
مفهوم الزمان يف الفكر اإلسالمي                             العدد السادس          -اآلداب  رللة كلية
___________________________________________________________ 

501 

 

 مفهوم الزمان يف الفكر اإلسالمي

 د. عمر فرج زوراب                                                   
 كلية الدراسات اإلسالمية    /جامعة مصراتة 

  مقدمة:
إن مفهوم الزمان يف الفكر العريب القدمي يشوبو الكثّب من الغموض واالضطراب، وردبا 
صلم ىذا األمر من تعدد ادلصطلحات الدالة على الزمان وتفرعها، أو من كثرة اآلراء الٍب تعرضت 

 للفكرة يف إنكار أو إثبات أو توقف. 
القيام دبحاولة رصد كافية ولذا يتوجب علينا قبل أن ندخل يف تفاصيل ىذه التيارات،  

دلصطلحات الزمان وتوضيح معانيها ومقاصدىا الٍب ذىب إليها القدماء، حٌب نكون على بينة 
، وعلى ثقة واطمئنان من األرضية الٍب نسّب عليها سّيما وأن مفكرينا القدماء كانوا يف امن أمرن
 . م على قدر كبّب من الدقة العلميةتعريفاهت

اللغة العربية، وكذلك ادلوسوعات ادلتخصصة أو العامة مثل ولقد قامت معاجم  
)الكليات( أليب البقاء، شاف اصطبلحات الفنون( للنهانوي، و)التعريفات( للجرجاين، و)ك

مادة علمية قّيمة يف ربديد ادلصطلحات العربية عامة، والزمانية منها بشكل خاص، ورمست 
 عقلي. تعريفاً ذلا، ألن اللغة ىي يف النهاية عمل 

أما ادلوسوعات فهي تقدم لنا شرحًا دقيقًا دلصطلحات الزمان وأبعادىا الفلسفية الدالة  
عليها، وسوف نبدأ برصد ادلصطلحات الزمانية يف اللغة على أن نتتبعو بعد ذلك يف ادلوسوعات 

 لتحديده فلسفياً . 
ومن ىنا وجب علينا أن ضلاول تقدمي شيء ولو بسيط يوضح مفهوم الزمان يف الفكر  

الكثّب من الغموض أو ردبا حٌب العريب اإلسبلمي بتوضيح داللتو الفلسفية وذلك بعد أن شابو 
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عتمد فبلسفة اإلسبلم يف ذلك اعتمادًا رئيسياً انكار لبعض ادلصطلحات يف ىذه ادلفاىيم، و اإل
ساسْب علا القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة يف البحث عن مفهوم الزمان على مصدرين أ

سأل هللا أن لذكرىا من خبلل ىذا البحث الذي ن قناتو الفلسفية واإلسبلمية والٍب تطر ودالل
 يعطي إضافة جديدة يف رلال الفلسفة اإلسبلمية .    

 أواًل : الزمان يف اللغة :  
        يف )لسان العرب( أن الزمن والزمان اسم لقليل الوقت : جاء لفظ الزمانالزمان 

زامنة ، وقيل الشيء طال عليو الزمن، و أزمن بادلكان أقام بو زماناً، وعاملو م و كثّبه ، و أزمنَ 
، وىذا خطأ ألن الزمان زمان احلر والربد، وىو من شهرين إىل ستة أشهر، الدىر والزمان واحد

والزمان يقع على الفصل من فصول السنة، وهبذا تكون السنة أربعة بينما الدىر ال ينقطع، 
 .  (1)أزمنة، وقد يطلق الزمان على مجيع الدىر وبعضو

الدىر : ىو األمد ادلمدود، وقيل الدىر ألف سنة، والدىر الزمان الطويل ومدة احلياة  
ويقع على مدة احلياة  الدنيا، قال األزىري " الدىر عند العرب يقع على بعض الزمان األطول 

 .  (2)كلها" وقوذلم دىر داىر كقوذلم أبد أبيد
الوقت : ىو مقدار الزمان، وكل شيء قدرت لو حيناً، وكذلك ما قدرت غايتو فهو  

مؤقت، والوقت مقدار من الدىر معروف، وأكثر ما يستعمل يف ادلاضي، وقد استعمل أيضًا يف 
قت يف ادلكان تشبيهًا بالوقت يف الزمان، ألنو مقدار ادلستقبل، وقد استعمل "سيبويو" لفظ الو 

ونقول:   (3)اً ِكَتابًا مَّْوُقوت ِإنَّ الصَّبلََة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنْبَ : مثلو، و "موقت" زلدود، قال تعاىل

 
 ىـ 5000، مطبعة بوالق، 10، ص51( ابن منظور ، لسان العرب، ج 1
 350، ص1( ادلرجع للسابق، ج 2
 500( سورة النساء اآلية  3
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وقت الشيء يوقتو ووقتو يقتو ، إذا بْب حده، مث اتسع فيو فأطلق على ادلكان ، فقيل للموضع 
 .  (4)ميقات

احلْب : ىو جزء من الدىر، وقيل وقت من الدىر مبهم يصلح جلميع األزمان كلها،  
طالت أو قصرت، يكون سنة أو أكثر من ذلك، وخص بو بعضهم أربعْب سنة أو سبع سنْب أو 

 .  (5)ستة أشهر أو شهرين، ويراد بو الوقت أيضاً 
. واحلْب  (6) الدَّْىرِ  ْنَساِن ِحٌْب ِمنَ اإل َىْل أََتى َعَلى واحلْب، ادلدة، ومنو قولو تعاىل  

وقت من الزمان ، قال " األزىري" ومجيع ما شاىدتو من أىل اللغة يذىب إىل أن احلْب اسم  
أنو ؛  (7) تـُْؤِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحْبٍ  كالوقت يصلح جلميع األزمان، وأن ادلعُب يف قولو عزل وجل : 

 .  (8)أيضاً على يوم القيامة ينتفع هبا يف كل وقت، ويطلق احلْب
ادلدة : ىي الغاية من الزمان ودلكان، ويقال ذلذه األمة مدة أي غاية يف بقائها، ومدة  

 .  (9)من الزمان، برىة منو، وادلدة طائفة من الزمان تقع على القليل والكثّب
دة( كما أننا ؽلكن أن نشتق من الفعل )مّد( لفظ )االمتداد(، كما نشتق منها )ادل 

دبعُب الزمان، ومثل ىذا الحظناه يف مصطلح الوقت، فتكون )ادلدة( حاوية لبعدي الزمان 
 وادلكان، وىذا من عبقرية اللغة العربية . 

