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احلمد هلل رب العادلني ، واصلي وأسلم على نبيه ادلبعووث رةوة للعوادلني سويدنا زلمود لواي ال بيوني 

 وعلى آله وأصحابه ادليامني .

 أما بعد . 

فقد مّن اهلل سبحانه وتعاىل على عباده أن جعل يف األرض الليل للسكون واالستتار ، وال هار 
راان سحسبان ومقدار ، ليعلم مهما مواييت األعمال فت تمم للحركة واالنتشار ، وجعل الشمس والقمر جي

مهما ادلصاحل الدنيواة والعبادات الدا ية ، ولذا أحببت أن أيف على هذا بدراسة اآلاات القرآنية اليت 
فالقرآن الكرمي ، ذلية إعلمية وحكم  اةعجاز إالشرعية وما حتمله من إشارات  عرضت ل ا ميقات األحكام

الزمن من الزاواة احلسابية بل جعله ييمة حركية حية تتفاعل مع اإلنسان يف حياته  مل اتعامل مع
لقد وردت يف القرآن الكرمي عدة آاات ، الشخصية والعامة وحفزّه الن اتفاعل بدوره مع هذه القيمة 

 سبحانه للزمن االمر الذي اشري اىل االمهية الكبرية اليت اوالها اهلل اقسم فيها اهلل تعاىل بالزمن ومكوناته
القسم مفردًا امنا متعددًا بذكر عدة اجزاء من الويت  معمم هذه اآلاات الكرمية، ال اأتفي فوألجزائه 

 *اْلََْواِر اْلُك َِّس  *َفبل أُْيِسُم بِاخْلُ َِّس  يوله تعاىل : كما يف     يف سياق اآلاة الواحدة او اآلاات ادلتتالية
 (ٔ)  ِذي يُووٍَّة ِع َد ِذي اْلَعْرِش َمِكنيٍ  *ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكرمٍِي  *َوالصُّْبِح ِإَذا تَو َوفََّس  * َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعسَ 

ان هذا القسم االذلي بع اصر الزمن وتكراره يف مواضع عدادة اشري اىل االمهية اليت اوالها اهلل تعاىل له 
، ولتعلق الكثري من االحكام الشرعية بالزمن ولعموم  من اجل ان اقف اإلنسان ادلسلم على هذه احلقيقة

فكان البلوى به أحببت ان ايف على االلة اليت تعتمد يف حساب االويات كما بي ها القران الكرمي 
اتضمن : و ( و دراسة موضوعية بيانيةو) ادليقات الزماين لئلحكام الشرعية يف القرآن الكرمي  يف :البحث 

، ذكرت يف التمهيد التعراف بادليقات ، ويف ادلتلب األول : دراسة اآلاات اليت دتهيد ومتلبني ولادتة 
حددت ادليقات واآلليات اليت ميكن إتباعها يف معرفة األويات واألزمان ، ويف ادلتلب الثاين : يف بيان 

هذا ادليقات الشرعي لؤلحكام واحلكمة م ه ، ولادتة ذكرت فيها أهم ال تائج اليت توصلت اليها من 
البحث ، أسأل اهلل تعاىل وهو لري مسؤول السداد يف القول ، فإن كان صوابا فهو زلض فضل اهلل علّي 
، وإن كان فيه لتأ أو زلل فاستغفر اهلل تعاىل واهلل ورسوله برائان م ه ، واهلل ادلستعان وال حول وال يوة 

 الباحث       اال باهلل.

 
                                                 

 .ٕٓ_٘ٔسورة التكوار ، االاات/( ٔ) 
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  تعراف ادليقات تعراف ادليقات 

،  وهوووو مقوووداٌر مووون الزمووواِن، وكووولُّ شووويء يَووودَّْرَت لوووه ِحي ووواً، فهوووو ُمَؤيَّوووتٌ  ؛ تُ مووون الَويْووو: ادليقوووات 
والوجمع: أَْوياٌت، وهو الوِميقاُت ، وهو للويت ادلضروب للِفْعل و ادلوضع ، اُقوال هوذا ميقوات أهول الشوام 

 .(ٔ)للموضع الذي ُُيرمون م ه
ه الشوويء ، فيقووال : اذلِووبلُل ِميقوواُت فيتلووق علووى مووا ويووت بوو ،(ٕ) اآللووةوادليقووات صوويي بصوويغة اسووم  

 .(ٖ)الشهر
 وهذا ادلعىن هو ادلراد به ه ا .

  الويت وادلدة والزمنالويت وادلدة والزمن

، فقووالوا : ان ادلودة : هوي امتوداد حركووة الفلوئ مون مبوودئها فوّرق العلمواء بوني ادلوودة والوزمن والويوت  
ذات الزمني ؛ فورياد بوذلئ ترالوي  الزمن يف اللغة : اسم لقليل الويت وكثريه. واقولون: لقيتهاىل م تهاها ، 

والزمووان موودة مقسووومة اىل : السوو ني والشووهور واالاووام والسوواعات ، والويووت : هووو الزمووان ادلفووروض ( ٗ)ادلوودة
  .(٘)ألمر

علوى بيوان ادليقوات الوذي ُيسوب بووه وايتصواره ذا الفورق بوني هوذه االلفواظ حتودد مودى البحوث مهوو 
 .الذي هو ظرف لبلحكام الشرعيةالويت 

 
 
 

                                                 

 ر و بريوت ، مادة ) ويت (.، دار صاد ٔ( ا مر : لسان العرب، زلمد بن مكرم بن م مور األفراقي ادلصري، طٔ) 
( ا مووور : روح ادلعووواين يف تفسوووري القووورآن العمووويم والسوووبع ادلثووواين، العبلموووة أ  الفضووول شوووهاب الووودان السووويد زلموووود ٕ) 

 .ٕٚ/ٕاأللوسي البغدادي، دار إحياء الرتاث العر  و بريوت 
هوو ٕٔٗٔ،  ٔيموي الورازي الشوافعي، ط( ا مر : التفسري الكبوري أو مفواتيح الغيوب، فخور الودان زلمود بون عمور التمٖ) 

 .ٗٛٔ/ٗٔبريوت  -م ، دار الكتب العلمية ٕٓٓٓ
معجووم مقوواايس اللغووة، اةوود بوون فووارس ،  ٜٜٔٓ، ص ٜ٘ٔ، ص ٖٔ( ا موور:  لسووان العوورب ، مووادة )زموون(، ج ٗ) 

 . م ، مادة )زمن( ٜٜٔٔ\هو  ٔٔٗٔ، ٔحتقيق: عبد السوبلم هارون، بريوت: دار اْليل، ط 
إرشوواد العقوول السووليم إىل مزااووا القوورآن الكوورمي ، أل  السووعود زلموود بوون زلموود العمووادي، دار إحيوواء الوورتاث  ( ا موور :٘) 

 .ٕٚ/ٕ، روح ادلعاين  ٘ٚٗ/ٔبريوت  –، تفسري البيضاوي، البيضاوي، دار الفكر  ٖٕٓ/ٔبريوت  –العر  
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  األولاألولالمبحث المبحث 

  ن الكريمن الكريمالميقات الزماني في القرآالميقات الزماني في القرآبيان بيان 

وهوووو كتووواب هدااوووة لعداووود مووون الووودالئل اليقي يوووة ، وال اهوووني اعووورض القووورآن الكووورمي  أنال عجوووب 
الكونيووة بداعووة الصوو ع  اآلاوواتلتفووه بعبوواده ، ف تووالع م هووا و السوواةعة علووى يوودرة اهلل تعوواىل وحسوون توودبريه 

وووَماَواِت َواأَلْرِض َواْلوووِتبَلِف  ول التأمووول فقوووال تعووواىل : الفكووور فيهوووا وةووو إةالوووة إىلمرشووودا  ِإنَّ يف َلْلوووِق السَّ
ووَماِء  ِموون مَّوواء فََأْحيَووا بِووِه اللَّْيووِل َوال وََّهوواِر َواْلُفْلووِئ الَّوويِت َيْوورِي يف اْلَبْحووِر ِ َووا اَ َفووُع ال َّوواَس َوَمووا أَنووَزَل اللّووُه ِمووَن السَّ

وووَماء َواأَلْرِض األْرَض بَوْعوووَد َمْوِاَوووا وَ  ِر بوَووونْيَ السَّ وووَحاِب اْلُمَسوووخت بَوووثَّ ِفيَهوووا ِمووون ُكووولت َدآبَّوووٍة َوَتْصووورِاِف الرتاَووواِح َوالسَّ
 عمويم م وة اهلل  وإدراكمن نفوع احليواة الودنيا  اإلنسانيةشلا اعود على ال فس  (ٔ) آلاَاٍت لتَقْوٍم اَوْعِقُلوَن 

 على عباده.
ومووون اتتبوووع واكثرهوووا نفعوووا : الشووومس ، والقمووور ،  ة واجلهوووا يووودراولعووول مووون أعموووم اآلاوووات الكونيووو

آاااموا اوودرك أوال أ موا آاتووان كونيتوان مسووخرتان ل فوع البشووراة فضوبل عوون بقيوة ادلخلويووات األرضوية ، يووال 
ِه ِمووَن الثََّمورَاِت رِْزيًوا لَُّكووْم اللَّوُه الَّوِذى َللَووَق السَّوَماَواِت َواالَ ْرَض َوأَنوَزَل ِموَن السَّووَم ِء َمو ًء فَوَأْلرََج بِو تعواىل : 

