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املقدمة
وبعد :

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله،

فما من شك ىف أن معرفة مواضع ودالالت األلفاظ ىف سياقاهتا ،وخباصة
ما اشتجر القوم فيه واشتد اخلالف على داللته  ..يتوقف أوألأ أً على حترير معاين
تيك األلفاظ يف معجمات العربية وقواميسها ،كما أن تدبر مواقع لفظة ما ،بغية
الوقوف على داللتها ومدى أثرها يف نسق الذكر احلكيم ،هو من النصيحة
لكتاب هللا الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه  ..وتدعوان هذه
معّباأ فيه عن الطرف
التوطئة ألن أقرر أن احلديث عن سر جمىيء النظم الكرمي َ
األول للنهار بـ (الغدو) اترة ،وبـ (قبل طلوع الشمس) أخرى ،وبـ (اإلبكار) اثلثة،
معّباأ فيه عن الطرف الثاين بـ (العشي) اترة ،وبـ (قبل
وبـ (ابإلشراق) رابعة ،وجميؤه ّ
الغروب) أخرى ،وبـ (اآلصال) اثلثة  ..وكذا احلديث عن مقابلة (العشي) بـ
(اإلبكار) اترة وبـ (الغداة) أخرى وبـ (اإلشراق) اثلثة( ،ومقابلة (البكرة) ببعض ما
معرفةأ يف بعض األحيان
ذكر اترة وبـ (األصيل) أخرى  ..وكذا جميؤ تلك املفردات ّ
ومنكرةأ يف بعضها اآلخر إىل غري ذلك  ..هلو مما يستدعي بل يستوجب الوقوف
على أسباب هذا التنوع وعن أسرار جميئه على الصورة اليت ورد عليها ،ذلك أن
األلفاظ يف هذا وما جاء على شاكلته "ختتلف وال تراها إال متفقة وتفرتق وال تراها
إال جمتمعة ،وتذهب يف طبقات البيان وتنتقل يف منازل البالغة ،وأنت ال تعرف
منها إال روحاأ تداخلك ابلطرب وتشرب قلبك الروعة ،وتنتزع من نفسك حس
االختالف الذي طاملا تدبرت به سائر الكالم وتصفحت به على البلغاء يف ألوان
خطاهبم وأساليب كالمهم وطبقات نظامهم مما يعلو ويسفل أو يستمر وينتقض أو
أيتلف وخيتلف  ...فأنت ما دمت يف القرآن حىت تفرغ منه ،ال ترى غري صورة
واحدة من الكمال وإن اختلفت أجزاؤها يف جهات الرتكيب وموضع التأليف
وألوان التصوير وأغراض الكالم".1
وقد كان دافعي خلوض غمار هذا البحث مع الرغبة يف استجالء أسرار
التنوع فيما ذكرت ،واستكناه احلكمة من وراء اصطفاء هذين الوقتني وانفرادمها
 دون سوامها – ابلذكر  ..ندرة بل ال أابلغ إن قلت انعدام ختصيصه  -فيماأعلم  -بدراسة مستقلة تكشف عن هذا الكم غري القليل من املرتادفات
واملتقابالت ،ومن عجيب ما الحظت أن الدراسات اليت عنيت ابلبحث عن مثل
 1إعجاز القرآن ملصطفى صادق الرافعي ص .189، 188
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هذا ،وحىت اليت تناول مصنفوها ما اشتبه من النظم ،وأفردوا ألجله العديد من
الكتب واجمللدات من حنو ما فعله اإلسكايف يف كتابه (درة التنزيل وغرة التأويل)،
والدامغاين يف كتابه (الوجوه والنظائر) ،والغرانطي يف كتابه (مالك التأويل) ،مل
تعرض هي األخرى لشيئ من ذلك ،األمر الذى دعاين لالعتماد كلية بعد هللا
أوالأ ،على ما كتبه أهل التأويل على الرغم من حتفظي على كثري مما ذكروه يف هذا
الصدد.
هذا وقد اقتضى احلديث عن طريف النهار يف النسق الكرمي وعن طرائق
التعبري عنهما وسر تنوعها ،أن أتيت تلك الدراسة يف ثالثة مباحث تناول أوهلا
مدلوالت هذه األلفاظ وأسباب تنوعها وختصيصها ابلذكر دون سائر األوقات
األخرى ،وجاء اثنيها متحداثأ عما خص به هذان الوقتان من أمر التسبيح وما
إذا كان املعىن فيه حمموالأ على ظاهره املعروف يف اصطالح التخاطب من التنزيه
ومن قول (سبحان هللا) أم غري ذلك من معانيه املستعمل فيها على جهة اجملاز،
كما تطرق املبحث الثالث للحديث عن املقامات اليت ورد فيها التعبري عن طريف
النهار وكيف جاء كلٌّ منها متناغماأ مع ما انسبه من هذه املتقابالت ،ومع ما
تالءم وكان منه بسبب من تعريف أو تنكري ومن تقدمي أو أتخري.
وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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املبحث األول
مدلوالت األلفاظ الواردة يف معنى
طريف النهار
وسر تنوعها وختصيصها بالذكر
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أي من املوضوعات اليت
مما جتدر اإلشارة إليه أنه ال غناء عند تناول ّ
تتنوع طرق احلديث عنه ،من الوقوف أوالأ على معاين املفردات املعّبة عنه،
وخباصة عندما يتم التقابل بني بعضها البعض ،إذ بغري الوقوف على داللة هذه
كل مفردة مما احتوته واشتملت عليه ال يتسىن حبال
املتقابالت ،بل وعلى داللة ّ
استكناه ما بسياقاهتا ،وال حبث ما أبسرار تنوعها وبالغة مواقعها.
واحلق أن املفردات اليت عّب هبا عن طريف النهار وقوبلت أبضدادها متثل
يف موضوعنا هذا آللئ متقابلة ،نثرت حباهتا املتطابقة يف النسق الكرمي هنا وهناك،
يف نظام بديع هو غاية يف الدقة واإلحكام.
حترير القول يف معىن ما ورد يف طريف النهار:
ولتكن البداية تتبعاأ ملعاين أكثر هذه األلفاظ وروداأ يف النظم القرآين،
وهي كلمة (العشي)  ..فقد وردت هذه الكلمة املراد هبا آخر النهار يف مقابلة
أوله تسع مرات ،أربعا منها قوبلت بـ (اإلبكار) وذلك يف قوله سبحانه( :واذكر
ربك كثرياأ وسبح ابلعشي واإلبكار  ..آل عمران ،)41/وقوله) :فأوحى إليهم أن
سبحوه بكرة وعشياأ  ..مرمي  ،)11/وقوله( :ال يسمعون فيها لغواأ إال سالماأ وهلم
رزقهم فيها بكرة وعشياأ ..مرمي  ،)62/وقوله( :واستغفر لذنبك وسبح حبمد ربك
ابلعشي واإلبكار ..غافر .. )55/وثالاث قوبلت فيها بلفظة (الغدو) ،وهي قوله:
(وال تطرد الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي  ..األنعام ،)52/وقوله( :واصّب
نفسك مع الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي  ..الكهف ،)28/وقوله( :النار
يعرضون عليها غدواأ وعشياأ  ..غافر .. )46/كما قوبلت مرة بـ (اإلشراق)،
وذلك يف قوله( :إان سخران اجلبال معه يسبحن ابلعشي واإلشراق  ..ص)18/
وأخرى ابإلظهار ،وذلك يف قوله( :فسبحان هللا حني متسون وحني تصبحون .وله
احلمد يف السموات واألرض وعشياأ وحني تظهرون  ..الروم ،)18،17/وقدمت
كلمة (العش ّي) يف هذه املرات التسع أربع مرات ،وأتخرت عن أضدادها يف
اخلمس املتبقية.
والعشي يف أصله من العشا وهو سوء البصر ابلليل والنهار من غري
عمى ،ويكون يف الناس والدواب واإلبل والطري1يقال( :ركب فالن عًشوة) :إذا
ابشر أمراأ على غري بيان2ومن أمثاهلم السائرة( :هو خيبط خبط عشواء) ،يضرب
 1ينظر لسان العرب .2959/4
 2أساس البالغة .118/2
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مثالأ للسادر الذي يركب رأسه ،وال يهتم لعاقبته ،كالناقة العشواء اليت ال تبصر
كل ما مرت به ،وشبه زهري يف قوله:
فهي ختبط بيديها ّ
رأيت املنااي خبط عشواء من تصب

متته ومن ختطىء يـع ّمر فيهرم

شبه املنااي اليت مثّلت يف صورة شاخصة للعيان وهي تطيح بكل ما
اعرتض طريقها فتأخذه دون ما مساءلة ودون ما استثناء ،ابجلمل الذي خيبط
خبط عشواء  ..وتتعدى تلك املفردة بنفسها فيقال :عشوته أي قصدته ليالأ،
وتعدى بـ (إىل) كما يف قوهلم ( :عشا إىل النار وعشاها) ،إذا أتى انراأ للضيافة
واستدل عليها ببصر ضعيف ،و(عشا الرجل إىل أهله يعشو) ،إذا علم مكان
أهله فقصد إليهم أول الليل ،كما تعدى بـ (عن) إن صدر عنه إىل غريه كما يف
قول هللا تعاىل( :ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطاانأ فهو له قرين ..
الزخرف ، )36/قال الفراء :معناه من يعرض عن ذكر الرمحن .قال :ومن قرأ
(يـعش عن ذكر الرمحن) فمعناه من يعم عنه ،وقيل أي يظلم بصره.1
فاملادة على ما هو متضح تدور حول ضعف الرؤية وقصر النظر يف
البصر أو يف البصرية ،ومن ثّ أطلقت على ما يتحقق فيه ذلك يف احلال أو
الظل شرقياأ وحتولت الشمس غربية دعي
الزمان ،فإذا زالت الشمس فتحول ّ
ذلك الوقت (العشي) ،كذا قال أبو اهليثم فيما نقله عنه صاحب اللسان ،وقال
األزهري فيما نقله عنه أيضاأ( :يقع العشي على ما بني زوال الشمس إىل وقت
غروهبا ،فإذا غابت فهو العشاء).2
وهذا فيما أرى أدق مما ساقه صاحب اللسان وصاحب بصائر ذوي
التمييز أبسلوب التضعيف ،3بل وساقه األصفهاين بدونه من أنه (من زوال
الشمس إىل الصباح) ،4حيث أفرده األخري ابلذكر يف الداللة على هذا املعىن ومل
يذكر غريه  ..فإن ذلك يرد عليه ما أفاده سياق اآلايت اليت جاءت فيها هذه
املفردة مع ما قابلها ،حيث وقع التسبيح فيهما عطفاأ على الذكر املطلق كما يف
حنو قوله تعاىل( :اي أيها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكراأ كثريا وسبحوه بكرة وأصيالأ
 ..األحزاب )42 ،41/والعطف  -على ما هو معلوم  -يقتضي املغايرة ،وعليه
 1ينظر لسان العرب .2960/4
 2ينظر السابق.
 3السابق و ينظر بصائر ذوي التمييز للفريوزاابدي .69/4
 4املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ص  335وينظر التحرير والتنوير 247/7
جملد .4
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فاملعىن -وهللا تعاىل أعلم مبراده -اذكروا هللا أيها املؤمنون يف كل وقت وخصوا
هذين الوقتني مبا هو أدل على كمال نعمته ودالئل قدرته وعجيب صنعه بتنزيهه
تعاىل وتسبيحه.
كما يرد عليه اآلية الكرمية( :وهلل يسجد من يف السموات واألرض طوعاأ
وكرهاأ وظالهلم ابلغدو واآلصال ...الرعد ،)15/إذ وقوع اآلصال الذي يفيده ،يف
مقابلة ما يقابله غالباأ وهو (الغدو) ،يشري إىل تعيني املراد من العشي ،ويوجب أن
يكون املراد به ما قبل غروب الشمس الن ظالل األشياء ال حتدث  -كما هو
متعامل لدى اخلاصة والعامة -إال فيما بني طلوع الشمس وغروهبا ..ويردعليه
كذلك قوله تعاىل( :وأقم الصالة طريف النهار وزلفاأ من الليل  ..هود )114/ألن
"اإلقامة :وهي إيقاع العمل على ما يستحقه ،تقتضي أن يكون املراد ابلصالة هنا
الصالة املفروضة ،فالطّرفان ظرفان إلقامة الصالة املفروضة ،فعلم أن املأمور
إيقاع صالة يف أول النهار وهي الصبح ،وصالة يف آخره وهي العصر ،ويكون
ذلك هو املراد من الغداة والعشي الذي كثر ورودمها يف آي التنزيل ويف السنة
املطهرة  ..والزلف مجع زلفة ،وهي الساعة القريبة من أختها ،وهذا أيضاأ يعلم منه
أن املأمور به ،إيقاع الصالة يف طائفة من الليل الذي يبدأ من صالة املغرب وهي
 ابلطبع -غري الصالة اليت يف طريف النهار ،1"..ويف بصائر ذوي التمييز:"قوله( :وأقم الصالة طريف النهار) أي الغداة والعشي" ،2وفيه" :قوله تعاىل:
(طريف النهار) أي الفجر والعصر" ،3روي ذلك عن احلسن وقتادة والضحاك
ونص عليه الزخمشري والبيضاوي 4واستظهره أبو حيان بناء على أن طرف الشيئ
يقتضي أن يكون من الشيئ ،والتزم أن أول النهار من الفجر" .5وعليه فقد
"وجب  -على حد قول الرازي -محل الطرف الثاين على صالة العصر"،6
فيكون املراد به العشي ،إذ ليس قبل غروب الشمس سواه.
وأصرح من ذلك يف داللة (الطرف الثاين) على (العشي) املأمور فيه
ابلتسبيح ،قوله تعاىل يف ذات األمر ،ويف إطالقه على نفس الوقت( ،وسبح حبمد
 1التحرير  179/12من اجمللد  6بتصرف.
 2البصائر  503/3وينظر الكشاف .296/2
 3البصائر .503/3
 4ينظر الكشاف  200/4وتفسري البيضاوي حباشية الشهاب256/6واآللوسي
 234/12جملد .7
 5ومن جعله من طلوع الشمس ،ع ّد الصبح كاملغرب طرف جمازي،وجعله حقيقة فيهما،
هو من زخرف القول ملا ذكران من أدلة.
 6مفاتيح الغيب . 631/8
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ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا  ..طه ،)130/وقوله يف سياق مماثل:
(وقبل الغروب  ..ق )39/إذ ليس قبل الغروب -لتأدية ما صدر األمر به يف
العشي من تسبيح -خال العصر ،وعليه فإنه ال جيوز أن يكون املراد من (العشي)
صالة املغرب ،على ما هو املختار لدى الطّبي وغريه واملروي عن ابن عباس،
ألن ما ذكروه يعكر صفوه األدلة اليت سقناها ،وكوهنا داخلة حتت قوله تعاىل:
(وزلفاأ من الليل) 1اللهم إال على سبيل احلمل على اجملاز فإنه يسوغ حينذاك،
"ألن ما يقرب من الشيئ جيوز أن يطلق عليه امسه" 2ولعل الذي حدا مبن ذهب
إىل هذا ألن يقول به ،وجيعله أحد قولني مشهورين يف معىن التسبيح ابلغدو
واآلصال كما سيأيت بيانه ،تعذر العمل بظاهر هذه اآلية إلمجاع األمة على أن
إقامة الصالة يف ذلك الوقت غري مشروعة ،فتعني من ثّ تفسري الطرف الثاين
بصالة املغرب  ..وجوابه أن هذا التعني حممول على اجملاز ،وذلك ال مينع من أن
يكون مراده على احلقيقة هو العصر ،وعليه "فإن كان النهار يف أول الفجر إىل
غروب الشمس فاملغرب (طرف) ،جمازاأ وهو حقيقةأ طرف الليل ،وإن كان من
طلوع الشمس إىل غروهبا فالصبح كاملغرب طرف جمازي" 3واحلقيقة فيه هو ركعتا
الضحى ،يعضد هذا قوله سبحانه يف حق داود عليه السالم (إان سخران اجلبال
معه يسبحن ابلعشي واإلشراق ..ص  ،)18/وكذا ما ورد من اآلاثر ومن أدلة
السنة املطهرة مما يفيد أن اإلشراق مراد به صالة الضحى.
واألصيل هو يف معىن ما ذكر ،يقول الزحمشري" :اآلصال مجع أصل
وهي العشي" ،4وإن كان من فرق بينهما فيكمن يف أنه يتوسع يف العشي مبا ال
يتوسع يف األصيل ،ويف اللسان" :األصيل :العشي  ..واألصيل :الوقت بعد
العصر إىل املغرب" 5واجلمع أصل وأصالن  ..قال الزجاج :آصال مجع أصل فهو
على هذا مجع اجلمع ،6وإمنا مسي كذلك اللتصاقه واتصاله مبا هو األصل لليوم
التايل وأوله  ..وقالوا يف تصغري األصيل أصيالن وأصيالل على البدل ،أبدلوا من
النون الماأ ،ومنه قول النابغة:
 1مفاتيح الغيب  631/8بتصرف.
 2السابق.
 3اآلوسي  234/12جملد 7وينظرالوجوه والنظائر للدامغاين .49/2
 4الكشاف .68/3
 5لسان العرب .89/1
 6وحاصل ما ذكره وغريه يف (آصال) أهنا مجع أصل ،وأصل مجع أصيل فهي بذلك مجع
اجلمع ،أو هي مجع أصيل كيمني وأميان ،أو هي مجع أصل مفرداً كعنق وأعناق وهذه جتمع أيضاً
على أصالن.
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وقفت فيها أصيالالأ أسائلها

عيَت جوااب وما ابلربع من أحد"

1

وحمصلة ما ذكر أن وقت (العشي) و(األصيل) هو ما بعد صالة العصر
إىل ما قبيل غروب الشمس وتلك هي حقيقتهما على ما تقضي به لغة العرب و
تفيده سياقات اآلايت الوارد فيها ذان اللفظان  ..وإذا ما أطلقا – سيما األخري
منهما  -على ما بعيد غروب الشمس وهو ما يوافق صالة املغرب ،فإنه يكون
على سبيل اجملاز املرسل لعالقة اجملاورة ،وقد يكىن هبما عن استغراق الشطر الثاين
للنهار إذا اقتضاه املقام وأومأ إليه السياق.2
وابتناء على ما سبق ذكره يكون وقت الغداة واإلبكار ،واملراد منهما
حقيقة :الطرف األول من النهار ،وهو ما يكون من النهار من أول الفجر إىل ما
قبيل طلوع الشمس إذ هو املقابل للطرف الثاين منه ،و يطلق على ما بعيد ذلك
على سبيل اجملاز لعالقة اجملاورة أيضاأ ،وقد يكىن هبما كذلك عن االستغراق جلميع
أجزاء الشطر األول من النهار إذا اقتضى املقام ذلك وأماله السياق  ..يقول ابن
منظور ":الغدوة ابلضم :البكرة .وهي ما بني صالة الغداة وطلوع الشمس ..
والغداة كالغدوة ومجعها غدوات  ..وقال الليث :الغدوة مجع مثل الغدوات،
والغدى مجع غدوة  ..وأنشد )ابلغدى واألصائل) وقالوا :إين آلتيه ابلغدااي
سروه على ذلك  -أي مجعوه
والعشااي ،والغداة ال جتمع على الغدااي ولكنهم ك َ
مجع تكسري -ليطابقوا بني لفظه ولفظ العشااي ،وليزاوجوا بينهما ،فإذا أفردوه مل
يكسروه  ..ويستعمل مصدراأ ،يقال :غدا عليه غدوة وغد ّواأ ،واغتدى :ب َكر،
ّ
واالغتداء :الغدو ،وغاداه ابكره وغدا عليه  ..وقوله تعاىل( :ابلغدو واآلصال)
 1لسان العرب  89/1وينظر الكشاف 68/3ومفاتيح الغيب  594/11ونظم
الدرر 179/3والتحرير  242/9جملد  5ومفردات الراغب ص 19والوابل الصيب ص192
واآللوسي 224/ 9جملد  258/18 ،6جملد .10
 2وأغرب من قال أبن معىن (العشي) هو ما كان وقتاً لصالة الظهر قاله جماهد وحممد
بن كعب القرظي وابن عطية ،لـ"أن يف جعل الظهر من الطرف الثاين خفاء ،وإمنا الظهر نصف
النهار ،والنصف– على حد قول صاحب روح املعاين -اليسمى طرفاً إال مبجاز بعيد[تفسري
اآللوسي 234/12من اجمللد  ،]7وأضيف أبن لو كان هذا صحيحاً ملا كان هناك معىن للعطف
يف قوله تعاىل( :وله احلمد يف السموات واألرض وعشياً وحني تظهرون  ..الروم )18/إذ يصري من
عطف الشىيء على نفسه ،وهو مما ال يسوغ القول به ،و أغرب منه للسبب ذاته ما ذكرانه من
حده من الزوال إىل الصباح -كذا فعل الراغب يف املفردات (ص  )335دون أن يذكر غريه ،وابن
عاشور يف التحرير247/7 -من اجمللد  -4الذي انقض نفسه فذكر يف قوله تعاىل( :يسبحن
ابلعشي واإلشراق) وقوله( :إذ عرض عليه ابلعشي...ص )31/أنه ما بعد العصر إىل الغروب
[ينظر التحرير  228/23جملد  254/23 ،11جملد .]11
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أي ابلغدوات ،1فعّب ابلفعل عن الوقت  -إذ األصل فيه :يغدون ابلتسبيح أول
النهار أي بعيد طلوع الفجر -كما يقال :أتيتك طلوع الشمس أي وقت طلوع
الشمس ،ويقال :غدا الرجل يغدو فهو غاد ،ويف احلديث( :لغدوة أوروحة يف
سبيل هللا ،)..والغدوة :املرة من الغد ّو وهو سري أول النهار ،نقيض الرواح."2
ويكشف  -رمحه هللا  -يف كتابه لسان العرب عن معىن البكرة مفصحاأ
عن مرادفتها لصاحبتها فيقول :إهنا تعين "الغداة  ..والبكور والتبكري :اخلروج يف
ذلك الوقت ،واإلبكار :الدخول فيه ،قال سيبويه :ال يستعمل إال ظرفاأ ،واإلبكار
كاإلصباح هذا قول أهل اللغة ،وعندي  -والكالم ال يزال البن منظور -أنه
مصدر أبكر 3،وبكر على الشيئ وإليه يبكر بكوراأ ،وب ّكر تبكرياأ وابتكر وأبكر
وابكره :أاته بكرة  ..وكل من ابدر إىل شيئ فقد أبكر عليه ،وب ّكر أي وقت كان،
يقال :ب ّكروا بصالة املغرب أي صلوها عند سقوط القرص ،وقوله تعاىل( :ابلعشي
واإلبكار) جعل اإلبكار وهو فعل ،يدل على الوقت وهو البكرة – يريد أنه
كسابقه ،األصل فيه :يبكرون ابلتسبيح أول النهار أي بعيد طلوع الفجر-
كل شيئ املعجل اجمليئ واإلدراك وبكر كل شيئ أوله" 4ومنه قوله
والباكور من ّ
تعاىل( :ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقر...القمر  )38/يعين أول النهار
وابكره.5
فاملادة على هذا تدور حول معىن اإلسراع واملبادرة واملعاجلة يف أول
الوقت وهي إن نـ ّونت صارت ظرفاأ أو مصدراأ ،وأريد هبا وقت الغدوة ،ويف معىن
ذلك يقول الراغب" :أصل الكلمة هي البكرة اليت هي أول النهار فاشتق من
لفظه لفظ الفعل فقيل :بكر فالن بكوراأ إذا خرج بكرة ،وتص ّور منها معىن
التعجيل لتقدمها على سائر أوقات النهار".6
 1ويف حال جعل (غدو) مصدراً ال مجعاً .يقدر معه مضاف جمموع أي أوقات الغدو،
ليطابق قوله (اآلصال) كذا يف روح املعاين  224/9جملد .6
 2اللسان  3221 ،3220/6بتصرف وينظر متييز ذوي البصائر  122/4والرازي
 424/7واآللوسي  224/9جملد .6
 3وعليه فإذا قوبل ابلعشي كان على تقدير :وقت اإلبكار ،واللفظان (بكرة وعشياً) مها
أي حال معرابن غري منصرفني ،ويطلقان ظرفاً وعلماً للجنسية على وقتيهما سواء قصد
على ّ
تعيينهما ليوم معني أو مل يقصد ،وجيوز تنوينهما على احلالني اتفاقاً [ينظر البحر 453 /2
ودراسات ألسلوب القرآن د /عضيمة .]727 /9
 4اللسان 332/1وينظر مفاتيح الغيب .205/4
 5الكشاف .401/4
 6املفردات ص57
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وإن كان من فرق بني كلمة (بكرة) اليت اتضح من خالل كالم أهل اللغة
أن وقتها هو ما بني صالة الصبح وطلوع الشمس  ..وما راد فها مما وقع يف
مقابل العشي لكن بلفظ (اإلشراق) هو أن اإلشراق يكون عند من التزم جعل
أول النهار من طلوع الشمس ،إذ هو هبذا حقيقة فيه ،ولذا قالوا يف تفسري قول
هللا تعاىل يف حق داود عليه السالم ( :إان سخران اجلبال معه يسبحن ابلعشي
واإلشراق  ..ص )18/يعىن حني تشرق الشمس أي تضيئ ويصفو شعاعها،
"يقال شرقت الشمس شروقاأ :طلعت ،وأشرقت :أضاءت"" ،1وأشرق القوم:
دخلوا يف وقت الشروق"" ،2وأشرق الرجل :أي دخل يف شروق الشمس ،ويف
التنزيل( :فأخذهتم الصيحة مشرقني  ..احلجر )73/أي مصبحني( ،فأتبعوهم
مشرقني  ..الشعراء )60/أي حلقوهم وقت دخوهلم يف شروق الشمس وهو
طلوعها".3
مدلوالت الغداة والعشي وما يف معنامها بني احلقيقة واجملاز:
والذي ينعم النظر يف تتبع مقوالت أهل التأويل من املفسرين واملشغولني
ابلدراسات القرآنية يف معىن ما جاء يف طريف النهار ،يلحظ أهنم ال يقصرون
مدلويل الغداة والعشي على وقتيهما املعلومني واملخصصني هلما عند أهل اللغة
على جهة احلقيقة ،أعىن من الفجر إىل طلوع الشمس ومن العصر إىل انتهاء
النهار ..بل إهنم يتوسعون فيهما ليمتدا لديهم وليشمال سائر ساعات الليل
والعشي على معىن
والنهار ،وما ذلك إال محال أً ملعىن األمر ابلتسبيح ابلغداة
ّ
املداومة وفقاأ ملدلوالت النصوص وسياقات اآلايت املومئة إىل ذلك.
ولنتأمل يف ذلك مثالأ ما ذكره صاحب الكشاف تفسرياأ لقول هللا تعاىل
عن أهل اجلنة( :وهلم رزقهم فيها بكرة وعشياأ  ..مرمي )62/وقد تبعه فيه غريه،
ومساء وبكرأة
يقول" -:أراد دوام الرزق ودروره كما تقول( :أان عند فالن صباحاأ
أ
وعشياأ) ،تريد الدميومة وال تقصد الوقتني املعلومني" ،4وما ذكره الطاهر ابن
عاشور يف تفسريه لقول هللا تعاىل( :وال تطرد الذين يدعون رهبم ابلغداة والعش ّي
والعشي من
يريدون وجهه  ..األنعام )52/حيث يقول" :الغداة :أول النهار،
ّ
الزوال إىل الصباح ،والباء للظرفية  ..واملعىن أهنم يدعون هللا اليوم كله ،فالغداة
 1متييز ذوي البصائر . 311/3
 2اللسان . 2245/4
 3السابق.
 4تفسري الكشاف 516،515/2وينظر الرازي  487/9وحاشية الشهاب ىل البيضاوي
.292/6
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والعشي قصد هبما استيعاب الزمان واألايم كما يقصد ابملشرق واملغرب استيعاب
األمكنة ،وكما يقال :احلمد هلل بكرةأ وأصيالأ" ،1ويف معناه يقول اآللوسي تفسرياأ
مساء وصباحاأ إذا داوم
لنفس اآلية" :واملراد هبما ها هنا الدوام كما يقال فعله
أ
جل املفسرين ورمبا كان مستندهم يف هذا صحة ما ورد
عليه" ،2وعلى هذا دأب
ّ
عن العرب "إين آلتيه ابلعشااي والغدااي" 3يقصدون بذلك استدامة اجمليئ.
واحلق أن األمر يف هذا ال يعدو أن يكون كناية عن املداومة يف فعل
اجمليئ ،ويف استدامة الدعاء ،ويف عدم انقطاع الرزق عن أهل اجلنة ،وال يعين حبال
أن خيرج اللفظان عن حقيقتهما املوضوعة هلما يف اصطالح التخاطب ،إذ ليس
من املعقول أن يظل هؤالء املتحدث عنهم يف آية األنعام على حال واحدة ال
حييدون عنه وال مييدون ،كما ال يعقل أن يبقى أهل اجلنة الوارد ذكرهم يف آية مرمي
يطعمون ويشربون مدة خلودهم األبدي وبقائهم السرمدي ،إذ ذلك  -مما ال
شك فيه -مما يبعث على امللل ومما يتناىف مع خلق التوسط والزهادة اللذين تربوا
عليهما يف الدنيا ،كما أن فيه مشغلة كذلك عن التمتع بسائر ألوان النعيم
األخرى اليت أعدها هللا لعباده الصاحلني من حنو التسري ابحلور العني والتقابل
على السرر واألرائك والورود على احلوض ومصاحبة األخالء من املتقني والنبيني
والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاأ ،بل وفوق كل ذلك وأعاله
السعي لنيل رضا هللا سبحانه والتمتع ابلنظر إىل وجهه الكرمي كما يف قوله  عن
رب العزة سبحانه من أنه (يقول ألهل اجلنة :اي أهل اجلنة ،فيقولون :لبيك ربنا
وسعديك واخلري بني يديك ،فيقول :هل رضيتم؟ فيقولون :وما لنا ال نرضى اي
رب وقد أعطيتنا ما مل تعط أحداأ من خلقك؟ فيقول :أال أعطيكم أفضل من
أحل عليكم رضواين
ذلك؟ فيقولون :ايرب وأي شي4ئ أفضل من ذلك؟ فيقولّ :
فال أسخط عليكم بعده أبداأ)  ،وقوله فيما رواه مسلم( :إذا دخل أهل اجلنة
اجلنة وأهل النار النار اندى منادايأ اي أهل اجلنة إن لكم عند هللا موعداأ يريد أن
ينجزكموه فيقولون :وما هو؟ أمل يثقل موازيننا أمل يبيض وجوهنا ويدخلنا اجلنة
وجيران من النار؟ قال :فيكشف هلم احلجاب فينظرون إليه فوهللا ما أعطاهم شيئاأ
أحب إليهم من النظر إليه وال أقر ألعينهم).
وقد استشعرالبيضاوي كل هذه املعاين فراح ميرض محل املعىن على
الدميومة ويتورك على القائلني به ،ويقدم عليه ما يفيد احلمل على احلقيقة ،يقول:
 1التحرير 247/7جملد.4
 2اآللوسي  232/7جملد.5
 3اللسان .2962/4
 4رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
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قوله (وهلم رزقهم فيها بكرة وعشياأ)" :على عادة املتنعمني والتوسط بني الزهادة
2
والرغابة ،1وقيل املراد دوام الرزق ودروره"
والعجيب أن يستنكر ابن منظور على من يذهب إىل إطالق (العشاء)
على فرتة ما بني زوال الشمس إىل طلوع الفجر وال ينكر بنفس القدر على من
العشي :من زوال الشمس إىل الصباح ،مكتفياأ يف ذلك بلفظ
ذهب إىل أن
ّ
التضعيف ،إذ يقول" :وقيل العشي من زوال الشمس إىل الصباح ،ويقال ملا بني
املغرب والعتمة :عشاء وزعم قوم أن العشاء من زوال الشمس إىل طلوع الفجر
وأنشد يف ذلك:
غدوان غدوة سحراأ بليل

شاء بعد ما انتصف النهار".3
ع أ

على الرغم من أن قول الشاعر( :بعد ما انتصف النهار) يفيد اقرتاب ما
بعد منتصف النهار إىل وقت العشاء ،فيكون احلمل على اجملاز لعالقة اجملاورة
شي هو
مستساغاأ لقرب املسافة الزمنية  ..وليس من هذا يف شيئ القول أبن الع ّ
ما ميتد وقته ليتسع ملا بني زوال الشمس إىل صباح اليوم التايل  ..واألعجب منه
أن يورد يف ذلك ما أنشده ابن األعرايب من قوله:
ابلعشي
هيفاء عجزاء خريد
ّ