 . (10)اآلن : آن الشيء حان لغة، واأللف واألمل فيو زائدة، ألن االسم معرفة بغّبعلا

 
 580، ص51( ابن منظور، مرجع سبق ذكره ، ج 4
 090، ص51( ابن منظور ، مرجع سبق ذكره، ج 5
  5( سورة اإلنسان اآلية  6
 01( سورة إبراىيم اآلية  7
 090، ص51( ابن منظور، مرجع سبق ذكره، ج 8
 301، ص3ج( ابن منظور، مرجع سبق ذكره،  9

 580، ص51( ابن منظور، مرجع سبق ذكره، ج 10
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م دىر ودىّب، واألبد الدائم أبد : األبد الدىر واجلمع آباد وأبود، وأبد أبيد كقوذل
 .  (11)والتأبيد والتخليد

 األزل : بالتحريك القدم ، ومنو قوذلم " ىذا شيء أزيل " أي قدمي . 
 ثانياً: مصطلح الزمان ودالالته فلسفياً : 

الزمان : يقول "اجلرجاين" : إن ىذا الزمان ىو مقدار حركة الفلك عند احلكماء، أما  
رة عن متجدد معلوم يقدر بو متجدد آخر موىوم، كما يقال : آتيك عند عند ادلتكلمْب فهو عبا

طلوع الشمس، فإن طلوع الشمس معلوم، ورليئو موىوم فإذا قرن ذلك ادلوىوم بذلك ادلعلوم زال 
 .  (12)اإلهبام 

  .(13)وعند "أيب البقاء" : الزمان عبارة عن امتداد موىوم غّب قار الذات متصل األجزاء 
عند بعضهم الزمان ادلطلق الذي ال تعّده حركة، وعند أكثرىم أنو ال توجد  ادلدة : ىي 

 ، ويستعمل )الرازي الطبيب( ادلدة دبعُب الزمان ادلطلق. (14)مدة خالية عن حركة إال بالوىم
ىـ( 108-110الوقت : أكثر من يستعملو ىم الصوفية، فهو عند " ابن عريب" ) 

 .  (15)علق لو بادلاضي وال بادلستقبلعبارة عن حالك يف زمان احلال، ال ت
وعند غّبه الوقت : ما يرد على العبد، وينصرف فيو، وؽلضيو حبكمو من خوف أو  

حزن أو فرح ، ولذلك قيل: الوقت سيف قاطع ألنو يقطع األمر حبكمو، وقد يراد بالوقت ما 

 
 03، ص3( ابن منظور، مرجع سبق ذكره، ج 11
 505، ص5908( اجلرجاين، التعريفات ، طبعة احلليب ، مصر ،  12
 ىـ5085، مطبعة بوالق، مصر، 599( أبوالبقاء، الكليات، ص 13
 511( يوسف كرم، مراد وىبو، يوسف شبلل، ادلعجم الفلسفي، ص 14
 05م ، وأنظر الرسالة القشّبية، ص5908، مطبعة احلليب،003( ابن عريب، اصطبلحات الصوفية الواردة يف الفتوحات ادلكية، ص 15
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أن الوقت ما أنت حضر من الزمان ادلسمى احلال، وقد روى "القشّبي" عن أستاذه "الدقاق" : 
 . (16)فيو، فإن كنت يف الدنيا فوقتك يف الدنيا، وإن كنت يف العقىب فوقتك العقىب

أما عند "أيب البقاء"، فالوقت : لغة ادلقدار من الدىر، وأكثر ما يستعمل يف ادلاضي   
 . (17)كادليقات 
ر للعادة الدىر: ىو يف األصل اسم دلدة العامل من مبدأ وجوده إىل انقضائو، ويستعا 

الباقية ومدة احلياة، وىو يف احلقيقة ال وجود لو يف اخلارج عند ادلتكلمْب ، ألنو عندىم عبارة عن 
 .  (18)مقارنة حادث حلادث، وادلقارنة أصل اعتباري عّدي

وعند "ابن سينا" أن الدىر ىو ادلعُب ادلعقول من إضافة الثبات إىل النفس يف الزمان   
 .  (19)كلو

ة: أن الدىر ىو "اآلن" الدائم الذي ىو امتداد احلضرة اإلذلية، وىو باطن وعند الصوفي 
 .  (21)، ويعد الدىر من األمساء احلسُب(20)الزمان، وبو يتحد األزل واألبد

وقد يوجز البعض معُب كلمة الدىر، بأهنا تطلق على الزمن ادلتطاول الذي ال تكاد تكون لو 
 . (22)ذلك جاءت عبارة الدىر الداىرهناية، ال من أولو وال من آخره، ومن 

 الدىرية : الدىري ىو الذي يرى أن العامل موجود أزاًل وأبدًا ال صانع لو، وإن ىي 
 .  (23)إال حياتنا الدنيا ظلوت وضليا وما يهلكنا إال الدىر

 
 000م، وأنظر اجلرجاين، ص5890، طبع كلكتا، اذلند، 5339، ص1( التهانوي : كشاف اصطبلحات الفنون ، ج 16
 011( أبوالبقاء ، مرجع سبق ذكره، ص 17
 580اء، مرجع سابق، ص ( أبوالبق 18
 م . 5908، مصر، 95( ابن سيناء ، تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيات، رسالة احلدود، ص 19
 91( اجلرجاين، مصدر سابق، ص 20
 583( أبوالبقاء، مرجع سابق، ص 21
 089ص ( د. زلمد عبداذلادي أبوريده، تعليق على مادة )زمان( ، دائرة ادلعارف اإلسبلمية، اجمللد العاشر، 22
 580( أبوالبقاء، مرجع سابق، ص 23
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  (24)األبد: ىو استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غّب متناىية يف جانب ادلستقبل  
 (25)تمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غّب متناىية يف جانب ادلاضياألزل : ىو اس 
األزيل : ما ال يكون مسبوقاً بالعدم، أو ما مل يكن ليس ، والذي مل يكن ليس ال علة  

لو يف الوجود، ويقسم البعض ادلوجودات إىل ثبلثة أقسام : فهي إما أزيل وأبدي وىو هللا تعاىل، 
ا ، أو أبدي غّب أزيل وىو اآلخرة ، وعكسو زلال، فإن ثبت قدمو أو ال أزيل وال أبدي وىو الدني

