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 الممخص:
مف االمور الوجودية التي تمقى اىتمامًا واضحًا ألي فرٍد منا، حيث  العمريعد  

نرى اف السجالت المدنية تحوي عمى بيانات بالغة الدقة، بما فييا العمر و الذي يدؿ 
عمى الفترة الزمنية التي قضاىا الفرد منذ المحظة االولى لو عمى قيد الحياة، كما اف 

والتعميمية والقانونية وغيرىا، فاف العمؿ لحساب  العمر ييـ كثيرًا في المسائؿ الطبية
العمر ميـ لموصوؿ الى الرضى النفسي عف الذات، ألنو الزاؿ عمى قيد الحياة، وأنو 
يعيش اكثر مف غيره ومنذ فترة زمنية اطوؿ كما اف القراف الكريـ اىتـ كثيرًا بمسألة 

المفاىيـ  االوؿ تعريؼالمبحث ، وقد تناوؿ ر وقسـ االنساف الى ادوار مختمفةالعم
في المبحث الثاني الُعُمر في القرآف الكريـ واآليات والمصطمحات الواردة في البحث،و 

التي ورد فييا ذكر االعمار واسباب ذكر االعمار في القرآف الكريـ واشار الباحث عف 
الجنة واعمار اىميا وفي المبحث الثالث عف اىمية العمر في االسالـ و فمسفة العمر 

 عظمة الوقت في القرآف الكريـ. و 
 .(العمر، التفاوت االعمار، القراف الكريـ)الكممات المفتاحية: 

Different ages in the Holy Quran 

Dr. Ahmed Ghazi Assi Al-Obaidi  

General Directorate of Education, Baghdad, Rusafa / First 

Abstracts: 

Age is one of the existential issues that receive clear attention for any of us, 

as we see that civil records contain very accurate data, including age, which 

indicates the period of time that an individual has spent since the first 

moment of his life, and age matters a lot in Medical, educational, legal and 

other issues, the work for life is important to reach psychological satisfaction 

with oneself, because he is still alive, and that he lives more than others and 

for a longer period of time, and the Holy Qur’an paid much attention to the 
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issue of age and divided man into different roles. The first is a definition of 

the concepts and terms contained in the research, and in the second topic, the 

age in the Holy Qur’an and the verses in which ages are mentioned and the 

reasons for mentioning ages in the Holy Qur’an. 

Keywords: (age, age discrepancy, the Holy Qur’an). 

 المبحث االول 
 تعريف الُعُمر لغًة واصطالح

 تعريف الُعُمر في المغةً 
 .ٔ(771، 7891الفارابي، )ىو مدة حياة الكائف الحي والجمع أعمارالُعمر لغًة : 

منػػػػذ والدتػػػػو , يمّيػػػػز العممػػػػا   اإلنسػػػػاف الػػػػذي مضػػػػى عمػػػػى الػػػػزمف ىػػػػو اصطططططالحًا: العمر 
بوتيرة أبطأ  الطفولة , وىكذا يمّر الزمف في مرحمة والعمر النفسي العمر الموضوعي بيف

,فمػػف وجيػػة مػػا نشػػعر بػػو نفسػػانّيًا، يشػػّكؿ عمػػر السػػابعة عشػػرة  البمػػوغ بكثيػػر مػػف مرحمػػة
 . ٕ) طرابيش، سنة، ص(والنصؼ منتصؼ حياة بشرّية تمتّد إلى الخامسة والسبعيف

يحػػدد العمػػر العقمػػي العالقػػة القائمػػة بػػيف درجػػة ذكػػا  الفػػرد وعمػػره العقمػػي وتقػػوؿ بعػػض 
ىػو عمػر جسػده ولػيس عمػره  النظريات غير المثبتة بػاف العمػر الػذي سيعيشػو انسػاف مػا

الحقيقػػػي فكممػػػا زاد عمػػػر جسػػػـ االنسػػػاف كممػػػا قمػػػت فتػػػرة عمػػػره وذا مػػػا يفسػػػر قمػػػة عمػػػر 
 االشخاص في افريقيا النيـ يبدوف بأعمار اكثر بكثير مف تاريخ ميالدىـ .

 المبحث الثاني
 المطمب االول

 العمر في القرآن الكريم
اشػار القػػراف الكػريـ عمػػى اىميػة العمػػر واف العمػػر يعتبػر ىبػػة إلييػة مػػف ا عػػز 
وجؿ واف اعمار الخمؽ مختمفػة مػف حيػث طػوؿ العمػر وقصػره وقػد فصػميا القػرآف الكػريـ 

 وقسميا الى مراحؿ 
ـ   ُتَرابٍ  مِّف َخَمَقُكـ َأفْ  آَياِتوِ  تعالى}َوِمفْ  قاؿ  }َوُىػوَ  تعػالى وقػاؿٖ َتنَتِشػُروَف  َبَشػرٌ  َأنػتـُ ِإَذا ُث

 الفرقػػػػاف، )سػػػػورة  قَػػػػِديراً  َربُّػػػػؾَ  َوَكػػػػافَ  َوِصػػػػْيراً  َنَسػػػػباً  َفَجَعمَػػػػوُ  َبَشػػػػراً  اْلَمػػػػا  ِمػػػػفَ  َخمَػػػػؽَ  ال ػػػػِذي
 ٗ(ٗ٘االية
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ـ   َضْعؼٍ  مِّف َخَمَقُكـ ال ِذي }الم وُ  تعالى وقاؿ ـ   ُقو ةً  َضْعؼٍ  َبْعدِ  ِمف َجَعؿَ  ُث  َبْعدِ  ِمف َجَعؿَ  ُث
، )سورة  اْلَقِديرُ  اْلَعِميـُ  َوُىوَ  َيَشا ُ  َما َيْخُمؽُ  َوَشْيَبةً  َضْعفاً  ُقو ةٍ   ٘(ٗ٘ االية الرـو
 مراحؿ: ثالثة إلى االنساف عمر مراحؿ العمما  قسـ وقد
 والطفولة. الجنيف وتشمؿ األولى: ضعؼال مرحمة •
 األشد. وتشمؿ القوة: مرحمة •
 التنكيس(. )مرحمة العمر وأرذؿ الشيخوخة وتشمؿ والشيبة: الضعؼ مرحمة •

 بدنياً  بالطفؿ االىتماـ كاف ولذا بالضعؼ الكريـ القرآف وصفيا وقد الطفولة: مرحمة
 ولمدة الطبيعية بالرضاعة المطيرة سنةوال الكريـ القرآف اىتماـ وكذا واجتماعياً  وعقمياً 
 والسنة الكريـ لمقرآف أخرى عممية معجزة تظير وىنا الرضاعة، لكماؿ وذلؾ عاميف
 َأْواَلَدىف   ُيْرِضْعفَ  َواْلَواِلَداتُ  ) التنزيؿ: محكـ في وجؿ عز ا يقوؿ المطيرة الشريفة
ـ   َأف َأَرادَ  ِلَمفْ  َكاِمَمْيفِ  َحْوَلْيفِ   ٙ( َضاَعةَ الر   ُيِت
ػػػْيَنا محكػػػـ فػػػي وجػػػؿ عػػػز ا االشػػػد:يقوؿ مرحمػػػة نَسػػػافَ  التنزيؿ}َوَوص   ِإْحَسػػػاناً  ِبَواِلَدْيػػػوِ  اإْلِ
ػػوُ  َحَمَمتْػػوُ   َوَبمَػػ َ  َأُشػػد هُ  َبمَػػ َ  ِإَذا َحت ػػى َشػػْيراً  َثاَلثُػػوفَ  َوِفَصػػاُلوُ  َوَحْممُػػوُ  ُكْرىػػاً  َوَوَضػػَعْتوُ  ُكْرىػػاً  ُأمُّ
 َأْعَمػؿَ  َوَأفْ  َواِلػَدي   َوَعمَػى َعَمي   َأْنَعْمتَ  ال ِتي ِنْعَمَتؾَ  َأْشُكرَ  َأفْ  َأْوِزْعِني َربِّ  َقاؿَ  َسَنةً  َأْرَبِعيفَ 
ي ِتي ِفي ِلي َوَأْصِمحْ  َتْرَضاهُ  َصاِلحاً  نِّي ِإَلْيؾَ  تُْبتُ  ِإنِّي ُذرِّ  ٚ   اْلُمْسِمِميفَ  ِمفَ  َواِ 

 َبمَػػ َ  ِإَذا )َحت ػػى األشػػد معنػػى فسػػيرت فػػي ا رحمػػو ٛمخمػػوؼ حسػػنيف الشػػيخ يقػػوؿ 
 سػػف آخػػر لكونػػو سػػنة وثالثػػيف بػػثالث العقػػؿ وكمػػاؿ القػػوة اسػػتكماؿ زمػػف بمػػ  أي: َأُشػػد ُه(
 عنػػد النبػوة سػف وىػو الشػباب وتمػاـ األشػد أكبػػر ىػو َسػَنًة( َأْرَبِعػيفَ  )َوَبمَػ َ  والنمػا . النشػو 

 .(11، ص7881)مخموف، .الجميور
 بمػ  ولمػا القصػص سورة مف (ٗٔ) اآلية في تعالى قولو افٜالتفاسير صفوة في جا  وقد

ػػػاج: واالعتػػػدالقاؿ العقػػػؿ وتمػػػاـ القػػػوة ونيايػػػة الرشػػػد كمػػػاؿتعني ) واسػػػتوى أشػػػده  بمػػػوغ الزج 
 األربعػيف. إلػى الثالثػيف مػابيف ىػو وأخػرى األربعػيف إلػى سػنة عشػرة سػبع نحو مف األشد
 الثالثػيف إلػى عشػرة الثمػاني بػيف مػا األشػد قػاؿ أنػو عبػاس ابػف عػف الدنيا ابى بف واخرج
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 مجاىػد النقصػاف.قاؿ فػي أخػذ األربعػيف عػف زاد فػذذا واألربعػيف الثالثػيف بيف ما االستوا 
 (331 ،7881 )الصابوني، .سنة أربعوف واالستوا  سنة وثالثوف ثالث األشد

