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  ١٦١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمـة

 م،َ                      وصلى اهللا على النيب املله  ما مل يعلم،م اإلنسانَّ   عل م بالقلم،َّ               احلمد هللا الذي عل

  :أما بعد .وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا حممد، م،َّ             والرسول املعل

 ، واإلنسانفلم أزل منذ صباي موقنا بأن هذا الدين قادر على مسايرة الزمان واملكان

ا ؛كلم ، بل كلما ازداد املرء فيه إمعاناقف مسريته عند أحدوال ت د عند حد،ُ     ال جيم

نتهي ت، وال عجائبهنقضي تال  ب،َ         عني ال ينضَ   وم د،َ           حبر ال ينفازداد إشراقا وملعانا،

  ِ.غرائبه

كأنه يف ، حىت يفهم منه ما شاء اهللا أن يفهم ، النظر فيهسم لكل جيل حظه منُ      وقد ق 

وهذا من أمارات  ،هذا اجليل دون غريهخياطب  نزل وكأنه قدقرأ ألول مرة، ُ         كل جيل ي

 جيل دون جيل؛ وقف عندفلو  وكلمته اخلامتة، دين اهللا التام،َ      علم لفهو  ، فيهكمالال

  .لكان ذلك نقصا يف دين شأنه التمام واخلتام

عا بالبحث فيما يثبت إعجاز هذا الدين وعظمته وأنه من عند اهللا، وتقدميه َ   ولُ         ومل أزل م

  ).ُّ      احلقُ  هَّ        هلم أنَّ       يتبنيَّ   حىت(؛ للناس لتحقيق هذا الغرض بكل سبيل ممكن

ولع ُ         الذي أعرف باإلعجاز العلميُ  ي ما :هذا الدينومن تلك السبل اليت تثبت إعجاز 

عاملوهو أحد الوجوه الدالة على  ،به املتأخرون يف عصر العلم
 
   
َ

 وخطابه  هذا الدين،ية

 هلأ :يستوي يف ذلك ، يف كل زمان ومكان لكل أنواع اجلنس البشرياملتجدد

  !!ءاد الفضاَّ  وُ            البوادي، ور

 وال أنا من فرسان هذا امليدان، ،الشأنوأعرتف بأنين لست من أهل التخصص يف هذا 

 أنين حاولت قدر جهدي أن أقدم شيئا أزعم أنه رمبا كانت فيه بعض الفوائد َ  دْ  يَ   بـ

 بعيدا عن اللغة املوغلة يف العلمية اجلديدة، مستعينا يف ذلك بأدوات البحث العلمي،



       
  

 

  ١٦٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

، فما أكتب إال ما أفهمه، ت أهلها ما هو أقرب إىل الفهمخمتارا من عبارا، التخصص

  .وحسيب هذه النية ،فهذه وظيفة العلم ،قصدا لعموم الفائدة؛ اخلاصة والعامةويفهمه 

 كل جانب فيضان باإلعجاز يفَ                                                 ومل تزل نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة ي

واملالحدة وغريهم، ممن ال يني ِّ       املادذهالن بإعجازمها عقولُ   ويمن جوانب العلم واحلياة، 

لَ                     ، حىت خضعت هلما عقول صيؤمنون �ذا الدين، أو يشككون فيه
فة مل تكن ختضع ِ  

  !لوال جتلي هذا اإلعجاز

وقد اخرتت ، )تقارب الزمان(وية عن ما يسمى بـحديث السنة النب :وكان من مجلة هذا

 داللة اللغة، وفهم الشراح، أحاديث تقارب الزمان بين(:هذا العنوان للكتابة فيه

  ).وأسرار اإلعجاز

  :الدراسات السابقة

 جامعة على دراسة – وأنا بصدد الكتابة يف هذا املوضوع –ومل أقف فيما اطلعت عليه 

تناولته على هذا النحو الذي تناولته، حىت الذين كتبوا يف اإلعجاز العلمي يف القرآن 

د، والدكتور صاحل كيوسف احلاج أمحوالسنة دراسات متخصصة من أهل الشريعة؛ 

 ومن تكلم منهم عن اإلعجاز الفلكي، مل يتكلم مل يتعرضوا للكالم فيه،رضا، وغريمها؛ 

ِّ                 املعنيني باإلعجاز  وإمنا هي إشارات متناثرة هنا وهناك يف كالم عن اإلعجاز النفسي، ْ
 وعلى بعض ار، من أمثال الدكتور أمحد شوقي إبراهيم، والدكتور زغلول النج،العلمي

املواقع واملنتديات العلمية على شبكة املعلومات، فرأيت أن أتناول البحث فيه على هذا 

يات العلم الشرعي واللغوي من َ   عطُ                                         النحو، مجعا بني القدمي واحلديث، ومزاوجة بني م

يات اإلعجاز العلمي من جهة أخرى، من خالل حديث السنة النبوية عن َ   عطُ        جهة، وم

  .هذا املوضوع

  :منهج البحث

النصوص احلديثية ب، سواء فيما يتعلق االستقرائينهج امل البحث أوال سلكت يفوقد 

الواردة يف تقارب الزمان، أو نصوص أئمة اللغة، أو شراح احلديث، أو اإلعجازيني، مث 



       
  

 

  ١٦٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 واملقارنة بينها ونقدها والتعقيب عليها املنهج التحليلي لفهم هذه النصوصب أتبعته

  .نتائج منهاواستخالص ال

 حسبما يتضح – أفكار رئيسة أربعةو مقدمة،:  إىلا فقد قسمته:وأما خطة البحث

  : وهي – عنوانه من

  .الزمان تقارب عن الكالم فيها وقع اليت األحاديث: أوال

  .العرب لغة يف الزمان تقارب مفهوم: ثانيا

َّ    شر فهم ضوء يف الشريف احلديث يف الزمان تقارب من املراد: ثالثا   .احهُ

  .الزمان تقارب يف اإلعجاز أسرار: رابعا

  . بذكر أهم النتائج والتوصياتهامث ختمت

 والزلل، وصلى اهللا على وأن جينبنا اخلطأ واهللا أسأل أن يفتح لنا أبواب العلم والعمل،

  .واحلمد هللا رب العاملني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، ،َ        خري مرسل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
  

 

  ١٦٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

  وقع فيها الكالم عن تقارب الزمانث التي األحادي :أوال

من خالل البحث االستقرائي يف كتب السنة النبوية جند أ�ا قد حتدثت عن تقارب 

  . حبسب عبارات أهل احلديث؛ أو بابني، أو موضوعني،الزمان يف موضعني

  .الفنت وعالمات الساعة:  وثانيهما،الرؤيا: أوهلما

  

   الرؤيافأما

بوية عن أن رؤيا املسلم تكون أقرب إىل الصدق عند اقرتاب  حتدثت السنة النفقد

 :قال عنه اهللا رضي )هـ٥٧:تويف(  من حديث أيب هريرة يف الصحيحنيثبتو الزمان،

  إذا اقـتـرب الزمان مل تكد رؤيا املؤمن تكذب" :قال رسول اهللا 
         

                                                      ُ َ
ِ ْ َ ْ َِ ِ ْ َ

ُ َ َُ ْ َُ َْ َّ َ ْ َ ِ.")١(.  

َ                 إذا اقـتـرب":)هـ٢٦١:تويف( مسلمولفظ َ َْ َ              الزمان مل تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم ِ
                                                       ْ ُ َُ َ ْ ََ ْ ُ ُُ
ِ ِْ َ ْ َِ ْ َ َْ َُْ َّ

                    رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من مخس وأربعني جزءا من النبـوة، والرؤيا 
         

   
                                                                                          َ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َْ ْ ُّْ َ َ ْ ُ ُ َ ُ

َِّ َْ ُُّ َ ََ
ِ ِ ِ

ً ْ َ ْْ ٍ ٌ ِ ِ ِْ ً ْ ُ َ ْ
ٌَ        ثالثة          فـرؤيا الصاحلة بشرى من اهللا، ورؤي: ََ

   
   

                                 َ ُ َ َْ ْ ُْ َ
ِ ِ ِ

َ َ ُ
ِ َّ                     ا حتزين من الشيطان، ورؤيا مما حيد ث المرء َ

           ِّ                              ُ ْ َ ُ َْ ُ َُْ َِّ َ ٌْ ِ َ ْ َّ َ
ِ ِ َ

ُ         نـفسه َ ْ َ".)٢(.  

  

   الساعةوأما الفتن وعالمات

كون ي سوف -   أخرىأمورضمن  - عن أن تقارب الزمان حتدثت السنة النبوية قد ف

 رضي اهللا )هـ٥٧:تويف( من حديث أيب هريرةيف الصحيحنيثبت من فنت آخر الزمان، و

ُّ                                                                   يـتـقارب الزمان، ويـنـقص العمل، ويـلقى الشح، " :قال رسول اهللا : قالأنه أيضا  نهع ُّ َ ُ َُْ َ َ ََ َ َ َُ َ ُ ْ ُ َّ ُ َ
ُ                            ويكثـر اهلرج، قالوا َ ُ ََْ ُُ ْ َ                    وما اهلرج؟ قال: َ َ ُ ََْ ُ                 القتل القتل: َ َُْ َْ".)٣(.  

                                                           

، صحيح )٦٦١٤(رقم ) ٦/٢٥٧٤( صحيح البخاري، كتاب التعبري، باب القيد يف املنام )١
 من حديث ابن )٢٢٦٣( - ٦رقم) ٤/١٧٧٣(مسلم، كتاب الرؤيا، باب بدون ترمجة 

  .، واللفظ للبخاريسريين عن أيب هريرة
 .  )٢٢٦٣( - ٦رقم) ٤/١٧٧٣( صحيح مسلم، كتاب الرؤيا، باب بدون ترمجة )٢
رقم ) ٥/٢٢٤٥( أخرجه البخاري يف كتاب االستسقاء، باب ما قيل يف الزالزل واآليات )٣

، ومسلم يف كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفنت يف آخر )٥٦٩٠(
 ،من حديث محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة به) ١٥٧( - م ١١رقم ) ٤/٢٠٥٦(الزمان 

  =            .واللفظ للبخاري



       
  

 

  ١٦٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

األمور وغريها إمنا هي  ما يدل صراحة على أن هذه)هـ٢٥٦:تويف( ويف لفظ للبخاري

ُِ                                                                       ال تـقوم الساعة حىت يـقبض العلم، وتكثـر الزالزل، ":وهو قوله مات الساعة،من عال َ ََّ َ ُُ ْ َ ُ ُ ََ ِْ َ َ ُ َْ َّ َ َّ ُ
                    ويـتـقارب الزمان، وتظهر الفنت، ويكثـر اهلرج، وهو

 
                                                     َ ُ ََ ُ َ َ َ َْ َ َُ َْ َ َ َُ َ

ِ
َ ْ َ َُ َّ  القتل، حىت يكثـر فيكم املال، : َ

     
                                   ُ

َ ُ َُ ِ
ُ ْ َ ََّ ُ َْ

 فـيفيض
 
        َ

ِ
ََ.")١(.  

ُ        ال تـق":ويف لفظ له أيضا َ                           وم الساعة حىت تـقتتل فئتان عظيمتان، تكون بـيـنـهما مقتـلة َ
   

 
                                                            ٌ ْ ََْ َ َ ََ َ ََ َُ َُ ْ ُ ُ َ َ ُِ ِِ ِ

َ ََ
ِ

َ َّ َّ
ُ                                                                                                                        عظيمة، دعوتـهما واحدة، وحىت يـبـعث دجالون كذابون، قريب من ثالثني، كلهم يـزعم  ُ َْ ََ ْ ُ ُ َْ ُ َ ُُّ َُّ َِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ٌَّ َِ َّ ٌَ ََ ْ َ َ َ ََ ُ َ ْ ٌ

  أنه رسول اهللا، وحىت يـقبض الع
                                       ِ ِ
َ َُ ُ َْ َّ َ َُ ُ   لم، وتكثـر الزالزل، ويـتـقارب الزمان، وتظهر الفنت، ََّ

 
                                                                          ُ َ

ِ
َ َ َُ ْ َْ َ ََ َ َ َُ َ ََّ ََّ َ ُُِ َ ْ

ُ                   ويكثـر اهلرج ََْ َُ ْ              وهو القتل، وحىت يكثـر فيكم املال فـيفيض، حىت يهم رب املال من يـقبل : َ
  

         
                                                                            ُ َُ َ ْ َ ُ َ َ َ َْ ِ

َ َ
َّ َ َ ََّ ِ َّ ََّ

ِ َِ ُ ُ َُ ُ ْ ْ َ َ ُ
ِ                                                    صدقـته، وحىت يـعرضه، فـيـقول الذي  َّ َ ُ َ َ ََ َُ َُ ِ ْ َّ َ َ َ  يـعرضه عليهَ

                   ِ
ََْ ُ ُ ِ ْ             ال أرب يل به، وحىت يـتطاول الناس : َ

                                   ُ َّ ََ َ َ ََ ََ ََّ
ِِ ِ َ َ

                 يف البـنـيان، وحىت مير الرجل بقرب الرجل، فـيـقول
     

                                               ُ ُ ََ ُ ُ َ َ َُ ِ َّ َّ َِّْ ِ
ُ َُ َّ َ

ِ ْ ُ                                                 يا ليتين مكانه، وحىت تطلع الشمس : ِ ْ َّ َ ُْ َ ََّ ََ َ ََ ُ َ َِْ
َ                                                       من مغر�ا، فإذا طلعت ورآها الناس، آم َ ُْ َّ َ ََ ْ َ َََ َ َِ ِِ ْ        نوا أمجعون، فذلك حني ال يـنـفع نـفسا إميانـها ِ

       
  

                                                  َ ُُ َ ََ ِ
ً ْ ُ َْ َ َ

ِ َ
ِ َ َ َْ َ َ ُ

                                         مل تكن آمنت من قـبل، أو كسبت يف إميا�ا خيـرا، ولتـقومن الساعة وقد نشر الرجالن 
                                                                               ِ َ َّ ُْ َ َ ْ َ َْ ًَ ََ ُ ُ ََ ََ ََ َّ َّ ََ ْ َ َِْ َ ِ ِ ْ َْ َْ ُ
ِ َ ُ َْ

             ثـوبـهما بـيـنـهما، فال يـتبايـعانه، وال يطويا
  

                                                      َ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ
ِِ

َ ُ َُ َ َ َ ْ ْ ِ                                                                 نه، ولتـقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلنب َ ََِ ُ ُ ََّ َ ََ ْ ِ َ َ َُ َُ َّ َّ ََ ِِ

                          لقحته فال يطعمه، ولتـقومن الساعة وهو يليط حوضه فال يسقي فيه، ولتـقومن الساعة 
                                                                                                ُ ُ ُ َُ ََّ ََّّ ََّ َ َ ُ َ َ ََ ََ ََ ْ َ َ ُ
ِ ِِِ ِ ِ َِ ََ َُ َُ ْ ُ َ ُ َ ْ ْ

َ                                                    وقد رفع أكلته إىل فيه فال يطعمها َُ َ َْ َ َ َْ َ َِ ِ َ َِ ُ َ ْ ُ َ".)٢(.  

 ، لوقوع غريها من العالماتَُّ      اجللىما ورد ما يدل على أن اقرتاب الزمان هو العالمة ك

 من  يف املستدرك)هـ٤٠٥:تويف( واحلاكم، يف األوسط)هـ٣٦٠:تويف( الطرباينفقد روى

َ      إذا ": أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالرضي اهللا عنه)هـ٣٢:تويف(حديث أيب ذر ِ

                                                                                                                                           

، ومسلم يف )٦٦٥٢(رقم ) ٦/٢٥٩٠(وأخرجه البخاري يف كتاب الفنت، باب ظهور الفنت -= 
رقم ) ٤/٢٠٥٦(كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفنت يف آخر الزمان 

  . ُ                                 من حديث سعيد املقربي عن أيب هريرة)١٥٧( -١٢
رقم )  ١/٣٥٠(ستسقاء، باب ما قيل يف الزالزل واآليات  أخرجه البخاري يف كتاب اال)١

  . من حديث األعرج عن أيب هريرة)٩٨٩(
من حديث )٦٧٠٤(رقم ) ٦/٢٦٠٥( أخرجه البخاري  يف كتاب الفنت، باب خروج النار )٢

  .األعرج عن أيب هريرة



       
  

 

  ١٦٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

َ                        اقـتـرب الزمان ك ُ ََّ َ َ  ثـر لبس الطيالسةَْ
 
 
                       ِ

َ
ِ ََّ

ُ ُْ َُ
  وكثـرت ا،)١(

             ِ
َُ َُ          لتجارةََ َ ُ                    وكثـر المال،ِّ َ ْ َُ  عظم رب المال َ    ، وََ

                    ِ
َ َْ ُّ َ ُ َ

ِِ        مباله        ، وكثـرت الفاحشةَِ
                   ُ ََ ُِ ْ ِ
َ      ، وكانت إمارة الصََ

                     ِّ ُ ََ َ
ِ ْ َ                بـيان، وكثـر النساء، وجار السلطانَ

 
                                  ُ َ ْ ُّ َ ََ َُ َ َِّ َُ َ

ِ
َ           ، وطفف ْ ُِّ َ

 يف المكيال والميزان
 
     

 
                     ِ

َ
ِ ِْ َْ

ِ
َ ْ  يـريب الرجل جرو كلب خيـر له مَ    و،ِ

          
 

                                  ِ
َُ ٌ ْْ َ ٍ ْ َ َ

ِ
ُ ُ َُّ ِّ ُ                                               ن أن يـريب ولدا له، وال يـوقـر َ ََّ َُ ُ َْ َ َُ َ ًَ َِّ ْ َ

 كبري
     ٌ
ِ  ، وال يـرحم صغريَ

 
                     ٌ

ِ
َ ُ َ ُْ َ َِّ                                ويكثـر أوالد الزناَ ُ َ َْ ُُ ْ َ َّ       ، حىت َ ْ                              ن الرجل ليـغشى المرِ  إَ َ ْ َ ْ َ َُ َ َّ  أة على قارعة َّ

                    ِ
َ َِ َ َ ََ

ِ         الطريق َْ                  ، فـيـقول أمَِّ ُ ُ ْ          ثـلهم ََ ُ  يف ذلك الزمانَُ
   

               ِ
ََّ َ

َِ ِ    لو: ِ ِ                                اعتـزلتما عن الطريقَ َِّ ِ َ َ ُ َّ                             ، ويـلبسون جلود الضََْْ َ ُ ُ َ ََ ُ ْ ِ     أن َ ْ

ِ                        على قـلوب الذئاب َِ ِّ ُ َُ َُ           ، أمثـلَ   هم يف ذلك الزمان المَْ
 

   
                        ُ ْ

ِ
ََّ َ

َِ ِ ْ  داهنُ
 

     ُ
ِ

َ".)٢(.  

 رضي )هـ٥٧:تويف( من حديث أيب هريرة يف الفنت)هـ٢٨٨:تويف(عيم بن محادُ       وروى ن- 

ُ                                          إذا تـقارب الزمان أناخ بكم " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: الاهللا عنه ق ُ ِ َ َ َ ََ ُ ََّ َ َ َ ِ

ِ                                                     الشرف اجلون، فنت كقطع الليل المظلم َِّ ِ ِْ ُْ ْ ِ ْ َِ َ ٌ َ ُ ُ ُ ْ ُّ".)٣(.  

