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 ألفاظ الزمف ودالالتها في شعر أبي العتاهية 
 أ.ـ.د. ثائر سمير حسف الشمري

 جامعة بابؿ / كمية التربية األساسية
مػف ثرػه كرزػه  ػ   ، والفالسػف  والككمػاو والرػءهاو ةارػ ، لمػا لػ ومػا زػزاؿ مرػاه ااممػاـ العػاة  امػ كاف الزمف  

نػوف لػػ   ػ  كػػؿ معاسػػر  زمكػػف  ػػض العظػه  عمػػا ، لػ ا الرػػم  ورز ػ   عسػاف،  ِرػمة   الػػزمف راإكزػاممـ ومفكزػػهاـ ، عػػهااـ زمطهو
، وثسػػمروا ال ػػوؿ كػػوف رػػز اع ممءم ػاع رػػ  والو ورػفوأ،  ػال زمه ف ةػػالؿ  مسػػفاممـ وككممػـ ونرػػا ااـ ػػف ارػاهأ وث ءالػػ  مػ رزفممكػاو 
االلػ  ثكزػاة  مػ  نػووة مػ رزهأ ، و ػ   لػؾ كمػ  ثف رءهػمـ رػالي  ػ   لػؾ الورػؼ ،ولزف جواعر  كمما مف اوف اسػمرعاو، ممعا ز 

    كزاة الرره. 
 زػػوة الػػ ع وهػػػ  ال ػػاام   ػػاووا الػػزمف ممازػػااع ممرػػالع لكزػػاممـ، وكاعػػت الء ا ػػا االوه زػػ   عسػػر  ولػػ  اوه   هزؽ ػػاإ

، ( مروه الزمف مع  ال هف السااة نرؿ المزالا    روهة كا ف م اة او ال ع ةمؽ العػاه والمػواو والمػاوثككامما    ثرءاهأ
وزرػػؼ اهسػػطو طػػالزة الػػزمف رػػ ككـ الككمػػاو شعػػ  زكرػػؼ كػػؿ رػػ و، وزػػهق سػػولوف ثعػػ  زظمػػه الك ز ػػ ، ثمػػا سػػزموعزاة 

وهرا، وز وؿ  ع  رزوجزعزة وع  زكرؼ الغطاو  ػف كػؿو رػ و، وزػهق زورزػاة ثف الػزمف   زجءؿ ل  ثسعاعا ممزوؽ كؿو ر و وهراع 
 .  (1 و وكمزة ول  ثع  زما اشزاـ والمزال والا الءاال  والرمسـ ال ع زااوع الجهاح، وز اب س

اػو الرػ و الممةفػ   –ثو الزمػاف  –و زما زمءمؽ رالرا ه الءهر ،   ا كاف ا م ػااأ نرػؿ اإسػالـ   هاسػةاع رػ ف الػااه 
واهث وهاو نعػػاع المػػوت، كزػػث زسػػمط   مػػ  الموجػػواات وزكزممػػا ولػػ   ػػاـ، ثو ثف الػػااه اػػو ال ػػوة الما مػػ  المػػ  مسػػرب الكػػ

 . ( 2  وه الموجواة    الطرزء ((زءز  ومهمرط ر عواع الره الطر
زف الرػا ه الفػهؽ رػمعا ا ا، واعاؾ هثع مفػااأ ثفو   وكاعت ممؾ اش كاه مهاوا الرءهاو الءهب مع   لؾ الونت وكم  زو 

، لػ ا ( 3 فمءمػ ((ف    مونفممػا ازاو الػزمف ورػاوه هاوا ث ءػاؿ  عػااما  ػف ث ءػاؿ ك ز زػ  ثو مالمراع والرا ه الممةمؼ زكم
كاف ثرو الءمااز  ثكا الرءهاو المرا زف    ورؼ الزمف مػف كزػث الكرػهة، ومػف كزػث الػاالالت المػ  مطػهوؽ لمػا كمػا سػعهق 

    ركرعا ا ا. 
ولػ  مءػاا الاهاسػات والركػوث  رػاهةمػف اإ –االالت ثلفاظ الزمف    رػءه ثرػ  الءماازػ نرؿ المطهؽ ل –ولكف الرا لعا 

 كهة الزمف مف الوجوأ المةممف ، و    لؾ ما زؤكا ما  ارعا ولزػ  مػف ااممػاـ العػاة  مومػاع، والمفكػهزف رءعػاوزعمـ الم  معاولت 
 .( 4 كمما  م  وج  ةاص رالزمف وم رزهأ    كزاة الرره

 مػ   – مػف وجػوأ  ازػاة –، كرػهة مػاؿو ( 5 ولػ  كرػهة وهوا لفظػ  الػزمف ومهاا اممػا  ػ  ال ػهاف الكػهزـ راهةكما مجاه اإ
ػػا زءػػزز الاهاسػػ  اػػ أ وزءطزمػػا رءػػااع  وعسػػاعزا  مز ػػاع، ومػػف ممػػؾ اشلفػػاظ  ااممػػاـ الػػ ات الءمزػػ  رػػالزمف، ورالمػػال   ػػاف  لػػؾ ممو

، اشمة، الغا، المزؿ، العماه،  ، الونت والزمف(، وا أ اشلفػاظ كممػا المػ  وهات الرراح، الرمه، السع ، الكوؿ السا  ، الزـو
جااا مارم   ػ  رػءه ثرػ  الءماازػ  ،  هػال  ػف لفظػ   الػااه(،  كرزػهاع مػا كػاف الرػا ه زػهاا المفظػ  اػ أ    ال هاف الكهزـ، ع

   الانز   ، و لؾ ما زؤكاأ الرا ه عفس     نول  م   رءهأ،   ا كاف   الااه( زمرؿ الزمف لاز  ر جزا   كا   ، ورمفرزال
 هػػػػػػػػػِؿ الػػػػػػػػػدهُر اال ليمػػػػػػػػػٌة ثػػػػػػػػػـ يوُمهػػػػػػػػػا

 
 (6 شػػػػػهٌر الػػػػػ  شػػػػػهرِ وحػػػػػوٌؿ الػػػػػ  حػػػػػوٍؿ و  

 
زمػاف زرػءه رػ  كػؿ وعسػاف ثو ثكره العاة جمم  ، وزرءهوف رزومػ  ، وثمسػ ، و ػاأ، وال وعسافكؿ والزمف زرءه ر    

 .  ( 7  م     المسم رؿ الرءزا مع  وال هزبزسركؿ ما مه  مع  وما 
ؿ ما زم اعا    رءه ثر  الءمااز   زما زةص الزمف، او ممػؾ العظػهات والػ ّو المءرزػه  –هؤق المرػاؤمز  ثفو ثوو  –وف رػ

،  زه مطم ف ل ،  م   ز   مسف  ةار ، ل ا كاف كهزراع  م   ػاـ ورػااو مفاؤلػ  رػ ، عارػكاع الزمف كرزهاع ما عجاأ عانماع  م  
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لػػف زػػاـو طػػوزالع ، رسػػرب طرزءػػ  الػػزمف الػػ ع ا مػػاا  مػػ  المغززػػه ونمػػب  -رهثزػػ  –رءػػاـ اال مػػهاه رسػػهوهأ، شف  لػػؾ السػػهوه 
 اشموه مف كاؿ ول  كاؿ.

، زءروػػه  ػػف  ػػ  رءػػض رػءهأ -مػرالع  –وا  ا ثهاعػا االسػػماالؿ  مػ  رءػػض ممػػؾ الػهؤق المرػػاؤمز   ػػ  رػءهأ، لوجػػاعا ثعػػ  
ما زػ  ،  مػـ  مػ   النػ  وطزػاة مػ  المػهو ممع مروف  ػ  طرزءػ   النػاممـ االج –مف وجم  عظهأ  – اـ ر م  رالعاة ؛ شعمـ 

 ، ومسالم ، و م  الءكة مف  لؾ ممامػاع كػزف مم مػب اشكػواؿ مءػ  سػمرزاع ،  مػـ زع مرػوف وزمغزػهوف  عػ  كزعما م  ِرؿ  الاعزا  مز
 م  مغزه الزمف واع الر  ، و لؾ واهّ    نول  

 مػػػػػا الإػػػػػاُس اال مػػػػػا الػػػػػدإيا و ػػػػػاحبها
 

 ( 8 فكيػػػؼ مػػػا اإيمبػػػْب يومػػػًا بػػػ  اإيمبػػػوا 

 
اكػاق هؤاأ السػمرز   زمػػا زمءمػؽ رػالزمف،  فػ  الونػػت رمػػا سػز م ،  ورػكومت رػكوؾ ثرػ  الءماازػػ  رالمسػم رؿ، و ػاـ ر مػ 

 ال ع زءمـ  ز  ر فو اشمة ماٍض ال زمكف هاوأ، عهاأ زءمف  ف  اـ ر م  مف زـو  ا نا الع 
 ُأضػػػػػػيُا مػػػػػػػف الُعْمػػػػػػر مػػػػػػػا فػػػػػػي يػػػػػػػدي

 
 ِِ وأطػػػػػُؿُمُ  مػػػػػا لػػػػػيس لػػػػػي فػػػػػي يػػػػػد 

 
 َردُّهُ  يأرى األمػػػػػػػػػػػػػػػػَس  ػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػاتإ

 
 ( 9ولسػػػػػػُب قمػػػػػػ  ِثيػػػػػػٍة مػػػػػػف  ػػػػػػِدِممِ  

 
وزهق رءهمـ ثف المطمو  لممسم رؿ زمـ  ف طهزؽ الو   ر سهع ممػا زػمـ االلمفػات ولػ  الماهػ . رػـ زرػرّ اػ ا المزػؿ 
   كزامعػا رػاهةاع ونوز،ػا،  شععػا عءػزش  ػ  رػكوكعا ومةاو عػا وموجسػامعا وامالعػا كػوؿ المسػم رؿ ثكرػه ممػا عءػزش  ػ   كهزامعػا 

ز   كمكعػ  مؤ زػ  لسعسػاف؛ شعمػا م وجػا  عرػهاع مػف الكزػهة، وال مػؽ  ػ  الكزػاة اإعسػاعز  ومجاهرعا الهااع ، ونا مظمه ا أ الك 
 11) . 

ولءؿو    الهثع ا ا ما زعطرؽ  م  رءوه ثر  الءمااز  ومفكزهأ،  طالما زمممكػ  وكسػاة م سػاوع مػف ا مػ ، لػ ا كػاف 
را ماع رالروهة ا أ، عظػهاع لطرزءػ  كزامػ  المػ  كاعػت ممغزػهة كرزهاع ما زهاا ةو   مما سز م ، ولءمو  مم و  مف الزمف ما جءم  مم

 ومم مر  كما او مءهوؼ مف سزهم .
،  –ثرػالع  -وهروما كاف رػكو  رػالزمف المسػم رم  عارءػاع  مػف الوانػ ، رمءعػ  ثفو الرػا ه لػـ زكػف زمةزوػؿ ثو زػاو   المرػاـؤ

اع مءػ ، وهرومػػا  ػ  الرزػت ا مػ  مػػا زػاؿ  مػ  ك ز ػ  مةالفػػ  ثع ثعػ  لػـ زكػف ممطزوػهاع كػػارف الهومػ  مػرالع، رػؿ كػػاف الػزمف مءاعػا
 الزمف مء  

 اذا مػا اإيضػ  يػػوـٌ بػفمٍر فيمػُب  ػػد
 

  (11 أِمإػػػػػػػُب أذاُه أحػػػػػػػَدَثْب ليمػػػػػػػٌة أْمػػػػػػػرا 
 

 رءا ا م ااأ راعمماو زوم  مف  زه كاوث ما زءكوه مزاج ، وزةمط رفوأ، م مز  المزمػ  رمػا كػاف زةرػ  ونو ػ  ، و ػ  
عػ  ثرػ  الءماازػ  مػ  الػزمف ، ممػؾ المكعػ  المػ  ا ءمػ  ولػ  اطػالؽ عرػزكم  المػ  هرمػا مكػوف لعفسػ  نرػؿ  زػهأ،  لػؾ كاعػت مك

والم  زهق  زما ثفو  م  اإعساف ثف زمكمو  رر و مف الرؾو  زما زمءمػؽ رػالزمف ؛ شف الػزمف مطرػوع  مػ   ػاـ المسػالم  مػ  
    ا ةهزف ،  كرزهاع ما زكاوه رفواـ كما ز وؿ الرا ه

 أحسػػػػإَب ظإبػػػػَؾ باأليبػػػػاـِ اذ َحُسػػػػَإبْ 
 

 ولػػػػـ َتَ ػػػػْؼ سػػػػوَه مػػػػا يػػػػفتي بػػػػ  اَلَيػػػػدرُ  
 

 وسػػػػاَلَمْتَؾ الّميػػػػالي فػػػػا َتَرْرَب بهػػػػا
 

  ( ٕٔ)وقإػػػػد َ ػػػػفِو الّميػػػػالي َيحػػػػُدُ  الَكػػػػَدرُ  
   

اػو سػمر ، لػ ا عػهاأ وفو العظهات ا أ، ثو الهؤق المراؤمز  ثاوت رالرا ه    ةامم  المطػاؼ ولػ  عةِءػِت الػزمف ركػؿو مػا 
زهػػف   مزػػ  الرػػفات المػػ  ثنػػؿو مػػا زمكػػف ثف ز  ػػاؿة  عمػػا وعمػػا مػػاؿو مػػف جاعػػب ثو اةػػه  مػػ  ك ػػا ثرػػ  الءماازػػ   مػػ  الػػزمف، 

  الزمف  عاأ او ال ع ز ط  المواوة رزف العاة، وزمزوؽ الجما ات، وزكاوه الرفاو، ز وؿ 
 أيػػػػػا َقَجبػػػػػًا لمػػػػػدهر ال بػػػػػؿ لريِبػػػػػ 

 
ـَ َريػػػػػُ     الػػػػػدهِر كػػػػػؿب ا ػػػػػاهِ َتَ ػػػػػرب

 
َؽ َريػػػػُ  الػػػدهِر كػػػػؿب جماقػػػػةٍ   وَمػػػزب

 
  (ٖٔ)وَكػػػدبَر َريػػػُ  الػػػدهِر ُكػػػؿب َ ػػػَفاهِ  
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رالمهاو ػػ ، وثعػػ  ز غػهع ا ةػػهزف راشرػػزاو الجزػػاة، رػـ ز ػػـو رمػػا زعػػوع  ءمػ  مػػف اشمػػوه السػػمرز  رءػػا  –كػػ لؾ–وزعءمػ   
 ونعا مـ رازجارزم  

 والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهُر رّواٌغ بفبإاِئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ 
 

ـْ مإػػػػػػػػػػ  بَحْمَواِئػػػػػػػػػػِ )يُغػػػػػػػػػػرُّ    ( ُٗٔه
 

 زمءب رالعاة كزفما زراو  –لاز   –والزمف  
ـَ يمعػػػػػبَف باْلػػػػػػ ـْ بػػػػػففب األّيػػػػػا  واقَمػػػػػ

 
 (٘ٔػػػػػَمْرِه وأّف الزمػػػػػاَف ذو ِ َيػػػػػِر) 

  
ال ع زمهؾ العاة زا وف رالوزؿ والءوزؿ، واو ال ع زعغوص لمـ كزاممـ ، لػزة  لػؾ  كسػب، رػؿ  –ثع الزمف  –واو 

 ال ع ز رض اشهواح وزغماؿ العفوة  او ال امؿ
ـْ تػػػػػػرؾ الػػػػػػدهُر مػػػػػػف أُإػػػػػػاسٍ   كػػػػػػ

 
 يػػػػػػػػػػػدقوَف بالويػػػػػػػػػػػػِؿ والَعويػػػػػػػػػػػػؿِ  

 
ـْ َإّغػػػػػَص الػػػػػدهُر مػػػػػف َمبيػػػػػبٍ   كػػػػػ

 
 قمػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػرير ومػػػػػػػػػف َمِييػػػػػػػػػؿِ  

 
ـْ َ َتػػػػػػَؿ الػػػػػػدهُر مػػػػػػف أُإػػػػػػاسٍ   كػػػػػػ

 
ـْ  ػػػاَؿ مػػػف  ِبيػػػِؿ)   (َٙٔمَضػػػوا وكػػػ

  
ّو وما نال  ثرو الءماازػ   ػ  الػزمف، ومػا عسػر  مػف رػفات سػ  ػا ال زرػ مرز  لػ ، ز ءػام مػف نرزػؿ سةػبو الػااه، و لػؾ ممو

 م  اإطالؽ، و    لؾ ثكاازث رهزك  مةعم  المسمـ  ف سبو الااه،   ا كاف العاة زسرووف الااه  عػا العػوازؿ والكػوااث 
ف ثلفػػاظ سػػبو والمرػػا ب العازلػػ  رمػػـ مػػف مػػوت ثو اػػـه ثوممػػؼ مػػاؿ ثو  زػػه  لػػؾ،  ز ولػػوف  زػػا ةزرػػ  الػػااه، ثو عكػػو اػػ ا مػػ

