأبو الغطفاني

ِـبـت أن المعروـفـة القواـعـد ـسـلمة. وـمـن المث
أكثر الثباتا روايإة أن على النافي، على مقدم
ـمـن أـهـون وتأويإلـهـا النـفـي روايـإـة ـمـن بـكـثير
كـتـب ـفـي ذلك في الكلم وتمام غايرها، تأويإل

مـمـا ذكرـنـا ـمـا مـنـه وحـسـبنا والفـقـه الـحـديإث
.3المقام اقتضاها

أ ماسيق أن والحق الـصـلتين أـمـر من قبل
وأـمـر محراـبـه ـفـي زكريـإـا يإؤديإهـمـا كان اللتين

علـيـه داود حـق فـي هنـا ذكـر ومـا قومه، بهما
المفســريإن استنباط أمر في وماقيل السلم،

عـلـى وقـّصـت ـلـداود ـصـلةا ـكـانت حيث أنه من
علـيـه وأـنـه مشروعيتها، منه ُعلم المدحا طريإق

ـان الـسـلم أا يإـصـلي ـك ـا مـسـبح ـا … فيهـم لمـم
ـتجمع ـه يإـس ـة مـن ـلةا كيفـي ـن ـص ـان ـم ـا ـك قبلـن

أو البـكــرةا ـصــلةا أن خلـلــه ـمــن ويإستـشــف
أخريإين ركعتين إلى بالضافة – كانت الشراق

المم حق في مفروضة – بالعشي العصر وقت
ـك وأن الـسـابقة، أا أـضـحى ذـل ـا ـشـرع ـتى لـن ـح

.13 مجلد23/257المعاني روح ينظر 1
السابق. ينظر 2
..والحواشققي13  مجلققد256 ،258 ،23/257السابق 3

. 8/136الشهابية
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ـس، الصــلواتا فرضــت ـا فصــارتا الخـم ركعـت
هذها حق في سنة الصلواتا فرض بعد الشراق

تـعـالى ـقـوله بـمـوجب – العـمـل هذا وأن المة،
فبـهـداها الـلـه هدى الذيإن نبينا: (أولئك حق في

أمـتـه: ـحـق ـفـي وـقـوله )،90.. النعام/ اقتدها
حسـنة أسـوةا اللـه رسـول فـي لكـم كان (لقد
.. الـحـزاب/ الـخـر والـيـوم الله يإرجو كان لمن
لـمـا إـضـافة لـهـا ـشـرعنا تقريإر وبموجب )،21

ُيإعمل لنا ملزم – به ونبيها المة هذها الله خصُ و
به.

ـفـي روي ـمـا أن ـسـبق مـمـا يإـسـتكنه كـمـا
فرـضـت الـصـلةا أن ـمـن عائـشـة ـعـن الـصـحيح
ُأـقـرتا المديإـنـة  الله رسول قدم فلما ركعتين

.. مرـجـح1الحـضـر ـصـلةا في وزيإد السفر صلةا
بدايـإـة ـفـي المفروـضـة الـصـلةا أن من قلنا لما

الخـمـس، الـصـلواتا فرـضـية قبل أعني – المر
ركـعـتي - ـكـانت بمـكـة   بـقـائه ـفـترةا وـطـوال

ــا الـضــحى ــد بالعـشــي، ومثليهـم ــر وبـع الـم
منـهـا الرباعـيـة أـقـرتا الـسـراء ليـلـة ـبـالخمس

وزيـإـدتا السفر في ركعتين ركعتين حالها على
العاليـة أـبـي ـعـن نقـل فما وعليه  الحضر، في
الـحـال ابـتـداء ـفـي الواجـبـتين الصلتين أن من

أا – متعينــتين كانتــا الصــبح - بصــلةا وتحديإــد
نظر. فيه ،2والعصر

أن إل فقهــي لمر إطالة كانت وإن وهذها
التأويإـل أهـل بيـن دار ما كثرةا إليها دعى الذي
التي اليإاتا في التسبيح مجازيإة حول لغط من

ـا، مــرتا ـة فهــي بـن المقــام اســتدعاها إطاـل
حـمـل ـمـن ارتأيإناها ما صحة إثباتا منها والقصد
الصلةا. وهو له المجازي المعنى على التسبيح

أا كثير ابن الحافظ أورد وقد هذا مما طرف
يإعد مما العبادةا أمر من داود الله نبي عليه كان

أا أا المة، لهذها َمْعلم ـا في لها وزاد إـلـى طريإقـه
تعـبـدها ـجـوانب أن تفـسـيرها ـفـي أفاد كما الله،
مــن ذكرنا ما على قاصرةا تكن لم السلم عليه
أا، ومثليهما بكرةا ركعتين صلةا عــن ونقل عشي

ــادةا ُأعـطــي قـت ــوله: ( ــه داود ـق الـصــلةا علـي

،350 البخققاري أخرجققه 1 داود وأبققو685ومسققلم1090 
،1/225والنسقققائي1198 والقققبيهقي1/234 وأحمقققد226 

عنها. الله رضي عائشة المؤمنين أم عن وكلهم3/143
.11/594 ،10/413الرازأي ينظر 2
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أا العبادةا في قوةا والسلم السلم)، في وفقه
نـصـف ويإـصـوم الليل ثلث يإقوم (كان أنه وذكر

ـن الصحيحين في ثابت الدهر) وهذا ـول ـع رـس
ـصـلةا الـلـه إـلـى الصلةا قوله: (أحب في  الله

ـصـيام وـجـل ـعـز الـلـه إلى الصيام وأحب داود،
ويإـنـام ثلـثـه ويإقوم الليل نصف يإنام كان  داود،

أا يإـصـوم وـكـان سدسه، أا، ويإفـطـر يإوـمـ ول يإوـمـ
أا) وهو كان وإنه لقى، إذا يإفّر إـلـى الّرّجاع أّواب
.1وشئونه أمورها جميع في وجل عز الله

وســجود     الجبــال     بتســبيح     تعلــق     - مــا3
الظلل:

حق في التسبيح دللة كانت ما نحو وعلى
ـة، السلم داودعليه الله نبي ـذا مجازيـإ ـكـانت ـك

أا، مجازيإة الجبال حق في دللته ـذا أيإض ـن وـه ـم
ْـلـه بمـكـان، البداهة داود ـحـق ـفـي المـجـاز أن ب

لـكـون الـصـلةا، معـنـى إـلـى قلـنـا كـمـا منصرفا
أا التسبيح لمـجـاز جزئـيـة علـقـة فهي منها جزء
دلـلـة ـلـه الجـبـال ـحـق ـفـي ـهـو بيـنـا … مرسل

ـاد التسخير عن تجوز فهو مغايإرةا، وإن والنقـي
أا كان أدا تسخير الطواعـيـة معـنـى يإحـمـل وانقيا
ـه ويإدل اليإة نسق إليه يإدعو ما على ـوله علـي ـق

دـخـان وـهـي الـسـماء إلى استوى سبحانه: (ثم
أا ائتـيـا وللرض لها فقال أا أو طوـعـ قالـتـا كرـهـ

(يإـسـبح) فالفعل )،11.. فصلت/ طائعين أتينا
الـســلم داودعلـيــه الـلــه ـنــبي ـمــن الواـقــع

ـمـا غاـيـر ـفـي مـسـتخدم الجبال، به والموصوفا
في ومستعمل التخاطب، اصطلحا في له وضع

دلـلـة اختلـفـت وإن المـجـازي، بمعـنـاها حقهـمـا
بحسبه.  كّل فيهما المجاز

ـر ـذا ونظـي ـي ـه ـل ـف ـى الحـم ـاز عـل المـج
ـإن الترجيع، بمعنى التسبيح جعل به والقول ـف
أا ـجـاء اـلـذي2التأويإب ـفـي ـهـو للتـسـبيح مرادـفـ

وعلـيـه الـصـوتا، وترديـإـد اـلـترجيع بمعنى اللغة
َـبـل ـمـن أـمـرتا ـقـد الشامخاتا الجبال فتكون ِق
وتجيـبـه مـعـه ُترـّجـع أن سبحانه المقتدر القادر

أا وتسبح بأصواتها أء ـلـه تبـعـ ويإـكـون ـبـه، واقـتـدا
ـسـخر تـعـالى بـــ"أـنـه الخـبـار اليـإـة، من المراد

.4/29كثير ابن ينظر 1
ًا رجع،ويجوزأ بمعنى آب مصدر 2 ًا وأيبة وأوبة فيه:أوب وإياب

ًا[ينظرلسققان ينظققر كمققا (أوب)، مققادةا1/166 العققرب ومآبقق
مادةا(رجع)]. 3/1591
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النـهـار، وآـخـر الشمس إشراق عند معه الجبال
.. والطـيـر معه أوبي (يإاجبال وجل عز قال كما

ـر كــانت "وكــذلك ،1)"10ســبأ/ تســبح الطـي
وـهـو الطـيـر به مر إذا بترجيعه وترجع بتسبيحه

بـقـراءةا يـإـترنم وـهـو فـسـمعه الهواء في سابح
الـهـواء في يإقف بل الذهاب ليإستطيع الزبور،
.2معه" ويإسبح

ـرب  ـاحب وأغـا ـن ـص ـل) حـي ـل (الُجـَم جـع
أا التسبيح تســير كانت أنها أي السير، عن مجاز

أا الـسـير جعل قد فيكون يإريإد حيث إلى ـبيح تـس
وحكمـتـه، تـعـالى الـلـه قدرةا كمال على للدللة

الســباحة (يإســبحن) مــن أن اعتبــار أوعلــى
ـفـإن ،3كـلـه بالنهار معه المعنى: سيري فيكون

ـفـي اللـفـظ حيث من مساعدةا له كان وإن هذا
كـلـه، النـهـار سير التأويإب أن اعتبار على اللغة

ـفـي الـسـياق أن إل كـلـه، اللـيـل ـسـير والّسرى
ذـكـر ـمـن الغـاـراب في وأغارق ليإساعدها، اليإة

تـقـديإس ـهـو إنـمـا الجـبـال حق في التسبيح أن
بتـســبيحهن اختـصــاص ل الـحــال! إذ بلـســان
حينـئـذ ـلـه اختـصـاص ل وـكـذا بالوقتين، الحالي

بـــالوقتين التقييـــد أن كمـــا معـــه، بكـــونه
.4يإأباها المذكوريإن

التـسـبيح جـْعـل الغراـبـة ـفـي ذـلـك ونظـيـر
أا للجبال المعـنـى ـهـذا ـفـإن الفـيـئ، ـعـن مـجـاز
أا جعـلـه بـحـال ليإسوغ وإن التـسـبيح ـعـن مـجـاز
أا جعله استقام ـهـذا ولـيـس الـسـجود، عن مجاز

أا الخير ـا ـبـل الجبال على قاصر ـا يإعمـه وغايرـه
ـجـاء ـلـذا ظـّل، أو فـيـٌئ ـلـه يإـكـون أن يإتأتى مما

الـلـه ـتـرأن تـعـالى: (أـلـم ـقـوله ـفـي به التعبير
الرض ـفـي وـمـن الـسـمواتا ـفـي من له يإسجد

والـشـجر والجـبـال والنـجـوم والقمر والشمس
فيـمـا العالـيـة أـبـو ). يإقول18.. الحج/ والدواب

الـسـماء ـفـي ـكـثير: "ـمـا ابن الحافظ عنه نقله
أا لله يإقع إل قمر ول شجر ول نجم حـيـن ـسـاجد

ذاتا فيأـخـذ ـلـه يـإـؤذن حتى يإنصرفا ل ثم يإغيب
الجـبـال وأـمـا مطلـعـه، إـلـى يإرـجـع حتى اليمين

. 4/29كثير ابن تفسير 1
.3/543 وينظر السابق 2
واللوسققي13/296  والققرازأي3/543 كققثير ابققن ينظر  3

.13  مجلد23/256
. 13  مجلد23/256 اللوسي ينظر 4
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اليمين عن ظللهما بفيِئ فسجودهما والشجر
.1والشمائل"

جعـلـه يإـصـح للجـبـال السجود أن والحاصل
أا للختـصـاص فـيـه لوـجـه لنه الفيئ، عن مجاز
أا لكونه ـحـال، ـكـل عـلـى غايرـهـا ومن منها واقع

وـجـه فـلـه داوود مع به ُخّصت الذي التسبيح أما
أمرنا. عليه واستقر آنفا ذكرناها ما هو آخر

(يإـسـبحن) ـفـي بالمـضـارع التـعـبير وـفـي
ّبحاتا) ـمـع ـعـن ـبـه والـعـدول حقـهـن أن (مـَسـ
تـجـدد عـلـى دلـلـة الـفـراد، الـحـال ـفـي الصل

أ التسبيح قــول في وقع ما نظير حال، بعد حال
العشى: 

نار ضوء إلى    كثيرةا عيون لحت لقد لعمري
تحرق يإفاع في

على الدللة في خصوصية الفعل فلصيغة
.2الفاعل اسم كذلك ول حدوثه،

تـعـالى: ـقـوله ـفـي بالظرفا التعبير ويإجئ
أا الجبال سخرنا (إنا ـ الـسـياق ـمـع معه) متناغاـم

أا ـن وكاشــف ـة ـع ـه عظـم ـردها الـل ـالخلق وتـف ـب
أا واليإجاد،  داود لقــوةا التعليل مساق ومسوق

ـي جل مرضاته إلى وأوابيته الديإن في علها، ـف
أا ـدى على ذاته الوقت في ومؤكد ـاركة ـم المـش

ـة، المهمة هذها تأديإة في التنزيـإـه مهـمـة الجليـل
والرض. السمواتا لقيوم والتقديإس

ليـإـة المتأـمـل ـفـإن يإذكر بالشيئ والشيئ
والرض الـسـمواتا ـفـي من يإسجد الرعد: (وله

أا ـ أا طوـع ـ ـدو  وظللـهـم وكرـه .. والـصـال بالـغ
فـقـد أيـإـديإنا، ـمـابين مـصـداق يإـجـد )،15الرعد/
- الجـبـال ظلل فيـهـا - بـمـا الظلل فـيـئ ـُخـصُ

ـونه التسبيح دون بالسجود والبـقـى الدوم لـك
الـسـجود- - أعـنـي جعله ساغ لذا الظهر، ولنه
أا كـل مجاـهـد: "ـسـجود ـقـال الفيـئ، عـن مجاز
ـؤها شــئ ـر فـي ـال وذـك ـال: ســجودها الجـب فـق

.    3فيؤها"

.3/217 كثير ابن 1
.13  مجلد23/256  واللوسي3/346الكشاف ينظر 2
.3/589 كثير ابن تفسير 3
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بســجود الكفــر أهــل اختصــاص ولعــدم
حـمـل ـفـي تـنـوزع والـصـال، بالـغـدو ظللـهـم
ـاز أو الحقيقة على الرعد آيإة في المعنى المـج

الجـبـال تـسـبيح حـمـل ـفـي علـيـه يإتنازع لم بما
بعـضـهم ذـهـب ـحـتى ص، آيـإـة ـفـي المجاز على
ـة بين الرعد آيإة في بالجمع القول إلى الحقيـق

بـالقول ذلـك علـى السعود أبو وعلق والمجاز،
،1النظـر" مـن الشـقوق فـي ـمـا "ليإخفى بأنه

ـأ ـزاع ومنـش ـم) ـضـمير ـفـي يإكـمـن الـن (ظللـه
- عـلـى اليـإـة ـفـي الـسـياق يإفـيـدها كـمـا ـ العائد

أا)، سجودها عن والتعبير الكفار ـ ـوله: (كرـه بـق
ُتـخــصُ أن لظللـهــم أـنــى إذ مـســتغرب أـمــر

ــجود ــق بالـس ــا ويإتحـق ــى فيـه ــاد معـن النقـي
أ وأـصـحابها ـقـط؟ ـسـجود منـهـم يإـتـأتى ل أـصـل

مقابـلـة ـفـي يإجعـلـوا أن ـحـالهم هذا لمن وأنى
ـمـن يإـسـجد بـقـوله: (ولـلـه ـسـبحانه عناهم من

لمن ـ بالطبع ـ شامل والرض) وهو السمواتا
ـوها أا أـت ـ ـن طوـع ـة ـم ـالحي الملئـك ـس وـص الـن

ـى الـسـجود منهم يإتصور الذيإن وهم والجن عـل
الحقيقة؟. جهة

ـظـاهر على المعنى حمل ممن قائل فمن
الكـفـرةا ـفـإن السجود حقيقة المراد إن معناها،

كما بالسجود سبحانه يإخصونه الضطرار  حالة
الفـلـك ـفـي ركـبـوا تعالى: (ـفـإذا قوله في جاء

ـوتا/ الديإن له مخلصين الله دعوا )،65.. العنكـب
الظلل فـي الـلـه يإخـلـق أن بـجـواز قاـئـل وـمـن

أا ـ أ أفهاـم ـه بـهـا تـسـجد وعـقـول ـا لـل ـا كـم خلقـه
آثار فيها وظهر بالتسبيح اشتغلت حين للجبال
قائل: إنه ومن النباري، ابن  ذكرها كذا التجلي

السلم عليهم الملئكة سجود عن بالطوع عبر
ـؤمنين، ـالكرها والـم ـن وـب ـن ـسـجود ـع ـمه ـم ـض

أا. لله يإسجد فراحا السلم إلى السيف نفاق

أا القوال هذها أن بيد ـصـفوها يإعـكـر جميـعـ
ُق ـور كله العالم بأن تنبئ فهي اليإة، مسا مقـه

مـشـيئته على مقصور منه، أرادها لما خاضع لله
غايرها يإعبدون الذيإن وأن قدر، ما إل منه ليإكون

تـحـت داخلـيـن ـكـانوا من كائنا سواها ويإقصدون
ـفـي ظللـهـم تـشـريإك ـهـذا عـلـى ويإدل القهر،

أا ليـسـت وـهـي السجود، منـهـا يإتـصـور أشخاـصـ
داخـلـة ولكنـهـا المخصوـصـة، بالهيـئـة الـسـجود

والتقـلـصُ الـمـداد ـفـي تـعـالى مـشـيئته تـحـت
.3 مجلد5/12 السعود أبو تفسير ينظر 1
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أراد، حـسـبما يإـصـرفها فـهـو واـلـزوال والفـيـئ
ـئ من الله خلق ما إلى يإروا قال: (أولم كما ـش

أا والشمائل اليمين عن ظلله يإتفيؤ .. لله سجد
ذكرـهـا ـفـي أن هناـلـك ـمـا غاايـإـة )،48النـحـل/
القبيـحـة، فعالهم ومن منهم بريإئة بأنها إشعار
وعل ـجـّل الـخـالق عظـمـة على إعلم ذلك وفي
ـلـه وخـضـع بأـسـرها المخلوـقـاتا له دانت الذي

شيئ. كل

ـسـجود باختـصـاص الـقـول صفو يإعكر كما
أن ـسـبحانه لـلـه والـشـدةا الضرورةا حال الكافر

الختيار حال للصنم سجودها فإن يإجدي، ل ذلك
تـقـديإم ـمـن المـسـتفاد بالقـصـر مـخـل والرخاء

في من يإسجد قوله: (وله في والمجرور الجار
وقوله: (ولله )،15.. الرعد/ والرض السمواتا

ـمـن الرض ـفـي وـمـا الـسـمواتا ـفـي ما يإسجد
ذكرـنـا فيما بالكافر ويإلحق )،49.. النحل/ دابة

ـكـذا لـلـه، ـسـجودها في يإخلصُ لم الذي المنافق
الظلل فـي يإخلـق اللـه ـبـأن القول صفو يإعكر

أا أ أفهام وتفعـلـه، الـسـجود معـنـى تدركا وعقول
الجـبـال أن الجـبـال، عـلـى ذـلـك ـفـي وقياـسـها

الحـيـاةا تـقـديإر بـشـرط عـقـل له يإكون أن يإمكن
ـبـه، الحـيـاةا قـيـام ليإتـصـور فـَعـرٌض الـظـّل أـمـا

ـانب إلى جانب من بميله سجودها يإكون وإنما ـج
الـلـذيإن الوـقـتين ـفـي ـسـيما ـ أحواله واختلفا

سبحانه. أراد كما ـ بوضوحا ذلك فيهما يإظهر

ـحـق ـفـي الـسـجود حمل بالقبول والخليق
واـلـوجه المجازـــ على أي ـ النقياد الكفارعلى

لـلـه الـكـل انقـيـاد تحقـيـق أن ذلك، في البلغاي
ـخ في أدخل والعدام، البداع في تعالى التوبـي
تحقيق من سبحانه، دونه من أولياء اتخاذ على

تخـصـيصُ ـفـي والنكـتـة وعل، ـجـل له سجودهم
آيـإـة فـي بـقـوله علـيـه الـمـدلول العقلء انقـيـاد
أا غايرـهـم ـكـون ـمـع (ـَمـن) باـلـذكر الرـعـد أيإـضـ
ـذلك، ـادهم العـمـدةا أنـهـم ـك عـلـى دلـيـل وانقـي
الـغـدو تخـصـيصُ ـفـي واـلـوجه غايرـهـم، انقـيـاد

ـاد أن مع بالذكر والصال ـق الظلل انقـي متحـق
. 1فيهما ذلك ظهور وجودها، أوقاتا جميع في

أا: ـمـا التـسـبيح     حـمـل     فـيـه     يإجـمـل     ثاني
الحقيقة     على     النهار     بطرفي
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ـى للتسبيح حمل من كان وإن ـاهرها عـل ـظ
والمعـلـوم، فـيـه المعـهـود الـصـل هو ما وعلى

الـلـه) واعتـقـاد (سبحان بقول اللسان ذكر من
ـالخير عليه والثناء السوء، من سبحانه تنزيإهه ـب

يإتـجـدد لـمـا والـصـال الـغـدو وقتي في سيما ل
ُثل .. فهو الظاهرةا الله نعم من فيهما فيما َيإْم
الحوال وقرائن السياق دللتا لفادته أومأتا

أا أرـسـلناكا تـعـالى: (إـنـا ـقـوله نـحـو في ـشـاهد
أا أا. لتؤمـنــوا ومبـشــر ورـســوله ـبــالله وـنــذيإر
أ بـكـرةا وتـسـبحوها وـتـوقروها وتعزروها .. وأـصـيل
ـح/ ـا )،8،9الفـت ـا وـقـوله: (يـإ ـذيإن أيإـه ـوا اـل آمـن
أا الله اذكروا أا ذكر أ بكرةا وسبحوها كثير .. وأصيل

ـرةا ربك اسم وقوله: (واذكر )،42الحزاب/ بـك
أ وـسـبحه ـلـه فاـسـجد اللـيـل وأـصـيلأ. وـمـن ليل

).26 ،25.. النسان/ طويإلأ

ـفـي     الضمير     لعود     والمناسب     الفتح     ) آيإة1
معطوفاتها:

أا الفتح آيإة في اللوسي أورد ـفـي وتحديإد
مـسـعود اـبـن منـهـا: (وتـسـبحوها) ـقـراءةا ـقـوله
ـن ـبحوا واـب ـبير: (وتـس ـه)، ـج ـذا الـل ـم ـك بالـس

ـة – وتلك ،1الضمير مكان الجليل ـري- قريإـن لعـم
بـعـود القائلين لرأي اللتفاتا لعدم تدعو كافية

ــمائر ــي الثلث الـض ــزروها ـف ــوقروها (وتـع وـت
ـهـؤلء رأس وعـلـى ، الرسول وتسبحوها) إلى

المعنى ليكون الدرر، نظم في البقاعي المام
لتؤمـنـوا إليـكـم وزعمهم: (أرسلناها زعمه على

ـفـي وتجتـهـدوا ـنـاوأها ـمـن كل على وتعينوها به
وتنزـهـوها وإجلـلـه، تبجيـلـه وـفـي اتباعه حسن

مـكـة ـبـدخول الوـعـد إخلفا ـمـن وصمة كل عن
ـفـي إذ ،2ذـلـك ونـحـو الـحـرام ـبـالبيت والطوافا

على الثلثة المعطوفاتا هذها من الخير تأويإل
يإخفى. ل ما التكلف من المعنى هذا

أي منـهـا الولين في الضمير عود أن على
ـزروها ـشـأنه ـجـل ـقـوله ـفـي ـوقروها) :(وتـع وـت

ـا: لـقـوله  للرـسـول أعني مذكور لقرب قبلـه
الخـطـاب ـكـافا ورسوله) .. ـمـع بالله (لتؤمنوا

أا عليه العائد أرسـلناكا قبل: (إنـا قوله في أيإض
أا أا ـشـاهد ـر أا ومبـش ـذيإر ـح/ وـن ـا )،8.. الفـت لمـم

عـودها مـن لنا تأكد ما الخر- بضميمة هو يإوهن
.14مجلد26/146المعاني روح ينظر 1
.193 /7الدرر نظم ينظر 2
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ـسـالفة الـقـراءةا ـفـي الـلـه (تسبحوها) إلى في
الـضـمائر جـعـل إـلـى المـيـل ـشـأن اـلـذكر- ـمـن

ـلــدى ترـجــح ـمــا وـهــو ـســبحانه، لـلــه الثلث
1والـطـاهر والبيـضـاوي واللوـسـي الزمخشري

المعـنـى لـكـون بقيدهم، وحجل لفهم لف ومن
وـتـوقروها الله لتنصروا إليكم حينذاكا: أرسلناها

عـلـى اليـإـة تـقـديإر ـفـي إذ وتنزهوها، وتعظموها
ـمائر وبعود بالمعنى الخلل من النحو هذا الـض
كلمــة استعمال وتوقروها) ومن (وتعزروها في

العاـنـة معـنـى ـفـي ـهـي اـلـتي باـلـذاتا التعزيإر
ـسـبحانه حاـشـاها اللتين القوةا بأسباب والمداد

الـلـه بجلل يإلـيـق ل مـمـا لكونها بهما يإتصف أن
يإخفى. ل .. ما سلطانه وعظمة

ــب ــل والعـج ــب ـك ــح أن العـج ــة يإجـن أئـم
ـهـذها إلى المؤدي القول هذا مثل إلى التفسير
ـهـو ـمـا إـلـى والمفـضـي ـبـل الـشـنيعة، اللوازم

ـقـراءاتا ـمـن الكلـمـة ـفـي ورد بـمـا منـهـا أشنع
(تـعـزروها) بفـتـح الجـحـدري "ـقـرأ فـقـد أخـرى،

أا، الزاي وضم التاء فـتـح عـنـه روايإة وفي مخفف
ـاء ـزاي وكـسـر الـت أا، اـل ـ ـذا وروي مخفـف ـعـن ـه
ـزاي وكسر التاء بضم وُقرأ ،  الصادق جعفر اـل

أا، اليـمـاني: ـبـن ومحـمـد عباس ابن وقرأ مخفف
ـوها أي العزةا من (تعززوها) بزاءيإن أا تجعـل ـز عزيـإ

"2 .