تضحك عن ذي أشر عذب نقي

فينفي عنه وضع العش ّي موضع الليل ،ويتلمس له خمرجاأ ويعلق عليه
بقوله" :فإن أراد (ابلليل) ،فإما أن يكون مسى الليل عشياأ ملكان العشاء الذي هو
(العشي ) موضع الليل لقربه منه من حيث كان
الظلمة ،وإما أن يكون وضع
ّ
4
العشي آخر النهار وآخر النهار متصل أبول الليل"  ...يقول" :وإمنا أراد
الشاعر أن يبالغ بتخردها واستحيائها ،ألن الليل قد يعدم فيه الرقباء واجللساء
وأكثر من يستحيا منه ،فإذا كان ذلك مع عدم هؤالء فما ظنك بتخردها هناراأ إذا
العشي كما قرر
حضروا؟" ،5وإذا ما اتفقنا على أن لفظ (األصيل) هو يف معىن
ّ
1وكان العرب يسمون األكل مرة واحدة يف اليوم والليلة (الوجبة) ابعتبار أن أكلها يوجب
زهادة ،وكان إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجبهم ذلك ويسمون ماعدامها (الرغبة) أي يف
كثرة األكل ،فأخربهم سبحانه أن هلم يف اجلنة هذه احلالة اليت تعجبهم [ينظر أضواء على
متشاهبات القرآن للشيخ خليل ايسني .]10/2
 2تفسري البيضاوي .292/6
 3اللسان.2962/4
 4السابق.
 5السابق بتصرف.
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أهل اللغة وأهل التأويل وعلى ماسبق ذكره ،فإن الزوال وما يقرب منه – على
ماقرروا أيضاأ – ال يسمى أصيالأ ،وما قيل من أنه يسمى كذلك ،لو سلم فهو
ارتكاب لغري املألوف من غري ضرورة تدعو إليه ،1وطرقاأ للباب على وترية واحدة
وقياساأ على ما سبق نقول :إن إطالق العشي كذلك ليمتد إىل صباح اليوم التايل
هو أيضاأ ارتكاب لغري املألوف من غري ضرورة تدعو إليه.
ونظري ما مضى  -مما يعد مقبوالأ -يف احلمل على اجملاز مع ما يفيده من
الداللة على االستغراق واالستدامة على فعل الشيئ يف الوقتني املذكورين ،ما
ذكره الرازي يف تفسريه لقول هللا تعاىل( :واستغفر لذنبك وسبح حبمد ربك
ابلعشي واإلبكار  ..غافر )55/قال" :اإلبكار عبارة عن أول النهار إىل النصف،
والعش ّي عبارة عن النصف إىل آخر النهار ،فيدخل فيه كل األوقات" ،2وأحسب
أن هذا هو األليق فيما هذا شأنه وفيما يقتضي املقام محله على معىن االستغراق
وفاء حبق السياق ،على اعتبار أن ما يقرب من الشيئ يطلق عليه امسه،
يف الزمن أ
وقد حنا كث ري من املفسرين هذا املنحى مقدمني إايه على القول مبغالطة أهل اللغة
ابلعشي وجعله من زوال الشمس إىل الصباح.
واجلنوح
ّ
من هؤالء صاحب التحرير والتنوير فقد ذهب يف تفسريه لنفس اآلية اليت
محل الزخمشري فيها معىن العش ّي واإلبكار على االستدامة الشاملة لسائر ساعات
اليوم والليلة ،وهي قوله تعاىل( :وهلم رزقهم فيها بكرةأ وعشياأ  ..مرمي ،)62/إىل
أن املقصود من "(البكرة) :النصف األول من النهار ،و(العش ّي) النصف
األخري .3واجلمع بينهما كناية عن استغراق الزمن ،4أي هلم رزقهم غري حمصور وال
مقدر بل كلما شاءوا" ..5وإن كان يعاب عليه أنه مل يستمر على هذا املنحى
وراح يف مواضع أخرى حيمل معىن العشي على ما بني زوال الشمس إىل الصباح
على حنو ما فعل يف تفسريه آلية األنعام.
وال حي تج هلذا أن املقصد من كالمه الذي أورده يف تفسري آية األنعام،
وكذا كالم من حجل بقيده ،التكنية عن االستدامة ،ألن اجلواب عن ذلك أن
 1ينظر حاشية الشهاب.363/9
 2مفاتيح الغيب.569/13
 3ولعل هذا ما عناه ابن منظور بقوله" :إمنا أراد هلم رزقهم يف مقدار ما بني الغداة
والعشي".
 4واألليق منه محل املعىن على احلقيقة ،إلفادة التوسط بني الزهادة والرغابة ملا سبق ذكره.
 5التحرير والتنوير  138/16جملد.8
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الكناية ال متنع من إرادة ظاهر اللفظ ،وظاهر اللفظ يصعب محله – على حنو ما
ارأتينا -يف آييت مرمي واألنعام على وجه احلقيقة.
على أن هذا املنحى قد حيمد يف مثل قوله سبحانه( :واذكر ربك يف
نفسك تضرعاأ وخيفةأ ودون اجلهر من القول ابلغدو واآلصال وال تكن من
الغافلني ...األعراف )205/إذ احلمل فيه بضميمة قوله ( :تنام عيين وال ينام
قليب) ،وقوله سبحانه( :وال تكن من الغافلني)  ..على التكنية عن سائر أحواله
 يقظةأ أومناماأ سراأ أو إعالانأ ليالأ أو هناراأ ملما يدل عليه السياق ويومئ إليه،
والشرط يف ذلك أال يوجد يف سياق الكالم ما ينافيه أو يتماشى معه من حنو
إطالق الذكر وتقييد نوع منه بوقيت الغداة والعش ّي يف حنو قوله سبحانه( :اي أيها
الذين آمنوا اذكروا هللا ذكراأ كثرياأ وسبحوه بكرأة وأصيالأ  ..األحزاب،)42 ،41/
تعني احلمل فيه على الوقتني لكون املوقوت بزمنيهما خمتص هبما ال
وكذا ما ّ
يتعدامها ،كما يف قوله سبحانه( :وهلل يسجد من يف السموات واألرض طوعاأ
وكرهاأ وظالهلم ابلغدو واآلصال  ..الرعد )15/إذ من املعلوم بداهة أن الفيئ ال
يظهر بصورة كاملة تشعر مبا ميليه النظم الكرمي إال يف الوقتني مبعنامها اللغوي،
ونظري ذلك ما كان منصوصاأ على وقتيه ببعض دالئله اليت ال ينصرف هبا املعىن
إال إليه ،كما يف اآلية الكرمية الواردة يف حق داود ( :إان سخران اجلبال معه
ابلعشي واإلشراق ..ص )18/ذلك أن "وقت اإلشراق حمدود بوقت ارتفاعهما
عن األفق الشرقي وهو ما يسمى ابلضحوة الصغرى" 1وذلك ال يتأتى إال وقت
بدء طلوعها وال يكون دون ذلك أو سواه حبال.
من أسرار تقدمي بعض مسميات طريف النهار على بعض ووجه تنوعها:
وإذا ما رمنا اإلحبار يف الكتاب العزيز بغية الوقوف على سر التنوع يف
التعبري عن الوقتني املنوط هبما هذا البحث ،وأردان الكشف عن عالئق الرتاكيب
اليت قدم فيها بعض مسميات هذين الوقتني على البعض اآلخر ،وابتغينا الغوص
للتعرف على وجوه اختالف سياقاهتا وتناغيها وتواصلها  ..فإنه ال بد لنا أوالأ أن
نستجلي املالبسات اليت ورد فيها ذكر هذين الوقتني.
واملتأمل للسياقات اليت قدم فيها لفظ (العش ّي) على اإلبكار كما يف حق
زكراي عليه السالم( :واذكر ربك كثرياأ وسبح ابلعش ّي واإلبكار ..آل
عمران ،)41/وقوله يف خماطبة نبيه حممد  قبل هجرته إىل مكة( :واستغفر
لذنبك وسبح حبمد ربك ابلعش ّي واإلبكار ..غافر ،)55/يبصر بضميمة ما جاء
 1روح املعاين  356/23من اجمللد  13بتصرف.
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يف قوله سبحانه يف حق داود ( :إان سخران اجلبال معه يسبحن ابلعش ّي
واإلشراق ..ص ،)18/أن اإلبكار يدق جعله وصفاأ ألول النهار من بعد طلوع
الشمس ال الفجر ،1كما يرمق أن يف اصطفاء مفردة (اإلبكار) ،ويف تقدمي
(العش ّي) عليها ما يصور حال األمم السابقة املستضعفة وما كانت عليه من تلبس
ابلعبادة املفروضة ،وكذا ما كان عليه النيب  وصحبه الكرام قبل فرض
الصلوات اخلمس وقبل اجلهر ابلدعوة والصدع هبا.
ونعلم أنه  قد أمر أبن يقتدي ابألنبياء من قبله وأن يعبد هللا ابلكيفية
اليت كانوا يعبدونه سبحانه هبا ،2وصالة ركعتني يف آخر النهار ومثلهما أبوله هو
األوفق حلال أولئك األوائل الذين ص ّدقوا بدعوة النيب  يف صدر اإلسالم فقد
كان معظمهم خليط من الفقراء والضعفاء واألرقاء وليس بوسعهم جماهبة قوى
الكفر املتعصبة لشركها ووثنيتها ،بل وال إظهار شعائر الدين الذي آمنت به،
ولقد بلغ الضعف هبذه الثلّة املؤمنة اليت آمنت ابلنيب حممد  يف بداية األمر حل ّد
أنه إذا أراد أحدهم ممارسة عبادة من العبادات اليت كلف هبا ذهب إىل شعاب
مكة يستخفي فيها من عيون قريش  ..فمع انشغال أهل الكفر يف أول هذين
الوقتني جبلب الرزق والسعي على املعاش ،وخلودهم يف آخرمها للدعة والراحة
بعد عناء يوم كامل من العمل ،ميكن ألولئك املستضعفني أن ميارسوا بشئ من
احلرية والبعد عن الضغط والتعرض لألذى ،ما كلفوا به من قبل رهبم وما تعلموه
من نبيهم  ..والبدء ابلعشي أقدر على تصوير هذه الفرتة ،وأبلغ يف بيان حاليت
اإلخفاء واهلمس اللذين كانوا عليهما أثناء أتدية ما كلفوا به من صالة ،وترديد ما
كان ينزل على نبيهم  من آي الذكر احلكيم.
وال يبعد أن يكون حال زكراي  مع مناوئيه من اليهود شبيهاأ حبال
أولئك الصحب الكرام مع كفار مكة ،فيكون يف هذا أيضا الوجه يف البدء
ابلعش ّي ،بل إن هذا ما ينبئ به طبيعة هؤالء القوم الذين ختصصوا يف اإليذاء ويف
قتل األبرايء واألنبياء بغري حق ،ففي تفسري ما أخّب هللا به عن قتلهم أنبياء هللا
ذكر أهل العلم نصوصاأ تصرح بقتل سيدان زكراي وابنه حيىي عليهما السالم على
يد أولئك األجناس ،ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رمحه هللا يف قوله" :ومن تالعب
الشيطان هبم ما كان يف شأن زكراي وحيىي عليهما السالم وقتلهم هلما حىت سلط
 1وسيأيت ما يفيد أن طرف النهار األول يطلق ويراد به أحد معنيني :مابعد طلوع الفجر
ومابعد طلوع الشمس ،فعلى من التزم جعل أول النهار من طلوع الفجر جعل ما بعد طلوع
الشمس جمازاً فيه والعكس ابلعكس.
 2وذلك قوله سبحانه( :أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده ..األنعام.)90/
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هللا عليهم خبتنصر وسنحاريب وجنودمها فنالوا منهم ما انلوه" ،1كما حكى عنهم
يف موضع آخر أهنم "هم قتلة األنبياء ،قتلوا زكراي وابنه حيىي وخلقاأ كثرياأ من
األنبياء حىت قتلوا يف يوم واحد سبعني نبياأ يف أول النهار وأقاموا سوق بقلهم
آخره ،كأهنم مل يصنعوا شيئاأ" .2األمر الذي يعكس مدى اهللع واخلوف الذي كان
ينتاب أهل احلق يف تلك األزمنة الغابرة ،ويعكس ابلتايل سر البدء ابلعشي يف آية
آل عمران.
ومما قيل يف سر تقدمي (العش ّي) مراعاأ فيه السياق ما ذكره البقاعي يف
حق آية غافر سالفة الذكر من أنه "ملا كان املقام إلثبات قيام الساعة 3وكان
العش ّي أدل عليها قدمه".4
وأايأ ما كان األمر فإن السياق يف اآليتني املذكورتني خيتلف عنه يف آية
ّ
(ص) وإن كان منه بسبب إذ املناسب للبدء ابلعش ّي قبل اإلشراق ،هو ما كان
عليه داود  من أوب إىل هللا وترجيع ،وقد كان يشاركه يف ذلك اجلبال والطري
كما دل عليه قوله تعاىل( :واذكر عبدان داود ذا األيد إنه أواب  ..ص،)17/
وقوله( :اي جبال أويب معه والطري ..سبأ ،)10/وقوله( :والطري حمشورة كل له
أواب ..ص ،)19/وظهور كل ذلك يف وقت العش ّي أبني يف تذكر املصري وما
سيؤول إليه حال اخللق.
يقول صاحب نظم الدرر "ملا كان  -أي التسبيح -يف سياق األوبة،
وكان آخر النهار وقت الرجوع لكل ذي إلف إىل مألفه مع أنه وقت للفتور
واالسرتاحة من املتاعب قال (ابلعش ّي)" ،وكان من ثّ البدء به "تقوية للعامل
وتذكرياأ للغافل".5
وإمنا كان تقدمي العش ّي  -فيما هو قريب مما ذكرانه من أمر اإلبكار
واإلشراق  -أعين اإلظهار يف قوله جل وعال( :فسبحان هللا حني متسون وحني
تصبحون وله احلمد يف السموات واألرض وعشياأ وحني تظهرون  ...الروم،)17/
لنفس ما سبق ذكره يف آية غافر حيث الكالم عن القيامة وإثبات احلشر والبعث
 1إغاثة اللهفان .319/2
 2هداية احليارى ص 54وينظر تفسري ابن كثري .355، 102/1
 3يعين قوله تعاىل( :النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون
أشد العذاب .وإذ يتحاجون يف النار ..إىل آخر اآلايت .)51-46
 4نظم الدرر .525/6
 5السابق .370/6
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حىت ليكاد يكون متطابقاأ معه متام التطابق ،ومن ث فمالبساهتا هي من مالبسات
نظريهتا.
ويف مراعاة تقدمي ما هو ألصق ابلسياق يف آية الروم وأدل عليه يقول
الفخر الرازي :إنه "قدم اإلمساء على اإلصباح ههنا وأخره يف قوله تعاىل:
(وسبحوه بكرأة وأصيالأ  ..األحزاب )42/ألن ههنا ،أول الكالم ذكر احلشر
واإلعادة من قوله تعاىل( :هللا يبدأ اخللق ث يعيده) إىل قوله تعاىل( :فأولئك يف
العذاب حمضرون  ..الروم ،)16-11/وآخر هذه اآلية أيضاأ – يعين ما جاء
عقبها -ذكر احلشر واإلعادة بقوله تعاىل( :خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من
احلي وكذلك خترجون  ..الروم )19/واإلمساء آخر فذكر اآلخر أوالأ لتذكر
1
وفاء حبق السياق .ويريد
اآلخرة" وهو يف معىن ما ذكره البقاعي يف حق آية غافر أ
الرازي مبا ذكره أن مقابلة العش ّي ابلظهرية واإلمساء ابإلصباح وتقدمي ما تقدم يف
كلً جاء مالئماأ للسياق يف التذكري بيوم القيامة ،فعلى حنو ما يعقب الركو أن إىل
الدعة والراحة والنوم والسكون يف اإلمساء والعشي حركة بعد االستيقاظ
وانتشار ،يعقب املوت وإعادة إحياء اخللق من جديد ،وإخراجهم من قبورهم،
احلشر واجتماع الناس يف يوم ال ريب فيه ،وملا كان املوت الذي ميثل اإلمساء
والعشي ،ويشبهه يف ترتيبه الزمين بوقوعه قبل احلشر ،وكان الغرض من السياق
ّ
التذكري ابآلخرة قدم من مثت اإلمساء والعش ّي ،رداأ على قالتهم السوء إبنكار
البعث واحلساب من انحية ،وإقامة للحجة عليهم بنصب األدلة عليهما
بتشبيههما ابالستيقاظ بعد املوتة الصغرى من انحية أخرى.
ويف البحر احمليط" :قوبل ابلعش ّي اإلمساء وابإلظهار اإلصباح ،ألن كال
منهما يعقب مبا قابله ،فالعش ّي يعقبه اإلمساء ،واإلصباح يعقبه اإلظهار" ،2ويف
معىن ما ذكريقول اآللوسي "قدم اإلمساء على اإلصباح لتقدم الليل والظلمة،
وقدم العش ّي على اإلظهار ألنه ابلنسبة إىل اإلظهار كاإلمساء ابلنسبة إىل
اإلصباح" 3ويعنيان بذلك أهنم يف "االستعمال العريب يعتّبون فيه الليايل مبدأ
عدد األايم ،4فهو أسبق يف حساب أايم الشهر ،ويف التنزيل قال تعاىل( :سريوا
فيها ليايل وأايماأ آمنني  ..سبأ ،5")18/وقال أبو السعود أبن تقدمي (عشياأ) على
 1الرازي .452/12
 2ينظر البحر احمليط اآلية18، 17من سورة الروم .
 3اآللوسي  45/21جملد  ،12وينظر حاشية الشهاب على البيضاوي .379/7
 4كما كانوا يؤرخون ابلليايل ويبتدئون الشهر ابلليلة األوىل اليت بعد طلوع اهلالل ،وهو ما
أقرهم اإلسالم عليه واستمر عليه احلال.
 5التحرير  66/21جملد  327/26 ،10جملد .12
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(حني تظهرون) ملراعاة الفواصل وتغيري األسلوب ،1وليس ما ذكروه ابلوجه بل
هو  -فيما أرى -على ما ذكرت ،مراعاة ملكان النزول .وإن كنت ال أرى فيما
ذكره الفخر الرازي – وفاء حبق السياق  -أبساأ ،ويف حمصلته يقول الطاهر يف
عبارة بليغة موجزة" :قدم فعل اإلمساء على فعل اإلصباح  ..ألن الكالم ملا وقع
عقب ذكر احلشر من قوله( :هللا يبدأ اخللق ث يعيده ث إليه ترجعون ..
الروم ،)11/وذكر قيام الساعة ،انسب أن يكون اإلمساء وهو آخر اليوم خاطراأ
يف الذهن فقدم هلم ذكره".2
وهكذا جيىيء النظم غاية يف التناسق بني مفرداته والتآخي بني مجلة ،كما
جييئ التقدمي والتأخري لألوقات حمققاأ الغرض الذي يهدف إليه سياق النص
القرآين ،وتلك  -وأمي هللا -آية من آايت اإلعجاز يف كتاب هللا.
"وتغيري األسلوب يف (عشياّ) ملا أنه ال جيىيء منه الفعل مبعىن الدخول يف
العشي كاملساء والصباح والظهرية ،ولعل السر يف ذلك على ما قيل :إنه ليس من
األوقات اليت ختتلف فيها أحوال الناس وتتغري تغرياأ ظاهراأ مصححاأ لوصفهم
ابخلروج عما قبلها والدخول فيها ،كاألوقات املذكورة ،فإن كال منها وقت يتغري
فيه األحوال تغرياأ ظاهراأ ،أما يف املساء والصباح فظاهر ،وأما يف الظهرية فألهنا
وقت يعاد فيه التجرد عن الثياب للقيلولة" ،3فهو وقت عورة كما صرح بذلك يف
سورة النور.
ويف سر ختصيص األولني يف قوله تعاىل( :حني متسون وحني تصبحون) يف
آية الروم ابلتنزيه ،واألخريين (عشياأ وحني تظهرون) ابلتحميد ،يقول البيضاوي:
إن "ختصيص التسبيح ابملساء والصباح ،ألن آاثر القدرة والعظمة فيهما أظهر،
وختصيص احلمد ابلعشي الذي هو آخر النهار  ..والظهرية اليت هي وسطه ،ألن
جتدد النعم فيهما أكثر" .. 4وما جاء يف احلواشي الشهابية وكذا ما ذكره اآللوسي
من أن هذا يرد عليه عطف ظرف الزمان (عشياأ) على املكان (يف السموات)،
وأن هذا وعكسه ال جيوز ،5جوابه أنه ميكن جعله معطوفاأ على مقدر أي (وله
احلمد يف السموات واألرض) دائماأ (وعشياأ) ،على أنه ختصيص بعد تعميم،
 1تفسري أيب السعود  55/7جملد.4
 2التحرير  66/21جملد .10
 3اآللوسي  45/21جملد .12
 4تفسري البيضاوي .380/7
 5حاشية الشهاب  ،380/7واآللوسي  45/21جملد .12
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واجلملة اعرتاضية 1وعليه يكون العطف يف (وحني تظهرون) على قوله قبل:
(وحني متسون وحني تصبحون) ،ويكون التخصيص يف الثالث ابلتنزيه ،ويف
العشي ابلتحميد.
وعلى حنو ما جاء الرتتيب يف تقدمي العش ّي يف حال االستضعاف واخلوف
 أعين على الوجه الذي تراءى لنا -متناغماأ مع سياق اآلايت اليت قدمت فيهاللعشي عندما يزال ذلك
ومع نظمها ..جيىيء الرتتيب كذلك يف تقدمي املقابل
ّ
ويستشعر بدالأ عنه معاين األمن والقوة ،واألمان والكثرة .ولعلك جتد صدى هذا
يف حديث القرآن عن أهل اجلنة وحتديداأ يف قوله سبحانه عنهم( :ال يسمعون
فيها لغواأ إال سالماأ وهلم رزقهم فيها بكرة وعشياأ  ..مرمي ،)62/ويف حديثه عما
كان من أمر زكراي عليه السالم عندما (خرج على قومه من احملراب فأوحى إليهم
أن سبحوه بكرة وعشياأ  ..مرمي ،)11/ويف حديثه عن أهل اإلميان بعد أن م ّكن
هللا هلم وذلك يف قوله( :اي أيها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكراأ كثرياأ.وسبحوه بكرة
وأصيال ..األحزاب.)42 ،41/
فقد أضحى الذين زحزحوا عن النار وأدخلوا اجلنة يف مأمن من عناء
الدنيا ومن عذاب جهنم (اليسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم
خالدون .ال حيزهنم الفزع األكّب وتتلقاهم املالئكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون
 ..األنبياء ،)103 ،102/وأضحى زكراي عليه السالم يف مأمن عن أعني الرقباء
واألعداء ،ويف منعة من قومه الذين "كانوا من وراء احملراب ينتظرونه أن يفتح هلم
الباب فيدخله ويصلوا" ،2كما تغري حال املؤمنني يف املدينة بعد أن هتىيء هلم
اجملتمع اآلمن املستقر ،وبعد أن أذهب هللا عنهم ما كان هبم من ضعف وصاروا
ذوي أبس شديد ومنعة ،وميكن لك أن تستكنه هذه املعاين وتستشعر أنفة العظمة
والعزة اليت اخنلعت على الصحب الكرام ،وأنت تقارن ما جاء يف آية األحزاب
مبا جاء يف قوله سبحانه عنهم( :واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض
ختافون أن يتخطفكم الناس  ..األنفال.)26/
األمر الذي يؤكد على أنه حىت عندما يكون أمر تقدمي كلمة على كلمة
متعلقاأ مبا ذكره العلوي يف الطراز حتت ابب (ما جيوز تقدميه ولو مل يفسد معناه)،3
فإن بالغة النظم القرآين تقتضي أن جيىيء التناسق والرتتيب بني الكلمات حتقيقاأ
للغرض ،وأنه عندما يتغري الغرض من موضع إىل موضع آخر ال جرم يتغري معه
 1السابقان.
 2تفسري أيب السعود  258/5جملد .3
 3ينظر الطراز للعلوي .73/2
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ترتيب النظم .وإال فـ"لو كان القصد ابلنظم إىل اللفظ نفسه دون أن يكون
الغرض ترتيب املعاين يف النفس ،ث النطق ابأللفاظ على حذوها لكان ينبغي -
كما ذكر شيخ البالغة  -أن الخيتلف حال اثنني يف العلم حبسن النظم أو غري
احلسن فيه ألهنما حيسان بتوايل األلفاظ يف النطق إحساساأ واحداأ وال يعرف
أحدمها يف ذلك شيئاأ جيهله اآلخر".1
وجه ختصيص طريف النهار ابلذكر دون سوامها:
وال يعين هذا العنوان حبال أن يقصر التسبيح هلل تعاىل على الوقتني ويرتك
فيما عدامها .بل مراده البحث عن سر إفرادمها ابلذكر ،وبيان أهنما يف ذلك ويف
الداللة على أمهيتهما كإفراد التسبيح من بني األذكار مع اندراجه فيهما لكونه
العمدة.2
هذا وقد تعددت األقوال يف سر ختصيص وقيت الغداة والعشي ابلذكر
ليكوان وما يف معنامها زمناأ لتسبيح هللا وتنزيهه دون سائر األوقات األخرى .فمن
قائل أن الوجه يف ذلك:
 -1كوهنما مشهودين أي حيضرمها مالئكة الليل والنهار ،يلتقون فيهما
ويتعاقبون على ابن آدم على حنو ما ورد يف حديث أيب هريرة بلفظ" :يتعاقبون
فيكم مالئكة ابلليل ومالئكة ابلنهار ،وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر،
ث يعرج الذين ابتوا فيكم فيسأهلم ،وهو أعلم .كيف تركتم عبادي؟ فيقولون:
تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون" .3وال وجه ملا ذكره الشهاب من أن
داللة احلديث "على ما ذكر حمل نظر" 4على اعتبار أن عروجهم يتناىف مع كون
الوقتني مشهورين حبضورهم  ..ذلك ألن احلديث نص يف الطريقة اليت يكونون
نص يف
عليها أثناء حضورهم وشهودهم على بين البشر فضالأ عن أنه كذلك ٌّ
الصالة اليت تكون بوقيت الغداة والعشي .إذ ليسا إال الفجر والعصر كما سبق
ص هذين الوقتني الجتماع
تقريره ،قال ابن بطال فيما نقله عنه ابن حجر "خ ّ
5
املالئكة فيهما ورفعهم أعمال العباد لئال يفوهتم هذا الفضل العظيم" .
 1دالئل اإلعجاز حتقيق حممود شاكر ص .51
 2تفسري اآللوسي  61/22جملد  ،12وينظر  224/9جملد  ،6والبيضاوي .495/7
 3أخرجه البخاري  ،7223 ،7486 ،7429، 555ومسلم  ،632والنسائي ،240/1
 ،241وأمحد  ،344 ،257 ،486/2وابن حبان  ،1737ومالك  ،170/1والبغوي .380
 4حاشية الشهاب .495/7
 5فتح الباري .26/2
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 -2أهنما جمامع أوقات الصالة يقول اآللوسي فيما نقله عن بعض أهل
العلم" :جيوز أن يقال :ختصيص هذين الوقتني ابلذكر دل على اختصاصهما مبزيد
شرف ،فيصلح ذلك الشرف سبباأ لتعيينهما للصالة والعبادة ،فإن لفضيلة األزمنة
واألمكنة أثراأ يف فضيلة ما يقع فيهما من العبادات" ويعلق اآللوسي على ذلك
ابلقول" :وهذا عندي أصفى مما تقدم" 1يعين من محل التسبيح على ظاهر معناه
من التنزيه والتسبيح هلل سبحانه ،ويشعر به ما أخرجه الطّباين يف األوسط وابن
مردوديه عن ابن عباس يف فضل صالة الضحى وتعيني وقتها واالستدالل عليها
من خالل قوله تعاىل( :يسبحن ابلعشي واإلشراق  ..ص )18/على ما سيأيت
بيانه ،كما يشعر به ما ورد عن بعض أهل العلم يف املراد ابلوقتني فقد قال
احلسن :أريد هبما ركعتان بكرةأ كانتا قد فرضتا مبكة وركعتان مثلهما عشية،2
و"قال قتادة أريد هبما صالة الغداة -أي الفجر -وصالة العصر" ،3ومن
األحاديث اليت وردت يف فضلهما ويف تعيني وقتهما قوله( :4 من صلى
الّبدين 5دخل اجلنة) زاد يف رواية مسلم( :يعين العصر والفجر) ،وأصرح منه
حديث عمارة بن روبية وفيه( :لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل
غروهبا) 6يعين الفجر والعصر ،ورواه الشيخان بلفظ( :من صلى قبل طلوع
الشمس وقبل غروهبا وجبت له اجلنة) .. 7وليس يف هذا من اإلشكال يف احلمل
على احلقيقة أواجملاز ،ما يف التعبري عن الوقتني بـ (طريف النهار) ،إذ "ميكن اعتبار
النهار من طلوع الشمس مع صحة ما ذكروه يف صالة الطرف األول" 8من أن
املراد هبا صالة الصبح على ما ارتضاه احلسن وقتادة والضحاك.9
والصالة على أي حال و ّأايأ ما كان األمر فيها حاصلة يف الوقتني
املباركني ،أما قبل فرض الصلوات فلكوهنا متحققة مبا ذكران نقالأ عن احلسن ،أما
 1اآللوسي  257/23جملد .13
 2ينظراآللوسي  118/24جملد .13
 3السابق.
 4فيما أخرجه البخاري  ،574ومسلم  ،635وأمحد  ،80/4والدارمي  ،331/1وابن
حبان.1739
 5قال اخلطايب فيما نقله عنه ابن حجر مسيتا بردين ألهنما تصليان يف بردي النهار ومها
طرفاه حني يطيب اهلواء ويذهب احلر [ينظر فتح الباري .]42/2
 6أخرجه مسلم634وأمحد261/4وأبو داود427وابن أيب شيبة386/2وابن
حبان.1738
 7أخرجه الطرباين يف األوسط كما يف اجملمع  318/1برقم  1789من حديث عمارة بن
رويبة أيضاً.
 8اآللوسي  234/12جملد.7
 9ينظر السابق.
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بعد فرضيتها وجعلها يف مخس فلكوهنا متحققة بصاليت الضحى والعصر هذا على
القول بـأ ن طرف النهار األول يطلق ويراد به ما بعد طلوع الشمس ،أو بصاليت
الفجر والعصر كما قال قتادة وكما نطقت به األحاديث سالفة الذكر ،وذلك
على القول جبعل طرف النهار مراداأ به ما بعد طلوع الفجر.
 -3أن فيهما تبدو مظاهر العظمة ودالئل القدرة على بديع صنع هللا يف
خلقه ،إذ يف هذين الوقتني تطالع النفس البشرية التغري الواضح يف صفحة الكون
من ليل إىل هنار ومن هنار إىل ليل ،وفيهما يتصل القلب ابلوجود من حوله ،وهو
يرى كلما طلعت مشس يوم أو غربت  ،وكلما أقبل ليل إو أدبر هنار ،يد هللا تغري
الظواهر واألحوال وتقلب الليل والنهار مبا يدل على كمال مقلّبهما وقدرته على
إجياد املعدوم املمحوق كما كان وتسويته ،وهنا ويف هذا اجلو املفعم بفيض التدبر
والتفكر يف خلق السموات واألرض ويف هدأة الصبح وهو يتنفس ويتفتح
ابحلياة ،وهدأة الغروب والكون يغمض أجفانه وينقلب البصر خاسئاأ وهو حسري،
حيمل التسبيح حبمد هللا اعرتافاأ بفضله وعظيم امتنانه ،1ويف هذا املعىن يقول
البيضاوي" :وختصيص التسبيح ابملساء والصباح ألن أاثر القدرة والعظمة فيهما
أظهر".2
 -4أهنما وقتان لالنتقال من حال إىل حال ،مبا يعين التذكري ابملوت
وبقيام الساعة ،فالغدوة عندها ينقلب اإلنسان من النوم الذي هو كاملوت ،إىل
اليقظة اليت هي كاحلياة ،3ويتحول العامل من الظلمة اليت هي طبيعة عدمية إىل
النور الذي هو طبيعة وجودية ،وأما عند اآلصال فاألمر ابلضد ألن اإلنسان
ينقلب من احلياة إىل املوت ،والعامل ينقلب من النور اخلالص إىل الظلمة اخلالصة
وتلك هي عبارة الرازي اليت يقول بعدها معقباأ" ،ويف هذين الوقتني حيصل هذان
النوعان من التغيري العجيب القوي القاهر وال يقدر على مثل هذا التغيري إال اإلله
املوصوف ابحلكمة الباهرة والقدرة الغري متناهية".4