نَسافُ  )َأَيْحَسبُ  تعالى قاؿ •   ٖٚ} ُيْمَنػى م نِػي   مِّػف ُنْطفَػةً  َيػؾُ  َألَػـْ   ٖٙ} ُسًدى ُيْتَرؾَ  َأف اإْلِ
ـ   ْوَجْيفِ  ِمْنػػوُ  َفَجَعػػؿَ   ٖٛ} َفَسػػو ى َفَخمَػػؽَ  َعَمقَػػةً  َكػػافَ  ثُػػ  َذِلػػؾَ  َألَػػْيَس   ٜٖ} َواأْلُنثَػػى الػػذ َكرَ  الػػز 

 بمػوغ ومحطاتيػا الحيػاة مراحػؿ أىػـ مػف,  ٓٔالقيامػة( )سػورةاْلَمْوَتى( ُيْحيِػيَ  َأف َعمَػى ِبقَػاِدرٍ 
 واألذىػػػاف المػػػدارؾ وتتفػػػتح الغرائػػػز تسػػػتقر حيػػػث الشػػػباب عيػػػد وانقضػػػا  األربعػػػيف سػػػف

 عواقػػب لتػػدبر تأمػػؿ وقفػػة يقػػؼ يجعمػػو الػػذى العقمػػي النضػػ  مرحمػػة الػػى اإلنسػػاف ويصػػؿ
 .األمور
 والشيبة: الضعف مرحمة

ػْرهُ  }َوَمػفْ  الكػريـ القػرآف فػي ذكػرت كمػا التنكيس مرحمة وىي •  َأفَػاَل  اْلَخْمػؽِ  يِفػ ُنَنكِّْسػوُ  ُنَعمِّ
 وكػػػذا العضػػالت فػػي ضػػعؼ ىنػػػاؾ يكػػوف المرحمػػة ىػػذه فػػػي أنػػو لػػوحظ وقػػدٔٔ   َيْعِقمُػػوفَ 
 وظػػائؼ كػػؿ فػػي ممحػػوظ نقػػص ىنػػاؾ بػػؿ العظػػاـ ووىػػف كثافػػة فػػي ممحػػوظ نقػػص لػػوحظ

 بػػيف يتػػراوح األعضػا  وظػػائؼ فػػي التػدىور معػػدؿ أف العممػػا  وجػد حيػػث الجسػػـ أعضػا 
 عاـ. كؿ % (ٖ.ٔ – ٘.ٓ)
 يتغيػػر فػػييـ شػػي  كػػؿ أف يشػػعروف فػػوؽ، أو الخمسػػيف عمػػرىـ سػػني تخطػػوا الػػذيف إف •

 بصػمات وكأف ذلؾ، قبؿ أجساميـ في يسرى كاف الذى النظاـ ذلؾ عمى ويتمرد وييبط،
 أصػػػبحت المينػػػة الغضػػػة الجمػػػد فبشػػػرة وبػػػاطنيـ، ظػػػاىرىـ عمػػػى آثارىػػػا تركػػػت قػػػد السػػػنيف
 األطػػػػراؼ، عػػػػروؽ وبػػػػرزت بيضػػػػا ، إلػػػػى الشػػػػعر سػػػػودا  وتحولػػػػت متيدلػػػػو، و متجعػػػػدة
 العامػػػػة. الجسػػػػـ معػػػػدالت ونقصػػػػت السػػػػمع، كفػػػػا ة وانخفضػػػػت وزاغ، البصػػػػر وضػػػػعؼ
 َولَػػـْ  َشػػْيباً  الػػر ْأُس  َواْشػػَتَعؿَ  ِمنِّػػي اْلَعْظػػـُ  َوَىػػفَ  ِإنِّػػي َربِّ  يقػػػػوؿ}َقاؿَ  حػػيف العظػػيـ ا فسػػبحاف

 )العظػـ( ضػعؼ (وىطن إنطي رب قطال.)ٕٔ(4 االيطة مطريم، )سورة  َشِقّياً  َربِّ  ِبُدَعاِئؾَ  َأُكف
 الشػيب انتشػر أي الفاعػؿ عػف محػوؿ تمييػز (شطيباً ) منػي (الطرأس واشطتعل مني) جميعػو
نػػي الحطػػب فػػي النػػار ينتشػػر كمػػا شػػعره فػػي  أي (بططدعا   أكططن ولططم) أدعػػوؾ أف أريػػد وا 

 مؤسسػة الػدماغ إف يأتي فيما تخيبني فال مضى فيما خائباً  أي (شقياً  رب) إياؾ بدعائي
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حساسػػنا وشخصػػياتنا، لعقولنػػا، طبيعيػػة ركيػػزة يػػوفر مػػنظـ، بشػػكؿ مبنيػػة  وكمػػا بأنفسػػنا. وا 
 وتكػاماًل. تعقيػداً  أكثػر يصػبح العمػر تقػدـ ومع والنمو، التكيؼ، عمى قادر فدماغنا رأينا،
 فالشػػيخوخة المعبػػرة. وقػػدراتنا وعواطفنػػا، معرفتنػػا، كػػذلؾ وتتطػػور، تنضػػ  أدمغتنػػا وبينمػػا
 ومعرفة. وسعادة حب مف نمت التي اليائمة لإلمكانية تسخير بؿ اجعًا،تر  ليست الناجحة

 
 الثاني المطمب

 الكريم القرآن في االعمار ذكر اسباب
 متباينػػة، مختمفػة وأحػواال متنوعػة أشػكاال وحياتػػو خمقػو مراحػؿ فػي اإلنسػاف تقمػب

 حثنػػا ولقػػد ،القػػادر ا وقػػدرة الحكػػيـ ا حكمػػة عمػػى وتقمباتيػػا أحواليػػا كػػؿ فػػي تػػدؿ وىػػي
 الكامػػؿ واإليمػاف واالعتبػػار العظػة إلػػى لنصػؿ واألحػػواؿ، المراحػؿ ىػػذه تػدبر عمػػى القػرآف
 .ٖٔتبصروف( أفال أنفسكـ )وفي تعالى يقوؿ القيار، الواحد با
 إلػى ودعػاه حكمتػو، عمػى يػدؿ مػا فيػو وأودع قدرتو، أسرار مف اإلنساف في ا أودع فقد

 يػتكمـ لسانا لو وجعؿ تقويـ، أحسف في خمقو وكيؼ النعـ، مف فيو ا أودعو فيما التدبر
 بالعقػؿ وزوده القامػة، اسػتقامة مػف وأعطػاه بيمػا، يسػمع وأذنيف بيما، يبصر وعينيف بو،
 خمقػو، سائر عمى تعالى وميزه وقبحيا، األشيا  حسف بو ويدرؾ التكميؼ، بو يدرؾ الذي

 تػػذكر التػي اآليػػات الكػريـ القػػرآف وفػي منػػو، جميعػا واألرض السػػماوات فػي مػػا لػو وسػخر
 الكػريـ بربؾ غرؾ ما اإلنساف أييا يا ) تعالى فيقوؿ الفضائؿ، وىذه النعـ، بيذه اإلنساف
  .ٗٔركبؾ( شا  ما صورة أي في فعدلؾ فسواؾ خمقؾ الذي
 .٘ٔالنجديف( وىديناه وشفتيف ولسانا عينيف لو نجعؿ ألـ ) تعالى ويقوؿ
  .ٙٔتقويـ( أحسف في نسافاإل خمقنا لقد ) تعالى ويقوؿ
 مكيػة، اإلنسػاف بيػا ا خػص التي النعـ عف تحدثت التي اآليات تمؾ أف المالحظ ومف
 بػا لإليمػاف لإلنسػاف دعػوة وفيػو نزولو، أوؿ منذ باإلنساف القرآف اىتماـ عمى ىذا ويدؿ
 الخػالؽ فػذف بػا، والشػرؾ الكفػر يتػرؾ وأف وباطنػو، ظػاىرة نعمو عميو وأسب  خمقو الذي
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 كػػؿ عمػى وىػو شػي  كػؿ خػالؽ ا ) تعػالى وحػده،يقوؿ ا ىػو لمعبػادة المسػتحؽ الػرازؽ
 .ٚٔ( واألرض السماوات مقاليد لو وكيؿ شي 
ف تعالى يقوؿ بيا، عميو ا أنعـ التي العظيمة النعـ ىذه حصر اإلنساف يستطيع وال  )وا 

  .ٛٔ( رحيـ لغفور ا إف تحصوىا ال ا نعمة تعدوا
 الضػػعؼ بػػيف فييػػا، وتقمباتػػو اإلنسػػاف حيػػاة بمراحػػؿ تتعمػػؽ ميمػػة حقػػائؽ القػػرآف ويوضػػح
نما إنساف، لكؿ ظاىرة حقائؽ وىي والقوة،  والتفكر، لمتدبر اإلنساف لدعوة تأكيدا ذكرت وا 
 .تعالى ا ىو حكيـ مدبر مف ليا بدَ  ال األحواؿ ىذه ألف
 بعػد مػف جعػؿ ثػـ قوة ضعؼ بعد مف جعؿ ثـ ضعؼ مف خمقكـ الذي ا ) تعالى يقوؿ
  .ٜٔ( القدير العميـ وىو يشا  ما يخمؽ وشيبة ضعفا قوة
 ال الػذي القػدير، العمػيـ تػدبير مػف ىػي األجنػة، مرحمػة سػبقتيا والتي الثالث المراحؿ ىذه

 بيا يمر التي الثالث المراحؿ اآلية وتوضح سبحانو، شي  يعجزه وال شي ، عميو يخفي
 المرحمػػة وىػػذه الػػوالدة، بعػػد والطفولػػة األجنػػة مرحمػػة األولػػى المرحمػػة تػػو،حيا فػػي اإلنسػػاف
 في يعتمد ظاىرا، ضعفو ويكوف نفسو، أمر مف شيئا يممؾ ال ضعيفا فييا اإلنساف يكوف
 الثانيػػة الفتػػرة تػػأتي ثػػـ المسػػتقرة، اآلمنػػة الحيػػاة أسػػباب لػػو ا ىيػػأ وقػػد غيػػره، عمػػى حياتػػو
 تكتمػؿ المرحمػة ىذه وفي األشد أو )الشباب( القوة مرحمة وىي الطفولة، تعقب التي وىي
 كثيػرا، اإلسػالـ بيػا اىػتـ والتػي االتجػاه تحديد مرحمة وىي مداىا، تبم  حيث اإلنساف قوة