يف  )هـ٤٥٤:تويف( ضاعيُ       والق،أمثال احلديث يف)هـ٣٦٠:تويف(يِ  زُ  مْ  رُ  هَ           وروى الرام- 

 )هـ٥٧:تويف(يف مسند الفردوس عن أيب هريرة )هـ٥٠٩:تويف( والديلمي،مسند الشهاب
                                                           

ُ              الطيـلسان: "، مجع"الطيالسة ")١ َ َ  ، وهو تـعريب"َّْ
               ُ
ِ ْ  تالشان، وهو من : "َ

 
                  ْ

ِ
َ ُ ُ                  َ                    لباس العجم، مدور، أ سود، َ َ ْ ٌَّ َ ُ َ َِ َ ْ ِ ِ

    ومنه قـوهلم يف الشتم
       

 
                   ِ ْ َّ ِ

ُُْ ْ َ ُ ْ
ِ
 يا ابن الطيـلسان: "َ

                       ِ
َ َ ْ َّْ َ ُ        يـراد" َ  أ نك أ عجمي: َُ

 
        َ   َ ٌّ

ِ
َ ْ املغرب يف ترتيب املعرب ". َّ

)٢/٢٣.(  
ولعله إشارة إىل كثرة محالت االستغراب املسعورة اليت ابتلي �ا أبناء املسلمني، يف الفكر : قلت

 !القتصاد والسياسة واالجتماع وشىت مناحي احلياةوا
، املستدرك على الصحيحني، كتاب املناقب )٤٨٦٠(رقم ) ٥/١٢٦( املعجم األوسط )٢

هذا حديث تفرد به سيف بن مسكني عن املبارك بن : " وقالوهذا لفظ احلاكم،)٣/٣٤٣(
 مسكني األسواري سيف بن: "وقال الذهيب يف التلخيص". فضالة، واملبارك بن فضالة ثقة

  .بسيف هذا) ٧/٣٢٥(وضعفه اهليثمي يف جممع الزوائد ". ٍ    واه
 إىل )٣٨٥٠٥(رقم ) ١٤/٢٢٨(، وعزاه يف الكنز )٦(رقم ) ١/٢٨( الفنت لنعيم بن محاد )٣

ْ                                              الطرباين، وفيه رشدين بن سعد، روى عن ابن هليعة،  ورشدين ضعيف، وابن هليعة صدوق ِ
ة ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها، وله يف مسلم اختلط بعد احرتاق كتبه، ورواي

  ).٣٥٦٣(رقم)٣١٩: ص (التهذيب تقريب :انظر. اهـ. بعض شيء مقرون
َُ         ها هنا" ُ      الشرف: " قال العسكري ِ      شارف"مجع :َ   ، وهي الناقة المسن ة، وهم يشبـهون احلرب والفنت "َ

  
     

 
                              َّ                  َ َ

ِ ِ
َ ُ َِّ ُ

ِ
ُ َْ ُ

ُّ             واجلون السود. "َ   �ا َُ         ها هنا" ُ َ        فأراد . َ َفتـنة أ و حربا       
        َ       ً َْ ً َ ْ
 هكذا رواه أ كثر أ صحاب احلديث. ِ

 
 

                 َ     َ          ِ
َ

ِ
ُ ََ َ َ ََِّ       ومما . َ

ُ         َ                            عجبت منه أ ن القتـييب رواه ََ ِّ ْ ُ َُْ ْ ْ ِ ُ َ                        أ تـتكم الشرق اجلون: "ُ ُْ ْ ُّ ُ  بالقاف والراء ساكنة". َْ
  

                       ِ
َ ُ

ِ َْ َ                 وفسره فـقال. ِ َ َ َُ ُ     أ مور : َ
        تأيت من قبل المشرق

                     ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ
ِ ِ َ       وقال. ِْ َ ْ         كل شي: َ َ ُّ        ء جاء من ناحية املشرق فـهو شارق وشرقُ

  
  

                                    ْ ُ ٌ ِ َ ُ َ
ِ ِ

َ َ
ٍ ."

  ).١/٣٢٤(تصحيفات احملدثني 



       
  

 

  ١٦٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

َ     إذا":   قال رسول اهللا : قالرضي اهللا عنه َ          تـقارب ِ َ َ ُ         الزمان َ َ          انـتـقى ََّ ُ         الموت َْ ْ َ   خيار ْ
     َ َ
ِ      أميت ِ َُّ 

َ     كما  يـنتقي َ
         ِ
ْ          أحدكم ََْ ُ ُ َ   خيار َ

     َ َ
ِ        الرطب ِ َ  من ُّ

   َ
ِ        الطبق ِ ََّ".)١(.  

 يف بعض األحاديث األخرى وقد وقع، )٢( يف كتب السنة كما جاءتهذه موارد اللفظة

 :، فإن لفظ إيرادها الختالف داللة اللفظنيوال حاجة بنا إىل ،)اقرتاب الساعة (:بلفظ

، اقرتاب القيامة وهو ،ال حيتمل إال معىن واحدا هو املتبادر إىل الذهن) اقرتاب الساعة(

ا  السيم،فإنه حمتمل ألكثر من معىن؛ )ب الزمانَ         ب أو اقرتَ     تقار (:خبالف لفظ

نه يبعد تفسريه فإ ؛)ال تقوم الساعة حىت يتقارب الزمان(: ة على أنهَّ              األحاديث الناص

، )تقوم الساعة حىت يقرتب وقت قيام الساعة ال(: ، إذ يصري املعىنبقرب قيام الساعة

فتعني أن يكون املعىن مغايرا  ،وقد نبه عليه بعض الشراح كما سيأيت وهو قليل الفائدة،

املعىن العلمي املعجز الذي حنن بصدد  :ومن مجلة هذا  يأيت جبديد،لصدر الكالم حىت

  . على ما سيسفر عنه وجه البحث إن شاء اهللا تعاىل،احلديث عنه

                                                           

، الفردوس مبأثور )٢/٢٩٩(، مسند الشهاب القضاعي )١٢٦: ص(أمثال احلديث للرامهرمزي  )١
 وضعفه يف الكنز  واللفظ هلم مجيعا،،)١٢٧٩(رقم ) ١/٣٢٣(اخلطاب للديلمي 

: قال أمحد. بيد اهللا بن عبد اهللا بن موهب عن أبيهبيحىي بن ع) ٣٨٥٠٦(رقم ) ١٤/٢٢٨(
  ".ليس بثقة"

  . فإن هذا ليس بداخل يف نطاق البحث،أعين موارد املعىن، ال موارد اللفظ من حيث هو )٢



       
  

 

  ١٦٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

  مفهوم تقارب الزمان يف لغة العرب :ثانيا

. )تقارب الزمان(و)اقرتب الزمان( : بلفظني األول يف املوضعهذه العبارة النبوية وردت

اقرتب (ـ وعليه ف،ركبة من كلمتنيُ      وهي م باللفظ الثاين فقط، املوضع الثاينويف 

 :)قرب(": )هـ٣٩٥:تويف( قال ابن فارس.)قرب(: مزيدا الفعل الثالثي؛ )ويتقارب

ُ                                                  القاف والراء والباء أصل صحيح يدل على خالف البعد ُّ ٌ َ         قـرب:يقال. ٌ ُ           يـقرب،َُ ُ ْ َ، 

ً      قربا ُ".)١(.   

ْ                    افـتعل من القرب : )َ   رتبْ     واقـ"(: )هـ٦٠٦:نويف(وقال ابن األثري ُ َ        وتقارب(. َْ . َ            تفاعل منه:)َ

َ                            ويقال للشيء إذا وىل وأدبر ْ َّ َ       تقارب( :َ اقرتب ( ويرى صاحب القاموس أن  .)٢()".َ

   .)٣(. مبعىن)وتقارب

 صيغة املفاعلة املفيدة للمشاركة  فإن؛ أوىل فيما حنن بصددهابن األثريوما ذكره  :قلت  

تقصر أو ، حىت ) وأدبرَّ   وىل(إىل الوراء  داعى بعضها إىل بعضتعين أن أجزاء الزمان يت

وهو ما ،  أرادها اهللا عز وجلخاصة قوانني  وذلك وفقفتعود إىل نقطة البدء، تالشى،ت

  . على ما سيأيت بيانه،لمح إليه احلديث يف إشارته العلميةُ  ي

ٌ              ون أصل واحد  وامليم والني الزا:)زمن(": )هـ٣٩٥:تويف(وأما الزمان فقال ابن فارس ٌ
 يدل على وقت من الوقت

 
                     ٍ

َ
    ، وهو احلني، قليله وكثريه)َّ       الزمان( :من ذلك. ُّ

                       ُُ ُ ُ
ٌ         زمان :يقال. ِ َ

َ                             وزمن، واجلمع أزمان وأزمنة ٌ َ  نُ      أزم: ويف مجعه،العصر" :زاد يف القاموس من معانيه .)٤(."ََ

  .)٥(".ِ     امليم ِّ    بضم

                                                           

 ).٥/٨٠( معجم مقاييس اللغة )١
، )بتقار: (؛ مبعىن)وىل وأدبر( إن : وقول ابن األثري).٤/٣٣( النهاية يف غريب احلديث واألثر )٢

 ومل يعقب عليه، وسيأيت يف كالم البغوي )١/٦٦٣ (العرب لساننقله عنه ابن منظور يف 
إما أن يكون من باب األضداد، وهي األلفاظ :  على وجهني– واهللا أعلم –أيضا، وتأويله 

: تقارب إىل البعد والزوال، كما تقول: اليت تستعمل يف املعىن وضده، وإما أن يكون معناه
  .أو قرب على االنتهاءأوشك الشيء 

  ). ١٢٣: ص( القاموس احمليط للفريوز أبادي)٣
 ).٣/٢٢( معجم مقاييس اللغة )٤
 ).         ١٢٠٣: ص( القاموس احمليط )٥



       
  

 

  ١٦٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 ناقال عن املنا)هـ١٢٠٥:تويف(َ                  وقال شارح القاموس
 

             
َ

ُّ    وي ُ        الزمان": )هـ١٠٢٢:تويف(ِ َّ        مدة :َّ ُ
         قابلة للقسمة يطلق على القليل والكثري

 
                                       ِ َ ِ َ ُ َ َْ ُ

ِ
َ ْ ٌ ِ                                            وعند احلكماء مقدار حركة الفلك ،ِ ََ ِ ََ َ ُ ْ ِ َ َ ْ

ْ      األطلس
    وعند املتكلمني،)١(

 
               ِّ َ َ

ُ
َ ٌ     ِّ                     ِّ                                متجد د معلوم يـقدر به متجد د آخر موهوم:ْ ٌ ْْ َ َ ُ ُ َ َ ُُ َ ٌ ٌَ َُ َّ  :ُ   ال كما يق،َ

َ              آتيك عند طل َ ٌ                                  وع الشمس، فإن طلوعها معلومِ ْ َ َ َّ ِ ْ     ، وجميئه موهومِ
               ٌ ْ َ َ
  فإذا قرن املوهوم باملعلوم ،َِ

    
                           ِ

َْ َْ
َ َ

  . )٢(".ُ    هاميَ       زال اإل

هذه خالصة ما قيل يف املعاجم اللغوية عن معىن هاتني اللفظتني، وال يتضح املراد 

لغة وحدها إذ ال  بعد الرجوع إىل أقوال العلماء يف شرح احلديث،إالمنهما يف احلديث 

ومن املعلوم املقرر أن مثت فرقا بني معىن  ، من النص الشرعيال تكفي يف بيان املراد

 فقد يكون املعىن اللغوي هو حدان وقد يتغايران،َّ                                   النص يف اللغة وبني املراد منه، فقد يت

 إلملاما حظ منأدىن  وال خيفى هذا على من له  مراد الشارع، وقد يكون غريه،نفس

  .عةيربعلوم الش

تقارب  (:هل املراد من عبارة :ا معىن تقارب الزمان يف اللغةَّ  نَّ                       والسؤال اآلن بعد أن بيـ 

ح َّ   راُ             ماذا قال شَ  رَ   نـِ  ل، أعين حديث الرؤيا وحديث الفنت؟ املوضعني واحد يف) الزمان

  .هذه العبارة يف كال املوضعنياحلديث يف املراد من 

                                                           

فلك : زعموا أن األفالك الثابتة بالرصد تسعة، تشتمل على أربعة وعشرين فلكا: " قال اإلجيي)١
ْ            غري مكوكب األفالك وهو املسمى بالفلك األطلس؛ ألنه  َ ، وبالعرش )خال من الكواكب(ُ

  ).٢/٤٠٠(كتاب املواقف ". ا�يد يف لسان الشرع
وذهب طائفة من أهل الكالم إىل أن العرش فلك مستدير من مجيع جوانبه : "وقال ابن أيب العز

وهذا ليس ! الفلك األطلس، والفلك التاسع : حميط بالعامل من كل جهة، ورمبا مسوه
  ).١/٢٥٥(شرح الطحاوية ". د ثبت يف الشرع أن له قوائم حتمله املالئكةبصحيح؛ ألنه ق

 ).٤٨٦: ص(الكليات أليب البقاء . ومسي بالفلك األطلس خللوه عن النقوش كالثوب األطلس
وما أثبتھ ھو ). اإلبھام: (وفي األصل). ٣٥/١٥٢( تاج العروس من جواھر القاموس للزبیدي )٢

: ص(، ومعجم الفروق اللغویة )١١٤: ص(كذلك في التعریفات المناسب لسیاق الكالم، وھو 

٢٣٨.(  
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 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

ديث الشريف يف ضوء فهم ش احلاملراد من تقارب الزمان يف :ثالثا
 
                      
ُ

ر
 
 
َّ

   احه

  اقتراب الزمان في حديث الرؤيا :الأو

 وروى أكثـر الرواة": )هـ٥١٦:تويف(قال البغوي
                          ِ
َ ََ َُّ َُ ْ ُ                             إذا اقـتـرب الزمان:َ ََّ َ َ َْ َ ُ                                  أو إذا تـقارب الزمان ،ِ ََّ َ َْ َ َ َ ِ َ

 مل تكد رؤيا المؤمن تكذب
      

                                ُ
ِ ْ َ ْ َُ

ِ ْ ُ ُْ َ ْ َ ُ                             واختـلفوا يف معناه،َْ َْ َ ِ ََُ ْ َ.  

 قيل ـ١
    َ
  أراد به قـرب زمان الساعة ودنـو وقتها:ِ

             
 

     
                                       َ

ِ ِ ِْ َ َ َِّ َُّ ُ ََ
ِ

ََ َ ُْ
ِ    كما صرح به يف هذا احلديث،َ

       
                            ِ ِ

َْ َ َ ِ ِِ
َ َََّ َ

 ويقال ،)١(

 ويقال ، وأدبرت إذا قلت: تقاربت إبل فالن: يقال، تقارب:للشيء إذا وىل وأدبر

  . متقارب:للقصري

: ولونون يقِّ      واملعرب .ليل والنهاراعتداله حني يستوي ال: معىن اقرتاب الزمان: وقيلـ ٢ 

 ومها وقتان ،يف عند خروج الثمار وعند إدراكها، أو اخلرأصدق الرؤيا يف وقت الربيع

 وسبق إليه .)٢(".، ويعتدل الليل والنهاريتقارب فيهما الزمان

  .)٣(.)هـ٢٨٨:تويف(ايبَّ    اخلط

 لَّ    معد دائرة على لربوجا منطقة دائرة انطباق عند والنهار الليل استواء" :وبعبارة أخرى

 ؛أحالم أضغاث املنام يف يكون فال ،)١(األربع الطبائع اعتدال وقت وذلك ،)٤(النهار

                                                           

 إذا كان آخر الزمان ال تكاد رؤيا املؤمن تكذب: ( يعين قوله يف الرواية األخرى١)
        

    
                                               ُ

ِ ْ َ ْ َِ ِ ِ
ْ َ ُ ُ

ِ َ َّ ُ َ أخرجه عبد ). َ
عن معمر عن أيوب عن ابن ) ٢٠٣٥٢(رقم ) ١١/٢١١(الرزاق يف املصنف، يف باب الرؤيا 

، والرتمذي يف )٧٦٤٢(رقم ) ١٣/٨٠( هريرة، ومن طريقه أمحد يف املسند سريين عن أيب
وقد روى : "وقال) ٢٢٩١(رقم ) ٤/٥٤١( يف امليزان والدلوكتاب الرؤيا، باب رؤيا النيب 

". عبد الوهاب الثقفي هذا احلديث عن أيوب مرفوعا، ورواه محاد بن زيد عن أيوب ووقفه
  .وهذا إسناد صحيح: قلت

  ).١٢/٢١٠(سنة  شرح ال)٢
وقال عن التأويل . كالمها للخطايب) ١/٩٤(، وغريب احلديث )٤/١٣٩(معامل السنن :  ينظر)٣

يف احلديث؛ فإن ) املؤمن: (وإن استبعده ابن حجر بالتقييد بلفظ". إنه معىن سديد: "الثاين
 وسيأيت). ١٢/٤٠٥(فتح الباري البن حجر . الوقت الذي تعتدل فيه الطبائع ال خيتص به

وزاد تأويال ثالثا ). ٣/١٧٥(الفائق يف غريب احلديث للزخمشري : وينظر أيضا. الرد عليه
  .سيأيت ذكره بعد قليل

. يعين بذلك نقطيت التقاطع بينهما اليت إذا سامتها الشمس حصل االعتدال الربيعي واخلريفي)٤
هار، وحموره الفلك املدير للكل تسمى منطقته معدل الن: "قال صاحب اجلديد يف احلكمة

حمور  العامل، وقطباه قطيب العامل، وحركته بالنسبة إىل اآلفاق، أعين  الدوائر املتومهة اليت تفصل 
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 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

يف كل موضع بني الظاهر من الفلك  واخلفي منه، وتقطع معدل النهار على نقطتني 
 األرض فإذا تومهنا خطا خيرج من مركز... متقابلتني، تسمى إحدامها  شرقية واألخرى غربية 

 ينتهي إىل سطح  الفلك األعظم مارا جبرم الشمس، ودارت الشمس حبركتها  اخلاصة )و(
 تامة، فإنه ترتسم يف سطح ذلك  الفلك دائرة عظيمة، مقاطعة ملعدل )واحدة(�ا، دورة 

، ونقطة التقاطع بينهما اليت إذا جاوز�ا الشمس حصلت يف  )فلك الربوج(النهار، وتسمى 
قطة االعتدال الربيعي، ونقطة التقاطع املقابلة هلا اليت  إذا جاوز�ا حصلت يف الشمال؛ هي ن

اجلنوب؛ هي نقطة االعتدال اخلريفي، ومنتصف ما بني نقطيت التقاطع يف اجلهة الشمالية؛ 
وإذا توهم . هو نقطة االنقالب  الصيفي، ويف اجلهة اجلنوبية هو نقطة االنقالب الشتوي

تني من النقط األربع،  بثالثة أقسام متساوية، وتومهنا ست دوائر متر انقسام ما بني كل نقط
 كل واحدة  منها على نقطتني متقابلتني من النقط االثين عشر؛ انقسم سطح الفلك  )و(

وإذا كانت الشمس فيما بني نقطيت ).  برجا(األعظم اثين عشر قسما، كل منها يسمى 
وإذا كانت يف الربيع الذي يليه من  . ن الزمان ربيعا واالنقالب  الصيفي كا،االعتدال الربيعي

 وإذا كانت يف  الربع ،وإذا كانت يف الربع الثالث كان خريفا.  اجلهة الشمالية كان صيفا
  ).٣٩٥-٣٩٤: ص(اجلديد يف احلكمة " . الرابع كان شتاء

شرح .  عليها وإمنا مسيت معدل النهار لتعادل الليل والنهار يف مجيع البقاع عند كون الشمس
  ).٢/٤٠٨(ويقارن بكتاب املواقف ). ١/٣٣٨(املقاصد يف علم الكالم 

البلغم، املرة الصفراء، " ً                                                        كان التشخيص والعالج يف الطب القدمي مبنيا على األخالط األربعة )١
َ                وجعلوا الغالب "...  اليبوسة ، الربودة، الرطوبة،احلرارة"  وعلى األمزجة ،"املرة السوداء، الدم  َ

َ                         على كل خلط منها طبيعة  ٍ َِّ                    فجعلوا طبيعة الدم... ِّ ُ                                         طبيعة اهلواء اليت هي احلرارة والرطوبة،   َ ُ ِ

      وطبيعة املرة الصفراء طبيعة النار اليت هي احلرارة واليبوسة، وطبيعة املرة السوداء طبيعة األرض 
                                                                                               ِ َ َ ُ َ َ
ِ ِِ َِّ َُّ ِ

َ                                                   اليت هي الربودة واليبوسة، وطبيعة البلغم طبيعة امل َ ُِ ُ                            اء اليت هي الربودة والرطوبةُ ُ والتوازن أو . "ِ
  . حال املرض: واخلروج عن االعتدال أو سوء املزاج هو.االعتدال فيها هو حال الصحة

 فالدم للدمويني، والصفراء للصفراويني، :وقسم جالينوس طبائع البشر حسب هذه األخالط
 فأميا جسد اعتدلت فيه .ول األربعةوأحلق �ا الفص. والسوداء للسوداويني، والبلغم للبلغميني

ً                                                                                هذه الفطر األربع، وكانت كل واحدة منهن فيه ربعا ال يزيد وال ينقص؛ كمل �جته، واعتدل 
فإن زادت واحدة منهن عليهن، وقهر�ن، ومالت �ن؛ دخل على أخوا�ا السقم من . بنيانه

  .نواحيهن؛ لقلتها منهن حىت تضعف عن طاقتهن وتعجز
ً                                         ، فوضعت أمزجة خمتلفة جتمع بني أكثر من خلط )Pneumatiste النفثيني (ة مث جاءت مدرس ً

ً              املتوازن متاما= =وصفة، ونتج عن هذا املزج تسعة أمزجة، مثانية ناجتة عن املزج، والتاسع هو 
، ولكن إذا زاد أحد العناصر أو نقص أو Crasis((وهذا ما يسميه أبقراط باالعتدال .

