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 عمر حداد
 هجري  2/1/1430 -ميالدي  28/12/2008 اتريخ اإلضافة:

       36زايرة: 

 
نتائج التالزُم بني الزمان واملكان حقيقة ِمن حقائق الفكر، واحلياة اإلنسانية، وجتارب اإلنسان، وهي حقيقة ال حتتاج إىل برهان أدق مَن ال

ينتهي إىل نتيجة حتميَّة، ومهما   -شوط من أشواط العمل اإلنساين، فأيُّ عمل من أعمال اإلنسان يف جمتمعه ويف أي بيئة  احلاصلة بعد كل
تعدد كان نوع هذه النتيجة أو لوهنا ودرجتها فهي هناية "موقوتة" لعمل ما سبقها، ويف ضوء هذه احلقيقة تَ ت ََعدَّد األعمال وختتلف، وكذلك ت

 ت والنتائج.وختتلف النهااي
 

حملدودة ولكن التالزم بني الزمان واملكان يف منهاج اإلسالم حقيقة مضيئة ابهرة، فإذا كان الزمان واملكان وعاًء لعمل اإلنسان ومشوار حياته ا
وجماالً لإلنسان يف عقيدته  يف عاََل الدنيا، فإنَّ اإلسالم جيعل من وعاء الزمان واملكان مواطن اختبار لإلرادة، ومواضع أتمُّل للعقل والوجدان،

مظاهر احلياة يف هذه الدنيا، وإمنا أبعد من ذلك؛ ألنَّ اإلسالم جيعل  وعمله، تَ َتَحقَّق فيه أخطر النتائج لعالقتها مبصريه، وهو جمال ليس غايته
ج اإلسالم سبيل للمسلم إىل عاََل ال يفىن بعد مَن الدنيا قنطرة إىل اآلخرة، ومزرعة حلياة خالدة بعد املوت؛ وهلذا، فإن الزمان واملكان يف منها 

التالزُم بني  املوت، وهو عاََل: إما جنة، وإما انر، اجلزاء فيه على حسب النِ يَّة والعمل، والعقيدة والعمل الذي يطابقها ويوافق مراميها، وكأنَّ 
بني الوعاء وما يوضع فيه، أو يدور يف جماله احملدود من خري أو الزمان واملكان يقاِبُله تالزم بني عهد الضمري وسلوك املسلم، وكأنه التوافق 

ز شر ما يقدمه املسلم يف واضحة، يف توقيت كل أمر وكل شيء مبيعاد، ويف دور موكل به كلُّ خملوق، وإذا كان وعاء الزمان واملكان هو َحي ِ 
جيعل لألعمال غاية ومعىن  -صلَّى هللا عليه وَسلَّم  -عة هللا ورسوله ما وكِ ل به كلُّ خملوق من أعمال وأقوال، فإنَّ ارتباط هذه األعمال بطا

 وقيمة، كلما جيعل للزمان واملكان معىن وغاية وقيمة، وليس جمرد حركة زمانية، أو دورة مكانيَّة.
 

ى ِمن جُمَرَّد الدََّورَان يف اختالف اللَّيل غاية ِلذاهتا، وإمنا هي حركة مسخرة لغاية أمس - يف العقيدة اإلسالميَّة -فحركة الزمان واملكان ليسْت 
 والنهار، وما قيمة احلركة يف أيِ  مقياس عقلي إن ََل تكْن تستهدف غاية؟!

 
كة الزمانية فإذا كانت الغاية هي أتمُّل عظمة هللا يف خملوقاته، وكسبيل إىل مزيد من اإلميان ابهلل الواحد القادر اخلالق العظيم، فقد صارت للحر 

َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ } وقد يكون لذلك حكم كثرية ال نعلمها، هللا أعلم هبا؛ يقول جل شأنُه: كانية إًذا قيمة تعلو على أيَّة قيمة أخر،،وامل
ُتَسبِ ُح [، }1{ ]احلديد: ْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيمُ َسبََّح ّلِِلَِّ َما يف السََّماَواِت َواأْلَ [، }44{ ]اإلسراء: ُيَسبِ ُح ِبَْمِدِه َوَلِكْن اَل تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ 
[، تشري اآلايت إىل 38{ ]فصلت: ُيَسبِ ُحوَن َلُه اِبللَّْيِل َوالن ََّهاِر َوُهْم اَل َيْسَأُمونَ [، }44{ ]اإلسراء: َلُه السََّمَواُت السَّْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ 