 1ينظر الظالل  ،2357/4 ،1427/3ونظم الدرر .525/6
 2تفسري البيضاوي .380/7
 3كما جاء يف حديث حذيفة وأيب ذر رضي هللا عنهما من أنه  كان إذا آوى إىل
فراشه قال :ابمسك اللهم أحيا وأموت ،وإذا استيقظ قال :احلمد هلل الذي أحياان بعد ما أماتنا
وإليه النشور" ،والنشور هو احلياة بعد املوت .واحلديث رواه البخاري  111 ،97 ،96/11وأبو
داود  5049والرتمذي .3413
 4تفسري الرازي 425/ 7وينظر  295/10واآللوسي  224/9جملد .6
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ووجه داللة التعبري ابلغدو واآلصال عن التذكري ابملوت  -على ما توحى
به عبارته -هو أنه "عند اإلصباح خيرج اإلنسان من شبه املوت إىل شبه الوجود
وهو اليقظة ،وعند العشاء خيرج اإلنسان من اليقظة إىل النوم" 1يقول البقاعي:
ص هذين الوقتني وإن كان املراد الدوام بتسمية كل من اليوم والليلة ابسم
"خ ّ
جزئه ،ليذكر ابلغدو :االنتشار من املوت ،وابألصيل :السكون ابملوت والرجوع
إىل حال العدم فيستحضر بذلك جالل هللا عز وجل ،فيكون ذلك حاوايأ على
تعظيمه" ،2أما وجه داللة التعبري هبما على قيام الساعة فـ"ألن ساعتيهما ،أثناء
الطي والبعث" .3وعن الداللة الظاهرة على ط ّي اخللق وزوال الدنيا كلها واخللود
ّ
إىل الراحة اجلسدية بعد البعث ،وعلى انتشار الناس بعد االستيقاظ إىل األمور
الضرورية اليت هبا قوام حياهتم ،يقول البقاعي يف تفسريه لقول هللا تعاىل( :واذكر
اسم ربك بكرة وأصيالأ  ..اإلنسان)25/أى "عند قيامك من منامك ،وتذكرك أنه
حييي املوتى وحيشرهم إليه مجيعاأ ،وعند انقراض هنارك وتذكرك انقراض دنياك وط ّي
هذا العامل ألجل إجياد يوم الفصل" ،4وهو يف معىن ما ذكره اإلمام الفخر.
 -5كوهنما "من األوقات الىت ختتلف فيها أحوال الناس وتتغري تغرياأ
ظاهراأ مصححاأ لوصفهم ابخلروج عما قبلها والدخول فيها" ،5وهذا أمر ملموس
ويستوجب ذكره سبحانه مبجامع التسبيح وتنزيهه عن كل نقص إذ ىف ذكر أوقات
التسبيح يف آية الروم إشارة إىل ما فيها من التغري الذي هو منزه عنه وإىل ما
يتجدد فيها من النعم ووجود األحوال الدالة على القدرة على اإلبداع الدال على
البعث لذا قال الفتاأ الكالم إىل اخلطاب ألنه أشد تنبيهاأ وداالأ على االستغراق
بنزع اخلافض (حني متسون) مقدماأ احملو ألنه أدل على البعث الذي النزاع فيه
وهو األصل 6ويف هذا املعىن أخرج اإلمام أمحد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب
حامت وابن السين يف عمل اليوم والليلة والطّباين وابن مردويه والبيهقي يف
الدعوات عن معاذ بن أنس قوله ( :أال أخّبكم مل مسى هللا تعاىل إبراهيم خليله
وىف؟ ألنه كان يقول كلما أصبح وأمسى :سبحان هللا حني متسون وحني
الذى ّ
تصبحون وله احلمد ىف السموات واألرض وعشياأ وحني تظهرون) ،وفيه أخرج أبو
داود والطّباين وابن السين وابن مردويه عن ابن عباس قوله( :من قال حني
يصبح (سبحان هللا حني متسون وحني تصبحون  ..إىل قوله تعاىل :وكذلك
 1الر ازي .452/12
 2نظم الدرر .179/3
 3السابق .57/5
 4السابق  276/8بتصرف ،وينظر .266/7 ،114/6
 5اآللوسي  45/21جملد .12
 6ينظر نظم الدرر .609/5
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خترجون) أدرك ما فاته يف يومه ،ومن قاهلا حني ميسي أدرك ما فاته من ليلته) ،إىل
غري ذلك من األخبار املؤدية إىل ذلك املعىن والدالة عليه.
 -6كوهنما املنوط هبما واملتطلع ابلصالة يف زمانيهما إىل التمتع ابلنظر
إىل وجه هللا الكرمي ،حلديث جرير بن عبد هللا البجلي ،الذى يقول فيه :كنا عند
رسول هللا  فنظر إىل القمر يعين ليلة البدر فقال( :إنكم سرتون ربكم كما ترون
هذا القمر ال تضامون 1يف رؤيته ،فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل
طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا) ،ث قرأ (وسبح حبمد ربك قبل طلوع
الشمس وقبل الغروب  ..ق  .2)39/يقول ابن حجر" :فيه إشارة إىل قطع
أسباب الغلبة املنافية لالستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة ذلك ابالستعداد له،
وقوله( :فافعلوا) أى عدم الغلبة ،وهو كناية عما ذكر من االستعداد ،ووقع ىف
رواية شعبة ...فال تغفلوا عن صالة قبل طلوع الشمس  ..احلديث (قوله :قبل
طلوع الشمس وقبل غروهبا) زاد مسلم يعىن صالة العصر والفجر ،والبن مردويه
من وجه آخر عن إمساعيل( :قبل طلوع الشمس صالة الصبح ،وقبل غروهبا
صالة العصر)" .3وقال اخلطاىب فيما نقله عنه احلافظ" :هذا يدل على أن الرؤية
قد يرجى نيلها ابحملافظة على هاتني الصالتني" ،4وذكر أهل العلم أن "وجه
مناسبة ذكر هاتني الصالتني عند ذكر الرؤية ،أن الصالة أفضل الطاعات ،وقد
ثبت هلاتني الصالتني من الفضل على غريمها ،ما ذكر من اجتماع املالئكة فيهما
ورفع األعمال وغري ذلك ،فهما أفضل الصلوات ،فناسب أن جيازى احملافظ
عليهما أبفضل العطااي وهو النظر إىل هللا تعاىل ،واحلكمة ىف اجتماعهم يف هاتني
الصالتني من لطف هللا تعاىل بعباده وإكرامه هلم ،فقد جعل اجتماع مالئكته يف
حال طاعة عباده لتكون شهادهتم هلم أحسن شهادة" ،5ومما يستفاد من احلديث
"أن الصالة أعلى العبادات ألنه عنها وقع السؤال واجلواب ،وفيه اإلشارة إىل
عظم هاتني الصالتني لكوهنما جتتمع فيهما الطائفتان ،ويف غريمها طائفة واحدة،
وفيه اإلشارة أيضاأ إىل شرف الوقتني املذكورين ،وقد ورد أن الرزق يقسم بعد
صالة الصبح وأن األعمال ترفع آخر النهار فمن كان حينئذ يف طاعة بورك يف
رزقه ويف عمله ،وهذا يرتتب عليه حكمة األمر ابحملافظة عليهما واالهتمام هبما،
وفيه تشريف هذه األمة على غريها ،ويستلزم تشريف نبيها على غريه وفيه
 1أي ال حيدث لكم ضيم واملراد نفي االزدحام.
 2أخرجه البخاري  7434 ،554ومسلم  ،633وأبو داود  ،4729والرتمذي ،2551
وابن ماجة ،177وابن حبان 7442وأمحد .360/4
 3فتح الباري .26/2
 4السابق .27/2
 5السابق .28 ،27/2
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اإلخبار ابلغيوب وهذا يرتتب عليه زايدة اإلميان ،كما فيه اإلخبار مبا حنن فيه من
ضبط أحوالنا حىت نتي ّقظ ونتح ّفظ يف األوامر والنواهى ونفرح يف هذه األوقات
بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا ،وفيه إعالمنا حبب مالئكة هللا لنا لنزداد فيهم
حباأ ونتقرب إىل هللا بذلك ،وفيه كالم هللا تعاىل مع مالئكته وغري ذلك من
الفوائد".1
 -7أهنما حم ّل الغفلة ،وأشهر ما يقع فيه املباشرة لألعمال واالشتغال
ابألمور" ،2فوجوب الذكر احملمول على ظاهره فيهما وجوب له يف غريمها من ابب
األوىل ،قال ابن عباس رضى هللا عنهما :مل يفرض هللا على عباده فريضة إال جعل
هلا حداأ معلوماأ ،ث عذر أهلها يف حال العذر ،غري الذكر فإنه تعاىل مل جيعل له
حداأ ينتهى إليه ،ومل يعذر أحداأ يف تركه إال مغلوابأ على عقله ...وجيوز أن يكون
ذلك إشارة إىل صاليت الصبح والعصر ألن املواظبة عليهما – ملا أشري إليه من
صعوبتهما مبا يعرتي اإلنسان يف وقتيهما من الشغل  -دالة على غاية احملبة هلل،
حاملة على املواظبة على غريمها من الصلوات ومجيع الطاعات بطريق األوىل".3
وىف نظم الدرر تفسرياأ آلية ص" :قال (ابلعشي) ،تقوية للعامل وتذكرياأ للغافل،
(واإلشراق) أي يف وقت ارتفاع الشمس عند انشغال الناس يف األشغال،
واشتغاهلم ابملآكل واملالذ من األقوال واألفعال ،تذكرياأ هلم وترجيعاأ عن مألوفاهتم
4
ص هذان الوقتان ابلذكر ألهنما
إىل تقديس رهبم سبحانه"  .ويف تفسري املنار" :خ ّ
طرفا النهار ،ومن افتتح هناره بذكر هللا واختتمه به ،كان جديراأ أبن يراقبه تعاىل
وال ينساه فيما بينهما ،وأهم الذكر فيهما صالات الفجر والعصر اللتني حتضرمها
مالئكة الليل ومالئكة النهار ،ويشهدان عند هللا تعاىل مبا وجدا عليه العبد كما
ورد ىف الصحيح".5
وال يقدح فيما ذكرته هنا نقالأ عن بعض أهل العلم ،ما قال به اآللوسي
وصاحب الظالل من أن الوجه يف اختصاصهما ابلذكر "أهنما وقتا فراغ فيكون
الذكر فيهما ألصق ابلقلب" 6وأصفى ،ألن حمل هذا الفراغ يكون عقيب االنتهاء
من االشتغال أبموراحلياة واملباشرة لألعمال الدنيوية وقبيل البدء هبا ،والعبد
مطالب بذكر هللا يف كل حال .
 1السابق  30/2بتصرف.
 2ينظر تفسري اآللوسي  377/15جملد  258/18 ،9جملد ،10والشهاب .166/5
 3نظم الدرر  115 ،114/6بتصرف.
 4السابق  370/6بتصرف.
 5تفسري املنار حملمد رشيد رضا .557/9
 6اآللوسي 224/9جملد  6وينظر الظالل 3087/5
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 -8أن مقصوده احلض على خمالفة ما كان عليه املشركون" ،فإهنم كانو
جيتمعون على عبادة األصنام يف الكعبة بكرأة وعشياأ" فأمروا ابلتسبيح يف أوقات
كانوا يذكرون فيها الفحشاء واملنكر".1
ي من األوجه السابقة ،متوقف
وغين عن البيان أن احلكم على أ ّ
ابلدرجة األوىل على مدارسة مقامات األحوال وسياقات اآلايت على ما سيأتى
بيانه ،كما أن الذهاب إىل أن الوقتني يطلقان ويراد هبما الدوام كما يقال فعله
صباحاأ ومساءاأ إذا داوم عليه  -على ما قال به كثري من املفسرين يف عديد من
املواضع اليت ورد فيها ذكر اآلنني – ال يتماشى مع القول ابلتخصيص ،2وأقصى
ما ميكن القول به أنه إذا تسىن للمالئكة مالزمة التسبيح على الدوام فإن بين
البشر ال ميكنهم فعل ذلك الحتياجهم إىل األكل والشرب وحتصيل ذلك وما
شاهبه من ملبوس ومأكول ومركوب فكانت اإلشارة ابلتسبيح يف تلك األوقات
اليت إذا أتى العبد فيها بتسبيح هللا كان كأنه مل يفرت ،وهو إذا نزه ربه يف أول
النهار وآخره فإن هللا تعاىل مظهره يف أوله وهو دنياه ويف آخرته وهو عقباه،
وذلك ألن مريد العموم قد ينكر الطرفني ويفهم منهما الوسط كقوله عليه
السالم( :لو أن أولكم وآخركم ومل يذكر وسطكم ففهم منه املبالغة يف العموم ..
وكذا األمر ابلنسبة للصالة فإن العبد إذا صلى ركعتني حسب له صرف ساعتني
من التسبيح وهكذا ابلنسبة لسائر الصلوات اليت حيصل له أبدائها صرف سبع
عشرة ساعة فما بقي له وهو سبع ساعات هو ما بني نصف الليل وثلثيه ،ألن
ثلثيه مثان ساعات ونصفه ست ساعات وما بينهما السبع وهذا القدر لو انمه
اإلنسان لكان كثرياأ وإليه اإلشارة بقوله( :قم الليل إال قليالأ  ..املزمل  )4/وزايدة
القليل على النصف هي ساعة فيصري سبع ساعات مصروفة إىل النوم والنائم
مرفوع عنه القلم ،فيقول هللا ملالئكته عبدي صرف مجيع أوقات تكليفه يف
تسبيحي فلم يبق لكم أيها املالئكة عليهم املزية إذا ادعيتم بقولكم( :وحنن نسبح
حنمدك ونقدس لك  ..البقرة  )30/على سبيل االحنصار بل هم مثلكم فمقامهم
مثل مقامكم يف أعلى عليني .3

1الرازي.319/14
 2لتنافيهما ،وهذا من البداهة مبكان.
 3ينظر الرازي .601 ، 450 /12
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املبحث الثاني

30

التسبيح بالغدو واآلصال

بني القائلني باحلقيقة والقائلني فيه باجملاز

ذهب غري واحد من أهل التأويل إىل أن املراد ابلتسبيح يف اآلايت اليت
ورد األمر به يف وقيت العشي واإلبكار أو الغدو واآلصال  ..الصالة ،كذا أورده
احلافظ ابن كثري عن احلسن والضحاك ،حيث قاال فيما نقله عنهما(" :يسبح له
فيها ابلغدو واآلصال) يعين :الصالة" 1وبنحوه روى "سعيد بن جبري عن ابن
عباس :كل تسبيح يف القرآن هو الصالة" ،2كما قال به سعيد بن املسيب وجماهد
وقتادة.3
وإطالقه عليها من إطالق الالزم على امللزوم فهو كناية عنها ،أو هو من
إطالق اجلزء على الكل ،فنوع جمازه مرسل وعالقته اجلزئية ،إذ التسبيح جزء من
 1تفسري ابن كثري .303/3
 2السابق وينظر روح املعاين لآللوسي  258/18جملد .10
 3ابن كثري .137/2
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الصالة ،والنكتة يف ذلك كوهنا مشتملة على تسبيح هللا وتنزيهه ،أو الزمانية
ووجهه أن "الزمان كثرياأ ما يطلق ويراد به ما يقع فيه كما يقال :صلى الصبح
واملراد صالته ،وقد يعكس فرياد ابلصالة زماهنا حنو :قربت الصالة أى وقتها،
وقد يراد هبا مكاهنا كما قيل ىف قوله تعاىل( :وال تقربوا الصالة وأنتم سكارى ..
النساء )43/أن املراد ابلصالة :املساجد".1
وىف حتديد تلك الصلوات املرادة يف هذين الوقتني املباركني "أخرج ابن
صا
جرير وابن أيب
حامت عن جماهد أهنما عبارة عن صاليت الصبح والعصر  ..وخ ّ
2
ابلذكر لشرفهما"  ،كذا أخرجه احلافظ ابن كثري عن ابن عباس قائال" :يعين
ابلغدو :صالة الغداة ،ويعين ابآلصال :صالة العصر .ومها أول ما افرتض هللا من
حب أن يذكرمها وأن يذ ّكر هبما عباده" ،3وابعتبارمها طريف النهار ،فما
الصالة ،فأ َ
يقع بينهما جيبه الصالة فيهما.
وىف رواية أخرى البن عباس أن املراد من "التسبيح بكرة :صالة الفجر،
والتسبيح أصيالأ :صالة العشاء" ،4كما أورد اآللوسي عن قتادة حنواأ مما روى عن
ابن عباس إال أنه قال" :أشار هبذين الوقتني إىل صالة الغداة وصالة العصر ،وهو
أظهر مما روي عن احلّب" 5يقصد ىف روايته القائلة أبهنما صالات الفجر والعشاء.
وأبعد من جنح إىل أن املراد ابألصيل :الظهر والعصر ،وابلعش ّي:
املغرب ،بزعم أن املراد بذكرمها مشول ساعات النهار أوسائر أوقات اليوم والليلة،
وأن ما يقرب من الشيئ جيوز أن يطلق عليه امسه ،6وأشد منه بعداأ :الزعم أبن
األصيل :صالة العشاء ،ملا ذكران ،وكذا الزعم أبن "اإلبكار عبارة عن أول النهار
إىل النصف ،والعشي عبارة عن النصف إىل آخر النهار فيدخل فيه كل
األوقات" .7إذ القول ابللتيا والىت ال خيلو  -على ما سنذكر -عن كدر.
وأجاز طائفة من أهل العلم جعل املأمور به من التسبيح :قول (سبحان
هللا) بقصد إجالله تعاىل وتنزيهه  -قوالأ واعتقاداأ -عن كل عيب فيكون احلمل
ص التسبيح من مجلة الذكر وأنواعه ألنه يعين "التنزيه
فيه على احلقيقة ،وإمنا خ ّ
 1روح املعاين  232/7جملد  5وينظر حاشية الشهاب .103/ 4
 2السابق.
 3تفسري ابن كثري  303/3وينظر فتح القدير للشوكاين .37/4
 4روح املعاين  61/22جملد .12
 5السابق.
 6ينظر تفسري الرازي .631/8 ،88/16
 7تفسري الرازي .570/13
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عما ال جيوز على هللا من النقائص فهو من أكمل الذكر الشتماله على جوامع
الثناء والتمجيد ،وألن يف التسبيح إمياء إىل التّبؤ مما يقوله أهل الكفر والنفاق يف
حق هللا وىف حق نبيه  واملؤمنني بدعوته ،فيكون ىف معىن قول هللا تعاىل( :ولوال
إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان عظيم ..
النور ،) 16/فإن كلمة (سبحان هللا) يكثر أن تقال ىف مقام التّبؤ من نسبة ما
النيب ( :سبحان هللا! إن املؤمن ال ينجس) ،وقول هند بنت عتبة
اليليق كقول ّ
1
حني أخذ  على النساء البيعة (أن ال يزنني) :سبحان هللا أو تزين احلرة؟ .
قال أبو حيان :الظاهر أن قوله تعاىل( :وسبح حبمد ربك) أمر ابلتسبيح
مقروانأ ابحلمد ،وحينئذ إما أن يراد اللفظ ،أى :قل (سبحان هللا واحلمد هلل) ،أو
يراد املعىن :أي نزهه سبحانه عن السوء وأثن عليه ابجلميل ،ويف خّب ذكره ابن
عطية( :من سبح عند غروب الشمس سبعني تسبيحة غربت بذنوبه ،وقال أبو
مسلم :ال يبعد محل ذلك على التنزيه واإلجالل .واملعىن :اشتغل بتنزيه هللا تعاىل
يف هذه األوقات ،وعلى ذلك محله الع ّز ابن عبد السالم ،واختار اإلمام الرازي
محل التسبيح على التنزيه من الشرك واتبعه يف ذلك اآللوسي ،قال الفخر :إنه
أقرب إىل الظاهر وإىل ما تقدم ذكره ،يعين يف اآلايت اليت جاء فيها األمر ابلصّب
قبيل األمر ابلتسبيح كما يف قوله( :فاصّب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل
طلوع الشمس وقبل غروهبا ومن آانء الليل  ..طه )130/وقوله( :فاصّب على ما
يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب  ..ق )39/وقوله:
صّبه أوالأ على ما يقولون من التكذيب وإظهار الكفر والشرك،
ألنه سبحانه ّ
والذى يليق بذلك أن يؤمر بتنزيهه تعاىل عن قوهلم حىت يكون مظهراأ لذلك
وداعياأ إليه.
واعرتض أبنه ال وجه حينئذ لتخصيص هذه األوقات ابلذكر ،وأجيب أبن
املراد بذكرها ،الداللة على الدوام كما ىف قوله تعاىل( :ابلغداة والعشي ..
األنعام ،52/الكهف ،)28/مع أن لبعض األوقات مزية ألمر ال يعلمه إال هللا
تعاىل ،ور ّد أبنه أيابه (من) التبعيضية يف قوله يف آية طه (ومن آانء الليل) على أن
هذه الداللة يكفيها أن يقال :قبل طلوع الشمس وبعده لتناوله الليل والنهار،
فالزايدة تدل على أن املراد خصوصية الوقت  ..وعورض ما قاله اإلمام  -للمرة
الثانية -أبن األنسب ابألمر ابلصّب ،األمر ابلصالة ليكون ذلك إرشاداأ ملا تضمنه

 1ينظر التحرير والتنوير  48/22جملد.11
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قوله تعاىل( :واستعينوا ابلصّب والصالة  ..البقرة ،)45/وأيضاأ األمر اآليت أوفق
حبمل األمر ابلتسبيح على األمر ابلصالة.1
ومحل األمر ابلتسبيح على أي من الوجهني السابقني ،هبذا .مما التبست
فيها الطرائق ،وال يسعنا أن جنزم بطريقة هي أسلم وال أقرب إىل فهم املعىن املراد،
من أن نكل أمر احلسم أو الرتجيح يف هذا الشأن إىل سياقات اآلايت وقرائن
أحواهلا ،فهذان  -يف تقديري -كافيان وحدمها وكفيالن مبعرفة ما إذا كان املراد
من التسبيح ظاهره أو املراد منه التجوز فيكون مبعىن الصالة .إذ من اإلجحاف
أن حنمل كل اآلايت اآلمرة ابلتسبيح يف ذينك الوقتني على معىن واحد ،أو جنعلها
 على تعددها وتنوع سياقاهتا -تسري على وترية واحدة.ينصب حديثها حول تواقيت
فهناك من اآلايت اآلتية على هذا النمط ما
ّ
الصالة ،سيما ما ذكر فيها الوقتان بلفظ (الطرف) الذى يعىن أول النهار
أوآخره ،سواء ما جاء منه على صيغة التثنية كما يف قوله سبحانه( :وأقم الصالة
طريف النهار وزلفاأ من الليل  ..هود ،)114/أو أبسلوب اجلمع كما يف قوله عز
من قائل( :فاصّب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل
غروهبا ومن آانء الليل فسبح وأطراف النهار  ..طه .. )130/وكذا ما ذكرا فيه
بلفظ (قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا) كما ىف اآلية سالفة الذكر ،ونظريها يف
قوله سبحانه( :فاصّب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل
نصاأ
الغروب .ومن الليل فسبحه وأدابر السجود  ..ق .. )40 ،39/أو ما كان ّ
يف سرد أوقات الصالة األخرى مما هو يف معىن ما ذكر كما احلال يف قوله تعاىل:
(فسبحان هللا حني متسون وحني تصبحون .وله احلمد يف السموات واألرض
وعشياأ وحني تظهرون  ..الروم .. )18 ،17/فمثل هذا جيمل محل األمر
ابلتسبيح فيه على معىن الصالة إذ ليس مثة ماهو أدل على حتديد مواقيت
التقصي كتاابأ وسنة ،من حركة الشمس بكرةأ وأصيالأ وما حيدث
الصالة على وجه
ّ
إابن دوران األرض حوهلا وما يطرأ على األرض إثر غروهبا من تغريات كونية
وتعاقب الليل والنهار.
وهناك من التسبيح مما جاء ىف حق األنبياء ،ما يومىء إىل ما كان يف
شرائع من قبلنا من صالة كانت هلم على حنو معني يف أول النهار وقبيل انتهائه،
وهذا ضرب آخر من التسبيح ذكره الفريوزاابدى قائالأ يف شأنه بعد أن ع ّدد ما
ورد يف حق املالئكة وما جاء ىف حق نبينا حممد " :وأما ...اليت لألنبياء،
 1روح املعاين 313 ،412/16جملد 9بتصرف ،وينظر  44/21جملد  12ومفاتيح
الغيب .447/12
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فاألوىل لزكراي ،عالمة على والدة حيىي( :قال رب اجعل يل آية) إىل قوله( :وسبح
ابلعش ّي واإلبكار  ..آل عمران ،)41/الثاين يف وصيته لقومه على حمافظة وظيفة
التسبيح( :فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياأ  ..مرمي ،)11/والثالث يف موافقة
اجلبال والظباء واحليتان والطري لداود يف التسبيح (يسبحن ابلعش ّي واإلشراق ..
ص ،1")18/وهذا كسابقه ال معىن له إال ابحلمل على اجملاز ملا سيأتى من ورود
آاثر تدل على مشروعية صالة كانت هلم يف هذين الوقتني تقضي بتأدية ركعتني
أول النهار  -مها أشبه بصالة الضحى يف شريعتنا الغراء  -وركعتني قبيل انتهائه.
وهناك ما أخّبت اآلايت بتسبيحه يف الوقتني املباركني مبا ال ميكن لنا
فهمه وال يتأتى لنا إدراكه ،من حنو ذاك الذى حيدث مما ال يتصور أن يقع منه
كالم نعيه أو صالة أو سجود نبصره ،من اجلمادات واحلاداثت الىت يقول
سبحانه ىف شأهنا( :وهلل يسجد من يف السموات واألرض طوعاأ وكرهاأ وظالهلم
ابلغدو واآلصال  ..الرعد ،)15/ويقول( :إان سخران اجلبال معه يسبحن ابلعشي
واإلشراق  ..ص .)18/فإن هذا وأضرابه مع دخوله يف عموم قول هللا تعاىل:
(تسبح له السموات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيئ إال يسبح حبمده
ولكن ال تفقهون تسبيحهم  ..اإلسراء ،)44/ال يتأتى منه  -يف حدود بشريتنا
ويف نطاق معرفتنا -قول وال يصدر منه فعل إال ما كان منه على سبيل املعجزة أو
الكرامة.
فاألليق مبثل هذا أن حيمل على معىن االنقياد والتسخري الذى يصدر عن
طواعية 2على سبيل االستعارة ابلكناية ،أو على وجه احلقيقة على أن خيول األمر
فيه خلالقه فهو سبحانه العليم أبسرار خلقه.
وهناك من اآلي ما سبق األمر فيها ابلتسبيح يف الوقتني ،األمر ابلذكر،
فناسب  -لكون التسبيح واحداأ من أنواعه وفرداأ من مجلته -أن جيعل من قبيل
عطف اخلاص على العام ،وابلتايل فيكون معىن التسبيح فيه على ظاهره ،ولك أن
تتأمل مصداق ذلك يف قوله سبحانه( :يف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها امسه
يسبح له فيها ابلغدو واآلصال .رجال  ..النور ،)37 ،36/وقوله جل ذكره( :اي
أيها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكراأ كثرياأ وسبحوه بكرة وأصيال  ..األحزاب،41/
ضل عند االقتصار على الذكر يف نفس الوقتني كما هو الشأن يف
 ... "42كما يف ّ
 1بصائر ذوي التمييز .287/2
 2ليتوافق مع قول هللا تعاىل( :مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا
طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعني  ..فصلت.)11/
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حنو قوله تعاىل( :واذكر اسم ربك بكرة وأصيالأ .ومن الليل فاسجد له وسبحه
ليال طويالأ  ..اإلنسان )26 ،25/أن حيمل املطلق فيه على املقيد.
فالذي يطمئن إليه الباحث ،أن مراعاة هذه الضوابط ووضعها يف
االعتبار ومالحظتها عند حتديد املراد من التسبيح أو الذكر يف وقيت الغدو
واآلصال ،هو مما يساعد على فهم ما يهدف إليه النص القرآين ،ويكون من
جل املفسرين
التكلف واجلور التسوية بني النصوص وجعلها على حنو ما فعل ّ
على منط واحد ،إما أن يراد منها التنزيه ومحل املعىن على ظاهره بقول (سبحان
هللا) ،أو يراد منها الصالة  ..هكذا دون ما إبصار ملواقعها وال إنعام نظر فيما
يعني من القرائن على محلها على الوجه الصحيح ،وينشأ عن ذلك حتميل
النصوص ماال حتتمل أو صرفها عما يدل السياق بقرائن األحوال على حتديد
مراد هللا منها.
ولنبحر يف أعماق تيك اآلايت ،كيما يتسىن لنا – من خالل الوقوف
على املعاين املقصودة من التسبيح  -التعرف على وجهها الصحيح ،وما إذا كان
املراد ابلتسبيح فيها ظاهره املوضوع هلا يف اصطالح التخاطب ،أم املراد به مبعونة
السياق وقرائن األحوال التجوز ،أم أن األمر فيه ،له اعتالق هبذا وذاك فيكون
على ما قال ابن عاشور يف املقدمة التاسعة" :فمختلف احملامل اليت تسمح هبا
كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه وداللته ،من اشرتاك وحقيقة وجماز ،وصريح
وكناية ،وبديع ووصل ووقف ،إذا مل تفض إىل خالف املقصود من السياق ،جيب
محل الكالم على مجيعها" .1ولتكن بداية حديثنا مبا حيسن استخدامه من
التسبيح ،لغري ما وضع له يف اصطالح التخاطب.

أوالأ :ما جيمل فيه محل التسبيح بطريف النهار على اجملاز
 -1ما يتصل منها مبواقيت الصالة:
وتفريعاأ عما سبق ذكره فإننا عندما جنيل البصر يف سوريت هود وطه الوارد
فيهما بعضاأ من اآلايت اليت حتدثت عن التسبيح طريف النهار ،جند أن أوىل هاتني
السورتني مكية عدا ثالث آايت منها ،كما نلحظ أن من بني هذه الثالث قوله
جل ذكره( :وأقم الصالة طريف النهار وزلفاأ من الليل  ..هود ،)114/وإبرجاعنا
البصر كرة أخرى إىل اثين هاتني السورتني نرى أهنا كذلك مكية عدا قوله تعاىل:
(فاصّب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا .ومن
 1ينظر املقدمة التاسعة للطاهر ابن عاشوريف التحريروالتنوير.97/1
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آ انء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى .وال متدن عينيك اىل ما متعنا به
أزواجاأ منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خرياأوأبقى  ..طه،130/
.)131
وهذا يدعوان اىل مزيد من التبصر فيما يعني على فهم املراد من التسبيح،
فاآليتان اللتان حتدثتا عن طريف النهار يف السورتني ،نزلتا ابملدينة أى بعد فرض
الصلوات اخلمس ليلة اإلسراء واملعراج ،وىف إحدمها أمر ابلصالة صراحة ،وفيها
ويف أختها حتديد لتواقيت الصالة ،وقد أعمل فقهاء األمة فيهما عقوهلم كيما
يستنطقوا منهما ومما جاء على شاكلتهما من حنو قوله سبحانه( :أقم الصالة
لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرأن الفجر  ..اإلسراء ،1)78/مواقيت الصالة
اليت فرضها هللا على املؤمنني من عباده وجعلها بعد أن كلفهم ابحلفاظ عليها،
كتاابأ موقواتأ ،وأمر كهذا ميثل يف اإلسالم عمود الدين الذي اليقوم إال به ،وأول
ما فرض هللا على عباده وأول ما حياسب عنه العبد يوم القيامة وأخر وصية رسول
هللا  ألمته  ..يستأهل أن يوجد يف القرأن ما يشري إليه وحيدد معامله.
على أن ما استقر يف ضمري الباحث هنا يعد من وجهة نظره قرائن حالية
بل ولفظية كذلك ،ترجح من كفة جعل املراد من التسبيح الصالة ،وتدل على أن
املقصود بطريف النهار :مها صالات الصبح والعصر على ما قال به احلسن يف
إحدى روايتيه ،وكما ارآته قتادة والضحاك وابن زيد واجلمهور.
وما ذكره احلافظ ابن كثري يف تفسري آية هود من احتمال "أن تكون هذه
اآلية نزلت قبل فرض الصلوات اخلمس ليلة اإلسراء" 2بناء على فرضية اخلمس
ابملدينة على ما روى عن احلسن ،هو من زخرف القول ،لوقوع حادثة اإلسراء
واملعراج قبل اهلجرة ،وفرضية الصالة ليلته عند التحقيق ،فقد أورد ابن سعد يف
طبقاته الكّبى أهنا كانت قبل اهلجرة بثمانية عشر شهراأ ،كما أخرج البخاري
ومسلم يف صحيحهما ما يدل على فرضية الصالة يف تلك الليلة املباركة ،ففي
سردمها لقصة اإلسراء واملعراج بطوهلا ،ذكرا أن النيب ( ذهب به إىل سدرة
املنتهى ،وأوحى هللا إليه عندئذ ما أوحى  ..وفيها فرضت الصلوات اخلمس على
املسلسني) ،كما أخرجا قوله  عند حتدى كفار مكة( :ملا كذبتين قريش قمت
1
يف احلجر 3فجلّى هللا يل بيت املقدس فطفقت أخّبهم عن آايته وأان أنظر إليه)
 1وكذا قوله" :فسبحان هللا حني متسون وحني تصبحون .وله احلمد يف السموات واألرض
وعشياً وحني تظهرون  ..الروم"18 ،17/
 2تفسري ابن كثري.473/2
 3يعين حجر إساعيل جبوف الكعبة.
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يقول صاحب فقه السرية" :ويف صبيحة ليلة اإلسراء جاء جّبيل وعلّم رسول هللا
 كيفية الصالة وأوقاهتا ،وكان عليه السالم قبل مشروعية الصالة يصلي ركعتني
مساء كما كان يفعل إبراهيم عليه السالم".2
صباحاأ ومثليهما أ
والقول أبن املدلول اللغوي لـ (الطرف) وهو هناية الشيئ ،ال يعني على
محل املعىن على الصالة ،يرد عليه أبنه جيوز أن يراد بـ (الطرف) طائفة من
الشىيء ،فإنه أحد معانيه كما يف الصحاح والقاموس ،3ومما يعد قرينة على صحة
ما ذكرت من أمر محل التسبيح يف مثل هذا املقام على معىن الصالة ،وجعل
ذلك من قبيل اجملاز املرسل لعالقة اجلزئية إلطالق البعض وهو التسبيح وإرادة
الكل ،ما أخرجه احلاكم عن فضالة عن وهب الليثي من أن النيب  قال له:
(حافظ على العصرين) قال :قلت وما العصران اي رسول هللا؟ قال( :صالة قبل
طلوع الشمس وقبل غروهبا)  ..فإذا أضيف إىل هذا ما أفاده ذكر أوقات الليل
ىف اآلايت سالفة الذكر من داللة ظاهرة على تعيني املراد وحتديد الصلوات
األخرى املتعينة فيها ازداد األمر وضوحاأ وأتكد لنا صحة ما ارأتيناه ،فقد ترجح
لدى كثري من أهل التأويل أن صالة الزلف الواردة يف قوله جل ذكره( :وزلفاأ من
لدي أيضاأ -هو
الليل) مرا د هبا صالات املغرب والعشاء ،وهذا  -على ما ترجح ّ
املختار لكونه األدخل يف محل مقابله وهو (طريف النهار) على ظاهره ،واألوفق
مع قوله جل ذكره يف آية طه( :ومن آانء الليل) بعد قوله( :وسبح حبمد ربك قبل
طلوع الشمس وقبل غروهبا  ..طه 4)131 ،130/وقوله يف آية ق (ومن الليل
فسبحه) بعد قوله( :وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ..
ق.)40 ،39/
وما كان كذلك كان أوىل يف التقدمي ويف احلمل على معىن الصالة مما قيل
من أن معىن (زلفاأ) قـرابأ ،فيكون حقه على هذا -كما يف الكشاف -أن يعطف
على الصالة أي أقم الصالة طريف النهار وأقم الصالة زلفاأ من الليل ،أي صلوات
وجل كان واجباأ عليه  ،أو العشاء والوتر على ما ذهب
تتقرب هبا إىل هللا عز ّ
 1حديث املعراج أخرجه البخاري  3887 ،3430 ،3393 ،3207ومسلم ،164
 ،265والرتمذي  ،3346والنسائي  223 ،217/1 ،346/8كلهم من حديث صعصعة
املطول بلفظ( :فيما أان يف احلطيم).
 2فقه السرية للبوطي ص .116
 3ينظر القاموس احمليط  ،162/3والصحاح  ،ولسان العرب( 2659/4مادة طرف).
 4ينظر اآللوسي  234/12جملد  411/16 ،7جملد  290/26 ،9جملد  14وينظر
حاشية الشهاب .380/7
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أبى من هذه اآلراء
إليه أبوحنيفة ،أو اجملموع كما يقتضيه ظاهر اجلمع ،إذ القول ّ
ال خيلو عن كدر ،وخباصة مع ما نقله ابن كثري والشوكاين عن "احلسن ىف رواية
ابن املبارك عن مبارك بن فضالة عنه (وزلفاأ من الليل) يعين املغرب والعشاء ،قال
رسول هللا ( :مها زلفا الليل املغرب والعشاء) كذا قال جماهد وحممد بن كعب
وقتادة والضحاك أهنا صالة املغرب والعشاء" ،2فضالأ عن أن تكرار التأدية
لصاليت املغرب والعشاء ميكن أن يتحقق معه معىن اجلمع ،انهيك عما سبق
ذكره أن آية هود وج َل ما جاء على شاكلتها مما تقدم ،قد نزل ابملدينة ،وهذا
يتالئم معه ما ذكران.