، وأكثر األمراض نامجة )Dyscrasie(عناصر األخرى؛ حدث املرض امتنع عن االعتدال بال
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 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 :ونِّ     املعرب قال مث ومن ،بعض على األخالط بعض غلبة فيها التخليط باتِ    موج من فإن

 الليل واستواء ،الثمار وإدراك ،األزهار انفتاق وقت التعبري لوقوع األزمان أصدق

  .)١(".احلواس وتصح ،األمزجة تصح ذلك وعند ،لنهاروا

 ذلك الزمان اعتدال األمزجة ب صدق الرؤيا يفِ   وجُ   وم": )هـ٦٥٦:تويف( القرطيبوقال

ُ            فإن من م؛ال يكون يف املنام أضغاث األحالم؛ ففيه بات التخليط فيها غلبة بعض ِ   وجَّ

  .)٢(".األخالط على صاحبها

 فحينئذ تكون ،وقت تعتدل فيه األمزجة"بأنه :)ـه٥٩٧:تويف(وكذا علله ابن اجلوزي

  .)٣(".الرؤيا سليمة يف الغالب من األخالط
                                                                                                                                           

 ناجم عن عدم التعادل بني -  حسب نظرية أبقراط -فاملرض. عن ازدياد يف الربودة أو احلرارة
أما العلم احلديث فينسب تغري . هذه األخالط، أو بسبب فساد بعضها أو زياد�ا أو نقصها

  . لهً                               السوائل إىل املرض، وال يعدها سببا
ً                                                                                ويعتقد أيضا بأن مثة متاسكا وتضامنا بني أعضاء اجلسم ووظائفه، فإذا مرض عضو أثر على  ً ً

  .وهذا صحيح كل الصحة. األعضاء كافة
 :إما مفرد. معتدل وغري معتدل:واألمزجة تسعة.  الفطرة، أو اخلصلة، أو الطبع:واملقصود باملزاج هو

حار ـ يابس، وحار ـ رطب، وبارد ـ يابس،  :وإما مركب.بارد، أو حار، أو يابس، أو رطب
 ولقد اعرتض بعض العلماء العرب على هذه النظرية وانتقدوها، منهم علي بن .وبارد ـ رطب

بأن ليس مثة أربعة عناصر، بل عنصر واحد رمبا كان املاء أو : العباس ا�وسي الذي قال
 . الدم: خلط واحد هو بأن اجلسم ال حيتوي على أربعة أخالط، بل على:ويقول.اهلواء

وأضاف العرب الكثري من التفاصيل، بعد أن أضاف جالينوس الكثري من قبلهم، وأصبحت 
  . كما عرضناه

  :بتصرف، نقال عن موقع املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/fi%٢٠attourate%
٢٠attibi/Menu١.php   

:                                                         وينظر 
http://cupping.khayma.com/fourmix.htm   

) نوفمرب( تشرين الثاين ٢٥، نشر بتاريخ)الطبائع واألمزجة ـــ األخالط األربعة:(وانمقال بعن
  .  م٢٠١٣

  ).١/٢٩١( فيض القدير )١
  ).  ١١ـــ٦/١٠( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٢
  ).   ٣/٣٣٧( كشف املشكل من حديث الصحيحني )٣
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 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 بسبب سالمتها عدم  املشار إليه يف احلديث؛ عدم الصدق يف الرؤياواملراد من:   قلت

 ألن ومنه تنشأ األضغاث اليت المعىن هلا وال تأويل،، التخليط الناشئ عن األخالط

  .ه الكذبالنائم ال يتصور من

ْ    بل{ :تعاىل قوله وقد ذكر املفسرون يف تفسري  ُ       قالوا َ ُ         أضغاث َ َ ْ ٍ        أحالم َ َ ْ  ]٥: األنبياء[} َ

 .املنام يف رآها أحالم ختاليط: الثاين. املنام يف رآها أحالم أهاويل: أحدها: أوجه ثالثة"

  .تأويل له يكن مل ما أنه: الثالث

 الرؤيا �اأ: الثاين. تفسري وال تأويل له يكن مل ما: أحدمها: تأويالن األحالم ويف

  .)١(."الكاذبة

 عند اقرتاب :قيل ": بقوله يف احلديثللتأويل األول)هـ٤٨٨:تويف(ميديُ           وقد علل احل

  .)٢(." املؤمن بصدق رؤياه لصدق إميانهُّ  صَُ     خي؛الساعة وفساد الزمان

هو الصواب والتأويل األول " :قائالمن جهة النقل  )هـ٤٩٩:تويف(وصوبه ابن بطال

 ال ِ   انَ  مَّ      الزِ  رِ     آخيف": ً                             نه قد روى مرفوعا عنه أنه قال أل؛الذي أراده النيب عليه السالم

  .)٣(".ً    يثاِ  دَ    م حُ  هُ   قـَ  دْ  صَ    ا أَ  يْ  ؤُ    م رُ  هُ   قـَ  دْ  صَ     وأ،نِ  مْ       يا املؤْ  ؤُ    رُ  بِ  ذْ  كَ  ت

رست معامل َ     ود،بض أكثر العلمُ     وق،إذا اقرتبت الساعة": من جهة العقل قائالمث علله 

د ملا      ِّر وجمد ِّ                حيتاجون إىل مذك،ج والفتنة، فكان الناس على فرتة من الرسلْ       ة باهلرالديان

ر بالنبوة، فلما كان نبينا حممد عليه السالم َّ   ذكُ                      كما كانت األمم قبلنا ت ،رس من الدينَ  د

نُ         ضوا مما مِّ  وُ    ع؛يشبه الفرتة بعده من الزمان ما  وما،خامت الرسل
النبوة بعده بالرؤيا ع من ِ  

  . )٤(".ً                                                         جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة اآلتية بالتبشري واإلنذاري هصادقة اليتال

 النيب قال كما،ختطئ تكاد ال الزمان اقرتاب عند وهي" :)هـ٧٥١:تويف(مِّ              وقال ابن القي

، نور قوة زمن يف وأما .بالرؤيا املؤمنون فيتعوض ،وآثارها بالنبوة العهد لبعد وذلك 

  .)٥(".الرؤيا عن يغين ما تهَّ    وقو نورها ورظه ففي ؛النبوة

                                                           

  . بتصرف)٣/٤٣٧) (النكت والعيون( تفسري املاوردي )١
  ).١٢١:ص( تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم )٢
  . سبق خترجيه)٣
  .بتصرف)٩/٥٣٩( شرح صحيح البخاري البن بطال )٤
  ).١/٥٠( مدارج السالكني )٥
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 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 تكاد ال الزمان آخر يف املؤمن رؤيا كون معىن" :)هـ٥٩٩:تويف(مجرة أيب بنا وقال

 ،الكذب يدخلها فال ،تعبري إىل حيتاج ال الذي الوجه على غالبا تقع أ�ا ؛تكذب

 فيصدق ،قال كما عتق فال ،العابر هاِّ  ربَ  عُ    فيـ ،تأويلها خيفى قد �اإف ذلك قبل ما خبالف

  .االعتبار �ذا فيها الكذب دخول

 غريبا يكون الوقت ذلك يف املؤمن أن الزمان بآخر ذلك اختصاص يف واحلكمة :قال

، )١()هـ٢٦١:تويف(مسلم أخرجه .ً)   باِ   ريَ  غ ُ   ودُ   يعَ   وس ً   باِ   ريَ  غ ُ   المْ    اإلس أَ  دَ  ب( :احلديث يف كما

  .)٢(".الصادقة بالرؤيا مكرُ   في ،الوقت ذلك يف عينهُ   وم املؤمن أنيس ُّ     فيقل

 وألن ،تظهر واخلوارق ،حينئذ تنكشف باتَّ     املغي" أنب )هـ١٠٢٢:تويف(وعلله املناوي

 الصادقة الرؤيا يف فيكون ،الدين عاملَ  م ُ       وتندرس ،العلماء بقبض يقبض العلم أكثر

  .)٣(".باملسلم قيده ملا االعتدال باالقرتاب املراد كان ولو .ًَ   ىنِ  غ ُ    بعض حينئذ

قوله  يف تفسري )هـ١١٢٧:تويف(يِّ                  الشيخ إمساعيل حقب من تعليله ما ذكرهوقري

 اقـتـربت{تعاىل
            ِ
ََ ُ         الساعة َْ َ َّ         وانشق َّ َ ْ ُ         القمر َ َ ، بعد أن ساق هذا احلديث ]١: القمر[} ) ١ (َْ

 حبيث الناس يصري ولذا ،حقيقته وظهور الزمان آخر يف األمر وضوح املراد" :من قوله

 ،طويلة مدة يف املاضية لألمم ينكشف مل ما قليلة مدة يف منهم سالك ألدىن ينكشف

َ       يـوم{ القيامة يوم حق يف قال تعاىل اهللا ألن وذلك ْ َ         تـبـلى َ   السرائر ُْ
         ُ َ
ِ  .]٩: الطارق[} )٩ (َّ

 واخلفايا ،أكثر األمور كشف فيكون ،حكمه يأخذ اليوم ذلك من الزمان قرب فإذا

  .)٤(".أظهر

قال  ف-بناء على التأويل األول  -  تكد الرؤيا تكذب أما عن الزمان الذي إذا اقرتب مل

 : بآخر الزمان املذكور يف هذا احلديث- واهللا أعلم -ويعين ": )هـ٦٥٦:تويف(القرطيب

  .)٥(."بعد قتله الدجال زمان الطائفة الباقية مع عيسى 

                                                           

 - ٢٣٢رقم)١/١٣٠.... ( باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا ، صحيح مسلم، كتاب اإلميان)١
 .من حديث أيب هريرة) ١٤٥(

 ).١٢/٤٠٦(بن حجر  فتح الباري ال)٢
 ).  ١/٢٩١( فيض القدير )٣
  ).  ٩/٢٦٧( روح البيان )٤
 ). ٦/١١( املفهم ملا أشكل من كتاب تلخيص مسلم )٥



       
  

 

  ١٧٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

بسط  و، وكثرة األمن، عند بسط العدل،إن املراد بالزمان املذكور زمان املهدي" : وقيل

  .)١(". فتتقارب أطرافه،ستقصر الستلذاذهُ               ن ذلك الزمان يإ ف؛اخلري والرزق

    قال اخلطايب
                ّ ِ
َّ َْ َ        ويكون ذلك يف زمن المهدي أو عيسى عليهما الصالة" :)هـ٢٨٨:تويف(َ

    
 

     
                                                      ُ َ َّ ََ َ َ

ِ ْ َ َ
ِ

َْ ِّ ِ ِ
ْ ْ ِ َ ََ ِ َ َ ُ ُ 

  والسالم أو كليهما
     

                    َ َ
ِ َْ َِ

َْ ُ ِ               قال القاري. َّ َْ َ  واألخري: )هـ١٠١٤:تويف(َ
         ُ
ِ َ ْ ُ                 هو األظهرَ َ ْ َْ َ       لظهور هذا ؛ُ

            َ َُ ِ ُ
ِ

ِ                             األمر يف خروج الدجال َّ َّ ِ ُ ُ ِْ ِ َ َ                      وهو زمانـهما،ْ َُ ُ ََ َ ُ.")٢(.  

فقال ابن .  يف معىن العبارة ذكره ابن اجلوزي واملنذريوهناك قول ثالث

 ألن الكهل قد بعد عنه ؛لُّ             زمان التكهاملراد بتقارب الزمان": )هـ٥٩٧:تويف(اجلوزي

 فكانت نفسه أقبل ملشاهدة ، وركدت عنده نوازع الشهوات،لفاسدةختايل الظنون ا

   .)٣(."الغيب

 فإن ؛وحيتمل أن يراد اقرتاب املوت عند علو السن": )هـ٦٥٦:تويف(وقال املنذري

 حتديثه نفسه بغري ُّ       ويقل،اإلنسان يف ذلك الوقت غالبا مييل إىل اخلري والعمل به

  .)٤(".ذلك

أن املراد بتقارب الزمان نقص " : وهو.)هـ٤٠٢:تويف(دي الداوذكره وهناك قول رابع

  .)٥(."الساعات واأليام والليايل

 وذلك قرب قيام ،ومراده بالنقص سرعة مرورها": )هـ٨٥٢:تويف( ابن حجرقال احلافظ

 ،ُ    مانَّ      الزُ  بَ     تقارَ  ي: " وغريه)هـ٢٦١:تويف( كما ثبت يف احلديث اآلخر عند مسلم،الساعة

ةَ  عُ  مُ    كاجل  ُر  ْ  هَّ       والش،ِ  رْ  هَّ     كالش ُ   نةَّ      السَ        حىت تكون
مْ  وَ      كاليـ  ُة  َ  عُ  مُ      واجل،ِ  

ةَ   اعَّ     كالس  ُم  ْ  وَ        واليـ،ِ  
  ِ، 

ةَ  فْ  عَّ      السِ   اقِ  رتْ    كاح ُ  ةَ   اعَّ     والس
  ِ.")٦(.  

                                                           

 ).١٢/٤٠٦( فتح الباري )١
  ).٦/٦٢٥( حتفة األحوذي )٢
 ).  ٣/٣٣٧( كشف املشكل من حديث الصحيحني )٣
  ).١٣/٢٤٧( عون املعبود  )٤
 .ُ                         لفظ آخر بعد قليل، فلرتتقب ستأيت عبارة الداودي ب)٥
) ١٦/٥٥٠(واحلديث ليس يف مسلم، بل أخرجه أمحد يف مسنده ). ١٢/٤٠٦( فتح الباري )٦

، وابن حبان )٢٩٨٦(رقم ) ٧/٤٣٦(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )١٠٩٤٣(رقم 
     من طرق عن سهيل، عن أ بيه، عن أ ) ٦٨٤٢(رقم ) ١٥/٢٥٦) (اإلحسان(يف صحيحه 

  
    َ        َ                    ْ ْ َُ َ

ِ ِ
ٌ ْ ِ   يب َ

ََ                                  هريـرة بإسناد قال عنه ابن كثري َْ      صحيح على شرط مسلم: "ُ
                     ٍ ِ ْ ُْ
ِ َ النهاية يف الفنت واملالحم  ".ََ



       
  

 

  ١٧٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

  :بتعقيـ

إال أن  -وإن كان حيتملها اللفظ مجيعا  -هذه األقوال املذكورة يف املراد بالعبارة النبوية 

َّ                         ألن النص فسر املراد منه،تأويل األول ال؛وأوالها بالقبول أقر�ا إىل الصواب، ، وهو َ

 ٌ  هِ  جَّ  تُ       مث هو م).ِ    مانَّ      الزُ  رِ     آخَ   انَ      إذا ك( : حديث: أعين،ر به مراد الشارعِّ  سُ         أوىل ما ف

  .  وغريه)هـ٤٤٩:تويف(كما أشار إليه ابن بطال،عقال

 كما - زمان كل أحد وهو - الزمان اخلاص هل هو :لكن يبقى النظر يف املراد بالزمان

أم هو  - وهو حمتمل- ل وعلو السن عند اقرتاب األجلُّ               ره بزمان التكهَّ     فسْ  نَ      همه مف

الراجح  ؟ وهو األقرب واملعهود يف لسان الشارع-  مدة الدنيا وهو - الزمان العام 

  .الثاين

اعتدال   وهو، التأويل الثاين؛يته بالقبولِّ  قَ                                     ويلي هذا التأويل يف قربه إىل الصواب وح

ده َّ       وقد سد ، مث هو معلل من جهة الطب،ل من حيث اللغةفهو حمتم ،الليل والنهار

  .)هـ٢٨٨:تويف(اخلطايب

 ال ، ممكنة التأويلوقد أشرت إىل أن معىن صدق الرؤيا على هذا التأويل كو�ا رؤيا

. )١( فإن األضغاث إمنا حتصل غالبا من التخليط؛ ال معىن هلا وال تأويلأضغاث أحالم

، وال  واحلكمةكما ذكر أهل الطب،عتدل الطبائع وتصح األمزجةوأما يف وقت الربيع فت

  . ما يراه الرائي يف منامهيفشك أن هلذا أثره 

                                                                                                                                           

والسعفة فسرها سهيل يف رواية . وله شاهد من حديث أنس عند الرتمذي سيأيت). ١/٢٣٥(
ُ        تـقوم َ  ال"  : وهذا ليس لفظ واحد منهم، ولفظ أمحد.ُ           أمحد باخلوصة ُ ُ         الساعة َ َ َّ    حىت َّ َ          تـقاربَ   يـ َ َ َ َ 

ُ          الزمان، َ          فـتكون ََّ َُ ُ        السنة َ ِ           كالشهر، ََّ ْ َّ َ         ويكون َ ُ َ ُ        الشهر َ ْ  كاجلمعة، َّ
            ِ
َ ُ ُْ َ         وتكون َ ُ ُ          اجلمعة ََ َ ُ  كاليـوم، ُْ

            ِ
ْ َْ َ         ويكون َ ُ َ ُ          اليـوم َ ْ َْ 

 كالساعة،
           ِ
َ َّ َ         وتكون َ ُ ُ         الساعة ََ َ  كاحرتاق َّ

 
 
        ِ

َ
ِ
ْ ِ          السعفة َ ََ ُ         اخلوصة َّ َ َ      زعم " ُْ َ ٌ        سهيل َ ْ َ ُ.  

ذكر احلكماء أن امل) ١
 
                
ُ

َ                                              درك يف النوم يوجد يف احلس املشرتك، ويكون على وجهني ْ       النفس : األول. ْ
ُِ                   يرد عليها إما من : والثاين. ومثل هذا هو الذي يعرب ويؤول. َّ                          وهي تأخذه من العقل الفعال

ُ                                           ولذلك فإن الدموي يرى يف حلمه األشياء احلمر، . اخليال، أو من ثوران خلط أو خبار ُ
. شعة، والسوداوي اجلبال واألدخنة، والبلغمي املياه واأللوان البيضوالصفراوي النريان واأل

ُ                 وسيأيت كالمهم بعد . ومثل هذا أضغاث أحالم ال يؤول وال يعرب، وال يقع هو وال تعبريه
  .وافيا



       
  

 

  ١٧٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

فدل على أن  ده به احلديث،َّ       وقد قي إن ذلك ال خيتص باملؤمن، :وأما قول من قال

  !فهو الذي خيتص باملؤمن املراد املعىن األول،

ك من زيد االهتمام والعناية به، فال مينع ذلفيمكن اجلواب عنه بأن ذكر املؤمن هنا مل

 : هذا يف لسان الشرع كثرية، منها قوله ُ       ونظائر .مشول احلديث لغريه من الناس

امل"
 
  
ُ

لْ  س
لَ    سْ  نَ    مُ  مِ  

 املَ  مِ  
 
   
ُ

لْ  س
  .)١(".هِ  دَ  يَ    وِ    انهَ  سِ    لْ  نِ    مَ   ونُ  مِ  

 بل فإن الدليل قام على أن السالمة من أذى املسلم ال خيتص باملسلمني وحدهم،

 المسلم" :)هـ٥٧:تويف(لناس أمجعني، وثبت يف املسند وغريه من حديث أيب هريرةبا
 
         ُ

ِ
ْ ُ ْ    من ْ َ 

 سلم
 
    َ

ِ
ُ       الناس َ  من َّ

   ْ
  لسانه ِ

 
      ِِ

َ
  ويده ِ

      ِ ِ
َ وإن فرقت   يف أحكام الطبائع، أبداتفقونموالناس  .)٢(."َ

  .)٣(!بينهم أحكام الشرائع

   :وأما التأويل الرابع ففيه نظر من وجهني

 وعرفت حكمته ،مما بانت علتهفغريه  عرف له حكمة،ُ       ومل ت،كر له علةُذ          أنه مل ت:األول

  .وأحرىأوىل 

  

وهو صاحب هذا التأويل واضح وال حيتاج إىل  ،)هـ٤٠٢:تويف( كالم الداودي :الثاني

  بعيد عن الصواب،؛ رضي اهللا عنه)هـ٨٥٢:تويف( ابن حجرتأويل، فما فسره به احلافظ

بانتقاص الساعات، وهذا ما يفيده منطوق احلديث فالنقص يف كالم الداودي حقيقي 
                                                           

 باب املسلم من ،صحيح البخاري، كتاب اإلميان:  متفق عليه من حديث عبد اهللا بن عمرو)١
 باب االنتهاء عن ،، وكتاب الرقاق)١٠(رقم ) ١/١٣(ويده سلم املسلمون من لسانه 

باب بيان تفاضل ،، صحيح مسلم، كتاب اإلميان)٦١١٩(رقم ) ٥/٢٣٧٩(املعاصي 
عن جابر : واللفظ للبخاري، ويف الباب)٤٠( - ٦٤رقم ) ١/٦٥(اإلسالم وأي أموره أفضل 

 . وأيب موسى وأيب هريرة
 .سناده جيد وإ)٨٩٣١(رقم ) ١٤/٤٩٩( مسند أمحد )٢
رؤيا صاحلة، ورؤيا : الرؤيا نوعان: " ومما يؤكد هذا ما ذكره صاحب مرصاد العباد من قوله)٣

ُ                                                                                أما الرؤيا الصاحلة فهي اليت يراها املؤمن أو الويل أو النيب، ويصدق تعبريها، أو يكون . صادقة ُّ ّ
ّ                                                                تأويلها صحيحا، وهكذا يتحقق ما كان رآه كما هو، وهذا من ظهور احلق ّ. =  

ّ                                                                                   والرؤيا الصادقة هي اليت بدون تأويل تقع بعينها أو يصح تأويلها، وهي من ظهور الروح، =
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي ". وميكن أن تقع للمؤمن أو الكافر على السواء

)١/٨٨٧.(  



       
  

 

  ١٧٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 سنبينه فيما بعد إن على ما ،، وهو ما يؤكده العلم احلديثاحلافظالذي استشهد به 

  .شاء اهللا

ردا، بل الغالب على هؤالء َّ                                                   وأما تأويل من تأوله باقرتاب األجل فما علله به ليس مط

  .واهللا أعلم .الرؤياصحة  يفوهذا له أثره  واعتالل الطبائع، اختالل األمزجة،

  



       
  

 

  ١٧٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

  تقارب الزمان في حديث الفتن :ثانيا
وإن اشرتكا يف  ق احملققون من العلماء بني املراد من عبارة تقارب الزمان يف احلديثني،َّ   فر

 عن )هـ٢٨٨:تويف(فقال اخلطايبسب ما يلوح من األمارات والقرائن، بعض املعاين حب

 استواء الزمان تقارب :يقول كان أنه )هـ٢٧٥:ويفت(داود أيب عن بلغين": حديث الرؤيا

  .)١(".أمده انتهاء قرب الزمان بتقارب يراد أن وهو ،آخر وجه وفيه ... والنهار الليل

 ،عةُ  مُ    كاجل ُ  رْ  هَّ     والش ،رْ  هَّ     كالش ُ   نةَّ    الس َ   ونُ  كَ  ت َّ   حىت ُ    مانَّ    الز ُ  بَ    قارَ   يت: "مث قال عن حديث

مْ  وَ      كاليـ عةُ  مُ    واجل
ةَ  عاَّ     كالس ُ  مْ  وَ      واليـ ،ِ  

 )نانِ          عيسى بن س(نانِ  س أيب  عنوساق بسنده..."ِ  

 ووقوع ،املهدي خروج زمان - أعلم واهللا -  يريد  :العيش استلذاذ من ذلك :قوله

 ُ  رَ  صْ  قَ   تـْ  سُ   وت ،ذلك عند العيش ُّ  ذَ  لَ   تـْ  سُ   في ،فيها العدل من يبسطه مبا األرض يف نةَ  مَ   األ

 أيام ويستطيلون ،تَّ      وامتد طالت وإن الرخاء أيام مدة ستقصرونَ  ي الناس يزال وال ،هُ  تَّ  دُ  م

 صراِ  ق طاَ    الق رقوبُ   كع ٌ    يوم بنا َّ  رَ  م :هذا مثل يف تقول والعرب ،تَّ    وقل رتُ   قص وإن املكروه

  :فقال املعىن هذا طريف الشاعر مجع وقد ...