وووْمَس َواْلقَ  َموووَر َدآئِبَووونَي َوَسوووخََّر َلُكوووُم اْلُفْلوووَئ لَِتْجووورَِى ِ  اْلَبْحوووِر بِوووَأْمرِِه َوَسوووخََّر َلُكوووُم األَنْوَهووواَر َوَسوووخَّر َلُكوووُم الشَّ
َوِإن تَوعُودُّواْ نِْعَموَة اللَّوِه الَ حُتُْصووَها ِإنَّ اإلْنَسواَن َلمَلُووٌم   َوَسخََّر َلُكُم الَّْيَل َوال وََّهواَر َوآتَواُكم متون ُكولت َموا َسوأَْلُتُموهُ 

َكفَّوووواٌر 
جرائهمووووا وفووووق نمووووام دييووووق اىل م تهووووى احليوووواة الوووودنيا إخر الشوووومس والقموووور بسووووفسووووبحان موووون ( ٕ)

 ليحصل مهما م افع من أبرزها :
الوووذي  لكووول عايوول علوووى أن ن مووا اتبوووني بإجرائهموووا علوووى هووذا ال حوووو ادلقوووالشووومس والقموور تسووخري  إن .ٔ

 .(ٖ)غريهشرك معه االرب ادلستحق أن اعبد وحده وال هو أحدثهما على هذا ال حو ادلتقن 
بشويء لوه وهي مقصد البحوث ولوذا سو عرض  ،اعرف ادليقات : وهذه من ادل افع العميمة ( ٗ)سحركتهما .ٕ

 من التفصيل ، ف قول وباهلل التوفيق :

                                                 

 .ٗٙٔ( سورة البقرة ، االاة/ٔ) 
 .ٖٗوٕٖ( سورة ابراهيم ، االاات/ٕ) 
 .ٕٔٔ/ٗ( ا مر : تفسري ا  السعود ٖ) 
( للشوومس حركووة ظاهراووة فيبوودو لل وواظر اليهووا ا ووا تتحوورك واحلقيقووة ان الشوومس بال سووبة اىل االرض ثابتووة وان دوران ٗ) 

االرض حووول زلورهووا ُامهوور للوايووف علووى سووتحها حووني ا موور اىل الشوومس ان الشوومس تتحوورك ، وللقموور حركووة ظاهراووة 
ي ا وا تتحورك فعوبل دلسوتقر ذلوا ، وكوذلئ احلوال بال سوبة للقمور ، وسويأ  تفصول ذلوئ يف ث ااوا ااضا ، وحركة حقيقوة : أ

 البحث.
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القوورآن الكوورمي يف مواضووع عوودة ، فووتكلم عوون الشوومس يف  مووانواألز  األويوواتآليووة حسوواب وردت 
يف  أشووارو  ،(ٕ)) حسووبان ( ، و) سحسووبان ( يف سووورة الوورةن  بأ موواووصووفهما  (ٔ)األنعووامر يف سووورة موووالق

موون م ووافع ومووا ا ووتج عوون ذلووئ  حركووة الشوومس والقموور واالرضاىل  (٘)واووس، (ٗ)واإلسووراء،  (ٖ)اووونس سووورة
 ني واحلساب.معرفة عدد الس وم ها : 

ْصووَباِح َوَجَعووَل اللَّْيووَل َسووَكً ا َوالشَّووْمَس َواْلَقَمووَر ُحْسووَبانًا َذلِووَئ  نبوودأ مووع يووول اهلل تعوواىل : و  فَوواِلُق اإْلِ
ْصووَباِح  ، ومعووىن  (ٙ)  تَوْقووِداُر اْلَعزِاووِز اْلَعلِوويمِ  شووق عمووود الصووبح عوون ظلمووة الليوول  ان اهلل  فَوواِلُق اإْلِ

وهوو إاوذان بانتشوار ال واس تصف أول ال هوار حيوث ابودو نوور الصوباح مون ظلموة الليول  ةفاآلا،  (ٚ)وسواده
( ٛ) (سووك ا  )بووو وهووو مووا اقابوول االشووارة بوصووف الليوول ،  لتلووب الكسووب يف االرض والسووعي يف عماراووا

 حيث الراحة من تعب العمل والكد من اجل الرزق.
ووووووْمَس َوا اىل بيووووووان ان  اآلاووووووةوموووووون ل انتقلووووووت             ، ونمووووووريه يولووووووه تعوووووواىل :  ْلَقَمووووووَر ُحْسووووووَبانًاَوالشَّ

  ٍوووووْمُس َواْلَقَموووووُر سِحُْسوووووَبان ، واعووووورف  (ٓٔ)اضوووووترب ، أي سحسووووواب مقووووودر مقووووو ن ال اتغوووووري و ال (ٜ)  الشَّ
 .(ٔٔ)واألزمان األوياتسحركتهما حساب 

ق موون وأد أوضووحلارةووة السووماء  ألن؛  واألزمووان األويوواتواعتبووار الشوومس والقموور يف حسوواب 
 األرضفيهووا حركووة م تممووة فيمووا تتحووول كثبووان  األجوورام، فمسووالئ السووماء ثابتووة ، وحركووة  األرضلارةووة 

 .دون ان اتمكن احد من الت بؤ  وايعها (ٕٔ)بني ويت وآلر بعوامل عدة

                                                 

 .ٜٙ( االاة ٔ) 
 .٘( االاة ٕ) 
 .٘( االاة ٖ) 
 .ٕٔ( االاة ٗ) 
 .ٜٖ( االاة ٘) 
 .ٜٙ( سورة االنعام ، االاة/ٙ) 
هوو( ، حتقيوق زلموود زلمود ٖٓٔجرار التو ي )ت( ا مر : جامع البيان عن تأوال آي القرآن ، ابو جعفر زلمد بن ٚ) 

، الكشوواف عوون حقووائق الت زاوول وعيووون األياواوول يف وجوووه التأواوول، أبووو  ٘٘٘وٗ٘٘/ٔٔشوواكر ، دار ادلعووارف و مصوور 
 . ٙٗ/ٕبريوت  –القاسم زلمود بن عمر الزسلشري اخلوارزمي، حتقيق: عبد الرزاق ادلهدي ، دار إحياء الرتاث العر  

وجعل ووا الليوول   هووار للسوعي والكسووب ، والليول للراحووة ذُكور يف القووران يف مواضوع عوودة مون يولووه تعواىل   ( وجعول الٛ) 
 . لباسا وجعل ا ال هار معاشا 

 .٘( سورة الرةن ، االاة/ٜ) 
 .ٛ٘٘/ٔٔ( ا مر : جامع البيان ٓٔ) 
 .ٕٕٚ/٘وٖٖٗ/ٕ، تفسري البيضاوي  ٖٗٗ/ٗوٙٗ/ٕ( ا مر : الكشاف ٔٔ) 
 والزالزل وضلوها.( كالرااح ٕٔ) 
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 :وآلية احلساب وعّد االزمان نص عليها القرآن الكرمي يف موضعني 
ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّوْمَس ِضوَياًء َواْلَقَموَر نُوورًا َويَودَّرَُه َم َوازَِل  األول : يف سورة اونس فقال تعاىل : 

وِ نَي َواحلَِْسواَب َموا َللَوَق اللَّوُه َذلِوَئ ِإالَّ بِواحلَْقت اُوَفصتوُل اآْلَاَواِت لَِقوْوٍم اَوْعَلُمو ونمووريه ، ( ٔ)  ونَ لِتَوْعَلُمووا َعوَدَد الست
ْرنَاُه َمَ ازَِل َحَّتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدميِ َواْلقَ  يف سورة اس فقال تعاىل :   . (ٕ)  َمَر َيدَّ

َوَجَعْل َوووا اللَّْيوووَل َوال وََّهووواَر َآاَوتَوووونْيِ َفَمَحْونَوووا َآاَوووَة اللَّْيوووِل  ، فقوووال تعووواىل :  اإلسوووراءوالثووواين : يف سوووورة 
ووِ نَي َواحلَِْسووواَب وَُكووولَّ َشوووْيٍء َفصَّوووْلَ اُه َوَجَعْل َووا َآاَوووَة ال وََّهووواِر ُمْبِصووورًَة لَِتْبتَوغُووووا َفْضووبًل  ِموووْن َربتُكوووْم َولِتَوْعَلُمووووا َعوووَدَد الست

 .(ٖ) تَوْفِصيبًل 
  ا ورد يف سورة اونس . أوالونبدأ 

وو يووال تعوواىل :  ِ نَي ُهووَو الَّووِذي َجَعووَل الشَّووْمَس ِضووَياًء َواْلَقَمووَر نُووورًا َويَوودَّرَُه َم َووازَِل لِتَوْعَلُموووا َعووَدَد الست
، والضوومري ) هووو ( العائوود اىل  (ٗ) َواحلَِْسوواَب َمووا َللَووَق اللَّووُه َذلِووَئ ِإالَّ بِوواحلَْقت اُوَفصتووُل اآْلَاَوواِت لَِقووْوٍم اَوْعَلُمووونَ 

جبعل الشمس ضياء : وهوو ال وور  وبداع ص عه وكمال نواله ليدل على عميم للق اهلل ( ٘)لفظ اْلبللة
، وجبعوول القموور نوووراً : وهووو (ٚ)لووئ أضوواء، والضووياء : مووا ق موون الضوووء ، وهووو مشووت (ٙ)ال ووور السوواةع القوووي