يإـلـزم "لئل بـهـذا، الـقـول بضرورةا والزعم
ادـعـاها ـمـا عـلـى ضرورةا"، غاير من الضمائر فك

عـلـى حاـشـيته ـفـي الشهاب وأوردها اللوسي،
الضمائر فرق "من بأن الزعم وكذا ،3البيضاوي

زـعـم ،4الزمخـشـري ذـكـر ـمـا أبـعـد" عـلـى فـقـد
ـمـذهب واـلـذهاب الـضـمائر ـفـك أن ذلك باطل،

الـلـه ـصـلواتا الرـسـول إـلـى منـهـا الولين عود
ـه وـسـلمه ـود  علـي ـالث وـع ـه الـث - ـسـبحانه إلـي

ـمـن الـسـياق لدلـلـة ـبـه القول تعين عن فضلأ
الواردةا وللقراءةا الضمائر، وعود المعنى خلل

الـطـي ـمـن ـجـبير- ـهـو واـبـن مـسـعود اـبـن عن
ـمـن وهذا والنشر، باللف يإسمى ما أو والنشر،
عـلـم ـفـي المعنويـإـة المحـسـناتا أـبـواب أعـظـم
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يـإـذكر البلغاـيـون: أن ذـكـر ما على وهو البديإع،
الكريـإـم: النـظـم ـفـي الـحـال ـهـو - كـمـا متـعـدد

ـمـا يـإـذكر وتـسـبحوها) - ـثـم وتوقروها (وتعزروها
أا أفرادها من لكٍل ـن غاير من شائع أأ تعيـي ـاد اعتـم
واـحـد لـكـّل ـمـا تميـيـز في السامع تصرفا على
- اليإــة هذها في وهو له، هو ما إلى وردها منها،
الولـيـن جـعـل ـفـي - يإتمثل لديإنا ترجح ما على
أا أا الخـيـر وـفـي الرـسـول، إلى عائد إـلـى راجـعـ
تهيـئـة ـمـن النـحـو ـهـذا عـلـى الـعـود وـفـي الله،

ـمـن يـإـذكر ـمـا تتلـقـى كيـمـا وإـعـدادها النفوس
أ الـلـف إـلـى اليـإـة ـفـي العاـئـد النشر .. ـمـا قبل

يـإـدركا أن البلغـاـي اـلـذوق صاحب وحسب فيه،
ذكرـنـا اـلـذي الطريإـقـة عـلـى الـعـود وـقـع كيف

وـجـه أـتـم عـلـى الفاـئـدةا تـمـت وكـيـف ـمـوقعه،
ـق وأحســنه، ـرض وتحـق ـأبلغ الـغ ـا ـب ـون، ـم يإـك

جـمـال عـلـى للوـقـوفا يإأتنس أن كذلك وحسبه
ـسـبحانه: ـقـوله بتلوةا الـبـديإع، ـمـن الـصـبغ هذا

لتـسـكنوا والنـهـار الليل لكم جعل رحمته (ومن
)،73.. القصــصُ/ فضــله مــن ولتبتغــوا فيــه

النـهـار آيـإـة وجعلـنـا اللـيـل آيإة وقوله: (فمحونا
أ لتبتغوا مبصرةا ـعـدد ولتعلـمـوا ربـكـم من فضل
اـبـن وقول )،12.. السراء/ والحساب السنين
أا: الرومي مادح

في        وسيوفكم ووجوهكم آراؤكم
نجوم دجـون إذا الحادثـاتا

الدجى تجلوا        ومصـابح للهدى معـالم فيها
1رجوم والخريإاتا

بمـشـيئة متـقـرر وـهـو – ـهـذا تقرر ما فإذا
ـفـي التـسـبيح لمعـنـى اللـيـق فإن – تعالى الله

ـة ـة اليـإ ـن الكريإـم ـورةا ـم ـح، ـس ـل أن الفـت يإجـع
ـذا تنبه وقد ظاهرها، على فيه المعنى ـوها لـه وـن

فالمـقـام ـحـق ذـلـك ـفـي وـلـه 2اـلـدامغاني إلـيـه
ـا فيها وليس مدنية واليإة تعجب مقام ـدعو ـم يـإ

ـداةا صلةا على المؤمنين بحّث القول إلى أو بـغ
أو قريإب من يإشير ما كذلك فيها وليس عشّي،

في سبق ما نحو على للصلةا تواقيت إلى بعيد
فيـهـا التـسـبيح وـتـأتي واـلـروم، وطه هود آيإاتا
ـرةا في  للرسول المؤمنين من ـيل البـك والـص

ْون: أظلمن،1 بققه مايسققتدل وهققو معلم والمعالم: جمع دَج
والرجققوم: الظلمققة، وهققي أدجيققة والدجى: جمققع الطريق، على

الشهب.   
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يإجئ فيما لذلك المخصصين الوقتين في أعني
ـادةا ـراد ـع ـه لـف ـبحانه الـل ـديإس ـس أ بالتـق إجلل

أا أا، وتعظيم مـسـكة ـلـه ـمـن يإقبـلـه ل أمر وتنزيإه
عقل. من

ـر جعل من هكذا والحال إذن جرم فل الـم
أا الـلـه بحمد بالتسبيح الـمـؤمنين، لـحـث مـسـوق

عـلـى الخـصـوص، جـهـة عـلـى منـهـم والـصـحابة
أْن أـهـل، بـمـاهو علـيـه والثـنـاء ـسـبحانه تنزيإهه
ـبيه فيـهـم أرـسـل ـد ـن أا  محـم أا ـشـاهد ـر ومبـش
أا، أ فيـهـم بعث و(إذ ونذيإر أنفـسـهم ـمـن رـسـول

الكـتـاب ويإعلمـهـم ويإزكيـهـم آيـإـاته عليهم يإتلوا
ـبين ـضـلل لفي قبل من كانوا وإن والحكمة ـم

يإـكـون أن يإـسـتلزم وذـلـك )،164عمران/ .. آل
إليـكـم والمعـنـى: أرـسـلناها اليـإـة ـفـي التـقـديإر
ـوا ـه لتؤمـن ـّووا ـب ـوها أزرها ـمـن وتـق عـلـى وتعيـن
مناـصـرةا وعـلـى ديـإـن، ـكـل عـلـى ديإـنـه إظـهـار
- مـبـالغين يإكـيـدها ـمـا ـكـل عـنـه وتمنعوا دعوته،

والجـنـان، والـسـيف واللـسـان - بالـيـد ذلك في
ـؤثروها وأن ـه تجهــروا ول أنفســكم علــى ـت ـل

أا بالقول أا ـلـه تعظيم بـيـن تـقـدموا ول وتفخيـمـ
بـكـرةا ـكـل عليـكـم به مّن من تسبحوا وأن يإديإه،
أا عشية وكل أا. له حمد وشكر

ـة ول ـا حـج ـرها فيـم ـو الـطـاهر ذـك ـمـن وـه
ـه، على الثلثة الضمائر عود مؤيإدي ـن الـل أن ـم

قبلهــا المــذكور كــون مــع الضــمائر "إفــراد
ـمين، ـل اـس ـى دلـي ـراد أن عـل ـدهما الـم وأن أـح

ذـكــــر الـمــــراد، تعيـيــــن عـلــــى القريإـنــــة
الـضـمائر إـفـراد إن نـقـول .. لـنـا1(وتسبحوها)"

ـمـن يإمـنـع ل اـسـمين، قبلهما المذكور كون مع
ـون أن ـا الولن يإـك ـن منـه ـى راجعـي ـم إـل الـس

ـرب لكونه الوقع هو هذا بل الخير، أا الـق ـر ذـك
ـق ـي والوـف ـود ـف ـل الضــمير، ـع ـي والدـخ ـف

المعنى. تصحيح

لـفـظ أن إـلـى نـشـير أن البـيـان عن وغاني
 –ـكـثرته عـلـى – الـقـرآن في جاء ما (التسبيح)،

الموضع هذا وشذوذ الله، إلى مصروفا وهو إل
يإفـيـد ـمـا وـجـود وـمـع بل سبب بل القاعدةا عن

الفهم. في شذوذ هو عكسه

الحزاب:     آيإة     في     والمقام      السياق)2
.11مجلد22/48التحرير 1
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ما يإسوق أن عاشور ابن أمر في والغريإب
أيإـهـا (يـإـا الـحـزاب آيـإـة ـمـن ذـلـك نظير في جاء

أا الـلـه اذكروا آمنوا الذيإن أا ذـكـر وـسـبحوها ـكـثير
أ بكرةا ـبـه ويإذهب )،42 ،41.. الحزاب/ وأصيل
وحجـتـه الفـتـح، آيـإـة ـفـي ذكرها مما العكس إلى

الرغـاـم عـلـى السياق، اختلفا ذلك في الواهية
غاايإة هو هذا، السياق اختلفا في كلمه أن من
التناقض.                   في

ـقـوله زيـإـادةا ـفـي اـلـوجه التماـسـه فـفـي
أا الحزاب آيإة في سبحانه بإذنه الله إلى (وداعي
أا أا وسراج ـا ) عقب46..الحزاب/ منير قوله: (يـإ

أا أرسلناكا إنا النبي أيإها أا شاهد أا ومبشر ـذيإر وـن
أيإـهـا قـبـل: (يـإـا ـقـوله وعقب )،45.. الحزاب/

أا الله اذكروا أمنوا الذيإن أا. وـسـبحوها ذـكـر ـكـثير
أاصيل بكرةا إلى ) .. يإشير42 ،41.. الحزاب/ و

تنزيـإـه سياق في اليإة مجيئ ذلك في النكتة أن
في والكافريإن المنافقين مطاعن عن  النبي
ـبـن زيـإـد طلقـهـا أن بعد جحش بنت زيإنب تزوج
ـى 1ابنه زوجة أنها بزعمهم حارثة ـم .. عـل الرغـا
أا أو العلــة نفــس أن مــن يإمكــن منهــا قريإبــ

لورودـهـا الفـتـح آيـإـة في بها والقول التماسها
ـسـياق ـهـو- ـفـي ـقـوله ـحـد - على الخرى هي

الـصـلح، أـمـر ـفـي ارـتـابوا اـلـذيإن ـشـك إبـطـال
ـمـع ... سيما 2والنصر الفتح بوعد كذبوا والذيإن
ـود ـمـن الـصـريإح المـسـلمين تعـجـب الـصـلح بـن

ـبحان في جاء ما على وقولهم الصحيحين: (ـس
ّد كيف الله ركين مـن أسلم من ُيإر إليهـم المش
أا)، جاء وقد الـلـه رـسـول إـلـى والتفـتـوا  مـسـلم

ـقـال: نـعـم، الله، يإارسول هذا يإسألونه: أنكتب
عـلـى  للرـسـول الخـطـاب بن عمر قول مع بل
أا: ألسـَت الصحيحين في ورد ما اللـه نـبي أيإضـ

أا ـق على قلت:ألسَت قال: بلي، حق ـدّونا ـح وـع
ـفـي قتلنا قال: أليس قال: بلى،  باطل، على

قـلـت: ـقـال: بـلـى، الـنـار، ـفـي وقتلـهـم الجنة
ـا في الدنية ٌنعطى ففيم ـال: إـنـي إذن، ديإنـن ـق

ناـصـري) ... وـهـو أعـصـيه، ولسُت  الله رسول
ـهـذا: (إـنـه ـفـي أـتـاها حـيـن ـلـه بـكـر أـبـي وقول
الـلـه يإـضـيعه وـلـن رـبـه يإعـصـَي ولن الله رسول

أدا) ... ونظـيـر ـلـدى التعـجـب بـلـوغ ـفـي ذـلـك أب
ـسـهل ـعـن الصحيح في جاء ما غاايإته، الصحابة

صفين: يإوم قال فقد عنه، الله رضي سعيد بن
.12 مجلد26/157 التحرير ينظر 1
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ُتـنـي لـقـد رأيإـكـم، اتهموا الناس، (أيإها يـإـوم رأيإ
ـه رسول أمر أرد أن أستطيع ولو جندل أبي الـل

لرددته). 

ـاد ـا ويإـف ـر أن ســبق مـم ـي الـم ـل ـف حـم
الحزاب: سورةا في سبحانه قوله في التسبيح

أا الـلـه اذـكـروا آمـنـوا الذيإن أيإها (يإا أا. ذـكـر ـكـثير
أ بـكـرةا وـسـبحوها )42 ،41.. الـحـزاب/ وأـصـيل

ّيٌن، ظاهرها على بمـكـان، الوـضـوحا ـمـن إنه بل ب
 –المناـسـب وـهـو اللسان "ذكر يإعني الله فذكر
ـا مما اليإة لموقع – الطاهر قول حد على قبلـه
فلـمـا قبلـهـا لـمـا مناـسـبته أـمـا ،1بـعـدها" وـمـا

التـسـبيح فلن بـعـدها لـمـا مناسبته وأما ذكرنا،
والرض السـمواتا لفـاطر التنزيـإـه إيإـقـاع وهو
ـق ل مما نقصُ شائبة كل عن علها، في جل يإلـي
يإليـق ل مـا نفـي أو يإليـق ل ما أضداد بإثباتا به

يإـشـمله مـمـا واـحـد الله) .. هو بقول: (سبحان
الشعار بالذكر، تخصيصه في والوجه الله، ذكر

معـنـاها لـكـون الذـكـار، ـسـائر على فضله ببيان
ـه تنزيـإـه ـه يإـجـوز ل عـمـا ذاـت الـصـفاتا ـمـن علـي

والـصـال، بالـغـدو تقيـيـدها سر وفي والفعال،
الوقاتا سائر على الوقتين هذيإن لفضل بيان

ـدد ولما بهما، والنهار الليل ملئكة لتعاقب يإتـج
مما ذلك غاير إلى الظاهرةا، الله نعم من فيهما
الول. المبحث في ذكرها سبق

ـل ذاته حد في هو وحدها، التقييد وهذا دلـي
وـقـد بالك فما ظاهرها، على المعنى حمل على

على السياق خلل من الخرى القرائن توفرتا
فـيـه، الـصـل ـهـو ـمـا وعلى حقيقته على جعله

الـذكر تقييـد القرائـن هـذها رأس علـى ويإـأتي
ل (الصال) اـلـتي بكلمة التعبير وإيإثار بالكثرةا،
(العشــي) كلمة تشمله ما لتشمل فيها يإتوسع

ـق ل لكونهــا ـى إل تطـل ـل مــا عـل غاــروب قبـي
فـيـه، الـصـلةا تصح ل ما وهو مباشرةا، الشمس
ـدل أخرى قريإنة ُيإعد مما فذكرها حـمـل عـلـى ـت
الوـقـتين تخـصـيصُ وعلى ظاهرها على التسبيح

ـه، ـأن الـقـول جـعـل وعـلـى ـب ـن "كل ـب - المريـإ
إـلـى إليهـمـا- يإعـنـي والتـسـبيح- مـتـوجه اـلـذكر

يـإـوم وـصـّل ـصـم وأصيلأ- كقولك بكرةا الوقتين
ـة" أ2الجمـع ـول ـادي  ـق ـذا الضــعف، ـب مرضــه ـل

.11مجلد22/48التحرير 1
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ضرورةا بغير تجوز (وقيل)لنه بقولهم أكثرهم
.

ـقـول عـلـى تعليـقـه ـفـي الـشـهاب يإـقـول
إليهـمـا): موجـهـان الفعلن (وقـيـل البيـضـاوي
(اذـكــــروا): الفعلن) أي :(وقـيــــل "ـقــــوله

ـة تفـسـيرها عـلـى لنه و(سبحوها)  ومرضه بغلـب
أ يإكون الوقاتا، لتعلـقـه حاـجـة فل لهـمـا شامل

ـفـي العطف أن وأضيف ،1التنازع" على بالول
ذكرها بما التمثيل عنه وأصيلأ) يإنبو (بكرةا قوله

ـم قولك من واللوسي  الزمخشري ـّل (ـص وـص
التفريإق على يإدل ما ثمة ليس إذ الجمعة)، يإوم
العلــم، أهل من أحد ذلك َذكر ول الوقتين، بين

يإكـون "أن جـواز ـهـذا فـي قـوله يإمكن ما غاايإة
ـذكر الـمـراد ـأمور باـل ـه، الـم ـثير ـب الطاـعـاتا تـك

جمـلـة  ـمـن طاـعـة ـكـل ـفـإن عليـهـا، والقـبـال
بكــرةا التســبيح ذلــك مــن ُخــصُ ثــم الــذكر،
.         2وأصيلأ"

أا ذكر مما وأشد في الرازي ادعاها ما ضعف
أا مشـابه، موضع لقـول تفسـيرها أثنـاء وتحديـإـد

أا رـبـك زكريإا: (واذـكـر حق في تعالى الله ـكـثير
) مــن41عمران/ .. آل والبكار بالعشي وسبح

ـمـن التـسـبيح، ـمـن الصلةا إرادةا على استدلل
ـم والتهليل التسبيح على حملناها لو "أنا ـق ـل يإـب
تعــالى قوله وهو  قبلها ما وبين اليإة هذها بين

عـطـف لن يإبـطـل، وحينئذ ) فرق، ربك (واذكر
أن بذلك ويإعني ،3جائز" غاير نفسه على الشيئ

حمله  فيتعين وعليه الذكر، معنى في التسبيح
مــا عليه يإرد ذكرها ما .. فإن الصلةا معنى على
وآيـإـة وخصوص، عموم من والتسبيح الذكر بين
التـسـبيح أن ـمـن ذـكـرها ـمـا صح وإن عمران آل

مـن ذكرنـا أن سـبق لمـا الصـلةا بمعنـى فيهـا
ســالف تعليله أن إل ذلك،  على الدالة القرائن

ـمـا فـيـه والحقيـقـة نـظـر، فـيـه اـلـذي هو الذكر
ذكرتا.

. 7/495الشهاب حاشية 1
فققي أخطققأ وإن ]،12مجلد22/61[ اللوسي ذكره كذا 2
والعصر الفجر صآلةا أو أوقاتها جميع في الصلةا بعد: "أي قوله

ولققو البدنية"، الطاعات من غايرها على االصلةا لفضل والعشاء
ً كان لربما ظاهره، - على به نوه ما - مع التسبيح حمل أنه قول

ًا ًا وجيه ًا.   ورأي سديد
.4/205الرازأي 3
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مــن ســبق مــا كــل خلل مــن ويإتعيــن
(وـسـبحوها) ـقـوله ـفـي العـطـف جعل مقدماتا

ـام على الخاص عطف (واذكروا) "من على الـع
أا التنزيـإـه التـسـبيح، معـنـى لن بالـخـاص اهتمام

ـمـن فـهـو النـقـائصُ ـمـن الله على يإجوز ل عما
ـل ـذكر أكـم ـى لشــتماله اـل ـع عـل ـاء جواـم الثـن

ـبرؤ إـلـى إيإماء التسبيح في ولن والتحميد، الـت
ـافقون يإـقـوله مـمـا ...  الـنـبي ـحـق ـفـي المـن

مـقـام ـفـي تقال أن الله) يإكثر (سبحان وكلمة
إذا سيما ،1أحد" إلى يإليق ل ما نسبة من التبرؤ
ـصـلواتا والخريـإـن الولـيـن بـسـيد الـمـر تعلق
عليه. الله

عـطـف العـطـف، ـهـذا في البلغاي والسر
ـى ) الخــاص (وســبحوها ـام، عـل ـروا) الـع (اذـك

شـأنه وتعظيـم الخـاص ـبـأمر بالعنايإـة الشعار
أا مرةا مرتين، بذكرها وذلك الـعـام، تـحـت مـنـدرج
الطـنـاب ـمـن اللـون ـهـذا ومـثـل بلفظه، ومرةا
ـياق واستدعاها المقام اقتضاها الذي ـاء الـس وـج

أا مـمـا وـهـو  مطـلـوب الـحـال، لمقتـضـى مطابق
فـيـه ـجـاء مـمـا وحسبنا القرآن، في ورودها كثر

.. واـلـروحا الملئـكـة تـعـالى: (تـنـزل الـلـه ـقـول
الـصـلواتا عـلـى (ـحـافظوا وـقـوله )،4الـقـدر/

ْكُر )،238/  .. البـقـرةا الوـسـطى والـصـلةا ـفـذ
أا جبريإل مــن الرغام على الملئكة على معطوف
ـد يإؤذن عليهم المعطوفا عداد في دخوله بمزيـإ
جـنـس وـكـأنه حـقـه، في شأن وعظم له تكريإم
ـر ـر آـخ ـس غاـي ـة، جـن الصــلةا وعطــف الملئـك

في داخلة الصلواتا من واحدةا وهي  الوسطى
المعـطـوفا مزيـإـة إـلـى تنبيـهـا يإجـيـئ عمومـهـا

دواليك. .. وهكذا فضله وزيإادةا

ـمـن الـلـون ـهـذا ـشـيوع يإعـنـي اـلـذي المر
اقتـضـاها كلـمـا وأبلـغـه الكلم جـيـد ـفـي العطف
جـاء لمـا .. فـأنى الحـوال إليـه ودعت المقام

ّدعى أن شاكلته على وورد صورته على ـ ـه يـإ فـي
عـطـف ـمـن أنه من الرازي الفخر ادعاها ما نحو

بـعـدم ـثـّم ـمـن عليه ويإحكم نفسه، على الشيئ
جوازها؟

أن عـلـى ـنـصُ أن بـعـد الزمخـشـري يإـقـول
حـمـل ـعـن وأفـصـح اـلـذكر جمـلـة ـمـن التـسـبيح

بين من اختصه ظاهرها: "إنما على فيهما المر
بتصرف.11 مجلد22/48 التحرير 1
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ـفـي - يإقصد وميكائيل جبريإل اختصاص أنواعه
ـوله ـالى ـق ـان (ـمـن تـع أا ـك ـدو ـه ـع ـه لـل وملئكـت

ـعــدو الـلــه ـفــإن وميـكــال وجبريـإــل ورـســله
عـلـى فـضـله )- لـيـبين98.. البـقـرةا/ للـكـافريإن

يإجــوز ل عما ذاته تنزيإه معناها لن الذكار سائر
ـه ـن علـي ـال الصــفاتا ـم ـبرئته والفـع ـن وـت ـم

أا القبائح" ويإستطرد وـقـائلأ:  مـكـانته عن منوه
فـضـل الذكـار ـمـن غاـيـرها عـلـى فـضـله "ومثال
المعاـصـي، أدـنـاس ـمـن بالنزاـهـة العـبـد وصف

ـالطهر ـن وـب ـاس ـم ـآثم، أرـج ـى الـم ســائر عـل
والـتـوفر والـصـيام الـصـلةا ـكـثرةا ـمـن أوـصـافه

ّطاعاتا على العـلـوم عـلـى والـشـتمال كلـهـا ال
ـمـا معنى في وهو ،1ا.هـ) بالفضائل والشتهار

ذكر.