 .  (26)متنع عدموا
  (27)السرمد : دوام الزمان خصوصاً يف ادلستقبل 
اآلن : ىو عند ابن سينا طرف موىوم يشَبك فيو ادلاضي وادلستقبل من الزمان، وقد  

 .  (28)من جنسويقال )آن( لزمان صغّب ادلقدار عند الوىم متصل باآلن احلقيقي 
وعند بعضهم اآلن اسم للوقت الذي أنت فيو، وىو ظرف غّب متمكن وىو معرفة، ومل  

 وىذا تعريف صويف لآلن.  (29)تدخل عليو األلف واألمل للتعريف ألنو ليس لو ما يشركو
 . (30)اآلنية : ىي ربقق الوجود العيِب من حيث مرتبتو الذاتية 

وقت مبهم، سنة أو أكثر، أو يكون معينًا بشهرين أو ستة  احلْب : ىو الدىر أو ادلدة أو أي
 .  (31)أشهر أو سنتْب

 

 
  089، أيضاً أبور ريده، ادلصدر السابق، ص 5( اجلرجاين، مرجع سابق ص 24
 0( اجلرجاين، ادلرجع السابق ، ص 25
 55( اجلرجاين ، ادلرجع السابق، ص 26
 50( اجلرجاين ، ادلرجع السابق، ص 27
 95( ابن سيناء ، مرجع سبق ذكره ، ص 28
 05مرجع سابق ، ص( اجلرجاين،  29
 305( اجلرجاين ، مرجع سابق،ص 30
 090،ص5( التهاوين، مرجع سابق، ج 31
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   ثالثاً : مصطلحات تتعلق مبفهوم الزمان واخللق :
وىي ادلصطلحات الٍب ترتبط دبشكلة الزمان ومشكلة العامل، ورأينا من الضروري عرض  

كتمل الصورة دلصطلحات الزمان تعريفاهتا كما وردت عند ادلفكرين والفبلسفة ادلسلمْب، حٌب ت
 يف الفلسفة اإلسبلمية، وردبا كان أىم تلك ادلصطلحات ىي: 

األحداث : ويقال على وجهْب : أحدعلا زماين واآلخر غّب زماين، ومعُب اإلحداث  
الزماين إغلاد شيء بعد ما مل يكن لو وجود يف زمان سابق، ومعُب اإلحداث غّب الزماين فهو 

داً، وليس لو يف ذاتو ذلك الوجود، ال حبسب زمان دون زمان، بل يف كل زمان  إفادة الشيء وجو 
 . (32)كبل األمرين

  (33)احلدوث الذاِت : ىو كون الشيء مفتقراً يف وجوده إىل الغّب 
احلدوث الزماين : ىو كون الشيء مسبوقًا بالعدم زمانياً، واحلدوث الذاِت أعم مطلقاً  

 .  (34)من احلدوث الزماين
ق : عند " ابن سينا " اسم مشَبك ، ) فيقال خلق إلفادة وجود كيف كان، ويقال خل 

خلق إلفادة وجود حاصل، ال عن مادة وصورة كيف كان، ويقال خلق ذلذا ادلعُب الثاين بعد أن 
. وادلعُب األخّب يفيد  (35)يكون مل يتقدمو وجود ما بالقوة، ليبلزم ادلادة والصورة يف الوجود(

 عدم . اخللق من ال

 
 505( ابن سينا ، مرجع سابق ، ص 32
 10( اجلرجاين ، مرجع سابق، ص 33
 10( اجلرجاين، مرجع سابق، ص 34
 505( ابن سينا ، مرجع سابق، ص 35
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اإلبداع : عند "الفارايب" ىو ) حفظ إدامة وجود الشيء الذي ليس لو وجود بذاتو،  
 .  (36)إدامة ال تتصل بشيء من العلل غّب ذات ادلبدع (

وعند " ابن سينا" : اإلبداع اسم دلفهومْب أحدعلا تأسيس الشيء ال عن شيء وال  
بواسطة شيء، وادلفهوم الثاين أن يكون للشيء وجود مطلق عن سبب ال متوسط ولو يف ذاتو أن 

 . (37)ال يكون موجوداً ، وقد أفقد يف ذاتو إفقاداً تاماً ( 
)فيقال قدم بالقياس، ىو شيء زمانو : ند "ابن سينا" يقال على عدة وجوهالقدم : ع 

يف ادلاضي أكثر من زمان شيء آخر ىو قدمي بالقياس إليو، وأما القدمي ادلطلق فهو أيضًا يقال 
الذي على وجهْب : حبسب الزمان وحبسب الذات ، أما الذي حبسب الزمان ، فهو الشيء 

الذي ليس لوجود ذاتو  ، وأما القدمي حبسب الذات فهو الشيءوجد يف زمان ماٍض غّب متناه
مبدأ بو وجب ، فالقدمي حبسب الزمان ىو الذي ليس لو مبدأ زماين، والقدمي حبسب الذات 
الذي ليس لو مبدأ يتعلق بو، وىو الواحد احلق تعاىل ، وعند "اجلويِب" : القدمي ىو ادلوجود 

 . (38)الذي ال أول لوجوده
كرب فهو يرى : أن )القدمي يطلق على ونفس ادلعُب صلده عند "اجلرجاين" وإن بإيضاح أ 

ادلوجود الذي ال يكون وجوده من غّبه وىو القدمي بالذات، ويطلق القدمي على ادلوجود الذي 
ليس وجوده مسبوقًا بالعدم وىو القدمي بالزمان، وكل قدمي بالذات قدمي بالزمان، ولكن ليس كل 

لقدمي بالزمان، وقيل القدمي ىو الذي ال قدمي بالزمان قدؽلًا بالذات، فالقدمي بالذات أخص من ا
 . (39)أول لو وال آخر ( 

 
م، وأنظر : د. فوقية حسْب زلمود، مقاالت يف أصالة ادلفكر 5890ي، ليدن، ، ربقيق فريدريخ ديَبض18( الفارايب : عيون ادلسائل ، ص  36

 م .5911، دار الفكر العريب، القاىرة ، 5، ط508ادلسلم، ص 
 505( ابن سينا ، مرجع سابق، ص 37
 500( ابن سينا ، مرجع سابق ، ص 38
 510( اجلرجاين ، مرجع سابق ، ص 39
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 .  (40))القدم الثاين( : ىو كون الشيء غّب زلتاج إىل الغّب 
 .  (41))القدم الزماين( : ىو كون الشيء غّب مسبوق بالعدم 

 رابعاً : فكرة الزمان يف القرآن الكرمي واحلديث : 
كان القرآن وال يزال، النبع الّثرى الذي ينهل منو مفكروا اإلسبلم على اختبلف  

طبقاهتم من متصوفة أو متكلمْب أو فبلسفة، حيث مل ينظر إليو ىؤالء على أنو كتاب أخبلقي 
يعِب باجلانب العملي من حياة اإلنسان ادلسلم وحسب، بل نظروا إليو على أنو كتاب 

قة بْب هللا والعامل واإلنسان، ولذا كانت احملاوالت األصلية يف الفكر )ميتافيزيقي( ػلدد العبل
 اإلسبلمي تنطلق ابتداء من القرآن وتسَبشد هبديو . 