الااه.  اؿ لمـ العر   رمو  اهلل  مز  و م  ال  وسمـ(  ال مسرووا الااه  إف اهلل اػو الػااه، ثع ال مسػرووا  ا ػؿ العػوازؿ  ػإعكـ 
و ا سررمـ ون  السبو  م  اهلل مءال ، شع  او  ا مما ومعزلما؛ وثما الااه ال ع اػو الزمػاف  ػال  ءػؿ لػ ، رػؿ اػو مةمػوؽ مػف 

 .  (17  مءال جمم  ةمؽ اهلل
 وزراو ثف ثرا الءالو المءهع اعمر  ول  المفمـو الةاطئ ا ا  ف الااه  عا الءهب؛  كاوؿ مركزك  مف ةالؿ نول  

 اذا ِ يػػػَؿ  ػػػاَؿ الػػػدهُر شػػػيئًا ف ّإمػػػا
 

 (ٛٔ)ُيػػػراُد الػػػ  الػػػدهِر والػػػدهُر  ػػػادـُ  
 

مرز  السػار  ، رػؿ  اػب ولػ  مػا اػو ثرػا مػف  لػؾ والو ثف ثرا الءمااز  لـ زكمِؼ رما ثهف   م  الزمف مف الرفات الس
 ، مرالغ  مع     ارهاز سمرز  الزمف ،  ورف  رالغاه نا الع  

 َأَلْسػػػػإا إػػػػرى َ ػػػػْدَر الزمػػػػاِف بفهِمػػػػ ِ 
 

 (ٜٔ)ألسػػػإا إػػػرى َقْطػػػَؼ المإايػػػا وكربهػػػا 
 

 ـ مف ر م  رما ررف  الغاه،  م  لـ م ءِط مور اع لمرا ه لك  زءمماأ،  م  اله  –ك لؾ–وممرؼ اشزاـ 
 َوِثْيػػػػػَبُم بفّيػػػػػامي قمػػػػػ  َ ػػػػػَدراِتها

 
ـُ مػإُهفب َمْوِثيػا  ولـ تُْعِطإػي األّيػا

(ٕٓ) 
 

وا  ا كاف ثرو الءمااز  نا عءت الزمف رالغاه    الرزمزف السار زف،  اع     ثرزػات ث ةػه عءمػ  رالةزاعػ ،  كرزػهاع مػا كاعػت 
ِف ا ؿو  لؾ  م  ر و،  إعوما زػاؿو  مػ  مػ رزهأ الكرزػه  زمػا زفءمػ  الػزمف مءػ  الرف  ا أ ممهاا    رءهأ معسور  ول  الزمف، وا 

مػف ثمػوه ال معػاؿ ههػاأ، رػػؿ  مػ  الءكػة مػف  لػؾ، زكرػػؿ الػزمف رسػررما  مػ  سػةط  وممػػهاأ  مزػ ، لػ ا زػهق الرػػا ه ثفو 
 الزمف كرزهاع ما زةوف، و لؾ واهّ    نول  

ػػػػػروُر ِلَمْعَشػػػػػرٍ  ـَ السُّ  وليػػػػػؿب مػػػػػا دا
 

 (ٕٔ) ػػػػاَف الزمػػػػاُف و ػػػػاالولطالمػػػػا  
 

مػػف زػػـو مكػػوف  زػػ  الةزاعػػ  نػػا لءرػػت  - مػػف اشزػػاـ –كرزػػه الءجا ػػب، و  ال رػػا  زػػ   –رػػهثع ثرػػ  الءماازػػ   –والػػااه 
 اوهاا، وكرات ما كاعت مهجوأ مف وز او العاة المطم عزف ل  

 والػػػػػػػػػػػػػػػدهُر دائبػػػػػػػػػػػػػػػػٌة َقجػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ُـّ الُفإػػػػػػػػػوفِ    ِئػػػػػػػػػُ  َ ػػػػػػػػػْرِفِ  َجػػػػػػػػػ
 

 الػػػػػػػػػػػػػ الُبػػػػػػػػػػػػدب فيػػػػػػػػػػػػ  ِ  ِمػػػػػػػػػػػػفِ 
 

 (ٕٕ)أّيػػػػػػػػاـِ مػػػػػػػػف يػػػػػػػػوـٍ  ػػػػػػػػُ وفِ  
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وممكهه    رءه ثر  الءمااز  عسر  رف  الةزاع  ول  الزمف ثو وكاق مهاا ام ، ومف  لؾ نول     رزػاف ةزاعػ  الػزمف 
 ل  م  ثعو  كاف امعاع مف ةزاعم  ممؾ  
 أِمْإػػػػػُب الزمػػػػػاَف والزمػػػػػاُف  ػػػػػُ وفُ 

 
 (ٖٕ)لػػػػ  َحَركػػػػاٌب بػػػػالِبم  وُسػػػػكوفُ  

 
اـؤ رالرا ه ول  ثنر   ازام ، كزف زءمف ثفو اشزوػاـ كمومػا ةا عػ ،  مػو لػـ زػهة زومػاع واكػااع  ػ  كزامػ  لػـ ز ػـ وزرمي المر

 رةزاعم ، و   المرهزّ ا ا مرالغ  كرزهة    عسر  الرف  ا أ  الةزاع ( ول  الزمف 
اَإػػػػػػػػػػػػػػػةٌ  ـُ َ وب  تػػػػػػػػػػػػػػػفَمُف واألّيػػػػػػػػػػػػػػػا

 
   (ٕٗ)لػػػـ َإػػػَر يومػػػًا واحػػػدًا لػػػـ َيُ ػػػفِ  

 
، (25 ره عسر  الرػفات السػمرز  ولػ  الػزمف  مػ   لػؾ  كسػب ، رػؿ مءػاات لػاق الرػا ه ررػكؿ زجػ ب العظػهوال م م

وزػا و ولػػ  المسػػاؤؿ ا مػػ    لمػا ا عءػػت ثرػػو الءماازػػ  الػػزمف رممػؾ الرػػفات الهاز ػػ  كممػػاد ثو مػا المسػػوو ات المػػ  ا ءمػػ  ولػػ  
 عسر  ممؾ الرفات السمرز  ول  الزمفد

اؤؿ ع ػػوؿ  وفو لمرػػا ه ثسػػراراع ا ءمػػ  ولػػ  عءػػت الػػزمف رممػػؾ الرػػفات المػػ  مكػػاورعا  عمػػا  زمػػا ولسجارػػ   ػػف اػػ ا المسػػ
ػا زكػاث مػف المرػا ب المموالزػ ،  مػو مةممػؼ مػ  اشزػاـ والمزػال  شعممػا اا مػاع  مه ، كاف ثرهزاا ثعػ   ػاا الػزمف مسػؤوالع  ما

 ز مزاف رالةطوب المز ج  والم م   لمرا ه  
 يه لػػػيس بإػػػاِفاٍ مػػػا ُيرَتَجػػػ  بالّشػػػ

 
 مػػػػػا ِلمُ طػػػػػوِ  وِلمّزمػػػػػاِف الفػػػػػػاجاِ  

 
بػػػػػػػػي أو َليمػػػػػػػػةٌ   ولّعػػػػػػػػؿب يػػػػػػػػوـٌ َمرب

 
  (ٕٙ)لػػػـ َيْيَرقػػػا كبػػػِدي ِب ْطػػػٍ  راِئػػػاِ  

 
 ػػف مغزوػه ثمػوه كرزػػهة ممءمػؽ ركزامػ  كمومػا،   ػػا  رعمػ    مػ  ومالػػ  ورػرار  ورػكم  و ها ػػ   –كػ لؾ–واشزػاـ مسػؤول   

  م  كاو نوؿ الرا ه عفس  
ـُ قيمػػػػػػي ومػػػػػػالي ب  إتإػػػػػػي األّيػػػػػػا
 

 (ٕٚ)وشػػػػػػبابي وِ ػػػػػػّحتي وفرا ػػػػػػي 
   

مسؤوالع  ف ثموه مةممف  كاعت مكاث ل ، ا مػ  ولػ  ورػف  رممػؾ الرػفات  زػه  –و ف كاف الزمف  عا ثر  الءمااز  
كزامػ  المةممفػ ،  االزجارز ، وثاـ ممؾ اشرزاو الم  ثز جت الرا ه، وعالت مف هاكم ، المراوؿ والمغزوه ال ع ثرار  مف جواعب

  شف الزماف او الروهة الم  مءط  لم ا الءاـ المارؿ    اشرزاو مظمه الر او الزا ؿ، واو ال ع ز ه   م  ما رػزف ثزػازعا 
مف مسهوة وا مراط((
 28). 

مف و زما ز م  سعكاوؿ الكازث  ف  لػؾ المرػاوؿ والمغزوػه الػ ع رػووهأ لعػا ثرػو الءماازػ   ػ  رػءهأ مػف جمػ ، وجءػؿ الػز 
 مسؤوالع ثووالع وثةزهاع  ع  مف جم  راعز .

ػه  مػ    ػاأ، و ػ  ممػؾ الػ كهق   الزمف كاف سرراع  ػ   اػاب الرػراب، الػ ع مػا اعفػؾو الرػا ه زػ كهأ  ػ  رػءهأ، وزمكسو
مزف    الرزت ا م    زكمف ثره الزمف    و   الرا ه والو ز ، راالل   كهأ اشزواـ مهو

ـٌ َإِعْمػػػػػػػػػػُب ِبِميإِ   هػػػػػػػػػػاِلّمػػػػػػػػػػِ  أّيػػػػػػػػػػا
 

ـَ لي ُ ْ ػُف الّشػباِ  َرطيػُ    أّيا
(ٕٜ) 

 
اػو الػزمف،  مػو الوكزػا ال ػااه  –مػف وجمػ  عظػه ثرػ  الءماازػ – ارمءاا الرراب، وم اوـ الءمه راإعسػاف سػرر  الػه زة 

  م  اسمالب الرراب مف ةالؿ م مر  راإعساف، وع م  مف كاؿ ول  كاؿ 
 زمػػػػػػػػػػػاإي َأاَل وأراَؾ َتْبػػػػػػػػػػػُذُؿ يػػػػػػػػػػػا

 
 ا وُتْسػػػػػػِرُع باْسػػػػػػِت بيلػػػػػػي الػػػػػػدإي 

 
ّإػػػػػَؾ يػػػػػا  زمػػػػػاُف لػػػػػذو ُصُمروؼٍ  وا 

 
ّإػػػػَؾ يػػػػا   (ٖٓ)زمػػػػاُف لػػػػذو اإِيػػػػ  ِ  وا 

   
والػااه زةطػػؼ اشكرػاب، وكػػ لؾ الجزػهاف،  ز هػػ   مػ  ث مػػاهاـ، رسػرب كهكػػ  الػزمف المػػ  الممونػؼ، وزرػػهز ثرػػه  

 ممؾ الكهك     اع هاو اش ماه وا راه  م  كاو سواو 
 فب ِقثػػػػػػػػػػػارااّف لمػػػػػػػػػػػدهر فػػػػػػػػػػػاْقَممَ 

 
 فػػػػػػ ل  كػػػػػػـا َأَمػػػػػػا تػػػػػػرى األ ػػػػػػدار 
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 َتتػػػػػػػػػػَوّ   ا الؼ الفػػػػػػػػػػًا ف لفػػػػػػػػػػػاً 
 

 وتَُإيِّػػػػػػػي الجيػػػػػػػراف جػػػػػػػارًا َفَجػػػػػػػارا 
 

 لػػػػو َقَيْمإػػػػا اذ الإهػػػػاُر َيُسػػػػوُؽ الػػػػػ
 

 لْيػػػػػػَؿ والميػػػػػػُؿ اذ َيسػػػػػػوُؽ الإهػػػػػػارا 
 

 لرأيإاُهمػػػػػػػػػػػػػػا ِبَمػػػػػػػػػػػػػػر  َحثيػػػػػػػػػػػػػػ ٍ 
 

   (ٖٔ)َيِطويػػػػػػػاِف األْقمػػػػػػػاَر وا ثػػػػػػػارا 
 

، لػػ ا عػػهق ثرػػا الءماازػػ  (32 مجهرػػ  ثلزمػػ  شعمػػا مرػػءهأ اا مػػاع رمعاازػػ  واع هػػا  (( رػػالزمف عسػػافمجهرػػ  اإل ػػا   كاعػػت  
 مءروهاع  ف  لؾ اشلـ مف ةالؿ مروزه سه   كهكم  المزؿ والعماه وثرهاما    سم  اإعساف وررهأ نا الع 

 مػػا أسػػػرع الّميػػػَؿ والإهػػاَر قمػػػ  الػػػػ
 

 (ٖٖ)هْ فػػي َسػػْمِعِ  وفػػي َبَ ػػرِ  اإسػػاف 
 

وكاف كرزػهاع مػا زػهاا الفكػهة اػ أ  ػ  رػءهأ الممءمػؽ رػالزمف،  ػزءكة رػ لؾ مػاق رػءوهأ رالمرػاوؿ والمغززػه مػف كػاؿ ولػ  
 نول   –مرالع –كاؿ ثةهق،  مف  لؾ 

 أ ػػبحُب ألَعػػُ  والسػػاقاُب ُمْسػػرَِقةٌ 
 

 (ٖٗ)َيْإُيْ ػػَف رز ػػي ويسَتْيِ ػػيَف أإفاِسػػي 
 

ه ثر  الءمااز  ركهك  الزمف، الم  لـ زكػف هاهػزاع  عمػا؛ شعمػا كاعػت مرػءهأ راع هػاو مف  لؾ كمو  مرزوف لعا ماق رءو 
 مهأ، و ااب ررار ، و زه  لؾ مف اشموه االزجارز  الم  كاف زممم  رما نرؿ ثف ز ة  مع  الزمف م ة اع كرزهاع، لػ ا عػهاأ ز كِرػه  

، والمػ  مكػوف عمزجممػا العما زػ  مرػاوؿ اإعسػاف مػف كػاؿ (35    رءهأ مف المءرزه  ف كهك  الزمف المموارػم  مػف اوف اع طػاع
 ول  كاؿ مةممف ، و لؾ ما اعمر  الز  الرا ه، و روه  ع  ر س ع كرزه    نول  

ـُ تاِركػػػػػةً   لػػػػػيس الّميػػػػػالي وال األّيػػػػػا
 

شيئًا َيدوـُ ِمَف الدُّإيا قم  حِال ْ  
(ٖٙ) 

 
ز  ول  الزمف،  جءم  مسؤوالع  ف مراوؿ كاؿ اإعسػاف ومغزوػهأ، ور لؾ  ممعا ثفا الرا ه عسب كؿو ما او  زه مه وب  

و لؾ مف معطمؽ ثع  و ا   كػارت الكػوااث رػاهت ممػؾ الكػوااث الممءانرػ  م اهعػ  لػ ، وكزع ػٍ  زمػـز مػف ونػوع المغزوػه والمرػاوؿ 
 .(37    عسب  لؾ الجواه ول  ممؾ الكوااث((

،  مػػو الػػ ع نمػػب  لػػؾ السػػواا ولػػ  رزػػاض ركسػػب مءرزػػه ثرػػ  وكػػاف الػػزمف مسػػؤوالع  ػػف رزػػاض الرػػءه  عػػا الرػػا ه 
 الءمااز     نول  

  مػػػَ  الزمػػػاُف سػػػواَد رأِسػػػَؾ أبيضػػػا
 

 (ٖٛ)وَإعػػػػاَؾ جْسػػػػُمَؾ ِر بػػػػًة وَتَيبُّضػػػػا 
 

و كه وةواف الرفا    وكاق هسا ممـ   ثفو مف كهوه المزؿ والعماه كوؿ اشهض زكرؿ    عفة مةِف زم موممػا رػوهة 
، والفكهة ا أ  زعما مرووهاا ثرو الءمااز ، و روه  عما    رػءهأ، و  جءػؿ المزػؿ والعمػاه امػا السػرب المرارػه  ػ  (39 الزماف((

 رزب هثس ،   اؿ 
 الّميػػػػػػُؿ َشػػػػػػيبَ  والإهػػػػػػاُر ِك ُهمػػػػػػا

 
 رأسػػػػي ِبكْثػػػػَرِو مػػػػا تػػػػدوُر َرحاُهمػػػػا 

 
 َيَتَإاهبػػػػػػػػػاِف لُحوَمإػػػػػػػػػا وِد ماَهإػػػػػػػػػا

 
 (ٓٗ)وُإفوَسػػػإا جهػػػرًا وإحػػػف َإراُهمػػػا 

 
مػػ  كزعمػا نػػاؿ اػػ زف الرزمػػزف، و لػؾ مػػف ةػػالؿ جءمػػ  لمزػؿ هكػػ ع مػػاوه رػػ ،  وهرمػا كػػاف الرػػا ه زمػهم ركالػػ  عفسػػز  مم زو
ولمعماه هك ع ثةهق ماوه ر  او ا ةه، وهك  كالاما اا م  الػاوهاف،  ممػا ال ممونفػاف ثرػااع رػالزؿ نولػ  ركرهة(، و لػؾ الػاوهاف 