قَ  تْ  لَ   نـ ٌ  رْ  هَ   وش        فيه َ   اكَ  قْ  لَ  أ ال ُ      اليوم ُ   ولُ  طَ  ي
!"ُ  ريِ  صَ  ق فيه يِ  

)٢(  
 الربكة وقلة األعمار زمان صرِ  ق :معناه )الزمان يتقارب( قوله" :مث قال عن حديث الفنت

 :روي ما على ،والليايل األيام مدة صرِ  ق هو :وقيل ،الساعة زمان ُّ  وُ   نـُ  د هو :وقيل . فيها

                                                           

  ).١/٩٤( غريب احلديث للخطايب )١
  عقبه الكرماين بأنه ال يناسب أ خواته من وهذا التأويل ت). ٩٥-١/٩٤( غريب احلديث للخطايب )٢

            َ                          ِ ِ
َ ْ

ُ                                                    وأجاب احلافظ بأنه إمنا احتاج اخلطايب إىل تأويله مبا ذكر؛ . ْ                           ظهور الفنت وكثرة اهلرج وغريمها
ألنه مل يقع النقص يف زمانه، وإال فالذي تضمنه احلديث قد وجد يف زماننا هذا، فإنا جند 

العصر الذي قبل عصرنا هذا، وإن مل يكن هناك َِّ                                  من سرعة مر األيام ما مل نكن جنده يف 
ٌّ           عيش مستلذ واحلق أن املراد نزع الربكة من كل شيء حىت من الزمان، وذلك من عالمات . ُ
  ).١٣/١٦(فتح الباري : ينظر. قرب الساعة

ُُْ         قـوله: "ُّ                                    وقد عكس التوربشيت ما ذكره اخلطايب فقال َ                                        ال تـقوم الساعة حىت يـتـقارب(: َ َ َ ُ ُ َََ ََّ َ َّ ُ ُ           الزمانَ ُ        حيمل : )ََّ َ ُْ
 ذلك على قلة بـركة الزمان وذهاب فائدته يف كل مكان، أ و على أ ن الن اس لكثـرة اهتمامهم 

        
   

  
       

          
              

                     َّ      َ       َ                                                 ْ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

َ َْ
ِ ِ

َْ َ َِ ِ ِ
َ َّ َ ََ َْ َ َ َ

ٍ ِِّ ُ َِ َ َ ِ َ َ ََّ َ
َّ َ

           مبا دمههم من النـ وازل والشدائد وشغل قـلبهم بالفنت العظام؛ ال 
   

  
              

     
                                           َّ               َ َِ ِ ِ ِْ ِْ َ َ

ِ ِِ
ْ ْ
ِ َِْ ِ ْ ُ ََ ََ َّ ِِ

َ ْ ُ َ َ
ْ                   َ                     يدرون كيف تـنـقضي أ يامهم ِ ُُ ُ ََّ ِ َ َْ َ ْ َ َ ْ

    ولياليـهم
            ْ ُ ُ َ
ِ   ). ٦/٦٢٤(حتفة األحوذي "! ََ

  والبيت املذكور البن أيب دباكل اخلزاعي، كما يف شرح ديوان احلماسة للمرزوقي : هذا
  
                                                                      ُّ ُ

ِ ِ
َُ : ص(ْ

٩٤٦.(  



       
  

 

  ١٨٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

مْ  وَ      كاليـ ُ   عةُ  مُ    واجل ،ِ   عةُ  مُ    كاجل ُ  رْ  هَّ     والش ،ِ  رْ  هَّ     كالش ُ   نةَّ    الس َ   ونُ  كَ  ت َّ   حىت ُ     قاربَ   يت َ    مانَّ    الز أن(
  ِ، 

ةَ   اعَّ     كالس ُ  مْ  وَ      واليـ
  .)١(".)ِ   فةْ  عَّ    الس ِ   اقِ  رتْ    كاح ُ  ةَ   اعَّ     والس ،ِ  

   :)هـ٥٤٤:تويف(وقال القاضي عياض

امل اَ  يْ  ؤُ  ر ْ  دَ  كَ  ت مل ُ    مانَّ    الز َ  بَ  رتْ    اقـ إذا( :وقوله" -١
 
  
ُ
   .)ُ  بِ  ذْ  كَ  ت ِ  نِ  مْ  ؤ

 ِ    مانَّ    الز ُ  رِ   آخ َ    كان إذا( :نهُّ    يبي ما آخر حديث يف وجاء ...الساعة من اقرتابه هو :قيل - 

امل اَ  يْ  ؤُ  ر ُ    كادَ  ت ال
 
  
ُ
   ).ُ  بِ  ذْ  كَ  ت ِ  نِ  مْ  ؤ

   .الزمان اعتدال وهو ،النهار من الليل تقارب :وقيل - 

   .)ِ  رْ  هَّ     كالش ُ   نةَّ    الس َ   ونُ  كَ  ت َّ   حىت ُ    مانَّ    الز ُ     قاربَ   يت( :الساعة أشراط حديث يف وأما -٢

   .هاِ  دَ  دُ  م رَ  صِ  ق وأنه ،ظاهره على أنه )هـ٢٨٨:تويف(اخلطايب أشار فقد - 

  .ستطالُ  ت وال قصرَ  ت حىت األيام تلك لطيب ،معناه :وقيل

ُ   نتِ    الف رُ  ثْ  كَ   وت ،ُ    مانَّ    الز ُ     قاربَ   يت(:اآلخر احلديث يف وأما -٣    .)ُ  مْ  لِ    الع ُ  صُ  قْ   نـَ    ويـ ،َ

   .أظهر وهو ،)٢(تقدم كما ،الساعة من دنوه هو :فقيل ــ ١

   .)٣(.األعمار رَ  صِ  ق هو :وقيل -٢

 فال يظهر التفاوت يف الليل ،)٤(األول احلديث مبعىن ،والنهار الليل تقاصر :وقيل -٣

     .راَ  صِ  قيعين يتساويان  .والنهار بالقصر والطول

                                                           

  ).٤/٣٤١( معامل السنن للخطايب )١
  .يف حديث الرؤيا:  يعين)٢
. فالطبقة األخرية أقصر أعمارا من الطبقة اليت قبلها. النسبة إىل كل طبقةقصر األعمار ب:  يعين)٣

  ).١٣/١٧(فتح الباري 
ِ             ُ                                  يتقارب الزمان  حىت تكون السنة كالشهر: ( يعين حديث)٤ ْ َّ ُ ََّ َ ُ َّ َّ ُ َ ِّ                             ونقل ابن التني عن الداودي أن ). َ

قال . ار من الليلمعىن حديث الباب أن ساعات النهار تقصر قرب قيام الساعة، ويقرب النه
وختصيصه ذلك بالنهار ال معىن له، بل املراد نزع الربكة من الزمان ليله و�اره كما : "احلافظ
 املراد بقصره عدم الربكة فيه، وأن اليوم مثال يصري : قال النووي تبعا لعياض وغريه. تقدم

                                              َ
ِ

ر فائدة، وأوفق لبقية وهذا أظهر، وأكث: قالوا. االنتفاع به بقدر االنتفاع بالساعة الواحدة
 ).١٧ـ١٣/١٦(فتح الباري ". األحاديث



       
  

 

  ١٨١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 اخلري يف التفاضل وعدم ،واجلهل ،الدين وقلة ،األحوال يف الناس تقارب :وقيل -٤

 يردي( :مبعىن هنا )يتقارب( :أيضا ويكون ،املنكر عن والنهي باملعروف واألمر والعلم

   .)١(.)مقارب شيء( :ومنه ،عليه دل وما الفنت كثرة من ذكر ملا ؛)ويسوء

 تقارب - أعلم واهللا - معناه ": فقال، هذا القول)هـ٤٩٩:تويف(وقد اختار ابن بطال

 ،منكر عن ينهى وال مبعروف يأمر من فيهم يكون ال حىت ،الدين قلة يف أهله أحوال

 طلب ترك يف بتقار�م )هـ٣٢١:تويف(الطحاوي هَّ    وخص...أهله وظهور الفسق لغلبة

 العلم جَ  رَ  د ألن ،العلم يف يتساوون ال الناس ألن وذلك ،باجلهل والرضا ،خاصة العلم

َ         وفـوق{ :قال تعاىل .تتفاوت ْ َ ِّ    كل َ ٍ      علم ِ   ذي ُ  عليم ِْ
 
     ٌ
ِ
 إذا يتساوون مناإو ،]٧٦: يوسف[} َ

  .)٢(".العلماء بفقد العلم فقدُ  ي حبيث ،وكثرته اجلهل غلبة يريد وكأنه .جهاال كانوا

 تسارع :الزمان بتقارب املراد يكون نأ حيتمل ":)هـ٦٨٥:تويف(البيضاوي وقال -٥

. )٣(".يامهمأ وتتداىن ،زما�م فيتقارب ،االنقراض إىل والقرون ،االنقضاء إىل الدول

  .يعين لكثرة الفنت

  :تعقيب

  :هذه املستخرجاتعند تأمل هذه األقوال ميكن الوقوف على 

فبينما اعترب البعض .  وبعضها جنح إىل ا�ازللفظ،أن بعضها وقف مع حقيقة ا :أوال

اعتربه البعض جمازا ؛ أو تقار�ما صر األيام والليايل،ِ     أو ق املراد من العبارة اقرتاب الساعة،

وتقارب أهل الزمان يف  عن نزع الربكة من الوقت والعمر، وسرعة انقضاء الدول،

  .ةَّ             األحوال الردي

صر األعمار بالنسبة لألفراد ينطبق ِ   فق . بعضها إىل بعض هذه األقوالُّ       ميكن رد :ثانيا

. صر األعمارِ                                  بل تقاصر الليل والنهار يلزم منه ق صر أعمار األمم واجلماعات،ِ      على ق

  !فُّ                      بعضها إىل بعض بال تكلُّ                        فهذه أقوال ثالثة أمكن رد

اللفظ، ال الذي ميكن ترجيحه من بني تلك املعاين هو املعىن احلقيقي املتبادر من  :ثالثا

فعن  ، املعصوم صلوات اهللا وسالمه عليهوهو النيب ظ به،َ  فَ                        سيما وقد وقع تفسريه ممن ل

                                                           

  .  بتصرف) ٢/١٧٦( مشارق األنوار على صحاح اآلثار )١
 .بتصرف) ١٠/١٣( شرح صحيح البخاري البن بطال )٢
  ).١٣/١٧( فتح الباري )٣



       
  

 

  ١٨٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 َّ     حىتُ  ةَ   اعَّ      السُ   ومُ  قَ     ال تـ": قال رسول اهللا :  رضي اهللا عنه قال)هـ٥٧:تويف(أيب هريرة

مْ  وَ        كاليـُ   عةُ  مُ     اجلَ   ونُ  كَ   وت، ِ   عةُ  مُ      كاجلُ  رْ  هَّ      الشَ   ونُ  كَ     ، ويِ  رْ  هَّ       كالشُ   نةَّ      السَ   ونُ  كَ     ، فتُ    مانَّ      الزَ     قاربَ   يت
  ِ ،

  .)١(".فةْ  عَّ      السِ   اقِ  رتْ      كاحُ    اعةَّ      السَ   ونُ  كَ     ، وتِ    اعةَّ       كالسُ  مْ  وَ       اليـَ   ونُ  كَ   وي

ُ        تـقوم ال" :قال رسول اهللا : ؛ قالرضي اهللا عنه)هـ٩٢:تويف(وعن أنس  ُ ُ         الساعة َ َ  َّ   حىت َّ

َ        يتقارب ُ         الزمان، َ َ       تكونو َّ ُ ُ       السنة َ ِ          كالشهر، َّ ْ ُ        الشهرو َّ ْ  معة،ُ    كاجل َّ
     ِ
ُ        اجلمعةَ      تكون و ُ ُ  كاليـوم، ُ

          ِ
ْ َ 

َ        ويكون ُ ُ         اليـوم َ ْ ِ          كالساعة، َ َ        وتكون َّ ُ ُ        الساعة َ   .)٢(".ِ   ارَّ       بالنِ   مةْ  رَّ     كالض َّ

 بن سعيد من حديث ،بأوضح من هذا تفسريا ، يف الفنت)هـ٤٤٤:تويف(اينَّ          ورواه الد

 ِ    راطْ  شَ  أ ْ  نِ  م" :سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال  مرسال)هـ٩٣:تويف(بِّ     املسي

َ       تكون :قال ؟ِ    مانَّ    الز ُ  بُ   ارَ   تق وما ،ِ   اهللا َ     رسول يا :َ   يلِ  ق .ِ    مانَّ    الز ُ  بُ    قارَ  ت ِ    اعةَّ    الس ُ ُ       السنة َ َّ 

ِ          كالشهر، ْ ُ         والشهر َّ ْ  كاجلمعة، َّ
         ِ
ُ ُ         واجلمعة ُ ُ  كاليـوم، ُ

          ِ
ْ ُ          واليـوم َ ْ ِ          كالساعة، َ ُ         والساعة َّ  ِ    رابِ  طْ    كاض َّ

  .)٣(".فةْ  عَّ    الس

 بدءا من أكرب وحداته ،وأخذه يف النقص املتدرج ه،فتقارب الزمان تقاصر :وعلى هذا

وهو منطوق احلديث،  .)٤( وهو اسم جلزء قليل من الزمن،الزمنية، وانتهاء بالساعة

  .وليس بعد بيانه بيان

                                                           

  . سبق خترجيه)١
رقم ) ٤/٥٦٧ ( رواه الرتمذي يف كتاب الزهد، باب ما جاء يف تقارب الزمان وقصر األمل)٢

  ).٢/١٢٣٧(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ". هذا حديث غريب: "وقال). ٢٣٣٢(
ويف إسناده ضعفاء ). ٣٩١(رقم ) ٤/٧٨(و ) ٢٤٥(رقم ) ٣/٥٥٧( السنن الواردة يف الفنت )٣

، واهللا )اضطرام(تصحيف، فلعلها) اضطراب( وأظن أن كلمة.وجماهيل، فضال عن إرساله
  .أعلم

ْ                             والساعة يف األصل تطلق مبعنيني: "األثريقال ابن )٤ َْ     أحدمها أن تكون عبارة عن جزء من أربعة :ُ
                                          ٍ ٍِ
ُ ََ َ ُ

ُ                                     وعشرين جزءا هي جمموع اليوم والليلة  ً   والثاين أن تكون عبارة عن جزء قليل من الن هار أو . ُ
         َّ                                       ِ ٍ
ُ َ

ِ                               أي وقتا قليال منه، مث استعري ال:ُ                         جلست عندك ساعة من النهار: يقال. الليل  ْ        سم يوم ً
َّ            قال الزجاج. القيامة  ُ                           معىن الساعة يف كل القرآن:ّ ِّ ُ                              الوقت الذي تـقوم فيه القيامة: ُ = ُ      يريد . َ

ُ                         أ�ا ساعة خفيفة حيدث ف= ُ َ َ ََّ                                                      ها أمر عظيم، فلقلة الوقت الذي تقوم فيه مساها ساعةيَ ُ َّ ٌ ّ       والله . ٌ
  ). ٢/٤٢٢(النهاية يف غريب احلديث واألثر ". أعلم
         فالمراد �ا الساعة اللغوية: "فوريوقال املبارك

 
                              ُ َُِّ َ ُّ َ َّ َ

ِ
ُ َ ُ ْ     وهي أ دىن ما يطلق عليه اسم الزمان من اللمحة ،َ

             
        

 
                                       َ     ِ ِ ِ

َ ْ ْ َ ُ ََّ ِ َّ ُ ْ ْ ُ
ِ َ ََ َْ ْ َ

ِ
َ

ِ                         واللحظة والطرفة َِ َّْ ََّ ََ   ).٦/١١٧(حتفة األحوذي ". ْ



       
  

 

  ١٨٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 كما نص عليه احلديث، وهو نقص ،وهذا النقص �ذه الصورة من عالمات الساعة

 أن حيمل أيضا على النقص املعنوي حسي ال حمالة، إال أن بعض الشراح زعم أنه ميكن

   .، وهو حمتملباإلضافة إىل النقص احلسي

 وقع ما على قصره الزمان بتقارب املراد يكون أن حيتمل" :)هـ٥٥٩(مجرة أيب بنا قال

 حيتمل صرِ     فالق هذا وعلى .)ِ  رْ  هَّ     كالش ُ   نةَّ    الس َ   ونُ  كَ  ت َّ   حىت ُ    اعةَّ    الس ُ   ومُ  قَ   تـ ال( :حديث يف

 األمور من ولعله ،بعد يظهر فلم احلسي ماأ .معنويا يكون نأ لوحيتم ،حسيا يكون نأ

 العلم أهل ذلك يعرف ،ظهر منذ مدة فله املعنوي ماأو ،الساعة قيام قرب تكون اليت

 أحدهم يقدر ال أنفسهم جيدون فإ�م ،الدنيوي السبب أهل من فطنة له ومن ،الديين

 العلة رونْ   يد وال ،ذلك ونُ  كْ  شَ   وي ،ذلك قبل يعملونه كانوا ما قدر العمل من يبلغ نأ

  .فيه

 عدة من للشرع املخالفة األمور لظهور اإلميان ضعف من وقع ما بسبب ذلك ولعل 

 نإ حىت ؛فىَْ   خي ال ما هَ  بُّ    الش ومن احملض احلرام من ففيها ،األقوات ذلك وأشد ،أوجه

 وال عليه هجم شيء حتصيل على قدر ومهما ،شيء يف يتوقف ال الناس من كثريا

   .يبايل

 واتباع ،اإلميان قوة طريق من يكون مناإ تْ  بَّ    الن ويف الرزق ويف الزمان يف الربكة نأ والواقع

َّ    أن ََْ      ولو{ :تعاىل قوله لذلك والشاهد .النهي واجتناب ،األمر َ      أهل َ ْ ْ           واتـقوا َُ       آمنوا َُْ        القرى َ ََّ َ 

َ           لفتحنا ْ  عليهم َََ
         ْ
ِ ٍ          بـركات ََْ  من َََ

   َ
 السماء ِ

        ِ
َ ِ          واألرض َّ َْ ْ   .)١(".ملخصا انتهى .]٩٦: األعراف[} َ

ال ( : الساعة تذهب فائدته مع روايةِّ  وُ   نـُ             فتأويله بد.ا باقي األقوال فهي قليلة اجلدوىوأم

 بأن ذلك إمنا يكون قرب قيام ٌ  رِ  عْ  شُ      فهو م. )ُ    مانَّ      الزَ     قاربَ     يتَّ     حىتُ    اعةَّ      السُ   ومُ  قَ   تـ

                                                           

  ).١٣/١٧( فتح الباري )١



       
  

 

  ١٨٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

، حيث فهو أول عالما�ا ،عث سيدنا رسول اهللا ُ                    والساعة قريبة منذ ب .)١(الساعة

عُ  ب ":قال
ِ   نيَ     هاتـَ    كُ    اعةَّ           أنا والسُ  تْ  ثِ   ْ.")٢(.  