 صػالحا عضػوا وليكػوف االسػتقامة، عمػى ليكػوف والصػالح، الخيػر إلى فييا المسمـ ليوجو
 يططا)  (قولػػو) غيػػرىـ، دوف الشػػباب يخػػص فيمػػا الرسػػوؿ عػػف ورد فممػػا المجتمػػع، فػػي

 لمفطرج وأحصطن لمبصطر أغطض فإنطو فميتطزوج البطاةة مطنكم اسطتطاع مطن الشطباب معشطر
  .ٕٓ(وجاة لو فإنو بالصوم فعميو يستطع لم ومن
 العططادل، اإلمططام ظمططو: إال ظططل ال يططوم ظمططو فططي اهلل يظميططم سططبعة) () الرسػػوؿ وقػػوؿ
 اجتمعططا اهلل فططي تحابططا ورجططالن ،بالمسططاجد معمطط  قمبططو ورجططل اهلل، بعبططادة نشطط  وشططاب
 ورجطل اهلل، أخاف إني فقال: وجمال منصب ذات امرأة دعتو ورجل عميو، وتفرقا عميو
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 خاليططا اهلل ذكططر ورجططل يمينططو، أنفقططت مططا شططمالو تعمططم ال حتططى ف خفاىططا بصططدقة تصططد 
 .ٕٔ( عيناه ففاضت
 ا يحػػب التػػي حمػػةالمر  وىػػي والبنػػا ، والعمػؿ واإلنتػػاج القػػوة مرحمػػة ىػػي الشػػباب ومرحمػة
 مرحمػػة إف الشػػيوات، وقػػوة واالفتتػػاف اإلغػػرا  مػػف فييػػا لمػػا الطاعػػة أىميػػا مػػف فييػػا تعػػالى
 ثمارىػػا تػػؤتي التػػي المرحمػػة وىػػي النضػػرة، بالثمػػار تػػذخر التػػي الحيػػاة ربيػػع ىػػي الشػػباب
 () فقػػاؿ الشػػباب، فرصػػة اغتنػػاـ إلػػى  () الرسػػوؿ ودعانػػا الػػدنيا، بيػػا وتعمػػر لمحيػػاة

 فقطر ، قبطل وغنطا  سطقم ، قبل وصحت  ىرم ، قبل شباب  خمس: قبل خمسا نماغت)
  .ٕٕ(موت  قبل وحيات  شغم ، قبل وفراغ 

 فييػػػا يػػػودع الػػػذي الخريػػػؼ مرِحمػػػة إنيػػػا النيايػػػة، مرحمػػػة وىػػػي الثالثػػػة: المرحمػػػة وتػػػأتي 
 رجاحػػة ومػػف السػػقـ إلػػى الصػػحة ومػػف الضػػعؼ، إلػػى القػػوة مػػف فينقمػػب الحيػػاة، اإلنسػػاف
 المرحمػػػة ىػػػذه فػػػي الوىنفالضػػػعؼ مرحمػػػة الػػػذاكرةوىي وضػػػياع العقػػػؿ ضػػػعؼ إلػػػى العقػػػؿ
 بيػػا القػػرآف يػػذكرنا رالعمػػ أرذؿ مرحمػػة وىػػي الجسػػـ، وظػػائؼ جميػػع يشػػمؿ عػػاـ، ضػػعؼ
 ا إف شػػيئا عمػػـ بعػػد مػػف يعمػػـ ال لكػػي العمػػر أرذؿ إلػػى يػػرد مػػف ومػػنكـ ) :تعػػالى فيقػػوؿ
  .ٖٕقدير( عميـ
 فسػبحاف الجسػـ، أعضػا  وظػائؼ جميػع فػي ممحػوظ نقػص ىناؾ يكوف المرحمة ىذه في
 الخمػػؽ، فػػي ا قػػدرة عمػػى تػػدؿ إنيػػا المتباينػػة المراحػػؿ ىػػذه فػػي وقمبػػو اإلنسػػاف خمػػؽ مػػف
 إلػػى فييػػا مػػا فكػػؿ الػػدنيا فػػي لشػػي  اسػػتقرار وال ثبػػات ال وأنػػو األحػػواؿ، تقمػػب عمػػى وتػػدؿ
ليػو الحكػـ لػو وجيػو إال ىالػؾ شػي  )كػؿ تعػالى يقوؿ وزواؿ، تغير  فػال ، ٕٗ( ترجعػوف وا 
 قػػػػوؿ وليتػػػػذكر حولػػػػو، وفػػػػيمف نفسػػػػو فػػػػي األحػػػػواؿ تقمػػػػب يػػػػرى وىػػػػو عاقػػػػؿ بالػػػػدنيا يغتػػػػر
 كمػػػا األمػػػور ىػػػي إنسػػػاف العػػػيش بطيػػػب ُيغػػػر فػػػال نقصػػػاف تػػػـ مػػػا إذا شػػػي  ؿلكػػػ: القائػػػؿ

 . ٕ٘أزماف سا تو زمف سره مف دوؿ شاىدتيا
 المطمب الثالث

 الجنة واعمار اىميا 
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يدخؿ أىؿ الجنة عمى أكمؿ صورة وأجمميا ، عمى صورة أبييـ آدـ عميو السالـ وقد 
مف يدخؿ الجنة يكوف عمى صورة خمقو ا تعالى بيده فأتـ خمقو وأحسف تصويره وكؿ 

خم  اهلل عز ( ) آدـ وخمقتو ، عف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ  قاؿ رسوؿ ا )
وجل آدم عمى صورتو طولو ستون ذراعا ... فكل من يدخل الجنة عمى صورة آدم 

 ٕٙ...(وطولو ستون ذراعا
ا  ثالث وثالثيف ، أما أعمارىـ فكميـ يدخؿ الجنة في عمر القوة والفتوة والشباب أبن

يدخل أىل الجنة الجنة جردًا مردًا مكحمين : ) ( قاؿفعف معاذ بف جبؿ أف النبي )
( عف أبي ىريرة رضي  ٘ٓ٘ٛورواه أحمد ) ٕٚ( أبناة ثالثين أو ثالث وثالثين سنة

 : إسناده حسفقاؿ أحمد شاكر. ا عنو بمفظ ) أبنا  ثالث وثالثيف ( مف غير شؾ
)مردًا ( األمرد ىو الشاب الذي ال لحية . ىو الذي ال شعر عمى جسده )جردًا ( األجرد.
 )المصدر(لو

 المبحث الثالث
 اىمية العمر في االسالم

تكمػػف فػػي تسػػميو كثيػػر مػػف سػػور القػػراف الكػػريـ بػػبعض ىػػذه االوقػػات المباركػػات كػػالفجر 
االنسػػػاف والميػػػؿ والضػػػحى والعصػػػر , وذلػػػؾ الف الوقػػػت جػػػز  مػػػف العمػػػر الػػػذي لػػػو ادرؾ 

قيمتػػػو ومكانتػػػو لسػػػعى فػػػي الحفػػػاظ عميػػػو , سػػػالكًا كػػػؿ الطريػػػؽ مػػػف اجػػػؿ تعميػػػرة وشػػػغمة 
 بالكثير مف الطاعات والعبادات التي تقرب العبد مف خالقو ومواله سبحانو وتعالى .

فا عز وجؿ اقسـ بالفجر الذي ىو جز  مف الوقت الذي ىػو رأس مػاؿ االنسػاف وعمػره 
 ٕٛ* َوَلَياٍؿ َعْشٍر * َوالش ْفِع َواْلَوْتِر *( َواْلَفْجِر ) فقاؿ :  

ْنَسػاَف َلِفػي ُخْسػٍر  *  ِإال  ال ػِذيَف آَمُنػوا   واقسـ كذلؾ بالعصر فقاؿ  ) َواْلَعْصِر  *  ِإف  اإْلِ
ْبِر * اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحؽِّ َوَتَواَصْوا ِبالص   . ٜٕ(  َوَعِمُموا الص 

اؿ ) َوالم ْيػػِؿ ِإَذا َيْغَشػػى *  َوالن يَػػاِر ِإَذا َتَجم ػػى *  َوَمػػا َخمَػػَؽ الػػذ َكَر واقسػػـ كػػذلؾ بالميػػؿ فقػػ
ـْ َلَشت ى *  .  ٖٓ( َواأْلُْنَثى * ِإف  َسْعَيُك

41 



 هـ1444-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

465 

َحى *  َوالم ْيِؿ ِإَذا َسػَجى * َمػا َود َعػَؾ َربُّػَؾ َوَمػا  واقسـ كذلؾ بالضحى قاؿ تعالى ) َوالضُّ
 . ٖٔ( َقَمى *

 المطمب االول 
 فمسفة العمر 

أعمارنػػا.. أرقػػاـ تسػػطر سػػنوف انطػػوت بكػػؿ مػػا حممػػت مػػف أضػػداد , نعػػيش فييػػا التعاسػػة 
تػػػارة والفػػػرح تػػػارة أخػػػرى ، الضػػػعؼ فػػػي حػػػيف والقػػػوة فػػػي حػػػيف آخػػػر، الظمػػػـ واليزيمػػػة أو 
اإلنصاؼ والنصر . حياة تجمع كؿ التناقضات وتحتوي كؿ مػا احتػوى عميػو الكػوف مػف 

كػـ عمػرؾ  »د وبياض.!! كمما التقينا أحدىـ واقتربنا منو نطػرح عميػو ذات السػؤاؿ : سوا
وكنػػُت كػػاآلخريف، ال أختمػػؼ عػػنيـ ، أطػػرح السػػؤاؿ مػػرة ، وُيطػػرح عمػػّي مػػرارًا، فُأجيػػب « 

