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 الملخص
 

جانبها الـداللي، حيـث عـرض    يتناول هذا البحث أسماء الزمن الواردة في القرآن الكريم، في 

ورتبها ترتيبا أبتثياً، مبيناً عدد مـرات   مفهوم الزمن قديما وحديثا، ثم حصر هذه األسماءالباحث 

  .ورودها في القران الكريم

وقام بعد ذلك بتقسيمها إلى مجموعات داللية، وحللها في إطار هذه المجموعات، مركزا في هذا 

من  اًعددثم عرض أخيرا . لي لكل اسم منهاالتحليل على عرض المفهوم المعجمي، والسياق الدال

شاعت في تلك األسماء، مذيالً البحث بمالحق إحصائية تبين نسـبة أسـماء   القضايا اللغوية التي 

الزمن التي تضمها المجموعة الداللية الواحدة من مجموع األسماء الواردة في القـرآن الكـريم،   

وكذا نسبة ورود االسم الواحد في إطار المجموعة التي تضمه، ثم مواضع ورود هذه األسـماء  

  .في اآليات القرآنية



1 
  

  مقدمةال

إن معرفة قضايا التطور الداللي للغة العربية تعد من أهم المنطلقات التي تساعد على فهم 

أسرارها، وتوثيق عرق التواصل بها، والعمل من ثم على إغنائها وتطورها، ألننا إذ نتواصل 

لغنى باللغة إنما نحياها ونحييها في آن واحد، ومن خالل هذه العالقة الفاعلة المتفاعلة ينتج ا

وال ريب في أن السر الكامن وراء خلود .اللغوي والمعرفي الذي ينعكس رقيا اجتماعيا وحضاريا

كالطود الشامخ يتحدى  وما زالهذه اللغة والحفاظ عليها من االندثار هو القرآن الكريم، فقد  كان 

. ياضهاالتي حيكت وتحاك ضد لغة القرآن، يدافع عنها ويذود عن ح تكل المؤثرات والمؤامرا

وعليه فإن الدفاع عنه يستتبع الدفاع عنها ألنها السبيل إلى فهمه، والوسيلة إلى إدراك إعجازه 

باعتباره دستور حياة من جهة، وأحد أهم مصادر الدراسة اللغوية من جهة _ والقرآن الكريم 

ينهلون  وسيظل يشكل بؤرة اهتمام الدارسين والباحثين والنبع الثر الذي وما زالكان _ أخرى 

  .منه، ويتوفرون عليه بدراساتهم وأبحاثهم المختلفة التي ال عد لها وال حصر

تقع في مقدمة، وثالثة  "دراسة داللية -أسماء الزمن في القرآن الكريم " وهذه الدراسة بعنوانها

  .فصول ، يتبعها عدد من النتائج، والتوصيات، وثبت بالمصادر والمراجع، وفهرس للمحتويات

الفصل األول مفهوم الزمن قديما وحديثا، حيث يبين الباحث كال من المفهوم اللغوي  يتناول

لموضوع _ على التوالي ووفق التسلسل الزمني _  والمفهوم االصطالحي للزمن، ثم يعرض

الزمن في الفكر األسطوري، ثم عند كل من الفالسفة القدماء ، وإخوان الصفا، والمتكلمين، 

، ومفهوم )البيولوجي(والعلماء التجريبيين، ثم يبين مفهوم الزمن الحيوي والفالسفة المحدثين،

وتهيئة لالنتقال إلى الفصل الثاني الذي هو بمثابة العمود   - ، ليعود )السيكولوجي( الزمن النفسي

ويتحدث عن الزمن عند كل من العرب القدماء والنحويين، وصوال إلى  -الفقري لهذه الدراسة

حيث "تهاأسماء الزمن في القرآن الكريم ودالال" أما الفصل الثاني فيتناول.الكريم الزمن في القرآن

مشيرا إلى  ,"الداللة اللفظية"بشكل عام، ومفهوم " الداللة"مصطلح يعرض الباحث في بدايته 

ثم يبين أنواع  الدالالت بحسب ," علم الداللة" العالقة بين اللفظ والداللة، وإلى مصطلح

في القرآن الكريم، ثم يقسم أسماء الزمن في القرآن الكريم إلى مجموعات  ةالداللمصدرها،ولفظ 

يضم كل منها عددا من أسماء الزمن يتفاوت بين واحدة ,داللية بلغت أربع عشرة مجموعة 
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أسماء الزمن الممتد، وأسماء الزمن المحدود، وأسماء السنة  :وهذه المجموعات هي ,وأخرى

السنة، وأسماء اليوم الزمنية، وأسماء أيام األسبوع، وأسماء أجزاء  وأجزاؤها، وأسماء فصول

اليوم، وأسماء أجزاء الليل، وأسماء الزمن المقارب والزمن المصاحب للحدث، وأسماء الزمن 

المتجدد، وأسماء الزمن الحياتية، وأسماء الزمن الخاصة بالمرأة، وأسماء الزمن الظرفية 

  .بعدها وف المتزمنة بإضافتها إلى ماالظرالشرطية واالستفهامية، و

ويبين الباحث داللة كل اسم من أسماء الزمن الواردة في هذه المجموعات على حدة، مستندا إلى 

مدعما ذلك بالشواهد ... معاجم اللغة، ومعاجم ألفاظ القرآن الكريم، وبعض كتب التفسير وغيرها

إلى دواوين أصحابها، وكتب التراث التي الشعرية التي وردت فيها هذه األسماء،وذلك بالرجوع 