ه مسوووتفاد مووون ، ونبلحوووظ مووون هوووذا ادلعوووىن لل وووور انووو (ٛ)ضووود الملموووة ، وييووول : هوووو شوووعاع الضووووء وسوووتوعه
وأضوواء ، ، ضووياء امهوور للمتأموول فيهووا : ان ال(ٜ)الضووياء وهووذا ادلعووىن ذكووره القووران الكوورمي يف مواضووع عداوودة

مون اليت تضيء بذااا ، واستعمل ال ور ومشتقاته دلا تكسبه االجسام ادلملموة  لؤلجسام واضيء :استعمل
 .( ٓٔ)ادلضيئة

                                                 

 . ٘( سورة اونس ، االاة/ٔ) 
 .ٜٖ( االاة/ٕ) 
 .ٕٔ( االاة/ٖ) 
 .٘( سورة اونس ، االاة/ٗ) 
 االاة. ان ربكم اهلل الذي للق السماوات واالرض  ( يف يوله تعاىل يف االاة الثالثة من سورة اونس ٘) 
 .ٕٚٗ/ٙ( ا مر : التحرار والت وار ، زلمد بن التاهر بن عاشور ٙ) 
 ( ا مر : لسان العرب مادة )ضوأ(.ٚ) 
 ( ادلصدر نفسه مادة )نور(.ٛ) 
مثلهم كمثل الذي استويد نوارا فلموا اضواءت موا حولوه ذهوب اهلل  : ٚٔ( وم ها يوله تعاىل يف سورة البقرة ، االاة/ٜ) 

لسوماوات واالرض مثول نووره  اهلل نوور ا : ٖ٘، وااضوا يف سوورة ال وور ، االاوة/ ب ورهم وتوركهم يف ظلموات ال ابصورون 
 االاة. اكاد زاتها اضيء ولو مل دتسسه نار نور على نور ...  اىل ان يال :  كمشكاة فيها مصباح 

( ا موور : القوورآن واالعجوواز العلمووي ، د.عبوود السووتار حاموود ، سحووث م شووور ضوومن رللووة االعجوواز القوورآين ، سحوووث ٓٔ) 
 .ٖٔٗم ، دار الكتب والوثائق ، متبعة االمة و بغداد صٜٜٓٔبغداد  ادلؤدتر االول لبلعجاز القرآين ادل عقد يف
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، وضووئها ( ٔ)مسوتفاد مون انعكواس أشوعة الشومس عليوه هنوور فوالقمر جورم وواوي مملوم و وعليوه : 
يوول نوووراً ، وجعوول القموور الووذي زللووه اللأعموواذلم وةلووب معااشووهم  بووأداءرض فيحصوول لل وواس ال فووع  ووري األا

 بقدر ما ميك ه من ةلب مرامه وال اؤثر ذلئ على سكون الليل.اسريا لي تفع به ذا احلاجة 
احلكمووة جبعول الشومس والقموور علوى اذليئووة  وبعود هوذا الوصووف الودييق والببلغوة الواضووحة بونّي 

 على وجهني :  َيدَّرَهُ وَ  الضمري يف عود  ، وألتلف اهل التأوال يف  َوَيدَّرَُه َمَ ازِلَ  ادلذكورة فقال : 
 .(ٕ)ان الضمري للقمر لاصةاالول : 

وِ نَي َواحلَِْسوابَ  ذكر بعد ذلئ احلكمة من ذلوئ فقوال :  ويالوا : انه  ،   لِتَوْعَلُمووا َعوَدَد الست
 . (ٖ)وبالقمر اعرف انقضاء الشهور والس ني ال بالشمس
 فقوووووووود اكتفووووووووى بووووووووذكر الضوووووووومري  ، فهووووووووو وان وّحوووووووود( ٗ)الثوووووووواين : ان الضوووووووومري للشوووووووومس والقموووووووور 

 .(٘) َوالّلُه َوَرُسولُُه َأَحقُّ أَن اُوْرُضوُه  أحدمها عن اآللر ، وهو سائي كما يال تعاىل : 
، وهووو مووا  (ٙ)، والشوووكاين ، واآللوسووي ، وابوون عاشووور القووول األول أبووو حيووان االندلسوويورجووح 

اىل ذلوئ و ه وا ويف سوورة  اإلشوارةو كموا سوبق ني ؛ ألن التقودار بادل وازل ورد يف القورآن يف موضوع أميول اليوه
ْرنَاُه َم َووازَِل َحووَّتَّ َعوواَد َكوواْلُعْرُجوِن اْلَقووِدميِ  يف يولووه تعوواىل : اووس  وهووو للقموور لاصووة يوووال (ٚ)  َواْلَقَمووَر يَوودَّ

 وا بغوي ان اكوون كوذلئ ه وا ، وال سويما ان الضومري جواء بصويغة ادلفورد ، واألصول ،(ٛ)واحدا ع د العلماء
 ، وال اصار اىل غريه إال بضرب من التأوال وال حاجة له.(ٔ)فيه ان اعود اىل أيرب مذكور

                                                 

( وهووو مووا وصوول اليووه العلووم احلووداث ، ا موور : موسوووعة االعجوواز العلمووي يف القووران الكوورمي والسوو ة ال بواووة  ، اوسووف ٔ) 
 . ٖٚٓم، مكتبة ابن حجر ، صٖٕٓٓهو و ٕٗٗٔ،  ٔاحلاج اةد ، ط

، البحوووور ا،وووويب ، زلموووود بوووون اوسووووف الشووووهري بووووأ  حيووووان  ٖٗٔ/ٕالكشوووواف ،  ٖٕ/٘ٔ( ا موووور : جووووامع البيووووان ٕ) 
الشويخ علوي زلمود معووض، شوارك يف التحقيوق د.زكراوا عبود ا يود  -األندلسي، حتقيق: الشيخ عادل أةد عبد ادلوجود 

 .ٕٔٙ/ٙلب ان/ بريوت  -م دار الكتب العلمية ٕٔٓٓ،  ٔال ويي ود.أةد ال جويل اْلمل ، ط
 . ٕٚٗ/ٙالتحرار والت وار  ( ا مر :ٖ) 
 .ٕٔٙ/ٙ، البحر ا،يب  ٖٕ/٘ٔ( ا مر : جامع البيان ٗ) 
 .ٕٙ( سورة التوبة ، من االاة/ ٘) 
، فوووتح القووودار اْلوووامع بوووني فوووا الروااوووة والدرااوووة مووون علوووم  ٖٔٗ/ٚ، روح ادلعووواين  ٕٓٙ/ٙ( ا مووور : البحووور ا،ووويب ٙ) 

 . ٕٚٗ/ٙ، التحرار والت وار  ٖٚٗ/ٖالفكر و بريوت دار  ، التفسري، زلمد بن علي بن زلمد الشوكاين
 .ٜٖ( االاة/ٚ) 
، اْلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل زلمد بن أةد األنصاري القرةيب، دار الشعب  ٙ/ٖٕ( ا مر : جامع البيان ٛ) 

 الشعب و القاهرة.
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، وهوذا (ٕ)مفرده م زل : وهو مكان ال وزول ، أي ادلوايوع الويت امهور القمور يف جهتهوا  َمَ ازِلَ  و
، فوويعلم  هووا إشوارة اىل حركووة القموور يف فلكووه وتغووري احوالووه بسووببها و واجهتووه للشوومس الوويت اكتسووب نوووره م

 .َعَدَد الستِ نَي َواحلَِْساَب  بذلئ 
واحلساب : هو إحصاء موا لوه كميوة م فصولة بتكراور أمثالوه فيتحصول بتائفوة م هوا حود معوني م وه 

، وهوووو مهوووذا اشووومل : حسووواب السووواعات و فبتائفوووة م هوووا اتحصووول اليووووم (ٖ)اسوووم لووواص وحكوووم مسوووتقل
 .(ٗ)وما بعدها اال التكرار وبتائفة م ه االسبوع ، وهكذا الشهر ، والس ة

، ولوذا أضويف العودد اىل السو ني ، وعلّوق احلسواب والعّد : إحصاء ما له كمية  جرد تكرار امثاله
 .(٘) ا عداها شلا اعت  فيه حتصُّل مراتب معي ة ذلا أساِم لاصة

وعتوووف احلسووواب علوووى عووودد السووو ني مووون عتوووف العوووام علوووى اخلووواص بعووود ذكووور اخلووواص اهتماموووا 
 .(ٚ)ما يف تضاعيف الس ني من االوياتللت بيه على ان متعلق احلساب ،و (ٙ)به

ومهذا اقرر القرآن احلكمة من جعل القمر على هذه الكيفية شلا اعني علوى احلسواب ومعرفوة عودد 
 الس ني ، وآلية ذلئ كاآل :

) ان القمر ادور حول زلوره ادلائل علوى مسوتوى موداره اموام االرض بسورعة متوسوتة تقودر ب حوو 
 ( كيلووووو موووورت يف السوووواعة ، وهووووي نفووووس سوووورعة دورانووووه حووووول االرض يف موووودار دائووووري حووووول االرض ٖٚٙ

 .(ٜ)  Sidereal Monthوهذه الفرتة تسمى بالشهر ال جومي (ٛ)
ولووودوران االرض يف الويوووت نفسوووه حوووول الشووومس شلوووا اوووؤدي اىل تباعووود نقتوووة بدااوووة دوران القمووور 

( اوموووا وهوووي مووودة الشوووهر القموووري ٘.ٜٕة فعوووبل يف ضلوووو )حوووول االرض فوووإن القمووور اكمووول دورتوووه الشوووهرا
Luner Month  واسوومى الشووهر االيوورتاينSynodic Month  أي يياسووا اىل الشوومس ، فووإن