كمػػا ُيجيبػػوف ولػػـ أكتػػرث يومػػًا لسػػنٍة أضػػفتيا عمػػى عمػػري أو سػػنٍة أنقصػػتيا منػػو، وكانػػت 
ؼ مػف البشػر تعمػد لميػروب مػف إجابػة السػؤاؿ أو تحػوير ُتدىشني فػي لحظػات مػا أصػنا

الحديث وتدويره لغير مجاؿ ىربًا مف اإلجابة، وكنػت أتسػا ؿ عػف السػبب الػذي لػـ أجػده 
ف  أحػػدًا لػػيس  حتػػى حػػيف. إْف عػػرؼ أحػػدىـ عمػػري فػػذف  شػػيئًا ال يػػنقص منػػي وال يزيػػد، وا 

عمى حقيقتو وال أبالي وأحتسػبو بمقدوره إعطائي عمرًا أو أخذه مني. كنت ُأصرُِّح بعمري 
باألياـ وبالشيور، وعند اقتراب عيد ميالدي ربما أحسبو حتى بالسػاعات ، ولكػف، سػؤاؿ 
لوىمػػٍة مػػا بػػدأ يطػػرؽ أجراسػػو واقفػػًا عمػػى عتبػػات عقػػٍؿ ُأغػػِرَؽ فػػي الُمسػػّممات حتػػى لػػـ يُعػػد 

أسػئمة حػػائرة ُيفكػر فػي أوجػو الحقػائؽ، وبػدأ السػؤاؿ يشػػير إلػى جوانػب عػدة لعميػا ُتجيػب، 
كما نزعـ. فكرة طارئة خطػرت -« عمره الحقيقي»كنت أطرحيا عندما يعمد أحد إلخفا  

لػػػي فػػػي النظػػػر ألسػػػموب احتسػػػاب العمػػػر، كيػػػؼ لعمرنػػػا أف ُيحتسػػػب !! ألػػػيس نحػػػف مػػػف 
وضػػػػع المعػػػػايير وأجػػػػرى العمميػػػػات الحسػػػػابية ووضػػػػع قػػػػوانيف رقميػػػػة صػػػػارمة الحتسػػػػاب 

ا الخناؽ عمى أنفسنا ووضعنا بصرامة أرقامًا قػد تعبػر أعمارنا !! أليس نحف الذيف ضّيقن
عّنا وقد ال تمت لنا بصمة عمى اإلطالؽ !! لنطػرح السػؤاؿ مػف جديػد.. ألفكػر فيػو أنػا.. 
فألطرح عمى نفسي السؤاؿ ولف أحتاج اليـو ألف ُأحاكـ أحدىـ قبػؿ أف أضػع نفسػي قبػؿ 

. كـ ُعمري !! عمري حسبما الجميع في قفص المتيـ وأجتزئ مف نفسي محاميًا وقاضياً 



 هـ1444-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

466 

سػػنة وشػػيرا واحػػد وعشػػروف يومػػًا وسػػبعة عشػػر  ٕ٘ىػػو معػػروؼ ضػػمف قػػانوف البشػػر )
سػػػاعة وبضػػػع دقػػػائؽ(. ولكػػػف، ىػػػؿ ىػػػذا ىػػػو عمػػػري الحقيقػػػي !! ىػػػؿ ىػػػذا ىػػػو المعيػػػار 
الُمنصػػؼ الػػذي يمكننػػي قبولػػو لقيػػاس عمػػري  دعػػوني ُأفكػػر. أواًل: مػػا ىػػو العمػػر  العمػػر 

مف الزمف، وحدات زمنية أي كاف مقدارىا نعيش فييا، مشاعر  لحظات، ساعات، مقدار
وانفعػػاالت، القيػػاـ بتصػػرفات وسػػموكيات، أفعػػاؿ وردود أفعػػاؿى فنغضػػب ونرضػػى، نفػػرح 
ونحػػزف، نضػػرب وُنضػػرب، نثػػور ونسػػكف، نػػتكمـ وُنصػػغي ونصػػمت ونفكػػر ونحمػػـ، نأكػػؿ 

حسػبما أرى. إذًا ونشرب ونسػتمتع ونكتئػب، نكتسػب ونػتعمـ ونعطػي ونأخػذ، ىكػذا العمػر 
فساعات نومي ال يمكنني احتسابيا مف العمر، إذ إف  سموكًا لػـ أمارسػو خالليػا، وشػعورًا 
أو فكرة لـ تعترني أثنا  نومي ما لـ يكف ُحممًا أو رؤيا وىذا أمٌر آخر ُيخرجني مف دائرة 

نعرفػو  ال يمكننػا أف -حسػبما أعتقػد-الوعي الحقيقػي إلػى عػالـ الالوعػي. إذًا فػذف العمػر 
نمػػا العمػػر الػػذي أعيشػػو ىػػو الػػوعي  بمجمػػوع الػػوعي والالوعػػي الػػذيف نتحػػدث عنيمػػا، وا 
حساس وخياؿ يقػظ.  الخالص الذي أمر بو ويتممكني بكؿ ما يشممو مف صوت وحركة وا 

سػاعات لػياًل  ٚساعة إذا نمػت  ٕٗفمُنجِر العممية الحسابية البسيطة التالية: إنني خالؿ 
سػاعة  ٕٗخػالؿ ىػذا اليػوـ ال ُيضػاؼ إليػو يػوـ كامػؿ مقػداره  وساعتيف ظيرًا فذف عمري

نما يخصـ مف ساعات اليػوـ مجمػوع سػاعات نػومي كالتػالي:   ٘ٔ( = ٕ+  ٚ) – ٕٗوا 
سػػػاعة. وىكػػػذا.. ألف فػػػي نػػػومي أكػػػوف الميػػػت الحػػػي فممػػػاذا ُيحتسػػػب عمػػػر الميػػػت عمػػػى 

نعرفيػػا ولكننػػا الحػػي !! ىػػذه وجيػػة نظػػر.!! أمػػا وجيػػة النظػػر األخػػرى فقػػد نكػػوف جميعنػػا 
يومًا لـ نفكر بيا مميًا ولـ نأخذىا عمى محمؿ الجد.! كثيرًا مػا نسػمع أف شػابًا ال يتجػاوز 

يقوؿ: ) شّيبتني السنوف، وكّبرني اليـ، وأمضيت  -حسب مقاييسنا-عمره الثالثيف عامًا 
كؿ سنة مػف عمػري كعشػر سػنيف ( وبنػا  عمػى مػا يقػوؿ فذنػو عػاش ىمػًا يكفيػو ثالثمائػة 

، فكأنػػو عػػاش القػػروف الثالثػػة ولػػـ يكتػػِؼ بثالثػػة عقػػود.!! إذًا مػػا ىػػو عمػػره الحقيقػػي عػػاـ
اآلف  وكيؼ ُنمّيز الحقيقة !! ىؿ الحقيقة ما احتسبو ىذا الشػاب لنفسػو عمػرًا أـ الحقيقػة 
ىي ما تطابؽ قانوف وضعي اختمقو البشػر !! ىػؿ نصػدؽ ىػذا الشػاب عنػدما يخبرنػا أف 

ؽ قػانوف الحسػػاب الػػذي يقػوؿ إف عمػػره ثالثػوف  برأيػػي فػػذني عمػره ثالثمائػػة عػاـ أـ نصػػد
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أجػػػد أف مػػػا يخبرنػػػا بػػػو الشػػػاب أرجػػػح.!! ىػػػذه وجيػػػة نظػػػر!! وجيػػػة نظػػػر ثالثػػػة.. عنػػػدما 
تجتمػػع فتػػاة برجػػؿ أحبتػػو بجنػػوف أو يػػأتي تغييػػر جػػوىري فػػي حيػػاة أحػػدىـ لألفضػػؿ فتػػراه 

دىـ في ىذا فيو ربما لػـ يقوؿ: )مف ىذه المحظة بدأ عمري.!!( وقد ال يمكننا منازعة أح
يجد فيما مضى مف األياـ شعورًا مثؿ ىذا الشعور الذي يمنحو أكسيد الحياة، أو ربما لـ 
يجد قبؿ ذلؾ تفوقًا ما أو تميزًا أو تغيرًا لألفضؿ كما حدث في ىذه المحظة وكػأف حياتػو 

سػراب، وىػـ،  كميا تقؼ عند ىذا األمر، فيعمف معيا البداية وكأنمػا مػا قبػؿ ىػذا لػيس إال  
مرحمػة تمييديػػة لحػػدث عظػػيـ يزلػزؿ أركانػػو، ركػػود مؤقػػت، ىػدو  ال ُيحتسػػب ضػػمف زمػػف 
العاصفة. فتجد فتاة العشػريف عامػًا تبػدأ مػيالدًا جديػدًا فػي ىػذه المحظػة تمغػي بػو عشػريف 
عامػػًا مضػػت، وربمػػا ال يمكننػػي المجادلػػة إف التقيػػت بفتػػاٍة كيػػذه بعػػد يػػوميف فتخبرنػػي أف 

ذ ثماٍف وأربعيف ساعة أو أقؿ.!! فػالعمر حيػاة.. يختػار كػؿ منػا مػا يريػد أف عمرىا بدأ من
ف لػـ يقضػيا فيػو فقػد يظػؿ عمػى  يقضيو فييا، فػذف قضػاىا فيمػا أراد فقػد عػاش العمػر، وا 
وجػػو ىػػذه األرض ألػػؼ عػػاـ لػػـ يعػػش فييػػا يومػػًا واحػػدًا يحتسػػبو عمػػى العمػػر.!! وجيػػات 

.. ترىػػػػات.. أي  كانػػػػت التسػػػػاؤالت نظػػػػر.. فمسػػػػفات.. منطػػػػؽ غيػػػػر منطقػػػػي.. ىموسػػػػات
والعبػارات.. فيػػي ليسػػت إال  كممػػات أعبػػر بيػػا عػف رأيػػي ولػػي الحػػؽ فػػي أف ُتحتػػـر وجيػػة 
نظري، وبالمقابػؿ أحتػـر كػؿ رأي ُمعػارض. ولكػف حتمػًا لسػُت ُمجبػرة عمػى االقتنػاع بػرأي 