وأييت يف معىن (زلفاأ من الليل) قوله يف آية طه( :ومن آانء الليل) إذ
اآلانء  -وهو بوزن أفعال ومفرده (إين) و(أنو) ابلياء والواو وكسر اهلمزة ،و(إان)
ابلكسر والقصر -هو على ما ترجح "وقتا املغرب والعشاء" 3قال الراغب يف
مفرداته" :قال هللا تعاىل( :غري انظرين إانه  ..األحزاب )53/أى وقته".4
ويف إشارة صرحية ملعىن التسبيح يف الليل الوارد يف آية ق "ذهب غري
واحد إىل أن املراد ابلتسبيح الصالة على أنه من إطالق اجلزء أو الالزم على
الكل أو امللزوم ،وعليه فاملراد ابلصالة قبل الطلوع الصبح وقبل الغروب العصر،
قاله قتادة وابن زيد واجلمهور وأخرجه الطّباين يف األوسط وابن عساكر عن جرير
بن عبد هللا مرفوعاأ( ،ومن الليل) صالة العتمة (وإدابر السجود) النوافل بعد
5
املكتوابت كذا أخرجه ابن جرير عن ابن زيد" ونص عليه اآللوسي يف تفسريه.
والوجه يف االهتمام بـ (آانء الليل) وزلفه" ،أن الليل وقت متيل فيه
النفوس إىل الدعة ،فيخشى أن يتساهل يف أداء الصالة فيه" 6وعلل له الفخر
الرازي بقوله" :ألن اجلمعية -أي مجع القلب واهلمة -فيه أكثر ،وذلك لسكون
الناس وهدوء حركاهتم وتعطيل احلواس عن احلركات وعن األعمال ،ولذلك قال
سبحانه وتعاىل( :إن انشئة الليل هى أشد وطئاأ وأقوم قيالأ  ..املزمل )6/وقال:
(أمن هو قانت آانء الليل ساجداأ وقائماأ حيذر ويرجو رمحة ربه  ..الزمر )9/وألن
 1ينظر اآللوسي  234/12جملد  7والكشاف 297/2وحاشية الشهاب  ،248/5وابن
كثري .175/3
 2تفسري ابن كثري  473/2وفتح القدير .532/2
 3التحرير  338/16جملد .8
 4املفردات يف غريب القرآن ص .29
 5اآللوسي  290/26جملد .14
 6التحرير  338/6جملد .8
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الليل وقت السكون والراحة فإذا صرف إىل العبادة كانت على األنفس أشق
وللبدن أتعب ،فكانت أدخل يف استحقاق األجر والفضل".1
وبرأيي أن النكتة البالغية جلمع (طرف) ىف قوله جل شأنه( :ومن آانء
الليل فسبح وأطراف النهار) على الرغم من أن للنهار طرفان ورد ذكرمها ىف
قوله( :وأقم الصالة طريف النهار) ،وقوعه يف حال اجلمع معموالأ لـ (سبح) ووقوعه
يف حال التثنية معموالأ لـ (أقم الصالة) ويف هذا ما يشري إىل أن الصالة وإن كان
األمر فيها قاصراأ على طريف النهار أوله وآخره ،ومها على ما ترجح (الفجر
والعصر) فإنه ال يعين أن خيلو سائر يوم املسلم من تسبيح هلل وشغل للسان
بذكره ،وأنه إذا كان للنهار طرفان يتم شغلهما بتأدية الصالة اليت ال تشغل حيزاأ
كبرياأ من الوقت ،فإن مثة طرفان آخران يستغرقان سائر ساعات النهار ينبغي
ملؤمها مع سابقيهما ،ابلتقديس والتنزيه لصاحب العظمة والكّبايء جل جالله،
أوهلما عند انتهاء النصف األول من الطرف األول من النهار وهو طرف سري
الشمس يف قوس األفق ،وبلوغ سريها وسطه ،واملعّب عنه ابلزوال ،والثاين عند
ابتداء النصف الثاين من القوس والذي يوافق الشطر األول من النصف الثاين من
النهار ،فيكون للنهار أربعة أطراف أوله وآخره ،وآخر نصفه األول وأول نصفه
الثاين 2والكل مستغرق ابلتسبيح ولذا نزع اخلافض  ..وتكون الداللة على فضيلة
الصبح والعصر يف اآلية اجملموع فيها مفردة (الطرف) من أوجه ثالثة هي:
التقدمي يف قوله( :وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا)،
والتكرير بذكرمها اثنية مندرجني حتت (أطراف النهار) ،وإرادة االختصاص ابلذكر
بعد التعميم املشتمل على ساعات النهار ،أو بضميمة قوله (آانء الليل)،
املستغرق جلميع ساعات اليوم والليلة اهتماماأ ،كذكر جّبيل بعد املالئكة يف قوله:
(تنزل املالئكة والروح فيها  ..القدر ،)4/والصالة الوسطى بعد الصلوات مجيعاأ
يف قوله( :حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى  ..البقرة ،)238/وذلك
لضيق وقت آخر النهار املخصص لصالة املغرب ،ولكون الصبح وقت نوم،3
 1الرازي .70/11
 2ويسوغ مع هذين األخريين إدخال صاليت الضحى والظهر لكوهنما يف هناية النصف
األول من طرف النهار األول ،وبداية النصف اآلخر من الشطر الثاين له .ويكون محل التسبيح
فيهما حينذاك على اجملاز إلطالق البعض وإرادة الكل ،وهو الصالة الشتماهلا عليه وهو املوافق ملا
روي عن ابن عباس من أنه محل الغداة على وقت الضحى [ينظر تفسري اآللوسي  58/13جملد
.]10
 3ينظر الكشاف  ،559/2وحاشية الشهاب  ،407/6ونظم الدرر  ،57/5والتحرير
 339 /16جملد .8
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وإن كنت ال أرى أبساأ يف االستئناس يف ذلك من إمكانية أن يكون السر يف مجع
طرف حاصالأ من كون الطرف يتكرر يف كل هنار ويعود ،فتكون (أل) يف النهار
لكل طرفان ،أو
لكل هنار ويكون اجلمع ابعتبار تعدد النهار وأن ّ
للجنس الشامل ّ
يكون من ابب إطالق اجلمع على املثىن وهو متسع فيه يف العربية عند أمن
اللبس كقوله تعاىل( :فقد صغت قلوبكما  ..التحرمي ،)4/والذي حسن مجعه هنا
أى وقوعه مشاكلة جلمع آخر هو قوله( :ومن آانء الليل) ،1ومهما يكن من
على ّ
أمر فقد أمجع املتأولون على أن التسبيح يف آية طه مبعىن الصالة ،ساق هذا
اإلمجاع ابن عطية وعلل هل الطاهر بقوله" :لذلك صار فعل التسبيح منزالأ منزلة
2
صل"
الالزم ألنه يف معىن ّ
والنكتة يف تصدير اآليتني الكرميتني ابألمر ابلصّب قبيل األمر ابلتسبيح،
اإلعالم أبعظم ما يستعان به يف شىت مصائب الدنيا ،وهذا مما يعضد من شأن
محل التسبيح على معىن الصالة ،بل ويعني على التشيع له يف سائر ما دلت
القرائن على استعماله يف ذات املعىن ،إذ هو األنسب مع األمر ابلصّب ليكون
إرشاداأ ملا تضمنه قوله تعاىل( :واستعينوا ابلصّب والصالة  ..البقرة.3)45/
على أن ما قيل يف شأن اآلايت اآلمرة ابلتسبيح ،احملددة ملعامل أوقات
الصالة ،وكذا ما ذكر يف أمر نزوهلا ابملدينة دون سائر آايت السورة اليت وردت
فيها ..يقال مثله يف قوله سبحانه يف سورة الروم( :فسبحان هللا حني متسون وحني
تصبحون  ..الروم ،)17/ففي املصاحف املتداولة بني أيدينا أن هذه اآلية ،هي
اآلية الوحيدة من بني سائر آايت السورة البالغ عددها ستني آية ،اليت نزلت
ابملدينة املنورة  -على ساكنها أفضل الصالة والسالم -األمر الذي يومىء إىل أن
التسبيح الوارد فيها  -ابلنظر إىل تلك القرينة -يراد به الصالة ،وأن املراد بـ
(عشياأ) بعدها ،هو صالة العصر لكونه املتصل به واملقابل لقوله( :وحني
تصبحون) ،بل إن هذا مما نص عليه الدامغاين يف الوجوه والنظائر ودل عليه األثر
فقد أخرج عبد الرازق والفراييب وابن جرير وابن املنذر وابن أىب حامت والطّباين
واحلاكم وصححه ،عن أيب رزين قال :جاء انفع بن األزرق إىل ابن عباس فقال:
هل جتد الصلوات اخلمس ىف القرآن؟ فقال :نعم .فقرأ (فسبحان هللا حني
متسون) :صالة املغرب( ،وحني تصبحون) :صالة الفجر( ،وعشياأ) :صالة العصر
(وحني تظهرون) :صالة الظهر  ...وأخرج ابن أىب شيبة وابن جرير وابن املنذر
عنه قال :مجعت هذه اآلية مواقيت الصالة (فسبحان هللا حني متسون) :املغرب
 1ينظر التحرير  339/16جملد  8واآللوسي  412/16جملد.9
 2التحرير  327 /2جملد .12
 3ينظر اآللوسي413/16جملد.9
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والعشاء( ،وحني تصبحون) :الفجر( ،وعشياأ) :العصر( ،وحني تظهرون) :الظهر
 ..وذهب احلسن إىل حنو ذلك.1
وال يستقيم لنا مع هذا ،ما ذكره ابن عاشور من أن التسبيح يف هذه
األوقات "سلك به مسلك اإلطناب ألنه مناسب ملقام الثناء" 2ألن هذا التعليل
انشىء عن القول حبمل التسبيح على ظاهره ،واآلاثر ترده ...كما ال صحة ملا
اختاره الرازى واتبعه فيه  -بقوة وحبماس زائدين -اآللوسي ،من محل التسبيح يف
اآلية الكرمية على ظاهره من معىن التنزيه ،زاعمني أنه "أقوى واملصري إليه أوىل،
ألنه يتضمن األول" 3يعىن معىن الصالة  ..أما أوالأ :فلما ذكرت ،وأما اثنياأ :فألن
عكس ما قااله هو الصحيح ،لكون الصالة مشتملة عليه وعلى غريه .وإذا كان
الوجه فيما اختاراه وتعصبا له تنزيهه سبحانه عن صفات النقص ووصفًه
بصفات الكمال ،ابألمر املطلق الذي ال خيتص بنوع دون نوع فيكون األمر به
أمر ابلصالة ،4فإن فيما تركاه يتناول التنزيه ابلقلب وهو االعتقاد اجلازم،
وابللسان مع ذلك وهو الذكر احلسن ،وابألركان معهما وهو العمل الصاحل الذى
أييت على قمته التلبس ابلصالة عمود الدين ورأسه يف اإلسالم ،وتلك  -وأمي هللا
 هى مثرة التنزيه وذروته ،لكوهنا مثرة الثاين ومها معاأ مثرة األول  ...ذلك أناإلنسان إذا اعتقد شيئاأ ظهر من قلبه على لسانه ،وإذا قال ظهر صدقه يف
مقاله ،وإذا عمل ظهرت حجته يف أحواله وأفعاله ،فاللسان ترمجان اجلنان،
واألركان برهان اللسان .وعليه فتنزيهه سبحانه ابلصالة من قبل العبد برهان على
تنزيهه من قبله لسواها ،وهي الشتماهلا على الذكر ابللسان والقصد ابجلنان
والعمل ابألركان -ال جرم -كانت أفضل األعمال ،فهي يف التحقيق تنزيه له
سبحانه مبا هو أعم وأمشل.
ولقد انقض الفخر الرازي نفسه تناقضاأ شديداأ حني أملع يف موطن آخر
إىل أن التسبيح يف آية الروم عينها مراد به الصالة ،بل راح  -وهو الذى تعصب
بشدة حلمل املعىن فيها على ظاهره -راح يستدل هبا وجيعلها عمدة يف االحتجاج
على إفادة التسبيح ملعىن الصالة .فقد ذكر يف تفسريه لقول هللا تعاىل خماطباأ نبيه
زكراي عليه السالم( :واذكر ربك كثرياأ وسبح ابلعشي واإلبكار  ..آل
(وصل)ألن الصالة تسمى تسبيحاأ،
عمران ،)41/أن قوله( :وسبح) املراد منه
ّ
 1ينظر الكشاف  217/3واآللوسي  42/21جملد 12وفتح القدير 222/4والوجوه
والنظائر.446 /1
 2التحرير والتنوير  65/21جملد .10
 3الرازي  447/12واآللوسي  44/2جملد .12
 4ينظر السابقني.
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قال تعاىل( :فسبحان هللا حني متسون وحني تصبحون)  -واستطرد يقول مفصحاأ
عن علة جمازيتها – وأيضاأ الصالة مشتملة على التسبيح ،فجاز تسمية الصالة
ابلتسبيح".1
فما يكون موقف اآللوسي من هذا ايترى وهو الذى كان ينبغي عليه أن
أيخذ هذا الكالم ويبين عليه موقفه متكئاأ على ما ورد من اآلاثر ،بدل أن يقول:
"وأان ابإلمام اقتدى ىف دعوى أولوية احلمل على الظاهر" ،2وبدل أن يتكلف له
ويبين عليه رأيه مكرراأ ومؤكداأ على ما ذكره الفخر وقائالأ" :واختار اإلمام الرازي
محل التسبيح على التنزيه فقال :إنه أقوى واملصري إليه أوىل ألنه يتضمن
الصالة" ،3على الرغم من بطالن هذا االدعاء ،وأن العكس من ذلك هو
الصحيح؟
على أن قولنا املدعوم ابلقرائن وابآلاثر الىت تقطع مبفاد التسبيح يف حق
آية الروم وما جيمل محل معناه عليه مبعونة السياق ،ال مينعنا حبال – إحقاقاأ للحق
 من التسليم مبا ذكره ابن عاشور من أن ما ذكر هبذا الصدد ال يعىن أنالصلوات اخلمس وأوقاهتا هى املراد حتديداأ من اآلية ،أو أن اآلية نص قطعي فيها
ويف حتديد أوقاهتا ،ولكن نقول أبن اآلية الكرمية "نسجت على نسج صاحل
لشموله الصلوات اخلمس وأوقاهتا وذلك من إعجاز القرأن ألن الصالة وإن كان
فيها تسبيح ويطلق عليها السبحة فال يطلق عليها :سبحان هللا".4
والقول هبذا ّأايأ ما كان األمر فيه يقتضي أن يكون اخلطاب موجهاأ -
ابلطبع  -إىل املؤمنني ،5ومناسبة ذلك مع سابقه أنه سبحانه ملا وعدهم حبسن
مصريهم ىف قوله قبل( :ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون .فأما الذين آمنوا
وعملوا الصاحلات فهم ىف روضة حيّبون  ..الروم .. )15، 14/ل َقنهم شكر
نعمته إبقامة الصلوات يف أجزاء اليوم والليلة ،6و(سبحان) على هذا مصدر واقع
بدل فعل األمر ابلتسبيح ،والتقدير (فسبحان هللا سبحاانأ) وعليه خت ّرج رواية انفع
بن األزرق سالفة الذكر ،ويكون املراد بقوله (سبحان) أمر أبن يقولوا (سبحان
 1الرازي .205/4
 2اآللوسي  44/21جملد .12
 3السابق وينظر الرازي .447/12
 4ينظر التحرير  66/21جملد .10
 5وليس موجهاً  -كما زعم -إىل املشركني على طريقة االلتفات على ما سنذكر.
 6ينظر التحرير  66/21جملد .10
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هللا) وهو جماز كما قلنا عن الصالة ،أو كناية عنها ،ألن الصالة تشتمل على قول
(سبحان ريب العظيم  ..سبحان ريب األعلى).
وقد حدا القول جبعل املراد من التسبيح يف آية الروم التنزيه ومحل األمر
على ظاهره خالفاأ ملا ذكران من محل وتوجيه خطاب ...حدا أصحابه القائلني به
ألن يتعسفوا وجيعلوا اخلطاب يف قوله (متسون) و(تصبحون) و(تظهرون) اتبعاأ
للخطاب الذي قبله يف قوله( :هللا يبدأ اخللق ث يعيده ث إليه ترجعون ..
الروم ،)11/فيكون هبذا خطاابأ موجهاأ للمشركني على طريقة االلتفات من
ضمائر الغيبة املبتدئة من قوله( :أومل يتفكروا يف أنفسهم ما خلق هللا السموات
واألرض وما بينهما إال ابحلق وأجل مسمى وإن كثرياأ من الناس بلقاء رهبم
لكافرون .أومل يسريوا يف األرض فينظروا  ..الروم ،)9، 8/ويكون املقصود من
قول (سبحان هللا) إ نشاء تنزيه هلل عما نسبوه من العجز عن إحياء الناس بعد
موهتم ،وإنشاء ثناء عليه  ..علماأ أبن هذا اخلطاب يفصل بينه وبني األمر
ابلتسبيح ابإلمساء واإلصباح مخس آايت ،ويف ذلك فضالأ عما دلت القرائن
واآلايت على نقيضه ،من البعد والتكلف ما ال خيفى.
والزعم أبن الفاء يف قوله (فسبحان هللا) هي فاء الفصيحة وهي تقتضي
اتصال ما بعدها مبا قبلها ،يرد عليه أن هذا ليس شرطاأ فيها ،وهو إن سلم فإنه
ال ينايف كون اخلطاب آلهل اإلميان ،ولعل هذا ما أشار إليه أبو السعود بقوله:
"الفاء لرتتيب ما بعدها مبا قبلها ،أي إذا علمتم ذلك – يعين مصري من جاء
ذكرهم يف قوله جل وعال (وأما الذين كفروا وكذبوا آبايتنا ولقاء اآلخرة فأولئك يف
العذاب حمضرون  ..الروم  – )16/فسبحوا هللا تعاىل تسبيحه الالئق يف هذه
األوقات وامحدوه ،فإن اإلخبار بثبوت احلمد له تعاىل ووجوبه على املميزين من
أهل السموات واألرض يف معىن األمر به على أبلغ وجه وآكده" ،1أو أهنا
لالستئناف أو لالبتداء.
واالدعاء أبن األنسب واألغلب أو املتعني يف استعمال مصدر
(سبحان) ،أن جيعل اخلطاب فيه موجهاأ للمشركني لكثرة وروده يف القرأن على
هذا النحو يف مثل قوله( :سبحانه وتعاىل عما يشركون  ..يونس ،18/النحل،1/
الروم ،40/الزمر ،)67/وعلى ما تقضيه أقوال أئمة اللغة ..2ير ّده أيضاأ-
بضميمة القرائن واألدلة سالفة الذكر -هذه اآلية الكرمية من سورة الروم ،وكذا ما
 1تفسري أيب السعود 54 /7جملد .4
 2ينظر التحرير  65/21جملد.10
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جاء ىف حنو قوله جل ذكره ىف خماطبة نبيه حممد ( :وسبح حبمد ربك حني تقوم
 ..الطور ،)48/وقول األعشى يف داليته:
(وسبح على حني العشيّات والضحى).
ويف االعرتاض جبملة (وله احلمد يف السموات واألرض) يف آية الروم بني
الظروف إشعار أبن تسبيح املؤمنني هلل ليس ملنفعة تعود عليه سبحانه فهو الغين
عن العاملني ،بل ملنفعة املسبحني أنفسهم ،ألن هللا حممود يف السموات واألرض
من غري وقوع احلمد منهم ،فهو غين عن محدهم ،وقد أفاد تقدمي اجملرور يف (وله
احلمد) ،القصر االدعائي جلنس احلمد على هللا تعاىل ،ألن محده هو احلمد
الكامل على حنو قوهلم :فالن الشجاع .1
وتوسيطه بني أوقات التسبيح إمنا هو لالعتناء بشأنه واإلشعار أبن حقها
أن جيمع بينهما كما ينبئ عنه قوله تعاىل( :وحنن نسبح حبمدك  ..البقرة ،)30/
وقوله( :فسبح حبمد ربك  ..احلجر  ،98/والنصر  ،2)3/ولعل هذا يفسره ما
جاء عن عائشة قالت :كان رسول هللا  يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده:
(سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل) يتأول القرآن ،3وعنها أهنا فقدته 
ذات ليلة ،فظنت أنه ذاهب إىل بعض نسائه ،فتحستسه فإذا هو راكع أو ساجد
يقول( :سبحانك اللهم وحبمدك ،ال إله إال أنت) فقالت :أبيب أنت وأمي ،إين
لفي شأن وإنك لفي شأن آخر .4
 -2ما جاء يف حق األنبياء السابقني:
هذا وقد ورد يف التنزيل صدور األمر ابلتسبيح يف حق بعض األنبياء
السابقني لنبينا حممد  كما يف قوله جل شأنه يف حق زكراي عليه السالم( :قال
رب اجعل يل آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أايم إال رمزاأ واذكر ربك كثرياأ
وسبح ابلعشي واإلبكار  ..آل عمران ،)41/وقوله( :قال رب اجعل ىل آية قال
آيتك أال تكلم الناس ثالث ليال سوايأ .فخرج على قومه من احملراب فأوحى
إليهم أن سبحوه بكرة وعشياأ  ..مرمي ،)11،10/وكذا قوله ىف حق نىب هللا داود
عليه السالم بعد توجيه اخلطاب خلامت املرسلني ( :اصّب على ما يقولون واذكر
 1ينظر التحرير  66 /21جملد 10والرازي.451 /12
 2ينظرتفسري أيب السعود  54 /7جملد .4
 3رواه أمحد والبخاري ومسلم.
 4رواه أمحد ومسلم والنسائي.
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عبدان داود ذا األيد إنه أواب .إان سخران اجلبال معه يسبحن ابلعشي واإلشراق
 ..ص.)18 ،17/
وقد كان ألمر التسبيح الصادر من هللا على سبيل اإللزام ىف حق نبيي هللا
زكراي وداود ،ما يستدعي التعجب من بديع صنع هللا ،ويستوجب – من ثّ -
التسبيح على ما أعطى سبحانه من نعم وما أسبغ من فضل ،فقد طمع زكراي عليه
السالم  -بعد أن رأى أن هللا يرزق مرمي عليها السالم فاكهة الشتاء يف الصيف،
وفاكهة الصيف يف الشتاء ،أن يرزقه هللا الولد ،وهو وإن كان شيخاأ كبرياأ قد وهن
منه العظم ،واشتعل فيه شيب الرأس ،وكانت امرأته هي األخرى مع ذلك كبرية
وعاقراأ ،إال أنه مل يقطع الرجاء يف نيل ما أتمله وصبت نفسه إليه ،ثقة منه يف رمحة
هللا وقدرته على خرق نواميس الكون ،فراح يسأل ربه ويناديه نداء خفياأ وكان
اجلواب الفوري ،املاثل هو ودعاؤه يف قول هللا تعاىل( :رب هب ىل من لدنك ذرية
طيبة إنك مسيع الدعاء .فنادته املالئكة وهو قائم يصلي ىف احملراب أن هللا يبشرك
بيحىي  ..آل عمران. )29 ،28/
وقد أعرب بعض املفسرين عن مدى تعجبهم لطلب زكراي ،ودعاهم ذلك
ألن يقولوا إمنا أخفى دعاءه  -يعين املفاد من قوله تعاىل( :إذ اندى ربه نداء خفياأ
 ..مرمي -)3/لئال ينسب يف طلب الولد إىل الرعونة لكّبه ،كذا حكاه املاوردي،
وكان الوازع لدى زكراي عليه السالم خوفه أن تتصرف عصبته من بعده يف الناس
تصرفاأ سيئاأ ،فسأل هللا ولداأ يرثه يف النبوة ويرث من آل يعقوب ويكون مرضياأ
عند ربه ،واستجاب هللا دعاءه وكان من عجيب ما انتابه من إجابة هللا له ،أن
طلب من ربه أن جيعل له عالمة يستدل هبا على وجود الولد منه كيما تستقر
نفسه ويطمئن قلبه ،ولتلك أجابه سبحانه أيضاأ و(قال آيتك أال تكلم الناس
ثالثة أايم إال رمزاأ واذكر ربك كثرياأ وسبح ابلعشي واإلبكار  ..آل عمران،)41 /
أي جعلت آيتك اليت طلبت ،أن حتبس لسانك عن الكالم ثالثة أايم بلياليهن
سوي قال ابن عباس وجماهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة
وأنت صحيح
ّ
وغري واحد ،اعتقل لسانه من غري مرض وال علة ،وقال ابن زيد بن أسلم كان
يقرأ ويسبّح وال يستطيع أن يكلم قومه إال إشارة ،وهلذا قال يف آية مرمي (فخرج
على قومه من احملراب) يعين الذي بشر فيه ابلولد (فأوحى إليهم) إبشارة خفيفة
سريعة (أن سبحوا بكرة وعشياأ) موافقة له فيما أمر به يف هذه األايم الثالثة زايدة
على أعماله وشكراأ هلل على ما أواله ،كذا قال جماهد ووهب وقتادة ،1وحيتمل
 1ينظر تفسري ابن كثري 114/3وما بعده والرازي .413/10
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أهنم كانوا يصلون معه يف حمرابه هاتني الصالتني فكان خيرج إليهم فيأذن هلم –
يعين بكالم  -فلما اعتقل لسانه خرج إليهم كعادته فأذن هلم بغري كالم".1
ولكون األمر يف حق داود ال يقل غرابة عما كان يف حق زكراي فقد
جل جالله ،وعن
استوجب هو اآلخر تسبيحاأ وتنزيهاأ لصاحب القوى والقدر ّ
غرابة ما يف أمره يقول سبحانه( :إان سخران اجلبال معه) أي جعلناها مصاحبة له
منقادة ذلوالأ كاجلمل األنف (يسبحن ابلعشي واإلشراق).
وقد تباينت كلمة أهل العلم يف شأن التسبيح يف حق هذين النبيني
املباركني -عليهما وعلى نبينا أفضل السالم وأزكى التسليم  -فارأتى بعضهم أن
املراد ابلتسبيح يف حقهما هو التسبيح اللساين بقول (سبحان هللا) ،فحملوا
كل
بذلك ،األمر على ظاهره  ..والوجه فيه مبقتضى قوهلم ،أن العادة جارية أن ّ
من رأى أمراأ عجب منه أو رأى فيه بديع صنعة أو غريب حكمة يقول (سبحان
هللا  ..سبحان القادر املقتدر) ،وهكذا كان األمر يف حقهما فزكراي ملا رأى
حصول الولد من شيخ وعاقر ،عجب من ذلك فسبح وأمر قومه ابلتسبيح،
ومبثل ذلك فعل داود عندما عاين اجلبال تؤوب معه وتشاركه  -بطريق االقتداء
به  -عبادة هللا تعاىل وتقديسه.
وذهب الراسخون منهم إىل أن "املراد ابلتسبيح الصالة جمازاأ بعالقة
االشتمال ،وهو املروي عن ابن عباس وقتادة ومجاعة"2وهذا يعين أن مثة صالة
خاصة هبم كانت تؤدى  -كما سبقت اإلشارة  -يف هذين الوقتني ،بواقع ركعتني
يف أول النهار وركعتني يف آخره ،والظاهر أن هذه من بقية ما ورثوه عن
إبراهيم  … وقد كان نبينا صلوات هللا وسالمه عليه ،يقتدي هبما وبه يف
صالته طوال فرتة بقائه مبكة قبل أن تفرض عليه الصلوات اخلمس ،لكوهنما
ولكونه داخلني فيمن قال سبحانه يف حقهم آمراأ (أولئك الذين هدى هللا
فبهداهم اقتده  ..األنعام ،)90/يقول البوطي" :كان عليه السالم قبل مشروعية
الصالة يصلي ركعتني صباحاأ ومثليهما مساء 3كما كان يفعل إبراهيم .1" 
 1الرازي  413/10بتصرف.
 2اآللوسي  103/16جملد .9
 3والزعم أبهنما كانتا ركعتني يف أي وقت اتفقت كما روي عن احلسن [ينظر الكشاف
217/3واآللوسي  44/21جملد  118/24 ،12جملد  13والبيضاوي وحاشيته 380/7
 ]274/8،يرده تعيني وقتيهما ابلعشي واإلبكار ...وما ذكر يف نظم الدرر من أن الصالتني كانتا
الصبح والعصر ،و"أنه مل يكن أمر يف أول اإلسالم بغريمها ،وهبما أمر من كان قبلنا ،ومها أفضل
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واحلق أن األدلة اليت اتكأ عليها أولئك الراسخون من غري ما ذكران،
ترشح القول حبمل التسبيح على الصالة ،بل وترجح من كفة الذهاب إىل أن
األولني منهما ميثالن يف شريعتنا ركعيت الضحى ،فقد ذكروا أن ختصيص هذين
الوقتني ابلذكر واختصاصهما مبزيد شرف ،وشدة املوافقة فيهما لقوله تعاىل( :أقم
الصالة طريف النهار  ..هود )114/يصلح أن يكون سبباأ لتعيينهما للصالة
والعبادة ،فإن لفضيلة األزمنة واألمكنة أثراأ يف فضيلة ما يقع فيهما من العبادات
وهذا أصفى ،2ويشعر به جميئ األمر ابلتسبيح يف آية آل عمران عقب األمر
ابلذكر الكثري ،والتصريح فيها بقيام زكراي  يف حمراب الصالة ،وذلك يف
قوله( :فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب  ..آل عمران ،)39/وكذا قوله
يف آية مرمي( :فخرج على قومه من احملراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياأ
/ ..مرمي ،)11كما يشعر به تقييد الوقتني ابلباء كما يف آييت آل عمران و ص،
أو ابلظرفية كما يف آية مرمي ،وكذا االحتجاج على مشروعية صالة الضحى آبية
(ص).
ففضالأ عما اتفق املفسرون عليه من جواز إطالق التسبيح عليها بقوهلم
عنها( :سبحة الضحى) أي صالة الضحى ،ومبا روي عن عائشة يف شأهنا( :وإين
ألسبحها) أي ألصليها ،3فقد ورد ما يدل صراحة على أهنا هي بعينها ،من ذلك
ما جاء عن أم هانئ قالت( :دخل علينا رسول هللا  فدعا بوضوء فتوضأ ث
صلى الضحى ،وقال اي أم هانئ هذه صالة اإلشراق) ،4وعن طاووس عن ابن
عباس قال :هل جتدون ذكر صالة الضحى يف القرآن ،قالوا :ال ،فقرأ (إان سخران
اجلبال معه يسبحن ابلعشي واإلشراق) ،وقال :كان يصليها داود عليه السالم،
وقال( :مل يزل يف نفسي شيئ من صالة الضحى حىت وجدهتا يف قوله( :يسبحن
ابلعشي واإلشراق) ،5وهي رواية عبد الرزاق وعبد بن محيد عن عطاء اخلراساين
عنه ،ويف رواية أخرى عنه :ماعرفت صالة الضحى إالهبذه اآلية ،واثلثة أخرجها
الطّباين يف األوسط وابن مردويه عنه أيضاأ قال :كنت أمر هبذه اآلية (يسبحن
الصلوات ،وكانتا ركعتني ركعتني" [نظم الدرر  ، ]276/8يرد عليه ما جاء يف آية (ص) من قوله
تعاىل( :ابلعشي ابإلشراق) ،إذ من املعلوم أن الصبح إمنا يكون قبل شروق الشمس.
 1فقه السرية ص.116
 2ينظر اآللوسي 257/23جملد  13والرازي .205/4
 3الرازي .413/10
 4أخرجه الطرباين كما يف اجملمع 238/2والسيوطي يف الدراملنثور 298/5وابن مردويه
مرفوعاً وكرره موقوفاً ،وقال اهليثمي :فيه حجاج بن نصري ،ضعفه املديين ومجاعة ووثقه ابن معني
وابن حبان.
 5الرازي 296/13وينظر الكشاف 364/3وابن كثري.30/4
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ابلعشي واإلشراق) ،فما أدري ما هي حىت حدثتين أم هانئ ،أن رسول هللا 
صلّى يوم فتح مكة صالة الضحى مثان ركعات  ..فقال ابن عباس  :ظننت ان
هلذه الساعة صالة لقوله تعاىل( :يسبحن ابلعشي واإلشراق) ،وألهل األثر
واحلديث يف صالة الضحى كالم طويل ،وقد ورد فيها كما قال الشيخ ويل الدين
العراقي أحاديث كثرية مشهورة حىت قال حممد بن جرير الطّبي :إهنا بلغت مبلغ
التواتر ومن ذلك حديث أم هانئ الذي يف الصحيحني ،وكذا ما رواه أبو داود
من طريق كريب عنها ،أهنا قالت :صلّى عليه الصالة والسالم سبحة الضحى،
مرة عنها أيضاأ ،وفيه ث صلى مثاين ركعات
ومسلم يف كتاب الطهارة من طريق أيب ّ
سبحة الضحى ،وابن عبد الّب يف التمهيد من طريق عكرمة بن خالد أهنا قالت:
قدم رسول هللا  مكة فصلى مثان ركعات ،فقلت ما هذه الصالة؟ قال :هذه
صالة الضحى.1
والزعم أبن تلك الصالة كانت صالة شكر من قبل النيب  لذلك
الفتح العظيم صادفت ذلك الوقت ،أو أهنا كانت قضاء عما شغل به  تلك
الليلة من حزبه فيها ،خالف ظاهر اخلّب السابق عنها ،2وما جاء عن عائشة بنفي
صالة النيب هلا محله القائلون ابإلثبات ،على نفي رؤيتها رمبا يف بداية مشروعيتها،
وذلك ملا ورد عنها بعد ذلك من إثبات كما يف حنو ما رواه مسلم وأمحد وابن
ماجة أهنا قالت :كان رسول هللا  يصلي الضحى أربعاأ ،ويزيد ما شاء هللا تعاىل
 ..وقد شهد أيضاأ أبنه عليه الصالة والسالم كان يصليها على ما قال احلاكم،
أبو ذر الغفاري وأبو سعيد وزيد بن أرقم وأبو هريرة وبريدة األسلمي وأبوالدرداء
وعبد هللا بن أيب أوىف وعتبان بن مالك وعتبة بن عبد السلمي ونعيم بن مهام
الغطفاين وأبو أمامة الباهلي وأم هانئ وأم سلمة .ومن القواعد املعروفة أن املثبت
مقدم على النايف ،على أن رواية اإلثبات أكثر بكثري من رواية النفي وأتويلها
أهون من أتويل غريها ،ومتام الكالم يف ذلك يف كتب احلديث والفقه وحسبنا منه
ما ذكران مما اقتضاه املقام.3
واحلق أن ماسيق قبالأ من أمر الصالتني اللتني كان يؤديهما زكراي يف
حمرابه وأمر هبما قومه ،وما ذكر هنا يف حق داود عليه السالم ،وماقيل يف أمر
صت على طريق املدح علم
استنباط املفسرين من أنه حيث كانت صالة لداود وق َ
منه مشروعيتها ،وأنه عليه السالم كان يصلي مسبحاأ فيهما … ملما يستجمع
منه كيفية صالة من كان قبلنا ويستشف من خالله أن صالة البكرة أو اإلشراق
 1ينظر روح املعاين257/23جملد .13
 2ينظر السابق.
 3السابق 256 ،258 ،257/23جملد ..13واحلواشي الشهابية.136/8
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كانت – ابإلضافة إىل ركعتني أخريني وقت العصر ابلعشي – مفروضة يف حق
األمم السابقة ،وأن ذلك أضحى شرعاأ لنا حىت فرضت الصلوات اخلمس،
فصارت ركعتا اإلشراق بعد فرض الصلوات سنة يف حق هذه األمة ،وأن هذا
العمل – مبوجب قوله تعاىل يف حق نبينا( :أولئك الذين هدى هللا فبهداه اقتده ..
األنعام ،)90/وقوله يف حق أمته( :لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن
كان يرجو هللا واليوم اآلخر  ..األحزاب ،)21/ومبوجب تقرير شرعنا هلا إضافة
ملا خص هللا هذه األمة ونبيها به – ملزم لنا ويعمل به.
كما يستكنه مما سبق أن ما روي يف الصحيح عن عائشة من أن الصالة
فرضت ركعتني فلما قدم رسول هللا  املدينة أقرت صالة السفر وزيد يف صالة
احلضر ..1مرجح ملا قلنا من أن الصالة املفروضة يف بداية األمر – أعين قبل
فرضية الصلوات اخلمس ،وطوال فرتة بقائه  مبكة  -كانت ركعيت الضحى
ومثليهما ابلعشي ،وبعد األمر ابخلمس ليلة اإلسراء أقرت الرابعية منها على حاهلا
ركعتني ركعتني يف السفر وزيدت يف احلضر ،وعليه فما نقل عن أيب العالية من أن
الصالتني الواجبتني يف ابتداء احلال كانتا متعينتني – وحتديداأ  -بصالة الصبح
والعصر ،2فيه نظر.
وهذه وإن كانت إطالة ألمر فقهي إال أن الذي دعى إليها كثرة ما دار
بني أهل التأويل من لغط حول جمازية التسبيح يف اآلايت اليت مرت بنا ،فهي
إطالة استدعاها املقام والقصد منها إثبات صحة ما ارأتيناه من محل التسبيح
على املعىن اجملازي له وهو الصالة.
هذا وقد أورد احلافظ ابن كثري طرفاأ مما كان عليه نيب هللا داود من أمر
العبادة مما يعد معلماأ هلذه األمة ،وزاداأ هلا يف طريقها إىل هللا ،كما أفاد يف تفسريه
أن جوانب تعبده عليه السالم مل تكن قاصرة على ما ذكران من صالة ركعتني بكرة
ومثليهما عشياأ ،ونقل عن قتادة قوله( :أعطي داود عليه الصالة والسالم قوة يف
العبادة وفقهاأ يف اإلسالم) ،وذكر أنه (كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر)
وهذا اثبت يف الصحيحني عن رسول هللا  يف قوله( :أحب الصالة إىل هللا
صالة داود ،وأحب الصيام إىل هللا عز وجل صيام داود ،كان ينام نصف الليل