ا موضع للتأمُّلأنَّ الزَّمان واملكان مَن امل واالعتبار، ولينتفع هبا اإلنسان، وير، فيها قدرة هللا؛  خلوقات ال ي َخَلَقها هللاُ لُِتَسبِ ح ِبمده، كما أهنَّ
ُ ِمْن َشْيءٍ َأَوََلْ يَ ْنُظُروا يف َمَلُكوِت السََّماَواِت َواأْلَ [، }115{ ]البقرة: َوّلِِلَِّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِربُ : }-سبحانه وتعاىل  -يقول  { ْرِض َوَما َخَلَق اّلِلَّ

الشَّْمُس [، }67{ ]يونس: ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوالن ََّهاَر ُمْبِصًرا ِإنَّ يف َذِلَك آَلَاَيٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعونَ [، }185]األعراف: 
 [.6، 5{ ]الرمحن: َيْسُجَدانِ  َوالنَّْجُم َوالشََّجرُ  * َواْلَقَمُر ِبُْسَبانٍ 

 
تُ َها َوَما ِعْنَد اّلِلَِّ ولكن املسلم مطالب أبالَّ تلهيه الدنيا وما فيها عْن َمِصريه األبقى يف اآلخرة، } نْ َيا َوزِين َ َوَما ُأوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع احْلََياِة الدُّ

 [.60{ ]القصص: َخرْيٌ َوَأبْ َقى َأَفاَل تَ ْعِقُلونَ 
 

 -سبحانه  -ه فحركة النُّجوم والكواكب، واللَّيل والنَّهار، وتعدُّد بيئات اإلنسان يف األرض وتنوعها، إمنا هي دالئل قُدرة هللا، وآايت ِمن آايت
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اد إميانه قوة، وتلك جيب أن تكوَن مصدرًا للُمْؤِمن ِمن مصادر التفكري يف صفات هللا، وقدرته البادية يف خملوقاته، ومصدرًا يتأمله املؤمن، فيزد
هي الغاية مَن هي الغاية مَن الزمان واملكان يف منهاج العقيدة اإلسالمية، وهي أن يكوَن النََّظر مصدرًا يتأمله املؤمن، فيزداد إميانه قوة، وتلك 

آايت هللا يف ملكه، وآية على رمحته الزمان واملكان يف منهاج العقيدة اإلسالمية، وهي أن يكون النظر إىل الزمان واملكان على أهنما آية من 
 ابألعمال الصاحلة. -سبحانه  -ال ي وسعْت كلَّ شيء، وسبيل إىل التناُفس يف طاعة هللا وعبادته، والت ََّقرُّب إليه 

 
 [.20{ ]لقمان: َمُه ظَاِهَرًة َواَبِطَنةً َأََلْ تَ َرْوا َأنَّ اّلِلََّ َسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نِعَ }

 
 من دالئل التدبري احملكم:

واملكان،   وتبدو قدرة هللا يف خملوقاته للمؤمن، فيهتدي إىل أدقِ  نظام، وأرقى أسلوب، وأمجل تكوين، وأروع توجيه؛ كلَّما َنَظر يف حركة الزمان
صاء؛ بل إنَّ تعبري اللُّغة عِن اجلمال، والنظام يف حركة الزمان واملكان؛ إمنا هو تعبري كمثل من أمثلة خملوقات هللا، ونعمه ال ي ال يبلغها اإلح

 حمدوٌد ِبدود اللُّغة القاِصرة عِن الوصف، مهما بلغت من البالغة والشاعرية واملنطق.
 