ويشار إلى أن الباحث يرمز في ثنايا الدراسة . عنيت بجمع الشعر العربي في عصوره األولى

  .ورقم المجموعة) م(وفي فهرس المحتويات إلى كل مجموعة من هذه المجموعات بالرمز

قة بأسماء الزمن في القرآن ذات العال" القضايا اللغوية" في حين يتناول الفصل الثالث عددا من 

الكريم، ممثلة في العالقات الداللية التي تربط بين هذه األسماء، كالمشترك اللفظي، والتضاد، 

والترادف، واالشتقاق، والفنون البالغية واألسلوبية فيها، كالجمع والتفريق، وإرسال الَمثل، 

يجاز، والجناس، والتشبيه، والتصوير وأسلوب الحكيم، وصحة التفسير، والمطابقة، والمقابلة، واإل

، حيث "التاريخ ، واالستقراء، والتحليل" وأما المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو يجمع بين.الفني

يتتبع الباحث في الفصل األول فكرة الزمن تاريخيا منذ عصور األساطير وإلى العصر الحديث، 

أخرى، ثم يعمد في الفصل الثاني إلى  بهدف رصد التغيرات التي طرأت عليها من مرحلة إلى

استقراء أسماء الزمن الواردة في القرآن الكريم وحصرها  وبيان دالالتها، انتهاء في الفصل 

  .الثالث إلى التحليل، من خالل إيجاد عالقات منطقية بينها

يق وبعد، فإذا كان ال بد من كلمة فهي أن هذه الدراسة ليست إال تجربة أولى للباحث على طر

البحث العلمي الحقيقي، يأمل من خاللها أن يكتسب بعض المهارات األساسية على هذا الطريق، 

فإن كان من توفيق فيها فالفضل هللا أوال، ثم لألستاذ المشرف عليها الدكتور يحيى جبر ثانيا، وإن 

  .كان من عثرة فاألمل باإلقالة من هذه العثرة، بمزيد من التوجيهات واإلرشادات

  ولي التوفيقواهللا
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   :مفهوم الزمن 

   :المعنى اللغوي  •
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، ، والجمع َأزُمْن، وأزمان والزمان اسم لقليل الوقت و كثيره تذكر معاجم اللغة أن الزمن  

  .1به زمناً أقام: طال عليه الزمن ، و َأْزَمَن بالمكان :وأزمنة، و أًَْزَمَن الشيء 

   :المعنى االصطالحي  •

المحدثون ، لكنهم  المفكرين ، سواء القدامى منهم أم واختالف بين سٍْبكان مفهوم الزمن موضع لَ

بينه وبين الحركة والتغير في األشياء ، فبدون حركة وتغير ال يوجد  - بشكل أو بآخر -ربطوا 

لطويلة التي ويقاس بالفواصل القصيرة وازمان ، والزمان يعتمد على هذه الحركة وهذا التغير ، 

  .2تتعاقب فيها األشياء

 أو ساعات الليل والنهار ، يقال ذلك. 3كلَالفَ مقدار حركة" وقد عرف الكثير منهم الزمان بأنه 

, أو أنه عالقة تنجم عن حركة جرم األرض حول الشمس. 4للطويل من المدة والقصيرة منها

  بل ليس ثمة زمان خارج مخروط كل كوكب, فليس ثمة زمان في غير الكواكب ,وحول نفسه 

  ".5وليل الكواكب هو ظلها, ما الليل إال ظل األرض إذ

 من مالحظته للتغيرات في األشياء سواًء ر ينشأ لدى اإلنسانّوَصإن الزمن تَ ":ومنهم من قال 

  .6" كيفية كانت حركية أم

   :الزمن في الفكر األسطوري   

إذا ما نظرنا إلى الزمن من خالل التراث والمأثور اإلنساني ـ وهما حصيلة المعرفة البشرية ـ 

عبيرا عن اللذين أبدعهما اإلنسان تسجيال لوقائع حياته، ووصفا لمواقفه إزاء تجربة الحياة، وت

الذي ابتدعه اإلنسان في تصور هندسي لمتغيرات " المقياس"انفعاالته فسنجد أن الزمن هو

                                                            
  .)زمن(مادة , 199، ص) ت.د(لبنان  -، المجلد الثالث ، دار صادر ،بيروت لسان العرب: ابن منظور، جمال الدين  1
  راسات والنشر ، ، المؤسسة العربية للد 1،ط علمالزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة ال: األلوسي، حسام  2

  .  169م، ص 2005بيروت،    

  أبو الفضل ابراهيم ، دار المعارف،  محمد ، تحقيق البرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدر الدين محمد  3 

  .123م، ص 1957مصر ،     
  .9م، ص1960، دار المعارف بمصر 1اهيم، ط، تحقيق محمد أبو الفضل إبرتاريخ الطبري: الطبري، محمد بن جرير 4
  72ص,فلسطين_نابلس,)ت.د(,1ط,سلسلة أسفار العربية ,نحو دراسات وأبعاد لغوية جديدة:يحيى, جبر 5
  www.Alhewar.orgالموقع اإللكتروني , ) مقالة(، الزمن أعقد المفاهيم: نبيل , نايف  6



5 
  

لقد ارتبط مفهوم الزمن في تصور اإلنسان منذ مراحل الحياة اإلنسانية األولى بعالم  . 1حياته

ن ما فيه م المتغيرات الذي يحوطه ويعايشه، فكل ما حوله في تغير مستمر،عالم السماء بكل