 1أخرجه البخاري 1090، 350ومسلم685وأبو داود1198والنسائي226، 225/1
وأمحد234/1والبيهقي143/3وكلهم عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها.
 2ينظر الرازي.594/11 ،413/10
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ويقوم ثلثه وينام سدسه ،وكان يصوم يوماأ ويفطر يوماأ ،وال يفر إذا القى ،وإنه كان
ّأواابأ) وهو ال َر َجاع إىل هللا عز وجل يف مجيع أموره وشئونه.1
 -3ما تعلق بتسبيح اجلبال وسجود الظالل:
وعلى حنو ما كانت داللة التسبيح يف حق نيب هللا داودعليه السالم
جمازية ،كذا كانت داللته يف حق اجلبال جمازية أيضاأ ،وهذا من البداهة مبكان ،بله
أن اجملاز يف حق داود منصرف كما قلنا إىل معىن الصالة ،لكون التسبيح جزءاأ
منها فهي عالقة جزئية جملاز مرسل … بينا هو يف حق اجلبال له داللة مغايرة،
وانقيادا حيمل معىن الطواعية
فهو جتوز عن التسخري واالنقياد وإن كان تسخرياأ
أ
على ما يدعو إليه نسق اآلية ويدل عليه قوله سبحانه( :ث استوى إىل السماء
وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعاأ أو كرهاأ قالتا أتينا طائعني ..
فصلت ،)11/فالفعل (يسبح) الواقع من نيب هللا داودعليه السالم واملوصوف به
اجلبال ،مستخدم يف غري ما وضع له يف اصطالح التخاطب ،ومستعمل يف حقهما
مبعناه اجملازي ،وإن اختلفت داللة اجملاز فيهما كلٌّ حبسبه.
ونظري هذا يف احلمل على اجملاز والقول به جعل التسبيح مبعىن الرتجيع،
فإن التأويب2الذي جاء مرادفاأ للتسبيح هو يف اللغة مبعىن الرتجيع وترديد
الصوت ،وعليه فتكون اجلبال الشاخمات قد أمرت من قبل القادر املقتدر
واقتداء به ،ويكون املراد من
رجع معه وجتيبه أبصواهتا وتسبح تبعاأ له
سبحانه أن ت ّ
أ
اآلية ،اإلخبار بـ"أنه تعاىل سخر اجلبال معه عند إشراق الشمس وآخر النهار،
كما قال عز وجل (ايجبال أويب معه والطري  ..سبأ" ،3")10/وكذلك كانت
الطري تسبح بتسبيحه وترجع برتجيعه إذا مر به الطري وهو سابح يف اهلواء فسمعه
وهو يرتمن بقراءة الزبور ،اليستطيع الذهاب بل يقف يف اهلواء ويسبح معه".4
وأغرب صاحب (اجلمل) حني جعل التسبيح جمازاأ عن السري ،أي أهنا
كانت تسري إىل حيث يريد فيكون قد جعل السري تسبيحاأ للداللة على كمال
قدرة هللا تعاىل وحكمته ،أوعلى اعتبار أن (يسبحن) من السباحة فيكون املعىن:
 1ينظر ابن كثري.29/4
 2مصدر آب مبعىن رجع،وجيوز فيه:أوابً وأوبة وأيبة وإايابً ومآابً[ينظرلسان العرب
166/1مادة (أوب) ،كما ينظر1591/3مادة(رجع)].
 3تفسري ابن كثري.29/4
 4السابق وينظر .543/3
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سريي معه ابلنهار كله ،1فإن هذا وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ يف اللغة
والسرى سري الليل كله ،إال أن السياق
على اعتبار أن التأويب سري النهار كلهّ ،
يف اآلية اليساعده ،وأغرق يف اإلغراب من ذكر أن التسبيح يف حق اجلبال إمنا
هو تقديس بلسان احلال! إذ ال اختصاص بتسبيحهن احلايل ابلوقتني ،وكذا ال
اختصاص له حينئذ بكونه معه ،كما أن التقييد ابلوقتني املذكورين أيابه.2
ونظري ذلك يف الغرابة جعل التسبيح للجبال جمازاأ عن الفيئ ،فإن هذا
املعىن اليسوغ حبال جعله جمازاأ عن التسبيح وإن استقام جعله جمازاأ عن السجود،
وليس هذا األخري قاصراأ على اجلبال بل يعمها وغريها مما يتأتى أن يكون له فيئ
ظل ،لذا جاء التعبري به يف قوله تعاىل( :أمل ترأن هللا يسجد له من يف السموات
أو ّ
ومن يف األرض والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب ..
احلج .)18/يقول أبو العالية فيما نقله عنه احلافظ ابن كثري" :ما يف السماء جنم
وال شجر وال قمر إال يقع هلل ساجداأ حني يغيب ث ال ينصرف حىت يؤذن له
فيأخذ ذات اليمني حىت يرجع إىل مطلعه ،وأما اجلبال والشجر فسجودمها بفيئ
ظالهلما عن اليمني والشمائل".3
واحلاصل أن السجود للجبال يصح جعله جمازاأ عن الفيئ ،ألنه الوجه
فيه لالختصاص لكونه واقعاأ منها ومن غريها على كل حال ،أما التسبيح الذي
صت به مع داوود فله وجه آخر هو ما ذكرانه آنفا واستقر عليه أمران.
خّ
ويف التعبري ابملضارع (يسبحن) يف حقهن والعدول به عن (مسبّحات)
مع أن األصل يف احلال اإلفراد ،داللة على جتدد التسبيح حاالأ بعد حال ،نظري
ما وقع يف قول األعشى:
لعمري لقد الحت عيون كثرية إىل ضوء انر يف يفاع حترق
فلصيغة الفعل خصوصية يف الداللة على حدوثه ،وال كذلك اسم
الفاعل.4
وجيئ التعبري ابلظرف يف قوله تعاىل( :إان سخران اجلبال معه) متناغماأ مع
السياق وكاشفاأ عن عظمة هللا وتفرده ابخللق واإلجياد ،ومسوقاأ مساق التعليل
 1ينظر ابن كثري  543/3والرازي 296/13واآللوسي  256/23جملد .13
 2ينظر اآللوسي  256/23جملد .13
 3ابن كثري .217/3
 4ينظر الكشاف 346/3واآللوسي  256/23جملد .13
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لقوة داود  يف الدين وأوابيته إىل مرضاته جل يف عاله ،ومؤكداأ يف الوقت
ذاته على مدى املشاركة يف أتدية هذه املهمة اجلليلة ،مهمة التنزيه والتقديس
لقيوم السموات واألرض.
والشيئ ابلشيئ يذكر فإن املتأمل آلية الرعد( :وله يسجد من يف
السموات واألرض طوعاأ وكرهاأ وظالهلم ابلغدو واآلصال  ..الرعد ،)15/جيد
مصداق مابني أيدينا ،فقد خص فيئ الظالل  -مبا فيها ظالل اجلبال  -ابلسجود
دون التسبيح لكونه األدوم واألبقى وألنه األظهر ،لذا ساغ جعله  -أعين
السجود -جمازاأ عن الفيئ ،قال جماهد" :سجود كل شئ فيؤه وذكر اجلبال فقال:
سجودها فيؤها".1
ولعدم اختصاص أهل الكفر بسجود ظالهلم ابلغدو واآلصال ،تنوزع يف
محل املعىن يف آية الرعد على احلقيقة أو اجملاز مبا مل يتنازع عليه يف محل تسبيح
اجلبال على اجملاز يف آية ص ،حىت ذهب بعضهم إىل القول ابجلمع يف آية الرعد
بني احلقيقة واجملاز ،وعلق أبو السعود على ذلك ابلقول أبنه "الخيفى ما يف
الشقوق من النظر" ،2ومنشأ النزاع يكمن يف ضمري (ظالهلم) العائد ـ كما يفيده
السياق يف اآلية  -على الكفار والتعبري عن سجودها بقوله( :كرهاأ) ،أمر
مستغرب إذ أىن لظالهلم أن ختص ابلسجود ويتحقق فيها معىن االنقياد وأصحاهبا
أصالأ ال يتأتى منهم سجود قط؟ وأىن ملن هذا حاهلم أن جيعلوا يف مقابلة من
عناهم سبحانه بقوله( :وهلل يسجد من السموات واألرض) وهو شامل ـ ابلطبع ـ
ملن أتوه طوعاأ من املالئكة وصاحلي اإلنس واجلن وهم الذين يتصور منهم
السجود على جهة احلقيقة؟.
فمن قائل ممن محل املعىن على ظاهر معناه ،إن املراد حقيقة السجود
فإن الكفرة حالة االضطرار خيصونه سبحانه ابلسجود كما جاء يف قوله تعاىل:
(فإذا ركبوا يف الفلك دعوا هللا خملصني له الدين  ..العنكبوت ،)65/ومن قائل
جبواز أن خيلق هللا يف الظالل أفهاماأ وعقوالأ تسجد هبا هلل كما خلقها للجبال حني
اشتغلت ابلتسبيح وظهر فيها آاثر التجلي كذا ذكره ابن األنباري ،ومن قائل:
إنه عّب ابلطوع عن سجود املالئكة عليهم السالم واملؤمنني ،وابلكره عن سجود
من ضمه السيف إىل اإلسالم فراح يسجد هلل نفاقاأ.

 1تفسري ابن كثري .589/3
 2ينظر تفسري أبو السعود  12/5جملد.3
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بيد أن هذه األقوال مجيعاأ يعكر صفوها مساق اآلية ،فهي تنبئ أبن العامل
كله مقهور هلل خاضع ملا أراده منه ،مقصور على مشيئته اليكون منه إال ما قدر،
وأن الذين يعبدون غريه ويقصدون سواه كائنا من كانوا داخلني حتت القهر ،ويدل
على هذا تشريك ظالهلم يف السجود ،وهي ليست أشخاصاأ يتصور منها السجود
ابهليئة املخصوصة ،ولكنها داخلة حتت مشيئته تعاىل يف اإلمداد والتقلص والفيئ
والزوال فهو يصرفها حسبما أراد ،كما قال( :أومل يروا إىل ما خلق هللا من شئ
يتفيؤ ظالله عن اليمني والشمائل سجداأ هلل  ..النحل ،)48/غاية ما هنالك أن
يف ذكرها إشعار أبهنا بريئة منهم ومن فعاهلم القبيحة ،ويف ذلك إعالم على عظمة
جل وعال الذي دانت له املخلوقات أبسرها وخضع له كل شيئ.
اخلالق ّ
كما يعكر صفو القول ابختصاص سجود الكافر حال الضرورة والشدة
هلل سبحانه أن ذلك ال جيدي ،فإن سجوده للصنم حال االختيار والرخاء خمل
ابلقصر املستفاد من تقدمي اجلار واجملرور يف قوله( :وله يسجد من يف السموات
واألرض  ..الرعد ،)15/وقوله( :وهلل يسجد ما يف السموات وما يف األرض من
دابة  ..النحل ،)49/ويلحق ابلكافر فيما ذكران املنافق الذي مل خيلص يف
سجوده هلل ،كذا يعكر صفو القول أبن هللا خيلق يف الظالل أفهاماأ وعقوالأ تدرك
معىن السجود وتفعله ،وقياسها يف ذلك على اجلبال ،أن اجلبال ميكن أن يكون له
الظل فعرض اليتصور قيام احلياة به ،وإمنا يكون
عقل بشرط تقدير احلياة أما ّ
سجوده مبيله من جانب إىل جانب واختالف أحواله ـ سيما يف الوقتني اللذين
يظهر فيهما ذلك بوضوح ـ كما أراد سبحانه.
واخلليق ابلقبول محل السجود يف حق الكفارعلى االنقياد ـ أي على اجملازـ
والوجه البالغي يف ذلك ،أن حتقيق انقياد الكل هلل تعاىل يف اإلبداع واإلعدام،
أدخل يف التوبيخ على اختاذ أولياء من دونه سبحانه ،من حتقيق سجودهم له جل
وعال ،والنكتة يف ختصيص انقياد العقالء املدلول عليه بقوله يف آية الرعد (من)
ابلذكر مع كون غريهم أيضاأ كذلك ،أهنم العمدة وانقيادهم دليل على انقياد
غريهم ،والوجه يف ختصيص الغدو واآلصال ابلذكر مع أن انقياد الظالل متحقق
يف مجيع أوقات وجودها ،ظهور ذلك فيهما.1

اثنياأ :ما جيمل فيه محل التسبيح بطريف النهار على احلقيقة
وإن كان من محل للتسبيح على ظاهره وعلى ما هو األصل املعهود فيه
واملعلوم ،من ذكر اللسان بقول (سبحان هللا) واعتقاد تنزيهه سبحانه من السوء،
 1ينظر السابق وينظر اآللوسي  182/13جملد.8
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والثناء عليه ابخلري ال سيما يف وقيت الغدو واآلصال ملا يتجدد فيهما من نعم هللا
الظاهرة  ..فهو ميثل فيما أومأت إلفادته دالالت السياق وقرائن األحوال يف حنو
قوله تعاىل( :إان أرسلناك شاهداأ ومبشراأ ونذيراأ .لتؤمنوا ابهلل ورسوله وتعزروه
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيالأ  ..الفتح ،)8،9/وقوله( :اي أيها الذين آمنوا
اذكروا هللا ذكراأ كثرياأ وسبحوه بكرة وأصيالأ  ..األحزاب ،)42/وقوله( :واذكر
اسم ربك بكرة وأصيالأ .ومن الليل فاسجد له وسبحه ليالأ طويالأ ..
اإلنسان.)26 ،25/
 )1آية الفتح واملناسب لعود الضمري يف معطوفاهتا:
أورد اآللوسي يف آية الفتح وحتديداأ يف قوله منها( :وتسبحوه) قراءة ابن
مسعود وابن جبري( :وتسبحوا هللا) ،كذا ابالسم اجلليل مكان الضمري ،1وتلك –
لعمري -قرينة كافية تدعو لعدم االلتفات لرأي القائلني بعود الضمائر الثالث يف
(وتعزروه وتوقروه وتسبحوه) إىل الرسول  ،وعلى رأس هؤالء اإلمام البقاعي يف
نظم الدرر ،ليكون املعىن على زعمه وزعمهم( :أرسلناه إليكم لتؤمنوا به وتعينوه
على كل من انوأه وجتتهدوا يف حسن اتباعه ويف تبجيله وإجالله ،وتنزهوه عن كل
وصمة من إخالف الوعد بدخول مكة والطواف ابلبيت احلرام وحنو ذلك ،2إذ يف
أتويل األخري من هذه املعطوفات الثالثة على هذا املعىن من التكلف ما ال خيفى.
على أن عود الضمري يف األولني منها أي يف قوله جل شأنه (:وتعزروه
وتوقروه) ألقرب مذكور أعين للرسول  لقوله قبلها( :لتؤمنوا ابهلل ورسوله) ..
مع كاف اخلطاب العائد عليه أيضاأ يف قوله قبل( :إان أرسلناك شاهداأ ومبشراأ
ونذيراأ  ..الفتح ،)8/ملما يوهن هو اآلخر -بضميمة ما أتكد لنا من عوده يف
(تسبحوه) إىل هللا يف القراءة سالفة الذكر -من شأن امليل إىل جعل الضمائر
الثالث هلل سبحانه ،وهو ما ترجح لدى الزخمشري واآللوسي والبيضاوي
والطاهر 3ومن لف لفهم وحجل بقيدهم ،لكون املعىن حينذاك :أرسلناه إليكم
لتنصروا هللا وتوقروه وتعظموه وتنزهوه ،إذ يف تقدير اآلية على هذا النحو من
اإلخالل ابملعىن وبعود الضمائر يف (وتعزروه وتوقروه) ومن استعمال كلمة التعزير
ابلذات اليت هي يف معىن اإلعانة واإلمداد أبسباب القوة اللتني حاشاه سبحانه أن
يتصف هبما لكوهنا مما ال يليق جبالل هللا وعظمة سلطانه  ..ما ال خيفى.
 1ينظر روح املعاين146/26جملد.14
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والعجب كل العجب أن جينح أئمة التفسري إىل مثل هذا القول املؤدي
إىل هذه اللوازم الشنيعة ،بل واملفضي إىل ما هو أشنع منها مبا ورد يف الكلمة من
قراءات أخرى ،فقد "قرأ اجلحدري (تعزروه) بفتح التاء وضم الزاي خمففاأ ،ويف
رواية عنه فتح التاء وكسر الزاي خمففاأ ،وروي هذا عن جعفر الصادق  ، وقرأ
بضم التاء وكسر الزاي خمففاأ ،وقرأ ابن عباس وحممد بن اليماين( :تعززوه) بزاءين
من العزة أي جتعلوه عزيزاأ ".1
والزعم بضرورة القول هبذا" ،لئال يلزم فك الضمائر من غري ضرورة"،
على ما ادعاه اآللوسي ،وأورده الشهاب يف حاشيته على البيضاوي ،2وكذا الزعم
أبن "من فرق الضمائر فقد أبعد" على ما ذكر الزخمشري ،3زعم ابطل ،ذلك أن
فك الضمائر والذهاب مذهب عود األولني منها إىل الرسول صلوات هللا وسالمه
عليه وعود الثالث إليه سبحانه  -فضالأ عن تعني القول به لداللة السياق من
خالل املعىن وعود الضمائر ،وللقراءة الواردة عن ابن مسعود وابن جبري -هو من
الطي والنشر ،أو ما يسمى ابللف والنشر ،وهذا من أعظم أبواب احملسنات
املعنوية يف علم البديع ،وهو على ما ذكر البالغيون :أن يذكر متعدد  -كما هو
لكل من
احلال يف النظم الكرمي( :وتعزروه وتوقروه وتسبحوه)  -ث يذكر ما ّ
لكل واحد
أفراده شائعاأ من غري تعيني اعتمادأ على تصرف السامع يف متييز ما ّ
منها ،ورده إىل ما هو له ،وهو يف هذه اآلية  -على ما ترجح لدينا  -يتمثل يف
جعل األولني عائداأ إىل الرسول ،ويف األخري راجعاأ إىل هللا ،ويف العود على هذا
النحو من هتيئة النفوس وإعدادها كيما تتلقى ما يذكر من النشر العائد يف اآلية
إىل اللف قبالأ  ..ما فيه ،وحسب صاحب الذوق البالغي أن يدرك كيف وقع
العود على الطريقة الذي ذكران موقعه ،وكيف متت الفائدة على أمت وجه وأحسنه،
وحتقق الغرض أببلغ ما يكون ،وحسبه كذلك أن أيتنس للوقوف على مجال هذا
الصبغ من البديع ،بتالوة قوله سبحانه( :ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله  ..القصص ،)73/وقوله( :فمحوان آية الليل
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضالأ من ربكم ولتعلموا عدد السنني واحلساب
 ..اإلسراء ،)12/وقول ابن الرومي مادحاأ:
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آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم
فيها معـامل للهدى ومصـابح

يف احلادثـات إذا دجـون جنوم
جتلوا الدجى واألخرايت رجوم

1

فإذا ما تقرر هذا – وهو متقرر مبشيئة هللا تعاىل – فإن األليق ملعىن
التسبيح يف اآلية الكرمية من سورة الفتح ،أن جيعل املعىن فيه على ظاهره ،وقد
تنبه هلذا ونوه إليه الدامغاين 2وله يف ذلك حق فاملقام مقام تعجب واآلية مدنية
عشي ،وليس
وليس فيها ما يدعو إىل القول ّ
حبث املؤمنني على صالة بغداة أو ّ
فيها كذلك ما يشري من قريب أو بعيد إىل تواقيت للصالة على حنو ما سبق يف
آايت هود وطه والروم ،وأتيت التسبيح فيها من املؤمنني للرسول  يف البكرة
واألصيل أعين يف الوقتني املخصصني لذلك فيما جيئ عادة إلفراد هللا سبحانه
ابلتقديس إجالالأ وتعظيماأ وتنزيهاأ ،أمر ال يقبله من له مسكة من عقل.
فال جرم إذن واحلال هكذا من جعل األمر ابلتسبيح حبمد هللا مسوقاأ
حلث املؤمنني ،والصحابة منهم على جهة اخلصوص ،على تنزيهه سبحانه والثناء
عليه مباهو أهل ،أن أرسل فيهم نبيه حممد  شاهداأ ومبشراأ ونذيراأ ،و(إذ بعث
فيهم رسوالأ من أنفسهم يتلوا عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن
كانوا من قبل لفي ضالل مبني  ..آل عمران ،)164/وذلك يستلزم أن يكون
وتقووا من أزره وتعينوه على
التقدير يف اآلية واملعىن :أرسلناه إليكم لتؤمنوا به ّ
إظهار دينه على كل دين ،وعلى مناصرة دعوته ،ومتنعوا عنه كل ما يكيده -
مبالغني يف ذلك  -ابليد واللسان والسيف واجلنان ،وأن تؤثروه على أنفسكم وال
من به
جتهروا له ابلقول تعظيماأ له وتفخيماأ وال تقدموا بني يديه ،وأن تسبحوا من ّ
عليكم كل بكرة وكل عشية محداأ له وشكراأ.
وال حجة فيما ذكره الطاهر وهو من مؤيدي عود الضمائر الثالثة على
هللا ،من أن "إفراد الضمائر مع كون املذكور قبلها امسني ،دليل على أن املراد
أحدمها وأن القرينة على تعيني املراد ،ذكر (وتسبحوه)" ..3ألان نقول إن إفراد
الضمائر مع كون املذكور قبلهما امسني ،ال مينع من أن يكون األوالن منها راجعني
إىل االسم األخري ،بل هذا هو األوقع لكونه األقرب ذكراأ واألوفق يف عود
الضمري ،واألدخل يف تصحيح املعىن.
1
دجون :أظلمن ،واملعامل :مجع معلم وهو مايستدل به على الطريق ،والدجى :مجع دجية
َ
وهي الظلمة ،والرجوم :الشهب.
 2ينظر الوجوه والنظائر للدامغاين .447 /1
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وغين عن البيان أن نشري إىل أن لفظ (التسبيح) ،ما جاء يف القرآن –
على كثرته – إال وهو مصروف إىل هللا ،وشذوذ هذا املوضع عن القاعدة بال
سبب بل ومع وجود ما يفيد عكسه هو شذوذ يف الفهم.
 )2السياق واملقام يف آية األحزاب:
والغريب يف أمر ابن عاشور أن يسوق ما جاء يف نظري ذلك من آية
األحزاب (اي أيها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكراأ كثرياأ وسبحوه بكرة وأصيالأ ..
األحزاب ،)42 ،41/ويذهب به إىل العكس مما ذكره يف آية الفتح ،وحجته
الواهية يف ذلك اختالف السياق ،على الرغم من أن كالمه يف اختالف السياق
هذا ،هو غاية يف التناقض.
ففي التماسه الوجه يف زايدة قوله سبحانه يف آية األحزاب (وداعياأ إىل
هللا إبذنه وسراجاأ منرياأ ..األحزاب )46/عقب قوله( :اي أيها النيب إان أرسلناك
شاهداأ ومبشراأ ونذيراأ  ..األحزاب ،)45/وعقب قوله قبل( :اي أيها الذين أمنوا
اذكروا هللا ذكراأ كثرياأ .وسبحوه بكرة واأصيال  ..األحزاب .. )42 ،41/يشري إىل
أن النكتة يف ذلك جميئ اآلية يف سياق تنزيه النيب  عن مطاعن املنافقني
والكافرين يف تزوج زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة بزعمهم أهنا
زوجة ابنه .. 1على الرغم من أن نفس العلة أو قريباأ منها ميكن التماسها والقول
هبا يف آية الفتح لورودها هي األخرى  -على حد قوله هو -يف سياق إبطال
شك الذين اراتبوا يف أمر الصلح ،والذين كذبوا بوعد الفتح والنصر ... 2سيما
مع تعجب املسلمني الصريح من بنود الصلح وقوهلم على ما جاء يف الصحيحني:
(سبحان هللا كيف يرد من أسلم من املشركني إليهم وقد جاء مسلماأ) ،والتفتوا
إىل رسول هللا يسألونه :أنكتب هذا ايرسول هللا ،قال :نعم ،بل مع قول عمر بن
اخلطاب للرسول  على ما ورد يف الصحيحني أيضاأ :ألست نيب هللا حقاأ قال:
وعدوان على ابطل ،قال :بلى ،قال :أليس قتالان يف
بلي ،قلت:ألست على حق ّ
اجلنة وقتالهم يف النار ،قال :بلى ،قلت :ففيم نعطى الدنية يف ديننا إذن ،قال:
إين رسول هللا ولست أعصيه ،وهو انصري)  ...وقول أيب بكر له حني أاته يف
هذا( :إنه رسول هللا ولن يعصي ربه ولن يضيعه هللا أب أدا)  ...ونظري ذلك يف بلوغ
التعجب لدى الصحابة غايته ،ما جاء يف الصحيح عن سهل بن سعيد رضي هللا
عنه ،فقد قال يوم صفني( :أيها الناس ،اهتموا رأيكم ،لقد رأيتين يوم أيب جندل
ولو أستطيع أن أرد أمر رسول هللا لرددته).
 1ينظر التحرير 157/26جملد .12
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ويفاد مما سبق أن األمر يف محل التسبيح يف قوله سبحانه يف سورة
األحزاب( :اي أيها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكراأ كثرياأ .وسبحوه بكرة وأصيالأ ..
األحزاب )42 ،41/على ظاهره ّبني ،بل إنه من الوضوح مبكان ،فذكر هللا يعين
"ذكر اللسان وهو املناسب – على حد قول الطاهر – ملوقع اآلية مما قبلها وما
بعدها" ،1أما مناسبته ملا قبلها فلما ذكران ،وأما مناسبته ملا بعدها فألن التسبيح
وهو إيقاع التنزيه لفاطر السموات واألرض جل يف عاله ،عن كل شائبة نقص مما
ال يليق به إبثبات أضداد ما ال يليق أو نفي ما ال يليق بقول( :سبحان هللا) ..
هو واحد مما يشمله ذكر هللا ،والوجه يف ختصيصه ابلذكر ،اإلشعار ببيان فضله
على سائر األذكار ،لكون معناه تنزيه ذاته عما ال جيوز عليه من الصفات
واألفعال ،ويف سر تقييده ابلغدو واآلصال ،بيان لفضل هذين الوقتني على سائر
األوقات لتعاقب مالئكة الليل والنهار هبما ،وملا يتجدد فيهما من نعم هللا
الظاهرة ،إىل غري ذلك مما سبق ذكره يف املبحث األول.
وهذا التقييد وحده ،هو يف حد ذاته دليل على محل املعىن على ظاهره،
فما ابلك وقد توفرت القرائن األخرى من خالل السياق على جعله على حقيقته
وعلى ما هو األصل فيه ،وأييت على رأس هذه القرائن تقييد الذكر ابلكثرة ،وإيثار
التعبري بكلمة (اآلصال) اليت ال يتوسع فيها لتشمل ما تشمله كلمة (العشي)
لكوهنا ال تطلق إال على ما قبيل غروب الشمس مباشرة ،وهو ما ال تصح الصالة
فيه ،فذكرها مما يعد قرينة أخرى تدل على محل التسبيح على ظاهره وعلى
ختصيص الوقتني به ،وعلى جعل القول أبن "كال األمرين  -الذكر والتسبيح-
2
وصل يوم اجلمعة"
متوجه إليهما -يعين إىل الوقتني بكرة وأصيالأ -كقولك صم ّ
قوالأ ابدي الضعف ،لذا مرضه أكثرهم بقوهلم (وقيل)ألنه جتوز بغري ضرورة .
يقول الشهاب يف تعليقه على قول البيضاوي (وقيل الفعالن موجهان
إليهما)" :قوله (:وقيل الفعالن) أي( :اذكروا) و(سبحوه) ومرضه ألنه على
تفسريه بغلبة األوقات ،يكون شامالأ هلما فال حاجة لتعلقه ابألول على التنازع"،3
وأضيف أن العطف يف قوله (بكرة وأصيالأ) ينبو عنه التمثيل مبا ذكره الزخمشري
وصل يوم اجلمعة) ،إذ ليس مثة ما يدل على التفريق
واآللوسي من قولك (صم ّ
بني الوقتني ،وال ذكر ذلك أحد من أهل العلم ،غاية ما ميكن قوله يف هذا جواز
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"أن يكون املراد ابلذكر املأمور به ،تكثري الطاعات واإلقبال عليها ،فإن كل طاعة
من مجلة الذكر ،ث خص من ذلك التسبيح بكرة وأصيالأ".1
وأشد مما ذكر ضعفاأ ما ادعاه الرازي يف موضع مشابه ،وحتديداأ أثناء
تفسريه لقول هللا تعاىل يف حق زكراي( :واذكر ربك كثرياأ وسبح ابلعشي واإلبكار ..
آل عمران )41/من استدالل على إرادة الصالة من التسبيح ،من "أان لو محلناه
على التسبيح والتهليل مل يبق بني هذه اآلية وبني ما قبلها وهو قوله تعاىل (واذكر
ربك ) فرق ،وحينئذ يبطل ،ألن عطف الشيئ على نفسه غري جائز" ،2ويعين
بذلك أن التسبيح يف معىن الذكر ،وعليه فيتعني محله على معىن الصالة  ..فإن
ما ذكره يرد عليه ما بني الذكر والتسبيح من عموم وخصوص ،وآية آل عمران
وإن صح ما ذكره من أن التسبيح فيها مبعىن الصالة ملا سبق أن ذكران من القرائن
الدالة على ذلك ،إال أن تعليله سالف الذكر هو الذي فيه نظر ،واحلقيقة فيه ما
ذكرت.
ويتعني من خالل كل ما سبق من مقدمات جعل العطف يف قوله
(وسبحوه) على (واذكروا) "من عطف اخلاص على العام اهتماماأ ابخلاص ألن
معىن التسبيح ،التنزيه عما ال جيوز على هللا من النقائص فهو من أكمل الذكر
الشتماله على جوامع الثناء والتحميد ،وألن يف التسبيح إمياء إىل التّبؤ مما يقوله
املنافقون يف حق النيب  ... وكلمة (سبحان هللا) يكثر أن تقال يف مقام التّبؤ
من نسبة ما ال يليق إىل أحد" ،3سيما إذا تعلق األمر بسيد األولني واآلخرين
صلوات هللا عليه.
والسر البالغي يف هذا العطف ،عطف (وسبحوه ) اخلاص على (اذكروا)
العام ،اإلشعار ابلعناية أبمر اخلاص وتعظيم شأنه وذلك بذكره مرتني ،مرة مندرجاأ
حتت العام ،ومرة بلفظه ،ومثل هذا اللون من اإلطناب الذي اقتضاه املقام
واستدعاه السياق وجاء مطابقاأ ملقتضى احلال ،مطلوب وهو مما كثر وروده يف
القرآن ،وحسبنا مما جاء فيه قول هللا تعاىل( :تنزل املالئكة والروح  ..القدر،)4/
وقوله (حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى  ..البقرة  ،)238 /فذكر جّبيل
معطوفاأ على املالئكة على الرغم من دخوله يف عداد املعطوف عليهم يؤذن مبزيد
 1كذا ذكره اآللوسي [61/22جملد ،]12وإن أخطأ يف قوله بعد" :أي الصالة يف مجيع
أوقاهتا أو صالة الفجر والعصر والعشاء لفضل االصالة على غريها من الطاعات البدنية" ،ولو أنه
محل التسبيح  -مع ما نوه به  -على ظاهره ،لرمبا كان قوالً وجيهاً ورأايً سديداً.
 2الرازي.205/4
 3التحرير 48/22جملد 11بتصرف.
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تكرمي له وعظم شأن يف حقه ،وكأنه جنس آخر غري جنس املالئكة ،وعطف
الصالة الوسطى وهي واحدة من الصلوات داخلة يف عمومها جييئ تنبيها إىل
مزية املعطوف وزايدة فضله  ..وهكذا دواليك.
األمر الذي يعين شيوع هذا اللون من العطف يف جيد الكالم وأبلغه كلما
اقتضاه املقام ودعت إليه األحوال  ..فأىن ملا جاء على صورته وورد على شاكلته
أن ي ّدعى فيه حنو ما ادعاه الفخر الرازي من أنه من عطف الشيئ على نفسه،
وحيكم عليه من ثّ بعدم جوازه؟
يقول الزخمشري بعد أن نص على أن التسبيح من مجلة الذكر وأفصح
عن محل األمر فيهما على ظاهره" :إمنا اختصه من بني أنواعه اختصاص جّبيل
وميكائيل  -يقصد يف قوله تعاىل (من كان عدواأ هلل ومالئكته ورسله وجّبيل
وميكال فإن هللا عدو للكافرين  ..البقرة -)98/ليبني فضله على سائر األذكار
ألن معناه تنزيه ذاته عما ال جيوز عليه من الصفات واألفعال وتّبئته من القبائح"
ويستطرد منوهاأ عن مكانته وقائالأ" :ومثال فضله على غريه من األذكار فضل
وصف العبد ابلنزاهة من أدانس املعاصي ،وابلطهر من أرجاس املآث ،على سائر
أوصافه من كثرة الصالة والصيام والتوفر على الطّاعات كلها واالشتمال على
العلوم واالشتهار ابلفضائل ا.هـ) ،1وهو يف معىن ما ذكر.
ولعل الوجه يف هذا العطف ،ويف ختصيص الذكر املأمور به أوالأ ابلكثرة
دون التسبيح ،أنه "بتفسري الذكر الكثري مبا يعم أغلب األوقات ال تبقى حاجة إىل
تعلق الظرفني املختصني ابلفعل األول" كذا ذكره اآللوسي ،2ومبثل ما ذكره
تلتمس العلة فيما دلت القرائن عليه ،ال أن يضرب عنها وعن معلوهلا الصفح
ويثين عنهما العطف ،وسيأيت الكالم  -مبشيئة هللا تعاىل -عن معىن الذكر الكثري
وعن فضله إابن حديثنا عن مقام احلث عليه ابملبحث الثالث.
وابتناء على ما سبق ،فإن اطالق الذكر
لكن ما جتدر اإلشارة إليه هنا أنه
أ
يف وقيت التسبيح يف حنو قوله تعاىل ) :واذكر اسم ربك بكرة وأصيالأ ..
اإلنسان ،)25/مجعا بني األدلة وطرقاأ للباب على وترية واحدة ،يرجح أن يكون
من إطال ق الكل وإرادة اجلزء فيكون بذلك من اجملاز املر سل لعالقة الكلية،
وال يبعد أن يدخل يف هذا قوله تعاىل يف سورة األعراف( :واذكر ربك يف نفسك
تضرعاأ وخيفة ودون اجلهر من القول ابلغدو واآلصال  ..األعراف ،)205/ليفيد
 1الكشاف .265/4
 2روح املعاين60/22جملد 12بتصرف.
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إطالق الذكر كي يعم سائر األحوال واألوقات ،وتقييد الوقتني املذكورين أبفضله
وأمشله وهو التسبيح فيكون من ابب محل املطلق على املقيد ،كما أن التسبيح
يطلق – على ما سبق تقريره  -ويراد به الصالة جمازاأ.