ـل ـوجه ولـع ـي اـل ـذا ـف ـف، ـه ـي العـط وـف
أ ـبـه الـمـأمور اـلـذكر تخصيصُ دون ـبـالكثرةا أول
يإـعـم بـمـا الـكـثير اـلـذكر "بتفـسـير ،أنه التسبيح
تعلــق إلــى حاجــة تبقــى ل الوقــاتا أغالــب

ذكرها الول"  كذا بالفعل المختصين الظرفين
فيـمـا العـلـة ُتلتـمـس ذكرها ما وبمثل ،2اللوسي

وـعـن عنـهـا يإـضـرب أن ل علـيـه، القراـئـن دـلـت
وسيأتي الِعطف، عنهما ويإثني الصفح معلولها

اـلـذكر معـنـى تعالى- ـعـن الله - بمشيئة الكلم
ـث مقام عن حديإثنا إبان فضله وعن الكثير الـح
الثالث.     بالمبحث عليه

ـه هنا إليه الشارةا تجدر ما لكن أء أـن ـا وابتـن
وـقـتي ـفـي اـلـذكر اطلق ـفـإن ـسـبق، ما على

اسـم  واذكـر)تعـالى:  قـوله نحو في  التسبيح
أ بكرةا ربك بـيـن جمـعـا )،25.. النسان/ وأصيل

أا الدلة يإرجــح  واحدةا، وتيرةا على للباب وطرق
فيكون الجزء وإرادةا الكل ق إطل من يإكون أن

ول  الكلـيـة، لعلـقـة سل المر  المجاز من بذلك
ســورةا في تعالى قوله  هذا في يإدخل أن يإبعد

أا نفـسـك ـفـي رـبـك الـعـرافا: (واذـكـر تـضـرع
والصال بالغدو القول من الجهر ودون وخيفة

يإعم كي الذكر إطلق  ليفيد )،205.. العرافا/
ـائر ـوال ـس ـاتا، الـح ـد والوـق ـتين وتقيـي الوـق

ـذكوريإن ـله الـم ـمله بأفـض ـو وأـش ـبيح وـه التـس
المقـيـد، عـلـى المطـلـق حـمـل ـبـاب من فيكون

.4/265 الكشاف 1
بتصرف.12 مجلد22/60المعاني روح 2
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- تقريإرها سبق ما على – يإطلق التسبيح أن كما
أا. الصلةا به ويإراد مجاز

أا: ـمـا التـسـبيح     ـمـن     حمـلـه     يإجـمـل     ثالث
الكنائي     معناها     على

ـهور من أن ذكرتُا أن سبق ـاتا مـش إطلـق
والعـشـايإا) بالـغـدايإا لتـيـه قولهم: (إني العرب

ـتمرارها، المجئ استدامة به يإرومون ـد واـس وـق
ـاء ـرآن ـج ـذا ـفـي الـق ـى ـه ـفـي طريإقتـهـم عـل

ـى، هذا نفس عن الوقتين بهذيإن التكنية المعـن
ـسـبحانه ـقـوله ذـلـك في الواضحة المثلة ومن
بـكـرةا فيـهـا رزقـهـم الجـنـة: (ولـهـم أـهـل ـعـن

أا ).62.. مريإم/ وعشي

ـد ـاراتا صــدرتا وـق ـثيرةا عـب ـن ـك ـل ـم أـه
ـذكر المقصود أن إلى تشير التأويإل الوـقـتين ـب

أ بالدعاء فيهما المر كان فيما بالتسبيح أو مثل
علــى والدللــة الزمــان اســتيعاب الــذكر، أو

توـضـع أن بـضـروةا ذـلـك عـلـى وعقـبـت الدوام،
ـل لتفهم سياقاتها في تلك اليإاتا ـى وتحـم عـل
كلمـهـم، ـمـن يإـشـتم أـنـه ذـلـك الصحيح، وجهها

ـه يإمكن فيما المعنى يإقصرون أنهم عـلـى حمـل
ـجـاء ـمـا وـكـذا الـمـذكورةا اليـإـة في كما الكنايإة

ـونه الستدامة معنى على شاكلتها على ويإجعـل
ل ـمـا هذا بسبب اليإة حّملوا وربما فيه، حقيقة
الكنايـإـة أن إلـيـه اللتفاتا يإنبغي والذي تحتمل،

إرادةا ـمـن يإمنع ما هنالك ليس إذ الحقيقة أخت
الكـنـائي، المعـنـى ـمـع للـفـظ الـصـلي المعنى

أنـهـا: عنـهـا بـقـولهم البلغاـيـون أرادها ما وذلك
ـجـواز ـمـع معـنـاها، لزم ـبـه وأريـإـد أطـلـق (لفظ
الصلي). معناها إرادةا

القتصــار في البعض أغارب ما نحو وعلى
علـيـه، حمـلـه يإحـسـن ِلـمـا الكنائي المعنى على
ـا ـن فـعـل كـم أ واللوـسـي عاـشـور اـب ـفـي مثل

ـا ـوله تناولهـم ـبحانه: (ول لـق ـرد ـس ـذيإن تـط اـل
.. وجهه يإريإدون والعشي بالغداةا ربهم يإدعون

ـام/ ـى52النـع ـا )عـل ـه ـم ـا ذكرـت ـم قبلأ، لهـم ـل
ـا الحقيقة على فقصروها آخرون يإتوسط وربـم
أا هذا بسبب اليإة في المعنى حّملوا ـ ـا أيإـض ل ـم

ذـكـرها ـمـا المـثـال ـسـبيل عـلـى وـنـذكر تحتمل،
اـلـوارديإن والـصـال الـغـدو معـنـى ـفـي الطاهر

أن الـلـه أذن بـيـوتا تعالى: (ـفـي الله قول في
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بالـغـدو فيـهـا ـلـه يإسبح اسمه فيها ويإذكر ترفع
يإـقـول: )،37 ،36.. الـنـور/ والـصـال. رـجـال

ـه الـصـباحا، وهو الغدو بالغدو: وقت "المراد لـن
ـاس خــروج وقــت شــئونهم، قضــاء فــي الـن

أن ـمـع ،1النـهـار" آخر وهو أصيل جمع والصال
تستـشـعر أن وـلـك ذلك، بغير ناطق اليإة سياق

وكذا ذاتها، اليإة صدر تبصر عندما ذلك مصداق
تلهيهـم ل بعـد: (رجـال تعالى قوله تقرأ وأنت
.. اليإة). الله ذكر عن بيع ول تجارةا

متعـلـق ـفـي المفـسـرون ـتـردد وـقـد ـهـذا
الله أذن بيوتا قوله: (في في والمجرور الجار

فيـهـا ـلـه يإـسـبح اـسـمه فيـهـا ويـإـذكر ترـفـع أن
ـام من هو فقيل والصال)، بالغدو ـل تـم التمثـي

ـه المـشـار ـوله ـفـي إلـي ـل ـق ـل:- (مـث ـورها قـب ـن
زجاـجـة ـفـي المـصـباحا مـصـباحا فيـهـا كمـشـكاةا
ـشـجرةا ـمـن يإوـقـد دري ـكـوكب كأنـهـا الزجاـجـة

زيإتـهـا يإـكـاد غاربـيـة ول شرقية ل زيإتونه مباركة
يإـهـدي ـنـور عـلـى ـنـور نار تمسسه لم ولو يإضئ
المـثـال الـلـه ويإـضـرب يإـشـاء ـمـن لـنـورها الـلـه

)،35علـيـم.. الـنـور/ ـشـيئ بـكـل والـلـه للـنـاس
الفـعـل ـهـو متعـلـق، والمـجـرور للـجـار فيـكـون
ـفـي المصباحا والمعنى: يإوقد (يإوقد)، المذكور

ـوتا ـه أذن بـي ـا الـل ـذا ترـفـع أن لـه ـا وـه ـاله ـم ـق
ــاني، ــل الرـم ــبه إن وقـي ــة ـش ــق الجمـل متعـل

عـلـى لمـشـكاةا ـصـفة المحذوفا وهذا بمحذوفا
واـبـن اللوـسـي عـنـه ونقـلـه الـحـوفي ذكرها ما

مستقرةا كمشكاةا نورها والمعنى: مثل عاشور،
ـة أو ـوتا ـفـي كائـن ـه أذن بـي ـع، أن الـل ـا ترـف وـم

ـبـل وقـيـل لمـصـباحا، ـصـفة أو اعتراض، بينهما
للزجاجة.

عـلـى الجمـلـة فـشـبه أـمـر من يإكن ومهما
ـه قـصـد به للممثل قيد الربعة القوال هذها مـن

أا مجيئ وسوغ فيه، المبالغة ـمـع (بـيـوتا) جمـعـ
(مصباحا) أو (مشكاةا) أو المحتمل موصوفه أن

الموـصـوفا ـبـذلك الـمـراد كون (زجاجة) مفرد،
ـذا والجـمـع الـفـراد فتـسـاوى الجـنـس، ـكـان ـل

.2الفرديإة ل للنوعية الموصوفا تنويإن

.9 مجلد18/248 التحرير 1
 والتحريقققر10 مجلقققد18/254 المعقققاني روح ينظقققر 2
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ـدي والظـهـر ـار متعـلـق يإـكـون أن عـن الـج
بيـوتا) هـو (فـي قـوله فـي أعنـي والمجـرور

تكريإر فيه أن ذلك على يإرد ول (يإسبح)، الفعل
(فيـهـا) ـقـوله لـكـون ـبـه المتعـلـق الجملة لشبه
أا، ـبـه متعلق وليه الذي ـمـن أـكـثر وـجـود أو أيإـضـ

ّلـق لهـذا أن نقـول لنـا … الواحـد بالفعـل متع
بما والتذكير التأكيد وهو البلغاي سرها التكريإر

شبه من تقدم ما بأن واليإذان الجملة، في بعد
والتـشـويإق اـلـبيوتا بتـلـك للهتـمـام هو الجملة

ويإـكـون التـسـبيح، وـهـو المـجـرور متعـلـق إـلـى
ـا مرتـبـط غاير بيوتا)…إلخ، (في قوله ـه بـم قبـل
أا لكونه حصـلت مـن حـال بيان به قصد استئناف
ـم ـة لـه ـذلك الهدايـإ ـور ـل ـض والشــادةا الـن ببـع

ـر ـفـي ُذكر ما ونظير ،1أعمالهم ـد التكريـإ للتأكـي
ـوله ـي ـق ـالى: (فـف ـة تـع ـه رحـم ـم الـل ـا ـه فيـه

.2)107عمران/ .. آل خالدون

تـنـويإه الـنـور آيـإـة ـمـن الكريإم النسق وفي
ــاجد ــرورةا وإعلم بالمـس ــاع بـض ــلةا إيإـق الـص

ـفـي الـحـديإث: (ـصـلةا ـفـي كـمـا فيـهـا واـلـذكر
ـه في صلته الجماعة- تفضل - أي المسجد بيـت

درجة). وعشريإن بسبع

فـيـه المـعـبر المساق هذا شأن من ويإعضد
ـالظرفين ـاد ـب ـه والمـش ـة فـي ـجد بملزـم المـس
ـذكر وبمواصــلة ـدعاء اـل ـه واـل فــي ســيما فـي

قـوله أمثـال بـه يإنـبئ مـا المبـاركين، الوقتين
ـالى أا تـع ـ ـى مثنـي ـحابة عـل ـرام الـص ـم الـك عليـه

ـذيإن تطــرد الرضــوان: (ول ـدعون اـل ربهــم يـإ
وـقــوله: )،52والعـشــي.. النـعــام/ بالـغــداةا
بالـغـداةا ربـهـم يإدعون الذيإن مع نفسك (واصبر

ـبـه ـجـاءتا ـمـا ) .. وـكـذا28والعـشـي..الكـهـف/
ـاديإث ـة الـح ّـل ـى الدا ـى المشــي فضــل عـل إـل
فيـهـا الـصـلةا وانتـظـار عليها والتردد المساجد

ن ـقـوله نـحـو ـمـن الـصـلةا بـعـد إـلـى غـاـدا : (م
أ له الله أعد راحا أو المسجد كلـمـا الجنة في نزل

يإمـحـوا ما على أدلكم وقوله: (أل ،3راحا) أو غادا
قالوا: بلى الدرجاتا؟ به ويإرفع الخطايإا به الله

السابقين. ينظر 1
دخل ما بإعادةا الحرف توكيد من "هو اللبيب مغني وفي 2
ًا، عليه ًا والمجرور الجار وليس مضمر والمجققرور، للجققار توكيد
به المجرور وليس بالضمير، يؤكد أقوى- ل لكونه – الظاهر لن
ً جققوزأه وإنمققا مظهققر مققن مضققمر يبدل ل لنه الجار بإعادةا بدل

ًا". النحاةا بعض قياس
.669ومسلم2/124 البخاري رواه 3
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ـا ـه، رـسـول يـإ عـلـى الوـضـوء ـقـال: إـسـباغ الـل
وانتـظـار المـسـاجد إـلـى الخـطـا وكثرةا المكارها
ـد الصــلةا ـذلكم الصــلةا بـع ـاط ـف ـذلكم الرـب ـف
مــا صلةا في أحدكم يإزال  وقوله: (ل1الرباط)

إـلـى يإنقـلـب أن يإمنـعـه ل تحبـسـه الصلةا دامت
ـفـي ـقـوم اجتمع وقوله: (ما ،2الصلةا) إل أهله

ــه بـيــوتا ـمــن بـيــت ــاب يإتـلــون الـل ــه كـت الـل
عليهــم نزلــت إل بينهــم فيمــا ويإتدارســونه

فيمن الله وذكرهم الرحمة وغاشيتهم السكينة
يإعـتــاد الرـجــل رأيإـتــم وـقــوله: (إذا ،3عـنــدها)

ـقـوله تل باليإـمـان) ـثـم ـلـه فاشهدوا المساجد
ـبـالله آـمـن ـمـن الله مساجد يإعمر تعالى: (إنما

ـجـاء ـمـا آـخـر  .. إلى4)18الخر..التوبة/ واليوم
الي في الرجال تخصيصُ في والوجه هذا، في

والذيإن المساجد على الغالب أنهم والحاديإث،
ـفـي كـمـا بـهـا ـصـلتهم تـكـون أن فيـهـم الصل

بالمساجد). معلق قلبه الحديإث: (ورجل

.251 مسلم رواه 1
.275  برقم1/460  ومسلم2/119 البخاري رواه 2
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الثالث     المبحث

ورد التي المقاماتا أهم
بطرفي فيها التعبير
التنزيإل آي في النهار
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ـدر ـا ويإـج ـد بـن ـا أن بـع ـى عرجـن دللتا عـل
ّا حقيـقـة-  النـهـار طرـفـي ـعـن التعبير ومـجـاز

النظــم فــي المتعــددةا بمقابلتهــا-  وكنايإــة
- الجـهـد وـسـعنا - ـمـا وقفـنـا أن وبـعـد الكريـإـم،

المـقـابلتا ـهـذها تـنـوع أـسـرار ـمـن بـعـٍض على
فـيـه، انـصـبت اـلـذي النـحـو على مجيئها ومزايإا
عـلـى للتـعـرفا نبـحـر .. أن الـسـياق بـحـق وـفـاء

المـقـابلتا تـيـك فيـهـا وردتا اـلـتي المقاـمـاتا
أا العجـاز دلئـل  مـن المزيإد استجلء في طمع

عـلـى الوـقـوفا ورـجـاء العزيـإـز، الـلـه كتاب في
ما بآخر ولنبدأ كلمه، وبدائع نظمه  أسرار بعض

وهو:   إليه انتهينا

بـيـوتا     ملزـمـة     ـفـي     بالصحابة     الشادةا     مقام-1
والدعاء:     بالذكر     مساء     صباحا     وإعمارها     الله

آيإـتـان المـقـام هذا في انتباهنا ويإسترعي
ــا ــي وردـت ــق ـف ــم الجلء الصـــحابة ـح عليـه

اـلـذيإن تطرد سبحانه: (ول قوله هما الرضوان،
.. وجهه يإريإدون والعشي بالغداةا ربهم يإدعون

الذيإن مع نفسك وقوله: (واصبر )،52النعام/ 
.. وجهه يإريإدون والعشي بالغداةا ربهم يإدعون

ِبين أي )،28الكهف/ جميـع في الدعاء على دائ
النهار، طرفي في  منها كان ما سيما الوقاتا

المتقـيـن غاـيـر "ذـكـر أن بـعـد أنه الكشافا ففي
- يإعنـي ليتقـوا بإنـذارهم وأمـر المسلمين من
يإحشروا أن يإخافون الذيإن به قوله: (وأنذر في
ـّي دوـنـه من لهم ليس ربهم إلى ـشـفيع ول وـل

ـم ـون لعلـه ـام/ يإتـق ـم5.. النـع ـر ) - أردفـه ذـك
وإكرامـهـم، بتقريإبـهـم وأـمـرها منـهـم المتقـيـن

ذـلـك، خلفا بـهـم أراد ـمـن فيـهـم يإطـيـع ل وأن
أي ربـهـم دـعـاء يإواـصـلون ـبـأنهم عليهم وأثنى

الـغـداةا بذكر عليها. والمراد ويإواظبون عبادته،
.1الدوام" والعشي
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قـصـة المـقـام ـهـذا ـفـي اـلـواردةا ولليـإـاتا
أا أن مؤداـهــا ـقــالوا المـشــركين ـمــن رءوـســ
و الله لرسول - العـبـد ـهـؤلء عـنـا ـطـردتا : ل
وـصـهيب عـمـار وـهـم المـسـلمين فقراء يإعنون
ـه رضوان وأضرابهم وسلمان وخباب وبلل الـل

جـبـاب عليـهـم - وكانت جبابهم عليهم- وأرواحا
عليه فقال وحادثناكا، إليك - جلسنا صوفا من

ـلةا ـا الـص ـلم: ـم ـا والـس ـارد أـن ـؤمنين، بـط الـم
قمنــا فــإذا جئنــا إذا عنــا فقــالوا: فــأقمهم

أا فـقـال: نـعـم، ـشـئت، إن معك فأقعدهم طمـعـ
والـطـبراني أحـمـد روايـإـة ... وفي إيإمانهم في

محـمـد ـقـالوا: يـإـا أنـهـم واـلـبيهقي جريـإـر وابن
ـمـّن اـلـذيإن أـهـؤلء قوـمـك؟ ـمـن بهؤلء رضيت

أا نحن أنكون بيننا؟ من عليهم الله لهــؤلء؟ تبع
أا منك لنا واجعل عنك اطردهم ـبـه تعرفا مجلس

فنستحي تأتيك العرب وفود فإن فضلنا العرب
أا ترانا أن .1بها جبريإل فنزل هؤلء مع قعود

ـذي الكلم هــذا آخــر أن والحــق أراد - اـل
بينه الربط التأويإل أهل من وغايرها الزمخشري

- ل النـعـام ـسـورةا ـمـن الخامـسـة اليـإـة وبـيـن
ـاتا، سياق مع يإتمشى ول أوله مع يإستقيم اليـإ

ّنى إذ القــوال هذها مثل عنهم يإصدر أن لقوم أ
ـوا أن ـن يإجعـل ـافون مـم ـروا أن (يإـخ ـى يإحـش إـل

به أقر ما على المسلمين من يإكونوا أو ربهم)،
ســبيل علــى منهــم يإرجــى أو الزمخشــري،

(لعلـهـم ـقـوله ـفـي ـسـبحانه ذـكـرها ما التحقيق
فــي الســبب يإكــون أن  إل يإتقــون).. اللهــم

عـلـى الـصـحابة بـعـض اـقـترحه ـمـا ـهـو نزولـهـا
أا  الله رسول أولـئـك ـمـن ـصـدر ـمـا على تعقيب

الله رضي عمر "أن من روي ما نحو المنكريإن،
ـه ـو عـن ـال: ـل ـت ـق ـتى فعـل ـى تنظــر ـح ـا إـل ـم

ـذلك قــال: فــاكتب يإصــيرون، ـا ـب فــدعا كتاـب
فنزلــت، ليكتب عنه الله رضي وبعلّي بصحيفة

 ...2مقالته" عن عمر واعتذر بالصحيفة فرمى
وممــا  الزمخشري قاله مما افضل عندي فهذا

ر  أـنـه ذـكـر اـلـذي الـسـعود أـبـو ـلـه تكـلـف "أم
الكـفـر أـهـل ـمـن يإتوقع من إلى النذار بتوجيه
ـأثر ـي الـت ـة، ـف ـم الجمـل ـوزون وـه ـم المـج منـه

ـر ـانوا ســواء للحـش ـازمين ـك ـله ـج ـل بأـص كأـه
ـاب ـتردديإن، أو المـشـركين وبـعـض الكـت ـا ـم أـم

ه. مجلد7/231 اللوسي ينظر 1
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ـذارهم أمر ممن خارجون فهم له المنكرون بإـن
3ا.هـ"

النعــام آيإة وخباب: فينا- أي سلمان قال
ويـإـدنو معـنـا يإقـعـد   الله رسول فكان نزلت،– 

عـنـا يإـقـوم وـكـان ركبـتـه، ركبتنا تمس حتى منا
ـام أراد إذا ـبر القـي ـت: (واـص ـع نفـسـك فنزـل ـم

).28.. الكهف/ ربهم يإدعون الذيإن

ـم في نزلت عمن التعبير وفي ـذها حقـه ـه
ـى اليإماء بالموصول، الموضعين في اليإاتا إـل
ـز ـفـي وبما بملزمتهم، المر تعليل الـصـلة حـي

أحريـإـاء لنـهـم أي الـصـحبة، إداـمـة إلى الداعية
الـجـدر فـهـم الـلـه عـلـى إقـبـالهم لـجـل ـبـذلك

عـنـد ـكـانوا وإن وـهـم ،4والمـصـاحبة بالمقارـنـة
المـلـك عـنـد فـهـم مؤخريإن والنفاق الكفر أهل

ـى ـدون مـقـدمون، العـل ـوله: (يإريـإ ـه) وـق وجـه
ـدعون ضمير من الحال موضع في فيهما، أي يـإ
ـفـي واـلـوجه الديإن، له مخلصين تعالى يإدعونه
ِته تأكيد به تقييدها ّلي النـعـام آيـإـة ـفـي للنـهـي ع

(واـصـبر الكـهـف آيـإـة ـفـي وللـمـر تطرد)، (ول
أقــوى مــن الخلص بــأن والعلم نفســك)،

عـلـى والـحـاّض للطرد المضاد الكرام موجباتا
ـبـالنهي ـتـارةا العلة بمجيئ  التنوع وفي الصبر،
ـفـي من ملزمة على تأكيد بالمر، أخرى وتارةا

َـبـل ـمـن ومواصلتهم اليإاتا هذها نزلت حقهم ِق
ادعــاها لما وجه فل وعليه الوجه، بجميع النبّي

مــن أبلغ الكهف آيإة أن من البحر في حيان أبو
النعام. في التي

أن   الـلـه برـسـول الـظـن أـحـد يإسيئن ول
بـقـوله: نـعـم، بطردـهـم علـيـه أـشـار من طاوع

ـه ظلــم، طردهــم فــي وأن عيــن إنمــا   لـن
أا لجلوسهم أا وقت ـذي الوقت سوى معين ـان اـل ـك

ـه يإحضــر ـابر فـي ـش، أـك ـن غارضــه وأن قريـإ ـم
ـفـي إدـخـالهم ـهـو الـكـابر أولـئـك ـمـع الجلوس
واـلـدنيا اـلـديإن خـيـر يإـفـوتهم ل ـحـتى الـسـلم
ـرةا ـان والـخ ـح فـك ـذا ترجـي ـانب ـه ـى، الـج أوـل
أا ـكـان ـهـذا ان يإـقـال ـمـا وأقصى  مـنـه اجتـهـاد
فـيـه والمخـطـئ مغـفـور الجتـهـاد ـفـي والخطأ

مأجور. حال أّي على
بتصرف. 2 مجلد3/137السعود أبو تفسير 3
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التـعـبير إـفـادةا عـلـى السياق دللة وتبقى
ـا مع سيما للديإمومة، والعشي بالغداةا ـسـبق ـم

ـفـي اللفظـيـن ـهـذيإن تـسـتعمل الـعـرب أن من
ـقـولهم: (إـنـي في كما المعنى هذا عن التكنية
ــه ــدايإا آتـي ــدون والعـشــايإا)، بالـغ ــذلك ويإريـإ ـب

إليه.    المجئ فعل في الستدامة

ـبـأحوال     والتـسـلية     بالصبر     التذرع     مقام-2
السابقين:

المواضــع أغالب أن له التفطن يإجب ومما
النـهـار بطرـفـي الموقوتا الذكر فيها جاء التي
ـجـاء ـمـا .. ـهـو ـشـيوعا وأكثرها التنزيإل آي في

هــذها أغالــب وأن ،  محمــد النــبي حــق فــي
فيـهـا،  والتـسـبيح باـلـذكر الـمـَر سبق المواضع

ـهـذا يإفـيـد ـمـا ـجـاء فـقـد بالـصـبر بالتحلي المُر
ـي وذاكا ـرآن ـف ـبع الـق ـراتا ـس ـك ـم ـوله وذـل ـق

أا أا نفـسـك ـفـي ربك إيإاها: (واذكر مخاطب تـضـرع
والصال بالغدو القول من الجهر ودون وخيفة

ــن ــن ولتـك ــافلين ـم ــرافا/ الـغ )،205.. الـع
أا النهار طرفي الصلةا وقوله: (أقم ـمـن وزلـفـ

مـا علـى وقوله: (فاصـبر )،114.. هود/ الليل
الـشـمس طـلـوع قبل ربك بحمد وسبح يإقولون

نـفـس في وقوله )،130/ .. طه غاروبها وقبل
فســبح الليــل آنــاء والســورةا: (ومــن اليإــة

وقوله: (فاصبر ترضى)، لعلك النهار وأطرافا
ـد وسبح   لذنبك واستغفر حق الله وعد إن بحـم

وـقـوله )،55.. غـاـافر/ والبـكـار بالعـشـي رـبـك
قـبـل ربك بحمد وسبح يإقولون ما على (فاصبر
)،39.. ق/ الـغــروب وقـبــل الـشــمس طـلــوع

أا منهم تطع ول ربك لحكم وقوله: (فاصبر ـ آثـم
أا ـور ـر أوكـف ـم واذـك ـك اـس ـرةا رـب أ بـك ـيل .. وأـص

).26 ،25الدهر/
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ـة أن يإرمق اليإاتا لهذها والمتبصر الطريإـق
 حـقـه ـفـي النـهـار طرـفـي ـعـن بـهـا عبر التي

أ هي إذ نوعها، من فريإدةا تنوعـهـا- ـعـن - فـضـل
ّطت قد وـتـم ذكرـهـا ورد  اـلـتي الساليب كل غا

الوـقـتين ـهـذيإن ـعـن القـرآن فـي بـهـا التعـبير
ـاركين، ـه ُيإعـهـد ـلـم وـهـذا المـب ـسـائر ـفـي مثـل
ـجـاء تقـّصـيه- فـقـد ـتـم ـمـا - عـلـى المقاـمـاتا

(الغــدو بـــ وآخــرها النهــار أول عــن التعــبير
آيـإـة ـفـي باـلـذكر الـمـر عـقـب والصال) وذـلـك

ـبـه الـمـر وأـصـيلأ) عـقـب (بـكـرةا بـ و العرافا،
ّا كـمـا النـسـان، آيإـة فـي بالصبر بالمر مصحوب

آيـإـة النـهـار) ـفـي (طرفي بـ عنهما التعبير جاء
وبـــ الـصـلةا، بإقاـمـة الـمـر عقـيـب ـلـك وذ هود

(قبل غاروبها)  وبـ وقبل الشمس طلوع (قبل
و ـطـه آيإتي الغروب) في وقبل الشمس طلوع

وبــ والتسـبيح، بالصـبر فيهمـا المـر عقيب ق
فـقـط بالتـسـبيح الـمـر النهار) عقيب (أطرافا

وبـــ طه، سورةا من الذكر سالفة اليإة عجز في
َا ـبـه المـر والبـكـار) عقـيـب (العـشـي مـصـحوب

غاافر. آيإة في والستغفار بالصبر بالمر
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ـعـن بالتعبير المقام هذا انفراد يإلحظ كما
النهار) و(أـطـرافا بـ(طرفي وآخرها النهار أول

اللـتين العبـارتين بهـاتين التـوقيت النهـار) إذ
بإقاـمـة الـمـر ـعـن وذـلـك ـتـارةا بالتثنـيـة وردـتـا

- بالتـسـبيح المـر عنـد أخـرى وبالجمع الصلةا،
ـفـي إل النـحـو ـهـذا عـلـى يإأتيا تنوعها- لم على
عـنـد الـسـلوب تـنـوع  ـفـي ذـلـك ونظير ،  حقه
ذيإـنـك ـعـن التـعـبير ـفـي يإـقـال بالتسبيح، المر

غاروبها) وقبل الشمس طلوع (قبل بـ الوقتين
وبـــ للـشـمس، والـغـروب الطـلـوع بإـضـافة كذا

الـغـروب) بإـضـافة وقـبـل الشمس طلوع (قبل
ـلـم الموـضـعان فـهـذان إليـهـا، فـقـط الطـلـوع
يإأتـيـا وـلـم النـحـو ـهـذا عـلـى أيإضا بهما يإخاطب

الـلـه ـصـلواتا حـقـه ـفـي إل الـشـاكلة هذها على
ـعـن التـعـبير مجـيـئ ـعـن ناهـيـك عليه، وسلمه
غايـرها مـع عّمه بل وحدها يإخصه لم مما الوقتين

ّيإها قوله: (يإا في كما ـه اذكروا آمنوا الذيإن أ الـل
أا أا ذكر أ بكرةا وسبحوها كثير .. الـحـزاب/ وأـصـيل
ـل42  ،41 ـاهر ـمـن إن ). ـب ـوع مـظ ـفـي التـن

ـتي الـسـاليب ـذا ـفـي عرـضـت اـل .. المـقـام ـه
أدا تسبيح أو ذكر من ذكرنا بما المر مجيئ ـ مقـي
أا آيـإـة ـفـي كما بالحال أو والمجرور بالجار أحيان

الوـقـتين ـفـي بـهـا  اـلـذكر ُقـيـد اـلـتي الـعـرافا
أا بـقــوله: (ـفــي نفـســك) وبـقــوله: (تـضــرع

أ وخيفة)، أا ومعلل ـقـوله: (وـسـبح في كما أحيان
أا ويإأتي ترضى)، لعلك النهار وأطرافا من خالي

أا ذلـك كل اليإـاتا ـسـائر فـي كـمـا أخـرى أحياـنـ
المذكورةا.