ة والتناسق يف تدبري حمكم، ال أيتيه الباطل من ومن دالئل النِ ظام واجلمال يف حركة الزمان واملكان، والتنوُّع مع التخصيص والتعميم، واملنفع
بيع؛ بني يديه وال من خلفه، هنالك النَّسيم واهلواء الطلق، واهلواء الصحراوي القوي، وهناك هواء اخلريف، وهواء الشتاء والصيف، وعبري الر 

يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل  ِإنَّ ولكن هنالك أيًضا األعاصري والطوفان والسيول والعواصف اجلاحمة، والرعد والربق؛ }
ُ ِمَن السََّماِء ِمْن مَ  َفُع النَّاَس َوَما أَنْ َزَل اّلِلَّ َدابٍَّة  اٍء فََأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكل ِ َوالن ََّهاِر َواْلُفْلِك الَّ ِي جَتِْري يف اْلَبْحِر مبَا يَ ن ْ

َوُهَو الَِّذي يُ ْرِسُل الر اَِيَح ُبْشًرا َبنْيَ يََدْي [، }164{ ]البقرة: َوَتْصرِيِف الرِ اَيِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر َبنْيَ السََّماِء َواأْلَْرِض آَلَاَيٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقُلونَ 
َلٍد َميِ ٍت فَأَنْ َزْلَنا ِبِه اْلَماَء فََأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِ  الثََّمَراِت َكَذِلَك ُُنْرُِج اْلَمْوَتى َلَعلَّكُ  َرمْحَِتِه َحَّتَّ ِإَذا َأقَ لَّْت َسَحااًب ثَِقااًل ُسْقَناهُ  { ْم َتذَكَُّرونَ لِب َ

َناُكُموُه َومَ [، }57]األعراف:  َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم [، }22{ ]احلجر: ا َأنْ ُتْم َلُه ِبَازِِننيَ َوَأْرَسْلَنا الر اَِيَح َلَواِقَح فَأَنْ َزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء فََأْسَقي ْ
لُِنْحِيَي ِبِه بَ ْلَدًة  *ا َوُهَو الَِّذي َأْرَسَل الر اَِيَح ُبْشًرا َبنْيَ يََدْي َرمْحَِتِه َوَأنْ َزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورً  * اللَّْيَل لَِباًسا َوالن َّْوَم ُسَبااًت َوَجَعَل الن ََّهاَر ُنُشورًا

ًتا َوُنْسِقَيُه ِمَّا َخَلْقَنا َأنْ َعاًما َوَأاَنِسيَّ َكِثريًا  [.49 - 47{ ]الفرقان: َمي ْ
 

البتالء أِو [، وقد أتيت من أجل ا117{ ]آل عمران: َكَمَثِل رِيٍح ِفيَها ِصرٌّ َأَصاَبْت َحْرَث قَ ْوٍم ظََلُموا َأنْ ُفَسُهمْ وقد أتيت الريح للِعقاب؛ }
ُتْم يف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن هِبِْم ِبرِيٍح طَيِ َبٍة وَ االختبار أو العقاب أيًضا؛ } َفرُِحوا هِبَا َجاَءهْتَا رِيٌح َعاِصٌف ُهَو الَِّذي يَُسريِ ُُكْم يف اْلرَبِ  َواْلَبْحِر َحَّتَّ ِإَذا ُكن ْ

َنا ِمْن َهِذِه لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاكِ َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِ  َمَكاٍن َوظَنُّوا  ت َ يَن لَِئْن َأْْنَي ْ ُْم ُأِحيَط هِبِْم َدَعُوا اّلِلََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِ  [، 22{ ]يونس: رِينَ َأهنَّ
ْقِبَل َأْوِديَِتِهْم قَاُلوا َهَذا َعاِرٌض ُِمِْطُراَن َبْل ُهَو َما اْست َعْ } ُتْم َأْن [، }24{ ]األحقاف: َجْلُتْم ِبِه رِيٌح ِفيَها َعَذاٌب َألِيمٌ فَ َلمَّا رََأْوُه َعاِرًضا ُمْست َ َأْم َأِمن ْ

َنا بِِه تَِبيًعايُِعيدَُكْم ِفيِه اَترًَة ُأْخَر، َفرُيِْسَل َعَلْيُكْم قَاِصًفا ِمَن الر ِيِح فَ يُ ْغرَِقُكْم مبَا َكَفْرُُتْ ُثَّ اَل جتَِ   .[69{ ]اإلسراء: ُدوا َلُكْم َعَلي ْ
 