ه الرػا ه لمفػهاة الهكػ  لػـ زكػػف مجػها مرػاا    هزرػ ، رػؿ كػػاف نارػااع  ػ  اةمزاهاػا، لمػػا كػاف مرػاه مءاسػم ، ولءػؿو اةمزػػا
مكمم  المفهاة ا أ مف االل  رءزاة ماؿ  م  الرزب ال ع اممأل ر  هثسػ ،  ػالهك  الػ  مءهو ػ  م ػـو رالػاوهاف، رػـ معػم  الػانزؽ 

وع الءالنػػػ  رػػػزف اوهاف االرعػػػزف  المزػػػؿ والعمػػػاه( اشرػػػزض،  ػػػإ ا  ممعػػػا ثف الرػػػزب زمرػػػؼ رالرزػػػاض اػػػو ا ةػػػه، مرػػػزوف لعػػػا عػػػ
 .(41 و الهك (،  اوهاف كؿٍّ معمما مكوف كرزمم  الموف اشرزض  الانزؽ والرزب(
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ػ  مالكظػػ  ثةػػهق  ػػ  الرزػت اشوؿ، واػػ  ثفو الرػػا ه نػػاـ رم ػازـ المزػػؿ  مػػ  العمػػاه، وهرمػا كػػاف   –مػػف وهاو  لػػؾ–ورمو
زم ػاوـ معط زػاع  مػ  العمػاه  –رػ لؾ–زمروؿ الرراب  عا الرػا ه، واػو  –رسوااأ–وفو المزؿ نرا رءزا هم  ولز  ثرو الءمااز ، و  

 .(42 ال ع زمروؿ الرزب رعرا   رزاه 
ورما ثف الموت زمروؿ المهكم  اشةزهة مف كزاة اإعساف، ارهت الكازث  ع  اعا رءا الكازث  موا سرؽ مف ثمػوه،  مػ  

 كماؿة  زما الرا ه الزمف مسؤولز   لؾ، وجءم  سرراع مرارهاع لموت اإعساف.اله ـ مف كرهة العروص الرءهز  الم  
ولءؿو ما نال  ثرو الءمااز     الموت مف ثجمػؿ عرورػ  الرػءهز  وثهو مػا  مػ  اإطػالؽ، شعػ  نػاؿ ممػؾ العرػوص 

ا زاا مػػػف هو ػػػ  ممػػػؾ راعفءػػػاؿ رػػػااؽ، ورػػػءوه ممػػػ و راشسػػػ ، النمػػػهاب العمازػػػ  الكممزػػػ  لكػػػؿ وعسػػػاف  ػػػ  اػػػ أ الػػػاعزا، وممػػػ
العروص او انمهاف الموت  زما رالزمف،  الزمف او السػرب اشسػاة  ػ  وكػااث المػوت  عػا كرزػه مػف الرػءهاو، وال زسػمرع  
ػؿ  مف  لؾ ثرو الءمااز  ، ثو ثف الزمف ركهكم  المسممهة كاف زا   اإعساف رز اع  رز اع ول  مرزهأ العمػا  ، ورالمػال   مػو زءجو

 م ، و لؾ كمو  مموا روهأ الرا ه ةزه مروزه كما سعهق.مف انمهاب معزو 
والو ثف المالكظ  الراهزة    معاوؿ ثر  الءمااز  ل هز  الموت واهمراطما رالزمف، ا  ثع  ثكرةػهة  ػ  رػءهأ مػف الكػازث 

نعا لمزاا    نرا اأ، والسزم  . (43 ا     كه الموت عما كرهة مفهط ، و لؾ مموا جءم  واكااع مف ثكره الرءهاو الءراسززف مطهو
ولمءززز ا ا ال وؿ، ولم كزا مفمـو الموت واهمراط  رػالزمف اهمراطػاع ورز ػاع، الرػا لػ  مػف الممرزػؿ رػرءض العرػوص مػف 
رءه ثر  الءمااز ، ممعاوالع جواعرما الممءااة، وم مالت الرا ه الم  لـ مةهج  ػف كػوف الػزمف مسػؤوالع  ػف انمػهاب المعزػ ، رػؿ 

 ارهاع    وكاارما.جءم   عرهاع مر
  مو زهق ثفو كؿو رراح زـو جازا ، زززا اإعساف انمهاراع مف موم  ،  ز وؿ     لؾ 

 أراَؾ وُكّممػػػػػػػػػػػػا أ مْيػػػػػػػػػػػػَب بابػػػػػػػػػػػػًا 
 

 مػػػػػف الػػػػػدإيا َفَتْحػػػػػَب قميػػػػػَؾ بابػػػػػا 
 

ـَ تَػػػػػػَر أّف ُكػػػػػػؿب  ػػػػػػباِ  َيػػػػػػوـٍ   ألػػػػػػ
 

  (ٗٗ)َيزيػػػػػُدَؾ مػػػػػػف مإّيتػػػػػػَؾ اْ ِترابػػػػػػا 
 

ػا اػـ  مزػ  مػف الممػو والمءػػب، و ػ  رءػض اشكزػاف زمجػ  الرػا   ه ولػ  الممم ػزف ررػكؿ مرارػه، مػف ثجػؿ مكػ زهاـ ممو
وزك وه عفس     الونت  ام ، معروماع ول  ثعػ  ز كرػ  اشزػاـ، و لػؾ اإكرػاو  زجءمػ   مػ   مػـ وز ػزف مػف انمهارػ  مػف مرػزهأ 

،  غااع ز مهب مع ، ورءا  ا زم هوب مف  لؾ المرزه ثكره،  ز وؿ   المءمـو
  ػػػػػػػػوتي تجاُلإػػػػػػػػا تتيػػػػػػػػّر ُ يػػػػػػػػا ا

 
 وإحػػػُف مػػػا ال ِهػػػيَف َإمهػػػو وإمَعػػػ ُ  

 
 ُأَقػػػػػدُِّد أّيػػػػػاِمي وُأحِ ػػػػػي ِحسػػػػػاَبها

 
ػػػػا أُقػػػػدُّ وأْحُسػػػػ ُ    ومػػػػا  فَمتػػػػي َقمب

 
  دًا أإا مف ذا اليوـِ أدإ  ال  ألفإػا

 
  (٘ٗ)وبعػػػد َ ػػػػٍد أدَإػػػػ  اليػػػػ  وأ ػػػػَر ُ  

 
معو  الةموا ، ولكع  زءمـ ممامػاع اسػمكال  مك وػؽ ممػؾ اش معزػ  و عاما مسزطه نهز  الموت  م  مةزم  الرا ه ، عهاأ زم

، شع  ماهؾ لورر  المعازا  مز  ،  زرؿ ول  اهجػ   الزػ  مػف المرػاـؤ ، رػؿ والةػوؼ مػف ثعػ  هرومػا و ا ثمسػ  كز،ػا، لػف زةءػزش 
 ول  الرراح 

ػػػػػػػػػػػػُؿ أف ُأَ مبػػػػػػػػػػػػَد والمإايػػػػػػػػػػػػا  ُأَ مِّ
 

 َيِثػػػػػْبَف َقَمػػػػػيب مػػػػػف كػػػػػّؿ الإػػػػػواحي 
 

 أدري اذا أمسػػػػػػػػػيُب حي ػػػػػػػػػا ومػػػػػػػػػا
 

  (ٙٗ)لعّمػػػي ال أقػػػيُش الػػػ  ال ػػػبا ِ  
 

 ول لؾ عهاأ زا و ا ةهزف ول  الك ه مف الموت، شع  سز م     زـو مف اشزاـ 
 يومػػػػػػػػػػًا َ ػػػػػػػػػػْرَقةً  إسػػػػػػػػػػافاّف لل 

 
 (ٚٗ)يإبغػػػػػػػػػي لممػػػػػػػػػرِه أف َيْحػػػػػػػػػَذرا 

 
رػؿ زكػػاوا السػا   المػ  زػ م   زمػا ثزهػاع،  هرمػػا وال زكمفػ  الرػا ه رػ ف زجءػؿ لممػوت زومػػاع مكػاوااع زػزوه  زػ  اإعسػاف، 

 مكوف سا   الموت وكاق سا ات المزؿ ثو العماه 
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 لػػػػػػػػػػَؾ سػػػػػػػػػػاقٌة تفتيػػػػػػػػػػَؾ مػػػػػػػػػػػف 
 

 (ٛٗ)سػػػػػػػػاقاِب َليِمػػػػػػػػَؾ أْو إهػػػػػػػػاِرؾْ  
 

ـة ال زمةػ  اإعسػاف اكمزاطامػوما ااـ الموت زفاجئ اإ ا مػف ث مػاؿ الةزػه اسػمءااااع عسػاف  مػ  اػ ا العكػو،  مػ  ، وزمػزوو
ا ا الزػـو واػ أ السػا  ، و لػؾ مػا كػاف زػاوه رةمػا الرػا ه كزعمػا كػاف زةاطػب ثةػا المزػت نػا الع لػ   سػز م   مزػؾ زػـو  لمرؿ

 م رزا    ز  ول  نرهؾ كما م رزِّ  الزـو ثةاؾ 
 ابمػػػػػا الجػػػػػاِمَا أْف لػػػػػو  ػػػػػد أتػػػػػ 

 
 يوُمػػػػُ  لػػػػـ ُيْغػػػػِف قإػػػػُ  مػػػػا َجَمػػػػاْ  

 
]... [   

 يػػػػػػا أ ػػػػػػا المْيػػػػػػِب الػػػػػػذي َشػػػػػػّيَع ُ 
 

 َفَحثػػػػػػػػا التُّػػػػػػػػْرَ  قميػػػػػػػػِ  َوَرَجػػػػػػػػاْ  
 

ْدَب مػػػف الػػػزْ  ليػػػب شػػػعري مػػػا  تَػػػَزوب
 

 هػػػػػػػػذا لَهػػػػػػػػوِؿ الُمطبَمػػػػػػػػاْ  َزاِد يػػػػػػػػا 
 

 يػػػػػػػػوـَ َيهػػػػػػػػػديَؾ ُمِحبُّػػػػػػػػػوَؾ الػػػػػػػػػ  
 

 (ٜٗ)ُظممِة الَيْبػِر وِضػيِؽ الُمْضػَطَجاْ  

 
 الموت،  ز وؿ مرالع  وكاف الرا ه كرزهاع ما زمطهوؽ    رءهأ ول  ثف الزماف سزمك   ر سال   ال زف سر وأ ول 

 أودى الزمػػػػػاُف بفسػػػػػ في وَ ّمَفِإػػػػػي
 

  (ٓ٘)وسػػوؼ ُيمِحُيإػػي يومػػًا بفْسػػ ِفي 
 

 زءممما والو اهلل سركاع  ومءال   و لؾ شف الموت سز م     سا   ال
 ومػػػا المػػػوُب ااّل سػػػاقٌة  يػػػر أّإهػػػا

 
 (ٔ٘)إهػػػػػاٌر وليػػػػػٌؿ بالمإايػػػػػا ُتسػػػػػاِوُ  ْ  

  
 ، و لؾ ما  روه  ع  ثرو الءمااز  نا الع عسافه   كره م  كؿو زـو جازا زمهو    كزاة اإ الموت ز مهب مف العفوة ثكر
 ُكػػػػػػّؿ َيػػػػػػوـٍ َيَحػػػػػػطُّ تجاَلإػػػػػػا الدبهػػػػػػػ

 
  (ٕ٘)ػػػُر ويػػدُإو الػػ  الإُُّفػػوِس الِحمػػاـُ  

 
ثعوػ  ثع  ،زػاـ، وز ػا ةف   ػ  المػهاب، سزرػرّ وك عػ  لػـ زكػف موجػوااع  ػ  زػـو مػف اشعسػافو   الونت ال ع زموت  ز  اإ

 سةز ِعسة     عظه ثر  الءمااز ، والزم      لؾ او العاة ال زف مهوا سار اع، و لؾ واهّ مف ةالؿ نول  
ـُ األيػػػػػػْ   كػػػػػـ أُإػػػػػاٍس كػػػػػاإوا فػػػػػفْفَإْتُه

 
ـْ لػػػػـ يُكوُإػػػػوا  ـُ حتّػػػػ  كػػػػفّإُه يػػػػا

(ٖ٘) 
 

  الءماازػ  سػزطهة رءزػاة المػاق،  مػو مف  لؾ كمو  مرزوف لعا ثف  كهة اهمراط الموت رالزمف، كاعت نػا سػزطهت  مػ  ثرػ
لػزة جمػالع معػ ، ر ػاه مػا اػو الكزػاو الػازع  مػف الةػالؽ  –كممػاع –كرزهاع ما كاف زجءؿ الزمف مسػؤوالع  ػف  لػؾ المػوت، و لػؾ 

كػػاف مػػف معطمػػؽ ازعػػ ،  ػػال ثكػػا مػػف  –وكػػ لؾ اشمػػوه السػػار   اش ةػػه–جػػؿو جاللػػ ، ثع ثفو سػػرب عسػػر  المػػوت ولػػ  الػػزمف 
 –مػف وهاو  لػؾ–ال زءمػـ ثفو اهلل اػو الػ ع ز كزػ  وز مزػت، وهرمػا كػاف نرػا الرػا ه  -وهرما  زه المسػممزف كػ لؾ–المسممزف 

او اشة  رظااه اشرػزاو مػف اوف الغػوص  ػ  ك ز ػ  اشمػه ،  مػو زفمػـ ثفو اوهاف اشزػاـ، ثو مهػ و السػعوات مكػوف عمزجمػ  
، ومػف رػػـ اه  مػػ  ومومػػ ، لػ ا عػػهاأ زػػهرط االرعػزف مءػػاع  ػػ  ثكرػػه رػءهأ الػػ ع معػػاوؿ  زػػ   ػ  عمازػػ  اشمػػه م ػاوـ اإعسػػاف  ػػ  السػػفو

 الموت. 
ػػّ لعػا سػػرب مرػاـؤ ثرػػ  الءماازػ  مػػف الػزمف، و هػػالع  ػف  لػػؾ،  مػو زسػػووغ لعػا ثسػػراب وهػػفا    وفو مػا سػػرؽ كموػ  زوهو

 ػ  كزػاة اإعسػاف، وعػزوؿ الرػزب،  الرفات السمرز   م  الزمف،  اع هاو الءمه، و ااب الرراب، والمراوؿ والمغزوه المسػممهاف
 لؾ كمو  مموا كاف الزمف مسؤوالع  ع  مف وجم  عظه الرػا ه،  هػالع  ػف المػوت الػ ع اػو ةاممػ  لممػؾ اشمػوه السػمرز  المػ  

 ماوه     اف اإعساف اال مزااع،  كزؼ رالرا ه ال ع زممزز  ف ا ةهزف رهنو  وكساس ، وانو  رءوهأد
ف الزمف رورف  سرراع مرارػهاع لػا   اإعسػاف ولػ  المػوت، لػـ زرػؽ ثمامػ  والو ثِف ز رػاع مءجرػ  ورءا ثف مكاوث الرا ه  

عمػا  مػ  الءكػة مػف  لػؾ، مرزػه سػةط ، ومكػهوؾ  هػر ، ومجءمػ   مف  ءم ، رؿ مف ث ءال  الم  كرزهاع ما كاعت ال مههػز ، وا 
 ال رءهأ  م  كا سواو. زرءه رم سام ، والسزما    م كوه الموت ال ع لـ زكف زفاهؽ ةزال ، و 
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 مػو زػػهق ثفو كػؿو مػػا زجػهع  ػػ  كزػاة اإعسػػاف مػف ثمػػوه زجػهع  زمػػا ال هػاو، مكمػػاج ولػ  ثسػػراب، وزر ػ  الءجػػب  ػػ  
 الااه، و   مرهزف  كما ز وؿ 

 لُكػػؿب أمػػػٍر جػػرى فيػػػ  اليضػػا َسػػػَب ُ 
 

 (ٗ٘)والػػػػدهُر فيػػػػ  وفػػػػي ت ػػػػريِف  َقَجػػػػ ُ  
 

 اإعساف  ز ،  اع  سزجا الءجب    كؿو ما كاف زفكه، كما زهق ثرو الءمااز    الااه ال مفع  ث اجزر ، وا  ا ما  كوه
 َتْفَإػػػػػػػػػػ  أقاجيُبػػػػػػػػػػ ُ  والػػػػػػػػػػدهُر ال

 
ػػػػػْرَب فيػػػػػ  َقَجػػػػػ ْ    (٘٘)فػػػػػي ُكػػػػػؿِّ مػػػػػا فكب

 
ػب الرػػا ه مػف الػػزمف  زمءجػػب مػف ث ءالػػ ، ومػف مكطزمػػ  شكػػالـ  (56 رمهاا امػػ  كمومػا –و مػ   لػػؾ العكػو زسػػممه مءجو

 ومف كؿو ما زمءمؽ  ز ، كم  ثعو  زمءجب مف لزم  وعماهأ، ال رؿ مف سا ام ، و لؾ    نول  الرره وامالمـ، 
 يػػػػػػػػػػا َقَجبػػػػػػػػػػًا لّميػػػػػػػػػػِؿ والّإهػػػػػػػػػػارِ 