البشػر االقتناع بو. وبعد كؿ ىذا، خمصت ألف عمري يفػوؽ أعمػار كػؿ  -أنا–ما لـ أرد 
إذ إنني أكبرىـ ىمًا، وفػي ذات الحػيف عمػري لػـ يبػدأ بعػد إذ إننػي لػـ ألتػِؽ بالمنشػود مػف 
البشػػر ولػػـ أحقػػؽ كػػؿ مػػا أريػػد بعػػد، وفػػي ذات الحػػيف أيضػػًا عمػػري يتوسػػط أعمػػار البشػػر 

 (ٕٖ)فذني في الخامسة والعشريف فقط مف العمر
 قصر األعمار

ولو نظرت أنت باعتبارؾ اإلنساني إلى أعمار الحشرات التي تعيش شيرا أو      
أسبوعا أو يوما، ألشفقت عمييا مف شدة ِقَصِر ما تعيشو مف لحظات. ومما أرويو عف 
عمما  األحيا ، أف ضربا مف الفراش يعيش دورتو البيولوجية الكاممة، في مدة ال 

يخرج منيا، فيدّب دودة، ثـ يمتؼ حوؿ تتجاوزأربعا وعشريف ساعة. يكوف بيضة، ثـ 

41 
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نفسو فيغشائو، ليطير بعد ذلؾ فراشة، ثـ يبيض ما شا  ا لو ليخّمؼ ذريتو بأماف، ثـ 
يموت. كؿ ذلؾ في أربع وعشريف ساعة! وعندما كنُت أقرأ أف بعض الحشرات يعيش 

ىا إلى اليـو ثمانية أياـ عمى األكثر، كاف يتبادر إلى ذىني أف تمؾ الحشرة إذا طاؿ عمر 
َسِئْمُت َتَكاِليَؼ اْلَحَياِة وَمْف َيِعْش َثَماِنيَف :الثامف، تنشد كما أنشد الشاعر العربي القديـ

!واليوـ الواحد بالنسبة إلى وجداف الحشرة كعشر سنوات كاممة ،  َيْسأـِ  -اَل أَبا َلؾِ -َحْواًل 
القرآف،ألدركت أف األعمار  ال فرؽ ولو نظرت إلى ما أخبر بو ا عنالزماف الكوني في

 . (ٖٖ)كميا بالفعؿ قصيرة
 

 الزمان الكوني وتجمياتو
والزماف الكوني صور وأقساـ شّتى، يتجمى بعضيا في ُبْعِده الِمْعَراِجّي , وىو نوعاف: 

 الزماف األمري والزماف المالئكي :
  ُاأَلْمَر ِمَف  النوع االوؿ : الزماف األمري / ىوالمشار إليو في قولو تعالى ﴿ُيَدبِّر

ـ  َيْعُرُج ِإَلْيِو ِفي َيْوـٍ َكاَف ِمْقَداُرُه َأْلَؼ َسَنٍة ِمم اَتُعدُّوَف﴾  .ٖٗالس َماِ  ِإَلى اأَلْرضُث
  النوع الثاني : الزماف المالئكي / ىو المشار إليو في قولو سبحانو ﴿َتْعُرُج

وُح ِإَلْيِو ِفي َيْوـٍ َكاَف ِمْقدَ   . ٖ٘اُرُه َخْمِسيَف َأْلَؼ َسَنٍة﴾اْلَماَلِئَكُة َوالرُّ
ف  َيْوًما ِعْنَد  كما يتجمى في صورة "الزماف الِعْنِدّي" وىوالمشار إليو في قولو تعالى﴿َواِ 

, وىو زماف "المالئكة العندية" المشار إلييا في قولو  َٖٙربَِّؾ َكَأْلِؼ َسَنٍة ِمم ا َتُعدُّوَف﴾
 .ٖٚتعالى ﴿ِإف  ال ِذيَف ِعْنَد َربَِّؾ اَل َيْسَتْكِبُروَف َعْف ِعَباَداِت ِىَوُيَسبُِّحوَنُو َوَلُو َيْسُجُدوَف(

 ثـ "الزماف األخروي" وىوالزماف الخالد السرمدي الذي ال ينتيي أبدا. 
ا المعم ر مائة عاـ أنؾ عشت عمرا مديدا , نعـ تماما كما ُعمَِّرت وفي ذىنؾ، أنت أيي

ولؾ أف تتفكر في نسبية الزمف عند تقّمب  الحشرُة ثمانيَة أياـ، أو أربعاوعشريف ساعة , 
أحواؿ النفس اإلنسانية،بيف شّتى ضروب االنتظار مثال.. عندما تنتظر حموؿ لحظة 

يسيرة مف دقائؽ معدوداتَتشُعر أنيا تمر ببط  سعيدة لـ يبؽ بينؾ وبينيا إال لحظات 
شديد، وتقمؽ مف "طوؿ" االنتظارى فكأّف وقع الدقائؽ تمؾ في نفسؾ عدة أعواـ. وعندما 
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أنيا  -رغـ طوؿ مدتيا بالنسبة إلى لحظات االنتظار-تحّؿ المحظة السعيدة،تشعر
 .ٖٛقة األعمارقصيرة جدا، فكأف وقتيا يتصـر منؾ تصرما. الزمف نسبي. وتمؾ ىي حقي

 :  الطول والعرض في األعمار
العمر عند التفكر في الخمؽ اإلليييو حقيقة اإلنساف. إذ ليس المر  إال بداية ونياية! 
ساعة والدة فساعة وفاة. ولكف. شتاف بيف عمر وعمر! ليس ذلؾ باعتبار الطوؿ 

والضيؽ، إذ قد يكوف والقصرى إذ األعمار كّميا قصيرة كما أسمفنا، ولكف باعتبارالعرض 
ولكف يكوف ضيقا منغير سعة. كما قد  -حسب العد البشري النسبي-العمر طويال 

 .يكوف قصيرا باالعتبار نفسو، ولكنو عريض جدا، حتى كأنو ال يكاد ينتيي أبدا
وبياف ذلؾ بالمثاؿ التالي: َىْب أف العمر عبارة عف طريؽ يقطعيا اإلنساف، ليا امتداد 

. والعادة أف اإلنساف إنما ينتبو إلى الطوؿى ال نذلؾ ىو المتعمؽ طولي وآخر عرضي
بمفيوـ الزمف )الماضي والحاضر والمستقبؿ(، ولكنو قّمما ينتبو إلىالعرضى ألف ىذا إنما 

 .يتعمؽ باألعماؿ والمنجزات خالؿ كؿ فترة مف فترات الزمف
ى عػػػػػػرض فاإلنسػػػػػاف فػػػػػػي سػػػػػػيره خػػػػػالؿ عمػػػػػػره نوعػػػػػػاف: نػػػػػػوع يخطػػػػػو دوف أف ينتبػػػػػػو إلػػػػػػ

الوقت،فيمتيـ مف طولو ما ىو مقّدر لو، فال يشعر ببركة العمػر ميمػا طػاؿ، حسػب العػد 
البشر النسبي. ونوع ينتبو إلى العرضى ولذلؾ فيو إذ يخطو الخطػوة الواحػدة مػف عمػره، 
ال ينتقؿ إلى الثانية حتى يخطو مثميا عمى عػرض الطريػؽ ال عمػى طوليػا ليعػيش بػاقي 

 .خطوة الطولية األولى نفسيا التي خطاىاالمحظات التييي مف ال
وىكذا يبقى يخطو عمى عرض الطريؽ حتى يستوعب كؿ عرضػيا. وحينئػذ فقػط، ينتقػؿ 
إلػػى أمػػاـ ليخطػػو خطػػوة أخػػرى عمػػى طوليػػا، ثػػـ يسػػتأنؼ بعػػد ذلػػؾ خطػػوات العرض.فيػػو 

 .إذف يسير طوال وعرضا
 -فػي الغالػب-إف مفيوـ العرض رمز إلػى اسػتغالؿ الوقػت اسػتغالال كػامال. ألف النػاس 

يعيشػػوف المحظػػة الواحػػدة، بمػػاال يكفػػي لعمارتيػػا مػػف األشػػغاؿ واألعمػػاؿ. وربمػػا أمضػػوىا 
بالفراغ، وذلؾ ىو ما يسمى بقتؿ الوقت. والعػرض ىػو اسػتنفاد كػؿ الحيػز الزمنػي لمحيػاة 

مػػاؿ الحيػػة التػػي تمػػأل رصػػيد العبػػد بالحيػػاة الحافمػػة بػػالخير. بػػالمنجزات اإليجابيػػة، واألع
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نػػي إذ أذكػػر ىػػذا المعنػػى أذكػػر  وتمػػؾ ىػػي "بركػػة العمػػر" المرجػػوة فػػي األدعيػػة المػػأثورة. وا 
ـْ َوَجن ػػػػػػٍة َعْرُضػػػػػػَيا وصػػػػػػؼ ا لمجنػػػػػػة بقولػػػػػػػػو سػػػػػػبحانو  ﴿َسػػػػػػاِبُقوا ِإلَػػػػػػى َمْغِفػػػػػػَرٍة ِمػػػػػػْف َربُِّكػػػػػػ

مػػرات  ذلػؾ أف الجنػة زمػف خالػػد، فأنػت تعػيش المحظةالواحػدة،ٜٖ( َكَعْرِضالس ػَماِ  َواأَلْرضِ 
عديػػػػدة، ال تنقضػػػػي أبػػػػدا. كمػػػػا أف نعميػػػػا الػػػػوفيرة ال تسػػػػتنفد أبػػػػدا. فػػػػذلؾ ىػػػػوالعرض ذو 

 .المعاني الجميمة
أما الطوؿ فيو يوحي بالنياية والزواؿ، ومف ىنا لـ تكف لألعمار قيمػة مػف حيػث طوليػا 

نمػػػػػػا البميػػػػػػد   :مػػػػػػف النػػػػػػاس مػػػػػػف يتشػػػػػػبث بػػػػػػالطوؿ الػػػػػػدنيوي. قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالىأو قصػػػػػػرىا. وا 
ـْ  ـُ الد اُر اآلِخػَرُة ِعْنػَد اِ َخاِلَصػًة ِمػْف ُدوِف الن ػاِس َفَتَمن ػُوا اْلَمػْوَت ِإْف ُكْنػُت ﴿ُقْؿ ِإْف َكاَنْت َلُك