ـا والـشـمول التنوع هذا في والوجه - فيـم
والتلبس والتنزيإه بالصبر المر تكرار - مع أرى

نـحــو ـمــن الـخــرى العـبــاداتا أـلــوان بـســائر
ـه وذـكـر الصلةا وإقامة الستغفار ُـثـل … الـل َيإْم

ـة من الله حباها مما به    حظي ما أن في كراـم
دون 1والـخـرةا اـلـدنيا ـفـي بهـمـا ـُخـصُ ومكاـنـة

المحمققود والمقققام المققورود الحققوض صآققاحب فهققو 1
ابققن رواه - فيمققا نفسققه عن قال الذي وهو العظمى والشفاعة

بعضهم: قال وقد يتذاكرون، أناس سماعه إثر وعكرمة، عباس
ًا موسققى كلققم آخققر: إنققه وقال خليلً، إبراهيم اتخذ الله أن عجب

ًا حققبيب وأنققا - "أل وروحققه اللققه كلمة آخر: فعيسى وقال تكليم
وأن فخققر، ول القيامققة يوم الحمد لواء حامل وأنا فخر، ول الله
مققن أول وأنققا فخققر، ول القيامققة يققوم مشققفع وأول شققافع أول

فقققراء ومعققي فيققدخلها لققي اللققه فيفتققح الجنققة حلققق يحققرك
فخققر"، ول والخريققن الوليققن أكققرم وأنققا فخققر، ول المققؤمنين

الحديث.     … بست النبياء على والقائل: فضلت
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ـزم أولي فيهم بما النبيين من أقرانه سائر الـع
أن النعـمـة بـحـق وـفـاء يإـسـتأهل الرـسـل، ـمـن

والـتـذرع لـلـه اـلـولء إعلن ـمـن بالمزيـإـد يإقابل
لـمـن يإـعـِرض الذي البلء سيل لمواجهة بالصبر

عـلـى يإبتـلـى الـمـرء أن باعتـبـار ـحـاله، هذا كان
.. يإفـسـر1بلؤها اـشـتد ديإـنـه ثخن فمن ديإنه قدر
ـا مسعود ابن عن جاء ما ويإؤيإدها هذا أوردها فيـم

وهو  النبي على قال: دخلت ومسلم البخاري
أا لتوـعـك فقـلـت: إـنـك فمسـسـته، يإوـعـك وعـكـ

أا، يإوـِعـك كـمـا أوـعـك إـنـي فـقـال: أـجـل، ـشـديإد
أجريـإـن، ـلـك أن ذـلـك قال: فقلت منكم رجلن
أوردها مــا نحو في جاء ما .. وكذا : أجل فقال

ـسـاجد  الـنـبي قال: بينا عمر ابن عن البخاري
أـبـي ابـن عقـبـة ـجـاء قريإـش، مـن ناس وحوله
ا  ظـهـرها على فقذفه جزور بسل معيط .. وم
بعـضـهم أن ـمـن إـسـحاق واـبـن الـطـبري أوردها

 رأسه على فنثرها التراب من قبضة إلى عمد
ذلـك غايـر إلى ،2مكة سكك بعض في يإسير وهو
ـمـن علـيـه وـسـلمه الـلـه ـصـلواتا له عرض مما

مـشـى كلـمـا واللـمـز والغـمـز الـسـتهزاء فنون
مما نواديإهم أو طرقاتهم في بهم مّر أو بينهم
بذكرها. المقام يإضيق

ممــا بالمزيإد كذلك يإقابل أن يإستأهل كما
نـحـو ـمـن العـبـادةا أـلـوان من بالله فيه يإستعان

غاـيـر إـلـى النهار وصيام الليل وقيام الله تنزيإه
نـحـو من سبحانه، له المرضية العمال من ذلك

ـان عائشة عن الصحيحين في جاء ما ـالت: ـك ـق
- قـدماها تتفطـر حـتى الليـل من يإقوم  النبي

رـسـول يـإـا هذا تصنع له: لم تتشقق- فقلت أي
تــأخر؟ وما ذنبك من تقدم ما لك غافر وقد الله

أا أكون قال: أفل أا؟ عبد فـي ... ونحـوها 3شـكور
أا الصحيحين قال: صليت  مسعود ابن عن أيإض

همـمـت ـحـتى القـيـام فأـطـال ليـلـة  النبي مع
ـقـال: همـمـت ـبـه؟ هممت وما قيل سوء، بأمر

عـمـر اـبـن ـعـن ... وفيهـمـا 4وأدـعـه أجـلـس أن

ًا حبان ابن أورده فيما  عنه جاء كما 1 عن سأله عمن جواب
قوي. الحديث: أي في وثخن بلء، الناس أشد

.1/158 هشام ابن وسيرةا2/344 الطبري تاريخ ينظر 2
.2820 ،2819 ومسلم3/12 ،8/449 البخاري رواه 3
 وأحمقققد773 ومسقققلم3/15،16 البخقققاري أخرجقققه 4

ذات  النققبي مع قال: صآليت حذيفة حديث ونحوه1/385،396
فقلققت: مضققى ثققم المائة، عند يركع فقلت بالبقرةا، فافتتح ليلة

النسققاء افتتققح ثم بها، فقلت: يركع فمضى، ركعة في بها يصلي
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ـه رسول قال: نهي عنهما الله رضي ـعـن  الـل
لـسـت ـقـال: إـنـي تواصل، قالوا: إنك الوصال،

.1مثلكم

ماـجـاء التفـصـيل ـمـن بشئ نتأمل أن ولنا
عـلـى الـحـديإث يإقتـصـر ـلـم حيث ص سورةا في

ـبي ـه ـن ـل داود، الـل ـر ـب قـصـة قـصـته عـقـب ذـك
وإســحاق إبراهيم ذكر جاء كما وأيإوب سليمان
فكــأنه الكفل وذا واليسع وإسماعيل ويإعقوب

بـحـال يإقوـلـون) واعـتـبر ـمـا على (اصبر يإقول
ـكـان منـهـم واـحـد كل أن ليعلمه النبياء، سائر

يإعـلـم فحينـئـذ ـخـاص وحزن خاص بهٍم مشغولأ
وأن والـحـزان الهـمـوم ـعـن تنـفـك ل الدنيا أن

يإتحـصـل ل الـلـه عند العالية الدرجاتا استحقاق
اـلـدنيا ـفـي والمتاعب المشاق بتحمل إل عليها

ـي ـة .. وـف ـافر آيـإ أا غـا ـتي أيإضــ ـَر ســبق اـل الـم
بالـصـبر الـمـُر النـهـار، بطرـفـي فـيـه بالتسبيح

حــق الله وعد إن (فاصبر ذكرها جل يإقول حيث
بالعـشـي رـبـك بحـمـد وـسـبح ـلـذنبك واـسـتغفر
عـقـب الكريإـمـة اليـإـة هذها جاءتا لقد والبكار)،

مــآلهم من كان وما وملها فرعون عن الحديإث
ذاكا الـلـه وـقـى أن بـعـد وذـلـك ـخـاتمتهم وسوء
أا إيإمانه يإكتم كان الذي ـمـا .. سيئاتا منهم خوف

بإيإـمـانه ـجـاهر فـقـد الخـطـر، عظم على مكروا
ـدعو وراحا ذلك المقام استوجب عندما ـقـومه يـإ

ـي آملأ ـرق أن ـف ـوبهم ـت ـدعوةا قـل ـبي ـل ـه ـن الـل
عــن يإذب الخر الجانب على وطفق ،  موسى
قتـلـه أـمـر ـمـن لفعـلـه الـقـوم  اشتور ما الكليم

أا فيهم يإصرخ وهو أ حجته:  (أتقتلون مقيم رجل
ـمـن بالبيـنـاتا ـجـاءكم وـقـد الـلـه ربي يإقول أن

أا يإك وإن ربكم أا يإك وإن كذبه فعليه كاذب صــادق
 وذلك2) 28.. غاافر/ يإعدكم الذي بعض يإصبكم

ً يقققرأ فقرأها، عمران آل افتتح ثم فقرأها، مققرتل أي ققق مترسققل
وإذا  سقبح تسقبيح فيهقا بآية مر إذا ق حقها وأداء الحروف بتبيين

يقققول: فجعققل ركققع ثققم ، تعققوذ بتعققوذ مر وإذا  سأل بسؤال مر
ًا ركوعه فكان العظيم، ربي سبحان قققال: ثققم قيققامه، مققن نحو

ً قام ثم الحمد، لك ربنا حمده لمن الله سمع ًا طققويل ممققا قريبقق
ًا سققجوده فكان العلى ربي فقال: سبحان سجد ثم ركع، قريبقق
 والنسققائي874 داود  وأبققو772 مسققلم قيققامه) [أخرجققه مققن

]. 397 ،5/384  وأحمد2/176،177
.1102  ومسلم4/177 البخاري رواه 1
النبي مع منه قريب أو الموقف نفس يتكرر أن والغريب 2
معيط أبي بن عقبة أقبل حين وذلك بكر، أبي وصآاحبه   محمد
ًا وخنقه  النبي عنق في ثوبه فوضع ًا خنق وضققع أن بعققد شققديد

هققذا بمنكققب أخققذ حققتى بكققر أبو فأتى ظهره، على الجزور سل
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ـمـن وـكـل جـنـدها ـصـدور الفرعون أوغار أن  بعد
مـنـه للتخـلـصُ بسببها هّم كاذبة،  بدعاوى حوله

ـه وليدع موسى أقتل ذروني فرعون (وقال رـب
ـفـي يإظـهـر أن أو ديإنـكـم يإـبـدل أن أـخـافا إـنـي

).26.. غاافر/ الفساد الرض

الـحـق بكلـمـة الـصـدع أن يإعـنـي الذي المر
النـسـان  تكـلـف وـقـد وـصـعبة خطـيـرةا مهـمـة
وقساوةا الباطل أهل عناد مدى ويإعكس حياته،

ـك ـوبهم. وذـل ـه قـل ـصـاحب ـمـن  يإـسـتوجب كـل
في التحمل من والمزيإد الجميل الصبر الدعوةا

آخر في قبة العا إذ نهايإته إلى الطريإق مواصلة
أا أنـهــا كـمــا للتـقــوى المـطــافا تـكــون دائـمــ
ذـلـك يإغـلـب ل اـلـذي العزيإز أعقب لذا للمتقين،

ـفـي آمـنـوا واـلـذيإن رـسـلنا لننـصـر بقوله: (إـنـا
يإنفــع ل الشهاد. يإوم يإقوم ويإوم الدنيا الحياةا

ـسـوء ولـهـم اللعـنـة ولـهـم معذرتهم  الظالمين
بـنـي وأورثـنـا الـهـدى موـسـى آتينا الدار. ولقد

أى  إسرائيل اللـبـاب لوـلـي وذكرى الكتاب. هد
). 54  ـ51.. غاافر/

الوـعـد تـقـدم أن بـعـد التـقـديإر ـكـان ولـمـا
آتيناكا وأتباعهم: (ولقد الرسل بنصرةا المؤكد

موـسـى، آتيـنـا كـمـا والكـتـاب الـهـدى محـمـد يـإـا
ـل ولننصــرنك ـا مـث ـراق زاد وإن نصــرناها ـم إـب

1فرـعـون ليإعـشـرون  ـفـإنهم وإرعادهم قومك

والـعـز والقـهـر الـجـبروتا ـمـن فـيـه ـكـان فيـمـا
كـلـه ذـلـك ـمـن يإنفـعـه وـلـم والمكر، والسلطان

عـلـى ـقـوله: (فاـصـبر) أي عـنـه ـسـبب ـشـيئ)،
ـا أتم في الشياء نوقع فإنا أذاهم عـلـى محالـه

إـجـراء  ـمـن اـلـدار ـهـذها أـحـوال علـيـه بنيـنـا ـمـا
ـــ بـقـوله ذلك علل ثّم أسبابها، على المسبباتا

أا ـهـو اـلـذي العظـمـة مظـهـر ـعـن الـقـول صارف
لجمـيـع الـجـامع اـلـذاتا اـسـم إلى النصرةا، مدار

وـصـدق الـمـر إنـفـاذ أعظما من التي الكمالتا
ديإنك إظهار في حق) يإعني الله وعد (إّن الوعد

مع  لموسى اتفق  ما رأيإت فقد أمركا وإعزاز
العاقبـة، من له كان وما الزمان ذلك  أهل أْجبر

ـع فإنه إذن النصر تستبطئ ول فاصبر ـك واـق ـل
.2قبل من لموسى وقع كما محالة ل

فرعققون: آل مؤمن قاله ما يقول وهو  النبي عن ودفعه اللعين
ً (أتقتلون الله..).    ربي يقول أن رجل

فعله.  ما معشار يبلغون ل أي 1
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بإنـجـاز التـثـبيت من الكلم هذا تكفل ولما
ـرام ـر الـم ـالعراض أـم ـن ـب ـاب ـع ـر ارتـق النـص

أا النـفـس بتـهـذيإب والـشـتغال الخـطـاب موجـهـ
ـبـاب ـمـن دوـنـه ـمـن ليـكـون الخـلـق أعـلـى إـلـى

ـكـل ـمـن ـلـذنبك) أي (واـسـتغفر فـقـال الولى
ـه ترتـقـي كاـمـل عـمـل وـحـال أكـمـل، إـلـى مـن
أا ذلك فيكون 1أفضل إلى به تصعد فاضل شــكر
ـــك ـــه فتـســـتن مـن ـــك، ـب أـمـــرها ولـمـــا أمـت

الكـمـال درـجـاتا ـفـي الترقـيـة بالـسـتغفارعند
لـكـل والثـبـاتا ـشـائبة، ـكـل ـعـن ـبـالتنزيإه أمرها
أا كـمـال، رتـبـة التربـيـة ـصـفة إـلـى الـقـول لفـتـ

فـقـال: مواقعـهـا أعـظـم ـمـن لـنـه والحسان،
ـد (وســبح ـونه بحـم ـك) لـك ـك المحســن رـب إلـي
"جعل وإنما بشيئ، عنه تشتغل فل لك المربي

ـران ـوفين الـم ـى معـط ـر عـل ـبر الـم لن بالـص
ـلـم وـلـذلك الموـعـود النـصـر لنتظار هنا الصبر

ـجـاء ـقـوله: (إذا ـفـي النـصـر حـصـل لما يإؤمربه
(فـسـبح بـقـوله اكتـفـى والفتح) فقد الله نصر

مـحـض مـقـام ذـلـك واـسـتغفرها) لن ربك بحمد
.2الصبر" دون الشكر

أمـتـه بأن تعريإض بالستغفار أمرها وفي
يإـكـون ـمـا أـشـبه فـهـو ـبـالحرى بذلك مطالبون

قبلـك الـذيإن وإلـى إليـك أوحـى بقوله: (ولقد
)،65.. الزـمـر/ عمـلـك ليحبـطـن أـشـركت لـئـن

أنهـمـا عـلـى دلـلـة وبالتـسـبيح ـبـه الـمـر وـفـي
بالنـصـر الوـعـد على التفريإع سياق في داخلن

أا ـع كونه عن رمزيإة وكنايإة بتحقيقه إيإذان ل واـق
.3محالة

ـوله ـفـي بالصبر المر تصديإر وجه وفي ـق
وسـبح يإقولـون مـا علـى (فاصـبر طـه آيإة في

يوم المشركين من أعدائه على الله نصره فقد كان، وقد 2
ألخققرى، الغزوات أيام وفي حنين وفي الفتح ويوم بدر مققا أمققا ا

ًا كان فقد أحد يوم الهزيمة من عرض ًا، امتحان سوء على وتنبيه
مكققانهم، يبرحوا ل أن  الرسول وصآية على الحفاظ عدم مغبة

للمؤمنين.   العاقبة كانت ثم
ًا وتسميته  1 المقربين، سيئات البرار حسنات باب من ذنب

النبققوةا، تقتضققيها الققتي المغفققرةا اللققه مققن يطلققب بأن أمر فهو
فققي وهققو تققأخر، وما ذنبه من تقدم ما له غافر قد سبحانه لكونه
مققام وهققذا المغفققرةا، لتققدوم العصققمة دوام اللققه اسققأل معنى

النفسية. الكدار عن التخلية
.11 مجلد171/ 24 التحرير  2
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غاروبـهـا وقـبـل الـشـمس طلوع قبل ربك بحمد
لعلـك النهـار وأطـرافا فسـبح الليـل آناء ومن

ـمـا عـلـى ق: (فاـصـبر آيـإـة ـفـي وقوله ترضى)،
الـشـمس طـلـوع قبل ربك بحمد وسبح يإقولون
ـل ـروب)، وقـب ـوله الـغ ـي وـق ـة ـف ـان: آيـإ النـس

ـبر ـم (فاـص ـك لحـك ـع ول رـب ـم تـط ـا منـه أو آثـم
أا. واذكر ـر بكرةا ربك اسم كفور ـا وأـصـيلأ) إـث ـم

بـيـان وفي آثمة أقوال من الشركا أهل من بدر
لـمـا أـنـه إـلـى البـقـاعي يإـشـير ذـلـك، في النكتة
لجهالة القدس بالجناب تليق ل أقوالهم كانت

ـم ُتخرج أقوال جملتها في وهي قائليها، الحلـي
أا الـصـبر وـكـان حلـمـه عن النـفـس عـلـى ـشـديإد

أا عـلـى مجبوـلـة النـفـس لـكـون للطـبـع، مـنـافر
ـسـبحانه أـمـر بالوـسـاوس، مـشـحونة النـقـائصُ

بـإرادته هـو إنمـا يإقولـونه مـا أن ليفيد بالصبر
ـه ـسـبحانه، ـاله لتنزيإـهـه ـمـوجب وأـن ـه وكـم لـن

ـو وإل قوله، على قائله قهر الذي هو تعالى فـل
أ القاـئـل ذـلـك بإرادةا المر كان لـكـان اـسـتقلل
. 1للهلكا موجب لنه عنه البعد غاايإة في ذلك

ـطـه آيـإـة من قوله في السياق تغيير وفي
ـهـذها ـفـي العـبـادةا بأن إيإذان الليل)، آناء (ومن

أا ـهـي الحـيـان لـلـه المرـضـية الـمـور ـمـن أيإـضـ
ـو الرـجـل وهدوء القلب لجتماع سبحانه والخـل
ي وأدخـل أشـق ذاكا إذ العبـادةا ولن بالرب، ف

جاء وإنما الله، عند أفضل كذلك كانت التكليف
يإـجـْئ ترضى) ولم (لعلك الطماع بكلمة الجزاء

يـإـأمن لئل الـجـزم، على يإدل أو اليقين يإفيد بما
ـى الغالب كان لما وذلك الله، مكر ـان عـل النـس

والمعـنـى: أوـفـر، عـنـدها الرـجـاء وكان النسيان
ـهـذها ـفـي بحـمـدها وسبح ربك من ُذكر على كن

بـهـذا رـضـاكا يـإـدوم أن رـجـاء باـلـذاتا، الوـقـاتا
والتـسـبيحاتا الـصـلواتا ـمـن اـلـواجب المـقـدار

أا زيإادةا دون ذـلـك ـفـي فتنـعـم 2وبأمـتـك بك رفق
المن الحمى ذاكا في وتطمئن الرضي الجوار

فـيـه تـسـبب ـثـواب، ـمـن اـلـدنيا ـفـي تـنـال بـمـا
ـادكا ـي اجتـه ـة ـف ـاركا الطاـع ـن وإظـه ـه ديـإ الـل
ـرها  وإعلؤكا ـي ،3أـم ـك وـف ـالطبع ذـل ـن - ـب - ـم

ادـخـرها ـمـا تـسـتحق ويإجعـلـك  يإؤهلك ما الثواب
ـة، ودرجة شفاعة من الخرةا  في  لك الله عالـي

7/265الدرر نظم ينظر 1
،8  مجلد16/339 التحرير في عاشور ابن ذكره ما على 2
الصلةا).  في عيني قرةا : (وجعلت  قوله ويبينه
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رـبـك يإعطـيـك ـقـوله: (ولـسـوفا معنى في وهو
ـوله: (عـسـى )،5.. الـضـحى/ فترـضـى أن وـق

أا رـبـك يإبعـثـك أا مقاـمـ )،79.. الـسـراء/ محـمـود
ـنـبي أـنـس: (لـكـل حديإث من  عنه صح ما وكذا

ّـبـأتا أمـتـه ـفـي بـهـا دـعـا ـقـد دـعـوةا دـعـوتي وخ
تـعـالى وـقـوله القياـمـة)، يـإـوم لـمـتي ـشـفاعة

ـول يإتلو وهو  بكى عندما جبريإل لسان على ـق
ـه ـالى الـل ـي تـع ـورةا ـف ـم ـس ـن (رب إبراهـي إنـه

أا أضللن ـي فإنه تبعني فمن الناس من كثير ّـن م
.. إبراهـيـم/ رحـيـم غاـفـور فإـنـك عـصـاني ومن

ـفـإنهم تـعـذبهم عيـسـى: (إن في وقوله )،36
الحكـيـم العزيإز أنت فإنك لهم تغفر وإن عبادكا

إـنــا جبريـإــل يـإــا ـلــه ): ـقــل118/ .. الماـئــدةا
نسوؤكا. ول أمتك في سنرضيك

ـهـذا ـفـي اـلـواردةا اليـإـاتا ُجّل أثرتا وإنما
ســواء  إليه المضافة بالربوبية التعبير المقام

بالتـسـبيح يإتعـلـق ـمـا أو عاـمـة الذكر يإخصُ فيما
الرحـمــة نهايـإــة عـلــى لـيــدل خاـصــة بحـمــدها

منه والمقصود والحسان، والفضل والتقريإب
أا العـبـد يإصير أن الـسـم ـهـذا ـسـماع عـنـد فرـحـ

ويإـسـتجلي وـصـفاته، أسمائه معنى فيستحضر
مـشـعر اـلـرب لفظ أن ذلك وآلئه، كرمه معاني

يإتذكر السم هذا سماع وعند والفضل بالتربية
عقـلـه ـكـان وإن ،1علـيـه الـلـه نـعـم أقسام العبد

أا بالحقيقــة أقــل إلــى يإصــل أن عــن عــاجز
الله نعمة تعدوا تعالى: (وإن قال كما أقسامها