 
 (ٚ٘)بػػػػػػػػػػػػؿ لسػػػػػػػػػػػػاقاِتهما الِي ػػػػػػػػػػػػارِ  ال 

 
ورءا ثف طاؿ مءجب الرا ه مف الزمف، لج  ول  ثسموب جازا    رءهأ المهمرط رالزمف ثزهػاع، ثةالة واػو ثسػموب ورػاهة 

 ؤالت،  كرزهاع ما الكظعا ثرا الءمااز  مرزهاع لمساؤالم  المةممف     ثموه ممءااة سع م   م   كهاا مرا اع.المسا
 زوج  مساؤل     رءض رءهأ ول  ثكا ثركار ، طالراع مع  الكؼو  ف الغواز ، عاركاع ل  رػ ف زه ػوع؛ و لػؾ شف  ػ  

نراؿ المزؿ  رهاع زفزا معما راكب الء ؿ  الماهؾ لك ا ؽ اشرزاو،  ز وؿ   ااب العماه وا 
 حتػػػ  متػػػ  الترقػػػوي يػػػا  ػػػاحبي

 
 حػػػػػػ  متػػػػػػ  حتػػػػػػ  متػػػػػػ  والػػػػػػ  متػػػػػػ   

 
 والميػػػػػُؿ يػػػػػذهُ  والإهػػػػػاُر وفيِهمػػػػػا

 
 (ٛ٘)ِقَبػػػػػػٌر َتُمػػػػػػرُّ وِفْكػػػػػػَرٌو أُلولػػػػػػي الإُّهػػػػػػ  

 
عفسػػ ، وزكػهه الرػا ه مسػػاؤل  عفسػ   ػ  موهػػ  اةػه، ولكػف  ػػ  اػ أ المػهوة هرمػػا زكػوف الةطػاب موجمػػاع ولػ  الرػا ه 

ـ   ز  الرا ه ممم ز  ر ع  زةاطب رةراع ما،    الونت ال ع زوج   زػ  سموبز ءهؼ ر و لؾ ما   الةطػاب  المجهزا( ال ع ز وِا
 ول  عفس ، ومف  لؾ نول   

 َأاَل لّمػػػػػػػػػِ  أإػػػػػػػػػب متػػػػػػػػػ  َتتُػػػػػػػػػو ُ 
 

 و ػػػػػػػػػػد َ ػػػػػػػػػػَبَغْب ذواِئَبػػػػػػػػػػَؾ الُ ُطػػػػػػػػػػو ُ  
 

ـُ أيب َحػػػػػػػػ     كفّإػػػػػػػػَؾ لسػػػػػػػػب تعمػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػ   روُؽ وال الُغػػػػػػػػػرو ُ َيُحػػػػػػػػػ ُّ بػػػػػػػػػَؾ الشُّ
 

 ألسػػػػػَب تَػػػػػَراَؾ ُكػػػػػؿب َ ػػػػػباِ  َيػػػػػوـٍ 
 

 (ٜ٘)تُيابػػػػػػػػػػػُؿ َوْجػػػػػػػػػػػَ  إاِئَبػػػػػػػػػػػٍة تُإػػػػػػػػػػػو ُ  
 

و عاما زجمة الرا ه م  عفس ، وزراث رم موؿ طرزء  الكزاة،  اع  زمساوؿ  ف ثموه، هرمػا مػاوه  ػ  مةزمػ  كػؿو وعسػاف 
زسػػمفمـ  ػػف الزػػـو الػػ ع م ةمػػمـ  زػػ  كزامػػ ، وزسػػ ؿ  ػػف مػف اوف اسػػمرعاو، لكػػف الرػػا ه ثراهاػػا ومسػػاوؿ  عمػػا  ػػ  رػػءهأ،  مػو 

 الرالا الم  سم ِ رةض   زما هوك ، وك لؾ  ف موه  ال ره ال ع سز ا ةف   ز ،  لؾ كم  عجاأ    نول  
 ليػػػػػب ِشػػػػػعري فػػػػػ ّإإي لسػػػػػُب أدري

 
 أيُّ يػػػػػػػػػػػوـٍ يكػػػػػػػػػػػوُف تِ ػػػػػػػػػػػَر ُقْمػػػػػػػػػػػري 

 
 وبػػػػػػػفيِّ الػػػػػػػِب ِد تُْيػػػػػػػَبُض ُررحػػػػػػػي

 
 (ٓٙ)ُر َ ْبػػػػػػػػػػِريوبػػػػػػػػػػفيِّ الِبيػػػػػػػػػػاِع ُيْحَفػػػػػػػػػػ 

 
 ػف كزفزػ  ا مػهاهأ رالكزػاة،  ػ  الونػت الػ ع  –   موه  اةػه مػف رػءهأ–ولم ا السرب عهق الرا ه زسمفمـ مسمعكهاع 
 زع ص  مهأ  ز  سا   رءا سا  ،  م  كاِّ نول   

 كيػػػػػػَؼ أْ تَػػػػػػرُّ بالحيػػػػػػاِو وُقْمػػػػػػري
 

 (ٔٙ)سػػػػػاقًة بعػػػػػد سػػػػػاقٍة فػػػػػي اإِتيػػػػػاصِ  
 

 
مااز ، سػزجا ثف ثكرػه المسػاؤالت المػ  كػاف زرزهاػا ممءم ػ  رػالموت وانمهارػ ، ومػف  لػؾ نولػ  والمم موؿ    رءه ثر  الء

 ممسا الع  ماف ال زسم  ةطا اشزواـ وا   م رم   مز ، مطالر  رهكزم  مف الاعزا 
 إػػػػػػػادْب بوْشػػػػػػػِؾ رحيِمػػػػػػػَؾ األّيػػػػػػػاـُ 

 
 (ٕٙ)أفمسػػػػػػَب َتسػػػػػػَمُا أـ بػػػػػػَؾ اْسِت ػػػػػػماـُ  
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ط  رالزمف، كاعت ممءااة الموهو ات، ممعو   اشاااؼ، ولكف طرزء  الركػث مكػمـ  مزعػا وفو مساؤالت الرا ه المهمر
 .(63 ثف عممروؿ ررءض العروص، وعكمف  ر اه مكاوا معما

ولءؿو ممؾ المساؤالت الم  ثراهاػا ثرػو الءماازػ   ػ  رػءهأ، والمػ  كػاف ثكرهاػا زػاوه كػوؿ المػوت و النػ  الػزمف رػ  كمػا 
ل  المءامػؿ مػ  ثلفػاظ الػزمف مءػامالع ازعزػاع، رمءعػ  ثف ثلفػاظ الػزمف، والسػزما  الزػـو واشزػاـ( كاعػت مػها  كهعا، ا  الم  ا م  و

   رءهأ ممهػمع  لمءػاف  ات هؤعق ازعزػ ، كػاف ال رػا مػف ثكرهاػا اػو اال مرػاه الػ ع زجػب  مػ  كػؿو وعسػاف ثف زمكموػ  رػ ، 
زمػهو  مػ  العػاة جمزءػاع، وكػ لؾ زػـو ا ةػهة الػ ع زػؤوؿ  زػ   ف زـو المػوت الػ ع  –   رءض رءهأ– مف  لؾ مرالع، كازر  

 اإعساف ول  الجع ، ثو ول  العاه،  ز وؿ     لؾ 
ذ أإػػػػػػػ ػػػػػػباِؽ وا   أيُّ يػػػػػػوـٍ يػػػػػػوـُ السِّ

 
 ػػػػػػػػَب تُإػػػػػػػاَدى فمػػػػػػػا ُتِجيػػػػػػػُ  الُمإػػػػػػػاِدي 

 
ذ َإفػػػػػػػػ  أيُّ يػػػػػػػوـٍ يػػػػػػػوـُ الِفػػػػػػػراِؽ وا 

 
 سػػػػػػػػَؾ َتر ػػػػػػػػ  قػػػػػػػػف الَحشػػػػػػػػا والُفػػػػػػػػ ادِ  

 
ذ أإػػػػػػػػأيُّ يػػػػػػػوـٍ يػػػػػػػوـُ ال  فػػػػػػػراؽ وا 

 
 ػػػػػػػَب ِمػػػػػػَف الإبػػػػػػْزِع فػػػػػػي أشػػػػػػدِّ الِجهػػػػػػادِ  

 
ْذ َيْمػػػػػػػ ػػػػػػراِ  وا   أيُّ يػػػػػػوـٍ يػػػػػػوـُ ال ُّ

 
 جيػػػػػػػػػػػادِ ػػػػػػػػػػػػِطْمَف ُحػػػػػػػػػػػرب الُوجػػػػػػػػػػػوِه واأل 

 
]....[   

 أيُّ يػػػػػػوـٍ َإِسػػػػػػْيَب يػػػػػػوـَ الّت  ػػػػػػي
 

 أيُّ يػػػػػػػػػػػػوـٍ َإِسػػػػػػػػػػػػْيَب يػػػػػػػػػػػػوـَ التبإػػػػػػػػػػػػادِ  
 

 أيُّ يػػػػوـٍ يػػػػوـُ الُو ػػػػوِؼ الػػػػ  الّمػػػػػ
 

 ِحسػػػػػػػػػػػاِ  وا ْشػػػػػػػػػػػهادِ ػػػػػػػػػػػػِ  ويػػػػػػػػػػػوـُ ال 
 

 أيُّ يػػػػوـٍ يػػػػوـُ الَمَمػػػػرِّ قمػػػػ  الّإػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػدادِ    ِر وأهواِلهػػػػػػػػػػػػػػا  الِعظػػػػػػػػػػػػػػاـِ الشِّ
 

 أيُّ يػػػػوـٍ يػػػػوـُ ال ػػػػ ِص مػػػػف الّإػػػػا
 

 (ٗٙ)ِر وهػػػػػػػػػػػػوِؿ الَعػػػػػػػػػػػػَذاِ  واألْ ػػػػػػػػػػػػفادِ  
 

( رم ا الكجـ الكرزه، زاؿو مف جاعػب ثو اةػه  مػ  ولكػاح  لػؾ الزػـو  مػ    كػهأ و  مػ ، وفو مكهاه الرا ه لمفظ   الزـو
وث عػ  زػـو الو ػاة،  هػػالع  ػف زػـو ا ةػهة، و مػػ  الػه ـ مػف ثفو الرػوه  ػػ  اػ أ اشرزػات زرػاو  مزمػػا المكػهاه، والو ثعمػا كاعػػت 

 ول  الِءرهة والم كزه. – عا الرا ه–مماؼ 
 ػػ   ولػػ  العرػػّ، طالرػػاع مػػف ا ةػػهزف ثف زجممػػاوا - ػػ  موهػػ  اةػػه مػػف رػػءهأ–ولػػ لؾ السػػرب زءمػػا ثرػػو الءماازػػ  

او    زـو مف اشزواـ  ؛ شف مماع الاعزا مءاه، والراو ثف ز سمةهة  اعزااـ، وثف زسمءاوا ول   لؾ الزـو
 ِجػػػػػػػػػػػّدوا فػػػػػػػػػػػ ّف األمػػػػػػػػػػػَر ِجػػػػػػػػػػػدُّ 

 
 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  أِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّوا واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِعدُّوا 

 
]...[   
 إحػػػػػػػػُف فيػػػػػػػػ  َمتػػػػػػػػاُع أيػػػػػػػػػْ  مػػػػػػػػا

 
 (٘ٙ)َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ تُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُر وُتْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَردُّ  

 
ثر  الءمااز ، و  كاف كرزهاع ما زهاااا كزف زمكاث  ػف الػزمف ومػا زفءمػ  رالعػاة و كهة اإ اهة ا أ، ممكهه    رءه  

مف ةالؿ مسزهم ، واو    ثرعاو  لؾ كمو  زممروؿ ر ال  مف ثجؿ ونعاع ا ةػهزف، ولفػت اعمرػاامـ لرػك  مػا ز ػوؿ،  فػ  رءػض 
 -و ف-مػا وكػااث اش ق رػا ةهزف،  ػال رػاو رءهأ زا و ول   اـ االطم عاف ول  الااه، شفو ل     كؿ زـو  رػهة، مكػوف عمزجم

 ثف زءمـ اإعساف ر ف الاعزا  اعز ، وثف الموت نااـ    ثكا اشزواـ 
 اّف دارًا إحػػػػػػػػػػػػُف فيهػػػػػػػػػػػػا َلػػػػػػػػػػػػَدارُ 

 
 لػػػػػػػػػػػػػػيس فيهػػػػػػػػػػػػػػا لُميػػػػػػػػػػػػػػيـٍ َ ػػػػػػػػػػػػػػرارُ  

 
 كػػػػـ وكػػػػـ  ػػػػد َحمبهػػػػا مػػػػف أُإػػػػاسٍ 

 
ـْ والإهػػػػػػػػػػػػػارُ    ذهػػػػػػػػػػػػػ  الميػػػػػػػػػػػػػُؿ بهػػػػػػػػػػػػػ

 
 أي يػػػػػػػػوـٍ تػػػػػػػػفَمُف الػػػػػػػػدبهَر فيػػػػػػػػ ِ 

 
 ّؿ يػػػػػػػػػػػوـٍ ِقثػػػػػػػػػػػارُ ولػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػ 

 
]...[   

 فػػػػػػػػػػاْقَمَمْف واْسػػػػػػػػػػَتْيِيَإْف أّإػػػػػػػػػػ  ال
 

 (ٙٙ)ُبػػػػػػػػػػػدب يومػػػػػػػػػػػًا أف ُيػػػػػػػػػػػَردب الُمعػػػػػػػػػػػارُ  
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ِت  ػػ  رػػءه ثرػػ  الءماازػػ  المهػػامزف الازعزػػ  مػػف ةػػالؿ ثلفػػاظ الػػزمف ل ػػا كةر ػػهة
كرػػهة مجءمعػػا عءم ػػا ثعػػ  كػػاف زةػػاؼ  (67 

 لؾ مف الكساب، ولكعػ   ػ  ثكػا عرورػ  زهػ  ر مػ  رػاهلل سػركاع   ا ةهة كرزهاع،  هالع  ف ةو   مف الموت وما زمرء  رءا
 ثفو سا ؿ اهلل ال زةزب ثرااع، و لؾ    نول   –كما زهق المسمموف جمزءاع -ومءال ،  زهق 

 اإيطػػػػػػػاُع األّيػػػػػػػاـِ قّإػػػػػػػي َسػػػػػػػِرياُ 
 

 اّف مػػػػػػػػػػا ِقإػػػػػػػػػػَد اِ  لػػػػػػػػػػيَس َيضػػػػػػػػػػياُ  
 

]....[   
 ي يػػػػُ  وجػػػػاُر الّمػػػػػ سػػػػاِئُؿ الّمػػػػِ  ال

 
 (ٛٙ)ف ُكػػػػػػّؿ يػػػػػػوـِ بػػػػػػ ٍس َمِإيػػػػػػاُ ػػػػػػػِ  مػػػػػػ 

 
وكاف زـو ال زام  جزواع ه زساع مف هؤق الرا ه الازعز ،   ا ةراص ل  مساك  كرزهة مف رءهأ لمكازث  ع ، ممعػاوالع لػ  

 مف جواعر  الممءااة، راراع  ز  مرا هأ مجاا ، مسموزاع ل  ماهة زـو ال زام  ، وماهة ثةهق زـو الكساب كما سعهق.
المػػ  معػػاؿ ممػػا طهكػػ  الرػػا ه  ػػ  هؤاأ  زمػػا زمءمػػؽ رزػػـو ال زامػػ ، كػػاف زمكػػاث  زػػ   ػػف الءوانػػب االزجارزػػ   وفو جػػزواع 
كفوػػوا ثعفسػػمـ  ػػف ومرػػاع الرػػموات واله رػػات الزا مػػ ،  ػػ لؾ الزػػـو اػػو زػػوممـ المرػػموا الػػ ع سػػزكهممـ  زػػ  اهلل  فالرػػارهزف الػػ ز

 سركاع  ومءال  لكسف ث مالمـ 
 الػػػػػػػػذِّْكرِ يػػػػػػػػوـَ َمَعػػػػػػػػادَؾ أفضػػػػػػػػَؿ 

 
 تػػػػػػػػػػإَس يػػػػػػػػػػوـَ  ػػػػػػػػػػبيحة الَحْشػػػػػػػػػػرِ  ال 

 
 يػػػػػػػوـَ الكرامػػػػػػػِة ِلُ َلػػػػػػػ  َ ػػػػػػػَبُروا

 
ػػػػػػػػْبرِ    (ٜٙ)وال يػػػػػػػػُر قإػػػػػػػػَد قواِ ػػػػػػػػِ  ال ب

 
و   ا ا الزـو ز عااةق مةف    ال روه لمكساب، و ز  مو و  كؿو عفػة رمػا  ممػت،  مةػف زهعة رػه،ا كرػا رػه،ا ، ومةػف زهع 