والقرآن يضم إىل جانب احلقائق الدينية عناصر فلسفية، أو على األصل أقوااًل تقدم  
وتنظيم اجلماعة، صلد أن إشاراتو مادة للتأمل ، وفيما يتعلق باهلل واخللق والكون واإلنسان والقدر 

إىل ىذه األمور دقيقة، وتقود اختيار ادلفكر يف اذباه زلدد واضح ، والفلسفة والكبلم والتصوف 
ال ؽلكن أن تعارض ىذه )األحكام القرآنية( اجلوىرية دون أن ؼلرج من يفعل ذلك عن 

  (42)اإلسبلم
، (Anthropology)اإلنسان ومن القرآن صلد حبوثًا يف العد اإلذلي، وعلم خاص ب 

 .  (43)وعلم بأحوال ادلعاد، وكذلك فلسفة للطبيعة
والطبيعة وردت يف القرآن الكرمي بشكل ضمِب ، وىي فلسفة ترد األمور كلها إىل هللا،  

فإنو فاعل يف صميم اخلليقة، وغلب أن يرد  (Transcendent )دبعُب أن هللا وإن كان مفارقًا 

 
 510( اجلرجاين ، مرجع السابق ، ص 40
 510اجلرجاين ، مرجع السابق ، ص(  41
، ترمجة الدكتور حسْب مؤنس، وإحسان صدقي العمد 591، ص0( د. قنواِت، الكبلم والتصوف والفلسفة، ضمن كتاب تراث اإلسبلم، ج 42

 5918، طبع الكويت، 
 591( د.قنواِت، ادلرجع السابق ، ص 43
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تـََباَرَك اَّللَُّ َربُّ  ۗ  لَُو اخْلَْلُق َواأْلَْمُر  َأالَ  ، فقد قال تعال : (44)ػلدث فيهاإليو دائمًا كل ما 
 اْلَعاَلِمْبَ 

ُكلِّ َشْيٍء َوِإلَْيِو تـُْرَجُعونَ  َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوتُ  : . وقال سبحانو وتعاىل(45)
 

(46)  
حدوث العامل، وكيف أن هللا خلق  وبْب ثنايا تلك الفلسفة الطبيعية، ترد مشكلة 

السماوات واألرض، شلا سّبد ذكره بعد قليل، وكذلك ترد األسئلة الكثّبة الٍب تلقفها الفبلسفة 
ادلسلمون بعد ذلك، وبنوا على ضوئها الكثّب من نظرياهتم يف الطبيعة وما بعد الطبيعة، ومن 

عامل من عدم؟ وىل ادلادة قدؽلة أم تلك األسئلة ما يتعلق بفكرة اخللق، وىل أن هللا خلق ال
 زلدثة؟ وىل أن الزمان أبدي أزيل أم أنو متناه؟ .

وإىل جانب القرآن ىناك مصدر ثان استقى منو الفبلسفة ادلسلمون أصول فلسفتهم  
من قول أو فعل أو إشارة، وىذا  وىو احلديث الشريف، وىو كل ما صدر عن رسول هللا 

إشارات  أما فيما ؼلص فكرة الزمان ، فقد وردت عن الرسول  ادلصدر لو تأثّب ىام أيضاً،
 عميقة ذلا ، سوف نعرض ذلا بعد قليل . 

 أ( فكرة الزمان يف القرآن : 
لقد وردت يف القرآن الكرمي على مستويْب : األول ىو ادلستوى االصطبلحي ، والثاين  

 ىو ادلستوى النظري الفلسفي . 
مصطلح الزمان، فلم يرد بالنص وإظلا وردت ألفاظ دالة  أما ادلستوى األول ففيما ؼلص 

، واألجل، واألمد، والسرمد، واألبد، واخللد، ، واحلْب، واآلن، وادلدة، واليومعليو كالدىر
 والوقت، والعصر، وغّبىا . 

 
 598( د.قنواِت، ادلرجع السابق ، ص 44
 13ية( سورة األعراف ، اآل 45
  00( سورة يس ، اآلية 46
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َوقَاُلوا َما ِىَي ِإالَّ َحَياتـَُنا  فقد وردت كلمة )الدىر( دبعُب الدىر ادلهلك . قال تعاىل  
نـَْيا ظَلُوُت َوضَلَْياا ِلَك ِمْن ِعْلٍم  ۗ   َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْىرُ  لدُّ  .   (47) ِإْن ُىْم ِإالَّ َيظُنُّونَ  ۗ  َوَما ذَلُم ِبذََٰ

َىْل أََتى َعَلى كما وردت أيضًا دبعُب الزمان ادلتطاول يف قولو تعاىل  
ْنَسانِ   َشْيئاً َمْذُكوراً ملَْ َيُكْن  الدَّْىرِ  ِمنَ  ِحْبٌ  اإْلِ

 (48)  
والدىر يف األصل اسم دلدة العامل من بدء وجوده إىل انقضائو، مث يعرب بو عن كل مدة  

  (49)طويلة، وىو خببلف الزمان الذي يقع على ادلدة القصّبة والطويلة
وصلد يف اآلية األوىل إشارة إىل طائفة )الدىريْب( الذين مجعوا بْب إنكار اخلالق ادلدبر  

إنكار البعث ويوم القيامة، أما اآلية الثانية، فإن كلمة اإلنسان فيها تفسّب على أهنا النفس و 
الناطقة الٍب تكون موجودة قبل وجود األبدان، ويرى بعض ادلفسرين أن الغرض من ىذه اآلية 

 .  (50)تبيان أن اإلنسان زلدث ومٌب كان كذلك فبلبد لو من زلدث قادر
ن الكرمي ، فقد وردت عدت آيات تشّب إليو، منها قولو تعاىل أما )احلْب( يف القرآ 

  ٍَا تـُْؤِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحْب بِِإْذِن َرهبِّ
َوَلُكْم يف اأَلْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإىَل وقولو سبحانو :  (51) 

ِحْْبٍ 
 (52) . 