 . 2وأمطار في دورة حياة متكررة,ورعد  , قوبر, حب سو, رياح كواكب، وقمر وشمس، و

ومنذ لحظة وجود اإلنسان على األرض مع لحظة السقوط والخروج من الجنة ما زال في حيرة 

اآلني، ودهشته إزاء المتغيرات التي تحوطه وتشمل كيانه، وسعى إلى محاولة  همن تقييم وجود

لتغير، وفي محاولته المستمرة للكشف عن المجهول والقوى التي اهتدى إليها معرفة سر هذا ا

    . 3بحدسه الفطري كعلة لهذا التغير ثارت في نفسه دوافع القلق من واقعه والخوف من مصيره

إلى " التغير ِقَسنَ "لقد حاول اإلنسان بتصوراته التجريدية، واجتهاداته التجريبية أن يخرج من

، ويحيا بشباب دائم بال شيخوخة وال فناء، فعاش في صراع مع الزمن، وابتدع "تالثبا ِقَسنَ"

  .4نْهبفكره التلقائي ونظره الفطري أساطير تدور أحداثها حول فكرة إمكانية البقاء بال َو

وملكها قضى حياته  " أوروك " البابلية أن جلجامش بطل مدينة" جلجامش"تروي نصوص ملحمة 

" أنكيدو"بطش بالناس منتشيا بقوته الخرافية، وطاقته المتفجرة،ثم يتعرف علىفي الصيد واللهو وال

نده، فتغير الصداقة العميقة التي ربطت بينهما مجرى حياته،فيقرر تحويل قواه وطاقاته للعمل 

" أنكيدو"إال أن  ,المجدي الذي ينفع الناس، فيقوم الصديقان بمغامرات عديدة ذات أهداف سامية

وهنا يصحو جلجامش على المأساة والحقيقة في حياة . حدى هذه المغامراتيموت نتيجة إ

باحثا عن سر الخلود وإكسير  تاركا عرشه، هيم على وجهه في البراري والصحارىالبشر،في

موضع النبات الذي ينبت في أعماق المياه، والذي إذا أكل  "جلجامش"عرف . 5 الحياة الدائمة

وجلجامش في صراعه الملحمي ضد الشيخوخة ـ  ه كالشباب،الناس منه يعود الشيخ إلى صبا

الزمن القادم بالموت ـ لم يهدف من ذلك إلى منفعته الذاتية،بل هو يغالب الزمن من أجل أبناء 

 ,لكنه وبعد أن نجح في الحصول على النبات السحري أبصر بئرا باردة الماء". أوروك"مدينته 

                                                            
   ، المجلد الثامن، . 1977، الكويت،  ،مجلة عالم الفكررات الشعبيةمفهوم الزمن بين األساطير والمأثو: ، صفوت كمال  1

  . 517العدد الثاني، ص     
  . 516ص : المصدر السابق 2
  . 516ص : المصدر نفسه 3
  . 516ص : المصدر نفسه 4
 .162، دار الفكر، دمشق، ص 1، طمغامرة العقل األولى ـ دراسة في األسطورة: السواح، فراس 5
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لحية شذى النبات،فتسللت واختطفته، ثم نزعت عنها غالف ت امفشَّ فنزل منها ليغتسل في مائها،

  . 1جلدها، وبتأثير ذلك النبات السحري استطاعت الحية أن تجدد شبابها بنزع جلدها كل عام

وأما في مصر القديمة فإننا نجد الصراع مع الزمن بشكل مغاير، فاإلنسان المصري ال يهرب 

الذي ) أحداث الزمن(اع بين اإلنسان والقدرمن الموت الذي يأتي به الزمن، وال يوجد صر

،وما الموت في "رحلة تمجيد في األفق"فرضته عليه اآللهة، ورحلة الموت عند المصريين هي

 ٌريُّغَنظرهم إال استمرار لحالة التغير المتكرر في كل ما يحوط اإلنسان،فهو ـ أي الموت ـ تَ

حاضر بال متصل والمستقبل هو امتداد للفي الحياة، وليس انتهاء حياة ، والزمن عندهم زمن 

إلنسان المصري أن يتغلب على فناء الجسد بتحنيطه وحفظه،تأكيداً تقطعات، ولذا فقد حاول ا

ورحلة اإلنسان من الشرق إلى الغرب عابرا النيل حيث , ى عقيدة الخلود في الحياة األخرىعل

ب الشمس التي تعبر النيل حيث المقابر هي نفسها رحلة الشمس من الشرق إلى الغرب في موك

 لقد تعلم اإلنسان المصري من الشمس حساب األيام والسنين، .2لمواصلة حياة متجددة وُُّسالرُّ

   .3وعرف المواسم والفصول، ومن هذا الحساب اشتقت نظم التقويم فيما بعد على مر العصور

رض، وهو زمن الصراع مع زمن حياة اإلنسان على األ: والزمن في األساطير اليونانية زمنان

القدر ـ وهو حاضر مليء بالمعاناة ـ وزمن آخر هو زمن الموتى، حيث يكون المستقبل في 

عليه تقديراً،ووجوده هو زمنه  ةٌَردَّقَزمن األحياء هو حاضر في عالم الموتى، وحياة اإلنسان ُم

  .4الحاضر ليحقق ما يريد وفق إرادة اآللهة التي اختارته

فكرة الزمن في األساطير الهندية فسنجد أنه ال انفصام بين ما كان وما هو كائن،بل  وإذا تأملنا 

عشرة التي تحمل عربة الشمس  الثنتياالزمن كما يرمز له بعجلة مكتملة االستدارة من العجالت 