 ةزهاع كرا ةزهاع 
 فػػػي الُيُبػػػوِر الػػػ   ػػػدًا ُيإػػػاَدى َمػػػفْ 

 
 هػػػػػػػػػػػوِؿ ِحسػػػػػػػػػػػاٍ  قميػػػػػػػػػػػ  يجتمػػػػػػػػػػػاُ  

 
  ػػػػدًا تُػػػػَوفب  الإُُّفػػػػوُس مػػػػا َكَسػػػػَببْ 

 
 (ٓٚ)ويحُ ػػػػػػػػُد الزارِقػػػػػػػػوَف مػػػػػػػػا َزَرقػػػػػػػػوا 

 
وهرما زكوف وهاو مسػمز  الرػا ه لزػـو ال زامػ  رمفظػ    ػااع( االلػ   مز ػ ، زهمػ  الرػا ه روسػاطمما ولػ  اإرػاهة ل ػهب 

ه  ، والسزما ثعػ  كػهو المسػمز   اممػا   ػااع(  ػ  الرزػت المػال ، لػزة  لػؾ  كسػب، رػؿ عجػاأ زهاوااػا مػهوة رالرػ   ػ  عػص  لؾ الزـو
 اةه ز وؿ  ز   

 أيا َإْفُس كـ لي ِمإِؾ مػف يػوـِ َ ػْرَقةٍ 
 

 الػػػػػ  الّمػػػػػِ  أشػػػػػُكو مػػػػػا ُأقاِلُجػػػػػُ  ِمْإػػػػػؾِ  
 

ػػػػا أ اُفػػػػ ُ   أيػػػػا َإْفػػػػُس اْف لػػػػـ أبػػػػِؾ ِممب
 

 (ٔٚ)كػػيَقميػػِؾ  ػػدًا يػػوـَ الحسػػاِ  َفَمػػْف يب 
 

وثرو الءمااز  ال زكمف  رالكازث  ف ةو   مف زـو ال زام   كسب، رؿ عهاأ مرووهاع ل  مروزهاع رػامالع، ممػ رهاع  ػ   لػؾ 
المروزه رال هاف الكهزـ، وزممةوص  لؾ المرػوزه رإ طػاو زػـو ال زامػ  رػوهة مه رػ ، هرمػا كػاف نرػا الرػا ه معمػا رػثو الفػزع 

 ةطاواـ ماااـ الونت    رالكمـ، ولزمجعروا ممؾ اشاواؿ و لؾ الء اب    عفوة الممم زف، لزاهكوا ث
 لّمػػػػػػػػِ  يػػػػػػػػوـٌ تيَشػػػػػػػػِعرُّ ُجمػػػػػػػػوُدُهـْ 

 
 وَتشػػػػػػػػػػيُ  مإػػػػػػػػػػُ  ذواِئػػػػػػػػػػُ  األطفػػػػػػػػػػاؿِ  

 
 يػػػػػػوـُ الإػػػػػػواِزِؿ والػػػػػػزالزِؿ والحػػػػػػوا

 
 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؿ اذ َيْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذْفَف باألحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿِ  

 
 يػػػػػػوـُ التغػػػػػػاُبِف والتبػػػػػػاُيِف والتّػػػػػػوا

 
 هػػػػػػػػػػػػػواؿِ ُزِف واأُلمػػػػػػػػػػػػػوِر قظيمػػػػػػػػػػػػػِة األ 

 
 يػػػػػػوـٌ ُيإػػػػػػاَدى فيػػػػػػ  ُكػػػػػػؿُّ ُمَضػػػػػػمِّؿٍ 

 
 (ٕٚ)بُمَيطبعػػػػػػػػػػػػاِب الإػػػػػػػػػػػػاِر واألْ ػػػػػػػػػػػػ ؿِ  

 
 وممكهه الروهة  امما    عصو اةه، ز وؿ  ز  الرا ه مرووهاع زـو ال زام ، ومرزهاع اسمغهار  مموف زعس  زـو الكساب 

ـَ كيػػػَؼ َتْغُفػػػُؿ إفُسػػػ ُ   َوْيػػػَا ابػػػِف تَد
 

 فُ ولػػػػػػػػػػػُ  بيػػػػػػػػػػػوـِ حسػػػػػػػػػػػاِبِ  اسػػػػػػػػػػػِتييا 
 

 يوـِ اإِشياِؽ األرِض قف أهِؿ الِبَمػ 
 

ػػػػػػػػػْ ُط والرِّضػػػػػػػػػوافُ    فيهػػػػػػػػػا ويبػػػػػػػػػُدو السُّ
 

ـُ فيػػػ  ُظْمػػػػ ـُ الظػػػػػػالميَف وُيْشػػػػػػِرُؽ ا حسػػػػػػافُ   يػػػوـِ الييامػػػِة يػػػوـَ ُيْظِمػػػ ػػػػػػػ
(ٖٚ) 
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وعواازػ ، ورما ثفو زـو ال زامػ  مه ػب ولػ  اػ أ الاهجػ  رالعسػر  ولػ   زػه المممػزمزف رمرػااس الػازف االسػالم  وثوامػهأ 

ػػؾ رمءالزمػ  المػ  الرػؾو ثعمػػا سػمجعر  اػوؿ  لػػؾ  ػؿا و ػال، والممسو  ػال رػا لسعسػاف ثِف زكػػ ه  لػؾ الزػـو مػف ةػػالؿ طا مػ  هلل جة
 الزـو 

 أّف يػػػػػػوـَ الحسػػػػػػاِ  يػػػػػػوـٌ َقِسػػػػػػيرُ 
 

 لػػػػػػػػػػػيس لمظػػػػػػػػػػػالميَف فيػػػػػػػػػػػ  َإ ػػػػػػػػػػػُير 
 

 فاّتِ ػػػػػػػػػْذ ُقػػػػػػػػػدبًو ِلُمطبَمػػػػػػػػػِا الّيبػػػػػػػػػػْ 
 

ػػػػػػَراِط يػػػػػػا مإ ػػػػػػ   (ٗٚ)ورُ ػػػػػػػِر وَهػػػػػػْوِؿ ال ِّ
 

ػف لػػـ  ػػف  مػؿ رػالكاع ومة وعةػمـ الكػازث  زمػا زمءمػؽ رزػػـو ال زامػ  ررزمػزف شرػ  الءماازػػ ، زكػاوؿ  زممػا ثف زفػهوؽ رػزف مة
 زءمؿ، مف ةالؿ المهاا الكارؿ رزف لفظم   الغرط  والكسهة( الممزف مءمهزاف عفوة الرره    زـو الكساب 

إػػػػػػػػػػػ  َإْعُمػػػػػػػػػػُر الػػػػػػػػػػدإيا ومػػػػػػػػػػا الدُّ
 

  اَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا داُر ا 
 

 اّإمػػػػػػػػػػػػػػا الِغْبَطػػػػػػػػػػػػػػُة والَحْسػػػػػػػػػػػػػػر
 

 (٘ٚ)ػػػػػػػػػػػػػػَرُو فػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػوـِ اليياَمػػػػػػػػػػػػػ ْ  
 

و ف، ومف ةالؿ ما سرؽ، الكظعا كزؼ ثفو ثرا الءماازػ  ثولػ  زػـو ال زامػ  ااممامػاع كرزػهاع  ػ  رػءهأ، والػ ع رػكوؿ كزوػزاع 
الطهزػػؽ الرػػػكزك  مجعرػػػاع لمعػػػاه، كرزػػهاع مػػػف مسػػػاك  موجمامػػ  ثو هؤاأ الازعزػػػ ، المػػػ  كاعػػت مػػػا و ررػػػكؿ ثو رػػ ةه ولػػػ  ومرػػػاع 

 . (76 وهماعاع لاةوؿ الجع 
و زمػا  ػػاا  لػػؾ،   ػػا ثعػم  ثرػػو الءماازػػ  رػػءهاع زمرػػؼ رالككمػ ، وكػػاف الػػزمف مػػف ثاػػـ ثسػراب وعمػػاج ممػػؾ الككمػػ   ػػ  

الكزػػاة، رػػءهأ، ومػػف اشرػػزاو المػػ   ػػات مءهو ػػ ، وال سػػرزؿ ولػػ  مكهاهاػػا، اػػو ثف الككمػػ  و ػػهاز طرزءػػ  لمجهرػػ  اإعسػػاف  ػػ  
وث اام  مما هثق وسم     ممؾ الكزاة، ورالمال   اف الرا ه سزءكة مجاهر   م  ركؿ ككـ مؤرهة  زمـ م رزهاع ممفاومػاع ركسػب 

 ال هازا المطهوك   زما.
وفو ثووؿ ما عجاأ مف ككـ    رءه ثر  الءماازػ ، اػو امجااػ  ررػكؿ مرارػه ولػ  الممم ػ ، طالرػاع معػ  ثف زمواهػ   ػ  

،  اعػػ  هرمػػا ال مءاممػ  مػػ ِمػػؽة مػػف طػػزف ومػػاو، و لػػؾ شف الػػزمف وف كػػاف ممرػػالكاع مءػػ  الزػػـو   ا ةػػهزف، مػػ كوهاع وزوػػاأ ر عػػ  نػػا ة 
 زكوف ك لؾ    الغا،   زواـ الفم  لزست رسواو  م  كاِّ نوؿ الرا ه 

 فػػ  َتْمػػِش يومػػًا فػػي ِثيػػاِ  َم يَمػػةٍ 
 

 ف إبػػػػػػػَؾ ِمػػػػػػػف طػػػػػػػيٍف ُ ِمػػػػػػػْؽْمَب ومػػػػػػػاهِ  
 

]....[   
 ما الدهُر يومػًا واحػدًا فػي ا ت ِفػ ِ و 
 

 ومػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػؿُّ أّيػػػػػػػػػاـِ الفتػػػػػػػػػ  بَسػػػػػػػػػواهِ  
 

 ومػػػػا هػػػػو اال يػػػػػوـُ ُبػػػػ ٍس وِشػػػػػدبوٍ 
 

ويػػػػػػػػػػوـُ ُسػػػػػػػػػػروٍر َمػػػػػػػػػػربًو ور ػػػػػػػػػػاهِ  
(ٚٚ) 

 
ورما ثفو الااه مم مب الطر ، مةممؼ المرهوؼ م  الرره،  ةزه مػا زرػع  اإعسػاف  زػ  اػو  مػؿ الةزػه، شعػ  وكػاأ 

المػػاؼ المعرػػوا رءػػا  اػػاب اإعسػػاف مػػف اػػ أ الػػاعزا،  ارػػطعاع الةزػػه اػػو الػػ ع زر ػػ  مػػف ث مػػػاؿ  الكفزػػؿ رهػػماف مك ػػؽ
 اإعساف، والر و سواأ 

  يػػػػػػُر أّيػػػػػػاـِ الفتػػػػػػ  يػػػػػػوـَ َإَفػػػػػػػاْ 
 

 وا ػػػػػػِطإاُع ال يػػػػػػِر أبيػػػػػػ  مػػػػػػا َ ػػػػػػػَإاْ  
 

]...[   
 لػػػػػيس كػػػػػؿُّ الػػػػػدهِر يومػػػػػًا واحػػػػػداً 

 
ـّ اتبَسػػػػػػػاْ    (ٛٚ)رّبمػػػػػػػا ضػػػػػػػاَؽ الفتػػػػػػػ  ثػػػػػػػ

 
كزػؼ ثفو الرػا ه ثولػ  المػوت ااممامػاع كرزػهاع  ػػ  رػءهأ، و   راػهة  عػ  مػف الوجػوأ المةممفػ ،  راػه  ػف سػػه    ومػها رعػا

مجز  ، و ف ةوؼ اإعساف مع ، وك وه مف ناوم ، وما ول   لؾ مموا مكارعا  ع   زما مه ، ولكععا    ا أ المعاسػر  عرػزه 
عمػا  ػ   كػهأ، وسػطوهاا  ػ  رػءهأ رمءعػ  ثفو ككمػاع ممءم ػ  ول  ثف ثرا الءمااز  ث اا مف الموت    و هاز الك كـ المؤرهة المػ  كوو

 رالموت   ط وهات    رءهأ، ومف  لؾ نول  معروماع ول  كرهة اشموات، مرزهاع ول  سه   ناـو الموت 
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 اْف كإػػَب تطَمػػػُا فػػي الحيػػػاِو َفَهػػػابِ 
 

 كػػػػػػػـ مػػػػػػػػف أٍ   ػػػػػػػػاَر فػػػػػػػػي األْمػػػػػػػػوابِ  
 

 َف الِبَمػ ما أ ػرَ  الشػيَه الجديػَد ِمػ
 

 (ٜٚ)يومػػػػػػًا وأْسػػػػػػػَرَع كػػػػػػػؿب مػػػػػػػا هػػػػػػػو تبِ  
 

ػػا نهزػب، رار،ػا لػ  ككممػػ  الػ  مفزػا ر عػ  مػػ  كػؿو اهمػااا طػهؼ  ػػزف  ػػِف سػز  ِرؿ  مزػ  المػوت  مو وعجػا الرػا ه مةاطرػاع مة
 لسعساف،  إفو رز عا زموت مف جساأ 
 يػػػػػػا أيُّهػػػػػػذا الػػػػػػذي َسػػػػػػَتْإُيمُ  الػػػػػػػ

 
ـُ قػػػػػػػػػػف أْهِمػػػػػػػػػػِ  وقػػػػػػػػػػف َوَلػػػػػػػػػػِدهْ    أّيػػػػػػػػػػا

 
 مػػػػػا ارتَػػػػػدب َطػػػػػْرُؼ امػػػػػِرٍ  َبَمْحَظِتػػػػػ ِ 

 
 (ٓٛ)اال وشػػػػػػػيٌه يمػػػػػػػوُب مػػػػػػػف َجَسػػػػػػػػِدهْ  

 
وهرمػا مكػػوف مػف ثجمػػؿ الككػـ المهمرطػػ  رػالموت والػػزمف، اػػ  ممػؾ الككمػػ  المػ  ةاطػػب  زمػا الرػػا ه كػؿا واكػػٍا معوػػا، 

 ةه والم  هثق  زما ثفو كؿو رةص رةزا ة جعازة زوماع،  اف جعازم  سم رةزا      زـو ا
 ومػػػا ُهػػػَو اال المػػػوُب يػػػفتي لو ِتػػػ ِ 

 
 فماَلػػػػػػػػَؾ فػػػػػػػػي تػػػػػػػػفِ يرِه قإػػػػػػػػَؾ َمػػػػػػػػْدَفاُ  

 
ذا ُودِّْقػػػػػػػػَب َتوِديػػػػػػػػَا هاِلػػػػػػػػؾٍ   َأاَل وا 

 
 فػػػػػػػػػٍِ ُر يػػػػػػػػػوـٍ مإػػػػػػػػػَؾ يػػػػػػػػػوـُ تُػػػػػػػػػَودبعُ  

 
 َأاَل وكمػػػػػػا َشػػػػػػيبْعَب يومػػػػػػًا جإػػػػػػاِئزاً 

 
ـْ َسُتَشػػػػػػػػػيباُ   ففإػػػػػػػػب كمػػػػػػػػا َشػػػػػػػػيبْعَتُه

(ٛٔ) 
 

ؿ ول  م كوزف ا أ الفكهة المؤرهة    الممم زف، والو رسرب واهاك  الكامؿ مف اوف ثاعػ  رػؾ،  ػ  ولءؿو الرا ه لـ زمورو
ثف كؿو وعساف الرا ثف زهكؿ    زـو مف اشزواـ ول  نرهأ، ورالفءؿ   ا طهح الرا ه ا ا اإاهاؾ    عصو رءهع اةػه، ثنػؿو مػا 

  ز  ز وؿ زمكف ثف ز  اؿ  ع  وع  عصو ككم  مممزز مف كزث الموهوع والغاز ، و 
 ولمػػػػػػدهِر ألػػػػػػواٌف تػػػػػػروُ  وتغتػػػػػػدي

 
ّف ُإفوسػػػػػػػػػػػػػػػػًا بيػػػػػػػػػػػػػػػػإُهفب َتسػػػػػػػػػػػػػػػػيؿُ    وا 

 
 وَمإػػػػػػػِزِؿ َحػػػػػػػؽ  ال ُمَعػػػػػػػربَ  ُدْوَإػػػػػػػ ُ 

 
 (ٕٛ)لكػػػػػػػؿِّ امػػػػػػػِرٍ  يومػػػػػػػًا اليػػػػػػػ  َرِحيػػػػػػػؿُ  

 
ف كاعػت مػف اش مػوه المءهو ػ  لػاق الجمزػ ، والو ثعػ   وا أ اشموه الم  طهكمػا الرػا ه  مػ  رػكؿ ككػـ  ػ  رػءهأ، وا 

رز اع مف الم رزه    عفوة الممم زف رفهؿ ال الػب الرػءهع الػ ع اكموااػا، وكػ لؾ رفهػؿ الرػزا   المػ  ممزوػز رمػا ثرػو ثكسرما 
رػ   الءمااز ، وال ع كاف زهق    ككم  رءهز  ثةهق ل   زما زمءموؽ رالموت و الن  الزمف رػ ، كػؿو زػـو زمػهو  مػ  اإعسػاف ز هو

 مف ثجم ، نا الع 
 اـِ َتْيَطُعهػػػػػػػاَتَظػػػػػػػؿُّ تفػػػػػػػرُ  باألّيػػػػػػػ

 
 (ٖٛ)وُكػػػؿُّ يػػػوـٍ َمَضػػػ  ُيػػػْدإي ِمػػػَف األَجػػػؿِ  

 
و ف كػػاف الػػزمف سػػرراع ه زسػػاع  ػػ  وعمػػاج الككمػػ  لػػاق ثرػػ  الءماازػػ  كمػػا هثزعػػا ، ممػػؾ الككمػػ  المػػ  كػػاف المػػوت الرطػػؿ 

 اله زة    ككازامما .
زم ػاوـ رعرػا ك  ررػػكؿ  –ثزهػاع –ولػـ ز مرػه مفا ػؿ ثرػ  الءماازػ  مػ  ثلفػاظ الػزمف  مػػ  مػا مهػ   كسػب، رػؿ عجػاأ 

ػ  مرارػهة ولػ   مراره ول  الممم زف، ونا ممزوز م ازم  لممؾ العرا ّ رالةطارز  المرارهة، وزرػاو ثف  لػؾ ثمػهب طرزءػ ، كوعػ  زمجو
 المةاطرزف، وزمكاوث ولزمـ مف اوف ثعو كجاب كما سز م  مفرزؿ  لؾ.