                                                                                                                                            

دان السويد زلموود األلوسوي البغودادي، روح ادلعاين يف تفسري القرآن العميم والسبع ادلثاين، العبلمة أ  الفضل شوهاب الو
 ٖ، زاد ادلسوري يف علوم التفسوري، عبود الورةن بون علوي بون زلمود اْلووزي، ط ٜٕ/٘ٔدار إحيواء الورتاث العور  و بوريوت 

 .ٜٔ/ٚهو ادلكتب اإلسبلمي و بريوت ٗٓٗٔ
 .ٛٚ٘/ٖ( ا مر : معرتك االيران يف اعجاز القران ، جبلل الدان السيوةي ٔ) 
 .ٕٛٗ/ٙالتحرار والت وار  ( ا مر :ٕ) 
 . ٕٔٔ/ٗ( ابو السعود ٖ) 
 .ٖٖٔ/ٕٓ( ا مر : التفسري الكبري ٗ) 
 . ٕٔٔ/ٗ(  تفسري ا  السعود ٘) 
 . ٖٜٔ/ٛ( ا مر : التحرار والت وار ٙ) 
 . ٕٔٔ/ٗ( ا مر : تفسري ا  السعود ٚ) 
 .ٛٙ/ٔ( ا مر : يضااا واراء ، د. زغلول ال جار د.ت. ٛ) 
 .ٕ٘ٔم ، دار ال فائس ، صٖٕٓٓهو و ٕٗٗٔ،ٔم الفلئ والتقاومي ، د.زلمد باسل التائي ، ط( ا مر : علٜ) 
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، حيووث ابوودو القموور لووبلل هووذه الفوورتة بأشووكال سلتلفووة (ٔ)أةوووار القموور حتصوول بداللووة مويعووه موون الشوومس
ر هووبلال لقموور موون االرض والشوومس فيبوودو القموووهووي نايووة عوون ادلويووع ال سوويب ل Phasesتسوومى أةوووارا  

الغوورب عقيوب غووروب الشومس مؤذنووا ببدااوة الشووهر القموري ، ل تووزداد مسواحة اْلووزء ادل وري م ووه  ضليفوا جهوة
( ٕٚووٕ٘ابودأ نووره ات وايص تودرجييا حوَّت اصوري عموره ) اوما بعد آلر حَّت اكتمل فيكون بدرا وبعود هوذا 

يبيل الفجر بقليل يف االفق الشريي ليختفي بعد ذلوئ اوومني او ثبلثوة اوما ابدو لبلذلا هبلال ضليفا امهر 
، ل اعوواود المهووور موون جداوود ليبوودأ دورة ألوورى بشووهر جداوود (ٕ)اكووون لبلذلووا يف ا،وواق مقرتنووا بالشوومس

 وهكذا.
موع االلوذ ب مور االعتبوار العوامول الويت تعتمود عليهوا سور وسوهولة يوميكن مبلحموة هوذه االةووار ب

 :(ٖ) ية ومن امههاالرؤاة العي
 .حالة اْلو من الغيوم الغبار وضلو ذلئ.ٔ
 .ارتفاع اذلبلل عن االفق ، وهذا ُيدد عمر اذلبلل.ٕ
 ادلسافة الزاواة بني الشمس والقمر..ٖ
 .مدة مكث اذلبلل بعد غياب الشمس.ٗ
 .صحة نمر الراصد.٘
ن الشووومس ، والقمووور ، كووول مووو  د الشوووهر القمووورياوووداشووورتك يف حتاتبووونّي ل وووا شلوووا تقووودم : ان الوووذي  

 اآلاووووةا الماهراووووة واحلقيقووووة ، وبووووال مر اىل بال سووووبة لبعضووووها الووووبعض ، وحركااوووو ا،ووووددة بأوضوووواعهاواالرض 
ا ووتج ع هووا ان يوواه الشوومس احلقيقيووة حووول نفسووها  األرضفحركووة ، احلقيقووة هووذه اىل  االشووارةالكرميووة صلوود 

 بقولووه : ، وهووو مووا ذكووره القووران الكوورمي ه الليوول اكووون فيوو واآللووراْلووزء الووذي اواجههووا ُيوول فيووه ال هووار ، 
ْصوووَباِح َوَجَعوووَل اللَّْيوووَل َسووَكً ا  تكتسوووب نوووور  ارهوووا موون ضوووياء الشووومس كموووا اكتسوووب  فووواألرض،  فَوواِلُق اإْلِ

 .يف كتابه ، وم ته على للقه  سبحان من كان هذا كبلمهالقمر نوره م ه ، ف
اث وويت  إلكمووال: وهووي الفوورتة الزم يووة الوويت اسووتغريها القموور  القمراووةوسحسوواب الشووهور اذلبلليووة تعوورف السوو ة 

( وكسووور اليووووم جيموووع ليكوووون اوموووا يف كووول ٖٚ.ٖٗ٘) باألاوووام،واسوووتغرق ذلوووئ عشووورة دورة حوووول االرض 
 .(ٗ)( اوماٖ٘٘( والكبيسة )ٖ٘ٗثبلث س وات تقرابا ، وعليه اعت ت الس ة القمراة البسيتة )

 

                                                 

 .ٕٕٗص علم الفلئ والتقاومي( ٔ) 
 . ٕٙٔص ادلصدر نفسه( ا مر : ٕ) 
 .ٕٚٔ( ادلصدر نفسه صٖ) 
 .ٛٙ/ٔ( ا مر : يضااا واراء ٗ) 
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َوَجَعْلَ ا اللَّْيَل َوال وََّهاَر َآاَوتَونْيِ َفَمَحْونَا َآاَوَة  االسراء فيقول تعاىل : إذا عرف ا هذا : ن تقل اىل سورة  
وِ نَي َواحلِْ  َسواَب وَُكولَّ َشوْيٍء َفصَّوْلَ اُه اللَّْيِل َوَجَعْلَ ا َآاََة ال وََّهاِر ُمْبِصرًَة لَِتْبتَوُغوا َفْضبًل ِمْن َربتُكْم َولِتَوْعَلُموا َعَدَد الست

بإضوافتها اىل الليول توارة ، واىل ال هوار توارة الورى ، ، وال اظر جيد ان لفظ ) آاة ( يد تكرر  (ٔ)  يبًل تَوْفصِ 
 واالضافة جيوز ان تكون بيانية ، كما جيوز ان تكون حقيقة.

َآاَوَة  ، و هوي الليول الويت  اآلاة َآاََة اللَّْيِل  وعلى تقدار كون االضافة بيانية : اكون ادلراد من  
، فهووو (ٖ)، فيكووون معووىن ا،ووو : التمووس ، وهووو السووواد الووذي يف الليوول(ٕ)الوويت هووي ال هووار اآلاووة ل وََّهوواِر ا

 .(ٗ)مملم ال تستبان فيه االشياء ، وال هار مبصراً : أي ابصر فيه االشياء وتستبان
 .(٘): ابصر فيها العقلي اس ادا للسبب ، فادلعىن زعلى ا ا َآاََة ال وََّهاِر  ونسبة االبصار اىل  
؛ أال اودل تعايبهموا فكان الليل وال هار مهذا من أعمم الدالئل على وجود الصانع وعمويم يدرتوه  

 .(ٙ)على من ادبرمها وجيراهما  ا ا تمم فيه مصاحل العباد؟ لآللرعلى هذا ال حو وكل م هما مضاد 
توجوود فووالكون مملووم يبوول ان يف الكووون ، وتقوودمي الليوول علووى ال هووار أشووارة اىل االصوول الوجووودي  

 .(ٚ)العلم احلداث أثبتهالشمس واوجد معها ال هار ، وتغليبا فالكون ُجّله مملم وهذا ما 
وهوي لاصوة  لَِتْبتَوغُووا َفْضوبًل ِموْن َربتُكوْم  وجه احلكمة مون تعايوب الليول وال هوار بوو اآلاةل بي ت  

والن الت بيوه اليهوا ُيصول م وه الت بوه اىل  ،والتكسوب  بال هار ؛ الن ادل ة مها أوضح من جعلوه م اسوبا للعمول
اللَّوُه الَّوِذى َجَعوَل َلُكوُم الَّْيوَل لَِتْسوُكُ واْ ِفيوِه  تعواىل :  كموا يوال   (ٛ)ما اقابلها وهو حكموة السوكون يف الليول

 .(ٜ) َوال وََّهاَر ُمْبِصراً 
ووِ نيَ  حكموة الوورى وهوي  اآلاووةوبّي وت   لتعلموووا ( و ، والووبلم يف )   َواحلَِْسواَب َولِتَوْعَلُموووا َعوَدَد الست

فوووة عووودد السووو ني واحلسووواب وآليوووة تعايوووب الليووول وال هوووار ميكووون معر ب، ف(ٓٔ)يووووال واحووودا اآلاتووونيمتعلوووق بكوووبل 
 :ذلئ

                                                 