ـهـذا انكـشـافا ) فعند34.. إبراهيم/ تحصوها ل
ـه الرجــاء يإقــوى المقــام عليــه والعتمــاد ـب
فيه. والثقة إليه واللجوء

ـع     والـسـتيعاب     الـسـتغراق     مقام-3 لجمـي
:      الحوال

آيإــة فــي بوضــوحا المعنــى هــذا ويإبــدو
ـر أا نفـسـك ـفـي رـبـك الـعـرافا: (واذـك تـضـرع

والصال بالغدو القول من الجهر ودون وخيفة
هذها في الله بذكر المر ) فإن205.. العرافا/

تخصيصُ في ظاهرها على وحمله الكريإمة اليإة
غاـيـر الوـقـاتا، ـسـائر دون المذكوريإن الوقتين

ـه يإـسـاعد ول مستـسـاغ أن ذـلـك الـسـياق، علـي
في استغراق يإستتعبه الحوال في الستغراق

ـبـه يإـقـوم ـمـا جمـيـع تـسـتوعب كيـمـا الوـقـاتا
.9/557 المنار وتفسير6/4221 الرازأي تفسير ينظر 1
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وأن ـسـيما حـيـاته، ـشـئون ـسـائر ـفـي النسان
فيـمـا ـحـتى – بـهـا يإهم أو عليها يإقدم حالة لكل

دـخـول نـحـو ـمـن الـلـه ذكر عن مشغلة أنه يإظن
يإـلــزم وارد ذـكــر أو دـعــاء – الخلء أو الـســوق
ذـكـرها اـلـذي الـحـديإث وـفـي به، التزود المسلم
ـبـن الـلـه عـبـد ـعـن اليإمان شعب في البيهقي

ارب موـسـى ـقـال: ـقـال سلم الـشـكر ـمـا : يإ
ل إلـيـه: أن تعالى الله فأوحى لك؟ يإنبغي الذي
أا لسانك يإزال ـي رب ذكري. قال: يإا من رطب إـن
ّـلـك حال على أكون ـقـال: فيـهـا، أذـكـركا أن ُأِح

أا، قال: أكون هي؟ وما ـ .. الـغـائط عـلـى أو جنـب
قال: أقول؟ فما رب قال: يإا كان، فقال: وإن

ــول ــدكا (ســـبحانك تـق ــي وبحـم الذى، جنبـن
ـالت الذى)، فقني وبحمدكا وسبحانك قلت: ـق

تـعـالى الـلـه يـإـذكر  الـلـه رـسـول عائشة: ـكـان
ـانه ـكـل عـلـى أـبـي ـبـن الـلـه عـبـد يإـقـول ،1أحـي

الـلـه القـيـم: (إن اـبـن عـنـه نقـلـه فيـمـا الهزيإل
أن ويإـحـب الـسـوق، ـفـي يـإـذكر أن ليحّب تعالى
ويإكـفـي الخلء)، ـفـي إل ـحـال، ـكـل عـلـى يإذكر
والمراقـبـة، الحـيـاء استـشـعار الـحـال ـهـذا في

أـجـّل ـمـن وـهـي الحالة، هذها في عليه والنعمة
بـهـا، يإلـيـق ـمـا بحـسـب ـحـال ـكـل الذكر. ـفـذكر

ـمـن الحـيـاء بـثـوب التقـنـع الـحـال بهذها واللئق
ـه ـالى الـل ـه تـع ـر وإجلـل ـه وذـك ـه نعمـت .. إذ علـي

ـذي في كالنعمة خروجه تيسير في النعمة التـغ
ـمـن ـخـرج إذا ـطـالب أـبـي اـبـن عـلـي وـكـان به،

ـلـو نعـمـة ـمـن لها وقال: (يإا بطنه مسح الخلء،
ـم ـاس يإعـل ـدرها)، الـن ـان ـق ـض وـك الســلف بـع

وأبـقـى ـلـذته أذاقـنـي اـلـذي لله يإقول: (الحمد
.2مضرته) عني وأذهب قوته فّي

ـى ـة المتأمــل أن عـل فــي الســياق لدلـل
ـذكر، إطلق ـر ـفـي ـحـتى اـل ـة غاـي ـرافا، آيـإ الـع
دائرةا يإتجاوز يإكتنفه الذي الستيعاب أن يإلمس
أا وليـشـمل ليمـتـد النـسـان أحوال أـخـرى ألواـنـ

قـلـوبهم، ـبـه وتطمـئـن اـلـذاكرون ـبـه يإلهج مما
اـلـدعاء نـحـو وـمـن القرآن قراءةا نحو من وذلك

والبســـملة والتهليـــل والتكـــبير والتحميـــد

 وأحمققد338  والترمققذي18داود وأبققو373 مسلم رواه 1
.302 ماجة  وابن153 ،6/70 المسند في

عمققر ابققن حديث  من25 برقم السني ابن رواه وبنحوه 2
علّن ابن ذكرها بمعناه شواهد وله وانقطاع، ضعف سنده وفي
ص الصققيب الوابققل  وينظققر1/405 الربانيققة الفتوحققات فققي
بعدها.  وما135
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ـد عـلـى يإـشـتمل مما ذلك وغاير والحوقلة تمجـي
وتقديإسه. الله

أا أذـهـب ـلـم قلت، فيما أني وأحسب بعـيـد
ـقـوله ـمـن المقـصـود أن ـمـن الطاهر قاله عما
والصال): "استيعاب (بالغدو العرافا آيإة في

فـهـو الليل فأما المتعارفا بحسب النهار أجزاء
ـن ـوم، زـم ـاتا الـن ـتي والوـق ـا تحصــل اـل فيـه

تـعـالى: ـقـوله مـثـل ـخـاص ـبـأمر خصت اليقظة
أ إل الليل (قم أنـهـا عـلـى )،2.. المزـمـل/ قليل

ــدخل ــوم ـفــي ـت ــوله: (ول عـم ــن ـق ــن تـك ـم
ـافلين)" ـن ،1الـغ ـود أن وـم ـن المقـص ـوله: ـم ـق

أـحـوال الـقـول): "اـسـتيعاب من الجهر (ودون
النـفـس تـكـون ـقـد بعـضـها لن باللسان، الذكر
أن يإريـإـد ،2الـخـر" البـعـض إلى منها إليه أنشط

الذكر به مراد القول)، من الجهر قوله: (ودون
المقاـبـل وـهـو والسرار، الجهر بين المتوسط

والخيفة. التضرع من لكّل

قصــد علــة التمــاس أن تقــديإري وفــي
ـفـي اللـسـاني اـلـذكر أـحـوال لجمـيـع الـشـمول

أا ـمــن الجـهــر ودون وخيـفــة ـقــوله: (تـضــرع
النبي حق في وآدب النفس في أوقع القول)،

 الخلص ـفـي أدـخـل الخـفـاء "أن ادـعـاء ـمـن
إلـيـه ذـهـب ما على التفكر"، حسن إلى وأقرب

ـدهم، حجل ومن 3واللوسي الزمخشري إذ بقـي
ـفـي الدب وإـسـاءةا الـسـيئ الظن من ذلك في
أو شركا شائبة كل عن المنزها ، المعصوم حق
الوـقـوع ـعـن يـإـترفع أن يإـجـب وـمـا فيه، ما ريإاء
مسلم. أي فيه

يإجب لطيفة بالخيفة التضرع مقابلة وفي
اـلـذي التـضـرع كان لما أنه وهي إليها اللتفاتا

بالصوتا الخطاب يإستلزم التذلل معنى في هو
رـفـع ـعـن ـبـه كـنـى الـعـرب، ـعـادةا في المرتفع
أا الصوتا ـم والكنائي الصلي معناها به مراد .. ـث

تـعـالى: ـقـوله ـفـي وذـلـك ـتـارةا بالخفـيـة قوبل
أا ربكم (ادعوا )،55.. الـعـرافا/ وخفـيـة تـضـرع
وـفـوق باـلـدعاء الـكـرام الـصـحابة جـهـر حينـمـا

أ الصوتا بخفض  النبي وأمرهم المقدار قــائل

.5مجلد9/242التحرير 1
. السابق 2
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ــم ــم: (إنـك ــدعون ل لـه ــم ـت أا)، ول أـص ــ 1غاائـب

إذن فمقابلتـهـا أـخـرى، ـتـارةا هنا كما وبالخيفة
ــاق بالتضـــرع ــي طـب ــي ـف اللفظـــتين معنـي
قيـل فـكـأنه  الكنـاءيإن، ومعنييهمـا الصـريإحين

أا أا تضرع أا، وخيفة وإعلن ـن ذلك وفي وإسرار ـم
النـسـان، أـحـوال لجميع ستيعاب وال الشمول

يإخفى. ل ما الغفلة من التحذيإر ومن

الـغـافلين) ـمـن تـكـن ـقـوله: (ول أن عـلـى
أبـلـغ والنـهـي النتـفـاء ـشـدةا عـلـى الدلـلـة في

ـفـي لـنـه وذـلـك تغـفـل)، (ول نـحـو من وأقوى
عليـهـم يإـحـق جماـعـة يإـفـرض العـبـارتين أوـلـى
أو منـهـم يإـكـون أن ـمـن فيحذر الغافلين وصف

عنـهـا، المنـهـي للحاـلـة أبين وذلك زمرتهم في
ـا والخطــاب أا كــان وإن هـن  بالرســول خاصــ

أا ـمـن لـكـل العـمـوم ـمـرادها أن إل إلـيـه، وموجه
به، القتداء لوجوب المة من الخطاب له يإصلح
أا حقه في كان وإن وهو ـهـي حقـهـا ففي واجب

أو فرـضـيته لـهـا يإثـبـت  لم أنه طالما مستحسن
.        2الصوم في كالوصال عنه النتهاء

النعمة:     على     والشكر     الثناء     مقام-4

عن القرآن حديإث في المعنى هذا ونرمق
ـبي ـه ـن ـا الـل ـذكر المــر جــاء فقــد  زكريـإ باـل

ـه والتســبيح ـومه ـل ـي ولـق ـوله ـف ســبحانه: ـق
أا ربك (واذكر .. والبـكـار بالعـشـي وـسـبح ـكـثير

أن إليـهـم وـقـوله: (ـفـأوحى )،41عـمـران/ آل
ـرةا ســبحوا أا بـك ـم/ وعشــي وجــاء )،11.. مريـإ
 منــاقبه عن الحديإث سياق في بذلك التكليف

أا النـبـوةا ـشـرفا واـسـتحقاقه باـصـطفائه إعلم
ـا، بتكاليفها وتشريإفه ـة وحـسـبنا وأعمالـه دلـل

اليـإـاتا عـنـه وأفـصـحت ـبـه أخبرتا ما ذلك على
فــي المــذكورةا لليإــاتا واللحقــة الســابقة
ـفـي  الـسـلم عليه  اجتهادها أمر من السورتين

ـة ـادةا، الطاـع ـا نـحـو ـمـن والعـب ـادها ـم ـوله أـف ـق
آل…المـحـراب ـفـي يإصلي قائم سبحانه: (وهو

باسم عنه المعبر القيام بلفظ ) كذا39عمران/
أمر على والثبوتا الملزمة على الدال الفاعل
.. وـمـن يإـديإه بين والقيام  وعل جل لله الصلةا

،6610 البخقققاري رواه 1  2992، ،ومسقققلم6384 
،1526داود وأبققو2704 ماجققة وابققن3461 والترمققذي1528 
.418 ،417 ،4/403  وأحمد3824
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ـا وـهـو تأخير، غاير من الدعاء على إقباله أمر ـم
ـفـي الفـعـل عـلـى الـظـرفا تـقـديإم عـنـه يإنبىء

3عـمـران/ .. آل رـبـه زكريـإـا دـعـا قوله: (هنالك
الطـلـب، ـفـي وإلـحـاحه    خضوعه ..  وأمر1)8

أا ربه نادى قوله: (إذ في جاء ما على أا نداء خفي
مع القريإب المحب يإفعل كما "أي )،3.. مريإم/

الـسـّر، خـطـاب قـصـد ـفـي علـيـه المقبل حبيبه
النـفـراد وـلـذاذةا المناـجـاةا ـشـرفا بـيـن الجامع

الله رضاء طلب، فيما إيإثارها ... وأمر2بالخلوةا"
بـلـغ ـقـد واـلـد أي يإنتـظـرها ما على الخرةا وحظ

أا الكبر من ـمـن وـلـدها، من أرذله العمر ومن عتي
ّد الحيــاةا ظــروفا علــى إعانــة ومــن أزر شــ

أن إـلـى ذـلـك ـبـدل  تطلعه ... وأمر وصروفها
والعـلـم النـبـوةا ـشـجرةا نـسـله وـفـي فـيـه تمـتـد

ّـنــة لـصــاحب إرـضــاء والعـمــل، والفـضــل الم
ـل ـسـبحانه، ـة القاـئ ـه حكايـإ ـانه: وعـلـى عـن لـس

أا لدنك من لي ( فهب آل ـمـن ويـإـرث يإرثني ولي
أا رب واجعله يإعقوب ) .. وأـمـر6/ .. مريـإـم رضي
مخاطـبـة ـعـدم ـمـن المفاد التضرع في مبالغته
بملبسة له، والمناِدي بيحيى له المبّشر الملك

فـعـل، ـلـو ـلـه مندوـحـة يإـعـد بـمـا المباـشـر أـنـه
ـبـالقول: ( رّب رـبـه مناـجـاةا ذـلـك على وإيإثارها

وامرأـتـي الـكـبر بلغني وقد غالم لي يإكون أنى
زمــام تسليم ) ... وأمر40/ عمران .. آل عاقر

َـلـك ـخـاطبه حـيـن وخالقه مولها إلى شئونه الم
.. آل يإشــاء مــا يإفعــل اللــه بقــوله: (كــذلَك

هـو ربك قال كذلك وقوله: (قال )،40عمران/
.. ـشـيئا تك ولم قبل من خلقتك وقد هين علّى

رـبـه مـن طلـب حيـن امتثاله ) ... وأمر9مريإم/
ليتلقـى أو العلـوق، علـى تـدل آيإة له يإجعل أن
الوـعـد أو حـصـولها حين بالشكر النعمة تلك بها
أا تظهر حتى تأخير، دون بها أا ظـهـور ـاد ...3 معـت

الثناء وبعدها، وقبله ذلك كل أثناء ملزمته وأمر
عـنـه الـقـرآن حـكـى كـمـا أـهـل هو بما الله على

إـنـك طيـبـة ذريـإـة ـلـدنك من لي هب قوله: (رب
وـقـوله: (رب )،38عمران/ .. آل الدعاء سميع

أا تذرني ل ـوارثين خير وأنت فرد ـاء اـل / .. النبـي
89 .(

يإَقابل أن حاله هذا كان لمن إذن عجب ول
وـجـه عـلـى ـسـبحانه مـنـه بثناء الله، على ثناؤها

.2  مجلد2/31 السعود أبو تفسير ينظر 1
.4/520 الدرر نظم 2
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ـقـوله ـفـي بذلك له الشهادةا تأتي وأن به، لئق
يإحـيـى ـلـه ووهبـنـا ـلـه قائل: (فاستجبنا من عز

ـفـي يإـسـارعون ـكـانوا إنـهـم زوـجـة له وأصلحنا
ـراتا ـدعوننا الخـي أا ويـإ ـ أا رغاـب ـ ـانوا ورهـب ـا وـك لـن
).90.. النبياء/ خاشعين

بالتـسـبيح  المرـلـه ارتـبـاط ـفـي واـلـوجه
التي الجليلة المهمة هذها بتأديإة اليإذان الكثير،

اليـإـة جعل في وجه. والوجه أتم على بها كلف
ـل من النعم هذها بها ليتلقى طلبها التي أن قـب

ثلـثـة الخـلـق محادثة عن التام الصمت ُيإرزقها،
وأجيبـه طلبـه ما بغرابة الشعار بلياليهن، أيإام
مـقـدرتهم بـعـدم والعلم الـنـاس، أـعـرافا في

بذكر المدةا تخليصُ اللتيا وقبل استيعابه، على
أا بغيرها لسانه يإشغل ل قـضـاء عـلـى مـنـه ـتـوفر

يإـقـول وـشـكرها، الجـسـيمة النعـمـة تـلـك ـحـق
ذـلـك ـعـن تعالى به أخبر ما معنى في اللوسي

أيـإـام ثلثة الناس تكلم أل آيإتك قوله: (قال في
أا إل ـز ـر رـم ـك واذـك أا رـب ـثير ـبح ـك بالعـشـي وـس

عـلـى تـقـدر ل ): "أي41عـمـران/ .. آل والبكار
آيإـة بكـونه النسـب وهو آفة، غاير من تكليمهم
قول من يإعني ،1مريإم" سورةا في لما والوفق

آيإـتـك ـقـال آيـإـة لي اجعل رب تعالى: (قال الله
أا. فـخـرج لـيـاٍل ثلث الناس تكلم أل عـلـى ـسـويإ

ـسـبحوا أن إليـهـم ـفـأوحى المـحـراب من قومه
أا بكرةا ).                    11 ،10.. مريإم/ وعشي

التكـلـم ـعـدم ـمـن يإراد أن فالمرجح وعليه
يإـكـون أن المرـجـح غاـيـر ـمـن ويإحتـمـل ـظـاهرها،

ـاموا إذا ذاكا إذ كانوا لنهم الصيام عن كنايإة ـص
أا، يإكلموا لم وـهـو عـطـاء ذـهـب ذـلـك وإـلـى أحد

"لـمـا لـنـه الـظـاهر خالف وإنما الظاهر، خلفا
أن آيإـتـك ـلـه قـيـل الـشـكر أـجـل ـمـن اليإة طلب

الـجـواب وأحـسـن الشكر، عن إل لسانك تحبس
أا كان ما ـمـداركا ـفـي ـكـذا السؤال"، من منتزع

الـنـاس تكلـيـم عدم في الوجه فيكون ،2التنزيإل
ـبـذكر التكـلـم ـمـن ممـنـوع غاير أنه إلى الشارةا

ل بحـيـث لـشـكرها، الـمـدةا وتخلـيـصُ تـعـالى الله
بيــن – بالطبع – تنافي ول بغيرها، لسانه ُيإشغل

حـمـل أـمـر ـمـن وغاـيـرها البرـكـاتا أـبـو أـفـادها ما
ـبيح ـى التـس ـا عـل ـر ـم ـه ذـك ـى وحمـل ـى عـل معـن

أا معـلـوم ـهـو وكما قلنا كما لكونه الصلةا، ـجـزء
.429/ 1  والكشاف3 مجلد3/241 السابق ينظر 1
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أا ولـكـونه منـهـا، أا مقـيـد نـحـو ـفـي بـمـا ومفـسـر
بالتـصـريإح المـحـراب) ـكـذا ـفـي قوله: (يإـصـلي

التسبيح. من وبالمراد العبادةا بنوع

والعـصـر     الفـجـر     ـصـلتي     عـلـى     الـحـض     مقام-5
بخاصة:

ـى التأكيد مجيئ في النكتة وتكمن هذا عـل
كـمـا الـمـر بـصـيغة ـتـارةا والعصر الصبح صلتي

وتارةا النهار)، طرفي الصلةا قوله: (وأقم في
ـقـوله: (فـسـبح ـفـي كـمـا يإشبهه ما أو بالتكرار

رافا ي قـوله النهـار) بعـد وأط اليإـة نفـس ف
طلــوع قبــل ربــك بحمــد (وســبح والســورةا

بمزيإــد العلم غاروبها) ... في وقبل الشمس
أول الـصـلةا تـكـون أن إـلـى والقـصـد فـضـلهما،

ـال ـلم أعـم ـبح، إذا المـس ـر أـص ـاله وأـخ إذا أعـم
ـك بين فيما الحاصلة السيئاتا لتكون أمسى ذـل
إـلـى مشير وهذا بها، الحاّفة بالحسناتا ممحوةا
أا العشاء صلةا بعد الحديإث كراهة حكمة حفاظــ
ـفـي منـهـا ـكـان وـمـا عاـمـة، بصفة الصلةا على

.     1خاصة بصفة الغفلة أوقاتا

ـهـود آيـإـة  (أقم) ـفـي كلمة إيإثار أفاد وقد
الـصـبح ـصـلتي عـلـى الـمـر تأكيد سواها، على

ـمـا ـحـد - عـلـى بالقامة "المر أن ذلك والعصر
ـر ـاهر ذـك ـؤذن الـط ـأنه - يـإ ـل ـب ـب عـم لن واـج

وـهـذا يإـسـتحق ـمـا عـلـى العـمـل إيإـقـاع القامة
الـصـلةا هـنـا بالـصـلةا الـمـراد يإـكـون أن يإقتضي

لقامة ظرفين الطرفان ... ولكون المفروضة
إيإقاع المأمور أن علم فقد المفروضة، الصلةا

ـرها وـصـلةا الصبح وهو النهار أول في صلةا آـخ
.2العصر" وهي

ـراد أن جواز طه آيإة في تكرارها أفاد كما يـإ
النـهـار) ـمـا وأـطـرافا (فسبح قوله في بالنهار

واـنـدراج الـشـمس، وغـاـروب الفـجـر طلوع بين
طـلـوع (قـبـل ـقـوله ـفـي   الـمـذكوريإن الوقتين
ـهـذا -  ـفـي ـثـم غاروبها)  - من وقبل الشمس
الجمــع بلفــظ التكــرار جــاء وانمــا   الجمــع،

ـــ للمشــاكلة ـاء ل ـل) أو (آـن ـل لن اللـي ـن لـك ـم
ـن أ الطرفـي أا أول ـر ـه وآـخ ـار فجمـع ـدد باعتـب تـع

.9 مجلد12/179 التحرير  1
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أا، لكٍل وأن النهار الجـنـس الـمـراد  لن أو طرـفـ
.1 ذكرها سبق ما على نهار،  لكّل الشامل

ـد ـاءتا وـق ـة ـج ـاء التعديـإ ـي بالـب ـوله: ـف ـق
أن ) رغام39ق/ ،130.. طه/ ربك بحمد (فسبح
.. قوله: (وسبحه في كما بنفسه يإتعدى الفعل

.. الـحـزاب وقوله: (وـسـبحوها )،26/ النسان
.. العـلـى العلى ربك اسم ) وقوله: (سبح42

ربك سبح المعنى وليكون المصاحبة لتفيد )،1/
أا أا متلبـسـ ـحـذفا فـيـه فيـكـون بحـمـدها، ومقترـنـ

ـم لحـصـول المفـعـول ـه العـل ـر ـمـن ـب ـر، غاـي ذـك
واـقـرن نزـهـه أي التنزيـإـه الـمـراد ـبـأن والقول
ـاء لن السياق عليه يإساعد ل بحمدها التنزيإه الـب
ـكـل ـفـي إذ الـصـلةا، معـنـى إرادةا معـهـا يإترجح
.2تعالى لله حمد وهي الفاتحة تقرأ منها ركعة

ـا ـاء دـخـول أـم ـى الـف ـامله عـل (فـسـبح) ـع
ـر ـه فالـس ـو فـي ـه ـه ـا أـن ـدم لـم ـه ـق ـار علـي الـج

أـســماء تـقــديإم ـشــابه للهتـمــام والمـجــرور
ـل فعومل الزمان، معنى المفيدةا الشرط الفـع
ـة ـواب معامـل ـرط ـج ـوله  الـش ا كـق : (ففيهم

ـد) أي ـويإن، مجاـه ـوله الـب ـالى وـق ـن:تـع   (وـم
،3)79/ .. الـسـراء ـلـك نافـلـة ـبـه فتهـجـد الليل

.. والزـعـم نـظـر فـيـه مفـسـرةا، بأنـهـا والـقـول
لـمـا بـعـدها ـمـا ـلـزوم عـلـى للدلـلـة زائدةا بأنها
ذكرنا. ما -  يإردها 4اللوسي ذكر كما – قبلها

ـن ـة وـع ـوع بلغـا ـن التـن ـوله بـي ـالى: ـق تـع
وقـبـل الـشـمس طـلـوع قبل ربك بحمد (وسبح

بلـفـظ ق آيـإـة ـفـي وقوله طه، آيإة غاروبها) في
أا الول مجيئ سر الغروب) وعن (وقبل ـاف مـض

الكرـمـاني .. ذـكـر بدونها والثاني الشمس إلى
راـعـى ق ـفـي أـنـه والفيروزابادي  والغرناطي

ل راعـى طـه وفـي القياس ومقـاطع الفواص
أا وـهـم الي، بقـيـد حجـلـوا ـقـد ذـلـك ـفـي جميـعـ

ـذي السكافي الخطيب "فواـصـل أن أوـضـح اـل
فعدل ألف آخرها أو طه سورةا في اليإاتا أكثر
مضافا الطلوع لن الصل، (غاروبها) وهو إلى
أا يإـكـون أن الـغـروب وحق الشمس، إلى مـضـاف

.9 مجلد16/412اللوسي ينظر 1
 مجلد327/ 26والتحرير272 ،271/ 14 الرازأي ينظر  2

12.
.6مجلد16/338التحرير ينظر 3
.9 مجلد16/411اللوسي ينظر 4
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ـى ـميرها، إـل ـميرها ـض ـدها وـض ـف، بـع ـا أـل وأـم
يـإــاء أو ـبــواو مردوـفــة ففواـصــلها ق ـســورةا

ــد) ــد) و(العتـي ــار) و(القعـي (الـســجود) و(أدـب
ـبـه أريإد أنه علم ذكر متى و(المريإج). والغروب

ـا ـان غاروبـه ـك فـك ـل أشــبه ذـل ـتي بالفواـص اـل
.       1اختلفا"  فلذلك المكانين في تقدمتها