عمػا نػا زكػوف ثهاا ولءؿو مف المفزا ثف عرزه اعا ول  ثفو جزواع مف ممؾ ا لعرػا ّ، هرمػا لػـ ز مػ  الرػا ه لمممػؽٍّ رءزعػ ، وا 
ػػم  اشةزػػهة عرػػا ّ ثهاا رمػػا  رمػػا عفسػػ  اػػو، وسػػواو ثكاعػػت ممػػؾ العرػػا ّ موجمػػ  ولػػ  الممم ػػ  ثـ ولػػ  عفسػػ ،  إعمػػا  ػػ  المكرو

 واإ ااة معما.الرا ه الكازث  ف رءض اشموه المهمرط  رالزمف وم ازمما ر سموب مراره زمسـ ر ة  الِءرهة، 
ومف ممؾ العرا ّ، نول  طالرػاع مػف الممم ػ   ػاـ الرػءوه راشمػاف مػف الػزمف، ومكػ وهاع وزوػاأ مػف  لػؾ؛ شف الػزمف ط رػ ة 

  م  االع الب والمغززه  
 اّيػػػػػػػاَؾ أْف تػػػػػػػفَمَف الزمػػػػػػػاَف فمػػػػػػػا 

 
 (ٗٛ)زاَؿ قميإػػػػػػػػػػػػػا الزمػػػػػػػػػػػػػاُف َيْإَيِمػػػػػػػػػػػػػػ ُ  
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 اال مهاه رالاعزا؛ شعما ال مطزب لساكعزما، وال مرفو ثرااع ومعما ما زطمب  ز  الرا ه مف المةاطب  اـ 
 ولمػػػػػػػػػدهِر َشػػػػػػػػػد  قمػػػػػػػػػ  أِهمػػػػػػػػػ ِ 

 
 َفَبػػػػػػػػػػػػْيٌف ُمِشػػػػػػػػػػػػب  وَإْبػػػػػػػػػػػػٌؿ ُم ػػػػػػػػػػػػي ُ  

 
]....[   

 أراؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدإياَؾ ُمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتوِطإاً 
 

ـْ تَػػػػػػػػػػْدِر أإبػػػػػػػػػػَؾ فيهػػػػػػػػػػا َ ريػػػػػػػػػػ ُ    َأَلػػػػػػػػػػ
 

 أ ػػػػػػػػربَؾ مإهػػػػػػػػا إهػػػػػػػػاٌر ُيِضػػػػػػػػيهُ 
 

 وَليػػػػػػػػػػػػٌؿ َيُجػػػػػػػػػػػػفُّ وَشػػػػػػػػػػػػْمٌس َتغيػػػػػػػػػػػػ ُ  
 

 َتْحَسػػػػػػِ  الػػػػػػداَر داَر الُغػػػػػػرو فػػػػػػ 
 

 (٘ٛ)ِر ت ػػػػػػػػػػفو ِلسػػػػػػػػػػاِكِإها أو َتطيػػػػػػػػػػ ُ  
 

ورمػا ثف الػاعزا اػػ  ااه الغػهوه، وال مػاـو شكػػا،  ءمػ  اإعسػاف ثف ز  موػػؿ مػف رػموام  وه رامػػ   زمػا، وثف زكػوف اةولػػ  
  زما كةهوج  معما ول  ال ره، و لؾ ما  روه  ع  الرا ه ر ول  

 مػػػف َكفاِفهػػػا َتَبّمػػا ِمػػػَف الػػػدإيا وَإػػؿْ 
 

 َتْعَتِيػػػػػػػػػْدها فػػػػػػػػػي َضػػػػػػػػػميٍر وال َيػػػػػػػػػدِ  وال 
 

 وُكػػػػْف داِ ػػػػػً  فيهػػػػا كفّإػػػػػَؾ  ػػػػػاِر ٌ 
 

 (ٙٛ)الػػػ   يرهػػػا مإهػػػا مػػػف اليػػػوـِ أو َ ػػػدِ  
 

والرؾو    ثفو اػ أ العرػا ّ مكمػوع  مػ   كػه  مسػف  مرػاع مػف لػاف ثرػ  الءماازػ ،  مػ   ات رػزا    الزػ  المػ رزه 
ػِف هػؿ طهزػؽ الكػؽ، وممازػ   ػ  الءػاوؿ  ػف الهػالل  ولػ  طهزػؽ الكػؽ اإلمػ ،    الممم زف كما زراو لػ ، وهر مػا مسػا ا مة

 والسزما ثف الموت مما ال ةالص مع ، كما ز وؿ الرا ه    وكاق عرا ك  
ـَ فاسػػػػػَتِماْ   اّيػػػػػاؾ أقإػػػػػي يػػػػػاْبَف تَد

 
 وَدع الرُّكػػػػػػػػوَف الػػػػػػػػ  الحيػػػػػػػػاِو َفَتْإَتِفػػػػػػػػاْ  

 
 لػػػو كػػػاف ُقْمػػػُرَؾ ألػػػَؼ حػػػوٍؿ كاِمػػػؿٍ 

 
ـُ حتػػػػػػ  َتْإَيِطػػػػػػاْ   لػػػػػػـ تَػػػػػػْذَهِ  األّيػػػػػػا

(ٛٚ) 
 

ل ا  مزؾ زا ارف ااـ ثف ماةؿ    سراؽ كرزه مػف ثجػؿ  ءػؿ كػؿو مػا اػو ةزػه لػؾ ولمعػاة، وال مةف مِػؾة ثزوػ   هرػ  لم زػاـ 
 ر لؾ،  ما ثهءم  راشمة، ال زجاه رؾ ثِف مهزء  الزـو 

 يفوَتإبػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ال
 

 (ٛٛ)ِمػػػػػػػػػػػػػَؾ مػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػاَب بفْمِسػػػػػػػػػػػػػؾْ  
 

 ِف سر ؾ ف ممم   معما ما مم واأ مة راو مف ثثف ممهكؾ  م  ما ثعت  مز ، رؿ ال زمكف ؛ شعما اللؾ  مزؾ ثف مك ه اشزواـوك 
 واحػػػَذْر فمسػػػَب ِمػػػَف األّيػػػاـِ ُمْإَفِمتًػػػا

 
 (ٜٛ)حتػػػػػ  َتغوَلػػػػػَؾ ِمػػػػػف أّياِمػػػػػَؾ الُغػػػػػػوؿُ  

 
ػؿ ا لر ػاو  ػػ  اػ أ الػاعزا، ولمػ ا زجػب  مزػؾ ثِف مجءػػؿ كمػا  مزػؾ ثِف ممػ كوه ثعوػؾ  ػ  زػـو مػػف اشزوػاـ سػمموت،  ػال مم مو

 سا   اشجؿ    مةزوممؾة اوماع، وثماـ  كهؾ 
 اْمَهػػْد لإفِسػػَؾ واذُكػػْر سػػاَقَة األَجػػؿِ 

 
فب فػػػػػػػػي ُدإيػػػػػػػػاَؾ باألَمػػػػػػػػؿِ  وال   (ٜٓ)تَُغػػػػػػػػرب

 
ػػا زمكػػف ثف عالكظػػ   ػػ  جػػزو  زػػه نمزػػؿ مػػف ممػػؾ العرػػا ّ، اػػو لجػػوو الرػػا ه ولػػ  اسػػمةااـ ث ءػػا ؿ اشمػػه  ػػ  وفو ممو

ةطزب زءمم  المعره، وز اوـ موا ظ  ول  ا ةػهزف، وزرػاو لػ   –ر لؾ–م ازمما ول  الممم زف،  هالع  ف ثسموب العم ، وك ع  
 لؾ ثمهاع ا مزاازاع    مرؿ ا ا العوع مف الرءه،  الرا ه زهزا م ازـ عرا ك  لآلةهزف، ل ا   عو ثسػموب زفزػاأ  ػ   لػؾد كممػاع 

 ه، وثسموب العم  ثزهاع.سزكوف ثسموب اشم
وثرػػو الءماازػػ   ػػ  رءػػض عرػػا ك  ال زعسػػ  ثف زػػا و العػػاة ولػػ   ػػاـ اهمكػػاب المءارػػ ، شف الرػػموة وطمػػب المػػ ة 
مكوف ماومما نرزهة نزاساع ول  العاـ ال ع زرءه ر  مهمكرما  زما رءا مف عاكزػ  الػزمف،  موهرػ  ممػؾ الرػموة الزا مػ  كزعػاع طػوزالع 

 الرا ه، طالراع الةوؼ مف اهلل سركاع  ومءال ،  زما لو ثهاا الءرا اهمكاب مرؿ ممؾ المءار  ال ززوؿ كما ز وؿ 
 يػػػػاُر ب ًشػػػػْهَوِو سػػػػاَقٍة  ػػػػد أْقَيَبػػػػبْ 

 
 َمػػػػػػػػْف إاَلهػػػػػػػػا ُحْزًإػػػػػػػػا هإػػػػػػػػاؾ طػػػػػػػػوي  

 
]....[   

 وَ ػػػػػػِؼ ا لػػػػػػّ  ف ّإػػػػػػُ  لػػػػػػَؾ إػػػػػػاِظرٌ 
 

 وكفػػػػػػػ  بربِّػػػػػػػَؾ زاِجػػػػػػػرًا وَسػػػػػػػئوال ]كػػػػػػػذا[ 
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 ا ال َ ْيتَػػػػػػػ ُ مػػػػػػػاذا تيػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػدًا اذ
 

 (ٜٔ)ب ػػػػػػػغاِئٍر وكبػػػػػػػاِئٍر َمسػػػػػػػئوال ]كػػػػػػػذا[ 
 

ور لؾ ممكوف الرا ه مف اإ ااة مف ثلفاظ الزمف    موجز  العرػا ّ ولػ  جممػوه الممم ػزف، و ممعػا رػ فو ممػؾ العرػا ّ 
لفػف الرػءهع اكموت  م  ثسموب مراره    الكازث، رمءع  ثعوما كاعت ةطارز  مرارهة، ونمعا وف سرب  لؾ او طرزءػ  اػ ا ا

روجػوا ث ءػاؿ اشمػه، وثسػموب العمػ   ػ  الم ػازـ  – ػ  ثكرهاػا–ال ع ال زمكف االسػمغعاو  زػ   ػف اػ أ الةطارزػ  المػ  امسػمت 
 .(92 والمةاطر 

ـو الكازث  ع   كسب، رؿ ث اا معما    موهو ات ث ةه،  زه ثعوما ثنػؿو  مػف –ولـ زسمرمه الرا ه ثلفاظ الزمف  زما م
 شموه الم  طهكما    رءهأ سار اع، والم  مطهنعا ولزما اعفاع.مف ا –عاكز  الكـ

اسػػمةاـ ثرػػو الءماازػػ  ثلفػػاظ الػػزمف، وسػػةوهاا لةامػػ  الموهػػوع الػػ ع زمكػػاوث  زػػ ، والػػ ع  –مػػرالع – فػػ   ػػهض المػػاح 
اات  ػ  زػـو مػا ثف  ااة ما زكػوف مػاكاع لةمزفػ  ثو رػازؽ لػ ،  فػ  ماكػ  لمةمزفػ  الممػاع، زرػالي كرزػهاع  زػهق ثفو الػهزّ و ا ثه 

هة  زما  ءمت ثو سمفءؿ   معا ة الةمزف     كهم ،  إعما سمكوف م رو
يَا باَرْتػػػػػػػَؾ يومػػػػػػػاً   وَلػػػػػػػَو افب الػػػػػػػرِّ

 
ػػػػػػَرْب قػػػػػػف َإػػػػػػَداكا   (ٖٜ)فػػػػػػي َسػػػػػػماٍ    ب

 
ػػا  ػػ  ماكػػ  لمةمزفػػ  اشمػػزف،  عػػهاأ زػػاو     رػػ فو الزػػـو الػػ ع زػػهاأ  زػػ  لمػػو زػػـو طمءػػت رمسػػ  رسػػءا –مرالغػػاع ثزهػػاع –ثمو

 السءوا  م  كاِّ نول  
 اّف يومػػػػػػػػػػػػًا أراَؾ فيػػػػػػػػػػػػ  ليػػػػػػػػػػػػوـٌ 

 
ػػػػػػػػعودِ    (ٜٗ)َطَمَعػػػػػػػْب شمُسػػػػػػػُ  َبسػػػػػػػْعِد السُّ

 
ولػػ  زمػػاح رػػاز اع، مرػػزااع ركهمػػ  الػػ ع ال زع طػػ  سػػا  ، سػػواو ثكػػاف  ػػ  الز سػػه، ثـ  ػػ  الء سػػه، وزػػهق ثفو مرػػؿ اػػ ا 

  لؾ المماوح زظؿو المهو    ةزهأ عماهاع  وز مف رهوأ لزالع، نا الع    
ـْ ُيَ ػػؿِّ الإبػػدى ]كػػذا[ سػػاقةً   فتػػً  لػػ

 
 قمػػػػػػػ  ُيْسػػػػػػػػرِِه كػػػػػػػاَف أو ُقْسػػػػػػػػرِهِ  

 
 تظػػػػػػػػػػؿُّ إهػػػػػػػػػػاَرَؾ فػػػػػػػػػػي َ يػػػػػػػػػػرِهِ 

 
 (ٜ٘)وتػػػػػػػػفَمُف ليَمػػػػػػػػَؾ مػػػػػػػػف َشػػػػػػػػرِّهِ  

 
وكما ث اا الرػا ه مػف ثلفػاظ الػزمف  ػ   ػهض المػاح، ث ػاا معمػا  ػ  اسػمعجاز الكاجػات، ومػف  لػؾ و اامػ  مػف لفظػ  

هاا رال  ث مهوات    رزت واكا، مممزكاع مع  ل هاو مطمر  ال ع ثةوهأ  ع  الةمزف  الهرزا،  ز وؿ     لؾ  الغا( الم  كهو
 كػػػػػػػػـ ُأَمإبػػػػػػػػ  بغػػػػػػػػٍد بعػػػػػػػػَد  ػػػػػػػػدٍ 

 
 (ٜٙ)َيْإَفػػػػُد الُعْمػػػػُر ولػػػػـ َأْلػػػػَؽ َ ػػػػدا 

 
ػػّ رءػػاـ االزفػػاو ركاج مػػ ، ولػ   ػػ  موهػػ  اةػػه  ػػ  اال ػػااة مػػف المفظػػ  عفسػػما  الغػا(،  هػػالع  ػػف لفظػػ   الزمػػاف(، زممو

مكوف  عاأ كاج  ل  ثرااع   اا زاع  م  الم سةوِّؼ ثالا
 أُكػػػػػػػؿب طػػػػػػػوِؿ الزمػػػػػػػاِف أإػػػػػػػَب اذا 

 
 ِجْئتُػػػػػَؾ فػػػػػي حاجػػػػػٍة تيػػػػػوُؿ َ ػػػػػدا 

 
 ال َجَعػػػػػػػػػػػػػَؿ الّمػػػػػػػػػػػػػُ  اليػػػػػػػػػػػػػَؾ وال

 
 (ٜٚ)ِقإػػػَدَؾ مػػػا ِقْشػػػُب حاَجػػػًة أبػػػدا 

 
الػػزمف، ومػػف  لػػؾ ماكمرػػ  ولػػ  وكػػاف االسػػمءطاؼ واكػػااع مػػف الموهػػو ات اش ةػػه المػػ  اسػػمرمه  زمػػا الرػػا ه ثلفػػاظ 

 الةمزف  الهرزا كزف كرس ، نا الع ل  
 أإػػػا اليػػػوـَ لػػػي والحمػػػُد ِلّمػػػِ  أْشػػػُهرُ 

 
ـْ وَيْبُكػػرُ   ُـّ ِمػػْإك َيػػُروُ  َقَمػػيب الَهػػ

(ٜٛ) 
 