   .5 النهاية هو البداية ُلَمتَكْفي رحلتها المستمرة،ويكون ُم

                                                            
، ، المجلد الثامن، 1977، الكويت،  مجلة عالم الفكر،مفهوم الزمن بين األساطير والمأثورات الشعبية: وتكمال، صف 1

  .517العدد الثاني، ص
  520ص: المصدر نفسه  2
  .520ص المصدر نفسه 3
 .522ص:المصدر نفسه 4
 .524ص: المصدر نفسه  5
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أنها كلها  ض األساطير القديمة لبعض الشعوب نتبينفي بع" لموضوع الزمن"من هذا العرض 

وأن تصور هذه الشعوب للزمن  تحاول إيجاد عالقة منطقية،بين زمن اإلنسان وزمن الكون،

أو صرف النظر عنه،وبالتالي عن الدور الفعال  شّكل عندها حساً زمنياً ال يمكن االستغناء عنه،

ر أخيراً إلى اعتباره دائرياً متكرراً على هيئة الذي يلعبه الزمن في حياتها، حتى قادها األم

  .فترات منتظمة

  :الزمن عند الفالسفة القدماء 

حيزا كبيرا من تفكير الفالسفة، وانصب اهتمامهم بشكل خاص على " الزمن" شغل موضوع

ولسنا في معرض الخوض في المسائل الفلسفية حول الزمن،  .، ووجوده)حقيقته(ماهية الزمن

 نناولك ,إذ ليس هذا من شأن هذه الدراسة  ,ليها الفالسفة أو اختلفوا حولها التي اتفق ع

لفكرة الزمن عند عدد من الفالسفة،بغية إلقاء المزيد من  _في عجالة ال إطالة_سنستعرض 

قبل أن ننتقل  واستكماالً للصورة التي رسمها المفكرون له منذ القدم، الضوء حول هذه الفكرة،

   .اإلى موضوع دراستن

  :الزمن عند أفالطون: أوالً

الزمن عند أفالطون مخلوق مع خلق األجسام السماوية وحركاتها، وهو يرى أن العالم المتحرك 

متصل ال وجود له، دون حركة  لٌّله زمن، فيه ماضٍِِِِِِ وحاضر ومستقبل، وهو ـ أي الزمن ـ كُ

 وهذه لها بداية في الصنع وعليه فإن معنى الزمن عنده يتصف بالمتحركات، ,وعالم متحرك

أما النموذج أو اهللا فهو . وبدايته مع العالم فهو إذاَ مدة المتحركات, وبالتالي فالزمن له بداية

   .1خارج الزمن والحركة، وهو في حضور دائم ال عالقة له بماض أو مستقبل

  :الزمن عند أرسطو: ثانياً

العشر التي  حيث جعله أحد مقوالته, الغ نظر الفيلسوف اإلغريقي أرسطو إلى الزمن باهتمام ب

الحالة  الوضع , المكان, الزمان, ضافةاإل, الكيف, الكم, الجوهر: وهي  ,هي أعم أجناس الوجود

  .2االنفعال , الفعل, 

                                                            
  . 103ص ,  مصدر سابق: األلوسي، حسام  1
 . 9ص ,  1999, الهيئة المصرية العامة للكتاب ,  الزمان في الفلسفة والعلم: يف يمنى طر, الخولي  2
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ال بمعنى  ,حركة، بل هو عدد لها م فليس الزمن إذاً، ومن ث) مقياسها(وهو عنده عدد الحركة

دد الذي ُيعد والمعدود،فالزمن عدد للحركة بمعنى الشيء المعدود منها الذي به ُيعد، بل بمعنى الع

أي , وزمان يسير, زمان كبير: فنقول, بها أيضاً  ُددََّحوُي, وهو تابع للحركة , لم ُيعد بعد ما و

  . 1 زمان كثير ألن الحركة كثيرة

ن مضى، وبداية زمن وليس للزمان عنده بداية وال نهاية، ألن الزمان يرتد إلى اآلن،واآلن زم

 . 2 مستقبل، فقبله زمان وبعده زمان

   :الزمن عند إخوان الصفا: ثالثاً

فكرة الزمن عند إخوان الصفا وتصورهم للعالم واهللا ،أقرب ما تكون إلى الفيلسوف اإلغريقي 

  الكلية فهم يقولون بأن النفس طية وسواهما،ْسرِأفلوطين، غير أن فيها عناصر أفالطونية وَأ

هي سبب   -لتي تفيض عن العقل، والتي إذا قاربت جسماً من األجسام صيرته حياً مثلها ا - 

حركة األفالك، وهم يقولون بانتهاء الزمن المتحرك، والعالم الُمتَزٌمن، إذا رجعت النفس إلى 

  . 3وهم يعتبرون الزمان مقدار الحركة، أو مدة تعدها الحركة. أولها وكفت عن الحركة

مرور السنين والشهور واأليام " الصفا رأي الجمهور القائل إن الزمان هو ويرفض إخوان 

وكذلك , ون النظريات التي تؤمن إما بخلود الزمان أو بال وجوده المطلق دُُّركما َي, والساعات 

  .4 فإنهم ال يولون ثقتهم كثيراً ألتباع النظرية الفلكية الجغرافية عن الزمان

الفكر بفاعليته  ُهُجِضنْ، بسيط ومعقول ُيمفهوم مجردورة محضة الزمان صو ويرى اإلخوان أن

كما يحصل , فيحصل في النفس من كرور الليل والنهار حول األرض دائماً صورة الزمان كلها 