تـنـوع بخصوص ذكروها ما أن تقديإري وفي
ـتي فــي الســياق ـة آيـإ (طــه) و(ق) والمقارـن
ـة يإشــفي ل بينهمــا ّـل ـروي ول الِع ـة، يـإ ّـل إذ الُغ

منحـصـرةا ذـلـك ـفـي النكتة جعل على القتصار
في الشديإد القصور يإنتابه الفواصل رعي على

الموـضـعين، ـفـي اليإاتا سياقاتا على التعرفا
آيـإـة ـفـي بالتـسـبيح الـمـر مجيـيـء أن وبرأيـإـي

ـمـا ـمـع المـسـتثناةا الوحـيـدةا اليـإـة (طه) وـهـي
السورةا، آيإاتا دون المديإنة في بنزولها بعدها،

ـورةا آيإاتا ضمن (ق) وهي آيإة في ومجيؤها الـس
الصلةا معنى على فيهما التسبيح وحمل مكية،
ـلـديإنا- المرـجـح ماهو وعلى تقريإرها سبق - كما

زـمـان أي ـفـي الـصـلةا أهمـيـة بـمـدى الـشـعار
والعلم النـحـاء، ـمـن نـحـو أي وعـلـى ومـكـان
والمـثـابرةا والـصـبر عليـهـا الـسـتدامة بضرورةا

ـى ـا عـل ـدعوةا أدائـه ـا، واـل ـان إليـه ـم وبـي عظـي
ـودها لكونها الديإن أركان بين مكانتها ل وأن عـم

ـاهيته لكونها بدونها المرء لسلم معنى ـن ـن ـع
كــذلك والعلم والبغــي، والمنكــر الفحشــاء

ـدى ـة بـم ـا المســلم حاـج ـصُ لـم ـا ـُخ ـي منـه ـف
درـجـاتا، رـفـع وـمـن ـسـيئاتا مـحـو من الوقتين

الـمـذكورةا: ـطـه آيـإـة ولي فيما قوله ذلك يإعضد
ـا واصطبر بالصلةا أهلك (وأمر نـسـألك ل عليـه
/ .. ـطـه للتـقـوى والعاقـبـة نرزـقـك نـحـن رزقا
132  . (

ـام-6 ـى     الـحـث     مـق ـار     عـل ـن     الكـث ـر     ـم ـه     ذـك الـل
عليه:      والستدامة

ـن أو يإجمــل مــا وهــو المــر حمــل يإتعـي
ـظـاهرها، عـلـى فـيـه النـهـار بطرـفـي بالتـسـبيح

ـول المر ذلك في الخطاب تعلق سواء  بالرـس
بـكـرةا رـبـك اـسـم تعالى: (واذـكـر قوله في كما

أ وـسـبحه ـلـه فاـسـجد اللـيـل وأـصـيلأ. وـمـن ليل
فققي البرهققان  وينظر56 ص التأويل وغارةا التنزيل درةا  1

ذوي  وبصقائر830/ق 2 التأويل  وملك253/ق 4 القرآن متشابه
.438/ 1 التمييز
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أ كما بغيرها تعلق أو )،26 ،25/ .. النسان طويإل
ترفع أن الله أذن بيوتا تعالى: ( في قوله في

ـذكر ـا ويـإ ـه يإســبح اســمه فيـه ـا ـل ـدو فيـه بالـغ
ـعـن بـيـع ول تـجـارةا تلهيـهـم ل والصال. رجال

،36/ .. الـنـور الـصـلةا وإـقـام الـلـه ذـكـر  37،(
ـه اذكروا آمنوا الذيإن أيإها وقوله: ( يإا أا الـل ـر ذـك

أا.وـسـبحوها أ بـكـرةا كثير ،41/ ..الـحـزاب وأـصـيل
فـيـه التـسـبيح علقة تعد مما ذلك غاير ) إلى42

بـعـام، ـخـاص علقة المطلق الذكر إلى بالنسبة
العام يإجعل بأن العام على فيه الخاص فيحمل

ـفـي المطـلـق، اـلـذكر وـهـو بـصـددها نـحـن فيـمـا
الوقاتا.  سائر

مـنـه تعـلـق ـمـا والبـكـار بالعـشـي ويإختصُ
علـيـه ويـإـدل ـلـذلك ..  ويإـسـتأنس التسبيح بأمر
الـحـزاب: "واـلـذكر: ذـكـر آيإة في الطاهر قول

قبلـهـا بـمـا اليـإـة لموقع المناسب وهو اللسان
ّبحوها) عـلـى وـقـوله: "عـطـف ،1وبـعـدها" (وـسـ
ـروا ـه) عطــف (اذـك ـاص الـل ـى الـخ ـام، عـل الـع
أا التنزيـإـه التـسـبيح معـنـى لن بالـخـاص اهتماـمـ

ـمـن فـهـو النـقـائصُ ـمـن الله على يإجوز ل عما
ـل ـذكر أكـم ـى لشــتماله اـل ـع عـل ـاء جواـم الثـن

ـمـا ـسـائر ـفـي القـيـاس هذا، وعلى2والتمجيد"
أا المقام هذا في ذكرنا ـرةا على للباب طرق وتـي

واحدةا.     

يإمنــع ل الذكر، معنى في قاله ما أن على
آـخـر- موـضـع ـفـي أـفـاد ما - على فيه يإدخل أن

الـصـلةا لـقـوله: (وأـقـم المفروضاتا الصلواتا
أا النهار طرفي )114/ .. ـهـود اللـيـل ـمـن وزلف
 الـنـبي ـحـق ـفـي ـهـي اـلـتي النواـفـل وـكـذلك

وـفـي المـفـروض وغاـيـر المـفـروض بـيـن دائرةا
المســـنون دائـــرةا تتخطـــى ل غايـــرها حـــق

اـلـرب: تبلـيـغ اـسـم ذكر يإشمل كما والمندوب،
ـدعوةا ـة  اـل ـف والموعـظ ـابه بتخويـإ ـاء عـق ورـج

الـلـه إـلـى يإـقـرب مـمـا ذـلـك غاـيـر إـلـى ،3ـثـوابه
ابن عن المعاني روحا وفي علقة، منه وللسان

(ل بقول وجل عز الله توحيد به عباس: المراد
وقـيـل كـتـابه تلوةا ـبـه المراد الله) وعنه إل إله

.11  مجلد22/48 التحرير 1
. السابق 2
.14 مجلد29/405 التحرير ينظر 3

98



ـمـا معـنـى ـفـي وـهـو ،4الحـسـنى أـسـمائه ذـكـر
تقدم. 

ـا ـذي التـسـبيح أـم ـاتا حـمـل يإجـمـل اـل اليـإ
- كـمـا فمـرادها ظـاهرها على فيه، الذكر سالفة
ـكـل ـعـن وبالعتـقـاد، ـبـالقول - التنزيـإـه مربـنـا
وعــن سبحانه به أخبر ما خلفا على كان شيئ

كمال. لكل والثباتا نقصُ، شائبة أو صفة كل

الـوارد الـكـثير الـذكر فـضـل في جاء ومما
ـة ـفـي ـا الـحـزاب، آيـإ عـبـاس اـبـن ـعـن روي ـم

أن وقيـل شـأنه)، جـّل  يإنسـى ل ومجاهد: (أن
الحـسـنى وأسمائه العلى بصفاته سبحانه يإذكر

مقاـتـل: ـهـو وـعـن به، يإليق ل ما كّل عن ويإنزها
ـه والحمد الله يإقال: (سبحان أن ـه  ول لـل إل إـل

: بعضــهم وقال حال، كل أكبر)على والله  الله
أـبـي ـعـن الـحـديإث . وفي1العرفا الكثرةا مرجع
ـقـال: عنهـمـا الـلـه رـضـي ـسـعيد وأـبـي   هريإرةا

ـه الرجل أيإقظ : (إذا الله رسول قال ـمـن أهـل
أا، ركعتين فصليا الليل ـذاكريإن من كتبا جميع اـل
أا الله الـشـارةا تـجـدر ومـمـا ،2واـلـذاكراتا) كثير
أا ليس الكثير الذكر في المر أن هنا إليه قاـصـر

ـبـل الـحـديإث من يإفهم قد كما الليل عمل على
- القـيـم اـبـن أـفـادةا ما - على ويإعّم ليشمل إنه
ـكـل أـهـل الله: "أفـضـل رحمه يإقول عمل، كل

أا فيه أكثرهم عمل فأفـضـل وـجـل ـعـز لـلـه ذكر
أا أكثرهم الّصّوام وأفضــل صومهم في لله ذكر

أا أـكـثرهم المتصدقين ـصـدقتهم ـفـي لـلـه ذـكـر
أا أكثرهم الحجاج وأفضل حجـهـم، ـفـي لـلـه ذكر
ـدها ،3ا.هـ" العمال سائر وهكذا ـا ويإؤيـإ ذـكـرها ـم

عـنـدما المرـسـل، ـحـديإثه ـفـي اـلـدنيا أـبـي اـبـن
ـثرهم خير؟ المسجد أهل : أي سؤل قال: (أـك
أا الجـنـازةا أـهـل قـيـل: وأي وـجـل)، ـعـز لله ذكر
أا قال: (أكثرهم خير؟ قيــل: وجل)، عز لله ذكر
أا قال: (أكثرهم خير؟ المجاهديإن فأي للــه ذكر
ـز ـل)، ـع ـل وـج ـأي قـي ـاج ـف ـر؟ الحـج ـال: خـي ـق

أا (أكثرهم العــّواد قيل: وأي وجل)، عز لله ذكر
ّـبـاد أو أا ـقـال: (أـكـثرهم خـيـر؟ الع ـعـز لـلـه ذـكـر

.10مجلد18/258اللوسي ينظر 4
،152 ص الصققيب  والوابققل3/505كثير ابن تفسير ينظر1
153.

( ماجققة وابققن  صآققحيح، ) بإسققناد1309( داود أبققو رواه2
 وصآححه.645 حبان وابن  )،1335

.152 ص القيم لبن الصيب الوابل 3
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ـذاكرون بكر: (ذـهـب أبو وجل). قال ـالخير اـل ـب
. 1كله)

يإقول الدرداء أبو رواها الذي الحديإث وفي
عنــد وأزكاهــا أعمــالكم بخيــر أنــبئكم : (أل

ـم وخير درجاتكم، في وأرفعها مليككم ـن لـك ـم
ويإـضـربوا أعـنـاقهم فتـضـربوا عدّوكم تلقوا أن

ـقـال: الـلـه، رـسـول يـإـا ـقـالوا: بـلـى أعـنـاقكم؟
الشــعري موسى أبي وعن ،2تعالى) الله (ذكر

ل قال: ـقـال ل واـلـذي رـبـه يـإـذكر اـلـذي : (مث
أـبـي ـحـديإث وـفـي ،3والميت) الحي مثل يإذكرها
ظن عند تعالى: (أنا الله :   يإقول قال هريإرةا
في ذكرني فإن ذكرني، إذا معه وأنا بي، عبدي
ٍل ـفـي ذكرـنـي وإن نفسي، في ذكرته نفسه م
ٍل في ذكرته .4منهم) خير م

ّثة الحاديإث ومن قــوله التسبيح على الحا
يإمسي: سبحان وحين يإصبح حين قال :  (من

يـإـوم أـحـد يـإـأتا ـلـم ـمـرةا، ماـئـة وبحـمـدها، الـلـه
ما مثل قال أحد إل به، جاء مما بأفضل القيامة

عـلـى خفيفـتـان وقوله: (كلمتان ،5زاد) أو قال
إـلـى حبيبـتـان المـيـزان ـفـي ثقيلـتـان اللـسـان

الـلـه ـسـبحان وبحـمـدها، الـلـه الرحمن: ـسـبحان
ـم) ـوله: (لن ،6العظـي ـه ـسـبحان أـقـول وـق الـل

إلــّي أحب أكبر والله الله إل إله ول لله والحمد
ـقـال وقوله: (مـن ،7الشمس) عليه طلعت مما

حطت مرةا، مائة يإوم في وبحمدها، الله سبحان
وـقـوله: ،8البـحـر) زـبـد مـثـل كانت وإن خطايإاها

أا صلةا كل دبر في الله سبح (من وثلثيــن، ثلث
،152 الصققيب  والوابققل3/505كققثير ابققن تفسققير ينظر 1
153.

بسققند ماجققة  وابققن6/447وأحمققد3374 الترمذي رواه 2
.1/496 وصآححه والحاكم3790 صآحيح
 بلفققظ779ومسققلم177 ،11/175الفتققح مع البخاري 3
فيققه يققذكرالله ل الققذي والققبيت فيققه يذكرالله الذي البيت (مثل
والميت).  الحي مثل

 والترمقققذي4/2061 ومسقققلم2675  البخقققاري رواه 4
3598 .

داود وأبو2692 ومسلم11/173 ،7/168البخاري رواه 5
.515/ 2وأحمد3466  والترمذي5091

،168/ققق 7البخقققاري رواه 6 2694  ومسقققلم11/175 
.2/232.وأحمد3806 ماجة وابن3463 والترمذي

 والترمذي2695 مسلم رواه والحديث الدنيا، عن كناية 7
3591.

 والطبراني2691 ومسلم169 ،11/168 البخاري رواه 8
.3464  والترمذي1/209
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ـد ـه وحـم أا الـل ـ ـن، ثلـث ـبر وثلثـي ـه وـك أا الـل ـ ثلـث
وحدها الله إل إله المائة: ل تمام وقال وثلثين،

ـكـل على وهو الحمد وله الملك له له، شريإك ل
زبد مثل كانت وإن خطايإاها غافرتا قديإر، شيء

فــي يإكسب أن أحدكم وقوله: (أيإعجز ،1البحر)
ـل ـوم ـك ـف يـإ ـن ســائل فســأله حســنة؟ أـل ـم

ـبح حسنة؟ ألف يإكسب كيف جلسائه، قال: يإـس
يإحـط أو حسـنة، ألـف لـه فيكتـب تسبيحة مائة
فـقـراء ـجـاءها حـيـن وـقـوله ،2خطيـئـة) ألف عنه

بالدرجاتا الدثور أهل وقالوا: ذهب المهاجريإن
نـصـلي كـمـا يإـصـلون المقـيـم، والنعـيـم العـلـى

ـوالهم من فضل ولهم نصوم كما ويإصومون أـم
ويإتصــدقون ويإجاهــدون ويإعتمــرون يإحجــون

أا أعلمكم فقال: أل سبقكم من به تدركون شيئ
أفـضـل أـحـد يإـكـون ول بعدكم من به وتسبقون

ـالوا: بـلـى صنعتم؟ ما مثل صنع من إل منكم ـق
ـا ـه، رســول يـإ ـال: تســبحون الـل ـدون ـق وتحـم

أا ـصـلةا ـكـل خـلـف وتكبرون وزاد 3وثلثـيـن ثلـثـ
إلى المهاجريإن فقراء فرجع روايإته في مسلم

ـول ـه رـس ـالوا: ســمع   الـل ـا فـق ـل إخوانـن أـه
ل رـسـو فـقـال مثـلـه ففعلوا فعلنا بما الموال

يإشاء).   من يإؤتيه الله فضل : ذلك الله

ـا ـاء ومـم ـذكر فـضـل ـفـي ـج والتـسـبيح اـل
ـة الـمـؤمنين أم روته ما المضاعف بـنـت جويإريـإ

بـكـرةا عـنـدها ـمـن ـخـرج  النبي أن من الحارث
رـجـع ـثـم مسجدها، في وهي الصبح صلى حين
زـلـت فـقـال: ـمـا جالـسـة، وـهـي أضحى أن بعد

ـم، عليها؟ فارقتك الذي الحال على ـالت: نـع ـق
د فـقـال ثلث كلـمـاتا أرـبـع بـعـدكا قـلـت : لق
ـذ قلِت بما وزنت لو مراتا، ـوزنتهن الـيـوم مـن ـل

نفـسـه ورـضـا خلـقـه عدد وبحمدها الله (سبحان
اـبـن ـسـعد وـعـن ،4كلـمـاته) وـمـداد عرشه وزنة
عـلـى  الـلـه رـسـول ـمـع دـخـل أنـه وقـاص أبي

ـرأةا ـديإها وبـيـن اـم ـوى يـإ ـه تـسـبح حـصـى أو ـن ـب
أو ـهـذا ـمـن علـيـك أيإـسـر هو بما فقال: أخبركا

ـفـي خـلـق ـمـا ـعـدد الله فقال: سبحان أفضل،

.483 ،3/371أحمد  والمام597مسلم المام أورده 1
.3459 والترمذي2698 مسلم واه ر 2
1/190  ومالك595ومسلم271 ،2/270 البخاري رواه 3

 والطققبراني1360 والققدارمي2/238  وأحمققد1504داود وأبو
1/209.

1503 داود  وأبققو3550  والترمذي2726 مسلم ه روا 4
.4/77 والنسائي
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الرض، ـفـي خـلـق ـمـا عدد الله سبحان السماء
عــدد الله سبحان ذلك، بين ما عدد الله سبحان

إل إلـه ول ذلـك، مثـل أكـبر واللـه خالق، هو ما
ـك، مثل لله والحمد ذلك، مثل الله ـول ول ذـل ـح
.1ذلك) مثل بالله إل قوةا ول

أـسـبح مـسـعود: (لن اـبـن ـعـن الثر وفي
أنـفـق أن ـمـن إـلـّي أـحـب تـسـبيحاتا تعالى الله

ـددهن ـانير ـع ـه ـسـبيل ـفـي دـن وـجـل)، ـعـز الـل
مسعود بن الله وعبد عمرو بن الله عبد وجلس
أـقـول طريـإـق في آخذ مسعود: (لن ابن فقال

الـلـه إل إـلـه ول لـلـه والحـمـد الـلـه فيه: سبحان
ـعـددهن أنـفـق أن ـمـن إـلـّي أـحـب أـكـبر، والـلـه
الله عبد فقال وجل)، عز الله سبيل في دنانير

ـب فأقولهن طريإق في آخذ عمرو: (لن بن أـح
ـفـي الخـيـل عـلـى ـعـددهن أحـمـل أن ـمـن إـلـّي

.  2وجل) عز الله سبيل

ـنـبي     والطيرلتـسـبيح     الجـبـال     موافـقـة     مقام-7
:     السلم     عليه     داود     الله

ـى سبحانه: (اصبر يإقول ذلك وفي ـا عـل ـم
ـا إنه اليإد ذا داود عبدنا واذكر يإقولون أواب. إـن

بالعشـــي يإســـبحن معـــه الجبـــال ســـخرنا
أةا والشراق. والطـيـَر .. أّواب ـلـه ـكـّل محـشـور

مـفـردةا أن إلى ألمعنا أن سبق وقد )،19ـ-ـ 17
غاـيـر عـلـى مـسـتخدمة كٍل حق في هنا التسبيح

ـلـه وضعت ما غاير في ومستعملة معناها ظاهر
ـي ـطلحا ـف ـاطب اـص ـن التـخ ـى ـم ـه معـن التنزيـإ

ـبحان ـول: ـس ـه، وـق ـوز وأن الـل ـحـق ـفـي التـج
للتجــوز مغايإر والبكار، بالعشي الجبال تسبيح

أن ذـلـك الـسـلم، علـيـه داود ـحـق ـهـوفي الذي
أا استعمالها بـمـا اـسـتعمال داود ـحـق في  تجوز

في المستساغ لكونه الصلةا معنى من به يإليق
ـه، ـتعمالها حـق أا واـس ـوز ـي تـج ـق ـف ـال ـح الجـب

والنقـيـاد التـسـخير بمعـنـى اـسـتعمال والطير
- معـنـى  قلـنـا - كما يإحمل وانقياد تسخير وهو

ويـإـدل الـسـياق إلـيـه يـإـومئ ـمـا عـلـى الطواعية
دـخـان وهي السماء إلى استوى (ثم قوله عليه

أا ائتـيـا وللرض لها فقال أا أو طوـعـ قالـتـا كرـهـ
تـقـديإس فـهـو )،11/ .. فـصـلت ـطـائعين أتيـنـا

2330 حيان  وابن3563  والترمذي1500 داود أبو رواه 1
الذهبي.  وصآححه1/548 والحاكم

.134ص القيم لبن الصيب الوابل ينظر 2

102



الحـصـى تـسـبيح نظـيـر بـهـن لـئـق ـقـاٍل بلسان
. النبي كف في المسموع

ذلك أملى الذي هو هنا المقام أن وأضيف
ــم، ــان  الفـه ــه وأـع ــد علـي ــالوقتين التقيـي ـب

والـشـراق) واختـصـاص (العـشـي الـمـذكوريإن
الـصـلةا نبيـنـا وعلى عليه  معه بكونه تسبيحهن
متعلـقـة الكريـإـم النـظـم (مع) في فـ والسلم،

ـى للدللة اللم على وإيإثارها بالتسخير، أن عـل
التـصـرفا بطريـإـق يإـكـن ـلـم ـلـه الجبال تسخير
لـسـليمان، وغايرـهـا الريـإـح كتسخير فيها الكلي

عـبـادةا ـفـي ـبـه والقـتـداء له التبعية بطريإق بل
وإنـمـا للـظـرفا، الـتـأخير نكـتـة ـهـي وتـلـك الـلـه

مـع فقيـل: (وسـخرنا النبياء سورةا في "قدم
ثمــة داود ) لــذكر79.. النبيــاء/ الجبــال داود

.1هنا" كذلك ول للتعيين مسارعة فقدم

ــة ــي والنكـت ــئ ـف ــبيح مجـي بلـفــظ التـس
ــل اســـم (يإســـبحن) دون المضـــارعة الفاـع

ـار ـابحاتا) استحـض ـك (ـس ـة الـصـورةا تـل العجيـب
معـنـى في الذهن. وكونها في للعادةا، الخارقة

ـإن (مســبحاتا)، ـل صــيغة ـف ـدل الفـع ـى ـت عـل
تـسـبيحهن أن المعـنـى ليفـيـد والتجدد الحدوث

أا يإحدث كان إنما معه أ شيئ بعد شيئ ـال ـد وـح بـع
يإـسـمعها الجـبـال تلك حاضر السامع وكأن حال

.2تسبح

الطـيـر، ـحـق ـفـي ذـلـك عكس على والمر
ـفـي ـكـان ـمـا الحـشـر ـفـي  يإـكـن ـلـم لـمـا ـفـإنه

ـشـيئا الـحـدوث عـلـى الدللة إرادةا من التسبيح
ـه جيئ جرم ل شيئ بعد أا ـب وذـلـك فعلأ، ل اـسـم

أا إليه مجموعة أنها على للدللة ـكـّل ـمـن طوـعـ
الطـيـر قال: (وـسـخرنا ولو واحدةا، دفعة جانب

ـمـن يإحـصـل الحـشـر أن تقديإر ُيإحَشرن) - على
أا حاشرها ـعـز الـلـه ـهـو والحاشر شيئ بعد شيئ

أا، - لكان وجّل واـحـدةا جمـلـة حـشـرها لن ُخلـفـ
أبلغ الجمع، دون الجمع باسم ذلك عن والتعبير

(الّواب) – .. ووـْضـع الـقـدرةا عـلـى الدللة في
ّبح) - موـضـع الرّجاع معنى في هو الذي (المـسـ

رـّجـاع والمرـّجـع التـسـبيح، ترـفـع أنها لبيان إما

السققعود أبققي تفسير وينظر13  مجلد23/256اللوسي 1
.  4مجلد7/219

 واللوسققي13/296 والققرازأي3/364 الكشققاف ينظققر 2
.13 مجلد23/259
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أا فْعله إلى يإرجع لنه لن وإما رجوع، بعد رجوع
الـلـه إلـى الرـجـوع الـكـثير التـّواب وهـو الّواب
ذـكـر يإـكـثر أن ودأـبـه عادته من مرضاته، وطلب

ـمـن يإكن ومهما ،1وتقديإسه تسبيحه ويإديإم الله
لنه بالكفار، تعريإض قبله وما هذا في فإن أمر
بها ُفعل أو فعلت والطير الجبال أن معنى في
ّد أنها من الرغام على ذلك من ونفرةا صلبة أش

أا.   وأعسر قومك ضبط

الـصـلبة ـشـديإد ـهـو ما اختيار في أن على
مـضـرب ليكوـنـا النـفـرةا شديإد هو بما  ومقابلته

ـل ـبي مشــاركة فــي المـث فــي  دادو اللــه ـن
ـعـدم وـهـي أل ملفـتـة أـخـرى دقيـقـة التسبيح،
أا في التنويإن يإكون أن استبعاد عما (كّل) عوض
ـر يإشــمل ـال الطـي أا والجـب ـ ـس مـع ـر ولـي الطـي
عـن بـالتعبير السـياق غاـرض أن ذلـك فحسب،
ـاعه وأثبتها، الشياء أثقل تسخير ـا وإتـب بأخفـه

ـان الكل  خروج عن الكشف انتقالأ، وأكثرها إـب
رـجـع كلـمـا أـنـه وإفادةا مألوفه، عن داود ترنيم

ـالخلق الشغل من فيه هو وما حكمه عن إـلـى ـب
والطـيـر الجـبـال بذلك معه رّجعت الحق، تسبيح

الـلـه ـعـن وفقهـهـا اعتادـهـا التي بطريإقته كّل
(أّواب) ـفـي الـخـبر جـعـل وـقـد ـخـالقه، تـعـالى
أا يإجعل ولم التذكير بلفظ حقهما ـ للعلم مؤنـث
مجيئــه وفي وعظمته، بالتأويإب زجلهما بشدةا
أا ـفـي الطواعـيـة ـفـي أنهـمـا إـلـى إـشـارةا مفرد

الـشـيئ لكأنهـمـا ـحـتى الغايـإـة بلـغـا قد التأويإب
أا الـفـراد أفاد كما الواحد، الحـكـم ـشـمول أيإـضـ