 .ٕٔ( االاة/ٔ) 
 .ٖ٘ٗ/ٖ، تفسري البيضاوي  ٜٓٙ/ٕ، الكشاف  ٖٔٔ/ٕٓ ، التفسري الكبري ٛٗ/٘( ا مر : جامع البيان ٕ) 
 .ٔٔ/ٙوما بعدها ، البحر ا،يب  ٛٗ/٘( ا مر : جامع البيان ٖ) 
 . ٔٔ/ٙ، البحر ا،يب  ٓٔٙ/ٕ( ا مر : الكشاف ٗ) 
 .ٕٜٔ/ٛ( ا مر :التحرار والت وار ٘) 
 . ٖٔٔ/ٕٓ( ا مر : التفسري الكبري ٙ) 
 مي يف القران والس ة ص( ا مر : موسوعة االعجاز العلٚ) 
 .ٜٛٔ/ٖ، التحرار والت وار  ٕٕٛ/ٓٔ( ا مر : اْلامع الحكام القران ٛ) 
 .ٔٙ( سورة غافر ، من االاة/ٜ) 
 .ٚٚٔ/ٗ، تفسري ا  السعود  ٗٔ/٘، زاد ادلسري  ٕٕٛ/ٓٔ( ا مر : اْلامع الحكام القران ٓٔ) 
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موون الغوورب اىل الشوورق الشوومس  أمووام زلورهوواحووول  األرضان ظواهرة الليوول وال هووار حتوودث بوودوران  
من جهة الشرق وغائبا من جهوة الغورب يف حركوة ظاهراوة حتودد ل وا  فيبدو هذا ال جم الصاعد ) الشمس ( 

زولوة او الب ودول ، وباسوتخدام كول مون ادل( سواعة ٕٗكبل من ليل او  ار لتتم دورة كاملة يف اووم مقوداره )
الشوروق الغوروب أو ، وهكوذا بتكورر (ٔ)ميكن تقسويم كول مون الليول وال هوار اىل السواعات والوديائق والثوواين

 م .نعد االاا
واالرض تكموووول دوراووووا حووووول الشوووومس بفوووورتة تسوووومى : السوووو ة الشمسووووية ، اقوووودر عوووودد ااامهووووا  
وكسووور اليووووم جيموووع كووول اربعوووة اعووووام ، (ٕ)( موزعوووة علوووى اث ووويت عشووورة شوووهرا بعووودد بوووروج السوووماءٕ٘.ٖ٘ٙ)

 ( اوما وتسمى : كبيسة.ٖٙٙليكون اوما فتكون حي ها الس ة )
 اآلاوووة َآاَوووَة اللَّْيوووِل  ة ، فوووادلراد مووون يووولليووول وال هوووار حقيقوعلوووى تقووودار كوووون أضوووافة ) ااوووة ( اىل ا 

علوى هوذا ادلعوىن فللمفسوران ، و (ٖ)ادلبلزمة له وهوي الشومس اآلاة َآاََة ال وََّهاِر  ادلبلزمة له وهي القمر ، و
 ثبلثة ايوال :فللمفسران يف معىن ا،و 

 .(ٗ)االول : ا،و هو الكلف احلاصل يف القمر
، فهووو ابوودأ هووبلال ل اووزداد حووَّت اصووري بوودرا ، ل القموور موون زاووادٍة ونقصوواٍن يف نوووره  الثوواين : مووا امهوور فيووه

 .(٘)ات ايص حَّت اعود كما بدأ ل خيتفي يف ا،اق
اكتسوب نووره بانعكواس  وإمنوايف ذاته  امملم فأصبحبعد ان كان م ريا ةمس نور القمر الثالث :  

 .(ٙ)شعاع الشمس على جرمه
انوه يوال : ) كوان القمور   عن ابون عبواس بإس ادهو  لآلاةو ع د تفسريه  ي وهذا ادلعىن رواه الت 

. هكوذا (ٚ) ثور ذلوئ ا،وو (اضيء كما تضويء الشومس وهوو آاوة الليول فمحوي ، فالسوواد الوذي يف القمور ا
فمحوو القمور إذهواب وإزالوة  (ٛ)وهوو أوىل االيووال اعتبوارا ، فوا،و : إذهواب االثور اآلاوة فهم ابن عباس 

) مبصوورة ( وهووو اسووم فاعوول موون أبصوور ادلتعوودي : أي جعوول  ئه واشووعر بووذلئ وصووف الشوومس بكو ووا ضووو 

                                                 

 . ٛٙ/ٔ( ا مر : يضااا واراء ٔ) 
 ( ادلصدر نفسه.ٕ) 
، تفسوووري البيضووواوي  ٗٔ/٘، زاد ادلسوووري  ٕٕٛ/ٓٔ، اْلوووامع الحكوووام القوووران  ٖٔٔ/ٕٓا مووور : التفسوووري الكبوووري ( ٖ) 
 .ٕٜٔ/ٛ، التحرار والت وار  ٖ٘ٗ/ٖ
 .ٖٔٔ/ٕٓ( ا مر : التفسري الكبري ٗ) 
 .ٚٚٔ/ٗ( ا مر : تفسري ا  السعود ٘) 
 .ٔٔ/ٙ( ا مر : البحر ا،يب ٙ) 
 .ٜٗ/٘ٔ( جامع البيان ٚ) 
 ا مر : لسان العرب ، مادة )زلا(. (ٛ) 
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، وال ور الذي نراه يف القمر م عكس عن اشعة الشمس على جرمه ، والوتبلف أةوواره زاوادة (ٔ)غريه باصرا
لووارد يف القوول حلركته ونسبة مواجهته للشمس ، وسحمل ا،وو علوى هوذا ادلعوىن ميكون إدراج ادلعوىن اونقصانا 

 ضمن هذا ، واهلل أعلم.الثاين  
العلمواء اال يف القورن العشوران بعود ان اظهورت توصول اليهوا  ملفاآلاوة الكرميوة ناةقوًة سحقيقوة علميوة  

ان القمور كوان مشوتعبل وتعورض  :مراصدهم ادلتتورة ودراساام اْليولوجيوة علوى سوتح القمور وحتليول تربتوه 
الليل وال هوار اوؤثر اجيابوا يف ابتغواء ال واس مون  آايتوالتبلف .(ٕ)وةمس نوره لعوامل عدة أدت اىل انتفائه

 .(ٗ)سحركة القمر األويات، وكذلئ يف معرفة (ٖ) من فضل اهلل 
اىل سحموول االضووافة علووى ادلعووىن االول  أشووارتالببلغووة الرائعووة  الكرميووة مهووذه اآلاووةوابلحووظ ان هووذه  

به تعوورف ااذلووبليل وسحسوواىل الشووهر وعلووى ادلعووىن الثوواين ،  السوو ة الشمسوويةالشمسووي وسحسووابه تعوورف اليوووم 
وَُكوولَّ َشووْيٍء    :القمراووة او العربيووة ، فكووان موون ادل اسووب جوودا بعوود هووذا ان اووأ  اخلتووام بقولووه السوو ة 

 .(٘)على التفصيل ال افع والبيان الكامل التأكيدمهذا   َفصَّْلَ اُه تَوْفِصيبًل 
الوويت ميكوون موون لبلذلووا حسوواب االويووات  اآلليووةان الكوورمي بوونّي ل ووا ومهووذا نكووون يوود أدرك ووا ان القوور  

 ، بتعايب الليل وال هار او سحركة القمر ، واحلمد هلل على هذه ادل ة. ومعرفة االزمان
  لمبحث الثانيلمبحث الثانياا

  الشرعيةالشرعية  لإلحكاملإلحكامالميقات الزماني الميقات الزماني 

م هوا موا هوو متعلوق م ها ما هو متلوق عون الزموان ، و االسبلمية االحكام اليت جاءت مها الشراعة  
بووووه ، فالعبووووادات موووون صووووبلة وزكوووواة وحووووج وصوووويام لكوووول م هووووا ويتووووه ا،وووودد لووووه ، وكووووذلئ االموووور بال سووووبة 

، واالجوارات وضلوهوا  واالاوبلء ومودة الرضواع  ما له ويت كالعُوددلمعامبلت اليت يري بني العباد ، فم ها ل
حسواب االويوات واالزموان ، ف الترق يف اللتبلو  باألااما هو مؤيت بالشهور ، وم ها ما هو مؤيت شل، 

حتسوب ادلتعلقوة بالشوهور  فاألحكوامفقد حددت الشراعة التراق ادلعت  يف حساب االويات اليت تتعلق مها 
حتسب سحركة الشومس الماهراوة و وسويأ  بيوان ذلوئ و والودليل  باألاامادلتعلقة بالشهر القمري او اذلبليل ، و 

 .(ٙ) ُلوَنَئ َعِن األِهلَِّة ُيْل ِهَي َمَواِييُت لِل َّاِس َواحلَْجت َاْسأَ  ل تعاىل : و يعلى هذا :

                                                 

 ٕٜٔ/ٛ، التحرار والت وار  ٖ٘ٗ/ٖ( ا مر : تفسري البيضاوي ٔ) 
 .ٜٖ٘( ا مر : موسوعة االعجاز العلمي يف القران والس ة صٕ) 
 . لتبتغوا فضبل من ربكم  ( والكبلم ه ا هو عي ه ما ذكر سابقا حتت يوله تعاىل : ٖ) 
 لية ادلتبعة يف احلساب ع د احلداث عن آاة سورة اونس.( ويد سبق الكبلم عن اآلٗ) 
 .ٖ٘ٗ/ٖ، تفسري البيضاوي  ٕٖٔ/ٕٓ( ا مر : التفسري الكبري ٘) 
 .ٜٛٔ( سورة البقرة ، من االاة/ٙ) 
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فلفظ ) اسألونئ ( اوحي اىل ان االلتبلف يف احوال القمر اثوار انتبواه ال واس فتوجهووا بالسوؤال  
يف مووون ذلوووئ ومرشووودا ااووواهم اىل اعتبارهوووا مبي وووا ذلوووم وجوووه احلكموووة ، وتووووىل الووووحي االجابوووة  اىل ال ووويب 