  

وبتقارب  وبنزع بركة الوقت والعمر، ،قارب الدول وتسارعها يف االنقضاءوتأويله بت

أحوال أهل الزمان يف الشر والفساد؛ أيضا قليل الفائدة؛ ألن هذه األمور ال غرابة فيها، 

 !، حىت الزمان نفسهد مبعث النيب ر آخذة يف النقص بعواألمو .وهي حاصلة بالفعل

غريها مما هو  والذي يقع قرب قيام الساعة إمنا هي خوارق العادات وغرائب األمور، ال

  .حاصل بالفعل

  

 رأيناها قد األشراط من احلديث هذا تضمنه ما ومجيع" :)هـ٤٩٩:تويف(بطال بنا قال

 وكثر ،الفنت تَّ    وعم ،القلوب يف الشح قيلُ  أو ،اجلهل وظهر ،العلم نقص فقد ،ياناِ  ع

  .)٣(".القتل

  

 وجود مع الكثري منه كان شاهده الذي أن يظهر الذي" :)هـ٨٥٢:تويف(قال احلافظ 

  .النادر إال يقابله مما يبقى ال حىت ذلك استحكام احلديث من واملراد .مقابله

 يف تكثر صارت مث ،الصحابة عهد من باديهاَ  م جدتُ  و املذكورة الصفات أن  والواقع

 وقد .قررته كما ذلك استحكام الساعة قيام يعقبه والذي .بعض دون األماكن بعض

                                                           

    حىت يـقرتب الزم: ( وهلذا قال النووي يف شرح قوله)١
                َ ََّ َ
ِْ َّ       ووهاه . حىت تقرب القيامة: معناه): "ُ   انَّ

وليس كما قال، بل معناه قرب : لكن قال احلافظ. هو من حتصيل احلاصل: الكرماين، وقال

". الزمان العام من الزمان اخلاص، وهو يوم القيامة، وعند قربه يقع ما ذكر من األمور املنكرة

  ).٢/٥٢٢(فتح الباري 

: كتاب الرقاق، باب قول النيب  صحيح البخاري، :سعدمتفق عليه من حديث سهل بن  )٢

كتاب الفنت  صحيح مسلم، ،)٦١٣٨(رقم ) ٥/٢٣٨٥" (بعثت أنا والساعة كهاتني"

  .واللفظ هلما)٢٩٥٠( - ١٣٢رقم) ٤/٢٢٦٨(وأشراط الساعة، باب قرب الساعة 

 ).٣/٢٧( شرح صحيح البخاري البن بطال )٣



       
  

 

  ١٨٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 ومخسني ثالمثائة حنو قال ما )هـ٤٩٩:تويف(بطال بنا فيه قال الذي الوقت من مضى

 ويكثر ،بعض يف بعضها ُّ    يقل لكن ،البالد مجيع يف ازدياد يف املذكورة والصفات ،سنة

 ذلك ىلإو ،تليها اليت يف الكثري النقص ظهر طبقة مضت وكلما ،بعض يف بعضها

 ٌّ  رَ  ش ُ  هَ  دْ  عَ   بـ يِ  ذَّ    وال َّ   إال ٌ    مانَ  ز ِ  يتْ  أَ  ي ال( :بعده الذي الباب حديث يف بقوله اإلشارة

  .)١(.")هـْ  نِ  م

                                                           

اه البخاري يف كتاب الفنت، باب ال يأيت زمان إال الذي واحلديث رو). ١٣/١٦( فتح الباري )١

  .من حديث أنس) ٦٦٥٧(رقم ) ٦/٢٥٩١(بعده شر منه 



       
  

 

  ١٨٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

  يف تقارب الزمان اإلعجاز أسرار :رابعا

 الفنت، وحديث  حديث التقارب الوارد يف أعين– قد اشتمل هذان احلديثان العظيمان

 ، العلميل من اإلعجازُ        على مج- التقارب الوارد يف الرؤيا اللذين مها مدار البحث 

  .فوق ما ينطويان عليه من أنواع اإلعجاز األخرى

  :األول من وجوه اإلعجاز

 قوة الرؤيا وصحتها وسالمتها عند اعتدال الزمان، وأثرمن ما يشري إليه احلديث األول، 

، وما يتبع ذلك من أثر يف كو�ا رؤيا ميكن تأويلها، زاج اإلنسانِ     لى ماعتدال الزمان ع

 وهذا ما نبه عليه أهل العلم بالرؤيا،. تأويلأو جمرد أضغاث و�اويل ال معىن هلا وال 

  .وأكده العلم احلديث ،أهل الطب واحلكمةووافقهم عليه 

 الربيع يف لرؤياا تكون ما ُ      وأصدق": )هـ٨٧٣:تويف(الظاهري شاهني بن خليل يقول 

 ذهب وقد -  يعين حديث الرؤيا هذا -  الشريف احلديث من تقدم ماِ  ل ؛)١(والصيف

 وقد، والشتاء اخلريف يف تكون ما وأضعف ،الوجه هذا على ذلك تفسري إىل بعضهم

 واجتماع الثمار إدراك عند الرؤيا تكون ما أقوى :وغريه )هـ١١٠:تويف(سريين ابن قال

  ."مثرها وذهاب ورقها سقوط عند نتكو ما وأضعف ،أمرها

 ابن  فقال؛سبب اختصاص فصل الربيع �ذه اخلصوصية بالنسبة للرؤياعن وأما 

 لئال ،اجلن من حلفظه كاَ   مل وشجر رَ  دَ  م كل على لَّ   وك تعاىل اهللا إن :وقيل" :شاهني

 ؛ا� واملوكلون املالئكة وارتفعت ،أوا�ا انقضى فإذا ،)هـكذا والصواب يفسدو(يفسدونه

  .)٢(".واألضغاث السوء األحالم فتظهر ؛األمزجة وتغريت ،النفوس بعدت

  .وال شك أن هذا الكالم حيتاج إىل توقيف من الشارع، فلو ثبت لكان نصا يف الباب

                                                           

ِّ                                                                                    ذكر الصيف هنا خمالف ملا فسر به اقرتاب الزمان يف احلديث األول، بناء على التأويل الثاين؛ )١ ُ
 .طمن أن املراد به اعتدال الزمان، وذلك إمنا حيصل يف الربيع واخلريف فق

 تفسري وقول ابن سريين يف كتابه املنسوب إليه، ).٦٠٤:ص(اإلشارات يف علم العبارات  )٢
 إدراك عند الرؤيا كانت وإذا:  بلفظ)١/٢٧ (األحالم تفسري يف الكالم منتخب = األحالم

 وإذا. وأوفق وأصح وأنفذ بلغأ ذلك عند الرؤيا فإن ؛أمرها واجتماع ومنافعها الشجرة مثر
 دون والبقاء القوة يف وصفت ما دون ذلك عند الرؤيا فإن ؛مثارها يطلع ومل رةالشج أورقت
 واألحالم واألضغاث ،ضعفأ ذلك عند الرؤيا فإن ؛مثرها وذهب ورقها سقط وإذا. الغاية
  .أكثر ذلك عند فيها



       
  

 

  ١٨٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 خصوصية الربيع بالنسبة لصحة الرؤيا، دون )هـ٧٩٧:تويف حنو(  إبراهيم بن حيىيويذكر

 يف املاء جريان زمن يف فهو الرؤيا قوة أما" :لأن يكون مثت ارتباط واضح بينهما، فيقو

 احلني ذلك يف ألن ؛الثمار خروج عند سيما وال ،ورقها يسقط حني إىل الشجر عروق

 وضهاِ  ع خرج ورقة َ     قطعت إذا الورق وكذلك ؛اثنان وضهِ  ع خرج صناُ  غ َ     كسرت إذا

  .)١(".أوراق مخسة

قوة مزاج اإلنسان ونفي األخالط ولعله يشري إىل أن قوة الطبيعة اخلارجة هلا أثر يف 

   !عنه

 : خصائص فصل الربيع بالنسبة ملزاج اإلنسان، فيقول)هـ٤٢٨:تويف( ابن سينايذكرو

 -  وهو ،والدم الروح ملزاج مناسب وهو ،فصل أفضل فهو مزاجه على كان إذا والربيع"

 ،طبيعية ورطوبة مسائية لطيفة حرارة إىل -  قرب عن -  مييل -  ذكرناه الذي اعتداله مع

 الصيف حتليل حيلله أن يبلغ ومل ،باعتدال الدم جيذب ألنه ؛اللون رِّ   حيم وهو

  . )٢(."الصائف

 فيه ويكثر ،وىُ    الق فيه ىَّ      فتتقو الربيع وأما" : الرأي قائال)هـ٣١٣:تويف(  الرازييشاركهو

  .)٣(".النهار وحر األمطار عن الدم وكثرة ،تتواتر واألمطار ،نُ    يسك الربد ألن ؛الدم

 قد اقرتبا من احلقيقة – حبكم مشاركتهما يف علوم الطب واحلكمة –وابن سينا والرازي 

و أن يكون ُ  دْ  عَ       ال يـ العلميديث، فالسببالعلمية اليت انتهى إليها البحث العلمي احل

الناشئة عن اعتدال زمان الربيع إذا أتى على يف اعتدال األمزجة وقوة الطبيعة كامنا 

  !زاجه ومل يتغريِ  م

وة اإلميان، وعلو السن، وهذا فضال عن األسباب األخرى اليت تصدق �ا الرؤيا، كق

  .َّ                                          وغري ذلك مما مر يف معىن التقارب يف حديث الرؤيا

وهو بصدد ، عالقة الفصول األربعة بصحة اإلنسان)هـ٧٥١:تويف( ابن القيمويذكر

 أن ؛ لينتهي إىلرعية وبني النصوص الش بني كالم األطباءويعاضد ،الكالم عن الطاعون

                                                           

لة ترقيم الشام) ١١-١٠:ص(، مكتبة اجلامعة األردنية )خمطوط( تعبري الرؤيا،  إبراهيم بن حيي، )١
  .آليا

  ).١/١١٩( القانون يف الطب )٢
 ).٤/٤١٣( احلاوي يف الطب )٣



       
  

 

  ١٨٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 التام السبب أجزاء من جزء اهلواء فساد أن واملقصود" :، فيقولالفصول أصح هو الربيع

 يكون وفساده الوباء حلدوث املوجب اهلواء جوهر فساد وأن ،للطاعون الفاعلة والعلة

 والننت كالعفونة عليه الرديئة الكيفيات إحدى لغلبة ؛الرداءة إىل جوهره الستحالة

 الصيف أواخر يف حدوثه أكثر كان وإن السنة أوقات من كان وقت أي يف يةِّ  مُّ  سوال

 الصيف فصل يف وغريها ةَّ     احلاد املرارية الفضالت اجتماع لكثرة ؛غالبا اخلريف ويف

 كانت اليت والفضالت األخبرة وردغة اجلو لربد اخلريف ويف ؛آخره يف حتللها وعدم

 إذا سيما وال ،نةِ     العف األمراض فتحدث نُ     وتعف فتسخن فتنحصر الصيف زمن يف تتحلل

 من فلتُ  ي يكاد ال فهذا ،ِّ      املواد كثري احلركة قليل الِ   ره قابال مستعدا البدن صادفت

  .بَ     العط

 ما أشد اخلريف يف إن :)ق م٣٧٧:تويف(اطَ  رْ  قُ   بـَ  أ قال .الربيع فصل فيه الفصول ُّ     وأصح 

 يف روي وقد ...موتا هاُّ     وأقل كلها اتاألوق فأصح الربيع وأما .وأقتل األمراض من يكون

 رِّ  سُ   وف ،الثريا بطلوع رِّ  سُ   وف .)١()ٍ  دَ  لَ   بـ ِّ  لُ  ك ْ  نَ  ع ُ  ةَ      العاه عتَ  فَ   تـْ   ار ُ  مْ  جَّ    الن عَ   طل إذا( :حديث

ُ          والنجم{ومنه .الربيع زمن النبات بطلوع ْ َّ ُ          والشجر َ َ َّ ِ           يسجدان َ َ ُ  كمال فإن .]٦: الرمحن[}َْ

 اَّ  يَ  رُّ     الثـ وأما ،اآلفات فيه ترتفع الذي الفصل هوو ،الربيع فصل يف يكون ومتامه طلوعه

    .)٢(."وسقوطها الفجر مع طلوعها وقت ُ    تكرب فاألمراض

 كما ،زاجهِ                                                                فهكذا يرى العلماء أن فصل الربيع هو أصح فصول السنة إذا كان على م

بيعة، ى الطَ  وْ  قَ                                                         ، يعتدل فيه الزمان، ويعتدل مزاج اإلنسان، وترتفع اآلفة، وتـده ابن سيناَّ   قي

  .ويكثر احلفظ اإلهلي

بالطبيعة فهذا أمر ال وإذا كان العلماء قد تكلموا عن عالقة صحة اإلنسان اخلارجة 

هي تلك ؛ فإنه ناشئ من الطبيعة، يتأثر �ا ويؤثر فيها، ولكن األغرب غرابة فيها

                                                           

) رواية أيب نعيم(، وأبو حنيفة يف مسنده )٨٤٩٥(رقم ) ١٤/١٩٢(أخرجه أمحد يف مسنده )١
 والطحاوي يف ،)٩٢٩٦( رقم)١٦/١٨١ (الزخار البحر = همسند والبزار يف ،)١٣٨: ص(

 فوائده يف َّ     ومتام ،)٣/٤٢٦ (الكبري ضعفاءال، والعقيلي يف )٦/٥٤(شرح مشكل اآلثار 
 . وحسنه األرناؤوط يف حتقيق املسند واللفظ لتمام،  من حديث أيب هريرة،،)١/٣٠٩(

     ).   ٣٣-    ٣٢ / ١ (              الطب النبوي  )٢



       
  

 

  ١٨٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 ؛ مبا يف ذلك الداخل واخلارج،يف عامل الرؤيا  داخل اإلنسان وخارجهبنيالعالقة 

  . وع طبيعة الزمان ومزاج اإلنسانموض

 على ذلك ويكون ،املشرتك احلس يف يوجد النوم يف كَ     املدر" :احلكماء  قالوقد

   :وجهني

 الصور مجيع فإن ،الفعال العقل من تأخذه وهي ،سْ     النف من عليه َ  دِ  رَ  ي أن :األول 

 ؛والرتكيب فصيلوالت االنتقال من عليه بلُ  ج اِ  مل ؛اخليال لبسهُ  ي مث ،فيه مرتسم الكائنات

 تلك عن له داِّ   جمر ِّ     املعرب يرجع أن وهو ،التعبري إىل فيحتاج ؛بعيدة أو قريبة إما صورا

 اخليال فيه يتصرف ال وقد ،الواقع هو فيكون ،النفس هْ     أخذت ما حيصل حىت الصور

   .التعبري إىل حاجة غري من فيقع ،بعينه هو كما فيؤديه

 فكره دام من فإن ولذلك ،اليقظة يف فيه ارتسم مما اخليال من إما ؛عليه َ  دِ  رَ  ي أن :الثاين 

 فإن ولذلك ،خبار أو طْ   خل رانَ  وَ    كثـ مرض يوجبه مما وإما ،منامه يف يراه شيء يف

 اجلبال والسوداوي، واألشعة النريان والصفراوي ،مرُ   احل األشياء لمهُ  ح يف يرى الدموي

 ال ،األحالم أضغاث قبيل من قسميهب وهذا ،البيض واأللوان املياه والبلغمي، واألدخنة

  .)١(".تعبريه وال هو يقع

                                                           

  ). ٢/١٤٣(كتاب املواقف )١
يذكر الدكتور حممد املهدي . وهذا الذي ذكره حكماء اإلسالم يتفق مع ما ذكره العلم احلديث

اذ الطب النفسي جبامعة األزهر، أن مصدر مشاهد األحالم واحد من أمور ثالثة، أست
   :منفردة أو جمتمعة أو متبادلة

  : منبهات فسيولوجية من اجلسم والبيئة احمليطة-١
ً                                                                                كأن يكون الشخص جائعا فيحلم أنه يأكل، أو يسلط علي عينيه ضوء أمحر فيحلم أنه يشاهد 

ً             حريقا هائال  = ا ينام وحتت جنبه جسم صلب فريى يف نومه أن أحدا أو أن شخص... ً
وقد ، وحني متتلئ املثانة بالبول يف ليايل الشتاء الباردة قد حنلم أننا نتبول ... يطعنه حبديدة=

  ..حيدث فعال 
  : مشاهد قادمة من خاليا املخ مباشرة-٢

  : وهنا ميكن أن منيز عدة أنواع
ويكون انطباعها ومضة أو عتمة أو صوتا مفردا أو : ردة مشاهد نامجة عن تنبه خاليا خمية مف- أ

  .ل اهلالوس اجلسمية واحلواسية املعروفة يف أول النوم وأثنائه ِّ                   حسا مفردا، وهي تشك
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 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

الطبائع واألخالط وقد أشار إىل ذلك بعض العلماء يف ضمن كالم له عن عالقة 

 على زادت مىت ،أشياء أربعة فإ�ا املنام أضغاث وأما ": فقال، بأنواع املرائيواألمزجة

 ،والدماء ،والسوداء ،البلغم: وهي ،ذلك يناسب شيئا هِ   ريُ  ت فإ�ا اإلنسان طبيعة

   . والصفراء

 غلب ومن .واألهوال واألمطار البحار رىَ  ي ما فكثرة والرطوبة البلغم عليه غلب فمن 

 كان وإن .احللوة واألغذية واملالهي واخلمر األمحر من األلوان رىَ  ي ما فكثرة الدم عليه

                                                                                                                                           

 وهنا يظهر احللم ممثال لوظيفة هذه : إدراكات نامجة عن تنبه جمموعة خاليا خمية ذات وظيفة-ب
أو يكون صوتا يف حالة كو�ا ، كو�ا خاليا بصريةا�موعة من اخلاليا فيكون صورا يف حالة 

  .وهكذا ...أو يكون تذوقا يف حالة كو�ا خاليا تذوقية ، خاليا مسعية
  :  مشاهد من الذاكرة-٣

يرى بعض العلماء أن املشاهد اليت يراها الشخص أثناء أحالمه إمنا هي مشاهد رآها قبل ذلك 
وميكن التمييز بني نوعني من .  الطفولة املبكرةيف يقظته، وهي خمزونة يف الذاكرة حىت منذ

  :الوارد اإلدراكي القادم من الذاكرة
  .)ذاكرة متوسطة( الوارد اإلدراكي حديث العهد بالقدوم - أ

  .)ذاكرة بعيدة( الوارد اإلدراكي املخزون قدمي العهد -ب
   :                                         مشاهد قادمة من مكان ما خارج حدود اإلنسان- ٤

                                   تكـون هلـا مواصـفات خاصـة، مثـل التنبـؤ  )                       لـق عليهـا الـرؤى يف الغالـب  يط (                   هناك نسبة من األحالم 
                                        اخل، وهــذه املــشاهد ختتلــف عــن األحــالم العاديــة يف    ..                          مبــا ســيكون أو كــشف شــيء جمهــول 

                                                                          أ�ــا تكــون واضــحة ومرتبــة وغــري مــشوهة، ويتــذكرها الــشخص بدقــة، وتتحقــق يف الواقــع كمــا 
                               بـــارة عـــن رســائل غيبيـــة تـــصل إىل وعـــي                                            رآهــا الـــشخص أثنـــاء نومــه، ويبـــدو أن هـــذه الــرؤى ع

                                                                          اإلنــسان مباشــرة عــن غــري طريــق احلــواس املعروفــة، وال حتتــاج إىل تــصنيف أو ترميــز يف القــشر 
  ال  (                                ، وهـي تـستقبل بواسـطة مـستقبالت خاصـة )                          أل�ـا ال حيـدث هلـا التـشوه املعتـاد (         الدماغي، 

                   أو �ي أو حتذير وال                                           تفك شفر�ا بالكامل فتكون رؤيا مباشرة كأمر )                 نعرف كنهها حىت اآلن
ً                                                  ً أو تفــك هـــذه الــشفرة جزئيــا فتكـــون رؤيــا رمزيــة حتتـــاج إىل  ،                         حتتــاج يف هــذه احلالـــة إىل تأويــل

    :     ينظر  .      تأويل
http://www.elazayem.com/B(١١٢).htm       

موقع اجلمعية العاملية اإلسالمية للصحة النفسية، مستشفى أبو العزائم للطب النفسي، املوسوعة 
من أين تأيت : (بتصرف من مقال بعنوان. جملة النفس املطمئنة، العيادة النفسية  النفسية،
  .للدكتور حممد املهدي، أستاذ الطب النفسي جبامعة األزهر) األحالم؟
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 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 ةَّ    املر عليه غلب ومن .ربواحل واملعصفرات الصواعق رىَ  ي ما فكثرة الصفراء عليه الغالب

  .واملخاوف والظلمات السواد رىَ  ي ما فكثرة السوداء

   .     الــشعر      ونتــف        الثيــاب      متزيــق   يُِ  ُ ِفــرت         اليبوســة      وأمــا   .      والنــار        واحلمــام        الــشموس   يِ  ِرُ  ُتــ         واحلــرارة  

     شــدة    بـه     كـان     ومــن   .  بـه      يطيـق   ال    مــا     حيمـل      كأنـه     يــرى      فإنـه     ...      االمـتالء      عليــه     غلـب     ومـن

         واألشـياء    رةِ  ِذَ   َ الع    رىَ  َي    ما       فأكثر      جسده   يف       عفونة    به     كان     ومن   .      والضيق       اخلناق     يرى      فإنه

        الثيــــــاب    مــــــن        املفـــــاخر   سْ  ْبُ   ُولــــــ        الــــــسرور    رىَ  َيـــــ      فإنــــــه       املــــــزاج       معتـــــدل     كــــــان     ومــــــن     .      املنتنـــــة

 . " رَ     َ والبط
) ١( .     