{ ُهَو الَِّذي يُرِيُكُم اْلرَبَْق َخْوفًا َوَطَمًعا َويُ ْنِشُئ السََّحاَب الثِ َقالَ وِمن ألوان املنفعة ال ي جينيها اإلنسان فيما خلق هللا من نعم: السحاب؛ }
َلٍد َميِ ٍت فَأَنْ َزْلَنا ِبِه اْلَماءَ َحَّتَّ ِإَذا َأقَ لَّْت َسَحااًب ثِ [، }12]الرعد:  َأََلْ تَ َر َأنَّ اّلِلََّ يُ ْزِجي َسَحااًب ُثَّ يُ َؤلِ ُف [، }57{ ]األعراف: َقااًل ُسْقَناُه لِب َ

َنُه ُثَّ جَيَْعُلُه رَُكاًما َفََتَ، اْلَوْدَق ََيُْرُج ِمْن ِخاَلِلِه َويُ ن َزِ ُل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجَبالٍ  ِفيَها ِمْن بَ َرٍد فَ ُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء َيَكاُد  بَ ي ْ
 [.43{ ]النور: َسَنا بَ ْرِقِه يَْذَهُب اِبأْلَْبَصارِ 

 
وم الَقهَّار، وهو املَُهْيمن الَقيُّ  -سبحانه  -يف تصريف خملوقاته على حسب إرادته، فهو  -سبحانه  -ويف هذه اآلية الشريفة بيان لقدرة هللا 

 الرحيم الذي يرحم َمن يشاء من عباده، وهو اخلالق األعظم.
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 نعمة وحكمة للتذكري والتأمُّل:

نيا وهللا جعل الزمان واملكان آية ِمن آايته، وعربة ألويل األلباب، فيهما اختالف؛ ولكنَّهما مسخران لغاايت تنفع اإلنسان املؤمن يف الدُّ 
ا اإلنسان الشكر هلل، وإذا اجته إىل هللا بقلٍب سليم، وأخلص العبادة هلل، وأعمل فكره يف أتمُّل هذه املخلوقات واآلخرة، إذا أحسن هذ

جَيِْري أِلََجٍل ُمَسمًّى  يُوِلُج اللَّْيَل يف الن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهاَر يف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ العظيمة ال ي َسخَّرها هللا، وذللها لإلنسان؛ }
ُ رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما مَيِْلُكوَن ِمْن ِقْطِمريٍ  [، ويف اآلية الشريفة إشارة إىل اآلخرة، فالدنيا زائلة، 13{ ]فاطر: َذِلُكُم اّلِلَّ

س والقمر غري دائمني خالدين، وإمنا مها مسخران ألجٍل مسمى يعلمه هللا وهلا وقت معلوم هلل تنتهي عنده، هو وقت الساعة؛ ولذلك فالشم
َهانِ وحده؛ } اَبنِ  * فَِإَذا اْنَشقَِّت السََّماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدِ   [.38، 37{ ]الرمحن: فَِبَأيِ  َآاَلِء رَبِ ُكَما ُتَكذِ 

 
الزَّمان خمتص بدور، واملكان له دور؛ ولكنهما مسخران لكلِ  البشر؛ مؤمنني، هنالك التخصيص يف خملوقات هللا، والتعميم فيما سخرها له، ف

؛ وذلك ألنَّ وكافرين، فُهما ِمن آايت نعمه وابتالئه؛ إذ إنَّ املؤمن تزيده النعم إميااًن، بينما الكافر جاحد لنعم هللا، فهو خاسر دنياه وآخرته
وإىل املزيد من العبادة والتقو،، كان شكره وعبادته جزاء حسًنا له يف اآلخرة، أمَّا الكافر فله املؤمن كلَّما اهتد، إىل الشُّكر هلل على نعمه، 

 عذاب أليم؛ حيث خسر مصادر اهلداية يف الدنيا، فهو يف اآلخرة يلقى اخلسران املبني.
 