فهو  (53)أو كثرة واحلْب كما أشرنا يراد بو الوقت وادلدة من غّب ربديد يف معناه بقلة 
 يصلح جلميع األزمان كما يف اآلية األوىل، أما يف اآلية الثانية فهو يعِب يوم القيامة . 

 
 03( سورة اجلاثية ، اآلية  47
 5( سورة اإلنسان اآلية  48
 5910، القاىرة، 0، رلمع اللغة العربية ، ط300، ص5( معجم ألفاظ القرآن الكرمي، ج 49
 العامرية الشرقية. ىـ ادلطبعة 5008، مصر، 010، ص8( أنظر فخرالدين الرازي، مفاتيح الغيب ادلشهور بالتفسّب الكبّب ، ج 50
 01( سورة إبراىيم اآلية  51
 01( سورة البقرة اآلية  52
 000، ص5( معجم ألفاظ القرآن الكرمي، ج 53
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أما )ادلدة( فقد وردت يف القرآن الكرمي على أهنا القطعة من الزمان قّلت أو كثرت،  
 .  (54) اَّللََّ ػلُِبُّ اْلُمتَِّقْبَ فََأِتُّوا ِإلَْيِهْم َعْهَدُىْم ِإىَل ُمدَّهِتِْم ِإنَّ  قال تعاىل 
و )األجل( ورد يف القرآن الكرمي دبعُب ادلدى احملدودة وهنايتها، أو الوقت ادلضروب  

َوِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجٌل فَِإَذا َجاء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوالَ  ( ، قال تعاىل : 55النتهاء ادلهلة)
َيْستَـْقِدُمونَ 

 (56)  . 
و )الوقت( ورد يف القرآن الكرمي دبعُب ادلقدار من الزمان أو كل شيء قدرنا لو حيناً،  

ِإنَّ الصَّبَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَْب ِكَتابًا َمْوُقوتًاوموقوت دبعُب زلدود، كما جاء يف قولو تعاىل : 
 

 .   (58) يـَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِ  فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن * ِإىَل  ، وقولو تعاىل :  (57)
ووردت كلمة )العصر( دبعُب الدىر، و)العصران( الليل والنهار ، ومعُب العصر ىو القوة  

  (59)يف صورة ضغطها
ْنَسانَ  * َواْلَعْصرِ قال تعال :   َلِفي ُخْسرٍ  ِإنَّ اإْلِ

 (60)  
النعم، فلذلك أقسم بو هللا،   ويرى الرازي يف تفسّبه أن الدىر والزمان يف مجلة أصول 

كما أن الزمان وادلكان علا أشرف ادلخلوقات عند هللا، فكان القسم بالعصر قسمًا بأشرف 
 .  (61)النصفْب من ملك هللا وملكوتو

 
 3( سورة التوبة اآلية  54
 009( فخر الدين الرازي، مرجع سبق ذكره، ص  55
 03( سورة األعراف اآلية  56
 500( سورة النساء اآلية  57
 08-01( سورة احلجر اآلية  58
 005، ص 0( معجم ألفاظ القرآن الكرمي، ج 59
 5( سورة العصر اآلية  60
 311( فخر الدين الرازي ، مرجع سابق، ص 61
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أما مصطلح )اآلن( فقد جاء يف القرآن كاسم للوقت الذي يكون فيو اإلنسان ، مثل  
َفَذحَبُوَىا َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلونَ  ۗ  احلَْقِّ قَاُلوا اآْلَن ِجْئَت بِ  قولو تعاىل : 

َولَْيَسِت  ، وقولو :  (62) 
التـَّْوبَُة لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َحٌبََّٰ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُىُم اْلَمْوُت قَاَل ِإينّ تـُْبُت اآلنَ 

 (63)  . 
 وقد الحظنا أن الصوفية يلتزمون بالتفسّب القرآن لآلن والذي يربطو باحلال اإلنساين.  

أما )السرمدية( فقد وردت يف القرآن دبعُب الزمان الدائم الذي ال ينقطع، أو ما ال أول 
ِإىَلَٰ يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإلٌََٰو َغيـُْر أَرَأَيـُْتْم ِإن َجَعَل اَّللَُّ َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا لو وال آخر . قال تعاىل : 

أََفبَل َتْسَمُعونَ  ۗ  اَّللَِّ يَْأتِيُكم ِبِضَياٍء 
 (64)  . 

ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإن َجَعَل اَّللَُّ َعَلْيُكُم النـََّهاَر َسْرَمًدا ِإىَلَٰ يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن إِلٌََٰو َغيـُْر وقال تعاىل : 
أََفبَل تـُْبِصُرونَ  ۗ  َلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيِو اَّللَِّ يَْأتِيُكم بِ 

 (65)  . 
مُثَّ ِقيَل لِلَِّذيَن ظََلُموا ُذوُقوا و)اخللد( ورد دبعُب )السرمد( أي دوام البقاء ، قال تعاىل : 

َعَذاَب اخْلُْلِد َىْل ذُبَْزْوَن ِإالَّ دبَا ُكْنُتْم َتْكِسُبونَ 
 (66)  

القرآن الكرمي يف مواضع متعددة ودبعان متنوعة، ولكن  أما كلمة )اليوم( فقد وردت يف
أكثرىا شيوعًا واستعمااًل فيو ما دل على زمن مقرون حبدث من األحداث، كيوم القيامة الذي 

   (67)عرب عنو القرآن بعبارات سلتلفة )كيوم الدين، ويوم البعث، ويوم ال ريب فيو(
ُقْل َلُكْم ِميَعاُد يـَْوٍم اَل َتْسَتْأِخُروَن َعْنُو َساَعًة َواَل َتْستَـْقِدُمونَ قال تعاىل : 

 (68 ) 

 َويـَْوَم اْلِقَياَمِة اَل يُنَصُرونَ  ۗ  َوَجَعْلَناُىْم أَئِمًَّة يَْدُعوَن ِإىَل النَّاِر
 (69) 