أن احتـمـال لطرـقـه جـمـع وـلـو منـهـا ـفـرد لكل
ـمـن وسبحان2الجمع بقيد المجموع على الحكم

كلمه.  هذا

ـي     التســبيح-8 ـام     ـف ـذيإب     مـق والســخريإة     التـك
والستهزاء:

ـسـبحانه يإـقـول اـلـتي الفرـقـان آيـإـة ففي
فهـي اكتتبهـا الوليـن أسـاطير فيها: (وقالوا

أ بكرةا عليه تملى إخبار )،5/ .. الفرقان 3وأصيل

.13/297 الرازأي ينظر  كما3/365 الكشاف ينظر 1
.371/ 6 الدرر نظم ينظر 2
ًا العبدري الحارث بن النضر هو المقولة هذه قائل 3 ترويج

وأحققاديث الفققرس ملوك قصص بالحيرةا تعلم قد وكان لبهتانه،
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ـمـن – الـلـه - قاتلهم الكفر أهل يإدعيه كان عما
عليه يإملى ما حفظ ويإتكلف عليهم يإكذب  أنه
تحـصـيله يإتكـلـف أن بـعـد القدمون سطرها مما

ـونه  بالنتســاخ أا، لـك ـ ـك أمـي أوقــاتا فــي وذـل
ـفـي – ذـلـك يإفـعـل فـهـو عـنـه الـنـاس انـشـغال
ـصـباحا - ـكـّل المريـإـض خـيـالهم وـفـي زعمـهـم

أا أعمالهم إلى الناس انتشار قبيل ـن وعشي حـي
بـكـرةا علـيـه يإمـلـى فـمـا مـسـاكنهم، إلى يإأوون
عـشـية علـيـه يإمـلـى وـمـا عـشـية عليـهـم يإقرؤها
ـمـن مـفـاد المعـنـى وـهـذا بـكـرةا، عليهم يإقرؤها
التكـلـف عـلـى (اكتتبهـا) الـدال الفتعال صيغة

عـلـى الـسـياق دلـلـة ومن الفعل، ذلك لحصول
ـعـن والـصـال الـغـدو ـفـي ذـلـك بفـعـل التكنـيـة

هــذها لتلقــي الممارســة وكــثرةا الســتمرار
ـة عليه تملى أنها عنوا وقد الساطير، لئل خفـي

تالله – .. وهذها الحال حقيقة على الناس يإقف
وعـلـى الـلـه عـلـى منـهـم عظيمة وجرأةا - فريإة
كــان لمن العوار ظاهر هذا وكلمهم ، رسوله

يإتفوها ل كلم فهو استبصار، أو بصيرةا أدنى له
ـمـن حـبـة مثـقـال أو عـقـل من مسكة له من به

عـلـى يإخـفـى ل اـلـذي المعلوم من فإن مروءةا،
أا إنـسـان لزم ـلـو أن ـلـّب ذي أيـإـام عـشـرةا ـشـيئ

أا بكرةا عـلـى ويإطـلـع يإعرـفـه ممن يإبق لم وعشي
ـد أنكرها فلو منه ذلك يإعرفا حتى أحد أحواله بـع

الدهر، أبد عارها عنه ُيإغسل ل فضيحة لفتضح
وقد شهير، عظيم والرجل صغير والبلد فكيف
ّدعوا حـيـن إلى عنه يإنفك ل ذلك على مصّر أنه ا

ّيروها وبعدها، مقالتهم إلى يإحتاج معدم بأنه وع
ـكـل ـفـي يـإـدعوهم وـهـو السواق، في المشي

ـى مل ـة إـل ـو المعارـض ـورةا وـل ـن بـس ـه ـم - مثـل
والخطـبـاء والبلـغـاء والـشـعراء الكـتـاب وفيهم
أ منــه أكــثر وهــم أا وأعظــم مــال - فل أعوانــ

.1يإقدرون

ــل ــذا لـج ــاء ـه ــواب ـج ــتأنف الـج المـس
ـد ـصـورةا ـفـي ادعوها، ما بطلن المتضمن تهديـإ

الـسـمواتا ـفـي الـسـر يإعـلـم اـلـذي أنزـلـه (ـقـل
أا )،6/ .. الفرقان والرض الفـحـام إـلـى قـصـد

أا ـ ـدعاويإهم وبطلـن ـة ـل ـة الباطـل ـة وإقاـم للحـج
البالغة.

معشققر يققا واللققه لقريققش: إنققا يقققول فكققان واسققفنديار، رستم
ًا أحسن قريش فققي يقققول وكان أحدثكم، فهلّم محمد من حديث
وأباطيلهم.        الماضين قصص من أنه القرآن

.5/296 الدرر نظم ينظر 1
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الكتـتـاب إـسـنادهم أن ـنـدركا ـسـبق ومما
هو ما والقريإنة سببه، لنه مجازي إسناد  إليه

ل أـمـّي أـنـه ـمـن الجمـيـع ـلـدى ومـعـروفا مقرر
أا الملء ـجـاء وـقـد يإقرأ، ول يإكتب عـلـى تفريإـعـ

ـاب ـاء الكتـت ـى وإيإـم ـا أن إـل ـه املءـه ـا علـي إنـم
ليحفظهــا، أو ليقرأهــا كتابتهــا بعــد يإحصــل
ـاء عن استعارةا بالملء فالتعبير ـظ اللـق للحـف

... معروفا هو كما للكتابة اللقاء ل الكتابة بعد
ـى ـى: أراد جـعـل وعـل ـا المعـن طـلـب أو اكتتابـه

ـا ـأمليت كتابتـه ـه ـف ـى أو علـي ـاتبه عـل ـى ـك يإبـق
.1ظاهرها على الملء

اليإة في الوارد السر معنى في واختلفوا
ـفـي قاـئـل فـمـن التهديـإـد سبيل على السابقة

ـاها: أن ـالم معـن ـل الـع ـر بـك ـي ـس ـمواتا ـف الـس
ـهـذا مـثـل إـنـزال يإمكنه الذي وحدها هو والرض
ـمـن أنزـلـه أـنـه المعـنـى بأن قائل ومن الكتاب،

لـقـوله مـنـه لنتـقـم علـيـه كذب فلو السر يإعلم
القاويإل. لخذنا بعض علينا تقول تعالى: (ولو

قاـئـل وـمـن )،45 ،44/ .. الحاقة باليمين منه
في خفي سر كل يإعلم سبحانه أنه المعنى بأن

أنتم تسرونه ما  جملته ومن والرض السمواتا
يإـقـوله ـمـا ـبـأن علمـكـم مع  لرسوله الكيد من

الـلـه رـسـول أـمـر ـبـاطن ـكـذلك يإعـلـم كما حق،
مجازيإكم سبحانه وهو به، تتهمونه مما وبراءته

والوجه ،2منه وعلم منكم علم ما على ومجازيإه
أا يإعـلـم اـلـذي أنزله (قل جعل في الـسـر) جواـبـ

أا لشبهتهم أا اـسـتهزائهم عـلـى ورد ّيـإـ ـكـان ـمـا أ
وظـهـر بالمعارـضـة تـحـداهم لـمـا  أـنـه المعنى
ـبـالقرآن أـتـى اـلـذي ـهـو كان فلو عنها عجزهم

أا عليهم الواجب من لكان بأحد استعان بأن أيإض
فلمـا بمثلـه، فيـأتوا الواحـد بهـذا يإستعينوا أن

أا ذـلـك ـعـن عـجـزوا ـ ـه ثـبـت أيإـض ـه وـحـي أـن الـل
يإـجـارى ل اـلـذي القرآن هذا وأن سيما وكلمه،

والعيــوب النقــصُ عــن مــبرأ فصــاحته فــي
أنواع وعلى الغيوب عن الخبار على ومشتمل

ـوم ـتي العـل ـا يإحـيـط ل اـل ـالم إل بـه ـع الـع بجمـي
ـع فأيإن 3سواها بها يإحيط ول المعلوماتا إذن يإـق

وـمـاذا ذـلـك ـمـن ورواتها الساطير حفاظ علم
له؟. ساحل ل الذي الخضم هذا بجوار يإساوي

18/346المعاني  وروح9  مجلد18/352 التحرير ينظر 1
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والوعيد:     الوعد     مقام     في     التسبيح-9

مـقـام ـفـي النـهـار بطرـفـي التـعـبير ـجـاء
تـعـالى: (ل الـلـه ـقـول ـفـي الوـعـد عن الحديإث

أا فيـهـا يإسمعون أا إل لـغـو رزقـهـم ولـهـم ـسـلم
أا بكرةا فيها ـعـن ـجـاء بينا )،62/ .. مريإم وعشي
عليـهـا يإعرـضـون قوله: (النار في الوعيد مقام
أا أا غادو ).46... غاافر/ وعشي

بحـصـول مريـإـم آيـإـة ـفـي ـبـه الموـعـود أما
أا، بكرةا لهم الرزق ـسـياق ـفـي ورد فـقـد وعشي

ـابوا الذيإن الجنة أهل عن الحديإث اـلـدنيا ـفـي ـت
واتبـعـوا ربـهـم إـلـى وأـنـابوا ظلمـهـم بـعـد ـمـن

خـلـف بـعـدهم ـمـن قوله: (فخلف وذلك سبيله،
ـوا الصــلةا أضــاعوا فســوفا الشــهواتا واتبـع

أا. إل يإلقون أا وعـمـل وآـمـن ـتـاب ـمـن غاي ـصـالح
ـك ـدخلون فأولـئ ـة يـإ ـون ول الجـن شــيئا. يإظلـم

إنه بالغيب عبادها الرحمن وعد التي عدن جناتا
أا وعدها كان وبـصـرفا )،61ـ-ـ 59/ .. مريـإـم مأتي

ـود حق في هذا كان إذا عما النظر ـفـي أم اليـه
ـمــن ـقــوم ـحــق ـفــي أم والنـصــارى حقـهــم

ــلمين ــا المـس ــة لكونـه ــل ول عاـم ــى دلـي عـل
ـال أي على فيها الستثناء .. فإن التخصيصُ ـح

التـصـال، ـظـاهرها البـحـر ـفـي ذـكـرها ـمـا وعلى
والعـمـل واليإـمـان بالتوـبـة فيـهـا والمنعوـتـون

ـقـوله ـفـي ـجـاء بـمـا إليـهـم المشار هم الصالح
اـسـتحقوا إنـمـا وـهـم الجـنـة)، يـإـدخلون (أولئك

الـلـه أـخـذها اـلـذي المحـتـوم الوـعـد بموجب ذلك
نفسه. على

باـســم التـعــبير ـفــي البلغـاــي واـلــوجه
ـي الشــارةا ـانبهم، ـف ـم الشــادةا ـج ـل بـه لـج
المـضـارع ومجـيـئ بـشـأنهم، والتـنـويإه ـتـوبتهم

ُيإمطلون ل أنهم إلى للشارةا الحال على الدال
أا) يإظلمـون قـوله: (ول وفـي الجزاء، في شـيئ

ول يإـضـرهم ل الـسـابق فعلـهـم أن عـلـى تـنـبيه
ـحـق ـفـي ـقـوله ـمـن والـمـراد أـجـورهم، يإنقصُ
أا) أي الوعد أا، (مأتي بـعـد الوـعـد فـعـل لن منـجـز

ـذا ومجيؤها تنجيزها، هو إنما وإيإجادها صدورها هـك
قبيل من هو غايرها يإأتيه الذي هو المأتي أن مع

ـناد ـي الـس ـد الـسـتعارةا أو العقـل اـسـتعير فـق
أا المـترقب المطلـوب لحصـول التيـان تشـبيه

بـمـن لتحصيله سعى أن بعد الشيئ يإحّصل لمن
أا أـتـاها، ـحـتى مكان إلى مشى للـشـيئ وتـشـبيه
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اـسـتعارةا فـهـي المقـصـود، بالمـكـان المحـصـل
إحــدى علــى أجزائهــا مــن اقتصــر تمثيليــة

ـتين ـتلزم وـهـي الهيـئ ـة تـس ـرى الهيـئ لن الـخ
ـسـياق ـفـي والكلـمـة آتا، ـمـن ـلـه ـبـد ل الـثـاني
عـبـادها الرحمن وعد (التي لجملة تعليل جملتها

الجنة والتقديإر: يإدخلون فيه بالغيب) والمعنى
أا أا. الله من وعد واقع

فيها يإسمعون بعد: (ل قوله و(اللغو) في
أا أا) كنايإة إل لغو المكدراتا أقل انتفاء عن سلم
ـفـي الـمـؤمنين مـجـازاةا جـعـل وـعـن الجنة في

أذى ـمـن اـلـدنيا في يإلقونه كانوا ما بضد الجنة
فــي المنقطع والستثناء ولغوهم، المشركين

الـسـالم الكلم بمعـنـى جعل إذا إل – اليإة نسق
أ فيكون العيب من المــدحا تأكيد من هو – متصل
الشاعر: قول في كما الذم يإشبه بما

بهن         سيوفهم أن غاير فيهم عيب ول
الكتائب قراع من فلول

ـبـالطريإق اللـغـو ـسـماع نـفـي يإفـيـد وـهـو
عـلـى ـهـذا عـلـى والتـصـال الـقـوى، البرهاني

يإـقـع ـلـم ذـلـك وـلـول والتـقـديإر الـفـرض طريإق
.1والمبالغة الحسن من موقعه

رزقـهـم الشاهد: (ولـهـم محل في وقوله
أا) وارد بكرةا فيها المتنعمـيـن ـعـادةا على وعشي
يإحيى عن المنذر ابن أخرج فقد الدار، هذها في
ـا زمانها في العرب قال: كان كثير بن ـا إنـم لـه

فلن سـمي أكلـتين أصـاب فمـن واحـدةا أكلـة
عـبـادها يإرغـاـب ـهـذا تـعـالى الـلـه ـفـأنزل الناعم،

الحسن. عن ذلك نحو وروي عندها، فيما

الوـقـتين معـنـى حمل أن بيان سبق وقد 
أا – ظاهرها على أـهـل ـجـّل إلـيـه ذـهـب لـمـا خلف

ـرادها والعشي بالبكرةا التعبير أن من التأويإل ـم
ـحـال ـفـي المناسب هو – ودرورها رزقهم دوام

بالمأكــل اليإــة ســياق فــي الــرزق ارتبــاط
فـي الـمـؤمنين لـحـال الملـئـم وـهـو والمشرب

يإرد ول الخرى، الجنة بمتع والنشغال الزهادةا
اـلـدوام عـلـى المعنـى حمـل أن ذكـرتا ما على
ـذا الـسـمية صورةا في الجملة بمجيئ مؤيإد وـه

 والتحريققر9 مجلققد613 ،161/قق 16المعاني روح ينظر 1
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التـكـرر فيفـيـد ودواـمـه ذـلـك ثـبـوتا عـلـى يـإـدل
ـل المفاد التكرر من أخصُ وهو المستمر بالفـع

ـارع ـثر، المـض ـا وأـك ـول لـن ـذا أن نـق حاـصـل ـه
والعـشـي البـكـرةا ـفـي الطعام على بالقتصار

أا، عـشـي، ول بـكـرةا الجـنـة ـفـي فليس وإل أيإض
ـبـه يإـشـتهون ـكـانوا ما على به يإؤتون إنما فهم
ّلون ـكـانوا التي الصلةا لمواقيت الدنيا في يإـصـ

ـة أـهـل أن الثار بعض في جاء فقد 1فيها، الجـن
وإغالق الحـجـب بإرـخـاء اللـيـل مـقـدار يإعرفون
الحـجـب برـفـع النهار مقدار ويإعرفون البواب،

الحكـيـم أخرـجـه ـمـا ذـلـك وـمـن الـبـواب، وفتح
عن أبان طريإق من الصول نوادر في الترمذي
رســول إلى رجل قال: جاء قلبة وأبي الحسن

ـة في هل الله رسول فقال: يإا  الله ـمـن الجـن
: سمعت قال هذا؟ على هيجك : وما قال ليل؟
رزقـهـم الكـتـاب: (ولـهـم ـفـي يـإـذكر تعالى الله

أا) فقـلـت: اللـيـل بكرةا فيها البـكـرةا ـمـن وعشي
ـهـو وإنـمـا لـيـل هناكا : (ليس فقال والعشي،

على والرواحا الرواحا على الغدو يإرد ونور ضوء
تـعـالى الـلـه ـمـن الـهـدايإا طرفا وتأتيهم الغدو،

ـفـي فيـهـا يإـصـلون كانوا التي الصلةا لمواقيت
الســلم). عليهم الملئكة عليهم وتسلم الدنيا
ـفـي يإحـشـرنا وأن منـهـم يإجعلـنـا أن الله نسأل

زمرتهم.

قوله: (الـنـار في عنه المتحدث الوعيد أما
أا عليـهـا يإعرـضـون أا... غـاـافر غـاـدو )،46/ وعـشـي

ـمـن فرـعـون لل يإعرض ما سياق في جاء فقد
أا وأـشـدها، العذاب سوء أـمـر تعظـيـم إـلـى قـصـد
أا – فيها استدامتهم عن وكنايإة النار ـالله عياذ ـب
ـة  هذها تأتي أن وناسب – ذلك من الكريإـمـة اليـإ
اـلـذي فرـعـون آل ـمـؤمن عن الحديإث ثنايإا في

أا ذكرنا في جاء لما عرضنا إبان قصته من طرف
الـسـورةا: (واـسـتغفر نـفـس ـمـن سبحانه قوله

.. والبـكـار بالعـشـي رـبـك بحـمـد وـسـبح لذنبك
نصح من منه صدر ما أعقاب وفي )،55/ غاافر

ـومه ـذيإرها ـق ـاهم وتـح ـة ـمـن إيـإ ـا وـسـوء مغـب ـم
ـهـم إن والـخـرةا اـلـدنيا عـقـابي ـمـن يإنتظرهم

علـيـه موـسـي ـنـبيهم إلـيـه دـعـاهم ـمـا ـخـالفوا
أـخـافا قال: (إني فيما لهم قوله وبعد السلم،

وقوله: )،30/ .. غاافر الحزاب يإوم مثل عليكم
وتدعونني النجاةا إلى أدعوكم  لي ما قوم (ويإا
ـه وأشركا بالله لكفر النار. تدعونني إلى ـا ـب ـم

.547/ 4الدرر  ونظم9  مجلد164/ 16 اللوسي ينظر 1
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العزيـإـز إـلـى أدـعـوكم وأـنـا عـلـم ـبـه ـلـي لـيـس
ـار ـافر الغـف ـوله )،42 ،41/ .. غـا ـد وـق أن بـع
النـصـح: (فـسـتذكرون وأخلصُ الوسع استفرغ

الـلـه إن الـلـه إـلـى أـمـري وأفوض لكم أقول ما
الـلـه ـجـواب وبـعـد )،44/ .. غـاـافر بالعباد بصير
مكروا ما سيئاتا الله بقوله: (فوقاها ذلك على

يإعرضون العذاب. النار سوء فرعون بآل وحاق
أا عليها أا غادو ).46 ،45.. غاافر/ وعشي

أرواحـهـم أن النـار علـى عرضـهم ومعنى
جهـنـم ـفـي لـهـم أـعـدتا اـلـتي المواضع تشاهد

عـمـر: بن الله عبد عن الصحيح في جاء ما على
بالـغـداةا مقـعـدها علـيـه عرض إذاماتا أحدكم إن

أـهـل فـمـن الجـنـة أـهـل ـمـن ـكـان إن والعـشـي
الـنـار أـهـل فـمـن الـنـار أهل من كان وإن الجنة

ـال ـذا فيـق ـدكا ـه ـتى مقـع ـك ـح ـه يإبعـث ـوم الـل يـإ
القيامة).

ـة فــي حــديإثنا فــي والشــاهد وهــو اليـإ
ـار)، ـروض (الـن ـا المـع ـون آل عليـه أا فرـع ـدو غـا
أا، أ تـكـون أن يإـجـوز وعشي أا ـبـدل ـنـوع ـمـن مـفـرد

ــن المطابقـــة ــذاب)، (ســـوء ـم ــة الـع وجمـل
أ (يإعرـضـون أو الل، ـمـن أو منـهـا عليـهـا) ـحـال

أا تكون العاـئـد الـضـمير وهو محذوفا لمبتدأ خبر
(يإعرضون) تفـسـير العذاب) وجملة (سوء على
اليإـة هـذها بيـن فيكـون الحـال، موضع في لها

قـيـل: ـكـأنه اتـصـال كـمـال ـشـبه قبلـهـا واـلـتي
وـهـو ويإـجـوز  الـنـار، هو فقيل العذاب؟ ماسوء
أعنـي – السـياق مـن الغرض تحقيق في البلغ

ـمـا ـشـأن ـمـن والتفخـيـم التهويـإـل على الدللة
أا فرعون آل له يإعرض أا غـاـدو تـكـون أن – وعـشـي

عليـهـا وجمـلـة(يإعرـضـون المبـتـدأ (الـنـار) ـهـي
أا أا) ـفـي غادو ويإـكـون عنـهـا الـخـبر موـقـع وعشي

اشتمال بدل والخبر المبتدأ من الجملة مجموع
الـعـذاب)، ـسـوء فرـعـون ـبـآل (وحاق جملة من
أ كان الغرق به أريإد إذا العذاب سوء لن مشتمل

عرـضـهم عـلـى يإـشـتمل وـمـوتهم موتهم، على
أا النار على أا. غادو وعشي

النار أمر من التعظيم من الوجه هذا وفي
العـرض ـمـن والتخويإـف عـذابها ـمـن والتهويإل

ومنشأ   1غايرها في ليس ما بها والحراق عليها
ـالوجه اليإة في المذكور أن التعظيم الول علـى

. 3/430 الكشاف في الزمخشري ذكره ما على 1
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أـمـا اـلـبرزخ، ـفـي لهم يإحدث ما هو واحد عذاب
ـي الغرق عذاب عذابان فالمذكور الخير في ـف

ـذاب قبل عذاب من به يإلحق وما الدنيا، ـوم ـع يـإ
الكـشـف ـفـي ـمـا عـلـى – منـشـؤها أو ،1القياـمـة

ـفـي والتفـسـير الجمال – اللوسي عنه ونقله
أا الجمـلـتين من كل وإفادةا تعذيإبهم كيفية نوـعـ

بعذاب فالحاطة منهما2الول أما التهويإل، من
الـثـاني وأـمـا الـعـذاب ـسـوء يإـسـمى أن يإستحق

ـو ـار فـه ـروض الـن ـا المـع أا عليـه ـدو أا غـا ـي 3 وعـش

ـا الغريـإـق لن ـعـذاب ـسـوء الـغـرق ـكـان "وإنـم
ّنَفس باحتباس يإعذب عـلـى يإطـفـو وـهـو ـمـدةا ال
وـهـو الـمـواج ـهـول ويإرعـبـه فيه ويإغوص الماء

الحيـتـان لـكـل ُعرـضـة يإكون ثم بالهلكا موقن
أا أا حي بـعـد وـخـزي الحـيـاةا ـفـي أـلـم وذـلـك وميـتـ

.4الناس" بين به ُيإذكرون المماتا

ـهـذا ـفـي الـنـار تعظـيـم إـفـادةا في والسر
جـعـل تـضـمنه ـمـا - دون كيفيتـهـا وبـيـان الوجه
أ النار فـسـرتا إذا أـنـك – الـعـذاب ـسـوء ـمـن بدل

تعظـيـم ـفـي ـبـالغت فـقـد العذاب) بالنار (سوء
عليـهـا) (يإعرـضـون بـ استأنفت ثم العذاب سوء

أا غاـيـر فرـعـون) ـمـن ـبـآل (وـحـاق لـقـوله تتميم
ـا الكلم، له سيق فيما للنار مدخل ـت إذا أـم جـئ

وأن المفرديـإـن إـلـى نـظـر غاـيـر ـمـن بالجملتين
ـد بالنار قصدتا فقد للخر، تفسير أحدهما قـص

وجـئـت الكلم معتـمـد جعلتـهـا حـيـث الستقلل
أا الثانية بالجملة أا بيان ـقـد كأنك للولى، وإيإضاح

أـسـوء ل ـمـا عـلـى لـشـتمالها أوضح بأنها آذنت
تقـديإم موجبـاتا مـن أن علـى النـار، وهـو منه

اقتـضـاء ـمـع التعظـيـم ـعـن إنـبـاؤها إليه المسند
يإخـفـى، ل ـمـا عـلـى ـكـذلك هـنـا وـهـا له المقام
للحـكـم تقويـإـة ـمـن اـلـتركيب يإفيدها عما ناهيك

يإـقـول ذـكـر وفيـمـا ـضـربته)، (زيإد نحو في كما
ـذا عنه نقله فيما الكشف صاحب اللوسي: "ـه

ُأيإد الوجه، هو أا نصب من بقراءةا و ـاء ـار) بـن (الـن
ـبـل ـبـأعني أو ـبـأخصُ منصوبة ليست أنها على

ــمار ــل بإـض ــرها فـع ــل: يإفـس ــون) مـث (يإعرـض
َلون) ـفـإن ُيإْص إحراقـهـم الـنـار عـلـى عرـضـهم (

علــى الســارى قــولهم: (عــرض مــن بهــا،
الستعارةا باب من وهو به، قتلهم السيف) أي
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ّبه التمثيلية لـمـن يـإـبرز مـتـاع بـحـال ـحـالهم ُيإَش
كالـطـالب الـنـار جـْعـل ذـلـك وـفـي أـخـذها، يإريـإـد

.1الهلكا" استحقاقهم لشدةا فيهم الراغاب

أ بعدها ما (النار) مع ُجعلت وسواء من بدل
أ فرعون) أو بآل (وحاق جملة أا ـبـدل ـمـن مـفـرد
قـبـل عذاب اليإة في فالمذكرو العذاب)، (سوء