 ختصيص يف وظيفة الزمان واملكان:
دور العباد جتاه املعبود،  -جل وعال  -هو دور املخلوق ابلنسبة إىل اخلالق  فلكل دوره؛ وتعميًما للفائدة، يقابله ختصيص من نوع آخر، 

 فإذا امتثَل العبد ألمر ربه، فاز فوزًا عظيًما، وإذا احنرف عن طاعة خالقه، واتَّبع هواه، فقد ضل ضالاًل بعيًدا.
 

عل الزمان واملكان آية كرب، على النظام الفريد الذي ج -سبحانه  -وإذا كان التخصيص والتعميم يف خْلق السموات واألرض، فإنَّ املوىل 
 -كما يقول بعض املفكرين   -ال َيتل ، والتناسق العظيم الذي يبهر العقول والقلوب واألفئدة؛ متجيًدا هلل، وثناء عليه، فحركة الليل والنهار 

كرين وامللحدين واملكابرين، فهذا النظام الدقيق املستمر طوال آية على نظام دقيق، يستدعي اإلميان ابهلل أكثر ِما تستدعي املعجزة إميان املن
 سبحانه وتعاىل. -هو أكرب من املعجزة يف بالغتها، وإشارهتا إىل اخلالق  -الدهور والعصور 

 
ده، فالزمان واملكان وعلى رمحته بعبا -سبحانه  -هذه احلركة املستِمرَّة الدقيقة يف سري األفالك هي أبلغ دليل على وجود هللا، وعلى قدرته 

َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن ََّهاَر َآيَ َتنْيِ لينتفَع هبا اإلنسان، ولتكون عربة ألويل األبصار واأللباب؛ } -سبحانه  -ِمن نَِعم هللا على اإلنسان، قد َسخََّرها 
ت َغُ  ب ْ ِننَي َواحلَِْسابَ َفَمَحْواَن َآيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا َآيََة الن ََّهاِر ُمْبِصَرًة لِت َ ْعَلُموا َعَدَد السِ   -[، وكما أنَّ هللا 12{ ]اإلسراء: وا َفْضاًل ِمْن رَبِ ُكْم َولِت َ

املكان والزمان متكاملنِي يكمل كل منهما اآلخر، ويؤثِ ر كل  -سبحانه  -جعل الزمان نعمة ِمن نعمه على اإلنسان، فقد جعل  -سبحانه 
يف هذا التأثري منطقة لإلنسان ورمحة به، وإذا كنَّا ال نتصوَّر الزمان بغري مكان، فال نتصور املكان بغري  -ه سبحان -منهما يف اآلخر، وجعل 

ال صورة زمانية، ومها جمال للِعبادة، وإشارة واضحة إىل عظمة اخلالق، وإىل أن واجب املخلوق أن يشكَر هللا على هذه النعم الكثرية ال ي 
َدابٍَّة َوَأنْ َزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َق السََّماَواِت ِبَغرْيِ َعَمٍد تَ َرْوهَنَا َوَأْلَقى يف اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْن مَتِيَد ِبُكْم َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِ  َخلَ حيصيها عقل إنسان؛ }

َنا ِفيَها ِمْن ُكلِ  َزْوٍج َكِريٍ  ت ْ  َسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة َأََلْ تَ َرْوا َأنَّ اّلِلََّ [، }10{ ]لقمان: فَأَنْ ب َ
 [.20{ ]لقمان: َواَبِطَنةً 

 
ياة رمحة من هللا ونعمة؛ ألن هذا النظام يف ِدقَّته وإتقانه من أسباب استمرار ح -ونظام الكون فيما ير، اإلنسان من نظام الزمان واملكان 

يا على هذه اإلنسان الدنيوية، وصالحيتها للعيش، وإمكان التََّمتُّع ِبرياهتا، ولو َل يكن هذا النظام اإلهلي قائًما، ملا استطاع اإلنسان أن حي
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أنَّ هذه الدنيا األرض، وملا استطاع أن يعمَل ويُ َفكر، وينال نصيًبا مَن الراحة بعد عناء العمل، وال شك أن حركة الزمان واملكان تشري إىل 
 فانية، وإىل أن حياة اإلنسان حمدودة، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، فاألفالك تسري على نظام دقيق إىل أجل مسمى، وكذلك حياة اإلنسان