عظػـ رالرػ  ثرزػات  –الػ ع اسػمةاـ  زػ  الرػا ه لفظمػزف مػف ثلفػاظ الػزمف امػا   الزػـو ، واشرػمه(  –ورءػا اػ ا الرزػت 
 ، كاوؿ  زما ثف زعاؿ  طؼ الهرزا لزةهج  مف سجع  .ث ةه

ػبة ةمزفػ  رءػا و ػاة ثرزػ   واسمرمه الرا ه لفظ    اشمة( راالل  الممع   والمءزز ، ثموا الممع    ممةمزف  اشمزف كػزف ع رِّ
 الهرزا، وثموا المءزز   مو اة الهرزا 

ػػػػػػفُّ ضػػػػػػاِحَكةٌ   العػػػػػػيُف تبكػػػػػػي والسِّ
 

 سِ فػػػػػإحُف فػػػػػي مػػػػػفَتـٍ وفػػػػػي ُقػػػػػرْ  
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ـُ األمػػػػػػيُف وَتبػػػػػػػْ   ُيْضػػػػػػِحُكإا اليػػػػػػاِئ
 

 (ٜٜ)ػػػػػػِكيإا وفػػػػػاُو ا مػػػػػاـِ بػػػػػاألْمسِ  
 

كمػا اسػػمرمه لفظػػ    الزػـو ( رااللػػ  الكمػػـ والمسػامك  ، مرػػزهاع ولػػ  مكػاـه اشةػػالؽ، المػػ   مػ  المػػهو ثف زمكموػػ  رمػػا، 
 ممعاسزاع  هر ، ممممساع اش  اه لممةط زف مء ،  ز وؿ  

 إبػػػػػٍة تَػػػػػُردُّ ِسػػػػػهاُذو الِحمػػػػػـِ فػػػػػي جَ 
 

 ـَ الَجْهػػػػِؿ قإػػػػُ  اْف جاِهػػػػٌؿ َجِهػػػػ  
 

فْ   َيْمػػػػػػػػَتِمُس الُعػػػػػػػػْذَر لمّ ػػػػػػػػديِؽ وا 
 

 (ٓٓٔ)أتػػػػػػػاُه يومػػػػػػػًا بُعػػػػػػػْذرِِه َ ػػػػػػػِب  
 

ومءاوق اشمه ر ر  الءمااز  ول  اال ااة مف ثلفاظ الزمف     ػهض الغػزؿ ثزهػاع ،  مػو زمغػزوؿ رمكرورمػ    مرػ (  ػزالع 
 ظ    الرمه(    رزت زمكاث  ز   ف م ةزه جوارما  ع  ، نا الع  جمزالع ،  اكهاع لف

 ليػػَب ِشػػعري مػػا ِقإػػَدُكـ ليػػَب ِشػػعري
 

ػػػػػػػػػَر الَجػػػػػػػػػواُ  ألْمػػػػػػػػػرِ    فميػػػػػػػػػد ُأ ِّ
 

 مػػػػػػا َجػػػػػػواٌ  أْولػػػػػػ  بُكػػػػػػؿِّ جميػػػػػػؿٍ 
 

 (ٔٓٔ)ِمػف َجػواٍ  ُيػَردُّ ِمػف بعػِد َشػػْهرِ  
 

 ػف كروػ  لءمرػ ،  -ثرػالع  –أ المػهوة مػ  الرػكوق العامجػ  وزسمرمه ثرو الءمااز  الزمف ر لفاظػ  المةممفػ   ػ  رػءهأ ،واػ 
، و ػ  الونػت عفسػ ، االلػ   مػ   ( رورفما ثال  ثكزاة  م  ما زءاعزػ  مػف  لػؾ الكػبو  مو ز م  ر لفاظ   المزؿ، والررّ، والزـو

 كزع  وسمهأ الطوزمزف، كم  ثفو لزم  زغاو ثطوؿ مف زـو الكساب  م  كاِّ مءرزهأ 
 بػػػػػػبُّ أرُ ُبػػػػػػ ُ  يػػػػػػاُر ب ليػػػػػػٍؿ طويػػػػػػؿٍ 

 
ػػبِا فػػاإفجرا   حتػػ  أضػػاَه َقمػػوُد ال ُّ

 
 ماُكإػػػػُب أْحِسػػػػُ  اّؿّماُمػػػػْذ َقػػػػَرْفتُُكـُ 

 
ػػػػػا تُْإِبػػػػػُب ا َبػػػػػرا   أفب الَمضػػػػػاِجَا ِممب

 
 والميُؿ أطَوُؿ مف يوـِ الحساِ  قمػ 

 
 (ٕٓٔ)قيِف الشبِجيِّ اذا ما َإْوُمػُ  َإَفػَرا 

 
مموا زا وأ ول  المرءزا مف ركواأ رسرب  اـ ورػمما لػ ، ولػ  الاهجػ  المػ  زءمػف   زه ثفو   مر ( ال م ءزهأ اامماماع ،

  زما ر ع  سزموت مف سا م ، و  ز وؿ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَق ْ   َأاَل ياُقْتَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة السب

 
ػػػػػػػػاَق ْ   ػػػػػػػاَقَة السب  (ٖٓٔ)أمػػػػػػػوُب السب

 
ػه عةمص مف  لؾ كمو  ول  ثفو ثرا الءمااز  نا ث اا مف ثلفاظ الزمف ، وسةوهاا    رءهأ    ث  هاض ومءاٍف رػءهز  ث ةة

معا ال وؿ  زما ، ومف ممؾ اش هاض والمءاع    الماح والغزؿ واسمعجاز الكاجػات واالسػمءطاؼ والممع ػ    زه اشموه الم   رو
 والمءزز  والكمـ والمسامك  كما هثزعا.

ػا ا ف ونػا اعممزعػا مػف اهاسػ  ثلفػاظ الػزمف واالالممػا  ػػ  رػءه ثرػ  الءماازػ  ، ال ععسػ  اإرػاهة ولػ  رءػض اشمػػوه  ثمو
ّا المءرزػه ،   ػا ثكرػه ثرػو الءماازػ  مػف اسػمرماه  ةعاػ  الجعػاة والطرػاؽ  ػ الفعز  الم  ث اا معمػا الرػا ه  ػ  رػءهأ الزمعػ  وِف رة

رااة  زما ثلفاظ الزمف ، وكاف الجعاة والطراؽ    الفاظ الزمف كرهاع مف اوف  زهاا.     عرور  الرءهز  الم  كة
،  مف ثرزام  المػ  ز كِرػه   زمػا مػف اػ ا الفػف (114 موؽ رالجعاة ، الكظعا اكراه الرا ه مف مسةزهأ ةام  لرءهأ فزما زمء

، وزومؾ(   نول  مجعوسعا رزف لفظم    ااع، و ا(، وك لؾ رزف لفظم   زـو
  ػػػد أرى أْف َلْسػػػُب فػػػي الػػػدُّإيا وَلػػػوْ 

 
 َبِيَيػػػػػْب لػػػػػػي داِئمػػػػػًا طػػػػػػوَؿ األَبػػػػػػدْ  

 
 دْ ػػػأْو أراإي راِحً  ِمف بعِد    ؿٌ ػػػػػػِ ُمْرَتح اّإإي مإها  داً 

]....[   
 اّإمػػػػػػػػػػا ُدْإيػػػػػػػػػػاَؾ يػػػػػػػػػػوـٌ واِحػػػػػػػػػػدٌ 

 
 (٘ٓٔ)فػػػػػ ذا يوُمػػػػػَؾ َولبػػػػػ  لػػػػػـ َيُعػػػػػدْ  

 
 وزجعوة ثزهاع رزف الفاظ   اشزاـ ،وزومزف( و   زـو ، والزومزف(  م  الموال  ،    نول  

 حت  مت  إحػُف فػي األّيػاـِ َإْحُسػُبها
 

ّإمػػػػػ   ا إحػػػػػُف فيهػػػػػا بػػػػػيَف َيػػػػػوَمْيفِ وا 
 

 يػػػػػوـٍ تَػػػػػَوّل  ويػػػػػوـٍ إحػػػػػُف إفُمُمػػػػػ ُ 
 

 (ٙٓٔ)لَعمبػػػُ  أْجَمػػػُ  اليػػػوَميِف ِلْمَحػػػْيفِ  
 



 م0202/أيلول                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             4/ العدد

 19 

 ومف جعاسام  اش ةه، ما زجم   ز  رزف لفظم    السا ات ، وسا  ( ، و لؾ    نول  
ػػػةٌ   ولمَمػػػْرِه قإػػػَد المػػػوِب َكػػػْرٌ  وُ  ب

 
ْبفَ    ُبْعػػػػَدها اذا َمػػػػربِب السػػػػاقاُب َ ػػػػرب

 
]....[   

 َسُتْسِمُمَؾ الساقاُب في بعػض َمرِّهػا
 

 (ٚٓٔ)ال  سػاقٍة السػاقٌة لػؾ َبْعػَدها 
 

 مجعوسعا رزف   الرمه ، واشرمه(    الرزت ال ع ز وؿ  ز   –ك لؾ  –ول  
ػػػػػْهرِ  ـَ فػػػػػي الشب  مػػػػػا أْسػػػػػَرَع األّيػػػػػا

 
 (ٛٓٔ)وأْسػػػػَرَع األْشػػػػُهَر فػػػػي الُعْمػػػػرِ  

 
ـو مسػجزؿ  لػؾ اإلكػاح  ػ  رػءهأ ، اػو الػ ع ا ػاأ ولػ  اإكرػاه وهرما كاف ولكاح ا لرا ه    مفكزػهأ رػالزمف ، ومػف رػ

مػػف المجعػػػزة رػػزف ثلفػػػاظ الػػزمف ،  ممػػػؾ اشلفػػاظ مءػػػاواة  ػػ  كسػػػارما ، ورالمػػال   مػػػ  سػػمكهه عفسػػػما، ثو سػػزكههاا الرػػػا ه 
الفػف  ػ  رػءه ثرػ  الءماازػ  ،  هػالع  ػف كهرػ   مػ   رمرهزفامما وارم انامما المةممف  ، ور لؾ عءهؼ ِسها اإكراه مػف اػ ا

مف الرال    م   ع  الرءهع.   اهفاو جو،
ػا  زمػا زةػصو الطرػاؽ رورػف   ع،ػا رػا زءز،ػا ،   ػا ثكرػه الرػا ه معػ  كرػهة ال م ػؿم  ػف كرػهة اسػمةاام  لفػف الجعػػاة،  وثمو

 كػػؿو لفظػػ  مػػف ثلفاظػػ  ز ارممػػا هػػاواا ،  المزػػؿ ز ارػػؿ   مػػ  المهػػاا، –ثرػػالع  –وزةرػػاو لعػػا ثفو السػػرب مءػػهوؼ ،  ػػالزمف نػػا ـ 
العماه، والغا ز ارؿ اشمة ، وما ول   لؾ مػف ثلفػاظ الػزمف اش ةػه ، لػ ا  ءعػاما ثكرػه الرػا ه مػف طرانامػ  رػزف ثلفػاظ الػزمف، 

 .(119 لجمزؿ مف عاكز  ثةهقراا لعا ثمهاع ا مزاازاع ، لطرزء  الزمف  ام  مف عاكز  ، وال مماف الرا ه عفس  رمرؿ ا ا الفف ا
 ومف طرانام  الم  كرزهاع ما كاف زكههاا    رءهأ ، نول  مطار اع رزف   المزؿ ، والعماه( 

 إػػػػػػػرى الّميػػػػػػػَؿ َيْطُمُبإػػػػػػػا والإهػػػػػػػارَ 
 

 (ٓٔٔ)ولػػػػػػػـ َإػػػػػػػْدِر أيُُّهمػػػػػػػا أْطَمػػػػػػػ ُ  
 

 مطار اع رزعمما    موه  اةه  –ثزهاع  –ونول  
 ْػ الّميػػػُؿ يعمػػػُؿ والإهػػػاُر وإحػػػُف َقمػػػ

 
 (ٔٔٔ)َمػػػا يعمػػػ ِف بف َفػػػِؿ الَغَفػػػ بِ   

 
و   الونت ال ع زهزا  ز  الرػا ه اإرػاهة ولػ  سػه   الػزمف وسػءز  إعمػاو كزػاة اإعسػاف ، عجػاأ زطػارؽ رػزف  المزػؿ، 

 والعماه( ثزهاع ،  ز وؿ 
 ُأؼِّ لمػػػػػػدُّإيا فميسػػػػػػْب لػػػػػػي ِبػػػػػػػداْر 

 
 اّإمػػػػػػػا الراَحػػػػػػػُة فػػػػػػػي داِر الَيػػػػػػػَرارْ  

    
 اقاُب اال ُسػػػػػػػػػػػْرَقةً أَبػػػػػػػػػػػِب السػػػػػػػػػػػ

 
 (ٕٔٔ)فػػي ِبَمػػ  ِجْسػػمي بميػػٍؿ وإهػػارْ  

 
 ونا ز طارؽ رزف   الررّ ، والمزؿ(    رءض اشكزاف ، ك ول  

ػػػػػػػْبُا ُيْغػػػػػػػػَبُف فيػػػػػػػ  الِقُبػػػػػػػػ ُ   وال ُّ
 

 (ٖٔٔ)والّميػػػػػػُؿ ُيْغػػػػػػَبُف فيػػػػػػ  إاِئُمػػػػػػ ُ  
 

، واشمة(    نول    وعهاأ زطارؽ رزف   الزـو
 الُيْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَياُؿ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـُ افْ 

 
 (ٗٔٔ)َوّلػػػػػػػػػػػػػػػػ  وال ل ْمػػػػػػػػػػػػػػػػِس َردُّ  

 
ومف الجازه رالػ كه وفو رػوه الرػا ه ال م مرػه  مػ  اسػمةااـ الجعػاة والطرػاؽ  ػ  رػءهأ المػهمرط رػالزمف  كسػب، 

عوما مكر ه     رءهأ   مػ  المرػرز  واالسػمءاهة  ػ  ثكرػه اشكزػاف، والمػ   –ثساسػاع  –الروه الزمعز  الجمزمػ  ال ا مػ   -ثزهاع  –وا 
 ػ  الممم ػزف مػف جمػ  ، وعػاؿ ا جػارمـ مػف جمػ  ثةػهق  –روسػاطمما  –زما الرا ه  موا زاوه    ث ااف العاة ،   روه  ةراه  

 . 
، المػ  اسػمطاع مػف ةاللمػا اهػفاو    (115 ومف روهأ العااهة والجمزم     ا ف عفس ، نول  مءممػااع ظػااهة المرػةزص

 الةطا( ول  الزمف ، وجءم  كرزه الءرهات 
 ذي اتَ ػػػػَذ الزمػػػػاَف َمِطيبػػػػةً يػػػػاذا الػػػػ

 
 (ٙٔٔ)وُ طػػػا الزمػػػاِف كثيػػػرُو الَعثَػػػرابِ  
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و ػػ  رػػوهة جمزمػػ  ثةػػهق، زءممػػا  زمػػا الرػػا ه المرػػرز  رالاهجػػ  اشسػػاة ،  ػػاا،ا  زمػػا هكمػػ  اإعسػػاف  ػػ  اػػ أ الػػاعزا 
 كال زاـ رسفهة نرزهة ، زسمهزّ  زما المسا هوف رجاعب الف و، رـ زمفهونوف ، و زما ز وؿ 

 ا إحػػػػُف ااّل َكَرْكػػػػٍ  َضػػػػمبُ  َسػػػػَفرٌ مػػػػ
 

ػػػَب افَتَرُ ػػػوا   (ٚٔٔ)يومػػػًا الػػػ  ِظػػػؿِّ َفػػػْيٍه ُثمب
 

ولػػ  نرػػا رءزػػا ، اػػو سػػه   المػػوت الػػ ع كزعمػػا زػػ م  ز رِءػػا  –مػػف وها ػػ   -وفو اػػ ا المرػػرز  الجمزػػؿ ، زهمػػ  الرػػا ه
 ال ع هم  الز  الرا ه.  ات االل  نوز   م  ال را -اعا –اإعساف  ف ثكروم  ، ورالمال   الروهة 

 ػ  هسػمما ، و زمػا ورػاهة  -ثزهػا –و   رػءه ثرػ  الءماازػ  رػوهة نهزرػ  مػف الرػوهة السػار   ، واػ  مءممػا المرػرز  
ول  الا وة لم زاـ رالءمؿ الرالّ، و اـ اهػا   الءمػه رجمػ  المػاؿ ورعػاو ال رػوه الفاعزػ  ، المػ  ال زسػكعما رػاكرما؛ ل ػاـو 

 الموت سهزءاع ولز  
 َجَمُعػػػػوا فمػػػػا أكمػػػػوا الػػػػذي َجَمعػػػػوا

 
ـْ فمػػػػػػػا َسػػػػػػػَكُإوا   َوَبإػػػػػػػوا مسػػػػػػػاِكَإُه

 
ـْ ُظُعػػػػػػػػػٌف بهػػػػػػػػػا إزلػػػػػػػػػوا  فكػػػػػػػػػفّإُه

 
ػػػا اْسػػػَتَراحوا سػػػاقًة َظَعُإػػػوا   (ٛٔٔ)َلمب

 
وفو ثرػػهز مػػا زمكػػف ثف عالكظػػ   ػػ  لوكػػات الرػػا ه الزمعزػػ  ، والمػػ  هسػػمما  ػػ  رػػءهأ ، ثعمػػا كاعػػت مممزوػػز ررػػػاؽ 