ـْ َواُ َعِمػيـٌ  ـْ َأْحػػَرَص َصػاِدِقيَف * َولَػْف َيَتَمن ػْوُه َأَبػًدا ِبَمػا قَػد َمْت َأْيػِديِي ِبالظ ػاِلِميَف * َوَلَتِجػَدن ُي
ػػُر َأْلػَؼ َسػَنٍة َوَمػػا ُىَوِبُمَزْحِزِحػِو ِمػػ ـْ لَػْو ُيَعم  َف الن ػاِس َعمَػى َحَيػػاٍة َوِمَنال ػِذيَف َأْشػَرُكوا َيػػَودُّ َأَحػُدُى

 .ٓٗاْلَعَذاِب َأْف ُيَعم َر َواُ َبِصيرِبَماَيْعَمُموَف﴾
ـ بحقيقة الحياة، يجعميـ ينظروف لمدنيا مف خالؿ ُبْعٍد واحػد، ذلؾ أف جشع الكفار وجيمي

ىػػو البعػػد الطػػولي. وىػػو بعػػد خػػداع، ألف األلػػؼ سػػنة فيػػو كػػاليوـ ال فػػرؽ، مػػا داـ الطػػوؿ 
نسػػبي، ورب حشػػرة  -كمػػا رأيػػت-ينتيػػي إلػػى حػػد. والعػػدد فػػي الوحػػدات الزمنيػػة الدنيويػػة 

مػػر ألػػؼ سػػنة. ومتػػى كػػاف عاشػػت بضػػع لحظػػات، أو بضػػعة أيػػاـ، أزكػػى عمػػرا ممػػف ع
 !اإلنساف ىو المقياس الحقيقي لوحدات الزمف 

 :  العمر الطولي والعرضي 
ومف ىنا ذـّ ا الحياة الدنيا، مف حيث ىي طوؿ ُيتميؼ فيو عمى المتع الزائمة، 

لي (: "َما ، وقاؿ )ٔٗوالمكاسب الفانية: ﴿َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإال  َمتَاُع اْلُغُروِر﴾
 ٕٗولمدُّْنيا..  ما أنا في الدنيا إال َكَراِكٍب اْسَتَظؿ  تحت َشَجَرٍة ثـ َراَح وَتَرَكيا!"

واألحاديث فػي ذـ الػدنيا والركػوف إلييػا كثيػرة جػدا، تمػأل أبػواب الرقػاؽ مػف كتػب الحػديث 
النبوي الصحيح. وىػي ال تخػرج فػي معناىػا عػف التنبيػو إلػى خطػورة النظػر القاصػر إلػى 

 .والتكالب عمى استنفاد لحظات العمر في َعدِّ طوٍؿ ال يمنع مف الموت شيئاالزمف، 
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والجميؿ في األمر أف العرض ال ينقضػي بوفػاة اإلنسػاف، بػؿ يمتػد حتػى بعػد وفاتػوى فػال 
تجده يشعر ذلؾ الشعور اليائس الذي يزلزؿ نفسية الكفار، إذ يشػعروف عنػد ذكػر المػوت 

 ."بيوؿ "الفنا 
ػػر مػػف حيػػث الطػػوؿ إال ثالثػػا وقػػد رأينػػا كثيػػرا مػػ ف عممػػا  األمػػة اإلسػػالمية ممػػف لػػـ يعم 

بعد وفاتو بػأكثر مػف ثالثػة -وخمسيف سنة، كاإلماـ الشافعي رحمو ا، ولكنيا أنت تراه 
يمأل الدنيا بالحياة. فيذا مذىبو الفقيي يمأل عرض الدنيا وطوليا،وىذه كتبو  -عشر قرنا

عاش الشافعي بضعا وخمسيف سنة فقط ! إنو نظر  العممية تمأل كؿ أعمار الناس. فيؿ
قاصر لمفيوـ الزمف إذف وكما روي مثاًل : عػف الشػيخ جعفػر كاشػؼ الغطػا  الػذي يػرى 
البعض انو كاف افقو عمما  الشيعة آنذاؾ،  حيث كاف) رحمػو ا ( عنػدما يريػد اف ينػاـ 

 .ة مف االستراحةيضع رأسو عمى ركبتيو لمحظات قميمة مكتفيًا بيذه الفترة القصير 
حيػػث روي عنػػو انػػو كػػاف يقػػرأ فػػي حالػػة رحمػػو ا(وىكػػذا كػػاف حػػاؿ السػػيد البروجػػردي )

الوقػوؼ لكػػي ال يستسػػمـ لمنػػـو ، كمػػا ويػػروى عػػف المرحػػـو السػػيد ميػػدي الشػػيرازي انػػو لػػـ 
يكػف ينػػاـ سػوى سػػاعتيف امػا السػػاعات االخػرى فكػػاف يقضػييا بالدراسػػة والتػأليؼ، ويػػروى 

يػػات عنػػو انػػو كػػاف فػػي ايػػاـ الشػػيخوخة يحفػػظ الكثيػػر ممػػا ينبغػػي عمػػى العػػالـ حفظػػو كاآل
القرآنيػػة، واالشػػػعار واالحاديػػػث المختمفػػة ، فػػػي حػػػيف اف شػػبابنا اليػػػوـ نػػػراىـ ال يحفظػػػوف 
شيئًا مف  القرآف الكريـ رغـ اىمية الحفظ ودوره في تنشػيط الػذاكرة وتوسػيعيا وخصوصػا 

فعمينا اف نسػتغؿ ىػذه ٓفي مرحمة الشباب الف ىذه المحفوظات سوؼ تترسخ في الذىف 
 .ال فأننا سوؼ ال نستطيع القياـ بذلؾ في الشيخوخة الفترة في الحفظ  وا

وفػػي ىػذا المجػػاؿ عمينػا  اف نكػػوف ذوي عػػزائـ  راسػخة واف نكػػوف جػدييف فػػي طمػػب     
العمػػـو الدينيػػة التػػي مػػف شػػانيا انقاذنػػا مػػف ىػػذا الجيػػؿ الػػذي نرسػػؼ فيػػو ومػػف ىػػذه الغفمػػة 

ية و ابػواؽ التضػميؿ واولئػؾ التي نعػيش فييػا الغفمػة التػي كرسػتيا فينػا االذاعػات الشػيطان
الػػدجالوف الػػذيف يجمسػػوف ورا  مكػػاتبيـ ليسػػودوا  اوراؽ  التضػػميؿ  و الخػػداع  انيػػـ فػػي 
الحقيقة يذىبوف بالناس الى نار جينـ كػذلؾ الشػأف بالنسػبة لإلمػاـ النػووي ) رحمػو ا ( 
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فيػػذا الرجػػؿ . ٖٗ، الػػذي لػػـ تػػزؿ مصػػّنفاتو ىػػي مػػادة التربيػػة اإليمانيػػة لماليِػػيف المسػػمميف،
 .العظيـ قد عاش عمرا مباركا عريضا جدا، في خمس وأربعيف سنة فقط

ومف المعاصريف اإلماـ حسػف البنػا رحمػو ا الػذي استشػيد عػف عمػر اليتجػاوز الػثالث 
واألربعػػػيف سػػػنة، ولكنػػػو لػػػـ يػػػزؿ يمتػػػد فػػػي حيػػػاة األجيػػػاؿ امتػػػدادا قويػػػا، التحػػػّده مقػػػاييس 

وىنػػػاؾ حيػػػا، يحػػػرؾ األحػػػداث المعاصػػػرة،وييز الحيػػػاة  األعمػػػار الفانيػػػة.. إنػػػؾ تػػػراه ىنػػػا
الدينيػػة واالجتماعيػػة والسياسػػية ىػػزا فػػي كػػؿ مكػػاف. أولئػػؾ قػػوـ عرفػػوا كيفيعيشػػوف عػػرض 

 .العمر، ولـ يأبيوا لطولو الكاذب
وقػػد وجػػدنا النصػػوص القرآنيػػة والحديثيػػة تنّبػػو المسػػمميف إلػػى ىػػذا المعنػػى العظػػيـ، حيػػث 

تػػى التخمػػة، حيػػاة حافمػػة بالحيػػاة. يقػػوؿ ا عػػز وجػػؿ فػػي يممػػؾ المػػر  معػػو أف يعػػيش ح
ـْ ِفػػي َسػػِبيِؿ اِ َكَمثَػػِؿ  العبػػد يسػػتثمر وقتػػو فػػي العمػػؿ الصػػالح ﴿َمثَػػُؿ ال ػػِذيَف ُيْنِفقُػػوَف َأْمػػَواَلُي

اُ  َواُ َواِسٌع َعِميـٌ( َحب ٍة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَؿ ِفي ُكؿِّ ُسْنُبَمٍة ِمَئُة َحب ٍة َواُ ُيَضاِعُؼ ِلَمْف َيشَ 
ٗٗ. 