فإن أمر الزمان هو عين أمر المكان , ومن ناحية أخرى  .5 فيها صورة العدد من تكرار الواحد

وال مندوحة عن دراستها , عامة تنطبق على األجسام كافة ماتإنها مفهو. والحركة والصورة 

وهي المسماة علم مبادئ  –ولكن الفائدة القصوى لمعرفتها . الطبيعة " أشياء"لمن يريد معرفة 

                                                            
  . 122ص ,  مصدر سابق: حسام , األلوسي   1
الموقع اإلليكتروني  مجلة جدارية،) دراسة(، التصور األسطوري للتاريخ والزمان:محبشي، قاسم  2

   mg\a.comwww.gidari  
  .154، صمصدر سابقاأللوسي،  3
 .147، ص 1993األهالي للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ,  1ط ,  حقيقة إخوان الصفا: عادل , العوا  4
  .147: بقالمصدر السا 5
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" األشياء"ومن ثم دراسة , لإلنسان فحص المسائل الالهوتيةإنما تتمثل في أنها تتيح  –األجسام 

 .1 لدة ال يعرض لها الفساداإللهية التي هي جواهر باقية خا

   :الزمن عند المتكلمين: رابعاً 

 ،عند طلوع الشمسف المتكلمون الزمن بأنه متجدد معلوم، يقدر به متجدد آخر موهوم، كما يص

ن وهم يرون أ. والمجيء موهوم فإذا قرن الموهوم بالمعلوم زال اإلبهام فإن طلوعها معلوم،

أي  - وهو , ثٌِدْحوله ُم, لعالم عندهم حادث بعد أن لم يكنا، والزمان جزء من العالم يبدأ معه

أو مجتمعة , ألنها إما متحركة أو ساكنة, واألعراض حادثة, راض متعلقة بهاجواهر وأع - العالم

والزمان عندهم مقياس الوجود، أي وجود  ,فالعالم والزمان متساوقان, وهذه تغيرات ,أو متفرقة

. متصل وليس منفصالً مٌّهو مدة وجود العرض في الجسم، وهو كَالجرم ساكناًً أو متحركاً، أو 

  .2 كما يرون أن اهللا ليس في زمان

   :الزمن عند الصوفيين: خامساً

تعد ممارسة التجربة الذاتية والدينية والمعرفية عند المتصوفة تجربة نفسية زمانية، ألنها تسمو 

لتاريخي، لينساب في لميقاتي وابالجسد إلى مستوى نفسي متحرر من الزمن الموضوعي وا

ففكرة الزمن  -وإن اتكأت عليه  - إنه زمن الذات المتحررة من كل شيء  .الزمن المطلق

 واإلطالعالصوفي إنما هي رحلة معاناة في المجاهدة والخلوة والذكر، لكشف حجاب الحس، 

الزمن المطلق وهذا الزمن يغدو شعوراً يصدر عن تحقيق الذات في . على عوالم من أمر اهللا

  .3د للذات اإللهيةالالنهائي المجسِّ

   :الزمن عند الفالسفة المحدثين  

وكان , ورثت أوروبا معظم فلسفتها من اإلرث اليوناني عبر ترجمات وشروح العلماء العرب 

منهج أرسطو في ماديته أقرب إلى عقول فالسفتها الذين بدأوا بالتمرد على النظرة األحادية 

                                                            
   86ص ,  1985, بيروت , مكتبة لبنان ,  3ط , إبراهيم األبياري : تحقيق , التعريفات: علي بن محمد , الجرجاني  1
 أم القرى ةمجلة جامع, )بحث(  نقد ابن تيمية آلراء الفالسفة والمتكلمين في بدء الخلق: لطف اهللا عبد العظيم , خوجة  2

  . 234ص , هـ  1428ذو الحجة )  43( ع, لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها  
اتحاد الكتاب العرب ـ   -تراث العربي ـ فصليةمجلة ال، )دراسة( فكرة الزمن في الدراسات العربية: جمعة،حسين 3

  .13م، ص2002، آب  87،86  دمشق، العددان
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ل بخط مستقيم على يد الفيلسوف البريطاني جون اكتملت صورة الزمان المطلق والممثَّف, للكنيسة 

  .1 يالذي لم يفرق بين الزمان والمكان من حيث امتدادهما المنتظم والالنهائ,  1690لوك عام 

ويبدو أن الفالسفة األوروبيين في نظرتهم للزمان لم يتمكنوا من التمييز بين الزمان المطلق 

وكان , وبين الزمان النسبي الدنيوي كما فعل سابقوهم من المتكلمين المسلمين , الغيبي اإللهي 

وين الساحة الفكرية ضة األوروبية وما بعدها دور في تلللتطور الفكري الوليد في عصر النه

غير أن بداية طريق  .2 هذا التلون وكان لمشكلة الزمن حظ وافر من, بعدد واسع من المذاهب 

حديث كانت حين نقل ديكارت الفلسفة من محور الوجود إلى محور المعرفة حيث أخذ العقل ال

حتى تالشى نهائيا بنشأة المنطق الحديث على يد جورج , طي يتوارى شيئاَ فشيئاَْسالجوهر األرِ

بل أصبحت , ولم يعد الجوهر متصدراَ أعم أجناس الوجود كما كان شأنه عند أرسطو , بول 

حيث أصبح الزمان والمكان القالب الذي يصب فيه , لمكان تحتالن هذه الصدارة مقولتا الزمان وا

إيمانويل "كما أشار  _ إن الزمان والمكان. 3 وأصبح بفضلهما كوناَ منتظماً,الوجود جملة وتفصيال