 .  ِهَي َمَواِييُت لِل َّاِس َواحلَْجت  ب مواييت عباداام ومعامبلام ، فقال : حسا
لفظ ) االهلة ( بصيغة اْلموع ت بيهوا اىل تعودد احووال القمور زاوادة يف نووره ونقصوانا  اآلاةوذكرت  

ع ، و) االهلوووة ( مووووع مفووورده : هوووبلل ، موووون هووول : وهوووو رفوووو(ٔ)، او اىل عووودد شوووهور السووو ة االث وووويت عشووور
ى القمور بوذلئ و، واسمو (ٕ)ال اس ع د نمرهم اليه مكو ان وداعوني إلهبلل، ووي القمر هبلال :  الصوت

.ويوود اتلووق اذلووبلل علووى الشووهر كمووا اتلووق  (ٖ)وآلوورهني موون اولووه ووووني ، وييوول : لووثبلث ، وييوول : لليلتوووولليلت
 .(ٗ)اللغة أهلذا يول عامة واستهلل اه وه وأهلل االشهر على اذلبلل ، اقال : أهل اذلبلل واستهل 

علووى هووذا ال حووو لتكووون ميقاتووا لل وواس يف أمووور حيوواام فقووال  األهلووةونبووه سووبحانه اىل ان جعوول 
بصووويغة اْلموووع ) مواييوووت ( ، ويف عبووواداام فقوووال ) واحلوووج ( وهوووو عبوووادة فووودل علوووى ان التوييوووت للعبوووادة 

 العلماء وجوها هي: ، وختصيص احلج بالذكر ذكر له باألهلةادلتعلقة بالشهور اكون 
 .(٘)ولذا افرد بالذكر باألهلة.ان احلج من اعمم ما اتلب ميقاته ، وأشهره ٔ
، وان الصووم ال اعورف  احْلَوجُّ َأْشوُهٌر مَّْعُلوَمواٌت  أن وارد علوى هوذا القوول : ان اهلل تعواىل ذكور  

 .(ٙ)باألهلةاال 
نقلهووا اىل  ال جيوووزعي هووا اهلل تعوواىل للحووج ؛ وانووه .افوورد احلووج بالووذكر لبيووان انووه مقصووور علووى االشووهر الوويت ٕ

 .(ٚ)غريها كما فعلت العرب يبل االسبلم يف ال سيء
 .(ٛ).لعمم ادلشقة على من التبس عليه ويت م اسئ احلج او التأ ويتها او ويت بعضهاٖ

                                                 

 .ٜٕٗ/ٔ( ا مر : فتح القدار للشوكاين ٔ) 
 مادة )هل(. ( ا مر : معجم مقاايس اللغةٕ) 
 ( ، ومادة ) شهر (( ا مر : لسان العرب مادة ) هلل ٖ) 
 .ٓٚ/ٕ( ا مر : البحر ا،يب ٗ) 
 ( ادلصدر نفسه.٘) 
 .٘ٓٔ/٘( ا مر : التفسري الكبري ٙ) 
( ال سيء لغة : التألري ، وهو زاوادة شوهر يف كول ثوبلث سو ني يمراوة ، فتكوون سو ة الكوبس تلوئ مكونوة مون ثبلثوة ٚ) 

اسوب موع أوضواعهم مون السولم واحلورب ومصواحلهم مون عشر شوهرا يمراوا ، وصوار العورب ازاودون هوذا الشوهر حيثموا ات 
َا ال َِّسىُء زِاَاَدٌة ِ  اْلُكْفِر ُاَضلُّ ِبِه الَِّذاَن   التجارة وبذلئ غريوا س ة اهلل فاحلوا بعض االشهر وحرموها ، يال تعاىل :  ِإمنَّ

َة َموا َحوورََّم اللَّوُه فَوُيِحلُّوواْ َمووا َحورََّم اللَّووُه زُاتوَن ذَلُووْم ُسووُء أَْعَموواذلِِْم َواللَّوُه اَل اَوْهووِدي َكَفوُرواْ ُيُِلُّونَوُه َعاًمووا َوُُيَرتُمونَوُه َعاًمووا لتيُوَواِةئُوواْ ِعوودَّ 
 . ٘ٗوٗٗ/ٙٔا مر : لسان العرب مادة )نسأ( ، التفسري الكبري  .ٖٚسورة التوبة / اْلَقْوَم اْلَكاِفرِاَن 

 .ٜٕٗ/ٔ( ا مر : فتح القدار للشوكاين ٛ) 
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فالواجب تعليق العبادات وغريهوا مون االحكوام الشورعية ادلرتبتوة بالشوهور علوى االشوهر اذلبلليوة ،  
َة الشُّووُهوِر ِع ووَد اللَّووِه اثْو َووا َعَشووَر َشووْهراً يف ِكتَوواِب اللَّووِه اوَووْوَم َللَووَق السَّووَماَوات َواالَ ْرَض  يووال تعوواىل :  ِإنَّ ِعوودَّ

َه  أَْربَوَعٌة ُحرٌُم ذِلَئ  اُن اْلَقيتمُ ِم وْ    (ٔ)  الدت
ان القران الكرمي حني اقرر ان اكون ادليقات بالشهر اذلبليل امنوا ذلوئ حلكوم جليلوة اتحقوق م هوا  

 م افع عميمة وم ها :
 فكوان مهيئتوه هوذههو أيرب اجورام السوماء الي وا ، وحركاتوه هوي اكثور حركوات االجورام وضووحا .ان القمر ٔ
، لوذا كوان ضوبب األزم وة بوه (ٕ)كن مشاهداا ومرايبة احواذلوا بسوهولة واسوروضح االجرام السماواة اليت ميأ

 به أحكم من ضبتها بأي وسيلة كونية ألرى .
شلوا ايسور ، بودء الرسوالة اخلادتوة مهوبب الووحي و .ان الشهور اذلبللية هي الشهور اليت تعرفها العرب حيث ٕ

الحتواجوا اىل تعلوم حسوامها ت العجوم تعرفهوا ولو اعت  الشهور الشمسوية الويت كانو عليهم اداء تكاليفهم ،
 . ذلئ على ال اسلشق فهي ال تعرف اال باحلساب الفلكي و 

ميوووع سوووكان األرض ب صوووفيها الشووومايل واْل وووو  ، فع ووودما ُيووول فصووول .ان االشوووهر اذلبلليوووة تووودور علوووى ٖ
، الصووويف علوووى سوووكان ال صوووف الشووومايل لوووؤلرض اكوووون فصووول الشوووتاء يووود عوووم سوووكان ال صوووف اْل وووو  

 ، وبذلئ تتوف األزم ة الفاضلة يف كل الفصول األربع ، فصول الس ة ميعها وهكذا 
فورتاه ُيول مورة يف  يف ضلوو ثوبلث وثبلثوني سو ةصوم رمضوان اودور علوى فصوول السو ة ميعوا لوبلل مثبل ، ف

 ففوووي كوول ثووبلث سوو وات مووثبلً اتقووودم شووهر رمضووان شووهراً واحووداً تقرابووواً  الربيووع وموورة يف الصوويف وهكووذا ،
 ٔٔمقارنووة بالشووهور الشمسووية ، وعلووة ذلووئ : أن السوو ة القمراووة أيصوور موون السوو ة الشمسووية  توسووب ابلووي 

، ، فلوو ربوب الصويام بالشووهور الشمسوية حلول علوى انواس سحسووب موويعهم االرضوي يف الصويف ابوودا ،  اوموا
هلل يف وهكووذا ظهوورت بعووض موون حكمووة ا وعلووى غووريهم يف الشووتاء ، وهكووذا ، ولشووق ذلووئ علووى ال وواس .

 التياره حساب الزمن باألشهر القمراة عوضاً عن األشهر الشمسية .
واشوورتك ال وواس معيووا يف  بلحمووة حركووة القموور كمووا تقوودم ، .ان االشووهر القمراووة تعوورف بسووهولة واسوور ٗ

سوتها واوالرهوا ، فوبلف االشوهر الشمسوية فوبل تعورف اال باحلسواب وهوو امور ال اتيسور امعرفة اوائلهوا واو 
 َفَمَحْونَا آاََة اللَّْيِل َوَجَعْلَ ا  ، ونلحظ هذا من معىن التعليل بصيغة العموم يف يوله تعاىل :  (ٖ) اسلكل ال

 َوَجَعْلَ ا 

                                                 

 .ٖٙسورة التوبة ، من االاة/ (ٔ) 
 .ٜٔ( ا مر : علم الفلئ والتقاومي صٕ) 
( ا مر : التبيان يف أيسام القرآن ، أبو عبد اهلل مشس الدان زلمد بن أ  بكر بن أاوب بن سعد الزرعي الدمشقي، ٖ) 

 .ٗٓٔ/ٔالدمشقي، دار ال شر دار الفكر 

 



 ن الكريمآامليقات الزماني لإلحكام الشرعية يف القر  

 16 

وِ نَي َواحلَِْسوابَ  (. أي: مون غوري افتقوار إىل ٔ)آاََة ال وََّهاِر ُمْبِصرًَة لَِتْبتَوُغوا َفْضوبًل ِموْن َربتُكوْم َولِتَوْعَلُمووا َعوَدَد الست
 .م وحساب احلاسب؛ رةة م ه تعاىل وفضبًل مراجعة ادل ج

وال اقوووال : انوووه يووود ُيوووول دون رؤاوووة اذلوووبلل عوووارض شلوووا اعيوووق احلسووواب ، ف قوووول : ان عووودد ااوووام  
االشهر العربية ال اتجاوز الثبلثني اوما ؛ وبوجود العوارض نلجوأ اىل حسواب االاوام ، واثبوات بدااوة الشوهر 

:  ع وووه انووه يوووال : يووال رسوووول اهلل  صوووح عوون ابووون عموور عووودة الشووهر السوووابق ؛ دلووا  بإكمووالاْلداوود 
 ََة َثبَلِثني َلًة فبل َتُصوُموا حَّت تَوَرْوُه فَِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فََأْكِمُلوا اْلِعدَّ  .(ٕ)  الشَّْهُر ِتْسٌع َوِعْشُروَن لَيوْ
 : أمران إىله ا  اإلشارةوا بغي  

مضوان إال بشوهادة رجلوني ، مهوذا يوال العلمواء كافووة إال : ال اثبوت هوبلل سوائر الشوهور غوري هوبلل ر  أوذلموا
 أبا ثور ، فحكي ع ه أنه اقبل يف هبلل شوال عدل واحد كهبلل رمضان . 