وطبيعة  وطبيعة اجلسد، بني طبيعة الزمان،  عالقة طردية ثالثيةَ  تََّ      أن مث :واحلاصل

 .فاعتدلت الرؤيا واستقامت اعتدلت طبيعة اجلسد، الزمان  طبيعةفإذا اعتدل .الرؤيا

وهذه العالقة  .ختلطت طبائع اجلسد، فاختلطت الرؤيا الزمان، ات طبيعةوإذا اختلط

  .أغلبية وليست كلية

وقد شغلت العالقة بني " : الطب النفسيالدكتور لطفي الشربيين استشارييقول 

ن طويل، حني الحظ اإلنسان ارتباط احلالة النفسية والتغيريات اجلوية األذهان منذ زم

حالة الطقس يف فصول السنة مع حالة املزاج كما يظهر ذلك يف تراث األدب والشعر 

والفنون، فنسمات الربيع تريح النفس وتبعث العواطف اإلنسانية الرقيقة، بينما حرارة 

 يف الصيف وبرد الشتاء حاالت ترتبط باالنفعاالت النفسية احلادة، واخلريف مرتبط

وجاء العلم احلديث ليؤكد وجود عالقة بني حالة األذهان بالذبول واهلدوء والسكون، 

النفس من حيث االتزان االنفعايل، واملزاج يف اعتداله واضطرابه، وسلوك اإلنسان من 

ناحية، وبني التغيريات اجلوية من خالل تأثريات كهربائية ومغناطيسية كونية يتفاعل 

جلهاز العصيب من الناحية األخرى، وتكون احملصلة النهائية معها عقل اإلنسان وا

جسم اإلنسان مع حرارة الصيف وبرد الشتاء، وكذلك تغيريات  تغيريات بيولوجية يف

نفسية يف عقله تبدو يف صورة اعتدال أو اضطراب يف املزاج وتوتر، أو اسرتخاء يف 

   .االنفعال والسلوك

ب يرتبط ارتباطا مباشرا باضطراب احلالة العقلية، ً                               وقد ثبت علميا أن اجلو احلار الرط

فالشخص العادي يصبح أكثر قابلية للتوتر وتسهل استثارته إذا كان متواجدا يف 
                                                           

 ).  ١١-١٠:ص) (خطوطم( تعبیر الرؤیا )١
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 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

طقس حار مشبع بالرطوبة، وكثري من الناس يفقدون السيطرة علي انفعاال�م وينفذ 

ة الرطوبة   كما أن اجلو احلار ونسب.صربهم يف هذا الطقس الذي يتميز به الصيف

 من النشاط، وهذا ما جنده يف البالد احلارة، بينما ُّ                                الزائدة تدفع غالبا إىل الكسل وحتد

يرتبط اجلو البارد يف البالد األخرى بالنشاط واحلركة وزيادة اإلنتاجية، لكننا نرى أن 

ذلك ال جيب أن نتخذ منه سببا نتعلل به لنربر أن الدول املتقدمة هلا مناخ بارد وأن 

           ....!!رارة اجلو عندنا متنعنا من اإلنتاج و التقدم ح

  

ومن املعروف أن املرضى الذين يعانون من احلمى وارتفاع درجة احلرارة تبدأ لديهم   

 وتتحسن حالتهم وتعود قواهم العقلية !!أعراض عقلية يف صورة ختاريف وهالوس

  !للوضع الطبيعي مبجرد اخنفاض درجة احلرارة

  

قابل فإن العالج عن طريق رفع درجة احلرارة أو العالج باحلمى قد استخدم يف  وىف امل

املاضي للمرضى الذين يعانون من بعض األمراض العقلية املستعصية، وذلك حبقن 

ميكروب املالريا حىت يصاب املريض حبمى متقطعة مث العالج بعقار الكينني فتتحسن 

 أو التربيد قد استخدم يف بعض احلاالت حالتهم، كما أن العالج خبفض درجة احلرارة

  .العضوية والعقلية على حد سواء

وقد وصف بعض علماء النفس حاالت من اهلسترييا مصحوبة بارتفاع يف درجة   

ها وخفض درجة احلرارة بالعالج النفسي، وىف الطب العريب ؤحرارة اجلسم مت شفا

" كامل الصناعة الطبية " يف كتابه )هـ٣٨٤" (ابن العباس ا�وسي" يذكر الطبيب

من أسبا�ا اهلم والتعب والغم والغضب ونصح " محى الذبول " ً                   نوعا من احلمى أمساه 

 وال يكثر من اهلم ، وال يستعمل الغضب،ينبغي أن ال يدمن اإلنسان الغم" بأنه

  ..".والفكر

والرطوبة ومن الناحية العلمية فإن األمر ال خيلو من قيام هذه العالقة بني حرارة اجلو 

وبني زيادة حاالت التوتر النفسي، وعودة نوبات املرض العقلي إىل .. من ناحية 

  .احلاالت اليت لديها قابلية لإلصابة به من الناحية األخرى
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 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

وتشري اإلحصائيات حول أعداد املرضى العقليني املرتددين على العيادات واملصحات   

بني فصول السنة وبني زيادة أعداد النفسية يف خمتلف أوقات العام إىل االرتباط 

احلاالت، وتؤكد األرقام أن شهور السنة اليت تزيد فيها نسبة الرطوبة وترتفع درجة احلرارة 

  .)١(".ترتبط مبعدالت عالية من االضطرابات النفسية

  

  : الثاني من وجوه اإلعجاز

ت، وأجهزة ، من وسائل املواصال املخرتعات العصرية منالثاينما يشري إليه احلديث 

، يف الزمان واملكان على حد سواء اليت حتقق �ا معىن التقارب االتصال والتواصل،

ان وال ينفصمان؛ أل�ما ظرفان َّ                              وي الزمان، فهما قرينان ال ينفكُ           وي املكان طُ        فكلما ط

 وقد كان هذا احلديث بالنسبة ألهل القرون املاضية من عالمات حلدوث األشياء،

ما حدث يف  "قع بعد، وها حنن نشاهدها وقد وقع شيء منها بسببالساعة اليت مل ت

 واملعىن على .زماننا من املراكب األرضية واجلوية واآلالت الكهربائية اليت قربت كل بعيد

{ : ً                                                                  يتقارب أهل الزمان؛ كقوله تعاىل إخبارا عن إخوة يوسف أ�م قالوا ألبيهم: هذا

           واسأل القرية اليت كنا 
                       َّ َُ َِّ َ ََْ ْ ِ
ْ   فيها والعري اليت أقـبـلنا فيها َ

  
        

                                َ َ
ِ ِ

َْ ََْ َِّ َ
ِ ْ واسأل أهل :  ؛ يعين]٨٢ :يوسف[}َ

يةْ  رَ     ا قـُّ   أمي":  وكقوله ،لعريالقرية وأصحاب ا
 ِ     ها هللاَ  سُُ     مخَّ  نِ  َإ    ؛ فُ  هَ   ولُ  سَ     ورَ     اهللاْ  تَ  صَ    عٍ   

 ولغة ً                                              ونظائر ذلك كثرية جدا يف كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله ...)٢("ه ِ   ولُ   رسِ   ول

  .العرب

 املراكب األرضية يف هذه األزمان؛ فإ�ا تقطع مسافة ْ  ريَ        على سلتقارب هنا ينطبقوا

السنة يف شهر فأقل، ومسافة الشهر يف مجعة فأقل، ومسافة اجلمعة يف يوم فأقل، 

ومسافة اليوم يف ساعة فأقل، ومسافة الساعة يف مثل احرتاق السعفة، وبعضها أسرع 
                                                           

١) http://www.elazayem.com/a(٣٧).htm                 
موقع اجلمعية العاملية اإلسالمية للصحة النفسية، مستشفى أبو العزائم للطب النفسى، املوسوعة 

جو الصيف :(بتصرف من مقال بعنوان .جملة النفس املطمئنة، العيادة النفسية  النفسية،
 للدكتور لطفي الشربيين، استشاري الصحة النفسية، نشر  يف ،)الساخن والصحة النفسية

  . م٢٠١٣) أكتوبر( تشرين األول ١٣
من )١٧٥٦( -  ٤٧رقم) ٣/١٣٧٦(أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب حكم الفيء )٢

  .حديث أيب هريرة
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 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

كب اجلوية؛ فإ�ا هي اليت قربت البعيد غاية من ذلك بكثري، وأعظم من ذلك املرا

التقريب؛ حبيث صارت مسافة السنة تقطع يف يوم وليلة أو أقل من ذلك، وأعظم من 

ذلك اآلالت الكهربائية اليت تنقل األصوات؛ كاإلذاعات، والتلفونات اهلوائية؛ فإ�ا قد 

خياطب من يف �رت العقول يف تقريب األبعاد؛ حبيث كان الذي يف أقصى املشرق 

أقصى املغرب كما خياطب الرجل جليسه، وحبيث كان اجلالس عند الراديو يسمع كالم 

من يف أقصى املشرق ومن يف أقصى املغرب ومن يف أقصى اجلنوب ومن يف أقصى 

الشمال وغري ذلك من أرجاء األرض يف دقيقة واحدة؛ كأن اجلميع حاضرون عنده يف 

ية قربت األبعاد من ناحية السري، واآلالت الكهربائية فاملراكب األرضية واجلو. جملسه

م اإلنسان ما مل َّ                                                       قربت األبعاد من ناحية التخاطب ومساع األصوات، فسبحان من عل

  .)١(."يعلم

مل مماوال شك أن هذا اإلعجاز العلمي الذي حتقق به معىن احلديث بوجه من الوجوه؛ 

  .احلديث وبيان املراد منهاألوىل؛ قد أعاننا على فهم يشهده أهل القرون 

تقارب ما بني املدن واألقاليم والدول، وسرعة الوصول إليها مبا يسر اهللا تعاىل ال إن"

ْ                                                                             للبشر من صنع السيارات والطائرات وحنوها، وقد كان الناس قبلها يـقسمون أسفارهم  َ
تسري من على مراحل وأيام، وميكثون يف األسفار البعيدة أشهرا وأعواما، وكانت القوافل 

األندلس وإفريقية وأقاصي آسية إىل بيت اهللا احلرام للحج، فتمكث أعواما قبل بلوغ 

مكة، وال تبلغها إال وقد مات كثري من أفرادها يف الطريق من مشقته وخماطره، حىت إن 

كثريا ممن يبلغون مكة ال يعودون إىل ديارهم وأهليهم مرة أخرى؛ ملا من رأوا من 

صوهلم إليها، ومن كتبوا عن رحال�م إىل احلج ذكروا عجائب يف األهوال يف رحلة و

  .ذلك

فَ           أما اآلن في
جاج إىل مكة من أقاصي األرض فال ميكثون يف اجلو إال ساعات ُ     احلُ  دِ  

 فهذا من تقارب البلدان، وهو من معاين تقارب !معدودة وإذا هم يف البيت احلرام

حج أو جتارة أو طلب علم ال يصلهم وكان الناس إذا غاب غائبهم يف رحلة . الزمان

خربه إال بعد أشهر أو سنوات بكتاب يبعثه إليهم، أو من رآه خيرب عنه، وال وسائل 

                                                           

  ).  ٢/١٩٥(اء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة حلمود التوجيري  إحتاف اجلماعة مبا ج)١
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 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

لالتصال غري ذلك؛ حىت عقد الفقهاء أبوابا يف الفقه للغائب وأحكامه إذا انقطعت 

  .عن أهله أخباره

ويعرفون أحواله، وإن أما اآلن فيتصل �م، ويتصلون به مىت أرادوا، فيسمعون صوته، 

يانا وهو يكلمهم، وما عاد للربيد والرسائل قيمة تذكر أمام هذا الفتح ِ             شاءوا رأوه ع

العظيم من وسائل االتصال، حىت إن األجهزة احلديثة تظهر صورة املتصل، وتدل على 

مكانه، وهذا أيضا من تقارب الزمن، فوقع على ما أخرب به النيب عليه الصالة 

  .)١("والسالم

 صر احلسي الذي مل يكن موجودا عند علمائنا القدامى،ِ                     أن هذا املعىن من القشكوال 

ال يف الواقع  قصر باإلضافة إىل اآللة، وهو ؛ نظرا لعدم وجود أسبابه،ومل يشعروا به

هذا الوجه و .ضمناونفس األمر، وإن كان العلماء القدامى مل يذكروه نصا فقد ذكروه 

الشيخ ابن كقد اعتربه بعض املعاصرين و ، غييب وعلميمن اإلعجاز

   .)٢(. تفسري التقارب املذكور يف احلديث يفاألقرب هو )هـ١٤٢٠:تويف(باز

، وأليق بكونه الوجوه أظهر من كل )هـ١٣٥٤:تويف( الشيخ حممد رشيد رضااعتربهكما 

   .)٣(.إخبارا عن غيب ال جمال للرأي فيه، وال يعرف إال بوحي من اهللا تعاىل

ذكره علماؤنا القدامى من أنه  وبعض املعاصرين يربط بني هذا املعىن وبني ما :قلت

  .ِّ            وهذا خطأ بني .ق بينهماِّ       وال يفر كناية عن حمق بركة الوقت،

 ،األول معنوي له أسباب خمتلفة .ر الوقت شيء آخرواختصا فإن حمق الربكة شيء،

   .والثاين حسي سببه اآللة

فإن هذا التأويل  ؛ن املعاصي فحسبع ناشئإن حمق الربكة  :وال ينبغي أن يقال

، إال أنه غري زماننا واملعاصي يف كثرة الفساد وإن كان يتناسب مع فإنه ؛يدحضه
                                                           

١)http://www.alukah.net/sharia/٠/١٣٠٠                                       
                                

 تاريخ ،، للشيخ إبراهيم احلقيل)األشراط الصغرى للساعة: (األلوكة، مقال بعنوانشبكة موقع 
  . ه٢٦/٨/١٤٢٨ -م٨/٩/٢٠٠٧ :ضافةاإل

   ).٢/٥٢٢(يف تعليقه على فتح الباري  )٢
أحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني للدكتور سليمان :  بتصرف، نقال عن)٣

   ).٥٩٨:ص(الدبيخي
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 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 يف نشاهده ونشعر به ألن ما ؛كسهع، بل املالحظ مع ما نالحظه بالفعل متناسب

اليت ختتصر الوقت  أن القدرة على االنتفاع بالوقت بسبب كثرة االخرتاعات زماننا

، أصبح ً                       يستغرق يف املاضي أيامار الذي كانففالس، قد زاد عن األزمنة السابقةواجلهد 

  !! معدوداتيف عصرنا يستغرق ساعات

الوقت واجلهد يستوي يف االنتفاع �ا العصاة وال شك أن املخرتعات احلديثة اليت توفر 

  !وغري العصاة

  

  :الثالث من وجوه اإلعجاز

 الزمان حقيقة تقاربا حسيا، وذلك بنقصه تقاربمن  ،ما يشري إليه احلديث الثاين أيضا

  . نتيجة لسرعة دوران األرضالزمان، ذلك يف آخرو ،صره عما هو معتادِ   وق

يحدث يف منتهاه، وهذا ما تؤكده احلقائق ، وس)١(وقد حدث هذا يف أول اخللق

  . واألحاديث النبوية ،العلمية، والنظريات الكونية، وقبل ذلك اآليات القرآنية

 أن هناك تغريا كونيا سيعصف بالكرة األرضية يؤثر يقرر احلقيقي للزمن ناقصوهذا الت

  . منط سريها حول نفسها وحول الشمسيف جيولوجيتها ويف

حركة األرض حول ت العلم ميكن تصور ذلك يف حال اضطراب اَّ        ق مستجدْ  فَ   وو"

،  أي ال يكون على نسق واحد،زنَّ                     ، وهذا االضطراب غري متنفسها وحول الشمس
                                                           

لقد كانت األرض يف بداية اخللق تدور حول حمورها بسرعة رهيبة، وقد أثبت ذلك القرآن  ")١
                        إن ربكم الله الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أ يام مث استـوى { :وله تعاىلالكرمي يف ق

     
                 َ                                            َ َ ْ َ َُُّ ٍ َّ َِّ َِّ ِ ََّ ََْ ْ َُ َ َ

ِ َّ َ ِ َّ
ُ َ َّ ِ

              على العرش يـغشي الليل النـ هار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والن جوم مسخرات بأمره أ ال له 
                                       َ                 ُّ                                  َّ                          ُ ْ ُ َْ َ ُ َِِ ََِّ ٍ
َ َ ََّ ُ ُ ْ َ ُ َ َُ َ ََ َ َ ََْ َْ َّ ً ِ ِْ َ َْ ْ ِ َ

َْ      اخلل  ق واألمر تـبارك الله رب العالمني ْ
                                                 َ
ِ َ َ ْ ُّ َ َُ ْ َُّ َ ََ ُ َ ْ فالداللة الواضحة لآلية ]. ٥٤: األعراف[} )٥٤(َ

 أي حركة دوران األرض حول ،الكرمية هي التسارع الشديد يف حركة تتابع الليل والنهار
من حمورها أمام الشمس يف بدء اخللق واليت ال بد أن تكون سريعة متعاقبة، مبعدالت أعلى 

وقد وصل عدد أيام السنة يف حلظة ...سرعتها احلالية، وإال ما غشي الليل النهار يطلبه حثيثا
س القشرة اخلارجية لألرض، أي قريبا من بداية خلقها على هيئتها الكوكبية ُّ    تيب

وهذه األيام كانت قصرية املدى جدا، فلم . يوم تقريبا) ٢٢٠٠(مليون سنة ) ٤,٦٠٠(قبل
النهار معا يصل إىل حوايل األربع ساعات، ومعىن هذا الكالم أن سرعة يكن طول الليل و

السماء يف  ."دوران األرض حول حمورها أمام الشمس كانت ستة أضعاف سرعتها احلالية
  .بتصرف  )١٧٧-١٧٥:ص(زغلول النجار القرآن للدكتور
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 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

ً        ، فبدال وتسرع أيضا يف دورا�ا حول الشمس، تسرع األرض يف دورا�ا حول نفسهاف
ي هذه ، تقضً           عشر شهرارة كل اثين ممن أن تدور الكرة األرضية حول الشمس،

  .املسافة يف شهر واحد

للتقريب وليس إمنا هي   الزمنية املذكورة يف احلديثسبِّ          هذه النويرى البعض أن