إذا ماتطابن آدم انقططع عممطو ( ) ويموت اإلنساف لكف يمتد عرض عمره بعده , قػاؿ )
, وقػػاؿ  ٘ٗ( إال مططن ثططالث: صططدقة جاريططة، أو عمططم ينتفططع بططو، أو ولططد صططال  يططدعو لططو

بيطا بعطده، مطن غيطر  َمْن َسنَّ في اإلسالم ُسنًَّة حسنًة فمو أجُرىا وأجُرَمْن َعِمطلَ أيضػا ) 
 .. وذلؾ كؿ فعؿ الخير الذي ال ينقطع أثره بالموتٙٗ( أن ُيْنَقَص ِمْن أُجورِِىْم َشْيةٌ 

الحياة اآلخرةثـ إف اإليماف بالحياة اآلخرة يشعر المسمـ بأف الموت إنما ىػو َمعبػر إلييػا، 
ؤه العمػؿ فال يحس في وجدانو العميؽ بأنو ينتيي بالموتى فيعيش الحياة بذوؽ آخػر، مْمػ

واألمؿ في أف تكػوف أخػراه أفضػؿ مػف دنيػاه فيػا لبػؤس عمػر يعيشػو اإلنسػاف وىػو يشػعر 
بأف الموت ىو آخر المطاؼ! انظر إلى ىذه اإلشارة اإلليية في وصؼ نفسية المالحػدة 

 .المنكريف لمبعث إذ يقتميـ اليأس، ويدمرىـ القنوط 
ْشَرْح َصْدَرُه ِلإِلْساَلـِ َوَمْف ُيِرْد َأْف ُيِضػم ُو َيْجَعػْؿ َصػْدَرُه قاؿ تعالى﴿َفَمْف ُيِرِد اُ َأْف َييِدَيُو يَ 

ع ُد ِفي الس َماِ  َكَذِلَؾ َيْجَعُؿ اُ الرِّْجَس َعَمى ال ِذيَف اَل ُيْؤِمُنوَف(  ، َٚٗضيًِّقا َحَرًجا َكَأن َما َيص 
ر  ِمَف الس َماِ  َفَتْخَطُفُو الط ْيُر َأْو َتْيػِوي بِػِو وقاؿ سبحانيوتعالى﴿َوَمْف ُيْشِرْؾ ِباِ َفَكَأن َما خَ 
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يُح ِفػػي َمَكػػاٍف َسػػِحيٍؽ﴾ , فػانظر إلػػى ىػػذا الزلػػزاؿ النفسػي، والشػػعور بالػػدمار والخػػراب ٛٗالػرِّ
فػػػي الحيػػػاة! الػػػذي يمػػػأل صػػػدور الكفػػػار واليػػػأس القاتػػػؿ الػػػذي يجػػػثـ عمػػػى أحالميػػػـ، لمػػػا 

 .يعيشونو مف فقر شديد في العمـ با
بينما يمأل ىذا حياة المسمـ سعة ورحمة، بسبب ما يتيحو لو مف آفاؽ أرحب، لمنظر في 
الحياة والكوف والمصير. وفقدانو يعني فقداف التوازف النفسي حتما في التعامؿ مع 

ىذا الرصيد الوحيد لدى اإلنساف، الذي عميو أف يوظفو ليسعد أو ليشقى. ودوف .العمر
ال يوجد إال اليأس القاتؿ، والخراب المدمر، وىو حاؿ كؿ  ىذا الفضا  الواسع الرحب

كما وصفيـ ا -منكر لمبعث مف الكفار والمالحدة أجمعيف. وما ذلؾ إال ألنيـ 
 .ٜٗتعالى﴿َقْد َيِئُسوا ِمَف اآلِخَرِة َكَما َيِئَس اْلُكف اُر ِمْف َأْصَحاِب اْلُقُبوِر﴾

د عمر المسمـ باالتساع، إنما ىو مفيـو ومف ىنا فأنت ترى أف الباب الفسيح الذي يم
"الغيب". ىذا المفيوـ الذي تقوـ عميو العقيدة اإلسالمية بأكمميا. فيو الذي يمأل حياة 

 العبد العامؿ أمال، ويغمر وجدانو حياة متدفقة أبدا، ال يحدىا أجؿ، وال تقطعيا وفاة .
 

 المطمب الثاني
 عظمة الوقت بالقرآن

 
الكريـ بياف حكيـ ألىمية الوقت وتدبر قيمتو، قاؿ ا تعالى }َفِذَذا َفَرْغَت في القرآف 

َلى َربَِّؾ َفاْرَغب * َفانَصبْ  , وفي تفسير اآلية الكريمة يقوؿ اإلماـ الطبري ) رحمو (ٓ٘)َواِ 
ا تعالى ( اختمؼ أىؿ التأويؿ في تأويؿ ذلؾ، وأولى األقواؿ في ذلؾ بالصواب، قوؿ 

ا تعالى ذكره، أمر نبيو صمى ا عميو وسمـ أف يجعؿ فراغو مف كّؿ ما مف قاؿ: إف 
كاف بو مشتغال مف أمر دنياه وآخرتو، مما أّدى لو الشغؿ بو، وأمره بالشغؿ بو إلى 
النصب في عبادتو، واالشتغاؿ فيما قّربو إليو، ومسألتو حاجاتو، ولـ يخصص بذلؾ 

ّؿ أحواؿ فراغو، مف صالة كاف فراغو، أو حاال مف أحواؿ فراغو دوف حاؿ، فسوا  ك

00 
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جياد، أو أمر دنيا كاف بو مشتغال لعموـ الشرط في ذلؾ، مف غير خصوص حاؿ 
 (ٔ٘)فراغ، دوف حاؿ أخرى .

, وفي تفسير اآلية الكريمة يقوؿ اإلماـ ابف كثير (ٕ٘)قاؿ ا تعالى}َواآْلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى 
خير وأبقى( أي : ثواب ا سبحانو في الدار اآلخرة خير ) رحمو ا تعالى ( )واآلخرة 

مف الدنيا وأبقى، فذف الدنيا دنية فانية، واآلخرة شريفة باقية، فكيؼ يؤثر عاقؿ ما يفنى 
عمى ما يبقى، وييتـ بما يزوؿ عنو قريبا، ويترؾ االىتماـ بدار البقا  والخمد  !". واآلية 

ير عميو المسمـ، وىو ادراؾ قيمة اآلخرة الكريمة توضح المني  الذي يجب أف يس
وتقديرىا حؽ قدرىا، وىو األمر الذي يتولد عنو استثمار الوقت في البحث عف اآلليات 

 (ٖ٘)التي تعمر دار الخمود.
وأىمية الوقت مقترنة بحقيقة ال ينكرىا أحد وىي الموت،  فبحموؿ الموت ينفذ الوقت 
ـُ اْلَمْوُت  لفعؿ الطاعات، قاؿ ا تعالى } َوَأنِفُقوا ِمف م ا َرَزْقَناُكـ مِّف َقْبِؿ َأف َيْأِتَي َأَحَدُك

د   ْرَتِني ِإَلى َأَجٍؿ َقِريٍب َفَأص  َر الم ُو َفَيُقوَؿ َربِّ َلْواَل َأخ  اِلِحيَف. َوَلف ُيَؤخِّ َؽ َوَأُكف مَِّف الص 
، واآلية الكريمة تبيف خطر تأخير ( ٗ٘)َنْفًسا ِإَذا َجاَ  َأَجُمَيا َوالم ُو َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُموَف  

التوبة والتسويؼ ، واالستعداد لمرحيؿ ، وتبيف فضؿ الصدقة وعظـ أثرىا ، وىذا حث 
بالصدقة والمساىمة في تحقيقيا بكؿ السبؿ والتعاوف مع  لكؿ مسمـ عمى المسارعة

المسمميف عمى ذلؾ . قاؿ الشيخ ابف عثيميف  ) رحمو ا تعالى ( أنت ال تسأؿ متى 
تموت ، وال أيف تموت ى ألف ىذا أمر ال يحتاج إلى سؤاؿ ، أمر مفروغ منو ، والبد أف 

ـْ يكوف ، وميما طالت بؾ الدنيا، فكأنما بقيت يومًا و  احدًا ، بؿ كما قاؿ ا تعالى}َكَأن ُي
ـْ َيْمَبُثوا ِإال  َعِشي ًة َأْو ُضَحاَىا  َيْوـَ َيَرْوَنَيا َل
ولكف السؤاؿ الذي يجب أف يِرد عمى  (٘٘)

 النفس، ويجب أف يكوف لديؾ جواب عميو ىو: عمى أي حاؿ تموت !.
لصالة والسالـ لبياف فضؿ وفي السنة النبوية وصايا شريفة مف سيد المرسميف عمييـ ا

الوقت وأىميتو، فعف عبد ا بف عباس ) رضي ا تعالى عنيما ( قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  
ُة والفراغُ ») صمى ا عميو وسمـ (  ح  ، (ٙ٘)«ِنعمتاف مغبوٌف فييما كثيٌر مف الن اِس : الصِّ

  ) صمى ا وعف عبد ا بف عباس ) رضي ا تعالى عنيما ( قاؿ: قاؿ رسوؿ ا

02 
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َتؾ قبَؿ َسَقِمؾ و »عميو وسمـ (  ـْ خمًسا قبَؿ خمٍس : َحياَتؾ قبَؿ موِتؾ و ِصح  اغتِن
فبالموت تنقطع الحياة،   (ٚ٘)«فراَغؾ قبَؿ ُشْغِمكو شباَبؾ قبَؿ َىَرِمؾ  و ِغناؾ قبَؿ فقِرؾَ 

لحياة تشمؿ وبانقطاع الحياة تنقطع موارد العمؿ الصالح إال مف الحسنات الجارية، وا
كؿ العناصر التي بينيا رسولنا الحبيب ) صمى ا عميو وسمـ ( في باقي الحديث 
العظيـ، والصحة مف اعظـ النعـ التي ينعـ بيا اإلنساف في حياتو، وبنعمة الصحة 
يستطيع المسمـ أف يفعؿ الكثر مف أعماؿ الخير، فيساعد اآلخريف بقوة بدنو، ويتحرؾ 

عماؿ الخير ، وىو األمر الذي يوجب المسارعة باغتناميا في بيسر وسيولة لتفعيؿ أ
كؿ سبيؿ خوفا مف مداىمة المرض، نسأؿ ا سبحانو أف يمتعنا بصحتنا ويرزقنا البركة 
نما ىو نعمة لنيؿ نعيـ اآلخرة، وىو  فييا، والفراغ ليس فرصة لمتنعـ بنعيـ الدنيا،  وا 

ة الشباب فترة خصبة لغرس أعماؿ الخير األمر الذي يعمي مف قيمة الوقت وشأنو، وفتر 
 في الدنيا.