 
 15( سورة البقرة اآلية  62
 58( سورة النساء اآلية  63
 م5910، 0، رلمع اللغة العربية ، ط5، وأنظر : ادلعجم الوسيط، ج15( سورة القصص اآلية  64
 10( سورة القصص اآلية 65
 10( سورة يونس اآلية  66
 953،ص0( معجم ألفاظ القرآن الكرمي، ج 67
 00( سورة سبأ اآلية  68

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3#.D9.82.D9.8F.D9.84.D9.92_.D9.84.D9.8E.D9.83.D9.8F.D9.85.D9.92_.D9.85.D9.90.D9.8A.D8.B9.D9.8E.D8.A7.D8.AF.D9.8F_.D9.8A.D9.8E.D9.88.D9.92.D9.85.D9.8D_.D9.84.D9.8E.D8.A7_.D8.AA.D9.8E.D8.B3.D9.92.D8.AA.D9.8E.D8.A3.D9.92.D8.AE.D9.90.D8.B1.D9.8F.D9.88.D9.86.D9.
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3#.D9.82.D9.8F.D9.84.D9.92_.D9.84.D9.8E.D9.83.D9.8F.D9.85.D9.92_.D9.85.D9.90.D9.8A.D8.B9.D9.8E.D8.A7.D8.AF.D9.8F_.D9.8A.D9.8E.D9.88.D9.92.D9.85.D9.8D_.D9.84.D9.8E.D8.A7_.D8.AA.D9.8E.D8.B3.D9.92.D8.AA.D9.8E.D8.A3.D9.92.D8.AE.D9.90.D8.B1.D9.8F.D9.88.D9.86.D9.
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 ِين َذا يـَْوُم الدِّ َوقَاُلوا يَا َويـَْلَنا ىََٰ
 (70) 

 ِينِ *  الرَّْْحَِن الرَِّحيم  َماِلِك يـَْوِم الدِّ
 (71) 

 َّرَْيَب ِفيوِ َكْيَف ِإَذا مَجَْعَناُىْم لِيَـْوٍم ال
 (72) 

  ََعُثون  .   (73)قَاَل أَْنِظْرين ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ
وقد يعِب اليوم زمنًا مقدرًا يعلمو هللا كما يف أيام خلق السموات واألرض ، كقولو 

َلى اْلَعْرِش يـُْغِشي ِإنَّ رَبَُّكُم هللُا الَِّذْي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض يفْ ِستَِّة أَيَّاٍم مُثَّ اْستَـَوى عَ تعاىل
اَّللَُّ   َواأَلْمُر تـََباَركَ اللَّْيَل النـََّهاَر َيْطُلُبُو َحِثْيثًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجْوَم ُمَسخَّرَاٍت بَِأْمرِِه َأاَل لَُو اخْلَْلُق 

َربُّ اْلَعاَلِمْبَ 
 (74)  . 

      َِستَِّة أَيَّاٍم مُثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرشِ  يف  اَواِت َواأْلَْرضَ نَّ رَبَُّكُم اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق السَّم
 (75)  . 

 ُْلوَُكْم أَيُُّكم  َوُىَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض يِف ِستَِّة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُو َعَلى اْلَماِء لَِيبـْ
َأْحَسُن َعَمبًل 

 (76)  . 
 َالسََّماِء ِإىَل اأْلَْرِض مُثَّ يـَْعرُُج ِإلَْيِو يِف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة شلَّا  يَُدِبُّر اأْلَْمَر ِمن

تـَُعدُّونَ 
 (77)  . 

ىذا ىو ادلستوى األول الذي عاجل فيو القرآن مشكلة الزمان وىي معاجلة اصطبلحية 
وادلتكلمْب ادلسلمْب يف  كما الحظنا، ولكنها كانت من الدقة والشمول حبيث أفادت الفبلسفة

 
 35( سورة القصص اآلية  69
 00( سورة الصافات اآلية  70
 3-0( سورة الفاربة اآلية  71
 01( سورة آل عمران اآلية  72
 53( سورة األعراف اآلية  73
 13( سورة األعراف اآلية  74
 19اآلية  ( سورة الفرقان 75
 1( سورة ىود اآلية  76
 1( سورة السجدة اآلية  77



مفهوم الزمان يف الفكر اإلسالمي                             العدد السادس          -اآلداب  رللة كلية
___________________________________________________________ 

559 

 

ربديد مفهوم الزمان واأللفاظ الدالة عليو وادلتعلقة بو، وساعدهتم أيضًا على االنتقال ضلو تأصيل 
ادلشكلة وطبعها بالطابع اإلسبلمي ، وىو ما سيتضح أكثر يف عرضنا للمستوى الثاين، وىو 

 ادلستوى الفلسفي . 
األساسية يف مشكلة الزمان، والٍب نرى أهنا ويف ادلستوى الثاين نشّب إىل بعض األفكار 

 وجهت تفكّب الفبلسفة ادلسلمْب وجهة قرآنية : 
( ؽلكن أن صلد يف القرآن الكرمي بوادر التقسيم الذي سيعتمده بعض الفبلسفة ادلسلمْب 5

 للزمان، وىو تقسيمو إىل زمان مطلق وزمان طبيعي. 
يعِب الزمان ادلتطاول الذي ليس لو فمن خبلل مفاىيم السرمد واخللد والدىر الذي  

بداية وال هناية، والذي سّبتبط دبفهوم اإللوىية ارتباطًا وثيقًا كما سنرى يف احلديث الشريف، 
  نستطيع أن طلرج دبعُب الزمان ادلطلق الذي ال ربده حركة وال يرتبط بالعدد أو احلساب .

اخللق( والشهر  ليس دبعُب أيامأما من معاين الليل والنهار واليوم) دبعناه العادي و  
، نستطيع أن نتصور معُب الزمان الطبيعي الذي يرتبط بكل ذلك ارتباطاً والساعة وغّب ذلك
 وثيقاً كما سنرى . 