اثلثاأ :ما جيمل محله من التسبيح على معناه الكنائي
سبق أن ذكرت أن من مشهور إطالقات العرب قوهلم( :إين آلتيه ابلغدااي
والعشااي) يرومون به استدامة اجملئ واستمراره ،وقد جاء القرآن يف هذا على
طريقتهم يف التكنية هبذين الوقتني عن نفس هذا املعىن ،ومن األمثلة الواضحة يف
ذلك قوله سبحانه عن أهل اجلنة( :وهلم رزقهم فيها بكرة وعشياأ  ..مرمي.)62/
وقد صدرت عبارات كثرية من أهل التأويل تشري إىل أن املقصود بذكر
الوقتني فيما كان األمر فيهما ابلدعاء مثالأ أو ابلتسبيح أو الذكر ،استيعاب
الزمان والداللة على الدوام ،وعقبت على ذلك بضروة أن توضع اآلايت تلك يف
سياقاهتا لتفهم وحتمل على وجهها الصحيح ،ذلك أنه يشتم من كالمهم ،أهنم
يقصرون املعىن فيما ميكن محله على الكناية كما يف اآلية املذكورة وكذا ما جاء
على شاكلتها على معىن االستدامة وجيعلونه حقيقة فيه ،ورمبا محّلوا اآلية بسبب
هذا ما ال حتتمل ،والذي ينبغي االلتفات إليه أن الكناية أخت احلقيقة إذ ليس
هنالك ما مينع من إرادة املعىن األصلي للفظ مع املعىن الكنائي ،وذلك ما أراده
البالغيون بقوهلم عنها أهنا( :لفظ أطلق وأريد به الزم معناه ،مع جواز إرادة معناه
األصلي).
وعلى حنو ما أغرب البعض يف االقتصار على املعىن الكنائي لما حيسن
محله عليه ،كما فعل ابن عاشور واآللوسي مثالأ يف تناوهلما لقوله سبحانه( :وال
تطرد الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي يريدون وجهه  ..األنعام)52/على ما
ذكرته هلما قبالأ ،مل يتوسط آخرون فقصروه على احلقيقة ورمبا محّلوا املعىن يف اآلية
بسبب هذا أيضاأ ما ال حتتمل ،ونذكر على سبيل املثال ما ذكره الطاهر يف معىن
الغدو واآلصال الواردين يف قول هللا تعاىل( :يف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها
امسه يسبح له فيها ابلغدو واآلصال .رجال  ..النور ،)37 ،36/يقول" :املراد
ابلغدو :وقت الغدو وهو الصباح ،ألنه وقت خروج الناس يف قضاء شئوهنم،
واآلصال مجع أصيل وهو آخر النهار" ،1مع أن سياق اآلية انطق بغري ذلك،
ولك أن تستشعر مصداق ذلك عندما تبصر صدر اآلية ذاهتا ،وكذا وأنت تقرأ
قوله تعاىل بعد( :رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر هللا  ..اآلية).
 1التحرير 248/18جملد .9
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هذا وقد تردد املفسرون يف متعلق اجلار واجملرور يف قوله( :يف بيوت أذن
هللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها ابلغدو واآلصال) ،فقيل هو من متام
التمثيل املشار إليه يف قوله قبل( -:مثل نوره كمشكاة فيها مصباح املصباح يف
زجاجة الزجاجة كأهنا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونه ال شرقية وال
غربية يكاد زيتها يضئ ولو مل متسسه انر نور على نور يهدي هللا لنوره من يشاء
ويضرب هللا األمثال للناس وهللا بكل شيئ عليم ..النور ،)35/فيكون للجار
واجملرور متعلق ،هو الفعل املذكور (يوقد) ،واملعىن :يوقد املصباح يف بيوت أذن
هللا هلا أن ترفع وهذا ما قاله الرماين ،وقيل إن شبه اجلملة متعلق مبحذوف وهذا
احملذوف صفة ملشكاة على ما ذكره احلويف ونقله عنه اآللوسي وابن عاشور،
واملعىن :مثل نوره كمشكاة مستقرة أو كائنة يف بيوت أذن هللا أن ترفع ،وما بينهما
اعرتاض ،أو صفة ملصباح ،وقيل بل للزجاجة.
ومهما يكن من أمر فشبه اجلملة على هذه األقوال األربعة قيد للممثل
به قصد منه املبالغة فيه ،وسوغ جميئ (بيوت) مجعاأ مع أن موصوفه احملتمل
(مشكاة) أو (مصباح) أو (زجاجة) مفرد ،كون املراد بذلك املوصوف اجلنس،
فتساوى اإلفراد واجلمع لذا كان تنوين املوصوف للنوعية ال الفردية.1
واألظهر عندي أن يكون متعلق اجلار واجملرور أعين يف قوله (يف بيوت)
هو الفعل (يسبح) ،وال يرد على ذلك أن فيه تكرير لشبه اجلملة املتعلق به لكون
قوله (فيها) الذي وليه متعلق به أيضاأ ،أو وجود أكثر من متعلّق ابلفعل الواحد
… ألان نقول أن هلذا التكرير سره البالغي وهو التأكيد والتذكري مبا بعد يف
اجلملة ،واإليذان أبن ما تقدم من شبه اجلملة هو لالهتمام بتلك البيوت
والتشويق إىل متعلق اجملرور وهو التسبيح ،ويكون قوله (يف بيوت)…إخل ،غري
مرتبط مبا قبله لكونه استئنافاأ قصد به بيان حال من حصلت هلم اهلداية لذلك
النور واإلشادة ببعض أعماهلم ،2ونظري ما ذكر يف التكرير للتأكيد قوله تعاىل:
(ففي رمحة هللا هم فيها خالدون  ..آل عمران.3)107/

 1ينظر روح املعاين 254/18جملد  10والتحرير 245/18وما بعدهاجملد .9
 2ينظر السابقني.
 3ويف مغين اللبيب "هو من توكيد احلرف إبعادة ما دخل عليه مضمراً ،وليس اجلار
واجملرور توكيداً للجار واجملرور ،ألن الظاهر – لكونه أقوى -ال يؤكد ابلضمري ،وليس اجملرور به
بدالً إبعادة اجلار ألنه ال يبدل مضمر من مظهر وإمنا جوزه بعض النحاة قياساً".
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ويف النسق الكرمي من آية النور تنويه ابملساجد وإعالم بضرورة إيقاع
الصالة والذكر فيها كما يف احلديث( :صالة يف املسجد  -أي اجلماعة -تفضل
صالته يف بيته بسبع وعشرين درجة).
ويعضد من شأن هذا املساق املعّب فيه ابلظرفني واملشاد فيه مبالزمة
املسجد ومبواصلة الذكر والدعاء فيه سيما يف الوقتني املباركني ،ما ينبئ به أمثال
قوله تعاىل مثنياأ على الصحابة الكرام عليهم الرضوان( :وال تطرد الذين يدعون
رهبم ابلغداة والعشي ..األنعام ،)52/وقوله( :واصّب نفسك مع الذين يدعون
رهبم ابلغداة والعشي..الكهف .. )28/وكذا ما جاءت به األحاديث الدالّة على
فضل املشي إ ىل املساجد والرتدد عليها وانتظار الصالة فيها بعد الصالة من حنو
قوله ( :من غدا إىل املسجد أو راح أعد هللا له نزالأ يف اجلنة كلما غدا أو
راح) ،1وقوله( :أال أدلكم على ما ميحوا هللا به اخلطااي ويرفع به الدرجات؟ قالوا:
بلى اي رسول هللا ،قال :إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد
وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرابط فذلكم الرابط) 2وقوله( :ال يزال
أحدكم يف صالة ما دامت الصالة حتبسه ال مينعه أن ينقلب إىل أهله إال
الصالة) ،3وقوله( :ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا
ويتدارسونه فيما بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وذكرهم هللا
فيمن عنده) ،4وقوله( :إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له ابإلميان) ث تال
قوله تعاىل( :إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم اآلخر..التوبة .. 5)18/إىل
آخر ما جاء يف هذا ،والوجه يف ختصيص الرجال يف اآلي واألحاديث ،أهنم
الغالب على املساجد والذين األصل فيهم أن تكون صالهتم هبا كما يف احلديث:
(ورجل قلبه معلق ابملساجد).

 1رواه البخاري 124/2ومسلم.669
 2رواه مسلم .251
 3رواه البخاري  119/2ومسلم  460/1برقم .275
 4رواه مسلم.
 5أخرجه الرتمذي  3092وقال حسن وابن حبان  310واحلاكم .213 ،212/1
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املبحث الثالث
أهم املقامات اليت ورد التعبري فيها
بطريف النهار يف آي التنزيل
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وجيدر بنا بعد أن عرجنا على دالالت التعبري عن طريف النهار  -حقيقة
وجمازاّ وكناية  -مبقابالهتا املتعددة يف النظم الكرمي ،وبعد أن وقفنا  -ما وسعنا
اجلهد  -على بعض من أسرار تنوع هذه املقابالت ومزااي جميئها على النحو الذي
انصبت فيه ،وفاء حبق السياق  ..أن نبحر للتعرف على املقامات اليت وردت
فيها تيك املقابالت طمعاأ يف استجالء املزيد من دالئل اإلعجاز يف كتاب هللا
العزيز ،ورجاء الوقوف على بعض أسرار نظمه وبدائع كلمه ،ولنبدأ آبخر ما
انتهينا إليه وهو:
 -1مقام اإلشادة ابلصحابة يف مالزمة بيوت هللا وإعمارها صباح مساء ابلذكر
والدعاء:
ويسرتعي انتباهنا يف هذا املقام آيتان وردات يف حق الصحابة اإلجالء
عليهم الرضوان ،مها قوله سبحانه( :وال تطرد الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي
يريدون وجهه  ..األنعام ،)52 /وقوله( :واصّب نفسك مع الذين يدعون رهبم
ابلغداة والعشي يريدون وجهه  ..الكهف ،)28/أي دائبني على الدعاء يف مجيع
األوقات سيما ما كان منها يف طريف النهار ،ففي الكشاف أنه بعد أن "ذكر غري
املتقني من املسلمني وأمر إبنذارهم ليتقوا  -يعين يف قوله( :وأنذر به الذين خيافون
ويل وال شفيع لعلهم يتقون  ..األنعام)5/
أن حيشروا إىل رهبم ليس هلم من دونه ّ
 أردفهم ذكر املتقني منهم وأمره بتقريبهم وإكرامهم ،وأن ال يطيع فيهم من أرادهبم خالف ذلك ،وأثىن عليهم أبهنم يواصلون دعاء رهبم أي عبادته ،ويواظبون
عليها .واملراد بذكر الغداة والعشي الدوام".1
ولآلايت الواردة يف هذا املقام قصة مؤداها أن رءوساأ من املشركني قالوا
لرسول هللا  :لو طردت عنا هؤالء األعبد  -يعنون فقراء املسلمني وهم عمار
وصهيب وبالل وخباب وسلمان وأضراهبم رضوان هللا عليهم -وأرواح جباهبم -
وكانت عليهم جباب من صوف  -جلسنا إليك وحادثناك ،فقال عليه الصالة
 1الكشاف  21/2وأبو السعود  218/5جملد .3
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والسالم :ما أان بطارد املؤمنني ،فقالوا :فأقمهم عنا إذا جئنا فإذا قمنا فأقعدهم
معك إن شئت ،فقال :نعم ،طمعاأ يف إمياهنم  ...ويف رواية أمحد والطّباين وابن
من هللا
جرير والبيهقي أهنم قالوا :اي حممد رضيت هبؤالء من قومك؟ أهؤالء الذين ّ
عليهم من بيننا؟ أنكون حنن تبعاأ هلؤالء؟ اطردهم عنك واجعل لنا منك جملساأ
تعرف به العرب فضلنا فإن وفود العرب أتتيك فنستحي أن تراان قعوداأ مع هؤالء
فنزل جّبيل هبا.1
واحلق أن آخر هذا الكالم  -الذي أراد الزخمشري وغريه من أهل
التأويل الربط بينه وبني اآلية اخلامسة من سورة األنعام  -ال يستقيم مع أوله وال
أىن لقوم أن يصدر عنهم مثل هذه األقوال أن
يتمشى مع سياق اآلايت ،إذ ّ
جيعلوا ممن (خيافون أن حيشروا إىل رهبم) ،أو يكونوا من املسلمني على ما أقر به
الزخمشري ،أو يرجى منهم على سبيل التحقيق ما ذكره سبحانه يف قوله (لعلهم
يتقون) ..اللهم إال أن يكون السبب يف نزوهلا هو ما اقرتحه بعض الصحابة على
رسول هللا  تعقيباأ على ما صدر من أولئك املنكرين ،حنو ما روي من "أن عمر
رضي هللا عنه قال :لو فعلت حىت تنظر إىل ما يصريون ،قال :فاكتب بذلك كتااب
وبعلي رضي هللا عنه ليكتب فنزلت ،فرمى ابلصحيفة واعتذر عمر
فدعا بصحيفة
ّ
عن مقالته" ... 2فهذا عندي افضل مما قاله الزخمشري ومما تكلف له أبو
السعود الذي ذكر أنه " أمر بتوجيه اإلنذار إىل من يتوقع من أهل الكفر التأثر
يف اجلملة ،وهم اجملوزون منهم للحشر سواء كانوا جازمني أبصله كأهل الكتاب
وبعض املشركني أو مرتددين ،أما املنكرون له فهم خارجون ممن أمر إبنذارهم
3
ا.هـ"
قال سلمان وخباب :فينا -أي آية األنعام – نزلت ،فكان رسول هللا 
يقعد معنا ويدنو منا حىت متس ركبتنا ركبته ،وكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزلت:
(واصّب نفسك مع الذين يدعون رهبم  ..الكهف.)28/
ويف التعبري عمن نزلت يف حقهم هذه اآلايت يف املوضعني ابملوصول،
اإلمياء إىل تعليل األمر مبالزمتهم ،ومبا يف حيز الصلة الداعية إىل إدامة الصحبة،
أي ألهنم أحرايء بذلك ألجل إقباهلم على هللا فهم األجدر ابملقارنة واملصاحبة،4
وهم وإن كانوا عند أهل الكفر والنفاق مؤخرين فهم عند امللك األعلى مقدمون،
 1ينظر اآللوسي 231/7جملد ه.
 2الكشاف.22/2
 3تفسري أبو السعود137/3جملد 2بتصرف.
 4ينظر السابق 218/5جملد 3والتحرير 305/15جملد .7
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وقوله( :يريدون وجهه) فيهما ،يف موضع احلال من ضمري يدعون أي يدعونه
تعاىل خملصني له الدين ،والوجه يف تقييده به أتكيد علّيته للنهي يف آية األنعام
(وال تطرد) ،ولألمر يف آية الكهف (واصّب نفسك) ،واإلعالم أبن اإلخالص من
واحلاض على الصّب ،ويف التنوع مبجيئ
أقوى موجبات اإلكرام املضاد للطرد
ّ
العلة اترة ابلنهي واترة أخرى ابألمر ،أتكيد على مالزمة من يف حقهم نزلت هذه
النيب جبميع األوجه ،وعليه فال وجه ملا ادعاه أبو
اآلايت ومواصلتهم من قبل ّ
حيان يف البحر من أن آية الكهف أبلغ من اليت يف األنعام.
وال يسيئن أحد الظن برسول هللا  أن طاوع من أشار عليه بطردهم
بقوله :نعم ،وأن يف طردهم ظلم ،ألنه  إمنا عني جللوسهم وقتاأ معيناأ سوى
الوقت الذي كان حيضر فيه أكابر قريش ،وأن غرضه من اجللوس مع أولئك
األكابر هو إدخاهلم يف اإلسالم حىت ال يفوهتم خري الدين والدنيا واآلخرة فكان
ترجيح هذا اجلانب أوىل ،وأقصى ما يقال ان هذا كان اجتهاداأ منه  واخلطأ يف
أي حال مأجور.
االجتهاد مغفور واملخطئ فيه على ّ
وتبقى داللة السياق على إفادة التعبري ابلغداة والعشي للدميومة ،سيما
مع ما سبق من أن العرب تستعمل هذين اللفظني يف التكنية عن هذا املعىن كما
يف قوهلم( :إين آتيه ابلغدااي والعشااي) ،ويريدون بذلك االستدامة يف فعل اجملئ
إليه.
 -2مقام التذرع ابلصّب والتسلية أبحوال السابقني:
ومما جيب التفطن له أن أغلب املواضع اليت جاء فيها الذكر املوقوت
بطريف النهار يف آي التنزيل وأكثرها شيوعا  ..هو ما جاء يف حق النيب حممد ، 
وأن أغلب هذه املواضع سبق األمر ابلذكر والتسبيح فيها ،األمر ابلتحلي
ابلصّب فقد جاء ما يفيد هذا وذاك يف القرآن سبع مرات وذلك قوله خماطباأ إايه:
(واذكر ربك يف نفسك تضرعاأ وخيفة ودون اجلهر من القول ابلغدو واآلصال
والتكن من الغافلني  ..األعراف ،)205/وقوله( :أقم الصالة طريف النهار وزلفاأ
من الليل  ..هود ،)114/وقوله( :فاصّب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل
طلوع الشمس وقبل غروهبا  ..طه  ،)130/وقوله يف نفس اآلية والسورة( :ومن
آانء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى) ،وقوله( :فاصّب إن وعد هللا حق
واستغفر لذنبك وسبح حبمد ربك ابلعشي واإلبكار  ..غافر ،)55/وقوله
(فاصّب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ..
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ق ،)39/وقوله( :فاصّب حلكم ربك وال تطع منهم آمثاأ أوكفوراأ واذكر اسم ربك
بكرة وأصيالأ  ..الدهر.)26 ،25/
واملتبصر هلذه اآلايت يرمق أن الطريقة اليت عّب هبا عن طريف النهار يف
حقه  فريدة من نوعها ،إذ هي  -فضالأ عن تنوعها -قد غطّت كل األساليب
اليت ورد ذكرها ومت التعبري هبا يف القرآن عن هذين الوقتني املباركني ،وهذا مل
تقصيه -فقد جاء التعبري عن أول
يعهد مثله يف سائر املقامات  -على ما مت ّ
النهار وآخره بـ (الغدو واآلصال) وذلك عقب األمر ابلذكر يف آية األعراف ،و بـ
(بكرة وأصيالأ) عقب األمر به مصحوابّ ابألمر ابلصّب يف آية اإلنسان ،كما جاء
التعبري عنهما بـ (طريف النهار) يف آية هود وذ لك عقيب األمر إبقامة الصالة ،وبـ
(قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا) وبـ (قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) يف
آييت طه و ق عقيب األمر فيهما ابلصّب والتسبيح ،وبـ (أطراف النهار) عقيب
األمر ابلتسبيح فقط يف عجز اآلية سالفة الذكر من سورة طه ،وبـ (العشي
واإلبكار) عقيب األمر به مصحواب ابألمر ابلصّب واالستغفار يف آية غافر.
كما يلحظ انفراد هذا املقام ابلتعبري عن أول النهار وآخره بـ(طريف
النهار) و(أطراف النهار) إذ التوقيت هباتني العبارتني اللتني وردات ابلتثنية اترة
وذلك عن األمر إبقامة الصالة ،وابجلمع أخرى عند األمر ابلتسبيح  -على
تنوعها -مل أيتيا على هذا النحو إال يف حقه  ، ونظري ذلك يف تنوع األسلوب
عند األمر ابلتسبيح ،يقال يف التعبري عن ذينك الوقتني بـ (قبل طلوع الشمس
وقبل غروهبا) كذا إبضافة الطلوع والغروب للشمس ،وبـ (قبل طلوع الشمس
وقبل الغروب) إبضافة الطلوع فقط إليها ،فهذان املوضعان مل خياطب هبما أيضا
على هذا النحو ومل أيتيا على هذه الشاكلة إال يف حقه صلوات هللا وسالمه عليه،
عمه مع غريه كما يف
انهيك عن جميئ التعبري عن الوقتني مما مل خيصه وحده بل ّ
قوله( :اي أيّها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكراأ كثرياأ وسبحوه بكرة وأصيالأ ..
األحزاب .)42 ،41/بل إن من مظاهر التنوع يف األساليب اليت عرضت يف
هذا املقام  ..جميئ األمر مبا ذكران من ذكر أو تسبيح مقي أدا أحياانأ ابجلار واجملرور
أو ابحلال كما يف آية األعراف اليت قيد الذكر هبا يف الوقتني بقوله( :يف نفسك)
وبقوله( :تضرعاأ وخيفة) ،ومعلالأ أحياانأ كما يف قوله( :وسبح وأطراف النهار
لعلك ترضى) ،وأييت خالياأ من كل ذلك أحياانأ أخرى كما يف سائر اآلايت
املذكورة.
والوجه يف هذا التنوع والشمول  -فيما أرى  -مع تكرار األمر ابلصّب
والتنزيه والتلبس بسائر ألوان العبادات األخرى من حنو االستغفار وإقامة الصالة
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وذكر هللا … ميثل يف أن ما حظي  به مما حباه هللا من كرامة ومكانة خص
هبما يف الدنيا واآلخرة 1دون سائر أقرانه من النبيني مبا فيهم أويل العزم من
الرسل ،يستأهل وفاء حبق النعمة أن يقابل ابملزيد من إعالن الوالء هلل والتذرع
ابلصّب ملواجهة سيل البالء الذي يعرض ملن كان هذا حاله ،ابعتبار أن املرء يبتلى
على قدر دينه فمن ثخن دينه اشتد بالؤه ..2يفسر هذا ويؤيده ما جاء عن ابن
مسعود فيما أورده البخاري ومسلم قال :دخلت على النيب  وهو يوعك
فمسسته ،فقلت :إنك لتوعك وعكاأ شديداأ ،فقال :أجل ،إين أوعك كما يوعك
رجالن منكم قال :فقلت ذلك أن لك أجرين ،فقال  :أجل  ..وكذا ما جاء يف
حنو ما أورده البخاري عن ابن عمر قال :بينا النيب  ساجد وحوله انس من
قريش ،جاء عقبة ابن أيب معيط بسال جزور فقذفه على ظهره  .. وما أورده
الطّبي وابن إسحاق من أن بعضهم عمد إىل قبضة من الرتاب فنثرها على رأسه
 وهو يسري يف بعض سكك مكة ،3إىل غري ذلك مما عرض له صلوات هللا
مر هبم يف
وسالمه عليه من فنون االستهزاء والغمز واللمز كلما مشى بينهم أو ّ
طرقاهتم أو نواديهم مما يضيق املقام بذكره.
كما يستأهل أن يقابل كذلك ابملزيد مما يستعان فيه ابهلل من ألوان
العبادة من حنو تنزيه هللا وقيام الليل وصيام النهار إىل غري ذلك من األعمال
املرضية له سبحانه ،من حنو ما جاء يف الصحيحني عن عائشة قالت :كان النيب
 يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه  -أي تتشقق -فقلت له :مل تصنع هذا اي
رسول هللا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر؟ قال :أفال أكون عبداأ
شكوراأ؟ ... 4وحنوه يف الصحيحني أيضاأ عن ابن مسعود  قال :صليت مع
النيب  ليلة فأطال القيام حىت مهمت أبمر سوء ،قيل وما مهمت به؟ قال:

 1فهو صاحب احلوض املورود واملقام احملمود والشفاعة العظمى وهو الذي قال عن نفسه
 فيما رواه ابن عباس وعكرمة ،إثر مساعه أانس يتذاكرون ،وقد قال بعضهم :عجباً أن هللا اختذإبراهيم خليالً ،وقال آخر :إنه كلم موسى تكليماً وقال آخر :فعيسى كلمة هللا وروحه " -أال وأان
حبيب هللا وال فخر ،وأان حامل لواء احلمد يوم القيامة وال فخر ،وأن أول شافع وأول مشفع يوم
القيامة وال فخر ،وأان أول من حيرك حلق اجلنة فيفتح هللا يل فيدخلها ومعي فقراء املؤمنني وال
فخر ،وأان أكرم األولني واآلخرين وال فخر" ،والقائل :فضلت على األنبياء بست… احلديث.
 2كما جاء عنه  فيما أورده ابن حبان جواابً عمن سأله عن أشد الناس بالء ،وثخن
يف احلديث :أي قوي.
 3ينظر اتريخ الطربي 344/2وسرية ابن هشام .158/1
 4رواه البخاري 12/3 ،449/8ومسلم .2820، 2819
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مهمت أن أجلس وأدعه ... 1وفيهما عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :هني
رسول هللا  عن الوصال ،قالوا :إنك تواصل ،قال :إين لست مثلكم.2
ولنا أن نتأمل بشئ من التفصيل ماجاء يف سورة ص حيث مل يقتصر
احلديث على نيب هللا داود ،بل ذكر عقب قصته قصة سليمان وأيوب كما جاء
ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإمساعيل واليسع وذا الكفل فكأنه يقول (اصّب
على ما يقولون) واعتّب حبال سائر األنبياء ،ليعلمه أن كل واحد منهم كان
هبم خاص وحزن خاص فحينئذ يعلم أن الدنيا ال تنفك عن اهلموم
مشغوالأ ّ
واألحزان وأن استحقاق الدرجات العالية عند هللا ال يتحصل عليها إال بتحمل
املشاق واملتاعب يف الدنيا  ..ويف آية غافر أيضاأ اليت سبق األمر ابلتسبيح فيه
بطريف النهار ،األمر ابلصّب حيث يقول جل ذكره (فاصّب إن وعد هللا حق
واستغفر لذنبك وسبح حبمد ربك ابلعشي واإلبكار) ،لقد جاءت هذه اآلية
الكرمية عقب احلديث عن فرعون ومإله وما كان من مآهلم وسوء خامتتهم وذلك
بعد أن وقى هللا ذاك الذي كان يكتم إميانه خوفاأ منهم  ..سيئات ما مكروا على
عظم اخلطر ،فقد جاهر إبميانه عندما استوجب املقام ذلك وراح يدعو قومه آمالأ
يف أن ترق قلوهبم لدعوة نيب هللا موسى  ، وطفق على اجلانب اآلخر يذب
عن الكليم ما اشتور القوم لفعله من أمر قتله وهو يصرخ فيهم مقيماأ حجته:
(أتقتلون رجالأ أن يقول ريب هللا وقد جاءكم ابلبينات من ربكم وإن يك كاذابأ
فعليه كذبه وإن يك صادقاأ يصبكم بعض الذي يعدكم  ..غافر 3 )28/وذلك
هم بسببها
بعد أن أوغر الفرعون صدور جنده وكل من حوله بدعاوى كاذبةّ ،
للتخلص منه (وقال فرعون ذروين أقتل موسى وليدع ربه إين أخاف أن يبدل
دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد  ..غافر.)26/
 1أخرجه البخاري 15،16/3ومسلم  773وأمحد 385،396/1وحنوه حديث حذيفة
قال :صليت مع النيب  ذات ليلة فافتتح ابلبقرة ،فقلت يركع عند املائة ،مث مضى فقلت :يصلي
هبا يف ركعة فمضى ،فقلت :يركع هبا ،مث افتتح النساء فقرأها ،مث افتتح آل عمران فقرأها ،يقرأ
مرتسالً ـ أي مرتال بتبيني احلروف وأداء حقها ـ إذا مر آبية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل
وإذا مر بتعوذ تعوذ  ،مث ركع فجعل يقول :سبحان ريب العظيم ،فكان ركوعه حنواً من قيامه ،مث
قال :مسع هللا ملن محده ربنا لك احلمد ،مث قام طويالً قريباً مما ركع ،مث سجد فقال :سبحان ريب
األعلى فكان سجوده قريباً من قيامه) [أخرجه مسلم  772وأبو داود  874والنسائي
 176،177/2وأمحد .]397، 384/5
 2رواه البخاري  177/4ومسلم .1102
 3والغريب أن يتكرر نفس املوقف أو قريب منه مع النيب حممد  وصاحبه أيب بكر،
وذلك حني أقبل عقبة بن أيب معيط فوضع ثوبه يف عنق النيب  وخنقه خنقاً شديداً بعد أن
وضع سال اجلزور على ظهره ،فأتى أبو بكر حىت أخذ مبنكب هذا اللعني ودفعه عن النيب  وهو
يقول ما قاله مؤمن آل فرعون( :أتقتلون رجالً أن يقول ريب هللا.)..
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األمر الذي يعين أن الصدع بكلمة احلق مهمة خطرية وصعبة وقد تكلف
اإلنسان حياته ،ويعكس مدى عناد أهل الباطل وقساوة قلوهبم .وذلك كله
يستوجب من صاحب الدعوة الصّب اجلميل واملزيد من التحمل يف مواصلة
الطريق إىل هنايته إذ العا قبة يف آخر املطاف للتقوى كما أهنا دائماأ تكون
للمتقني ،لذا أعقب العزيز الذي ال يغلب ذلك بقوله( :إان لننصر رسلنا والذين
آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد .يوم ال ينفع الظاملني معذرهتم وهلم
اللعنة وهلم سوء الدار .ولقد آتينا موسى اهلدى وأورثنا بين إسرائيل الكتاب.
هدى وذكرى ألويل األلباب  ..غافر 51/ـ .)54
أ
وملا كان التقدير بعد أن تقدم الوعد املؤكد بنصرة الرسل وأتباعهم:
(ولقد آتيناك اي حممد اهلدى والكتاب كما آتينا موسى ،ولننصرنك مثل ما نصرانه
وإن زاد إبراق قومك وإرعادهم فإهنم اليعشرون فرعون 1فيما كان فيه من
اجلّبوت والقهر والعز والسلطان واملكر ،ومل ينفعه من ذلك كله شيئ) ،سبب
عنه قوله( :فاصّب) أي على أذاهم فإان نوقع األشياء يف أمت حماهلا على ما بنينا
عليه أحوال هذه الدار من إجراء املسببات على أسباهبا ،ثّ علل ذلك بقوله ـ
صارفاأ القول عن مظهر العظمة الذي هو مدار النصرة ،إىل اسم الذات اجلامع
جلميع الكماالت اليت من أعظما إنفاذ األمر وصدق الوعد (إ ّن وعد هللا حق)
يعين يف إظهار دينك وإعزاز أمرك فقد رأيت ما اتفق ملوسى  مع أجّب أهل
ذلك الزمان وما كان له من العاقبة ،فاصّب وال تستبطئ النصر إذن فإنه واقع لك
ال حمالة كما وقع ملوسى من قبل.2
وملا تكفل هذا الكالم من التثبيت إبجناز املرام أمر ابإلعراض عن ارتقاب
النصر واالشتغال بتهذيب النفس موجهاأ اخلطاب إىل أعلى اخللق ليكون من دونه
من ابب األوىل فقال (واستغفر لذنبك) أي من كل عمل كامل ترتقي منه إىل
أكمل ،وحال فاضل تصعد به إىل أفضل 3فيكون ذلك شكراأ منك فتسنت به
أمتك ،وملا أمره ابالستغفارعند الرتقية يف درجات الكمال أمره ابلتنزيه عن كل
شائبة ،واإلثبات لكل رتبة كمال ،الفتاأ القول إىل صفة الرتبية واإلحسان ،ألنه من
 1أي ال يبلغون معشار ما فعله.
 2وقد كان ،فقد نصره هللا على أعدائه من املشركني يوم بدر ويوم الفتح ويف حنني ويف
أايم الغزوات األخرى ،أما ما عرض من اهلزمية يوم أحد فقد كان امتحاانً وتنبيهاً ،على سوء مغبة
عدم احلفاظ على وصية الرسول  أن ال يربحوا مكاهنم ،مث كانت العاقبة للمؤمنني.
 3وتسميته ذنباً من ابب حسنات األبرار سيئات املقربني ،فهو أمر أبن يطلب من هللا
املغفرة اليت تقتضيها النبوة ،لكونه سبحانه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ،وهو يف معىن
اسأل هللا دوام العصمة لتدوم املغفرة ،وهذا مقام التخلية عن األكدار النفسية.
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أعظم مواقعها فقال( :وسبح حبمد ربك) لكونه احملسن إليك املريب لك فال
تشتغل عنه بشيئ ،وإمنا "جعل األمران معطوفني على األمر ابلصّب ألن الصّب هنا
النتظار النصر املوعود ولذلك مل يؤمربه ملا حصل النصر يف قوله( :إذا جاء نصر
هللا والفتح) فقد اكتفى بقوله (فسبح حبمد ربك واستغفره) ألن ذلك مقام حمض
الشكر دون الصّب".1
ويف أمره ابالستغفار تعريض أبن أمته مطالبون بذلك ابألحرى فهو
أشبه ما يكون بقوله( :ولقد أوحى إليك وإىل الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن
عملك  ..الزمر ،)65/ويف األمر به وابلتسبيح داللة على أهنما داخالن يف سياق
التفريع على الوعد ابلنصر إيذاانأ بتحقيقه وكناية رمزية عن كونه واقع ال حمالة.2
ويف وجه تصدير األمر ابلصّب يف قوله يف آية طه (فاصّب على ما يقولون
وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا ومن آانء الليل فسبح وأطراف
النهار لعلك ترضى) ،وقوله يف آية ق( :فاصّب على ما يقولون وسبح حبمد ربك
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) ،وقوله يف آية اإلنسان( :فاصّب حلكم ربك
وال تطع منهم آمثا أو كفوراأ .واذكر اسم ربك بكرة وأصيالأ) إثر ما بدر من أهل
الشرك من أقوال آمثة ويف بيان النكتة يف ذلك ،يشري البقاعي إىل أنه ملا كانت
أقواهلم ال تليق ابجلناب األقدس جلهالة قائليها ،وهي يف مجلتها أقوال خترج احلليم
عن حلمه وكان الصّب شديداأ على النفس منافراأ للطبع ،لكون النفس جمبولة على
النقائص مشحونة ابلوساوس ،أمر سبحانه ابلصّب ليفيد أن ما يقولونه إمنا هو
إبرادته سبحا نه ،وأنه موجب لتنزيهه وكماله ألنه تعاىل هو الذي قهر قائله على
قوله ،وإال فلو كان األمر إبرادة ذلك القائل استقالالأ لكان ذلك يف غاية البعد
عنه ألنه موجب للهالك.3
ويف تغيري السياق يف قوله من آية طه (ومن آانء الليل) ،إيذان أبن
العبادة يف هذه األحيان هي أيضاأ من األمور املرضية هلل سبحانه الجتماع القلب
وهدوء الرجل واخللو ابلرب ،وألن العبادة إذ ذاك أشق وأدخل يف التكليف كانت
كذلك أفضل عند هللا ،وإمنا جاء اجلزاء بكلمة اإلطماع (لعلك ترضى) ومل جيئ مبا
يفيد اليقني أو يدل على اجلزم ،لئال أيمن مكر هللا ،وذلك ملا كان الغالب على
اإلنسان النسيان وكان الرجاء عنده أوفر ،واملعىن :كن على ذكر من ربك وسبح
 1التحرير 171 /24جملد .11
 2ينظر نظم الدرر  525/6والتحرير 171 ،170/24جملد 11والظالل3087/5
.3786/6،
 3ينظر نظم الدرر265/7
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حبمده يف هذه األوقات ابلذات ،رجاء أن يدوم رضاك هبذا املقدار الواجب من
الصلوات والتسبيحات دون زايدة رفقاأ بك وأبمتك 1فتنعم يف ذلك اجلوار
الرضي وتطمئن يف ذاك احلمى اآلمن مبا تنال يف الدنيا من ثواب ،تسبب فيه
اجتهادك يف الطاعة وإظهارك دين هللا وإعالؤك أمره ،2ويف ذلك  -ابلطبع -
من الثواب ما يؤهلك وجيعلك تستحق ما ادخره هللا لك يف اآلخرة من شفاعة
ودرجة عالية ،وهو يف معىن قوله( :ولسوف يعطيك ربك فرتضى  ..الضحى،)5/
وقوله( :عسى أن يبعثك ربك مقاماأ حمموداأ  ..اإلسراء ،)79/وكذا ما صح عنه
 من حديث أنس( :لكل نيب دعوة قد دعا هبا يف أمته وخبّأت دعويت شفاعة
ألميت يوم القيامة) ،وقوله تعاىل على لسان جّبيل عندما بكى  وهو يتلو قول
مين
هللا تعاىل يف سورة إبراهيم (رب إهنن أضللن كثرياأ من الناس فمن تبعين فإنه ّ
ومن عصاين فإنك غفور رحيم  ..إبراهيم ،)36/وقوله يف عيسى( :إن تعذهبم
فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم  ..املائدة  :)118/قل له اي
جّبيل إان سنرضيك يف أمتك وال نسوؤك.
وإمنا أثرت ج ّل اآلايت الواردة يف هذا املقام التعبري ابلربوبية املضافة إليه
 سواء فيما خيص الذكر عامة أو ما يتعلق ابلتسبيح حبمده خاصة ليدل على
هناية الرمحة والتقريب والفضل واإلحسان ،واملقصود منه أن يصري العبد فرحاأ عند
مساع هذا االسم فيستحضر معىن أمسائه وصفاته ،ويستجلي معاين كرمه وآالئه،
ذلك أن لفظ الرب مشعر ابلرتبية والفضل وعند مساع هذا االسم يتذكر العبد
أقسام نعم هللا عليه ،3وإن كان عقله ابحلقيقة عاجزاأ عن أن يصل إىل أقل
أقسامها كما قال تعاىل( :وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها  ..إبراهيم )34/فعند
انكشاف هذا املقام يقوى الرجاء به واالعتماد عليه واللجوء إليه والثقة فيه.
 -3مقام االستغراق واالستيعاب جلميع األحوال :
ويبدو هذا املعىن بوضوح يف آية األعراف( :واذكر ربك يف نفسك
تضرعاأ وخيفة ودون اجلهر من القول ابلغدو واآلصال  ..األعراف )205/فإن
األمر بذكر هللا يف هذه اآلية الكرمية ومحله على ظاهره يف ختصيص الوقتني
املذكورين دون سائر األوقات ،غري مستساغ وال يساعد عليه السياق ،ذلك أن
االستغراق يف األحوال يستتعبه استغراق يف األوقات كيما تستوعب مجيع ما يقوم
 1على ما ذكره ابن عاشور يف التحرير  339/16جملد  ،8ويبينه قوله ( : وجعلت قرة
عيين يف الصالة).
 2ينظر نظم الدرر.58، 57/5
 3ينظر تفسري الرازي 4221/6وتفسري املنار .557/9
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به اإلنسان يف سائر شئون حياته ،سيما وأن لكل حالة يقدم عليها أو يهم هبا –
حىت فيما يظن أنه مشغلة عن ذكر هللا من حنو دخول السوق أو اخلالء – دعاء
أو ذكر وارد يلزم املسلم التزود به ،ويف احلديث الذي ذكره البيهقي يف شعب
اإلميان عن عبد هللا بن سالم قال :قال موسى  :ايرب ما الشكر الذي ينبغي
لك؟ فأوحى هللا تعاىل إليه :أن ال يزال لسانك رطباأ من ذكري .قال :اي رب إين
أكون على حال أحلك أن أذكرك فيها ،قال :وما هي؟ قال :أكون جنباأ ،أو على
الغائط  ..فقال :وإن كان ،قال :اي رب فما أقول؟ قال :تقول (سبحانك
وحبمدك جنبين األذى ،وسبحانك وحبمدك فقين األذى) ،قلت :قالت عائشة:
كان رسول هللا  يذكر هللا تعاىل على كل أحيانه ،1يقول عبد هللا بن أيب اهلزيل
ليحب أن يذكر يف السوق ،وحيب أن
فيما نقله عنه ابن القيم( :إن هللا تعاىل
ّ
يذكر على كل حال ،إال يف اخلالء) ،ويكفي يف هذا احلال استشعار احلياء
أجل الذكر .فذكر كل حال
واملراقبة ،والنعمة عليه يف هذه احلالة ،وهي من ّ
حبسب ما يليق هبا ،والالئق هبذه احلال التقنع بثوب احلياء من هللا تعاىل وإجالله
وذكر نعمته عليه  ..إذ النعمة يف تيسري خروجه كالنعمة يف التغذي به ،وكان علي
ابن أيب طالب إذا خرج من اخلالء ،مسح بطنه وقال( :اي هلا من نعمة لو يعلم
يف
الناس قدرها) ،وكان بعض 2السلف يقول( :احلمد هلل الذي أذاقين لذته وأبقى ّ
قوته وأذهب عين مضرته) .
على أن املتأمل لداللة السياق يف إطالق الذكر ،حىت يف غري آية
األعراف ،يلمس أن االستيعاب الذي يكتنفه يتجاوز دائرة أحوال اإلنسان
ليمتد وليشمل ألواانأ أخرى مما يلهج به الذاكرون وتطمئن به قلوهبم ،وذلك من
حنو قراءة القرآن ومن حنو الدعاء والتحميد والتكبري والتهليل والبسملة واحلوقلة
وغري ذلك مما يشتمل على متجيد هللا وتقديسه.
وأحسب أين فيما قلت ،مل أذهب بعيداأ عما قاله الطاهر من أن املقصود
من قوله يف آية األعراف (ابلغدو واآلصال)" :استيعاب أجزاء النهار حبسب
املتعارف فأما الليل فهو زمن النوم ،واألوقات اليت حتصل فيها اليقظة خصت
أبمر خاص مثل قوله تعاىل( :قم الليل إال قليالأ  ..املزمل ،)2/على أهنا تدخل يف
 1رواه مسلم 373وأبو داود 18والرتمذي  338وأمحد يف املسند  153، 70/6وابن
ماجة .302
 2وبنحوه رواه ابن السين برقم  25من حديث ابن عمر ويف سنده ضعف وانقطاع ،وله
شواهد مبعناه ذكرها ابن عالّن يف الفتوحات الرابنية  405/1وينظر الوابل الصيب ص 135وما
بعدها.
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عموم قوله( :وال تكن من الغافلني)" ،1ومن أن املقصود من قوله( :ودون اجلهر
من القول)" :استيعاب أحوال الذكر ابللسان ،ألن بعضها قد تكون النفس أنشط
إليه منها إىل البعض اآلخر" ،2يريد أن قوله( :ودون اجلهر من القول) ،مراد به
لكل من التضرع واخليفة.
الذكر املتوسط بني اجلهر واإلسرار ،وهو املقابل ّ
ويف تقديري أن التماس علة قصد الشمول جلميع أحوال الذكر اللساين
يف قوله( :تضرعاأ وخيفة ودون اجلهر من القول) ،أوقع يف النفس وآدب يف حق
النيب  من ادعاء "أن اإلخفاء أدخل يف اإلخالص وأقرب إىل حسن التفكر"،
على ما ذهب إليه الزخمشري واآللوسي 3ومن حجل بقيدهم ،إذ يف ذلك من
الظن السيئ وإساءة األدب يف حق املعصوم  ،املنزه عن كل شائبة شرك أو
رايء ما فيه ،وما جيب أن يرتفع عن الوقوع فيه أي مسلم.
ويف مقابلة التضرع ابخليفة لطيفة جيب االلتفات إليها وهي أنه ملا كان
التضرع الذي هو يف معىن التذلل يستلزم اخلطاب ابلصوت املرتفع يف عادة
العرب ،كىن به عن رفع الصوت مراداأ به معناه األصلي والكنائي  ..ث قوبل
ابخلفية اترة وذلك يف قوله تعاىل( :ادعوا ربكم تضرعاأ وخفية  ..األعراف،)55/
حينما جهر الصحابة الكرام ابلدعاء وفوق املقدار وأمرهم النيب  خبفض
الصوت قائالأ هلم( :إنكم ال تدعون أصم وال غائباأ) 4،وابخليفة كما هنا اترة
أخرى ،فمقابلتها إذن ابلتضرع طباق يف معنيي اللفظتني الصرحيني ومعنييهما
الكناءين ،فكأنه قيل تضرعاأ وإعالانأ وخيفة وإسراراأ ،ويف ذلك من الشمول واال
ستيعاب جلميع أحوال اإلنسان ،ومن التحذير من الغفلة ما ال خيفى.
على أن قوله( :وال تكن من الغافلني) يف الداللة على شدة االنتفاء
والنهي أبلغ وأقوى من حنو (وال تغفل) ،وذلك ألنه يف أوىل العبارتني يفرض مجاعة
حيق عليهم وصف الغافلني فيحذر من أن يكون منهم أو يف زمرهتم وذلك أبني
للحالة املنهي عنها ،واخلطاب هنا وإن كان خاصاأ ابلرسول  وموجهاأ إليه ،إال
أن مراده العموم لكل من يصلح له اخلطاب من األمة لوجوب االقتداء به ،وهو

 1التحرير242/9جملد.5
 2السابق .
 3ينظر الكشاف  140/2وروح املعاين223/9جملد .6
 4رواه البخاري ،6384، 2992، 6610ومسلم 2704وأبو داود1526
1528،والرتمذي 3461وابن ماجة  3824وأمحد .418، 417، 403/4
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وإن كان يف حقه واجباأ ففي حقها هي مستحسن طاملا أنه مل يثبت هلا فرضيته أو
االنتهاء عنه كالوصال يف الصوم.1
 -4مقام الثناء والشكر على النعمة:
ونرمق هذا املعىن يف حديث القرآن عن نيب هللا زكراي  فقد جاء
األمر ابلذكر والتسبيح له ولقومه يف قوله سبحانه( :واذكر ربك كثرياأ وسبح
ابلعشي واإلبكار  ..آل عمران ،)41/وقوله( :فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة
وعشياأ  ..مرمي ،)11/وجاء التكليف بذلك يف سياق احلديث عن مناقبه 
إعالماأ ابصطفائه واستحقاقه شرف النبوة وتشريفه بتكاليفها وأعماهلا ،وحسبنا
داللة على ذلك ما أخّبت به وأفصحت عنه اآلايت السابقة والالحقة لآلايت
املذكورة يف السورتني من أمر اجتهاده عليه السالم يف الطاعة والعبادة ،من حنو
ما أفاده قوله سبحانه( :وهو قائم يصلي يف احملراب…آل عمران )39/كذا بلفظ
القيام املعّب عنه ابسم الفاعل الدال على املالزمة والثبوت على أمر الصالة هلل
جل وعال والقيام بني يديه  ..ومن أمر إقباله على الدعاء من غري أتخري ،وهو ما
ينىبء عنه تقدمي الظرف على الفعل يف قوله( :هنالك دعا زكراي ربه  ..آل
عمران ..2)38/وأمر خضوعه  وإحلاحه يف الطلب ،على ما جاء يف قوله:
(إذ اندى ربه نداءاأ خفياأ  ..مرمي" ،)3/أي كما يفعل احملب القريب مع حبيبه
السر ،اجلامع بني شرف املناجاة ولذاذة االنفراد
املقبل
عليه يف قصد خطاب ّ
3
ابخللوة"  ...وأمر إيثاره فيما طلب ،رضاء هللا وحظ اآلخرة على ما ينتظره أي
والد قد بلغ من الكّب عتياأ ومن العمر أرذله من ولده ،من ش ّد أزر ومن إعانة
على ظروف احلياة وصروفها  ...وأمر تطلعه  بدل ذلك إىل أن متتد فيه ويف
نسله شجرة النبوة والعلم والعمل ،إرضاء لصاحب املنّة والفضل سبحانه ،القائل
حكاية عنه وعلى لسانه ( :فهب يل من لدنك ولياأ يرثين ويرث من آل يعقوب
واجعله رب رضياأ  ..مرمي  .. )6/وأمر مبالغته يف التضرع املفاد من عدم خماطبة
شر له بيحىي واملنادي له ،مبالبسة أنه املباشر مبا يعد مندوحة له لو
امللك املب ّ
رب أىن يكون يل غالم وقد بلغين
فعل ،وإيثاره على ذلك مناجاة ربه ابلقولّ ( :
الكّب وامرأيت عاقر  ..آل عمران  ... )40/وأمر تسليم زمام شئونه إىل مواله
وخالقه حني خاطبه امللك بقوله( :كذلك هللا يفعل ما يشاء  ..آل عمران،)40/
على هني وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئا ..
وقوله( :قال كذلك قال ربك هو ّ
مرمي ... )9/وأمر امتثاله حني طلب من ربه أن جيعل له آية تدل على العلوق ،أو
 1ينظر التحرير 242/9جملد .5
 2ينظر تفسري أبو السعود  31/2جملد .2
 3نظم الدرر .520/4
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ليتلقى هبا تلك النعمة ابلشكر حني حصوهلا أو الوعد هبا دون أتخري ،حىت تظهر
ظهوراأ معتاداأ  ...1وأمر مالزمته أثناء كل ذلك وقبله وبعده ،الثناء على هللا مبا هو
أهل كما حكى القرآن عنه قوله( :رب هب يل من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع
الدعاء  ..آل عمران ،)38/وقوله( :رب ال تذرين فرداأ وأنت خري الوارثني ..
األنبياء .)89/
وال عجب إذن ملن كان هذا حاله أن يقابل ثناؤه على هللا ،بثناء منه
سبحانه على وجه الئق به ،وأن أتيت الشهادة له بذلك يف قوله عز من قائل:
(فاستجبنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له زوجة إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات
ويدعوننا رغباأ ورهباأ وكانوا لنا خاشعني  ..األنبياء.)90/
والوجه يف ارتباط األمرله  ابلتسبيح الكثري ،اإليذان بتأدية هذه
املهمة اجلليلة اليت كلف هبا على أمت وجه .والوجه يف جعل اآلية اليت طلبها ليتلقى
هبا هذه النعم من قبل أن يرزقها ،الصمت التام عن حمادثة اخللق ثالثة أايم
بلياليهن ،اإلشعار بغرابة ما طلبه وأجيبه يف أعراف الناس ،واإلعالم بعدم مقدرهتم
على استيعابه ،وقبل اللتيا ختليص املدة بذكر ال يشغل لسانه بغريه توفراأ منه على
قضاء حق تلك النعمة اجلسيمة وشكرها ،يقول اآللوسي يف معىن ما أخّب به تعاىل
عن ذلك يف قوله( :قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أايم إال رمزاأ واذكر ربك كثرياأ
وسبح ابلعشي واإلبكار  ..آل عمران" :)41/أي ال تقدر على تكليمهم من غري
آفة ،وهو األنسب بكونه آية واألوفق ملا يف سورة مرمي" ،2يعين من قول هللا
تعاىل( :قال رب اجعل يل آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالث ليال سوايأ .فخرج
على قومه من احملراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياأ  ..مرمي.)11، 10/
وعليه فاملرجح أن يراد من عدم التكلم ظاهره ،وحيتمل من غري املرجح
أن يكون كناية عن الصيام ألهنم كانوا إذ ذاك إذا صاموا مل يكلموا أحداأ ،وإىل
ذلك ذهب عطاء وهو خالف الظاهر ،وإمنا خالف الظاهر ألنه "ملا طلب اآلية
من أجل الشكر قيل له آيتك أن حتبس لسانك إال عن الشكر ،وأحسن اجلواب
ما كان منتزعاأ من السؤال" ،كذا يف مدارك التنزيل ،3فيكون الوجه يف عدم تكليم
الناس اإلشارة إىل أنه غري ممنوع من التكلم بذكر هللا تعاىل وختليص املدة لشكره،
حبيث ال يشغل لسانه بغريه ،وال تنايف – ابلطبع – بني ما أفاده أبو الّبكات وغريه
من أمر محل التسبيح على ما ذكر ومحله على معىن الصالة ،لكونه كما قلنا وكما
 1ينظر روح املعاين 240/3جملد .3
 2ينظر السابق  241/3جملد 3والكشاف .429 /1
 3املسمى بتفسري النسفي ،وينظر فيه .214/1

78

هو معلوم جزءاأ منها ،ولكونه مقيداأ ومفسراأ مبا يف حنو قوله( :يصلي يف احملراب)
كذا ابلتصريح بنوع العبادة وابملراد من التسبيح.
 -5مقام احلض على صاليت الفجر والعصر خباصة:
هذا وتكمن النكتة يف جميئ التأكيد على صاليت الصبح والعصر اترة
بصيغة األمر كما يف قوله( :وأقم الصالة طريف النهار) ،واترة ابلتكرار أو ما يشبهه
كما يف قوله( :فسبح وأطراف النهار) بعد قوله يف نفس اآلية والسورة (وسبح
حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا)  ...يف اإلعالم مبزيد فضلهما،
والقصد إىل أن تكون الصالة أول أعمال املسلم إذا أصبح ،وأخر أعماله إذا
أمسى لتكون السيئات احلاصلة فيما بني ذلك ممحوة ابحلسنات احلافّة هبا ،وهذا
مشري إىل حكمة كراهة احلديث بعد صالة العشاء حفاظاأ على الصالة بصفة
عامة ،وما كان منها يف أوقات الغفلة بصفة خاصة.1
وقد أفاد إيثار كلمة (أقم) يف آية هود على سواها ،أتكيد األمر على
صاليت الصبح والعصر ذلك أن "األمر ابإلقامة  -على حد ما ذكر الطاهر -
يؤذن أبنه عمل واجب ألن اإلقامة إيقاع العمل على ما يستحق وهذا يقتضي أن
يكون املراد ابلصالة هنا الصالة املفروضة  ...ولكون الطرفان ظرفني إلقامة
الصالة املفروضة ،فقد علم أن املأمور إيقاع صالة يف أول النهار وهو الصبح
وصالة آخره وهي العصر".2
كما أفاد تكراره يف آية طه جواز أن يراد ابلنهار يف قوله (فسبح وأطراف
النهار) ما بني طلوع الفجر وغروب الشمس ،واندراج الوقتني املذكورين يف قوله
(قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا)  -من ث  -يف هذا اجلمع ،وامنا جاء
التكرار بلفظ اجلمع للمشاكلة لـ (آانء الليل) أو ألن لكل من الطرفني أوالأ وآخراأ
لكل
فجمعه ابعتبار تعدد
لكل طرفاأ ،أو ألن املراد اجلنس الشامل ّ
النهار وأن ّ
3
هنار ،على ما سبق ذكره .
وقد جاءت التعدية ابلباء يف قوله( :فسبح حبمد ربك  ..طه،130/
ق ) 39/رغم أن الفعل يتعدى بنفسه كما يف قوله( :وسبحه  ..اإلنسان ،)26/
وقوله( :وسبحوه  ..األحزاب  )42وقوله( :سبح اسم ربك األعلى  ..األعلى
 1التحرير 179/12جملد .9
 2السابق بتصرف.
 3ينظر اآللوسي412/16جملد .9
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 ،)1/لتفيد املصاحبة وليكون املعىن سبح ربك متلبساأ ومقرتانأ حبمده ،فيكون فيه
حذف املفعول حلصول العلم به من غري ذكر ،والقول أبن املراد التنزيه أي نزهه
واقرن التنزيه حبمده ال يساعد عليه السياق ألن الباء يرتجح معها إرادة معىن
الصالة ،إذ يف كل ركعة منها تقرأ الفاحتة وهي محد هلل تعاىل.1
أما دخول الفاء على عامله (فسبح) فالسر فيه هو أنه ملا قدم عليه اجلار
واجملرور لالهتمام شابه تقدمي أمساء الشرط املفيدة معىن الزمان ،فعومل الفعل
معاملة جواب الشرط كقوله ( :ففيهما جماهد) أي األبوين ،وقوله تعاىل:
(ومن الليل فتهجد به انفلة لك  ..اإلسراء  ،2)79/والقول أبهنا مفسرة ،فيه
نظر  ..والزعم أبهنا زائدة للداللة على لزوم ما بعدها ملا قبلها – كما ذكر
اآللوسي - 3يرده ما ذكران.
وعن بالغة التنوع بني قوله تعاىل( :وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس
وقبل غروهبا) يف آية طه ،وقوله يف آية ق بلفظ (وقبل الغروب) وعن سر جميئ
األول مضافاأ إىل الشمس والثاين بدوهنا  ..ذكر الكرماين والغرانطي
والفريوزاابدي أنه يف ق راعى القياس ويف طه راعى الفواصل ومقاطع اآلي ،وهم
مجيعاأ يف ذل ك قد حجلوا بقيد اخلطيب اإلسكايف الذي أوضح أن "فواصل أكثر
اآلايت يف سورة طه أو آخرها ألف فعدل إىل (غروهبا) وهو األصل ،ألن الطلوع
مضاف إىل الشمس ،وحق الغروب أن يكون مضافاأ إىل ضمريها ،وضمريها بعدها
ألف ،وأما سورة ق ففواصلها مردوفة بواو أو ايء (السجود) و(أدابر) و(القعيد)
و(العتيد) و(املريج) .والغروب مىت ذكر علم أنه أريد به غروهبا فكان ذلك أشبه
ابلفواصل اليت تقدمتها يف املكانني فلذلك اختلفا" .4
ويف تقديري أن ما ذكروه خبصوص تنوع السياق يف آييت (طه) و(ق)
واملقارنة بينهما ال يشفي العلّة وال يروي الغلّة ،إذ االقتصار على جعل النكتة يف
ذلك منحصرة على رعي الفواصل ينتابه القصور الشديد يف التعرف على
سياقات اآلايت يف املوضعني ،وبرأيي أن جمييء األمر ابلتسبيح يف آية (طه) وهي
اآلية الوحيدة املستثناة مع ما بعدها ،بنزوهلا يف املدينة دون آايت السورة ،وجميؤه
يف آية (ق) وهي ضمن آايت السورة مكية ،ومحل التسبيح فيهما على معىن
 1ينظر الرازي 272، 271 /14والتحرير 327 /26جملد .12
 2ينظر التحرير338/16جملد.6
 3ينظر اآللوسي411/16جملد .9
 4درة التنزيل وغرة التأويل ص  56وينظر الربهان يف متشابه القرآن  253 /4ومالك
التأويل  830 /2وبصائر ذوي التمييز .438 /1

80

الصالة  -كما سبق تقريره وعلى ماهو املرجح لدينا -اإلشعار مبدى أمهية الصالة
يف أي زمان ومكان وعلى أي حنو من األحناء ،واإلعالم بضرورة االستدامة عليها
والصّب واملثابرة على أدائها والدعوة إليها ،وبيان عظيم مكانتها بني أركان الدين
لكوهنا عموده وأن ال معىن إلسالم املرء بدوهنا لكوهنا انهيته عن الفحشاء
واملنكر والبغي ،واإلعالم كذلك مبدى حاجة املسلم ملا خص منها يف الوقتني من
حمو سيئات ومن رفع درجات ،يعضد ذلك قوله فيما ويل آية طه املذكورة( :وأمر
أهلك ابلصالة واصطّب عليها ال نسألك رزقا حنن نرزقك والعاقبة للتقوى  ..طه
. )132/
 -6مقام احلث على اإلكثار من ذكر هللا واالستدامة عليه:
وهو ما جيمل أو يتعني محل األمر ابلتسبيح بطريف النهار فيه على
ظاهره ،سواء تعلق اخلطاب يف ذلك األمر ابلرسول  كما يف قوله تعاىل( :واذكر
اسم ربك بكرة وأصيالأ .ومن الليل فاسجد له وسبحه ليالأ طويالأ  ..اإلنسان
 ،)26 ،25/أو تعلق بغريه كما يف قوله تعاىل ( :يف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر
فيها امسه يسبح له فيها ابلغدو واآلصال .رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر
هللا وإقام الصالة  ..النور  ،)37، 36/وقوله ( :اي أيها الذين آمنوا اذكروا هللا
ذكراأ كثرياأ.وسبحوه بكرة وأصيالأ ..األحزاب  )42 ،41/إىل غري ذلك مما تعد
عالقة التسبيح فيه ابلنسبة إىل الذكر املطلق عالقة خاص بعام ،فيحمل اخلاص
فيه على العام أبن جيعل العام فيما حنن بصدده وهو الذكر املطلق ،يف سائر
األوقات.
وخيتص ابلعشي واإلبكار ما تعلق منه أبمر التسبيح  ..ويستأنس لذلك
ويدل عليه قول الطاهر يف آية األحزاب" :والذكر :ذكر اللسان وهو املناسب
ملوقع اآلية مبا قبلها وبعدها" ،1وقوله" :عطف (وسبّحوه) على (اذكروا هللا)
عطف اخلاص على العام ،اهتماماأ ابخلاص ألن معىن التسبيح التنزيه عما ال جيوز
على هللا من النقائص فهو من أكمل الذكر الشتماله على جوامع الثناء
والتمجيد"2وعلى هذا ،القياس يف سائر ما ذكران يف هذا املقام طرقاأ للباب على
وترية واحدة.
على أن ما قاله يف معىن الذكر ،ال مينع أن يدخل فيه  -على ما أفاد يف
موضع آخر -الصلوات املفروضات لقوله( :وأقم الصالة طريف النهار وزلفاأ من
 1التحرير  48/22جملد .11
 2السابق .
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الليل  ..هود  )114/وكذلك النوافل اليت هي يف حق النيب  دائرة بني
املفروض وغري املفروض ويف حق غريه ال تتخطى دائرة املسنون واملندوب ،كما
يشمل ذكر اسم الرب :تبليغ الدعوة واملوعظة بتخويف عقابه ورجاء ثوابه ،1إىل
غري ذلك مما يقرب إىل هللا وللسان منه علقة ،ويف روح املعاين عن ابن عباس:
املراد به توحيد هللا عز وجل بقول (ال إله إال هللا) وعنه املراد به تالوة كتابه وقيل
ذكر أمسائه احلسىن ،2وهو يف معىن ما تقدم.
أما التسبيح الذي جيمل محل اآلايت سالفة الذكر فيه ،على ظاهره
فمراده  -كما مربنا  -التنزيه ابلقول وابالعتقاد ،عن كل شيئ كان على خالف
ما أخّب به سبحانه وعن كل صفة أو شائبة نقص ،واإلثبات لكل كمال.
ومما جاء يف فضل الذكر الكثري الوارد يف آية األحزاب ،ما روي عن ابن
جل شأنه) ،وقيل أن يذكر سبحانه بصفاته العلى
عباس وجماهد( :أن ال ينسى ّ
كل ما ال يليق به ،وعن مقاتل :هو أن يقال( :سبحان
وأمسائه احلسىن وينزه عن ّ
هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكّب)على كل حال ،وقال بعضهم  :مرجع
الكثرة العرف .3ويف احلديث عن أيب هريرة وأيب سعيد رضي هللا عنهما قاال:
قال رسول هللا ( :إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتني مجيعاأ ،كتبا من
الذاكرين هللا كثرياأ والذاكرات) ،4ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن األمر يف الذكر
ويعم
الكثري ليس قاصراأ على عمل الليل كما قد يفهم من احلديث بل إنه ليشمل ّ
 على ما أفادة ابن القيم  -كل عمل ،يقول رمحه هللا" :أفضل أهل كل عملأكثرهم فيه ذكراأ هلل عز وجل فأفضل الص َوام أكثرهم ذكراأ هلل يف صومهم وأفضل
املتصدقني أكثرهم ذكراأ هلل يف صدقتهم وأفضل احلجاج أكثرهم ذكراأ هلل يف
حجهم ،وهكذا سائر األعمال ا.هـ" ،5ويؤيده ما ذكره ابن أيب الدنيا يف حديثه
املرسل ،عندما سؤل  :أي أهل املسجد خري؟ قال( :أكثرهم ذكراأ هلل عز
وجل) ،قيل :وأي أهل اجلنازة خري؟ قال( :أكثرهم ذكراأ هلل عز وجل) ،قيل :فأي
اجملاهدين خري؟ قال( :أكثرهم ذكراأ هلل عز وجل) ،قيل فأي احلجاج خري؟ قال:

 1ينظر التحرير 405/29جملد .14
 2ينظر اآللوسي258/18جملد.10
3ينظر تفسري ابن كثري 505/3والوابل الصيب ص .153 ،152
4رواه أبو داود ( )1309إبسناد صحيح ،وابن ماجة ( ،)1335وابن حبان 645
وصححه.
 5الوابل الصيب البن القيم ص .152
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العواد أو العبّاد خري؟ قال( :أكثرهم ذكراأ
(أكثرهم ذكراأ هلل عز وجل) ،قيل :وأي ّ
1
هلل عز وجل) .قال أبو بكر( :ذهب الذاكرون ابخلري كله) .
ويف احلديث الذي رواه أبو الدرداء يقول ( :أال أنبئكم خبري أعمالكم
عدوكم
وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم ،وخري لكم من أن تلقوا ّ
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا :بلى اي رسول هللا ،قال( :ذكر هللا
تعاىل) ،2وعن أيب موسى األشعري قال :قال ( :مثل الذي يذكر ربه والذي ال
يذكره مثل احلي وامليت) ،3ويف حديث أيب هريرة قال  :يقول هللا تعاىل( :أان
عند ظن عبدي يب ،وأان معه إذا ذكرين ،فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ،وإن
ذكرين يف مإل ذكرته يف مإل خري منهم).4
ومن األحاديث احلاثّة على التسبيح قوله ( :من قال حني يصبح
وحني ميسي :سبحان هللا وحبمده ،مائة مرة ،مل أيت أحد يوم القيامة أبفضل مما
جاء به ،إال أحد قال مثل ما قال أو زاد) ،5وقوله( :كلمتان خفيفتان على
اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن :سبحان هللا وحبمده ،سبحان هللا
العظيم) ،6وقوله( :ألن أقول سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكّب
إيل مما طلعت عليه الشمس) ،7وقوله( :من قال سبحان هللا وحبمده ،يف
أحب ّ
8
يوم مائة مرة ،حطت خطاايه وإن كانت مثل زبد البحر)  ،وقوله( :من سبح هللا
يف دبر كل صالة ثالاثأ وثالثني ،ومحد هللا ثالاثأ وثالثني ،وكّب هللا ثالاثأ وثالثني،
وقال متام املائة :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على
كل شيء قدير ،غفرت خطاايه وإن كانت مثل زبد البحر) ،9وقوله( :أيعجز
أحدكم أن يكسب يف كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه ،كيف
 1ينظر تفسري ابن كثري 505/3والوابل الصيب .153 ،152
 2رواه الرتمذي 3374وأمحد 447/6وابن ماجة بسند صحيح 3790واحلاكم وصححه
.496/1
 3البخاري مع الفتح177 ،175/11ومسلم 779بلفظ (مثل البيت الذي يذكرهللا فيه
والبيت الذي ال يذكرهللا فيه مثل احلي وامليت).
 4رواه البخاري 2675ومسلم  2061/4والرتمذي .3598
 5رواه البخاري173/11 ،168/7ومسلم 2692وأبو داود  5091والرتمذي
3466وأمحد.515 /2
 6رواه البخاري 175/11، 168 /7ومسلم  2694والرتمذي 3463وابن ماجة
.3806وأمحد.232/2
 7كناية عن الدنيا ،واحلديث رواه مسلم  2695والرتمذي .3591
 8رواه البخاري 169 ،168/11ومسلم  2691والطرباين 209/1والرتمذي .3464
 9أورده اإلمام مسلم 597واإلمام أمحد.483 ،371/3
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يكسب ألف حسنة؟ قال :يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ،أو حيط
عنه ألف خطيئة) ،1وقوله حني جاءه فقراء املهاجرين وقالوا :ذهب أهل الدثور
ابلدرجات العلى والنعيم املقيم ،يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وهلم
فضل من أمواهلم حيجون ويعتمرون وجياهدون ويتصدقون فقال :أال أعلمكم شيئاأ
تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم وال يكون أحد أفضل منكم إال من
صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا :بلى اي رسول هللا ،قال :تسبحون وحتمدون وتكّبون
خلف كل صالة ثالاثأ وثالثني 2وزاد مسلم يف روايته فرجع فقراء املهاجرين إىل
رسول هللا  فقالوا :مسع إخواننا أهل األموال مبا فعلنا ففعلوا مثله فقال رسو
ل هللا  :ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء).
ومما جاء يف فضل الذكر والتسبيح املضاعف ما روته أم املؤمنني جويرية
بنت احلارث من أن النيب  خرج من عندها بكرة حني صلى الصبح وهي يف
مسجدها ،ث رجع بعد أن أضحى وهي جالسة ،فقال :ما زلت على احلال الذي
فارقتك عليها؟ قالت :نعم ،فقال  :لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات،
لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن (سبحان هللا وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه
وزنة عرشه ومداد كلماته) ،3وعن سعد ابن أيب وقاص أنه دخل مع رسول هللا 
على امرأة وبني يديها نوى أو حصى تسبح به فقال :أخّبك مبا هو أيسر عليك
من هذا أو أفضل ،فقال :سبحان هللا عدد ما خلق يف السماء سبحان هللا عدد
ما خلق يف األرض ،سبحان هللا عدد ما بني ذلك ،سبحان هللا عدد ما هو خالق،
وهللا أكّب مثل ذلك ،وال إله إال هللا مثل ذلك ،واحلمد هلل مثل ذلك ،وال حول
وال قوة إال ابهلل مثل ذلك).4
إيل من
ويف األثر عن ابن مسعود( :ألن أسبح هللا تعاىل تسبيحات أحب ّ
أن أنفق عددهن داننري يف سبيل هللا عز وجل) ،وجلس عبد هللا بن عمرو وعبد
هللا بن مسعود فقال ابن مسعود( :ألن آخذ يف طريق أقول فيه :سبحان هللا
إيل من أن أنفق عددهن داننري يف
واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكّب ،أحب ّ

 1ر واه مسلم 2698والرتمذي .3459
 2رواه البخاري 271 ،270/2ومسلم 595ومالك  190/1وأبو داود 1504وأمحد
 238/2والدارمي 1360والطرباين .209/1
 3روا ه مسلم  2726والرتمذي  3550وأبو داود  1503والنسائي .77/4
 4رواه أبو داود  1500والرتمذي  3563وابن حيان  2330واحلاكم  548/1وصححه
الذهيب.
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سبيل هللا عز وجل) ،فقال عبد هللا بن عمرو( :ألن آخذ يف طريق فأقوهلن أحب
إيل من أن أمحل عددهن على اخليل يف سبيل هللا عز وجل).1
ّ
 -7مقام موافقة اجلبال والطريلتسبيح نيب هللا داود عليه السالم :
ويف ذلك يقول سبحانه( :اصّب على ما يقولون واذكر عبدان داود ذا
األيد إنه أواب .إان سخران اجلبال معه يسبحن ابلعشي واإلشراق .والطري حمشورأة
كلٌّ له ّأواب  ،)19 -17 ..وقد سبق أن أملعنا إىل أن مفردة التسبيح هنا يف
كل مستخدمة على غري ظاهر معناها ومستعملة يف غري ما وضعت له يف
حق ّ
اصطالح التخاطب من معىن التنزيه وقول :سبحان هللا ،وأن التجوز يف حق
تسبيح اجلبال ابلعشي واإلبكار ،مغاير للتجوز الذي هويف حق داود عليه
السالم ،ذلك أن استعماهلا جتوزاأ يف حق داود استعمال مبا يليق به من معىن
الصالة لكونه املستساغ يف حقه ،واستعماهلا جتوزاأ يف حق اجلبال والطري استعمال
مبعىن التسخري واالنقياد وهو تسخري وانقياد حيمل  -كما قلنا  -معىن الطواعية
على ما يومئ إليه السياق ويدل عليه قوله (ث استوى إىل السماء وهي دخان
فقال هلا ولألرض ائتيا طوعاأ أو كرهاأ قالتا أتينا طائعني  ..فصلت  ،)11/فهو
تقديس بلسان قال الئق هبن نظري تسبيح احلصى املسموع يف كف النيب .
وأضيف أن املقام هنا هو الذي أملى ذلك الفهم ،وأعان عليه التقييد
ابلوقتني املذكورين (العشي واإلشراق) واختصاص تسبيحهن بكونه معه عليه
وعلى نبينا الصالة والسالم ،فـ (مع) يف النظم الكرمي متعلقة ابلتسخري ،وإيثارها
على الالم للداللة على أن تسخري اجلبال له مل يكن بطريق التصرف الكلي
فيها كتسخري الريح وغريها لسليمان ،بل بطريق التبعية له واالقتداء به يف عبادة
هللا وتلك هي نكتة التأخري للظرف ،وإمنا "قدم يف سورة األنبياء فقيل( :وسخران
مع داود اجلبال  ..األنبياء )79/لذكر داود مثة فقدم مسارعة للتعيني وال كذلك
هنا".2
والنكتة يف جميئ التسبيح بلفظ املضارعة (يسبحن) دون اسم الفاعل
(ساحبات) استحضار تلك الصورة العجيبة اخلارقة للعادة ،يف الذهن .وكوهنا يف
معىن ( مسبحات) ،فإن صيغة الفعل تدل على احلدوث والتجدد ليفيد املعىن أن

 1ينظر الوابل الصيب البن القيم ص.134
 2اآللوسي 256/23جملد 13وينظر تفسري أيب السعود219/7جملد.4
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تسبيحهن معه إمنا كان حيدث شيئاأ بعد شيئ وحاالأ بعد حال وكأن السامع حاضر
تلك اجلبال يسمعها تسبح.1
واألمر على عكس ذلك يف حق الطري ،فإنه ملا مل يكن يف احلشر ما كان
يف التسبيح من إرادة الداللة على احلدوث شيئا بعد شيئ ال جرم جيئ به امساأ ال
كل جانب دفعة واحدة ،ولو
فعالأ ،وذلك للداللة على أهنا جمموعة إليه طوعاأ من ّ
قال( :وسخران الطري حيشرن)  -على تقدير أن احلشر حيصل من حاشرها شيئاأ
وجل  -لكان خلفاأ ،ألن حشرها مجلة واحدة
بعد شيئ واحلاشر هو هللا عز ّ
والتعبري عن ذلك ابسم اجلمع دون اجلمع ،أبلغ يف الداللة على القدرة  ..ووضع
الرجاع  -موضع (املسبّح) إما لبيان أهنا ترفع
(األواب) – الذي هو يف معىن ّ
ّ
األواب
ألن
وإما
رجوع،
بعد
ا
رجوع
له
فع
إىل
يرجع
ألنه
اع
ج
ر
ع
واملرج
التسبيح،
ّ َ
أ
ّ
التواب الكثري الرجوع إىل هللا وطلب مرضاته ،من عادته ودأبه أن يكثر ذكر
وهو ّ
2
هللا ويدمي تسبيحه وتقديسه  ،ومهما يكن من أمر فإن يف هذا وما قبله تعريض
ابلكفار ،ألنه يف معىن أن اجلبال والطري فعلت أو فعل هبا ذلك على الرغم من
أهنا أش ّد صالبة ونفرة من قومك وأعسر ضبطاأ.
على أن يف اختيار ما هو شديد الصالبة ومقابلته مبا هو شديد النفرة
ليكوان مضرب املثل يف مشاركة نيب هللا دادو  يف التسبيح ،دقيقة أخرى
ملفتة أال وهي عدم استبعاد أن يكون التنوين يف (كلٌّ) عوضاأ عما يشمل الطري
واجلبال معاأ وليس الطري فحسب ،ذلك أن غرض السياق ابلتعبري عن تسخري
أثقل األشياء وأثبتها ،وإتباعه أبخفها وأكثرها انتقاالأ ،الكشف عن خروج الكل
إابن ترنيم داود عن مألوفه ،وإفادة أنه كلما رجع عن حكمه وما هو فيه من
رجعت معه بذلك اجلبال والطري كلٌّ بطريقته اليت
الشغل ابخللق إىل تسبيح احلقّ ،
(أواب) يف حقهما بلفظ
اعتادها وفقهها عن هللا تعاىل خالقه ،وقد جعل اخلّب ّ
التذكري ومل جيعل مؤنثاأ لإلعالم بشدة زجلهما ابلتأويب وعظمته ،ويف جميئه مفرداأ
إشارة إىل أهنما يف الطواعية يف التأويب قد بلغا الغاية حىت لكأهنما الشيئ الواحد،
كما أفاد اإلفراد أيضاأ مشول احلكم لكل فرد منها ولو مجع لطرقه احتمال أن
احلكم على اجملموع بقيد اجلمع3وسبحان من هذا كالمه.

 1ينظر الكشاف  364/3والرازي 296/13واآللوسي 259/23جملد .13
 2ينظر الكشاف  365/3كما ينظر الرازي .297/13
 3ينظر نظم الدرر .371 /6
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 -8التسبيح يف مقام التكذيب والسخرية واالستهزاء:
ففي آية الفرقان اليت يقول سبحانه فيها( :وقالوا أساطري األولني اكتتبها
فهي متلى عليه بكرة وأصيالأ .. 1الفرقان  ،)5/إخبار عما كان يدعيه أهل الكفر
 قاتلهم هللا – من أنه  يكذب عليهم ويتكلف حفظ ما ميلى عليه مما سطرهاألقدمون بعد أن يتكلف حتصيله ابالنتساخ لكونه أمياأ ،وذلك يف أوقات
كل صباح
انشغال الناس عنه فهو يفعل ذلك – يف زعمهم ويف خياهلم املريض ّ -
قبيل انتشار الناس إىل أعماهلم وعشياأ حني أيوون إىل مساكنهم ،فما ميلى عليه
بكرة يقرؤه عليهم عشية وما ميلى عليه عشية يقرؤه عليهم بكرة ،وهذا املعىن
مفاد من صيغة االفتعال (اكتتبها) الدال على التكلف حلصول ذلك الفعل ،ومن
داللة السياق على التكنية بفعل ذلك يف الغدو واآلصال عن االستمرار وكثرة
املمارسة لتلقي هذه األساطري ،وقد عنوا أهنا متلى عليه خفية لئال يقف الناس
على حقيقة احلال  ..وهذه – اتهلل  -فرية وجرأة عظيمة منهم على هللا وعلى
رسوله  ،وكالمهم هذا ظاهر العوار ملن كان له أدىن بصرية أو استبصار ،فهو
كالم ال يتفوه به من له مسكة من عقل أو مثقال حبة من مروءة ،فإن من املعلوم
لب أن لو الزم إنسان شيئاأ عشرة أايم بكرة وعشياأ مل يبق
الذي ال خيفى على ذي ّ
ممن يعرفه ويطلع على أحواله أحد حىت يعرف ذلك منه فلو أنكره بعد الفتضح
فضيحة ال يغسل عنه عارها أبد الدهر ،فكيف والبلد صغري والرجل عظيم شهري،
وعريوه أبنه
وقد ا ّدعوا أنه ٌّ
مصر على ذلك ال ينفك عنه إىل حني مقالتهم وبعدهاّ ،
معدم حيتاج إىل املشي يف األسواق ،وهو يدعوهم يف كل مإل إىل املعارضة ولو
بسورة من مثله  -وفيهم الكتاب والشعراء والبلغاء واخلطباء وهم أكثر منه ماالأ
وأعظم أعواانأ  -فال يقدرون.2
ألجل هذا جاء اجلواب املستأنف املتضمن بطالن ما ادعوه ،يف صورة
هتديد (قل أنزله الذي يعلم السر يف السموات واألرض  ..الفرقان  ،)6/قصداأ
إىل اإلفحام وبطالانأ لدعاويهم الباطلة وإقامة للحجة البالغة.
ومما سبق ندرك أن إسنادهم االكتتاب إليه  إسناد جمازي ألنه سببه،
أمي ال يكتب وال يقرأ ،وقد
والقرينة ما هو مقرر ومعروف لدى اجلميع من أنه ّ
جاء اإلمالء تفريعاأ على االكتتاب وإمياء إىل أن امالءها عليه إمنا حيصل بعد
 1قائل هذه املقولة هو النضر بن احلارث العبدري تروجياً لبهتانه ،وكان قد تعلم ابحلرية
قصص ملوك الفرس وأحاديث رستم واسفنداير ،فكان يقول لقريش :إان وهللا اي معشر قريش
فهلم أحدثكم ،وكان يقول يف القرآن أنه من قصص املاضني وأابطيلهم.
أحسن 2حديثاً من حممد ّ
ينظر نظم الدرر .296/5
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كتابتها ليقرأها أو ليحفظها ،فالتعبري ابإلمالء استعارة عن اإللقاء للحفظ بعد
الكتابة ال اإللقاء للكتابة كما هو معروف  ...وعلى جعل املعىن :أراد اكتتاهبا أو
طلب كتابتها فأمليت عليه أو على كاتبه يبقى اإلمالء على ظاهره.1
واختلفوا يف معىن السر الوارد يف اآلية السابقة على سبيل التهديد فمن
قائل يف معناه :أن العامل بكل سر يف السموات واألرض هو وحده الذي ميكنه
إنزال مثل هذا الكتاب ،ومن قائل أبن املعىن أنه أنزله من يعلم السر فلو كذب
عليه النتقم منه لقوله تعاىل( :ولو تقول علينا بعض األقاويل .ألخذان منه ابليمني
 ..احلاقة  ،)45 ،44/ومن قائل أبن املعىن أنه سبحانه يعلم كل سر خفي يف
السموات واألرض ومن مجلته ما تسرونه أنتم من الكيد لرسوله  مع علمكم
أبن ما يقوله حق ،كما يعلم كذلك ابطن أمر رسول هللا وبراءته مما تتهمونه به،
وهو سبحانه جمازيكم وجمازيه على ما علم منكم وعلم منه ،2والوجه يف جعل (قل
أنزله الذي يعلم السر) جواابأ لشبهتهم ورداأ على استهزائهم ّأايأ ما كان املعىن أنه
 ملا حتداهم ابملعارضة وظهر عجزهم عنها فلو كان هو الذي أتى ابلقرآن أبن
استعان أبحد لكان من الواجب عليهم أيضاأ أن يستعينوا هبذا الواحد فيأتوا مبثله،
فلما عجزوا عن ذلك أيضاأ ثبت أنه وحي هللا وكالمه ،سيما وأن هذا القرآن
الذي ال جيارى يف فصاحته مّبأ عن النقص والعيوب ومشتمل على اإلخبار عن
الغيوب وعلى أنواع العلوم اليت ال حييط هبا إال العامل جبميع املعلومات وال حييط هبا
سواه 3فأين يقع إذن علم حفاظ األساطري ورواهتا من ذلك وماذا يساوي جبوار
هذا اخلضم الذي ال ساحل له؟.
 -9التسبيح يف مقام الوعد والوعيد:
جاء التعبري بطريف النهار يف مقام احلديث عن الوعد يف قول هللا تعاىل:
(ال يسمعون فيها لغواأ إال سالماأ وهلم رزقهم فيها بكرة وعشياأ  ..مرمي  ،)62/بينا
جاء عن مقام الوعيد يف قوله( :النار يعرضون عليها غدواأ وعشياأ  ...غافر.)46/
أما املوعود به يف آية مرمي حبصول الرزق هلم بكرة وعشياأ ،فقد ورد يف
سياق احلديث عن أهل اجلنة الذين اتبوا يف الدنيا من بعد ظلمهم وأانبوا إىل رهبم
واتبعوا سبيله ،وذلك قوله( :فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا
الشهوات فسوف يلقون غياأ .إال من اتب وآمن وعمل صاحلاأ فأولئك يدخلون
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اجلنة وال يظلمون شيئا .جنات عدن اليت وعد الرمحن عباده ابلغيب إنه كان
وعده مأتياأ  ..مرمي  ،)61 -59/وبصرف النظر عما إذا كان هذا يف حق اليهود
أم يف حقهم والنصارى أم يف حق قوم من املسلمني لكوهنا عامة وال دليل على
التخصيص  ..فإن االستثناء فيها على أي حال وعلى ما ذكره يف البحر ظاهره
االتصال ،واملنعوتون فيها ابلتوبة واإلميان والعمل الصاحل هم املشار إليهم مبا جاء
يف قوله (أولئك يدخلون اجلنة) ،وهم إمنا استحقوا ذلك مبوجب الوعد احملتوم
الذي أخذه هللا على نفسه.
والوجه البالغي يف التعبري ابسم اإلشارة يف جانبهم ،اإلشادة هبم ألجل
توبتهم والتنويه بشأهنم ،وجميئ املضارع الدال على احلال لإلشارة إىل أهنم ال
ميطلون يف اجلزاء ،ويف قوله( :وال يظلمون شيئاأ) تنبيه على أن فعلهم السابق ال
يضرهم وال ينقص أجورهم ،واملراد من قوله يف حق الوعد (مأتياأ) أي منجزاأ ،ألن
فعل الوعد بعد صدوره وإجياده إمنا هو تنجيزه ،وجميؤه هكذا مع أن املأيت هو
الذي أيتيه غريه هو من قبيل اإلسناد العقلي أو االستعارة فقد استعري اإلتيان
حيصل الشيئ بعد أن سعى لتحصيله مبن
حلصول املطلوب املرتقب تشبيهاأ ملن ّ
مشى إىل مكان حىت أاته ،وتشبيهاأ للشيئ احملصل ابملكان املقصود ،فهي استعارة
متثيلية اقتصر من أجزائها على إحدى اهليئتني وهي تستلزم اهليئة األخرى ألن
الثاين ال بد له من آت ،والكلمة يف سياق مجلتها تعليل جلملة (اليت وعد الرمحن
عباده ابلغيب) واملعىن فيه والتقدير :يدخلون اجلنة وعداأ من هللا واقعاأ.
و(اللغو) يف قوله بعد( :ال يسمعون فيها لغواأ إال سالماأ) كناية عن انتفاء
أقل املكدرات يف اجلنة وعن جعل جمازاة املؤمنني يف اجلنة بضد ما كانوا يالقونه يف
الدنيا من أذى املشركني ولغوهم ،واالستثناء املنقطع يف نسق اآلية – إال إذا جعل
مبعىن الكالم السامل من العيب فيكون متصالأ – هو من أتكيد املدح مبا يشبه الذم
كما يف قول الشاعر:
وال عيب فيهم غري أن سيوفهم

هبن فلول من قراع الكتائب

وهو يفيد نفي مساع اللغو ابلطريق الّبهاين األقوى ،واالتصال على هذا
على طريق الفرض والتقدير ولوال ذلك مل يقع موقعه من احلسن واملبالغة.1
وقوله يف حمل الشاهد( :وهلم رزقهم فيها بكرة وعشياأ) وارد على عادة
املتنعمني يف هذه الدار ،فقد أخرج ابن املنذر عن حيىي بن كثري قال :كان العرب
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يف زماهنا إمنا هلا أكلة واحدة فمن أصاب أكلتني مسي فالن الناعم ،فأنزل هللا
تعاىل هذا يرغب عباده فيما عنده ،وروي حنو ذلك عن احلسن.
وقد سبق بيان أن محل معىن الوقتني على ظاهره – خالفاأ ملا ذهب إليه
جل أهل التأويل من أن التعبري ابلبكرة والعشي مراده دوام رزقهم ودروره – هو
ّ
املناسب يف حال ارتباط الرزق يف سياق اآلية ابملأكل واملشرب وهو املالئم حلال
املؤمنني يف الزهادة واالنشغال مبتع اجلنة األخرى ،وال يرد على ما ذكرت أن محل
املعىن على الدوام مؤيد مبجيئ اجلملة يف صورة اإلمسية وهذا يدل على ثبوت
ذلك ودوامه فيفيد التكرر املستمر وهو أخص من التكرر املفاد ابلفعل املضارع
وأكثر ،ألان نقول أن هذا حاصل ابالقتصار على اإلطعام يف البكرة والعشي
أيضاأ ،وإال فليس يف اجلنة بكرة وال عشي ،فهم إمنا يؤتون به على ما كانوا
يشتهون به يف الدنيا ملواقيت الصالة اليت كانوا يصلّون فيها 1،فقد جاء يف بعض
اآلاثر أن أهل اجلنة يعرفون مقدار الليل إبرخاء احلجب وإغالق األبواب،
ويعرفون مقدار النهار برفع احلجب وفتح األبواب ،ومن ذلك ما أخرجه احلكيم
الرتمذي يف نوادر األصول من طريق أابن عن احلسن وأيب قالبة قاال :جاء رجل
إىل رسول هللا  فقال :اي رسول هللا هل يف اجلنة من ليل؟ قال  :وما هيجك
على هذا؟ قال  :مسعت هللا تعاىل يذكر يف الكتاب( :وهلم رزقهم فيها بكرة
وعشياأ) فقلت :الليل من البكرة والعشي ،فقال ( :ليس هناك ليل وإمنا هو
ضوء ونور يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو ،وأتتيهم طرف اهلدااي من
هللا تعاىل ملواقيت الصالة اليت كانوا يصلون فيها يف الدنيا وتسلم عليهم املالئكة
عليهم السالم) .نسأل هللا أن جيعلنا منهم وأن حيشران يف زمرهتم.
أما الوعيد املتحدث عنه يف قوله( :النار يعرضون عليها غدواأ وعشياأ...
غافر  ،)46/فقد جاء يف سياق ما يعرض آلل فرعون من سوء العذاب وأشده،
قصداأ إىل تعظيم أمر النار وكناية عن استدامتهم فيها – عياذاأ ابهلل من ذلك –
وانسب أن أتيت هذه اآلية الكرمية يف ثنااي احلديث عن مؤمن آل فرعون الذي
ذكران طرفاأ من قصته إابن عرضنا ملا جاء يف قوله سبحانه من نفس السورة:
(واستغفر لذنبك وسبح حبمد ربك ابلعشي واإلبكار  ..غافر  ،)55/ويف أعقاب
ما صدر منه من نصح قومه وحتذيره إايهم من مغبة وسوء ما ينتظرهم من عقايب
الدنيا واآلخرة إن هم خالفوا ما دعاهم إليه نبيهم موسي عليه السالم ،وبعد قوله
هلم فيما قال( :إين أخاف عليكم مثل يوم األحزاب  ..غافر  ،)30/وقوله( :واي
قوم ما يل أدعوكم إىل النجاة وتدعونين إىل النار .تدعونين ألكفر ابهلل وأشرك به
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ما ليس يل به علم وأان أدعوكم إىل العزيز الغفار  ..غافر  ،)42 ،41/وقوله بعد
أن استفرغ الوسع وأخلص النصح( :فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل
هللا إن هللا بصري ابلعباد  ..غافر  ،)44/وبعد جواب هللا على ذلك بقوله( :فوقاه
هللا سيئات ما مكروا وحاق آبل فرعون سوء العذاب .النار يعرضون عليها غدواأ
وعشياأ  ..غافر.)46 ،45/
ومعىن عرضهم على النار أن أرواحهم تشاهد املواضع اليت أعدت هلم يف
جهنم على ما جاء يف الصحيح عن عبد هللا بن عمر :إن أحدكم إذامات عرض
عليه مقعده ابلغداة والعشي إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كان من
أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حىت يبعثك هللا يوم القيامة).
والشاهد يف حديثنا يف اآلية وهو (النار) ،املعروض عليها آل فرعون
غدواأ وعشياأ ،جيوز أن تكون بدالأ مفرداأ من نوع املطابقة من (سوء العذاب)،
ومجلة (يعرضون عليها) حاالأ منها أو من اآلل ،أو تكون خّباأ ملبتدأ حمذوف وهو
الضمري العائد على (سوء العذاب) ومجلة (يعرضون) تفسري هلا يف موضع احلال،
فيكون بني هذه اآلية واليت قبلها شبه كمال اتصال كأنه قيل :ماسوء العذاب؟
فقيل هو النار ،وجيوز وهو األبلغ يف حتقيق الغرض من السياق – أعين الداللة
على التهويل والتفخيم من شأن ما يعرض له آل فرعون غدواأ وعشياأ – أن تكون
(النار) هي املبتدأ ومجلة(يعرضون عليها غدواأ وعشياأ) يف موقع اخلّب عنها ويكون
جمموع اجلمل ة من املبتدأ واخلّب بدل اشتمال من مجلة (وحاق آبل فرعون سوء
العذاب) ،ألن سوء العذاب إذا أريد به الغرق كان مشتمالأ على موهتم ،وموهتم
يشتمل على عرضهم على النار غدواأ وعشياأ.
ويف هذا الوجه من التعظيم من أمر النار والتهويل من عذاهبا والتخويف
من العرض عليها واإلحراق هبا ما ليس يف غريه 1ومنشأ التعظيم أن املذكور يف
اآلية علىالوجه األول عذاب واحد هو ما حيدث هلم يف الّبزخ ،أما يف األخري
فاملذكور عذاابن عذاب الغرق يف الدنيا ،وما يلحق به من عذاب قبل عذاب يوم
القيامة ،2أو منشؤه – على ما يف الكشف ونقله عنه اآللوسي – اإلمجال
والتفسري يف كيفية تعذيبهم وإفادة كل من اجلملتني نوعاأ من التهويل ،أما
األول3منهما فاإلحاطة بعذاب يستحق أن يسمى سوء العذاب وأما الثاين فهو
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النار املعروض عليها غدواأ وعشياأ " 1وإمنا كان الغرق سوء عذاب ألن الغريق
يعذب ابحتباس النّـفس مدة وهو يطفو على املاء ويغوص فيه ويرعبه هول
األمواج وهو موقن ابهلالك ث يكون عرضة ألكل احليتان حياأ وميتاأ وذلك أمل يف
احلياة وخزي بعد املمات يذكرون به بني الناس".2
والسر يف إفادة تعظيم النار يف هذا الوجه وبيان كيفيتها  -دون ما
تضمنه جعل النار بدالأ من سوء العذاب – أنك إذا فسرت (سوء العذاب) ابلنار
فقد ابلغت يف تعظيم سوء العذاب ث استأنفت بـ (يعرضون عليها) تتميماأ لقوله
(وحاق آبل فرعون) من غري مدخل للنار فيما سيق له الكالم ،أما إذا جئت
ابجلملتني من غري نظر إىل املفردين وأن أحدمها تفسري لآلخر ،فقد قصدت ابلنار
قصد االستقالل حيث جعلتها معتمد الكالم وجئت ابجلملة الثانية بياانأ وإيضاحاأ
لألوىل ،كأنك قد آذنت أبهنا أوضح الشتماهلا على ما ال أسوء منه وهو النار،
على أن من موجبات تقدمي املسند إليه إنباؤه عن التعظيم مع اقتضاء املقام له
وها هنا كذلك على ما ال خيفى ،انهيك عما يفيده الرتكيب من تقوية للحكم كما
يف حنو (زيد ضربته) ،وفيما ذكر يقول صاحب الكشف فيما نقله عنه اآللوسي:
"هذا هو الوجه ،وأيد بقراءة من نصب (النار) بناءاأ على أهنا ليست منصوبة
أبخص أو أبعين بل إبضمار فعل يفسره (يعرضون) مثل( :يصلون) فإن عرضهم
على النار إحراقهم هبا ،من قوهلم( :عرض األسارى على السيف) أي قتلهم به،
وهو من ابب االستعارة التمثيلية يشبّه حاهلم حبال متاع يّبز ملن يريد أخذه ،ويف
ذلك جعل النار كالطالب الراغب فيهم لشدة استحقاقهم اهلالك".3
وسواء جعلت (النار) مع ما بعدها بدالأ من مجلة (وحاق آبل فرعون) أو
بدالأ مفرداأ من (سوء العذاب) ،فاملذكرو يف اآلية عذاب قبل عذاب يوم القيامة
املشار إليه بقوله يف نفس السورة واآلية (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون
أشد العذاب) .نسأل هللا املعافاة وحسن العاقبة.
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اخلامتة
وبعد ،فقد آن لنا أن حنط الرحال أعقاب هذه الرحلة امليمونة اليت مت
التطواف فيها حول الدقائق واللطائف املفادة من التعبري عن هذين الوقتني
املباركني لطريف النهار( ،العشي واإلبكار) أو (الغدو واآلصال) أو (الغداة
والعشي) ،لنخلص إىل أن ما ورد من حديث للقرآن حول هذين الوقتني هو مما
يستأهل التأمل والتدبر ويستحق املزيد من إعمال الذهن وك ّد الفكر ،ذلك أن
النظرة العجلى لغري املتأمل يبدو منها أهنا جمرد مرتادفات أو متقابالت جيئ هبا
جملرد التعبري عن وقتني اعتادمها اإلنسان كلما أشرقت مشس يومه أو غربت فال
حيظيان منه – من ثّ  -بكثري اهتمام ،بينا األمر يف احلقيقة على العكس من ذلك
متاماأ.
والشيئ الذي زاد الطني بلة ويبعث  -أيضاأ  -على األسى هو أن الذين
األصل فيهم التأمل والتدبر ملا يف كتاب هللا تعاىل من أهل الـتأويل من املفسرين -
على سعة علمهم وعظم مكانتهم  -ينتاب كثري من معاجلاهتم آلي القرآن بسبب
عدم التدقيق وإنعام النظر يف مراعاة مقتضى احلال يف سياق النظم ،شيئ من
القصور والتناقض ،ومن عدم وضع لألمور يف نصاهبا ،كما يشوهبا أحياانأ -وتلك
اثلثة األسايف -عدم االلتفات إىل ما خيدم النص من نصوص أخرى تعني بضميمة
قرائن األحوال ومعونة السياق على فهم النص الفهم الصحيح.
وإال فما معىن ان جتعل الضمائر الثالثة مثالأ يف قول هللا تعاىل( :إان
أرسلناك شاهداأ ومبشراأ ونذيراأ .لتؤمنوا ابهلل ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه
بكرة وأصيالأ  ..الفتح  - )9 ،8/وهذا جمرد مثال  -عائدة إىل الرسول  مع
قراءة ابن مسعود وابن جبريالواردة يف اآلية الكرمية واليت جاء فيها (لتؤمنوا ابهلل
يل
ورسوله وتسبحوا هللا ) كذا ابالسم اجلليل مكان الضمري؟ وما الذي يدعو إىل ّ
معىن التسبيح كيما يتناسب مع هذا الرأي الواهي الذي يضرب من خالله أي
القرآن بعضه ببعض؟ أو جعلها مجيعا عائدة إىل هللا فيلوى من أجل ذلك معىن
التعزير والتوقري وخيرج هبذه الكلمات عما وضع هلا يف اصطالح التخاطب حتّام
يستقيم مع ذاك الرأ ي على ضعفه ،وما الدافع أمام اإلصرار على طرح ما يصح
محل املعىن عليه محالأ صحيح أ من أمر اللف والنشر مع لطافته ووجاهة القول به
على ما سبق ذكره  ..وما معىن أن يذهب ابآلايت الوارد فيها ذكر الوقتني إىل
احلمل يف معىن التسبيح على الظاهر من قول (سبحان هللا) ،مع ما تفيده قرائن
األحوال وما ترشحه سياقات اآلايت من أفضلية محله على معىن الصالة أعين
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على اجملاز ،أو أن يفعل العكس من ذلك ،أو أن يقال ابلوجهني هكذا دون ما
التفات إىل ما يعني على الوصول إىل ما صح من ذلك أو ترجح.
أن األمر هبذا يفرض على كل من أراد أن تكون كلمة هللا هي العليا وأن
خيدم دينه وكتاب ربه الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،أن يقيم -
قدر الطاقة – من التأويل ما اعوج ،فمجال البحث يف التنزيل فسيح ومتسع
وحيتاج إىل مزيد من استجالء الدقائق واحلقائق ،وليس أفضل يف حياة أي ابحث
منصف بل وال يف حياة أهل احلق مجيعاأ من الوصول إىل احلقيقة سيما لو كانت
تلك احلقيقة متس كتاب هللا تعاىل ،ومل ال وهو موئلهم الذي إليه عن اخلالف
يئلون ومعقلهم الذي إليه يف النوازل يعقلون وحصنهم الذي به من وساوس
الشيطان يتحصنون وحكمة رهبم اليت إليها حيتكمون وفصل قضائه بينهم الذي
إليه ينتهون وحبله الذي به من اهللكة يعتصمون.
فاهلل نسأل أن جيعلنا من أهل احلق وممن يستمعون القول فيتبعون
أحسنه ،وأن جيعل عملنا خالصاأ لوجهه ،إنه على ما يشاء قدير وابإلجابة
جدير،وهو نعم املوىل ونعم النصري ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
*******
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