 الخاتمة
  البشطططططططرية

لمعمػػر اىميػػة كبيػػرة فػػي القػػرآف الكػػريـ وىػػو ىبػػة الييػػة كبيػػرة وموضػػوعي ميػػـ جػػدًا وىػػو 
كالبحر الواسع ال يسعني في السطور القميمة االيفا  بحقو  ويتقمب فيو االنساف مف القوة 

قػػؿ الػػى ضػػعؼ العقػػؿ وضػػياع السػػقـ ومػػف رجاحػػة العالػػى الضػػعؼ ومػػف الصػػحة الػػى 
 ...في النيايةالذاكرة 

عمينا اف نقتدي بالقرآف ونبينا الكريـ وارشاداتو والصحابة واالوليا  والعمما  الذيف تـ  واف
ذكرىـ، بأف عمى كؿ فرد اغتناـ فرصة الشباب في طاعة ا وفي العمؿ بما يعود عمػى 

 البشرية بالخير والفالح قبؿ اف يودع االنساف حياتو . 
 

 اليوامش والمصادر:
                                                           

إعًاعٛم تٍ زًاد اندْٕش٘ انفاساتٙ، ذاج انهغح ٔطساذ انعشتٛح  انظساذ ،أتٕ َظش4

تٛمشٔخ.   –: أزًذ عثذ انغفٕس عطاس،  داس انعهمى نهًيٚمٍٛ   مٛك ْـ(، ذس212)انًرٕفٗ: 

 . 441و ص  4191 - ْ ـ 4121ط انشاتعح 
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 . لايٕط انفهغفح , ذأنٛف خٕسج طشاتٛش0ٙ

 ( . 02) اٜٚح  - انمشاٌ انكشٚى ، عٕسج انشٔو 2

 ( . 41) اٜٚح  - انمشاٌ انكشٚى ، عٕسج انفشلاٌ 1

 ( . 41)اٜٚح   - انمشاٌ انكشٚى ، عٕسج انشٔو 4

 ( .022)اٜٚح  - انمشاٌ انكشٚى ، عٕسج انثمشج 1

 (.44)اٜٚح  - انمشاٌ انكشٚى ، عٕسج االزماف 1

و(ْٕٔ 4112-4912) ، زغٍُٛ يسًذ يخهٕف انشٛخ, كراب انثٛاٌ فٙ ذفغٛش انمشآٌ  9

و , 4111 -ْمـ  4149داس اتمٍ زمضو , نثُماٌ , تٛمشٔخ ,     ، ازذ يٍ كثاس عهًاء األصْمش 

 . 11ص 

 ,طممفٕج انرفاعممٛش،يسًذ عهممٙ انظمماتَٕٙ، داس انظمماتَٕٙ نهطثاعممح ٔانُشممش ٔانرٕصٚمم    1

 . 221،ص4و، ج، 4111 -ْـ  4141، 4انماْشج، ط

 (.12 – 21)انمشاٌ انكشٚى ، عٕسج انمٛايح، اٜٚح  42

 (.19)انمشاٌ انكشٚى ، عٕسج ٚظ، اٜٚح  44

 ( .1)انمشاٌ انكشٚى ، عٕسج يشٚى، اٜٚح  40

 ( .04)انمشاٌ انكشٚى ، عٕسج انزاسٚاخ، اٜٚح  42

 ( . 9 -1اٜٚاخ)انمشاٌ انكشٚى ، عٕسج االَفطاس،  41

 ( . 42-9اٜٚاخ )،  انثهذانمشاٌ انكشٚى ، عٕسج  44

 ( .1)، اٜٚح  ٍانرٛانمشاٌ انكشٚى ، عٕسج  41

 ( .12-10اٜٚاخ)،  انضيشانمشاٌ انكشٚى ، عٕسج  41

 ( .49)، اٜٚح انُسمانمشاٌ انكشٚى ، عٕسج  49

 . (41)، اٜٚح سلىانشٔوانمشاٌ انكشٚى ، عٕسج  41

, ذٕفٙ   ْـ411 / شٕال/ 42 , ٔنذأتٕ عثذ اهلل يسًذ تٍ إعًاعٛم انثخاس٘ ، انثخاس02٘

داس  ،: يسًممذ صْٛممش تممٍ َاطممش انُاطممش ذسمٛممك ، طممسٛر انثخمماس٘، ْممـ041 /شممٕال/4
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 ذ : ،4،ططٕق انُداج )يظٕسج عٍ انغهطاَٛح تإضمافح ذمشلٛى يسًمذ فمعاد عثمذ انثمالٙ(      

 . 2،ص1،جْـ4100 4214

 . 44،ص1، طسٛر انثخاس٘، جانًظذس انغاتك 04

 , 2244 : سلممى زممذٚس , االنثمماَٙ انًسممذز , عثمماط تممٍ عثممذاهلل , انرشغٛممة طممسٛر00

 . 42019 : سلى , شعثاإلًٚاٌ , ٔانثٛٓمٙ 444ص , لظشاأليم اتُأتٛانذَٛا, : اخشخّ

 ( .12)، اٜٚح  انُسمانمشاٌ انكشٚى ، عٕسج  02

 ( .99اٜٚح )،  انمظضانمشاٌ انكشٚى ، عٕسج  01

 0240 ,لظٛذج ََّٕٛ اتٙ انثماء انشَذ٘ , اتٙ انثماء انشَذ٘ 1

 

٘ انثخاس٘ ,  01  041 شمٕال  4 - ْمـ  411 شمٕال  42) تٕعثذانهًٓسًذتُإعمًاعٛينثخاس

 . 1001طسٛر انثخاس٘ , زذٚس سلى , (ْـ

01
ٔطسسّ األنثاَٙ فٙ  , 0414, زذٚس سلى : سٔاِ انرشيز٘ , المصدر السابق

 .(1109طسٛر انداي  )

 

 . (2-4)عٕسج انفدش , اٜٚاخ انمشاٌ انكشٚى  , 09

 عٕسج انعظش . ,  انمشاٌ انكشٚى 01

 . (1-4)عٕسج انهٛم , اٜٚاخ ,  انمشاٌ انكشٚى 22

 .  (2-4)عٕسج انضسٗ , اٜٚاخ ,  انمشاٌ انكشٚى 24

كاذثممح ٔطممسفٛح ذعًممم ضممًٍ طممسٛفح انممٕطٍ انثسشُٚٛممح ,       فاطًممح عثممذاهلل خهٛممم ,   20

fatima.a.khalil@gmail.com انعممذد , االٚمماو يُشممٕس فممٙ يٕلمم  طممسٛفح    , يمممال

 . ْـ4124سخة  42انًٕافك  0242َٕٕٚٛ  01انغثد ,   1111

mailto:fatima.a.khalil@gmail.com
mailto:fatima.a.khalil@gmail.com
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ٕلم  انٛممٍٛ , ترماسٚخ    يمال يُشمٕس فمٙ ي  د . فشٚذ االَظاس٘ , انعانى انفمّٛ األطٕنٙ,22

02/40/0241  

 ( .4)انمشآٌ انكشٚى، عٕسج انغدذج، اٜٚح  21

 ( .1)انمشآٌ انكشٚى، عٕسج انًعاسج ، اٜٚح  24

 ( .11)انمشآٌ انكشٚى، عٕسج انسح، اٜٚح 21

 ( .021)انمشآٌ انكشٚى، عٕسج األعشاف ، اٜٚح  21

 ترمممممماسٚخ,  يمانًُشممممممٕسفًٕٛلعانٛمٍٛ,  فشٚذاالَظمممممماس٘.  د, انعانًانفمٛٓاألطممممممٕن29ٙ

02/40/0241 . 

 .( 04)انمشآٌ انكشٚى، عٕسج انسذٚذ ، اٜٚح  21

 ( . 11 – 11)انمشآٌ انكشٚى، عٕسج انثمشج ، اٜٚح  12

 ( .02)نمشآٌ انكشٚى، عٕسج انسذٚذ ، اٜٚح ا14

ْٕسج تٍ يٕعٗ تمٍ انضمسان،   ْٕ: سٔاِ اإلياو أزًذ ٔانرشيز٘ 10 يسًذ تٍ عٛغٗ تٍ َع

، 1ج (0، 4أزًممذ يسًمذ شمماكش )خممـ  ،مٛمك  ذس، ْممـ011انرشيمز٘، أتممٕ عٛغمٗ انًرممٕفٗ:   

 .42ص
 

 

 ( .  014)انمشآٌ انكشٚى، عٕسج انثمشج ، اٜٚح  11

أتٕ انسغٍٛ يغهى تٍ انسدماج تمٍ يغمهى تمٍ ٔسد تمٍ كٕشمار انمشمٛش٘ انُٛغماتٕسًٍٚ          14

 021زممٕانٙ عمماو َٛغمماتٕس ٔنممذ فممٙ, أْممم انغممُح ٔاندًاعممح  عُممذ انسممذٚس أتممشص عهًمماء

 ْمـ، 014، ذمٕفٙ   َٔشأ فٙ تٛد عهى ٔفضمم زٛمس كماٌ أتمِٕ انسدماج يمٍ انًشمٛخح        ،ْـ

نعشتممٙ، ، يسًممذ فممعاد عثممذ انثممالٙ انُشممش داس ازٛمماء انرممشاز ا    مٛممك ذس طممسٛر يغممهى , 

 .تٛشٔخ

 انًظذس انغاتك .11

 ( .404)انمشآٌ انكشٚى، عٕسج األَعاو ، اٜٚح  11

 ( .24)انمشآٌ انكشٚى، عٕسج انسح ، اٜٚح  19

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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 ( .42)انمشآٌ انكشٚى، عٕسج انًًرسُح ، اٜٚح  11

 ( .9-1انمشاٌ انكشٚى , عٕسج انششذ , اٜٚح )42

 ذفغٛش انطثش٘ , يظذس عاتك .44

 ( .41عٕسج االعهٗ , اٜٚح )انمشاو انكشٚى , 40

 ذفغٛش اٌ كثٛش , يظذس عاتك .42

 ( .44-42)  اٜٚحانمشاٌ انكشٚى , عٕسج انًُافمٌٕ , 41

 ( . 11) اٜٚحانمشاٌ انكشٚى , عٕسج اانُاصعاخ , 44

 ( . 1140طسٛر انثخاس٘ , يظذس عاتك , زذٚس سلى )41

ًَٕاِعِظ  ,  تاُب 41 ًَٕاِعِظ  , زذٚس سلى ) انغٍُ انكثشٖ نهُغائٙ  , ِكَراُب اْن ( 42444اْن
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