( فكرة اخللق وما يَبتب عليها من مشاكل، مثل مشكلة القدم واحلدوث، والناظر إىل ىذه 0
: األول يرى أن اخللق ) خلق فيها إىل قسمْبادلشكلة يف القرآن الكرمي غلد أن اآلراء تنقسم 

العامل والزمان( كان من العدم، وىو موقف ادلتكلمْب وبعض الفبلسفة كالكندي، والثاين يرى أن 
اآليات الٍب أشارت إىل اخللق يف القرآن، تدل على أن ىنالك وجوداً قبل ىذا الوجود وزماناً قبل 

 . ْبىذا الزمان، فيكون الزمان والعامل قدؽل
َوُىَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت " الذي استدل باآلية وإىل ذلك ذىب " أبن رشد

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبًل  . على أن ىنالك  َواأْلَْرَض يِف ِستَِّة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُو َعَلى اْلَماِء لَِيبـْ
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وجودًا قبل ىذا الوجود ،وىو )العرش وادلاء( ، وزمانًا قبل ىذا الزمان ، وىو ادلقَبن بصورة ىذا 
 .  (78)الوجود الذي ىو عدد حركة الفلك 

أي أن القائلْب بقدم العامل يرون أن كون عملية اخللق قد ِتت يف ستة أيام، فإن ىذا 
وجود زمان قبل خلق ىذا العامل، شلا يعِب  -وبغض النظر عن القيمة العددية لتلك األيام –يعِب 

 قدم الزمان . 
غّب  –أو الزمان  –ولكن "فخر الدين الرازي" قد رد على ىؤالء قائبًل : إن تلك ادلادة 

موجودة ، بل ىي مفروضة موىومة، والدليل على ذلك أن تلك ادلدة حادثة، وحدوثها ال ػلتاج 
 .  (79)هناية ذلا، وذلك زلالإىل مدى أخرى ، وإال لزم إثبات أزمنة ال 

ودبا أن كبًل من الطرفْب ػلاول أن غلعل األقوال سندًا من )النقل(، فإن فكرة القدم 
واحلدوث يف القرآن أصبحت نقطة انطبلق قوية دلشكلة األزلية واألبدية ودلشكلة العبلقة بْب هللا 

ية وقدرهتا على اإلبداع والعامل والزمان كما سنرى، وأن ىذا يؤكد أصالة الفلسفة اإلسبلم
 واالبتكار انطبلقاً من تراثها الروحي . 

( وردة فكرة )التقدم( ، و )التأخر( الزماين يف القرآن الكرمي ، وىي من األفكار الٍب سيطيل 0
الفبلسفة ادلسلمون النظر والنقاش فيها : ىل التقدم ىو تقدم بالذات أم بالزمان أم بالعلية أم 

 ُىَو اأْلَوَُّل َواآْلَِخُر َوالظَّاِىُر َواْلَباِطُن َوُىَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ .إخل، قال تعاىل : بالشرف وادلرتبة..
 

(80)  . 

 
 5910، دراسة وربقيق زلمد عمارة ، دار ادلعارف ، مصر ،  30( ابن رشد، فصل ادلقال فيما بْب احلكمة والشريعة من اتصال ، ص 78
 131، ص 3( فخر الدين الرازي ، مرجع سابق ، ج  79
 0( سورة احلديد اآلية  80
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ويرى بعض ادلفسرين أن )األول( و )اآلخر( علا صفتا الزمان هلل تعاىل وأن )الظاىر( و  
)الباطن( علا صفتا ادلكان لو، ولكن ىذا ال يعِب أن هللا موجود يف الزمان ، أو أنو حال يف 

 .  (81)ادلكان ، بل ىو منزه عنهما ، ولكن مدبر للزمان وادلكان وحسب 
ند أيب العبلء ادلعري الذي أثار مشكلة من أخطر ادلشاكل وردبا صلد أن أصداء ذلك ع 

 ادليتافيزيقية وىي ، عبلقة هللا بالزمان وادلكان . 
( كل ىذه اجلوانب الٍب أشرنا إىل بعضها فقط، والٍب تعطينا تصورًا واضحًا عن معاجلة القرآن 3

يفصل يف مشكلة الزمان الكرمي دلشكلة الزمان وأصل العامل، مث يأِت من يقول : إن القرآن مل 
وأصل العامل، ومل يعط انتباىًا للمشاكل الفلسفية الٍب سنعرضها فيما بعد على يد الفبلسفة 

 .  (82)وادلتكلمْب. 
والواقع أن القرآن ليس )كتاب فلسفة( وإظلا ىو كتاب إذلي ، ولذا ليس من مهمتو  

ىنا قد يكون اعَباض )عدم  التفصيل، بل التلميح دون التصريح يف كثّب من اإلحيان ، ومن
التفصيل( مقبواًل ، ولكن ال نستطيع أن نقبل أن القرآن مل يعط انتباىًا للمشاكل الزمانية قد 
وردت يف القرآن وحددت معانيها بدقة، كما الحظنا كيف أثّبت مشكلة اخللق الٍب سيعاجلها 

 عليو .  أكثر الفبلسفة وادلتكلمْب ادلسلمْب انطبلقاً من القرآن واستناداً 
وسواء كان ىذا األمر أم ذاك ، فإن القرآن قد ساعد الفبلسفة وادلتكلمْب يف إثراء  

مباحثهم يف مشكلة الزمان ، ومكنهم من طرحها يف إطار جديد يفلت من حصار اإلطار 
 اليوناين يف أكثر األحيان، ويطبع ادلشكلة بطابع قرآين مبْب . 

 
 
 
 510، ص 3الرازي ، مرجع سابق ، ج ( فخر الدين  81
 505( د. حسام األلوسي، الزمن يف الفكر الديِب والفلسفي القدمي، ص 82
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 ب( فكرة الزمان يف احلديث : 
لقد وردت كلمة )الزمان( يف احلديث الشريف كثّبًا وبالنص، بينما مل ترد يف القرآن  

نصاً، كما وردت كلمات أخرى دالة عليو مثل : الدىر، وادلدة، والعصر، وغّبىا من الكلمات 
 الٍب تعترب مواقيت للزمان مثل اليوم والساعة والسنة . 