ـفـي بـقـوله إلـيـه المـشـار القياـمـة يـإـوم ـعـذاب
الـسـاعة تـقـوم (ويـإـوم واليـإـة الـسـورةا نـفـس
الـلـه العـذاب).  نسـأل أشـد فرعون آل أدخلوا

العاقبة. وحسن المعافاةا

الخاتمة
أعقــاب الرحال نحط أن لنا آن فقد وبعد،

فيـهـا التـطـوافا ـتـم التي الميمونة الرحلة هذها
التـعـبير ـمـن المـفـادةا واللطائف الدقائق حول
النـهـار، لطرـفـي المباركين الوقتين هذيإن عن

والصــال) أو (الغــدو والبكــار) أو (العشــي
ـمـن ورد ـمـا أن إـلـى لنخلصُ والعشي)، (الغداةا
مـمـا ـهـو الوـقـتين ـهـذيإن ـحـول للـقـرآن حديإث

مـن المزيإـد ويإسـتحق والتـدبر التأمل يإستأهل
ّد اـلـذهن إعـمـال النـظـرةا أن ذـلـك الفـكـر،  وـكـ
مـجـرد أنـهـا منـهـا يإـبـدو المتأـمـل لغـيـر  العجلى

ـبير لمجرد بها جيئ متقابلتا أو مترادفاتا التـع
أـشـرقت كلـمـا النـسـان اعتادهـمـا وـقـتين عن

ثّم من – منه يإحظيان فل غاربت أو يإومه شمس
عـلـى الحقيـقـة ـفـي الـمـر بينا اهتمام، - بكثير
أا.   ذلك من العكس تمام

ـذي والـشـيئ ـن زاد اـل ـة الطـي - ويإبـعـث بـل
أا فيـهـم الـصـل الذيإن أن هو السى - على أيإض

ـمـن تـعـالى الـلـه كـتـاب ـفـي لما والتدبر التأمل
ـــتأويإل أـهـل ـسـعة - عـلـى المفـسـريإن ـمـن ال

ـم ـم علمـه ـانتهم وعـظ ـاب مـك ـثير - يإنـت ـن ـك ـم
الـتـدقيق ـعـدم بـسـبب الـقـرآن لي معالجاتهم

فـي الحـال مقتضـى مراعاةا في النظر وإنعام
والتـنـاقض، القـصـور ـمـن ـشـيئ النظم، سياق
ـن ـدم وـم ـع ـع ـور وـض ـي للـم ـابها، ـف ـا نـص كـم

أا- وتـلـك يإـشـوبها الـسـافي- ـعـدم ثالـثـة أحياـنـ
أـخـرى نصوص من النصُ يإخدم ما إلى اللتفاتا
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الســياق ومعونة الحوال قرائن بضميمة تعين
الصحيح. الفهم النصُ فهم على

الثلـثـة الـضـمائر تجـعـل ان معنى فما وإل
أا أرسلناكا تعالى: (إنا الله قول في مثلأ شاهد

أا أا. لتؤمـنــوا ومبـشــر ورـســوله ـبــالله وـنــذيإر
أ بـكـرةا وتـسـبحوها وـتـوقروها وتعزروها .. وأـصـيل

إـلـى - عاـئـدةا مـثـال مجرد ) - وهذا9 ،8/ الفتح
واـبــن مـســعود اـبــن ـقــراءةا ـمــع  الرـســول

ـا جاء والتي الكريإمة اليإة في جبيرالواردةا فيـه
) ـكـذا الـلـه وتـسـبحوا ورـسـوله ـبـالله (لتؤمنوا
يـإـدعو اـلـذي وما الضمير؟ مكان الجليل بالسم

ـهـذا ـمـع يإتناـسـب كيما  التسبيح معنى لّي إلى
ـرأي ـواهي اـل ـذي اـل ـن ُيإضــرب اـل ـه ـم أي خلـل
عاـئـدةا جميـعـا جعلـهـا أو ببـعـض؟ بعضه القرآن

التعزيـإـر معـنـى ذـلـك أـجـل ـمـن فيلوى الله إلى
ُيإخرج والتوقير لـهـا وـضـع عـمـا الكلماتا بهذها و

ّـتـام التخاطب اصطلحا في ذاكا ـمـع يإـسـتقيم ح
الـصـرار أـمـام اـلـدافع وما ضعفه، على ي الرأ

أ علـيـه المعـنـى حـمـل يإـصـح ـمـا طرحا على حمل
أأ لـطـافته ـمـع والنـشـر  الـلـف أـمـر ـمـن ـصـحيح
.. وـمـا ذـكـرها ـسـبق ـمـا على به القول ووجاهة
ـى ـذهب أن معـن ـاتا يـإ ـوارد باليـإ ـا اـل ـر فيـه ذـك

عـلـى التـسـبيح معـنـى في الحمل إلى الوقتين
تفـيـدها ـمـا ـمـع الله)، (سبحان قول من الظاهر
من اليإاتا سياقاتا ترشحه وما الحوال قرائن

عـلـى أعـنـي الـصـلةا معـنـى على حمله أفضلية
أن أو ذـلـك، ـمـن العـكـس يإفـعـل أن أو المـجـاز،

ـمـا إـلـى التـفـاتا ـمـا دون هكذا بالوجهين يإقال
أو ذـلـك ـمـن ـصـح ـمـا إـلـى الوـصـول على يإعين

ترجح.    

أن أراد ـمـن كل على يإفرض بهذا المر أن
ديإـنـه يإـخـدم وأن العلـيـا ـهـي الـلـه كلـمـة تـكـون
يـإـديإه بـيـن ـمـن الباطل يإأتيه ل الذي ربه وكتاب

ـمـن – الطاـقـة - ـقـدر يإقـيـم أن خلـفـه، ـمـن ول
التنزيـإـل ـفـي البـحـث فمجال اعوج، ما التأويإل
اـسـتجلء ـمـن مزيـإـد إلى ويإحتاج ومتسع فسيح

أي حيــاةا في أفضل وليس والحقائق، الدقائق
الـحـق أـهـل حـيـاةا ـفـي ول ـبـل منـصـف  ـبـاحث
أا ـلـو ـسـيما الحقيـقـة إـلـى الوـصـول ـمـن جميـعـ

ولم تعالى، الله كتاب تمس الحقيقة تلك كانت
يإئـلـون الخلفا ـعـن إلـيـه اـلـذي ـمـوئلهم وهو ل

ـم ـذي ومعقلـه ـه اـل ـوازل ـفـي إلـي ـون الـن يإعقـل
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ـذي وحـصـنهم ـه اـل الـشـيطان وـسـاوس ـمـن ـب
يإحتكـمـون إليـهـا اـلـتي ربـهـم وحكمة يإتحصنون

ـه يإنتـهـون إليه الذي بينهم قضائه وفصل وحبـل
يإعتصمون. الهلكة من به الذي

ـا أن نـسـأل ـفـالله الـحـق أـهـل ـمـن يإجعلـن
ـنه، فيتبعون القول يإستمعون وممن وأن أحـس
أا عملنا يإجعل يإـشـاء ـمـا عـلـى إـنـه لوجهه، خالص
ونـعـم الـمـولى نـعـم جديإر،وـهـو وبالجابة قديإر

ــير، ــر النـص ــا وآـخ ــد أن دعواـن ــه الحـم رب لـل
العالمين.

*******

والمراجع     المصادر     أهم
ـه لجار البلغاة أساس-1 3 ط الزمخـشـري الـل

للكتاب.  العامة الهيئة1985 لسنة
ـواء-2 ـى أـض ـابهاتا عـل ـرآن متـش ـيخ الـق للـش

. الهلل مكتبة " دار يإاسين خليل
مـصـطفى النبويـإـة والبلغـاـة القرآن إعجاز-3

لـســنة المـنــار  دار1ط الرافـعــي ـصــادق
1417 .

للقاـضـي التأويـإـل وأـسـرار التنزيـإـل أـنـوار-4
دار المـهــدي اـلــرزاق عـبــد تا البيـضــاوي

.1417 العلمية الكتب
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فيه لما القرآن متشابه توجيه في البرهان-5
ـن ـة ـم ـان الحـج ـان والبـي ـديإن لبرـه ـي اـل أـب

ـود القاـسـم ـاني حـمـزةا ـبـن محـم تا الكرـم
عـدد الزهـر بمجـلـة ملحـق الجميلي السيد

.1414 الحجة ذي
الفـكـر  دار2 ط حـيـان لـبـي المحيط البحر-6

.1938 لسنة
الكـتـاب لـطـائف ـفـي التميـيـز ذوي بـصـائر-7

ـز ـد العزيـإ ـديإن لمـج ـد اـل ـن محـم ـوب ـب يإعـق
ط الطـحـاوي العلـيـم عـبـد تا الفيروزابادي

ـس ـى المجـل ط الســلمية للشــئون العـل
1421.

العقل إرشاد المسمى السعود أبي تفسير-8
لـبـي الكريـإـم الـقـرآن مزايـإـا إـلـى الـسـليم
إحيــاء  دار4ط العمــادي محمــد مســعود

1414 التراث
بمـداركا المـسـمى الجليـل القـرآن تفسير-9

البرـكـاتا لـبـي التأويـإـل وحـقـائق التنزيـإـل
لـسـنة الميريـإـة المـطـابع هيئة ط النسفي

1417.
ـروفا الحكيم القرآن تفسير-10 بتفـسـير المـع

المعرفــة  دار2 رضاط رشيد لمحمد المنار
. بيروتا

ـرآن تفســير-11 ـم الـق ـافظ العظـي ـاد للـح عـم
دار ط ـكـثير ـبـن إسماعيل الفداء أبو الديإن
للطباعة. مصر

ـح المـسـمى الكبير التفسير-12 الغـيـب بمفاتـي
العرـبـي الـغـد  دار1 ط اـلـرازي الديإن لفخر
.1412 لسنة

ـة المـسـماةا الشهاب حاشية-13 القاـضـي عنايـإ
الخـفـاجي اـلـديإن لـشـهاب الراضي وكفايإة

ط المهـدي الـرزاق عـبـد تا البيضاوي على
.1417 لسنة العلمية الكتب دار1

ـد لمحمــد القــرآن لســلوب دراســاتا-14 عـب
حسان.  ط عضيمة الخالق

ــل درةا-15 ــرةا التنزيـإ ــل وغـا ــب التأويـإ للخطـي
بـيـروتا العلمـيـة الكـتـب دار1ط السكافي

.1416 لسنة
محمدحـســين تا لللوـســي المـعــاني روحا-16

.1417الفكر دار العرب
بن ليحيى البلغاة لسرار المتضمن الطراز-17

بيروتا. العلمية الكتب دار العلوي حمزةا
الـشـروق دار ط قـطـب لسيد القرآن ظلل-18

بالقاهرةا.
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لـبـن البـخـاري ـصـحيح لـشـرحا الـبـاري فـتـح-19
ـر ـقلني حـج ـتراث دار ط العـس ـي اـل العرـب

بيروتا.
ـمـن والدرايـإـة الروايإة فني بين القديإر فتح-20

ـم دار ط الشــوكاني للمــام التفســير عـل
بيروتا. المعرفة

البوطي رمضان سعيد لمحمد السيرةا فقه-21
الفكر.  دار7 ط

وعيــون التنزيإــل حقــائق عــن الكشــافا-22
دار ط الزمخشــري اللــه لجــار القاويإــل

بيروتا. الفكر
الفـكـر  دار7 ط منـظـور لـبـن العرب لسان-23

بيروتا.
محمـد بحاـشـية هشـام لبـن اللـبيب مغني-24

القاهرةا. الحلبي ط المير
ـرداتا-25 ـي المـف ـب ـف ـرآن غاريـإ ـب الـق للراغـا

دار كيلـنــي ـســيد محـمــد تا الـصــفهاني
بيروتا. المعرفة

ــل ملكا-26 ــذوي القـــاطع التأويـإ اللحـــاد ـب
ـبـن لحـمـد المتـشـابه توجيه في والتعطيل

دار1 ط القلحا سعيد تا الغرناطي إبراهيم
.1403 لسنة السلمي الغرب

ـز الله كتاب للفاظ والنظائر الوجوها-27 العزيـإ
الدامغاني محمد بن الحسين الله عبد لبي

العلى  المجلس2ط الزفيتي العزم أبو تا
.1421 لسنة بالقاهرةا السلمية للشئون

*******

                               

الموضوعات    فهرس
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الصالموضوع
فحة

المقدمة
الول     المبحث

طرـفـي     معـنـى     ـفـي     الواردةا     اللفاظ     مدلولتا
بالذكر     وتخصيصها     تنوعها     وسر     النهار

معناهـمـا ـفـي وـمـا والعـشـي الـغـداةا مدلولتا
والمجاز الحقيقة بين
طرـفـي مـسـمياتا بـعـض تـقـديإم أـسـرار ـمـن

تنوعها ووجه بعض على النهار
ـه ـي تخصــيصُ وـج ـار طرـف ـذكر النـه دون باـل

سواهما
الثاني     المبحث

الـقــائلين     بـيــن     والـصــال     بالـغــدو     التـســبيح
بالمجاز     فيه     والقائلين     بالحقيقة
بطرـفـي التـسـبيح حـمـل فـيـه يإجـمـل أولأ: ـمـا

المجاز على النهار
الصلةا بمواقيت منها يإتصل ما
السابقين النبياء حق في جاء ما
الظلل وسجود الجبال بتسبيح تعلق ما

أا: ما بطرـفـي التـسـبيح حـمـل فـيـه يإجـمـل ثاني
الحقيقة على النهار

ـفـي الـضـمير لـعـود والمناـسـب الفـتـح آيـإـة
معطوفاتها

الحزاب آيإة في والمقام السياق
أا: ما معنـاها علـى التسبيح من حمله يإجمل ثالث
الكنائي
الثالث     المبحث

بطرفي     فيها     التعبير     ورد     التي     المقاماتا     أهم
التنزيإل     آى     فى     النهار

ـام-1 ـادةا مـق ـحابة الـش ـي بالـص ـة ـف ملزـم
مساء صباحا وإعمارها الله بيوتا

ـبـأحوال والتـسـلية بالـصـبر الـتـذرع مقام-2
السابقين

ـام-3 ـتغراق مـق ـتيعاب الـس ـع والـس لجمـي
الحوال

النعمة على والشكر الثناء مقام-4
ـر الفجر صلتي على الحض مقام-5 والعـص

بخاصة
الـلـه ذـكـر ـمـن الكـثـار عـلـى الحث مقام-6

عليه والستدامة
لتسـبيح والطيـر الجبـال موافقـة مقـام-7
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والـسـخريإة التـكـذيإب مـقـام في التسبيح-8
والستهزاء

والوعيد الوعد مقام في التسبيح-9
الخاتمة

والمراجع المصادر أهم
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	في التعبير بالغدو والآصال والعشي والإبكار
	المبحث الأول

	وسر تنوعها وتخصيصها بالذكر
	آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثـات إذا دجـون نجوم

	المبحث الثالث
	أهم المقامات التي ورد التعبير فيها بطرفي النهار في آي التنزيل
	ويجدر بنا بعد أن عرجنا على دلالات التعبير عن طرفي النهار - حقيقة ومجازاّ وكناية - بمقابلاتها المتعددة في النظم الكريم، وبعد أن وقفنا - ما وسعنا الجهد - على بعضٍ من أسرار تنوع هذه المقابلات ومزايا مجيئها على النحو الذي انصبت فيه، وفاء بحق السياق .. أن نبحر للتعرف على المقامات التي وردت فيها تيك المقابلات طمعاً في استجلاء المزيد من دلائل الإعجاز في كتاب الله العزيز، ورجاء الوقوف على بعض أسرار نظمه وبدائع كلمه، ولنبدأ بآخر ما انتهينا إليه وهو:
	1- مقام الإشادة بالصحابة في ملازمة بيوت الله وإعمارها صباح مساء بالذكر والدعاء:
	ويسترعي انتباهنا في هذا المقام آيتان وردتا في حق الصحابة الإجلاء عليهم الرضوان، هما قوله سبحانه: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه .. الأنعام/ 52)، وقوله: (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه .. الكهف/28)، أي دائبِين على الدعاء في جميع الأوقات سيما ما كان منها في طرفي النهار، ففي الكشاف أنه بعد أن "ذكر غير المتقين من المسلمين وأمر بإنذارهم ليتقوا - يعني في قوله: (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليّ ولا شفيع لعلهم يتقون .. الأنعام/5) - أردفهم ذكر المتقين منهم وأمره بتقريبهم وإكرامهم، وأن لا يطيع فيهم من أراد بهم خلاف ذلك، وأثنى عليهم بأنهم يواصلون دعاء ربهم أي عبادته، ويواظبون عليها. والمراد بذكر الغداة والعشي الدوام".
	وللآيات الواردة في هذا المقام قصة مؤداها أن رءوساً من المشركين قالوا لرسول الله : لو طردت عنا هؤلاء الأعبد - يعنون فقراء المسلمين وهم عمار وصهيب وبلال وخباب وسلمان وأضرابهم رضوان الله عليهم- وأرواح جبابهم - وكانت عليهم جباب من صوف - جلسنا إليك وحادثناك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بطارد المؤمنين، فقالوا: فأقمهم عنا إذا جئنا فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت، فقال: نعم، طمعاً في إيمانهم ... وفي رواية أحمد والطبراني وابن جرير والبيهقي أنهم قالوا: يا محمد رضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين منّ الله عليهم من بيننا؟ أنكون نحن تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك واجعل لنا منك مجلساً تعرف به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا قعوداً مع هؤلاء فنزل جبريل بها.
	والحق أن آخر هذا الكلام - الذي أراد الزمخشري وغيره من أهل التأويل الربط بينه وبين الآية الخامسة من سورة الأنعام - لا يستقيم مع أوله ولا يتمشى مع سياق الآيات، إذ أنّى لقوم أن يصدر عنهم مثل هذه الأقوال أن يجعلوا ممن (يخافون أن يحشروا إلى ربهم)، أو يكونوا من المسلمين على ما أقر به الزمخشري، أو يرجى منهم على سبيل التحقيق ما ذكره سبحانه في قوله (لعلهم يتقون).. اللهم إلا أن يكون السبب في نزولها هو ما اقترحه بعض الصحابة على رسول الله  تعقيباً على ما صدر من أولئك المنكرين، نحو ما روي من "أن عمر رضي الله عنه قال: لو فعلت حتى تنظر إلى ما يصيرون، قال: فاكتب بذلك كتابا فدعا بصحيفة وبعليّ رضي الله عنه ليكتب فنزلت، فرمى بالصحيفة واعتذر عمر عن مقالته" ... فهذا عندي افضل مما قاله الزمخشري ومما تكلف له أبو السعود الذي ذكر أنه  "أمر بتوجيه الإنذار إلى من يتوقع من أهل الكفر التأثر في الجملة، وهم المجوزون منهم للحشر سواء كانوا جازمين بأصله كأهل الكتاب وبعض المشركين أو مترددين، أما المنكرون له فهم خارجون ممن أمر بإنذارهم ا.هـ"
	قال سلمان وخباب: فينا- أي آية الأنعام – نزلت، فكان رسول الله  يقعد معنا ويدنو منا حتى تمس ركبتنا ركبته، وكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزلت: (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم .. الكهف/28).
	وفي التعبير عمن نزلت في حقهم هذه الآيات في الموضعين بالموصول، الإيماء إلى تعليل الأمر بملازمتهم، وبما في حيز الصلة الداعية إلى إدامة الصحبة، أي لأنهم أحرياء بذلك لأجل إقبالهم على الله فهم الأجدر بالمقارنة والمصاحبة، وهم وإن كانوا عند أهل الكفر والنفاق مؤخرين فهم عند الملك الأعلى مقدمون، وقوله: (يريدون وجهه) فيهما، في موضع الحال من ضمير يدعون أي يدعونه تعالى مخلصين له الدين، والوجه في تقييده به تأكيد علِّيتِه للنهي في آية الأنعام (ولا تطرد)، وللأمر في آية الكهف (واصبر نفسك)، والإعلام بأن الإخلاص من أقوى موجبات الإكرام المضاد للطرد والحاضّ على الصبر، وفي التنوع بمجيئ العلة تارة بالنهي وتارة أخرى بالأمر، تأكيد على ملازمة من في حقهم نزلت هذه الآيات ومواصلتهم من قِبَل النبيّ بجميع الأوجه، وعليه فلا وجه لما ادعاه أبو حيان في البحر من أن آية الكهف أبلغ من التي في الأنعام.
	ولا يسيئن أحد الظن برسول الله  أن طاوع من أشار عليه بطردهم بقوله: نعم، وأن في طردهم ظلم، لأنه  إنما عين لجلوسهم وقتاً معيناً سوى الوقت الذي كان يحضر فيه أكابر قريش، وأن غرضه من الجلوس مع أولئك الأكابر هو إدخالهم في الإسلام حتى لا يفوتهم خير الدين والدنيا والآخرة فكان ترجيح هذا الجانب أولى، وأقصى ما يقال ان هذا كان اجتهاداً منه  والخطأ في الاجتهاد مغفور والمخطئ فيه على أيّ حال مأجور.
	وتبقى دلالة السياق على إفادة التعبير بالغداة والعشي للديمومة، سيما مع ما سبق من أن العرب تستعمل هذين اللفظين في التكنية عن هذا المعنى كما في قولهم: (إني آتيه بالغدايا والعشايا)، ويريدون بذلك الاستدامة في فعل المجئ إليه.
	2- مقام التذرع بالصبر والتسلية بأحوال السابقين:
	ومما يجب التفطن له أن أغلب المواضع التي جاء فيها الذكر الموقوت بطرفي النهار في آي التنزيل وأكثرها شيوعا .. هو ما جاء في حق النبي محمد  ، وأن أغلب هذه المواضع سبق الأمرَ بالذكر والتسبيح فيها، الأمرُ بالتحلي بالصبر فقد جاء ما يفيد هذا وذاك في القرآن سبع مرات وذلك قوله مخاطباً إياه: (واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولاتكن من الغافلين .. الأعراف/205)، وقوله: (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل .. هود/114)، وقوله: (فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها .. طه /130)، وقوله في نفس الآية والسورة: (ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى)، وقوله: (فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار .. غافر/55)، وقوله (فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب .. ق/39)، وقوله: (فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أوكفوراً واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً .. الدهر/25، 26).
	والمتبصر لهذه الآيات يرمق أن الطريقة التي عبر بها عن طرفي النهار في حقه  فريدة من نوعها، إذ هي - فضلاً عن تنوعها- قد غطّت كل الأساليب التي ورد ذكرها وتم التعبير بها في القرآن عن هذين الوقتين المباركين، وهذا لم يُعهد مثله في سائر المقامات - على ما تم تقصّيه- فقد جاء التعبير عن أول النهار وآخره بـ (الغدو والآصال) وذلك عقب الأمر بالذكر في آية الأعراف، و بـ (بكرة وأصيلاً) عقب الأمر به مصحوباّ بالأمر بالصبر في آية الإنسان، كما جاء التعبير عنهما بـ (طرفي النهار) في آية هود وذ لك عقيب الأمر بإقامة الصلاة، وبـ (قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) وبـ (قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) في آيتي طه و ق عقيب الأمر فيهما بالصبر والتسبيح، وبـ (أطراف النهار) عقيب الأمر بالتسبيح فقط في عجز الآية سالفة الذكر من سورة طه، وبـ (العشي والإبكار) عقيب الأمر به مصحوباَ بالأمر بالصبر والاستغفار في آية غافر.
	كما يلحظ انفراد هذا المقام بالتعبير عن أول النهار وآخره بـ(طرفي النهار) و(أطراف النهار) إذ التوقيت بهاتين العبارتين اللتين وردتا بالتثنية تارة وذلك عن الأمر بإقامة الصلاة، وبالجمع أخرى عند الأمر بالتسبيح - على تنوعها- لم يأتيا على هذا النحو إلا في حقه  ، ونظير ذلك في تنوع الأسلوب عند الأمر بالتسبيح، يقال في التعبير عن ذينك الوقتين بـ (قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) كذا بإضافة الطلوع والغروب للشمس، وبـ (قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) بإضافة الطلوع فقط إليها، فهذان الموضعان لم يخاطب بهما أيضا على هذا النحو ولم يأتيا على هذه الشاكلة إلا في حقه صلوات الله وسلامه عليه، ناهيك عن مجيئ التعبير عن الوقتين مما لم يخصه وحده بل عمّه مع غيره كما في قوله: (يا أيّها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً .. الأحزاب/41، 42). بل إن من مظاهر التنوع في الأساليب التي عرضت في هذا المقام .. مجيئ الأمر بما ذكرنا من ذكر أو تسبيح مقيدًا أحياناً بالجار والمجرور أو بالحال كما في آية الأعراف التي قُيد الذكر بها في الوقتين بقوله: (في نفسك) وبقوله: (تضرعاً وخيفة)، ومعللاً أحياناً كما في قوله: (وسبح وأطراف النهار لعلك ترضى)، ويأتي خالياً من كل ذلك أحياناً أخرى كما في سائر الآيات المذكورة.
	وفي أمره بالاستغفار تعريض بأن أمته مطالبون بذلك بالأحرى فهو أشبه ما يكون بقوله: (ولقد أوحى إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك .. الزمر/65)، وفي الأمر به وبالتسبيح دلالة على أنهما داخلان في سياق التفريع على الوعد بالنصر إيذاناً بتحقيقه وكناية رمزية عن كونه واقع لا محالة.
	6- مقام الحث على الإكثار من ذكر الله والاستدامة عليه:
	ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب
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