لصحابة تغري النسب الزمنية للوقت، فجاء مبثال يبني ل  أن ؛ أي أراد النيب للتحديد

   .)١(.اخل.. والشهر كاألسبوع ، السنة كالشهر:، حيث قاليقرب املعىن

 ويومه ،ذه العالمة مبا يقع يف زمن الدجال ؛حيث يكون يومه األول كسنةوإذا ربطنا ه

لكرة األرضية يكون يف  أصبح عندنا تصور أن آخر مراحل اضطراب ا؛الثاين كشهر

كوين تسرع يف دورا�ا  ألمر أي أن الكرة األرضية يف بادئ األمر ونتيجة ،عهد الدجال

،  بالبطء يف دورا�ا حول نفسهاأخذ، مث تحول نفسها ويف دورا�ا حول الشمس

العودة التدرجيية ، مث تبدأ يف تكمل دور�ا األوىل يف سنة كاملة، ودور�ا الثانية يف شهرف

  .لوضعها الطبيعي، وتبدأ باالتزان

بة حلال ناه بالنسْ  فِ         ، وما ألألمر كله بيد اهللا سبحانه وتعاىلألن ا ؛ومثل هذا غري مستبعد

 تغريات كبرية يف الدهور ، وقد مر على الكرة األرضيةاألرض قد يتغري بكل حلظة

 وتوقعات العلماء ال ،، فاألمر ليس ببعيدالسحيقة، وقد يقع مثلها يف املستقبل

  .)٢(."تستبعده

: ، رضي اهللا عنه)هـ٥٠:تويف حوايل(اس بن مسعانَّ                                 أما حديث الدجال فهو ما رواه النو

ه يف األرض؟ ُ  ثْ  ُب      وما ل: يا رسول اهللا: قلنا: ُ   اسَّ  وال، قال النَّ        كر الدجَ    ذ-  -  َّ       النيبَّ   أن"

:  قلنا.مُ  كِ        ه كأيامِ       أيامُ        ، وسائرٍ        كجمعةٌ       ، ويومٍ       كشهرٌ       ، ويومٍ       كسنةٌ    يوم: ً            أربعون يوما: قال

                                                           

التقريب إذ هو أرى أن محلها على املعىن احلقيقي وهو التحديد أوىل من محلها على معىن )١
  .واهللا أعلم. األصل، وال موجب للعدول عنه

٢)   http://rasaelnoor.blogspot.com/٢٠١٢/٠٥/blog-
post_٨٨٠٣.htm  

 . يف الفنت واملالحم،حممد أمحد املبيض .موقع يتضمن دراسات د بتصرف، موقع رسائل النور،
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 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

روا له ُ  دْ      ال، اق: ؟ قالٍ      يومُ            ينا فيه صالةِ  فْ  كَ     أت،ٍ                     فذلك اليوم الذي كسنة: يا رسول اهللا

   .)١(."هَ  رْ  دَ  ق

وإذا كان من   يدل صراحة على أن الزمان يطول على احلقيقة، ماففي هذا احلديث

صره، وهو ما دل عليه صراحة ِ               كان من املمكن ق،املمكن طول الزمان وهو كذلك

وهو يؤكد ما ، رةِّ                                                    حديث تقارب الزمان، حسبما صرحت بذلك بعض رواياته املفس

  .قيام الساعةذكرناه من أن هناك اضطرابا هائال سوف حيدث يف النظام الكوين قرب 

 كما فهمه ،حقيقي ال جمازي الدجال زمان يف  املذكور الطولومما يدل على أن

 سؤال الصحابة لك وكذ."ْ  مُ  كِ   امَّ      ه كأيِ   امَّ     أيُ      وسائر":  يف نفس احلديث قوله ؛البعض

 كسنة، وجوابه هلم  يطول حىت يكوناليوم الذيهذا الصالة يف كيفية  عن - -النيب

فهم الصحابة الطول على ظاهره، يدل على ؛كل ذلك " هَ  رْ  دَ    قروا لهُ  دْ   اق": بقوله

   .)٢(.هلم على هذا الفهم - -موافقته و

ذكره  فأدهشين ما ،وأما كيفية وقوع هذا الطول من الناحية العلمية

 قرره علماء وكأنه يستشرف الغيب ليقرر ما يف شرح احلديث،)هـ٦٥٦:تويف(القرطيب

 اهللا تعاىل خيرق العادة يف تلك األيام، فيبطئ أن: ظاهر هذا ":، إذ يقولعصرنا

بالشمس عن حركتها املعتادة يف أول يوم من تلك األيام، حىت يكون أول يوم كمقدار 

سنة معتادة، ويبطئ بالشمس حىت يكون كمقدار شهر، والثالث حىت يكون كمقدار 

  .)٣(."مجعة، وهذا ممكن، ال سيما وذلك الزمان تنخرق فيه العوائد كثريا

                                                           

 رقم )٤/٢٢٥٠(ل وصفته أخرجه مسلم يف كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب ذكر الدجا)١
٢٩٣٧ (- ١١٠ .(  

  ). ١٨/٦٥(شرح النووي على مسلم  ،)٨/٤٨٣(إكمال املعلم بشرح صحيح مسلم : ينظر)٢
يهجم : املعىن: " فقال-  على ما حكاه أبو الفرج اجلوزي - ي ِ                             وقد تأوله أبو احلسني ابن املناد

 يف اليوم الثاين، ُّ            قص ذلك الغم مث يتنا -  وأيام البالء طوال-   عظيم لشدة البالءٌّ         عليكم غم
 ُ     وليل:  كما قال.ٌ           عندي سنةُ      اليوم: عتاد البالء، كما يقول الرجلُ                       مث يتناقص يف الثالث، مث ي

: أتكفينا فيه صالة يوم وليلة؟ قال: ه قوهلمُّ                 وهذا التأويل يرد:  قال أبو الفرج.رِ        بال آخِّ    احملب
َ                      ال، اقدروا له قدره" ْ َ ُ  ).٧/٢٨٠ ( املفهم".ألوقات للصالةِّ        قدروا ا: واملعىن" ْ

  ).  ٢٨٠-٧/٢٧٩( من تلخيص كتاب مسلم  املفهم ملا أشكل)٣



       
  

 

  ١٩٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 العبارة  يف مع اختالف)هـ٦٥٦:تويف(ويؤكد الدكتور زغلول النجار ما ذكره القرطيب

ومن األمور العجيبة أن يأيت العلم التجرييب يف أواخر القرن  ": فيقولواتفاق يف املعىن،

العشرين ليؤكد أنه قبل تغيري اجتاه دوران األرض حول حمورها أمام الشمس ستحدث 

فرتة اضطراب؛ نتيجة لتباطؤ سرعة دوران األرض حول حمورها، ويف فرتة االضطراب 

  . )١(." وتنتظم بعد ذلك، مث تقصر،تلك ستطول األيام بشكل كبري

فإنه على  من الناحية العلمية، - وهو املشار إليه بالتقارب  - صر ِ                    وأما كيفية وقوع الق

، وفقا ينشأ نتيجة لقرب األرض من الشمس، وسرعة دورا�ا حوهلاالعكس من ذلك، 

  . كة واملسافة والسرعةِّ                                       لنسبية الزمن اليت حتددها مقدار القوة احملر

ن الشمس ستكون قرب �ايتها جنما عمالقا أ"  الدكتور أمحد شوقي إبراهيميذكر

شديد اجلاذبية، جيذب األرض حنوه فتقرب األرض من الشمس، فيتسارع دورا�ا حول 

الشمس، فكلما قرب الكوكب من الشمس ازدادت سرعة دورانه، فعطارد أقرب 

الكواكب إىل الشمس؛ لذلك يدور دورة كاملة حول الشمس كل ثالثة شهور، وبلوتو 

  .)سنة٢٥٠(الكواكب عن الشمس؛ لذلك يدور دورة كاملة حول الشمس كلأبعد 

 - قرب قيام الساعة يف زمن حدده اهللا عز وجل- فعندما تنجذب األرض يف املستقبل 

وتقرب من الشمس جدا، فسوف تتسارع يف دورا�ا حول الشمس، وتصري السنة على 

اليوم، ويصري اليوم األرض كالشهر، ويصري الشهر كاألسبوع، ويصري األسبوع ك

  .)٢(".كالساعة

إن هذا ":ويفسر البعض هذا التناقص الزمين بناء على نظرية اتساع الكون، فيقول 

فقد قال الفيزيائي   عنه،َ   يدَِ                                              التناقص يف مقدار وحدات قياس الزمن أمر كوين ال حم

                                                           

  ).١٧٨:ص(السماء يف القرآن الكرمي  )١
 .بتصرف) ٣/١٠٥(أمحد شوقي إبراهيم.  العلمي يف احلديث النبوي، د موسوعة اإلعجاز)٢

  :  للمزيدوينظر
   http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=٠٠٦٦ -٠٢-٠٣   
بتاريخ ، نشر )الطعن يف حديث تقارب الزمان( :مقال بعنوانموقع بيان اإلسالم، = 

  .  م٢٠١٣)تشرين الثاين(نوفمرب٢٢



       
  

 

  ٢٠٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

ت م بأن كل الظواهر ذا١٩١٦يف نظرية النسبية العامة سنة)م١٩٥٥()أينشتني(الشهري

   .ل املادةَ  تُ                                              دور ينخفض مقدار دورها الزمين عند ابتعادها عن ك

بالقمرين )هـ١٩٥٣:تويف ()هابل(م أثبت الفلكي األمريكي١٩٢٩ويف سنة

إذن الكون يف تسارع أي بسرعة متزايدة، التأكد بأن اتساع ) هابل وشاندرا(الصناعيني

لشمسية متسارعة االبتعاد عن انة اليت حتتضن األرض وكل ا�موعة اَّ       ب التبْ     ة درَّ     فمجر

وعليه فأي حركة التفاف أو دوران  ات األخرى بفعل اتساع الكون،َّ       تل ا�رُ       باقي ك

األمر الذي سيجعل سيتناقص مقدار دورها بصورة فائقة، داخل ا�موعة الشمسية 

فاأليام  .مقدار السنة والشهر واليوم وكل وحدة يقاس �ا الزمن يف تناقص سريع

وكأن املستقبل يقرتب أكثر  والسنوات القادمة أقل من اليت مضت،والشهور 

  .)١(!"فأكثر

ان، دوران األرض حول نفسها وحركتها الدائمة ينتج عنها أمرمن الثابت علميا أن إن 

  وال شك يف أن.حتديد مدة اليوم على األرض: آلخر وا.تعاقب الليل والنهار: أوهلما

وهو ما يسمى بتقارب  (، مدة الليل والنهار قصرية احلركة إذا كانت سريعة ستكونهذه

  .  وإذا كانت بطيئة ستكون مدة الليل والنهار طويلة،)الزمان

أم  صر يف هذا الزمان يكون بالزيادة والنقصان يف عدد الساعات،ِ                    لكن هل الطول والق

  ؟كيف يكون

 املراد: لوقي" :فيقول  إجابة علمية شافية،)هـ١٣٥٣:تويف( جييب عن هذا الكشمريي

 و�ذا مضى، فيما كانت مما أقصر اليوم ساعتنا فتكون نفسه، يف الزمان صرِ  ق به

  . والسنة والشهر، واألسبوع، اليوم، ْ  سَ  قُ   يـْ   فل احلساب

 التقارب محلنا فلو كان، كما،ساعة وعشرين بأربعً      أيضا اآليت اليوم مقدار إن: يقال ال

 ألنا ً     مثال، ساعة، بعشرين زماننا يف ياماأل تكون أن لزم أنفسها، يف األيام قصر على

                                                           

١(                                        
http://www.phys٤arab.net/vb/showthread.php?t=٢٤٦٤  

، نشر )اتساع الكون وتقارب الزمن( :موقع ملتقى الفيزيائيني العرب، مقال بعنوان
  .م٢٢/١١/٢٠٠٥بتاريخ



       
  

 

  ٢٠١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 صرهاِ  ق ال الكمية، باعتبار كان ولو ً     أيضا الساعات صرِ  ق األيام صرِ  ق من املراد: نقول

   .العدد حيث من ُ        نقصا�ا، مبعىن

 وإمنا والسنة، الشهر ِ    قصر وكذلك حمالة، ال األيام ِ    قصر َ    لزم رتُ  صَ  ق ملا الساعات وتلك

ِ       الطول معرفة إىل َ      لسبيلا ألن بذلك، لنا َّ   حس ال  فلما الساعة، تلك كانت والقصر ُّ

 من املاضية األيام طول والتبس احلال، اشتبه ؛أعدادها بقاء مع بعينها، هي قصرت

 كل أن اليوم ثبت ألنه ً؛     أيضا العقل سلطان عند فيه استحالة وال. احلاضرة األيام قصر

 استدل و�ذا .ما ً     يوما اماالختت إىل يتدرج أن له بد ال االندراس، فيه شيء

 ذهب االندراس، أمارات فيه رأى ملا فإنه العامل، حدوث على )هـ٢٠٠:تويف(جالينوس

ُ       حدوثه إىل   ."اجلاليل عقائد شرح" يف كذا حمالة، ال ُ

 ثبت وقد جلي، ٌ     فحمق ُّ       تغريها، وعدم األثريية، األجرام دوام من الفالسفة حديث أما

 املادة كون أنكر قد )ق م٣٢٢:تويف(طاليس أرسطا نإ مث باملشاهدات، خالفه اليوم

 االستحالة، فيه فيما عنده املادة وإمنا فقط، جسمية صور عنده فهي ،)كذا( للمسوات

 مل السموات يف وااللتئام اخلرق استحالة اختار وملا فيه، مادة ال فيه استحالة ال وما

 فاحلديث وحينئذ فقط، )هـ٤٢٨:تويف(سينا ابن �ا قال وإمنا ً      أيضا، مادة فيها يضع

  .)١(."حقيقته على حممول

إبطال ... يف هذا احلديث": على شبهة حاصلها)هـ٤٥٣:تويف(وقد أجاب ابن العريب

  !...للهيئة، وإفساد للطبيعة، وتغيري للتكوين الذي به قامت اخلليقة

قدرة اتئدوا، فإنكم نظرمت إىل جريان اليوم يف املخلوقات، وأغفلتم النظر يف  :فقال

 مث أجاب على هذا اإلشكال من وجوه،م يف املصنوعات، َ  كِ                    اخلالق، وما له من احل

  :فقال

 قد تقرر عقال وشرعا، وثبت دليال أن الباري تعاىل خالق كل شيء، ال يشذ :األول

ذرة عن خلقه، فما كان من سبب أو مسبب، أو علة ومعلول فإنه فطره وأنشأه، وكون 

رى َْ                                     د ليس بواجب ال ميكن سواه، بل هو على جمَ     ملشاهذلك كله على هذا النظام ا

  .اإلرادة وبعض العادة

                                                           

 ).١٣٤ـــ٦/١٣٣( فيض الباري شرح البخاري )١



       
  

 

  ٢٠٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 أن عاقبة الشمس والقمر التكوير، وآخر السموات واألرض االنفطار والتدمري، :الثاني

ها خالقها فال تسري، جيوز أن يبطئها عن سرعتها وينقص من حركا�ا، فما ُ  مِ  دْ  عُ        وكما يـ

عة، مث يف شهر، مث يف سنة، أو بعكسه، وهذا قريب كانت تقطعه يف يوم تقطعه يف مج

  .)١(."ممن وفقه اهللا لعلمه

  

  وجهان جديدان لإلعجاز

 َ  رُ   ثـْ  كَ     وت،ُ        العلمَ   بضْ  قُ     يـَّ     حىتُ    اعةَّ      السُ   ومُ  قَ     ال تـ":ورد يف بعض ألفاظ احلديث عند البخاري

ن وجوه وهذا اللفظ يكشف عن وجهني جديدين م". ...ُ    مانَّ      الزَ     قاربَ      ويت،ُ  ِل   الزَّ    الز

  .اإلعجاز يف املسألة

وهل هو عند طلوع   النظر عن تعيني الوقت الذي يقع فيه تقارب الزمان،ِّ     فبغض

 شيء الشمس من مغر�ا أو قبله؛ فإن العالمات الواردة يف هذا احلديث كلها قد وقع

 وإن كانت مل تصل إىل حد االستحكام، حبيث ال - كما مر معك من قبل -  منها

  .)هـ٨٥٢:تويف(على حد تعبري احلافظ ابن حجر يقابلها،يكون معها ما 

وإذا كان األمر كذلك فما املانع من أن يقع من تقارب الزمان شيء كأخواته 

  !املذكورات معه يف سياقه؟

إن هذا ما وقع فعال، وما أثبته العلم احلديث، وذلك بسبب كثرة الزالزل العنيفة اليت 

صر زمان اليوم بعض ِ            مما أدى إىل ق ميلها عن حمورها،رت يف َّ    وأث ت الكرة األرضية،َّ   هز

  .أجزاء من الثانية

ي والكيفي بني العالمات ِّ  مَ                                                 إن اإلعجاز هنا يكمن يف التناسق والتناغم الزمين والك

  .هذا وجه .ا على هذا النحوهحيث وقعت العالمات مجيع املذكورة يف احلديث،

دون غريه من  لى تقارب الزمان،ما عَّ             الزالزل مقد كثرةرْ  كِ  ذ :والوجه اآلخر

  !!وهو سببه ومنشؤه ،)٢(العالمات

                                                           

   .بتصرف) ٨٦ــــ٩/٨٥(بشرح صحيح الرتمذي  عارضة األحوذي )١
ووقع يف بعض الروايات بتقدمي تقارب .  وهي رواية البخاري،كذلك يف أصح الروايات هي )٢

الزمان على كثرة الزالزل، ويف بعضها بتقدمي ظهور الفنت، ويف بعضها بتقدمي قبض العلم، ويف 
  .بعضها بتقدمي كثرة الكذب على تقارب الزمان



       
  

 

  ٢٠٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 ، تقريرا علميا متلفزا عن كثرة الزالزل وأثرها يف تقارب الزمان)اليوتيوب( موقع نشروقد 

  .ورد هنا خالصة ما جاء فيهُ    أوأنا مما يؤكد هذا اإلعجاز،

  

 كارثة )م٢٦/١٢/٢٠٠٤ ( املدمر الذي ضرب احمليط اهلندي يف)سومطرا( زلزال :أوال

فقد كان قويا جدا   حذفت أجزاء من املليون من الثانية من يوم األرض،،طبيعية

 - الزلزال القوي -  كما يقول علماء فيزياء األرض -ع دوران األرض َّ             لدرجة أنه سر

  . الكوكب عن حمورهَّ     هز-ً       حرفيا

رون أن       ِّ�م يقد إ :)وكالة ناسا الفضائية( وزمالؤه من )ريتشارد جروس(كما يقول 

  . بعد اهلزة)سم٢,٥(األرض مالت حوايل 

  

ك كتلة هائلة على َّ               لدرجة أنه حر؛ كان قويا جدا)م٢٠١٠( )تشيلي( زلزال :ثانيا

 ٣( تقدرها اجلهات احلكومية بأ�ا قد حركت األرض عن حمورها حبوايل ،الكوكب

ألرض ببضع رت طول اليوم على اَّ               ونتيجة لذلك قص، )سم٧,٦ما يعادل ( =)إنش

  .املليونات من الثانية

  

 َّ    وغري ك سواحل اليابان،َّ                            كان قويا جدا لدرجة أنه حر)م٢٠١١() اليابان( زلزال :ثالثا

  .اتزان الكوكب

عتقد أن ُ   ويضا من السابق، ْ  رَ                                      إنه بسبب الزلزال أصبحت اليابان أكثر ع :يقول العلماء

وقد احنرفت األرض  ات من الثانية،ر اليوم يف طول األرض ببضع املليونَّ            زلزال قد قصال

  .عن حمورها قليال

إن  :)ناسا(ـــ وعلماء فيزياء األرض ب،)وكالة أنباء أمريكية() = ساألسوشايتد بر(تقول 

عت دوران األرض َّ       وقد سر بت احنراف كتلة األرض،َّ                  قوة الزلزال قد سب

   .)١().مايكروثانية١,٦(حبوايل

                                                           

١(     
http://www.youtube.com/watch?v=٨HwsQxzHBbo    

  .م٢/٥/٢٠١٣نشر بتاريخ  ،)احنراف حمور األرض وتقارب الزمان( :موقع اليوتيوب، مقطع بعنوان



       
  

 

  ٢٠٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 ؛حقيقة نفسه يف ِ     قصره مبعىن" الزمان تقارب" إن: نقول أن إال ذلك بعد يبقى ال

  .العلماء �ا يقر علمية،

 بقرون، البشرية تعرفها أن قبل  اهللا عبد بن حممد األمي العريب النيب إليها َّ    نبه وقد

ُّ       يـعد ما وهو َ   .رسالته وصدق نبوته بصحة شاهدة خالدة علمية معجزة ُ

 جمرد كان وقت يف البعيد، وتقرب ن،الزما ختتصر اليت اآلالت اخرتاع إىل نبههم كما

  .اجلنون من ضربا يعد هذا تصور

 الرؤيا عامل وهو اإلنسانية، النفس جوانب من دقيق جانب إىل األنظار لفت كما

 والطبيعة بالنفس، اجلسد وعالقة لإلنسان، واخلارجي الداخلي بالعامل وعالقته

  .نفسه ومكنونات عقله، َ         مستبطنات على وانعكاسا�ا باإلنسان،

 وعلمته، أهلمته الذي األمي، العريب النيب حممد سيدنا على وبارك وسلم صل فاللهم

  . العاملني رب هللا واحلمد املهديني، اهلداة وصحبه آله وعلى َّ        وعلمهم، العلماء، فأهلم



       
  

 

  ٢٠٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

  خامتة فيها أهم النتائج والتوصيات

  : فيما يأتيإجمالهاأما أهم النتائج فيمكن 

  .الفنت، وباب الرؤياباب : ان تكرر ذكره يف احلديث يف بابني مها تقارب الزم:أوال

ٍ                              وهذا املعىن غري كاف يف فهم املراد  التباعد، خالف أن التقارب يف لغة العرب :ثانيا

  .من احلديث إال بالرجوع إىل أقوال الشراح

 ؤياالرلف فيه حبسب مورده، فما ورد يف باب ُ                                أن التقارب عند شراح احلديث اخت:ثالثا

وما ورد .  واعتداهلمافالراجح فيه تقارب الساعة، مث تقارب الليل والنهار يعين استواءمها

  باب الفنت فالراجح فيه املعىن احلقيقي لتقارب الزمان، وهو القصر احلسييف
                                                                َ
ِ.  