 ػ  كػؿو  –اة ، ورالوانءزػ   زػه اال مزاازػ  ،  مػ  مءروػه  ػف ثرػزاو وانءزػ  ، ومةاطػب الػعفة اإعسػاعز  المءرزه، ونووة اإكسػ
كػػػ  المرػػػا ه  عػػػا سػػػماع كمماممػػػا ، ثو هؤزػػػ  ثلواعمػػػا  ػػػف طهزػػػؽ الكممالػػػت  –زمػػػاف ومكػػػاف  ررػػػهاك   زػػػه مءمػػػواة ، مكهو

 نوؿ الرا ه  – هالع  موا سرؽ  –ا عز ـ المهسوم   زما، ومف ممؾ الروه الم  زمكف ثف عسماؿو رما  م  ركو  م
 كػػػػػفّف المإايػػػػػا  ػػػػػد َ َ ػػػػػْدَف اَلْيكػػػػػا

 
 ُيرْدَإػػػػػػػَؾ فػػػػػػػاإُظْر مػػػػػػػاَلُهفب َلػػػػػػػَدْيكا 

 
 سػػػػيفِتيَؾ يػػػػوـٌ َلْسػػػػَب فيػػػػ  بُمْكػػػػَرـٍ 

 
 (ٜٔٔ)بػػفكَثَر مػػف َحْثػػِو التُّػػراِ  َقَمْيكػػا 

 
ـ  ر عكره مف  لؾد ومف اعا كاعت وانءز  ر وه ثر  الءمااز ،  كرو المهاب  مػ  المزػت مػف لػاف  مةف ِمفة اشموات ز ِكهة

 ثام  وثناهر  وجزهاع  وثركار  ، لوك  سمر   مهسوم  ماق الااه ، والزمكف ثف م ِمكة  ثلواعما ثرااع.
ولمرا ه روهة مرػرزمز  ثةػهق، زرػزه  زمػا ولػ  سػه   نػاـو المػوت  ػف طهزػؽ المزػال  واشزوػاـ،  مػ  مةطػؼ العفػوة 

  ا المءع  ز وؿ ثرو الءمااز  كةطؼ الرهؽ ، ورم
 يالّميػػػػػػػػػػػالي ول ّيػػػػػػػػػػػاـ افب لهػػػػػػػػػػػا

 
 (ٕٓٔ)فػػي الَ ْمػػِؽ َ ْطفػػًا َكَ ْطػػِؼ الَبػػْرؽ فػػي َمَهػػؿِ  

 
ل ا كاف ثرو الءمااز  واكااع مف ثرهز الرءهاو الءهب  زما زمءمؽ رطهز   مءامم  مػ  الػزمف،  مػو لػـ زمػهؾ ثمػهاع ثو  ءػالع 

 رفاع وزواأ رما زءم اأ او ، ثورما زءم اأ ا ةهوف كما هثزعا. مف ث ءال ، والو ومكاوث  ع  ، وا
 

 هوامش البح 
 .11وما رءااا ، ع الع  ف   الرءه والزمف /  311زعظه   الزمف    المهاجزازا اإ هز ز /  -1
 .197الزماف    الفكه االسالم /  -2

 .9الرءه والزمف/  -3

ماف الوجواع، ومفمـو الزمف  عا الطفؿ، والزمػاف والمكػاف وثرهامػا زعظه  م  سرزؿ المراؿ  اشزمع  واشمكع  ، والز  -4
    كزاة الرا ه الجاام  ورءهأ، والزمف والمغ ، والزماف    الفكه الازع  والفمسف  ال ازـ.

،  14، واش ػػػهاؼ/113، 18، والعسػػػاو/25، واؿ  مػػػهاف/36،71، والر ػػػهة /4زعظػػػه  مػػػ  سػػػرزؿ المرػػػاؿ  الفامكػػػ / -5
، 59، والفهنػػػػػػػاف/61، 47، والكػػػػػػػ /38-37، والكجػػػػػػػه/25، وارػػػػػػػهاازـ/7، واػػػػػػػوا/ 5وزػػػػػػػوعة/، 4، والمورػػػػػػػ /34
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، 24، والجارزػػ  /9، و رػػمت/21، والرػػا ات/31، وسػػر  /5-4، والسػػجاة/29، ول مػػاف/72-71، 41وال رػػص/
 .1، والءره/1، واإعساف/ 4والمءاهج/

 .552ثرو الءمااز  ثرءاهأ وثةراهأ/ -6

 .3/63عظه مرؿ  لؾ   المءمره    الككم  ، وز15زعظه   الزماف الوجواع/ -7

 .22ثرو الءمااز  ثرءاهأ وثةراهأ / -8

 .111ـ.ف / -9

 .111زعظه   ماةؿ ول   مسف  الكهاهة اإعساعز / -11

 .159ثرو الءمااز  ثرءاهأ وثةراهأ /  -11

 .536ـ.ف /  -12

 .3ـ.ف /  -13

 .5ـ.ف /  -14

 .168ـ.ف /  -15

 .  311-311ـ.ف /  -16

ةمػػػة هسػػػا ؿ مفزػػػاة ااهت رػػػزف ككػػػزـ المءػػػهة واا ػػػ  ا ػػػاة ، وزعظػػػه مرػػػؿ  لػػػؾ    15/2زعظػػػه  رػػػكزّ مسػػػمـ  -17
 .17الفاطمززف كوؿ  مسف  ثر  الءالو واجمعار  ثكؿ المكـو / 

 .2/226المزومزات ثو لزـو ما الزمـز  -18

 .184ثرو الءمااز  ثرءاهأ وثةراهأ /  -19

 .252ـ.ف /  -21

 .317ـ.ف /  -21

 .364ـ.ف /  -22

 .378ـ.ف /  -23

 .388ـ.ف /  -24

 .353، 291، 251، 237، 229، 223، 211، 132، 111، 47، 33، 25زعظه   ـ.ف /  -25

 .291، وزعظه مرؿ  لؾ   223ـ.ف /  -26

 .  311-311، وزعظه   237ـ.ف /  -27

 .216-215رورعموه/  -28

 .28ثرو الءمااز  ثرءاهأ وثةراهأ /  -29

 .33ـ.ف /  -31

 .146ـ.ف /  -31

 .129 كهة الزماف  عا اةواف الرفا   اهاس  مكمزمز  م اهع  ( / -32

 .178وثةراهأ /  ثرو الءمااز  ثرءاهأ -33

 .312، 295، 243، 226، وزعظه    191ـ.ف /  -34

 .581، 552، 378، 322، 321، 211، 198، 155، 144، 117زعظه  م  سرزؿ المراؿ   ـ.ف /  -35

 .333ـ.ف /  -36

 .  278هسا ؿ  مسفز  الر  ركه رف زكهزا الهازع /  -37
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 .211ثرو الءمااز  ثرءاهأ وثةراهأ /  -38

 .2/15الهسا ؿ  -39

 .353ءاهأ وثةراهأ / ثرو الءمااز  ثر -41

 .165-164زعظه  الرزب    الرءه الءراس  كم  عماز  ال هف الهار  المجهع/  -41

 .166-165زعظه  ـ.ف /  -42

، 114-113، 118، 57-56، 46، 38، 22، 21زعظػػػه  مػػػ  سػػػرزؿ المرػػػاؿ   ثرػػػو الءماازػػػ  ثرػػػءاهأ وثةرػػػاهأ /  -43
131 ،133 ،153، ،155-156 ،157 ،178 ،188 ،191 ،212  ،211-212 ،214 ،256  ،259 ،
271 ،272 ،294 ،317 ،321 ،351 ،355 ،381-381 ،386 ،387 ،398 ،415 ،421 ،628  . 

 .21ـ.ف /  -44

 . 298، وزعظه رالمءع  عفس    26ـ.ف /  -45

 .99ـ.ف /  -46

 .184ـ.ف /  -47

 .185ـ.ف /  -48

 .219-218ـ.ف /  -49

 .241ـ.ف /  -51

 .254ـ.ف /  -51

 .343ـ.ف /  -52

 .373ـ.ف /  -53

 .22ـ.ف /  -54

 .31ـ.ف /  -55

 .581، 47، 3ه  م  سرزؿ المراؿ  ـ.ف / زعظ -56

 .453ـ.ف /  -57

 .15ـ.ف /  -58

 .22ـ.ف /  -59

 .171ـ.ف / -61

 .198ـ.ف /  -61

 .351ـ.ف /  -62

 .581، 552، 538، 251، 188زعظه  م  سرزؿ المراؿ  ـ.ف /  -63

 .114-113مف /  -64

 .117ـ.ف /  -65

 .156-155ـ.ف /  -66

 .261، 188زعظه مرالع   ـ.ف /  -67

 .227ـ.ف /  -68

 .172ـ.ف /  -69

 .231ـ.ف /  -71
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 .258.ف / ـ -71

 .283ـ.ف /  -72

 .371ـ.ف /  -73

 .538-537ـ.ف /  -74

 .361ـ.ف /  -75

 .319، 272، 271، 238، 156زعظه  م  سرزؿ المراؿ   ـ.ف /  -76

 .3ـ.ف /  -77

 .252، 251، وزعظه   218-217ـ.ف /  -78

 .56ـ.ف /  -79

 .133ـ.ف /  -81

 .212-211ـ.ف /  -81

 .317ـ.ف /  -82

 .628ـ.ف /  -83

 .25ـ.ف /  -84

 .37ـ.ف /  -85

 .116ـ.ف /  -86

 .214ـ.ف /  -87

 .269ف / ـ. -88

 .278ـ.ف /  -89

 .294ـ.ف /  -91

 .312، وزعظه رالمءع  عفس   319ـ.ف /  -91

 .415، 381-381، 361، 351، 315، 251، 219، 172، 117، 119، 3زعظه  م  سرزؿ المراؿ  ـ.ف/  -92

 .592ـ.ف /  -93

 .526ـ.ف /  -94

 .182ـ.ف /  -95

 .521ـ.ف /  -96

 .522ـ.ف /  -97

 .533ـ.ف /  -98

 .569ـ.ف /  -99

 .299ـ.ف /  -111

 .547ـ.ف /  -111

 .542ـ.ف /  -112

 .577ـ.ف /  -113

، 388، 364، 321، 278، 272، 252، 229، 217، 212، 161، 3زعظػػػػه  مػػػػ  سػػػػرزؿ المرػػػػاؿ  ـ.ف /  -114
521 ،526 ،628. 
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 .119-118ـ.ف /  -115

 .387ـ.ف /  -116

 .131ـ.ف /  -117

 .144ـ.ف /  -118

، 251، 185، 182، 178، 155، 146، 116، 99، 37، 22، 15زعظػػػػػػه  مػػػػػػػ  سػػػػػػرزؿ المرػػػػػػػاؿ   ـ.ف /  -119
254 ،256 ،261 ،269 ،353 ،381 ،421 ،453 ،531 ،542 ،581. 

 .38ـ.ف /  -111

 .57ـ.ف /  -111

 .155ـ.ف /  -112

 . 361ـ.ف /  -113

 .117ـ.ف /  -114

لممفرػػػزؿ  ػػػ  ظػػػااهة المرػػػةزص ، زعظػػػه لمراكػػػث   المرػػػةزص  ػػػ  الرػػػءه الءراسػػػ  كمػػػ  عمازػػػ  ال ػػػهف الهارػػػ   -115
 المجهع   اهاس  ع از (.

 .57ثرو الءمااز  ثرءاهأ وثةراهأ /  -116

 .249ـ.ف /  -117

 .389ـ.ف /  -118

 .259ـ.ف /  -119

 . 322ـ.ف /  -121

 
 الم ادر والمراجا

 ال هاف الكهزـ -
 ـ.1955ركزّ مسمـ، رهح العووع ، طرء  ال ااهة ،  -

ػه  - ثرو الءمااز  ثرءاهأ وثةراهأ،   ع  رمك ز ما   الاكموه ركهع  زرؿ، طرء  مك     م  مةطوطمزف وعرػوص لػـ م عرة
 ـ.1965 -اػ 1384مف نرؿ، مطرء  جامء  امرؽ ، 

 اػ.1332، 1اشزمع  واشمكع ، ثرو ال اسـ اشزهن ، كزاه اراا الاكف، ط -

المرػةزص  ػػ  الرػءه الءراسػػ  كمػ  عمازػػ  ال ػهف الهارػػ  المجػهع   اهاسػػ  ع ازػ (، رػػا ه سػمزه كسػػف الرػمهع، اطهوكػػ   -
 ـ. 2114 -اػ 1425اكموهاأ مطرو   را ل  الكامر ، كمز  ا ااب ، جامء  رغااا ، 

، ثرػو ةمة هسػا  - ؿ مفزػاة ااهت رػزف ككػزـ المءػهة واا ػ  ا ػاة الفػاطمززف كػوؿ  مسػف  ثرػ  الءػالو واجمعارػ  ثكػؿ المكػـو
 اػ.1349الءالو ثكما رف  را اهلل رف سمزماف المءهع ، مطرء  السمفز  ، ال ااهة ، 

 .1928الهسا ؿ ، ثةواف الرفا، عره  ةزه الازف الزهكم  ، مطرء  الءهرز ، مره،  -

 ـ.1939فز  شر  ركه مكما رف زكهزا الهازع ، روؿ كهاوة ، مطرء  روؿ راهرز  ، مره، هسا ؿ  مس -

لرعػػػػاف،  –الزمػػػاف  ػػػػ  الفكػػػػه االسػػػػالم ، ارػػػهاازـ الءػػػػام ، ااه المعمةػػػػب الءهرػػػػ  لماهاسػػػات والعرػػػػه والموززػػػػ ، رزػػػػهوت  -
 ـ.1993-اػ1413

الػازف ا لوسػ ، مجمػ   ػالـ الفكػه، الكوزػت، المجمػا  الزماف  ػ  الفكػه الػازع  والفمسػف  ال ػازـ   م ػاؿ( ، الػاكموه كسػاـ -
 ـ.1988الرامف، الءاا الراع  ، زولزو/ سرممره ، 
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 .1945الزماف الوجواع، الاكموه  را الهكمف راوع، مكمر  العمه  المرهز ، ال ااهة،  -

كػػا ظ، ااه المءػػاهؼ، الزمػػاف والمكػػاف وثرهامػػا  ػػ  كزػػاة الرػػا ه الجػػاام  ورػػءهأ ، الػػاكموه رػػالح الػػازف مكمػػا  رػػا ال -
 ـ.1981مره، 

الػػزمف  ػػ  المهاجزػػازا اإ هز زػػ  ، لػػاع هومزمػػ  ،  ػػهض ومكمزػػؿ   الػػاكموه مكمػػا  ػػواا كسػػزف ،  ػػالـ الفكػػه ، المجمػػا  -
 .1971اشوؿ ، الءاا الهار  ، الكوزت ، 

 ـ.1986، 1الزمف والمغ  ، الاكموه مالؾ زوسؼ المطمر ،المز   ] ك ا [ المرهز  الءام  لمكماب ، ط -

 .1975الجمموهز  الءهانز ، ااه الكهز  لمطرا  ، رغااا،  –الرءه والزمف، جالؿ الةزاط، معروهات وزاهة اال الـ  -

 ـ.1945، 2رورعموه، الاكموه  را الهكمف راوع، مكمر  العمه  المرهز  ، ط -

سػال  ماجسػمزه مطرو ػ  را لػ  الرزب    الرءه الءراس  كم  عماز  ال هف الهار  المجهع، را ه سمزه كسف الرػمهع، ه  -
 ـ.1998 -اػ1419الكامر  ، كمز  ا ااب / جامء  رغااا، 

 ـ.1999 كهة الزماف  عا اةواف الرفا  اهاس  مكمزمز  م اهع (، الاكموه راره  راأ ثرا ززا مكما، مكمر  مارول ،  -

، ثرو الءالو ثكما رف  را اهلل رف سمزماف المء -  ـ.1915-اػ1333هع، مطرء  الجمالز ، مره، المزومزات ثو لزـو ما ال زمـز

ماةؿ ول   مسف  الكهاهة اإعساعز ، اهعست كاسزهه ، مهجم    الاكموه وكساف  راة ، والػاكموه مكمػا زوسػؼ عجػـ،  -
 ـ.1961ااه اشعالة ، رزهوت ، 

 ػ.ا1358، 1المءمره    الككم  ، ثرو الرهكات ار  اهلل رف ممكا الرغاااع ، كزاه اراا الاكف، ط -

مفمـو الزمف  عا الطفؿ   م اؿ( ، الاكموه سزا مكما  عػزـ، مجمػ   ػالـ الفكػه ، الكوزػت، المجمػا الرامف،الءػاا الرػاع ،    -
 .1977زولزو / سرممره، 

 