 .(ٖ)أما هبلل رمضان ففيه لبلف : فبعض الفقهاء اشرتط عدلني ، والبعض اكتفي بواحد
أاووام  وعشوورة أشووهرد أربعووة و كموون مووات ع هووا زوجهووا وجووب عليهووا ان تعتووحكمووا لووو ابتوودأ  أنثانيهمووا : 

يف أث اء الشوهر ، فوذهب ادلالكيوة والشوافعية واحل ابلوة وهوو روااوة عون أ  اوسوف إىل : انوه وحصلت الوفاة 
اكموول بقيووة الشووهر ادل كسوور باألاووام وبووايي الشووهور باألهلووة ، واكموول الشووهر األول موون الشووهر األلووري ، 

دة حتتسووب باألاووام ، وال اصووار اىل االهلووة؛ ألنووه إذا وذهووب أبووو ح يفووة وروااووة عوون أ  اوسووف إىل : أن ادلوو
 .(ٗ) انكسر شهر انكسر ميع األشهر

: كالصبلة فإن أصول مشوروعية اويااوا عورف بالكتواب ، بقولوه تعواىل :  باألاامواما العبادة ادلؤيتة  
  َْْرِض َوَعِشووّياً َوِحوونَي ُتْمِهووُروَن سَّووَماَواِت َواالَ ْمووُد ِ  الَفُسووْبَحاَن اللَّووِه ِحوونَي دُتُْسوووَن َوِحوونَي ُتْصووِبُحوَن َولَووُه احل

، فووادلراد (٘)  خُتَْرُجووونَ  خُيْوورُِج احْلَووىَّ ِمووَن اْلَميتووِت َوخُيْوورُِج اْلَميتووَت ِمووَن احْلَووىت َوُُيْووِى االَ ْرَض بَوْعووَد َمْوِاَووا وََكووَذِلئَ 

                                                 

 . ٕٔ( سورة اإلسراء ، االاة/ٔ) 
ع الصوحيح ادلختصور، زلمود بون إواعيول أبوو عبوداهلل البخواري اْلعفوي، حتقيوق: د. مصوتفى ( رواه البخاري ، اْلوامٕ) 

 .ٗٚٙ/ٕم ، دار ابن كثري ، اليمامة و بريوت، ٜٚٛٔهو و ٚٓٗٔ،  ٖداب البغا ، ط
ر  (  ا موور تفصوويل أيوووال العلموواء يف  : ادلغووا ، موفووق الوودان عبوود اهلل بوون اةوود بوون يدامووة ، دار احيوواء الوورتاث العووٖ) 
، نيل االوةار ، زلمد بن علي  ٖٜٕ/ٙ، ا موع شرح ادلهذب ، ُيىي بن شرف الدان ال ووي ، ادلتبعة ادل رياة  ٛٗ/ٖ

 .ٖٕٕ/ٗالشوكاين ، دار احلداث، 
،  ٜٙٔ/ٖ( ا مر : بدائع الص ائع يف ترتيب الشرائع ، ابو بكر مسعود بن اةد الكاساين ، دار الكتب العلمية ، ٗ) 

، مغووا ا،تووواج اىل معرفووة الفووواظ  ٕٓ٘/ٖكوو ى ، موووال بوون انوووس بوون مالوووئ االصووبحي ، دار الكتووب العلميوووة ادلدونووة ال
 .ٕٕ٘/٘، ادلغا  ٓٔ/ٖادل هاج ، زلمد بن اةد الشربيا اخلتيب ، دار الكتب العلمية 

 .ٚٔ( سورة الروم ، االاة/٘) 
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ويووووت ادلسوووواء ، وادلووووراد بووووه ادلغوووورب بالتسووووبيح الصووووبلة، أي : صوووولوا حووووني دتسووووون ، أي حووووني توووودللون يف 
 صبلة العصر   َوَعِشّياً  ادلراد به صبلة الصبح . وادلراد بقوله تعاىل :  َوِحنَي ُتْصِبُحوَن  والعشاء . و 

 .(ٔ)صبلة المهر   َوِحنَي ُتْمِهُرونَ  ، وبقوله تعاىل : 
َوزَُلفوواً متووَن الَّْيووِل ِإنَّ احلََْسووَ اِت اُووْذِهْئَ السَّوويتَئاِت  َوأَيِووِم الصَّووَلوَة ةَووَر َِ ال وََّهووارِ  وكووذلئ يولووه تعوواىل : 

أَِيِم الصََّلوَة ِلُدُلوِك الشَّوْمِس ِإىَل َغَسوِق الَّْيوِل َويُووْرَءاَن اْلَفْجوِر  ويوله تعاىل : ،  (ٕ)   ِلَئ ذِْكَرى لِلَذاِكرِانَ ذ
َعَثَئ َربَُّئ َمَقاماً زلَُّْموًداِإنَّ يُوْرَءاَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا َوِمَن   .(ٖ) الَّْيِل فَوتَوَهجَّْد بِِه نَاِفَلًة لََّئ َعَسى أَن اَوبوْ

وبّي وت السو ة الشورافة الماهراوة ركة الشومس اعرف سحفالقرآن الكرمي نص على ان ميقات الصبلة 
أمووا  يوال :  هلل ان رسوول ا عون ابون عبواس  ليوة ادلتبعوة يف معرفوة ذلوئ  ووا رويأويوات الصوبلة واآل

ج ال ع د البيت مرتني ، فصلى المهور يف األوىل م هموا حوني كوان الفويء مثول الشوراك ، ل صولى العصور 
حووني كووان كوول شوويء مثوول ظلووه ، ل صوولى ادلغوورب حووني وجبووت الشوومس وأفتوور الصووائم ، ل صوولى العشوواء 

ئم ، وصوولى ادلوورة الثانيووة حووني غوواب الشووفق ، ل صوولى الفجوور حووني بوورق الفجوور وحوورم التعووام علووى الصووا
المهوور حووني كووان ظوول كوول شوويء مثلووه لويووت العصوور بوواألمس ، ل صوولى العصوور حووني كووان ظوول كوول شوويء 
مثليووه ، ل صوولى ادلغوورب لويتووه األول ، ل صوولى العشوواء اآللوورة حووني ذهووب ثلووث الليوول ، ل صوولى الصووبح 

نبيواء مون يبلوئ ، والويوت فيموا حني سفرت األرض ، ل  التفت إيل ج ال ويال : اا زلمود هوذا ويوت األ
بني هذان الويتني 

 أويواتالتراقة اليت اعتمد عليهوا يف حتداود  أن. وه ا صلد (ٗ)رواه ابو داود ، والرتمذي 
، وموون لووبلل مرايبووة  األرضيف احلووداث هووو حركووة الشوومس الماهراووة علووى  الصووبلة كمووا حووددها ال وويب 

 اويوووات الصوووبلة سحسوووب موووا ورد يف احلوووداث ظووول أي شوووالص علوووى سوووتح االرض ميكووون ان نتعووورف اىل
اليووم الشورعي أموا و  . ال بوي مع االلوذ ب مور االعتبوار االلتبلفوات الفقهيوة فيهوا وبسوتها يف كتوب الفوروع

علووى ان صوويام رمضووان جيووب  واأمعووذلووئ ان الفقهوواء اوودل علووى ، فهووو مووا بووني غووروبني متتوواليني للشوومس 

                                                 

 .٘ٔ/ٗٔ، اْلامع الحكام القران  ٜٕ/ٕٔ( ا مر : جامع البيان ٔ) 
 .ٛٚ( سورة االسراء ، االاة/ٕ) 
 . ٗٔٔ( سورة هود ، االاة /ٖ) 
(  س ن أ  داود ، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، حتقيق: زلمد زليي الدان عبد احلميد  ، دار ٗ) 

قيوق: أةود ، اْلامع الصحيح سو ن الرتموذي، زلمود بون عيسوى أبوو عيسوى الرتموذي السولمي، حتٚٓٔ/ٔالفكر و بريوت 
، واحلداث صححه ابن العر  وابن عبد ال  ، ا مر  ٜٕٚ/ٔزلمد شاكر وآلرون ، دار إحياء الرتاث العر   و بريوت 