 من أسرار اإلعجاز العلمي لتقارب الزمان يف حديث الرؤيا؛ ما يشري إليه :رابعا

 على الزمان اعتدال وأثر الزمان، اعتدال عند وسالمتها وصحتها الرؤيا قوة مناحلديث 

 أضغاث جمرد أو تأويلها، ميكن رؤيا كو�ا يف أثر من ذلك يتبع وما اإلنسان، ِ     مزاج

 أهل عليه ووافقهم بالرؤيا، العلم أهل عليه نبه ما وهذا. تأويل وال هلا معىن ال و�اويل

  .احلديث العلم وأكده واحلكمة، الطب

 إليه يشري ما  من أسرار اإلعجاز العلمي لتقارب الزمان يف حديث الفنت؛:مساخا

 ، من وسائل املواصالت، وأجهزة االتصال والتواصلالعصرية املخرتعات من احلديث

  .يف الزمان واملكان على حد سواء التقارب معىن �ا حتقق اليت

 إليه يشري ما لفنت أيضا؛ من أسرار اإلعجاز العلمي لتقارب الزمان يف حديث ا:سادسا

 معتاد، هو عما ِ      وقصره بنقصه وذلك حسيا، تقاربا حقيقة الزمان تقارب من احلديث،

  .األرض دوران لسرعة نتيجة الزمان، آخر يف وذلك

 كثرة ارتباط  من أسرار اإلعجاز العلمي لتقارب الزمان يف حديث الفنت أيضا؛:سابعا

  مقدما عليه يف رواية البخاري،ه ذكر كثرة الزالزل كما يشري إليالزمان، تقاربب الزالزل

 اليت العنيفة الزالزل كثرة، وهذا ما تؤكده ومنشؤه سببه وهو العالمات، من غريه دون



       
  

 

  ٢٠٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 بعض اليوم زمان ِ    قصر إىل أدى مما حمورها، عن ميلها يف َّ      وأثرت األرضية، الكرة َّ    هزت

  .الثانية من أجزاء

  :ا فيما يأتييمكن إجمالهوأما أهم التوصيات ف

 من جوانب البحث يف السنة النبوية، فقد باتت  األهم �ذا اجلانبالعناية ضرورة :أوال

  احلاجة إليه ملحة يف ظل التطور العلمي اهلائل
                                         َّ ِ
 يف مدى إىل التفكري، وسعي الناس ُ

  .إمكانية مسايرة هذا التطور للدين أو انفصامه عنه

نبوية يف اجلامعات الدعوة إىل عقد مؤمترات علمية  ضرورة أن تتبىن أقسام السنة ال:ثانيا

  .الستكتاب الباحثني يف هذا ا�ال، وحبذا لو بدأت جامعة األزهر الشريف �ذا

 قسم السنة تسمى  الدراسات العليا يف ختصيص مادة تدريسية لطلبة:ثالثا

جيعهم لنشر هذه الثقافة بني الطالب، وتش) اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية(مادة

  .على البحث فيها

عقد دورات وورش عمل يف قضايا اإلعجاز العلمي من منظور السنة النبوية،  :رابعا

ومد أواصر التعاون مع اهليئات ومراكز األحباث العلمية املعنية �ذا ا�ال؛ من خالل 

التحقيق احلديثي للنصوص املشتملة على جوانب اإلعجاز، من جانب أقسام السنة، 

تتكامل اجلهود، وتتفادى أوجه ق العلمي هلا من جانب اهليئات العلمية، و�ذا والتحقي

  . التقصري

َ                                                                        نشر دوريات حمكمة تـعىن بالبحوث اإلعجازية يف السنة النبوية بالتعاون مع :خامسا ْ ُ َّ

 من ، يف هذا ا�الاهليئات العلمية، وتوزيعها على الباحثني؛ لتغذية ملكا�م البحثية

  .  على البحوث املنشورة يف هذه الدورياتخالل االطالع

  

  

��������������������� �



       
  

 

  ٢٠٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

  . القرآن الكرمي- 

 دار ط ،مود التوجيريحل ، إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة- 

  . هـ١٤١٤ ، الثانيةط ،، الرياضالصميعي

لدكتور سليمان بن ل أحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني مجعا ودراسة، - 

  .ه١٤٢٧،ط األوىل الرياض، ط دار املنهاج، حممد الدبيخي،

حققه وخرج أحاديثه  ،بن بلبان الفارسيال ، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان- 

 هـ ١٤٠٨ األوىل، ط ، مؤسسة الرسالة، بريوتط ،طاألرناؤوشعيب : وعلق عليه

  . م١٩٨٨ - 

  . بريوت، دار الفكر،ن شاهني الظاهريليل بخل ،اإلشارات يف علم العبارات - 

 ط ،أمحد عبد الفتاح متام: بتحقيق ،لرامهرمزيل ،أمثال احلديث املروية عن النيب  - 

  .ه١٤٠٩ األوىل، ط ، بريوت،مؤسسة الكتب الثقافية

 دار ط ، جمموعة من احملققني:بتحقيق ،َّ       لزبيديل ، تاج العروس من جواهر القاموس- 

  .اهلداية

عبد الوهاب بن عبد : بتحقيق ،يلمباركفورل ،وذي بشرح جامع الرتمذيحتفة األح - 

  .م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣ ، الثانيةط ، املكتبة السلفية، املدينة املنورةط ،اللطيف

 املطبعة العربية ط ،حممود أمحد مرية :بتحقيق ،لعسكريل ،تصحيفات احملدثني - 

  .ه١٤٠٢ األوىل، ط ، القاهرة،احلديثة

 طاهر احلراين املقدسي النمريي  أيببراهيم بن حيىي بن غنامإل ،)خمطوط( تعبري الرؤيا - 

   الفقيه احلنبلي املعرب 
                   ِّ  مكتبة اجلامعة -  صورة خمطوطة ،)هـ٧٧٩حنو : املتوىف(َُ

  ).اإلصدار الثالث عن املكتبة الشاملة،(مرقم آليا ،األردنية

 األنام تعطري امش� مطبوع (األحالم تفسري يف الكالم منتخب = األحالم تفسري - 

 مصطفى ومطبعة مكتبة شركة،سريين بن حملمد ينسب ،)للنابلسي املنام تعبري يف

  .وأوالده احلليب البايب



       
  

 

  ٢٠٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

  م ١٩٤٠ -  ١٣٥٩: الطبع سنة

: الدكتورة: تحقيق، بلحميديل ، ومسلمي الصحيحني البخارتفسري غريب ما يف - 

 – ه ١٤١٥ ،األوىل ط، رةه القا، مكتبة السنة ط،زبيدة حممد سعيد عبد العزيز

  .م١٩٩٥

، سوريا ،الرشيد دار ،عوامة حممد: ق، البن حجر العسقالين، حتقيالتهذيب تقريب - 

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦ األوىل،: الطبعة

حياء إ دار ط ،هيثم خليفة طعيمي: اعتىن به ، بكر الرازيأليب ،احلاوي يف الطب - 

  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ األوىل، ط ، بريوت،الرتاث العريب

  . بريوت، دار الفكرط ،مساعيل حقيإل ، روح البيان- 

، ط الثانيةدار املعرفة، بريوت، ط زغلول النجار، .  السماء يف القرآن الكرمي، د- 

  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦

وإبراهيم  ،وحممد فؤاد عبد الباقي ،أمحد حممد شاكر :تحقيق وتعليقب ،سنن الرتمذي - 

 الثانية، ط ، مصر،ايب احلليبكتبة ومطبعة مصطفى الب شركة مط ،عطوة عوض

  . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥

. د: بتحقيق ، عمرو الداينأليب ، السنن الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة وأشراطها- 

 األوىل، ط ، الرياض،دار العاصمةط  ،رضاء اهللا بن حممد إدريس املباركفوري

  .ه١٤١٦

 دار الكتب العلمية، ط ،غريد الشيخ: بتحقيق ،لمرزوقيل ، شرح ديوان احلماسة- 

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ األوىل، ط ، لبنان،بريوت

 املكتب ط ،حممد زهري الشاويش ،طاألرناؤوشعيب  :تحقيقب ،لبغويل ، شرح السنة- 

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ الثانية، ط ، دمشق، بريوت-اإلسالمي

ة  مكتبط ،أبو متيم ياسر بن إبراهيم: تحقيقب ، البن بطال،ي شرح صحيح البخار- 

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ الثانية، ط ، السعودية، الرياض،الرشد



       
  

 

  ٢٠٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 وزارة ط ،أمحد شاكر: حقيق بتبن أيب العز احلنفي،ال ، شرح العقيدة الطحاوية- 

  . هـ١٤١٨ ، األوىلط ،الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 ط ، مؤسسة الرسالةط ،طاألرناؤوشعيب : تحقيقب ،لطحاويل ، شرح مشكل اآلثار- 

  . م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ ،األوىل

 ، باكستان، دار املعارف النعمانيةط ،لتفتازاينل ،شرح املقاصد يف علم الكالم - 

  . م١٩٨١ - هـ ١٤٠١

 ،اليمامة ،كثري ابن دار ط البغا، ديب مصطفى. د: بتحقيق البخاري، صحيح - 

  .م١٩٨٧ – ه١٤٠٧ ،الثالثة ط بريوت،

  . املكتب اإلسالميط ،لباينألل ،صحيح اجلامع الصغري وزياداته - 

 ،دار إحياء الرتاث العريبط  ، حممد فؤاد عبد الباقي:بتحقيق ،مسلمصحيح  - 

  .بريوت

 – العلمية املكتبة دار، قلعجي أمني املعطي عبد: ق، للعقيلي، حتقيالكبري الضعفاء - 

  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ األوىل،: الطبعة، بريوت

  . بريوت، دار اهلاللط ،)عاد البن القيمجزء من كتاب زاد امل( الطب النبوي - 

دار الكتب العلمية، ط بن العريب، ال عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي، - 

  .نشر دار الباز بريوت،

 دار ط ، العظيم آبادي الصديقيشرف احلقل عون املعبود شرح سنن أيب داود، - 

  . ه١٤١٥ الثانية، ط ،بريوت ،الكتب العلمية

: وخرج أحاديثه، باويعزعبد الكرمي إبراهيم ال: بتحقيق ،لخطايبل ، غريب احلديث- 

  .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ ، دار الفكرط ،عبد القيوم عبد رب النيب

علي حممد : بتحقيق ،لزخمشري جار اهللال ،الفائق يف غريب احلديث واألثر - 

  . الثانيةط ، لبنان، دار املعرفةط ،حممد أبو الفضل إبراهيم ،البجاوي



       
  

 

  ٢١٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 رقم كتبه وأبوابه ،العسقالين بن حجرال ،باري شرح صحيح البخاريفتح ال - 

حمب : قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه ،حممد فؤاد عبد الباقي: وأحاديثه

 دار ط ،عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: عليه تعليقات العالمة ،الدين اخلطيب

  .ه ١٣٧٩ بريوت، -املعرفة 

 دار ط ، السعيد بن بسيوين زغلول:بتحقيق ،يلميلدل ، الفردوس مبأثور اخلطاب- 

  .م١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦ األوىل، ط ، بريوت،الكتب العلمية

 ط ، الرياض، مكتبة الرشدط ،محدي عبد ا�يد السلفي: بتحقيق ،تمامل ، الفوائد- 

  .ه١٤١٢األوىل، 

حممد أنور شاه بن معظم شاه ) أمايل( ،فيض الباري على صحيح البخاري - 

 دار الكتب ط   حممد بدر عامل املري�ي،:بتحقيق ، اهلندي مث الديوبنديالكشمريي

  . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦ األوىل، ط ، لبنان،العلمية بريوت

ط  ، مصر، املكتبة التجارية الكربىط ،لمناويل ، فيض القدير شرح اجلامع الصغري- 

  .ه١٣٥٦األوىل، 

 ، الرتاث يف مؤسسة الرسالةمكتب حتقيق: حتقيق ،ىللفريوز أباد ،القاموس احمليط- 

 الثامنة، ط ، لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالةط ،ُ                   حممد نعيم العرقسوسي: بإشراف

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦

  .وضع حواشيه حممد أمني الضناوي بن سينا،ال ، القانون يف الطب- 

 دار ط،ضبطه وصححه مجاعة من العلماء ،لشريف اجلرجاينل ،كتاب التعريفات- 

  .م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣ ، األوىلط، بريوت،ةالكتب العلمي

 ، مكتبة التوحيدط ،مسري أمني الزهريي :بتحقيق ،نعيم بن محادل ،كتاب الفنت- 

  .ه١٤١٢ األوىلط ،القاهرة

 ، بريوت، دار اجليلط،عبد الرمحن عمرية . د:تحقيقب ،إلجييل ،كتاب املواقف - 

  .  م١٩٩٧ ،الطبعة األوىل



       
  

 

  ٢١١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 ، بريوت، مكتبة لبنان ناشرونط ،لتهانوىل ، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم- 

   م١٩٩٦

علي حسني : بتحقيق ، اجلوزيالبن ،كشف املشكل من حديث الصحيحني- 

  . الرياض، دار الوطنط ،البواب

، بكري حياين: بتحقيق ،لمتقي اهلنديل ،كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال- 

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١ اخلامسة،ط ، مؤسسة الرسالةط ،صفوة السقا

  .هـ ١٤١٤ -  الثالثة: الطبعة، بريوت ،صادر دار ، البن منظور،العرب لسان - 

 مكتبة ط ،حسام الدين القدسي :بتحقيق ،لهيثميل ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد- 

  . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ ،القدسي، القاهرة

 الثانية، ط دار الكتاب العريب، بريوت، ط،القيمبن ال ، مدارج السالكني- 

  .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣

 ط ،يوسف املرعشلي. د: بإشراف ،لحاكم النيسابوريل ،املستدرك على الصحيحني - 

  . بريوت،دار املعرفة

 مكتبة ط ،نظر حممد الفاريايب: بتحقيق ،مسند اإلمام أيب حنيفة رواية أيب نعيم - 

  . هـ١٤١٥ األوىل، ط ، الرياض،الكوثر

د عبد : إشرافو ،وفريقه طرناؤواألشعيب : بتحقيق ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل- 

  . م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١ األوىل، ط ، مؤسسة الرسالةط ،اهللا بن عبد احملسن الرتكي

 وآخرين، اهللا زين الرمحن حمفوظ: ق، حتقيالزخار البحر باسم املنشور البزار مسند - 

 وانتهت م،١٩٨٨ بدأت (األوىل،: الطبعة، املنورة املدينة - واحلكم العلوم مكتبة

  .)م٢٠٠٩

 مؤسسة ط ،محدي بن عبد ا�يد السلفي: بتحقيق ،لقضاعيل ، مسند الشهاب- 

  .م١٩٨٦ – ه١٤٠٧ الثانية، ط ، بريوت،الرسالة

  . املكتبة العتيقة ودار الرتاثط ،عياضللقاضي  ، مشارق األنوار على صحاح اآلثار- 



       
  

 

  ٢١٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 ، اهلند،مي ا�لس العلط ،حبيب الرمحن األعظمي: بتحقيق ،لصنعاينل ، املصنفـ- 

  .ه١٤٠٣ الثانية، ط ، بريوت،املكتب اإلسالمي: نشر

 ط ، حلب، املطبعة العلميةط ،لخطايبل ، معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود- 

  .م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١األوىل 

 دار ط،عبد احملسن إبراهيم، طارق عوض اهللا :بتحقيق ،لطرباينل ،املعجم األوسط - 

  .القاهرة ،احلرمني

الشيخ بيت اهللا بيات، ومؤسسة النشر : بتحقيق ،لعسكريل ،روق اللغوية معجم الف- 

 ط ،»قم« مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بـ ط ،اإلسالمي

  .هـ١٤١٢األوىل، 

 دار ط ، عبد السالم حممد هارون:بتحقيق ،بن فارسال ،معجم مقاييس اللغة - 

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩،الفكر

 ،حممود فاخوري وعبداحلميد خمتار: تحقيقب ،بن املطرزال ، املعرباملغرب يف ترتيب - 

  . هـ١٣٩٩،  األوىلطمكتبة أسامة بن زيد حلب، ط 

حميي الدين ديب : حقيق بت،لقرطيبل ، مسلمتلخيص كتاباملفهم ملا أشكل من  - 

 دار ابن ط ،مستو، ويوسف علي بدوي، أمحد حممد السيد، حممود إبراهيم بزال

  .الكلم الطيبكثري، ودار 

 ، دار إحياء الرتاث العريبط ،لنوويل ، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج- 

  .ه١٣٩٢ الثانية، ط ،بريوت

دار �ضة ط أمحد شوقي إبراهيم، .  العلمي يف احلديث النبوي، د موسوعة اإلعجاز- 

  .م٢٠٠٣،  األوىلمصر، القاهرة، ط

 حممود ،يطاهر أمحد الزاو: تحقيق، بريبن األثال ،النهاية يف غريب احلديث واألثر - 

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بريوت،  ، املكتبة العلمية ط،حممد الطناحي



       
  

 

  ٢١٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 دار ط ،حممد أمحد عبد العزيز: بتحقيق ،بن كثريال ، النهاية يف الفنت واملالحم- 

  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨ ط ،اجليل، بريوت

http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=٠٣-

٠٠٦٦ -٠٢  

    http://www.elazayem.com/a(٣٧).htm  

    ٠/١٣٠٠/http://www.alukah.net/sharia ــ

http://www.phys٤arab.net/vb/showthread.php?t=٢٤٦٤   

http://www.youtube.com/watch?v=٨HwsQxzHBbo    

http://rasaelnoor.blogspot.com/٢٠١٢/٠٥/blog-

post_٨٨٠٣.html    

http://cupping.khayma.com/fourmix.htm   

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/fi%٢٠atto

urate%٢٠attibi/Menu١.php  

  

  

  

  



       
  

 

  ٢١٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

  فهرس املوضوعات

  

  الصفحة                                         وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاملوض           

  

١-

  ١٦١ص...............................................................مقدمة

  ١٦٤ص...........الزمان تقارب عن الكالم فيها وقع التي األحاديث: أوال -٢

  ١٦٨ص.........................العرب لغة في الزمان تقارب مفهوم: ثانيا -٣

   فهم ضوء في الشريف الحديث في الزمان تقارب من المراد: ثالثا -٤

َّ       شراحه   ١٧٠ص .................................................... ُ

  ١٧٠ص......................... ...الرؤيا حديث في الزمان اقتراب: أوال -٥

  ١٧٦ص........ ...............................................تعقيـب -٦

  ١٧٩ص..............................الفتن حديث في الزمان تقارب: ثانيا -٧

  ١٨١ص..........................................................تعقيب -٨

  ١٨٦ص...........................الزمان تقارب في اإلعجاز ارأسر: رابعا -٩

  ١٨٦ص...................................... األول من وجوه اإلعجاز-١٠

  ١٩٣ص.......................................اإلعجاز وجوه من الثاني -١١

  ١٩٦ص......................................اإلعجاز وجوه من الثالث -١٢

  ٢٠٢ص.......................................لإلعجاز جديدان وجهان -١٣

 النتائج أهم فيها خاتمة -١٤

  ٢٠٥ص..............................والتوصيات



       
  

 

  ٢١٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابعالراملجلد 
 

 أحاديث تقارب الزمان
                        ِ
َ َُّ ِ َّ                                          بني داللة اللغة، وفهم الرشاح، وأرسار اإلعجاز ُ ُّ ْ 

 المصادر قائمة -١٥

  ٢٠٧ص.........................................والمراجع

 فهرس -١٦

  ٢١٤ص.............................................الموضوعات