الن ََّهاَر يف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ  َأََلْ تَ َر َأنَّ اّلِلََّ يُوِلُج اللَّْيَل يف الن ََّهاِر َويُوِلجُ يف األرض، هلا أجل حمتوم، ال مفر منه وال مهرب؛ }
 [.29{ ]لقمان: جَيِْري ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى َوَأنَّ اّلِلََّ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ 

 
ت واألرض آايت من آايت هللا، وكذلك جيب أن يتأمََّل اإلنسان يف حركة الزمان واملكان أتمُّل العابد املسبِ ح الشاكر هلل، فكل ما يف السموا

َوَلُه احْلَْمُد يف السََّماَواِت  *َفُسْبَحاَن اّلِلَِّ ِحنَي متُُْسوَن َوِحنَي ُتْصِبُحوَن تشري إىل عظمة اخلالق، وافتقار املخلوق إىل هللا املنعم املتفضل؛ }
اَيتِِه َمَناُمُكْم اِبللَّْيِل َوالن ََّهاِر َوابِْتَغاؤُُكْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ يف َذِلَك آَلَاَيٍت ِلَقْوٍم َوِمْن آَ [، }18، 17{ ]الروم: َواأْلَْرِض َوَعِشيًّا َوِحنَي ُتْظِهُرونَ 

 [.23{ ]الروم: َيْسَمُعونَ 
 

نور وضياء، وفيهما وتشري آايت مَن القرآن الكري إىل أنَّ الزمان واملكان من آايت هللا، وإهنما من نِعم هللا ال ي ال تعدُّ وال حتصى، فيهما 
نيا إىل زوال، وأنَّ اآلخرة هي اخلري األبقى؛ } ُهَو الَِّذي َجَعَل جمال للتفكري العقلي، وإعمال الفكر يف خملوقات هللا؛ على أنَّ الغاية يف الدُّ

ْعَلُموا َعَدَد السِ ِننَي َواحلِْسَ  ُ َذِلَك ِإالَّ اِبحْلَقِ  يُ َفصِ ُل اآْلَاَيِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُموَن * ِإنَّ يف الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّرَُه َمَناِزَل لِت َ اَب َما َخَلَق اّلِلَّ
ُ يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض آَلَاَيٍت لَِقْوٍم يَ ت َُّقوَن  نْ َيا َواْطَمأَنُّوا هِبَا ِإنَّ الَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن لَِقاءَ  *اْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َوَما َخَلَق اّلِلَّ اَن َوَرُضوا اِبحْلََياِة الدُّ

َوَآيٌَة هَلُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه الن ََّهاَر فَِإَذا ُهْم ُمْظِلُموَن [، }8، 5]يونس:  {ُأولَِئَك َمْأَواُهُم النَّاُر مبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ  * َوالَِّذيَن ُهْم َعْن َآاَيتَِنا َغاِفُلونَ 
َبِغي هَلَا َأْن تُْدِرَك  *َواْلَقَمَر َقدَّْراَنُه َمَناِزَل َحَّتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدِي  *َوالشَّْمُس جَتِْري ِلُمْست ََقرٍ  هَلَا َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم *  اَل الشَّْمُس يَ ن ْ

 [.40 - 37{ ]يس: يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل َساِبُق الن ََّهاِر وَُكلٌّ 
 

الزَّمان واملكان تذكريًا دائًما لإلنسان بعظمة اخلالق، ورمحته، وكرمه، فالزَّمان واملكان يف  -سبحانه  -أن َجَعل  وِمن نعمة هللا على اإلنسان:
وكما يشريان إىل دقَّة النِ ظام، وإحكام احلركة، فهما أيًضا  متناول العقل اإلنساين واحلواس اإلنسانية، ومها احلركة الدائبة يف عالمة الشهادة،

ة لياًل وهنارًا؛ يشريان إىل رمحة هللا يف اختالف اللَّيل والنهار؛ إذ اإلنسان حيتاج إىل الليل للراحة، وحيتاج إىل النهار للعمل، ولكن العبادة جائز 
 جل وعال. -ادته، يف الدنيا ويف اآلخرة، وهي واجب املخلوق جتاه اخلالق ألنَّ العبادة هي وظيفة اإلنسان املصريية، ففي العبادة سع
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