إطاران مفطوران في صلب العقل اإلنساني الذي يقوم بعملية المعرفة _  )1804- 1724( "كانط

لكن وبالرغم من .4وشرطان للمعرفة مثلما هما إطاران للوجود, قبليان للحساسية وهما شكالن , 

بل كان الزمان , وليسا متكافئين , ارتباط الزمان والمكان فإنهما ليسا البتة على قدم المساواة 

, ومتقدما عليه بوصفه مبدأ تنظيم , متميزا عن المكان  _ من وجهات النظر المختلفة –دائما 

ويذهب إيمانوئيل كانط إلى .5والزمان عقله ,فالمكان جسد الكون, تةَمْصان المكان كتلة ُملواله لك

, أن الفارق بين الزمان والمكان هو أن الزمان يقوم على التوالي بمعنى التعاقب بين األحداث 

أن  :ويضيف, التجاور وفقاَ لعلم الهندسة  أما المكان فيقوم على التتالي بمعنى, وفقاَ للسببية 

  .6المكان هو شكل تجربتنا الخارجية أما الزمان فهو شكل تجربتنا الداخلية

                                                            
 .6ص ,   sy.org-www.saaa: الموقع اإللكتروني ,  )بحث( مشكلة الزمن بين الفلسفة والعلم: أحمد , دعدوش   1
  . 6ص :  المصدر نفسه  2
  . 10ص  مصدر سابق: يمنى طريف , الخولي  3
  . 15,  13ص:  المصدر نفسه 4
القاهرة  –دار الثقافة للطباعة والنشر  ،)الوعي , الزمان , التأمل ( دراسات في الفلسفة اليونانية : أميرة , مطر   5

  .132ص    1980
  .132ص:  المصدر نفسه  6
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نه إ) هيجل(فيقول عنه , أما الحاضر  ,الحاضر والمستقبل والماضي : وأبعاد الزمان ثالثة   

. كما سيصدر عنه المستقبل , وصادر عنه , يحمل في طياته المستقبل وهو نتيجة للماضي 

  .1م لحظات الزمانولهذا يعد الحاضر أه

ماض لم  ,هو الكائن الصائر السيال المنقضي دائماَ –دون المكان  –هكذا ننتهي إلى أن الزمان 

وهذه الطبيعة , ينفلت من بين فروج األصابع  ,وحاضر ال يكون أبداَ, ومستقبل لم يأت , يعد 

  ثم , لته يتحد بالوجود بل الدافقة الحارقة والمروعة للزمان هي التي جع, االنزالقية المتحركة 

   .2ثم الفناء, بالحضور, العدم 

كما يبشره بانتظار الجديد , وعبثية كل جهوده  ,وزواله ,والزمان هو الذي ينبئ اإلنسان بموته

, مثلما أن الموت سوف يحدث  ,والجديد الذي سوف يطرأ ,الميالد الذي سوف يحدث, الوافد 

  مجده وتفاهة شأنه , نسان ويأسه ي سوف يحمل أمل اإلإن الزمان هو الذ. والطارئ سوف يبلى 

وبالرجوع إلى المصطلح اليوناني لكلمة الزمان يتبين لنا أن كلمة  .3د الفانيوجِإنه الكيان الُم

فيلتهمهم الواحد بعد , كه من أبنائه لْو كرونوس إله يخشى على ُم, تشير إلى الزمان) كرونوس(

  .4ثم هو الذي يقضي عليه , نجب الكائنات وكذلك الزمان هو الذي ي, اآلخر 

  

  :الزمن والعلم التجريبي

كان العلماء التجريبيون يبذلون جهوداَ جبارة , في ذروة الخالف الفلسفي حول طبيعة الزمن 

  وكان ذلك حين بدأ التطور في نظرة العلماء تجاهه مع رفضهم لقوانين , للكشف عن أسراره 

  .5، ونشوء الفيزياء الحديثةليونان الحركة المأخوذة عن ا

                                                            
  .   20ص ,  1973لبنان  –بيروت , دار الثقافة ,  الزمان الوجودي: عبد الرحمن , بدوي   1
  . 27ص  مصدر سابق: يمنى طريف , الخولي  2
  . 28ص:   المصدر السابق 3
  .  28ص: المصدرالسابق 4
  .  7ص ,  مصدر سابق: أحمد , دعدوش  5
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الزمن الفيزيائي الذي هو الزمن الطبيعي في صورته العلمية التي  قَق الفيزياء الحديثة تخلَّوبتخلُّ

من الزمان والمكان  ناًولما كان عالم الفيزياء مكوَّ. هي أشد صورة يمتلكها العقل دقة وإحكاماَ 

  .1زمان والمادة كان ثمة تواز وتالزم بين الفيزياء وال

وقد ارتهن الزمن الفيزيائي بالخروج عن الفرض البطلمي الذي كان سائداَ في العصور الوسطى 

  "كوبر نيكس "وكان ذلك حين جاء الفلكي البولندي , والقائل بأن األرض هي مركز الكون 

فأحرز بذلك , وأطلق مقولته بأن الشمس هي التي في مركز الكون وليس األرض  1507عام 

  .2األولى في طريق العلم الصاعد الخطوة

نطاق القوانين الفيزيائية من فلك  الذي مدَّ) 1642-  1562( "جاليليو"وكانت الخطوة التالية مع 

  .3ووضع قوانين رياضية دقيقة تحكم الحركة على سطحها , السموات إلى األرض 

و نادى بفكرة , كون حركة في هذا ال انينه الثالثة التي تحكم كلثم جاء إسحق نيوتن ووضع قو