لة ذلذه ادلصطلحات الزمانية ، خوفًا من وضلن ىنا ال نريد أن نقوم بعملية إحصاء شام 
التكرار، وألن ذلك قد ؼلرجنا من دائرة البحث الفلسفي، ولذا سوف طلتار من األحاديث ما  
كان لو داللة فلسفية متميزة، مع األخذ بنظر االعتبار صحة احلديث قوة إسناده ، وسوف 

 يكون اختيارنا منقسماً إىل رلموعتْب . 
لمة الزمان ، وأخرى وردت فيها كلمة الدىر ، وسوف نقوم رلموعة وردت فيو ك 

 بتحليل كل مهما . 
 .  (83): " إذا اقَبب الزمان مل تكد رؤيا ادلسلم تكذب"  ( قال رسول هللا 5

ر كاجلمعـة، ، ويكـون الشـهال تقوم الساعة حٌب يقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر: " وقال 
 كاحَباق عة وتكـــــــــــــــــــون الســـــــــــــــــــاعةم كالســـــــــــــــــــااليـــــــــــــــــــو وتكـــــــــــــــــــون اجلمعـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــاليوم،ويكون 

   (84)" السعفنة    
  (85): " يتقارب الزمان ، وينقص العلم ، ويلقى الشح، وتظهر الفًب، ويكثر اذلرج "  وقال 

فادلبلحظ يف ىذه األحاديث الثبلثة ، والٍب ورد فيها ذكر الزمان ، اشَباكها يف فعل  
)االقَباب( ، والذين تعرضوا لتفسّب ىذه األحاديث ، إما أهنم يفسروهنا دبعُب استواء الليل 

 
 ( رواه البخاري ، و مسلم ، وأبو داود ، والَبمذي ، وابن ماجو ، والدرامي .  83
 ( رواه ابن حنبل  84
 ( رواه أبو داوود ، والبخاري، ومسلم، وابن ماجو .  85
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يرجح الرأي  (87)ولكن أكثرىم (86)والنهار واعتداذلما ، أو قرب انتهاء أمد الدنيا حبلول الساعة
اين ، أي دبعُب اقَباب يوم القيامة ، فيكون الزمان مقرونًا هبذا اليوم، ولو تصورنا لو بداية الث

 وهناية، فإنو يف ذلك اليوم أو احلْب يقَبب من هنايتو احملتومة وىي حلول الساعة . 
ينتج من ذلك أن الزمان يف احلديث الشريف أقرب إىل التصور الكبلمي الديِب الذي  

 ه، منو إىل التصور الفلسفي الذي يرى، بشكل عام، أن الزمان قدمي وأبدي. يرى أنو متنا
( وردت كلمة )الدىر( يف حديث مشهور روي على صور متعددة ، ولكنها مجيعًا تؤدي إىل 0

   (88)أنو قال : " ال تقولوا خيبة الدىر ، إن هللا ىو الدىر" معُب واحد ، فقد روي عن الرسول 
  (89)ا الدىر فأن هللا ىو الدىر ": " ال تسبو  وقال 

وجاء يف احلديث القدسي : " يؤذيِب ابن آدم بسب الدىر وأنا الدىر، بيدي األمر أقلب الليل 
 .  (90)والنهار"

  

 
 10، ص51العرب ، البن منظور ، ج( أنظر لسان  86
، 51، وانظر أيضاً صحيح مسلم بشرح النووي، ج5903، مصر،5، ط9( أنظر صحيح الَبمذي ، بشرح ابن العريب ادلالكي، ج 87
 ، مطبعة حجازي ، ربقيق ونشر زلمود توفيق005ص
 ( رواه البخاري، ومسلم ، وابن حنبل ، وأنظر : ادلوطأ دلالك . 88
 ( رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داوود ، وابن حنبل  89
 ( رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داوود ، وابن حنبل 90
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 اخلامتة
 يف هناية ىذا البحث ؽلكن أن نستخلص عدة نقاط أعلها ما يلي : 

لوىية، كانوا من وثنيتهم، أو تصورىم اخلاص لؤل ويبدو أن العرب يف اجلاىلية، انطبلقاً  -5
ينسبون ما ػلدث ذلم من كوارث ونوازل ومصائب إىل قوة خفية، تتسم غالبًا بالقدرة على اذلدم 

 واإلفناء، وىي قوة الدىر . 
فكانوا يسبون الدىر عند النوازل واحلوادث وادلصائب النازلة هبم من موت أو ىرم أو  

فيقولون : يا خيبة الدىر ! وضلو ىذا من ألفاظ سب الدىر فقال ذلم تلف مال أو غّب ذلك 
فإنكم إذا سببتم وقع  ؛ ال تسبوا الدىر فإن هللا ىو الدىر ، أي ال تسبوا فاعل النوازل النيب 

ل لو، بل ىو عالسب على هللا تعاىل، ألنو ىو فاعلها ومنزذلا، وأما الدىر الذي ىو الزمان فبل ف
 .  (91)لق هللا تعاىل سللوق من مجلة خ

ولكن السؤال الذي يتبادر إىل الذىن ىنا ىو : دلاذا استعمل العرب كلمة الدىر لئلشارة  -0
 إىل تلك القوة اخلفية اذلادمة لؤلشياء ، ومل يستعملوا لفظ الزمان مثبًل؟ . 

ة كما ويبدو يل أن األمر أبعد من أن يكون تقريرًا دلصطلح، ولكن الرجوع إىل أصل الكلم -0
حددنا لغويًا ، قد يلقي الضوء الساطع على ىذه القضية، ويعطي للحديث الشريف بعداً أعمق 

 شلا ىو ظاىر .
وكذلك عندما رجعنا إىل القرآن الكرمي وجدناه يضم إىل جانب احلقائق الدينية عناصر  -3

، وصلد أيضًا أن فلسفية وأقوااًل تقدم لنا مادة للتفكر والتأمل يف سللوقات هللا من كون وقدر
 القرآن الكرمي قد أشار إىل ىذه األمور بدقة . 

 
، ادلطبعة السلفية، دبصر، 51، ، وأنظر " مخس رسائل للمعري مع داعي الدعاة " ص 0، ص51( صحيح مسلم بشرح النووي ، ج 91

 نفس ادلعُب تقريباً . ىـ ، حيث تعرض بالشرح حلديث الدىر ، وذىب إىل5039
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لم الكبلم ال ؽلكن أن ـأيضًا من خبلل حبثنا ىذا أن الفلسفة والتصوف وعكما وجدنا   -1
 رآنية . ــكام القــذه األحــع ىــعارض مــتت
بردىا  ؛ مِبن الفلسفة الطبيعية وردت يف القرآن الكرمي بشكل ضأوأخّبًا ؽلكن القول ب -1

ميم اخللقية ويرد إليو دائماً كل ما ػلدث يف ىذا صلؤلمور كلها إىل هللا تعاىل الذي ىو فاعل يف 
 الكون . 
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