: تلخيص احلبري يف أحاداث الرافعوي الكبوري ، أةود بون علوي بون حجور أبوو الفضول العسوقبلين ، حتقيوق: السويد عبوداهلل 
 .ٗٚٔ/ٔم ٜٗٙٔهو و ٖٗٛٔ  هاشم اليماين ادلدين ، ادلدا ة ادل ورة
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ائم جيووب عليووه أن ميسووئ عوون ادلفتوورات موون ةلوووع الفجوور أن الصووم ووذ ان امهوور اذلووبلل موون آلوور شووعبان و 
 .(ٔ)اوم صومه حَّت تغرب الشمس واتأكد من غرومها

  اخلادتةاخلادتة
احلمووود هلل رب العوووادلني وأصووولي وأسووولم علوووى لووواي االنبيووواء وادلرسووولني زلمووود وعلوووى آلوووه وأصوووحابه 

 أمعني .
 وبعد .  
 فهذه لادتة اخلص فيها أهم ما ي التوصل اليه يف البحث . 
عووورض القووورآن الكووورمي دلوووا اتحووودد بوووه الويوووت واآلليوووة الووويت ميكووون اعتمادهوووا يف ذلوووئ ، واشوووار اىل  

مبلمح إعجازاة فيما اتعلق بالتبلف اةوار القمر وتوأثره بالشومس وأثرهوا يف إضواءة االرض والويت بودورا ا 
يوة الويت ثبتوت موؤلرا ، ُيدث تعايب الليل وال هار ، لقد سوبق القوران يف هوذا كول ال مراوات واحلقوائق العلم

عمويم م ّوة اهلل علوى  إلدراكالكونيوة وغريهوا  اآلااتوكان ادل هج القرآين يف ذلئ الدعوة اىل التأمل يف هذه 
عباده جبعل الشمس والقمر على هذا ال حوو وإمكوان اعتمواد حركتهموا يف التوييوت وحسواب االزموان وهوو 

يقوات الشورعي يف معرفوة مواييوت االحكوام كالعبوادات ضروري لب اء ا تمعات وييام احلضارات ، وحدد ادل
ادلؤيتوة بالشوهور ، او ادلعوامبلت زلوددة اآلجوال ، وهوو الشوهر اذلوبليل و القموري و ، واعتبوار احلركوة الماهراوة 
للشوومس يف حتداوود اويووات أهووم العبوووادات وهووو الصووبلة بأبسووب الوسوووائل ال فوورق يف معرفتهووا بووني مكلوووف 

 احلرج بعدم معرفة اويااا وال سيما وهي تتكرر مخس مرات يف اليوم والليلة .وآلر شلا ال اويعهم يف 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ٖ(  ا مر : مراتب االماع يف العبادات وادلعامبلت واالعتقادات ، ابو زلمد علي بن اةد بن سعيد ابن حزم ، طٔ) 
 .ٜٖم دار الكتاب العر  و بريوت ، صٜ٘ٛٔ
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  ثبت ادلصادر وادلراجعثبت ادلصادر وادلراجع
إرشووواد العقووول السوووليم إىل مزااوووا القووورآن الكووورمي ، أل  السوووعود زلمووود بووون زلمووود العموووادي، دار إحيووواء  .ٔ

 بريوت. –الرتاث العر  
أ  حيوووان األندلسوووي، حتقيوووق: الشووويخ عوووادل أةووود عبووود البحووور ا،ووويب ، زلمووود بووون اوسوووف الشوووهري بووو .ٕ

الشيخ علي زلمود معووض، شوارك يف التحقيوق د.زكراوا عبود ا يود ال وويي ود.أةود ال جوويل  -ادلوجود 
 لب ان/ بريوت . -م دار الكتب العلمية ٕٔٓٓ،  ٔاْلمل ، ط

 ار الكتب العلمية.بدائع الص ائع يف ترتيب الشرائع ، ابو بكر مسعود بن اةد الكاساين ، د .ٖ
التبيووان يف أيسووام القوورآن ، أبووو عبوود اهلل مشووس الوودان زلموود بوون أ  بكوور بوون أاوووب بوون سووعد الزرعووي  .ٗ

 الدمشقي، دار ال شر دار الفكر.
 .، دار سح ونالتحرار والت وار ، زلمد بن التاهر بن عاشور  .٘
 .بريوت –تفسري البيضاوي، البيضاوي، دار الفكر  .ٙ
اث الرافعي الكبري ، أةد بن علي بن حجور أبوو الفضول العسوقبلين ، حتقيوق: تلخيص احلبري يف أحاد .ٚ

 م.ٜٗٙٔهو و ٖٗٛٔالسيد عبداهلل هاشم اليماين ادلدين ، ادلدا ة ادل ورة  
هوو( ، حتقيوق زلموود ٖٓٔجامع البيوان عون تأواول آي القورآن ، ابوو جعفور زلمود بون جراور التو ي )ت .ٛ

 زلمد شاكر ، دار ادلعارف و مصر .
امع الصحيح ادلختصر، زلمد بن إواعيل أبو عبداهلل البخاري اْلعفي، حتقيق: د. مصوتفى داوب اْل .ٜ

 م ، دار ابن كثري ، اليمامة و بريوت .ٜٚٛٔهو و ٚٓٗٔ،  ٖالبغا ، ط
اْلووامع الصووحيح سوو ن الرتمووذي، زلموود بوون عيسووى أبووو عيسووى الرتمووذي السوولمي، حتقيووق: أةوود  .ٓٔ

 رتاث العر   و بريوت.زلمد شاكر وآلرون ، دار إحياء ال
 اْلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل زلمد بن أةد األنصاري القرةيب، دار الشعب و القاهرة. .ٔٔ
روح ادلعووواين يف تفسوووري القووورآن العمووويم والسوووبع ادلثووواين، العبلموووة أ  الفضووول شوووهاب الووودان السووويد  .ٕٔ

 زلمود األلوسي البغدادي، دار إحياء الرتاث العر  و بريوت.
هوووو ادلكتوووب ٗٓٗٔ ٖادلسوووري يف علوووم التفسوووري، عبووود الووورةن بووون علوووي بووون زلمووود اْلووووزي، طزاد  .ٖٔ

 اإلسبلمي و بريوت .
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سوو ن أ  داود ، سووليمان بوون األشووعث أبووو داود السجسووتاين األزدي، حتقيووق: زلموود زليووي الوودان  .ٗٔ
 عبد احلميد  ، دار الفكر و بريوت. 

 م ، دار ال فائس.ٖٕٓٓهو و ٕٗٗٔ،ٔعلم الفلئ والتقاومي ، د.زلمد باسل التائي ، ط .٘ٔ
فووووتح القوووودار اْلوووووامع بووووني فوووووا الروااووووة والدرااوووووة موووون علوووووم التفسووووري، زلمووووود بوووون علوووووي بوووون زلمووووود  .ٙٔ

 الشوكاين،دار الفكر و بريوت.
القرآن واالعجاز العلمي ، د.عبد الستار حامد ، سحث م شور ضمن رللة االعجاز القرآين ،  .ٚٔ

م ، دار الكتب والوثائق ، متبعة االمة ٜٜٓٔ عقد يف بغداد سحوث ادلؤدتر االول لبلعجاز القرآين ادل
 و بغداد.

 يضااا وارآء ، الدكتور زغلول ال جار ، د.ت. .ٛٔ
الكشووواف عووون حقوووائق الت زاووول وعيوووون األياواووول يف وجووووه التأواووول، أبوووو القاسوووم زلموووود بووون عمووور  .ٜٔ

 بريوت . – الزسلشري اخلوارزمي، حتقيق: عبد الرزاق ادلهدي ، دار إحياء الرتاث العر 
،  ٔلتفسووري الكبووري أو مفوواتيح الغيووب، فخوور الوودان زلموود بوون عموور التميمووي الوورازي الشووافعي، ط .ٕٓ

 بريوت . -م ، دار الكتب العلمية ٕٓٓٓهو ٕٔٗٔ
 ، دار صادر و بريوت. ٔلسان العرب، زلمد بن مكرم بن م مور األفراقي ادلصري، ط .ٕٔ
 ، ادلتبعة ادل رياة.ا موع شرح ادلهذب ، ُيىي بن شرف الدان ال ووي  .ٕٕ
 ادلدونة الك ى ، مال بن انس بن مالئ االصبحي ، دار الكتب العلمية. .ٖٕ
مراتووب االموواع يف العبووادات وادلعووامبلت واالعتقووادات ، ابووو زلموود علووي بوون اةوود بوون سووعيد ابوون  .ٕٗ

 م دار الكتاب العر  و بريوت .ٜ٘ٛٔ ٖحزم ، ط
ن زكراوا، حتقيوق: عبود السوبلم زلمود هوارون ، معجم مقاايس اللغة، أبو احلسوني أةود بون فوارس بو .ٕ٘

 ، دار اْليل و بريوت. ٜٜٜٔهو و ٕٓٗٔ، ٕط
 ادلغا ، موفق الدان عبد اهلل بن اةد بن يدامة ، دار احياء الرتاث العر . .ٕٙ
 مغا ا،تاج اىل معرفة الفاظ ادل هاج ، زلمد بن اةد الشربيا اخلتيب ، دار الكتب العلمية. .ٕٚ
،  ٔالعلمووووي يف القوووووران الكووووورمي والسوووو ة ال بواوووووة  ، اوسووووف احلووووواج اةووووود ، طموسوووووعة االعجووووواز  .ٕٛ

 م، مكتبة ابن حجر .ٖٕٓٓهو و ٕٗٗٔ
 نيل االوةار ، زلمد بن علي الشوكاين ، دار احلداث. .ٜٕ

 

 