, مطلق : الزمان إلى زمانين  َمَسقََو, ين عن كل شيء المكان المطلق والزمان المطلق المستقلَّ

وهو قائم بذاته مستقل بطبيعته في , أما الزمان المطلق فهو الزمن الحقيقي الرياضي , ونسبي 

وهو مقياس حسي  ,في حين إن الزمان النسبي ظاهر عام , غير نسبة إلى أي شيء خارجي 

خارجي ألية مدة بواسطة الحركة وهو الزمان المستعمل في الحياة العادية على هيئة ساعات 

غير أن أفكار نيوتن حول الزمان المطلق أثارت نقاشاً وسجاالً ال  .4وأيام وشهور وأعوام 

حسية في نطاق الخبرة الوال يقع , اية في التجريد والغموض واإللغازألنه كيان غ, ينتهي

، األمر الذي أدى إلى التوائها وتطور فكرة الزمن النسبي على يد العالم الشهير التجريبية

وتلبي , لتحرز هذه النظرية تقدماً جوهرياً, )النسبية(ي وضع نظريته المعروفة الذ "يناينشتآ"

 وذلك حين جعلت هذه النظرية الزمان بعداَ, العشرينضرورة للتطور العلمي مع مطلع القرن 

                                                            
  .  116, ص  مصدر سابق: يمنى طريف , الخولي  1
   118ص :  المصدر نفسه 2
 120ص :  المصدر نفسه 3
  .  84ص ,   1982ص, القاهرة  –دار الشروق ,  1ط ,  الزمن بين العلم والفلسفة واألدب: ميل إ, توفيق  4
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المكاني _فحصل متصل الفضاء الزماني ) االرتفاع, العرض , الطول (رابعاَ لألبعاد الثالثة 

  .1الرباعي األبعاد محل األثير) انيالَزَمك(

  

   :قياس الزمن

على أخذ ) الساعات(آالت القياس  متْوقد ُصمِّ, ين  فترات زمنيةعِّإن وسائل قياس الزمن تُ

وهذه اآلالت تقيس بدقة الفترة الزمنية ابتداء من النقطة الزمنية  ,قراءات مباشرة للنقاط الزمنية

  .2 وحتى النقطة الزمنية الحاضرة, الثابتة

فمن ناحية البحث العلمي يرى أن الطريق , ولقد اهتم اينشتاين بأن يضع قاعدة علمية كشفية

    األعداد مرتبطةوهذه , الوحيد لتناول الزمن إنما يكون عن طريق األعداد التي ترتبط بقياسه

   .3 وهو ما يسمى بالقياس اإلجرائي للزمن, ياس بآلة الٍق -  بالضرورة - 

لذلك يجب أن , والحركة تظهر من خالل السرعة, وبما ان الزمن يرتبط بالحركة ارتباطا وثيقا

لجسم ما متحركا في خط مستقيم من ) س(فالسرعة , مع ذكر اتجاهها , نبحث في مقياس السرعة

في  وقياس الزمن الذي يستغرق ,)أب(قياس المسافة ل عليها من َصْحُي) ب(إلى النقطة ) أ(ةالنقط

إذ لو قسمنا  ,والعكس صحيح 4فننتج السرعة , ثم نقسم المسافة على الزمن, قطع طريق المسافة 

  .المسافة على السرعة فسينتج الزمن

  

):البيولوجي(الزمن الحيوي   

, وصوالً إلى نهايته , إلى والدته  قِهلُّخَذي يبدأ مع الكائن منذ لحظة تَيعرفه العلماء بأنه الزمن ال

البدني أي ما يمكن أن نسميه بالزمن النمائي للكائن الحي الذي يتحكم بحاالت نموه وتطوره 

                                                             .5ضمن نسق نمائي زماني محدد

                                                            
  .   133,  131,  126ص ,  مصدر سابق: يمنى طريف  ,الخولي  1
 .  16ص :  مصدر سابق: أحمد ,دعدوش 2
  . 36ص :  المصدر نفسه 3

  . 37ص :  المصدر نفسه 4   
  . 6ص ,  2005حلب , دار عبد المنعم ناشرون ,  الكائن إلى ذاته الزمن رسالة: بهيجة , إدلبي  5
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, وفق نظام زمني ) البيولوجية(وظائفها الحيوية _ واإلنسان في مقدمتها_ الحية  وتؤدي الكائنات

                         . 1)إيقاعية الزمن(وذلك فيما يسمى بـ , أو وفق دوريات زمنية 

أنواعها تحتوي على جهاز حيوي  فويتفق علماء األحياء اليوم على أن الكائنات الحية باختال

.                      خالله ضبط الكثير من وظائف الجسم قياساً إلى الزمن يتم من, زماني   

ويمكن للمرء اكتشاف أثر هذا الجهاز من خالل اعتياد جسمه على عدد من الظواهر الحيوية 

ويمكن للشخص . أو إفراز الغدد , أو نبض القلب , كحلول النوم في وقت معين , الجسمية 

إذ يسهل على الجميع تبين , الجسم باختالف الوقت على مدار اليوم  العادي اكتشاف مدى تأثر

النشاط الذي يشعر به الجسم في ساعات الصباح األولى والتي تعود بالدرجة األولى إلى إفراز 

وهرمون األدرينالين الذي يفرزه الجهاز , الغدة الكظريةكل من هرمون الكورتيزون الذي تفرزه 

بالتالي و ,لجسم وزيادة سرعة دقات القلب ؤدي إلى ارتفاع حرارة اما يم, العصبي الالإرادي

تهبط و السكر في الدم باالنخفاض  أما في منتصف النهار فيبدأ معدل.  دعم الجهاز المناعي

ثم يعود , نسبة األدرينالين إلى أدنى مستوياتها مما يجعل الجسم في حاجة ملحة للغذاء والراحة 

األمر الذي يجعل المرء في أفضل , على مستوياته في فترة المساء هرمون األدرينالين إلى أ

مع فتور نسبي في القدرات العقلية مما كانت عليه في ساعات الصباح , حاالت نشاطه الجسدي 

                        .2مأ الجسم بالخمول استعداداً للنوويبد, وأخيرا يهبط إفراز الهرمون مرة أخرى , األولى 

ولقد , 3ى وفق نظام زمنيتؤدَّ, ويذكر العلماء أن هناك خمسين وظيفة عضوية في جسم اإلنسان 

 تسود بعض الكائنات, لفت نظر العلماء ظاهرة هامة من ظواهر التكيف مع المؤثرات البيئية 

 .4معينة وبدوريات رتيبة التي تسمح للكائن أن يؤدي وظائفه في أوقات ,هي ظاهرة التوقيت

ووظائف األعضاء لدى الحشرات يحكمها الضبط الزمني  ,واألنشطة ,فالكثير من المظاهر

وخروجها من , وتكوين العذارى , ووضع البيض وفقسه , واللقاءات الجنسية , كعمليات التغذية 

                                                            
  . 11ص ,  مصدر سابق :توفيق ، إميل  1

  .   11، ص  مصدر سابق: دعدوش ، أحمد  2
 .  109ص ,  مصدر سابق :توفيق ، إميل 3
  .  109ص :  المصدرالسابق 4
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وال يقف  .1النهارسواء بالليل أو ب ,وفي كل هذه النشاطات هناك تحديد لوقت وقوعها, شرانقها 

. وإيقاعات سنوية  ,فهجرة الطيور تقتضي أن تكون هناك إيقاعات يومية, األمر عند الحشرات 

, طيور أوروبا المهاجرة إلى الجنوبوقد أجرى بعض العلماء العديد من التجارب على بعض 

لى هذه ولقد أشار القران الكريم إ.2يور تهتدي بالنجومأن الط: وخرجوا بنتيجة هامة وهي 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  چ : الحقائق في قوله سبحانه 

  )38:األنعام(                                                       چڈ   ڈ  ژ  ژ   

, في فصول معينةفالمالحظ أن األوراق أو األزهار تتكون فقط , وكذلك الحال بالنسبة للنباتات 

هذه الظواهر تجيء استجابة . ها في أوقات معينة من النهار أكمامها أو تغلق حِتِّفَكما أن األزهار تُ

ولذلك تسمى بالدورة , الكثير منها لها أساس داخلي التكوين  ولكن, لتغيرات الحادثة في البيئة ل

مني لألنشطة الفسيولوجية والسلوكية نا بما يعرف بالتنظيم الزمدُّتذبذبات تَ توتضمن, الداخلية 

  . 3الكائنات الحية  ملمعظ

  ):السيكولوجي(الزمن النفسي 

وعالقة هذا الكائن مع الكائنات , عرفه بعض العلماء بأنه إحساس الكائن المتغير تجاه األشياء 

, به  وبالتالي فإن لكل إنسان زمنه السيكولوجي الخاص, تبعاً للحاالت التي يمر بها , األخرى 

  ويدور خارج الذات , فاإلنسان يدور حول نفسه بالزمن الداخلي , وهو ما نسميه بالزمن الداخلي 

  .4فيما يسمى بالدورات العمرية, ضمن سلسلة ميقاتية 

  , فقد استخدمه الباحثون للداللة على ذلك اإلحساس الذاتي , وبعيداَ عن تشعب التعريفات 

  . 5مع تقدير قدره انطالقاً من هذا اإلحساس, مروره أو بعدم , والشعور بمرور الزمن 

ويمر بسرعة هائلة في , وقد أثبتت أحدث الدراسات الزمنية أن الوقت ال يمر عندما نكون قلقين 

  . 6وهذا المعنى يعرفه الناس بالمراس واإلحساس , ساعات الفرح والسرور والنعيم 

                                                            
  .  118ص :  المصدر نفسه 1
 .  119ص :  المصدر نفسه 2
 . 110ص:  مصدر سابق: إميل توفيق ، 3
  . 6ص :  مصدر سابق, بهيجة ,إدلبي  4
   281ص ,  2000بيروت , إلسالمي دار  الغرب ا, 1ط, مفهوم الزمن في القرآن الكريم: محمد بن موسى , باباعمي  5
  .  284ص :  المصدر نفسه 6
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  )الكامل(                                :ولقد عبر الشاعر العربي عن هذه الحقيقة بقوله 

  دونها األعماُر ُرشَنْطوى وتُتُ                  مناهٌل لألنامِ إن الليالــَي

                           1هن مع السرور قصاُروالُوِط                 فقصارهن مع الهموم طويلةٌ

تدخل  –كما سيتضح في الفصل الثاني من هذه الدراسة  –م آيات عديدة وفي القرآن الكري

قوله   –على سبيل المثال  –منها , وشعوراً وإحساساً به , النفس اإلنسانية تقديرا للزمن فيها

ڱ  ں        ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ه     ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ :سبحانه

                                                                           چۓ   ڭ  ڭ           ڭ  ڭ  ۇ    ے  ۓ  ےھ  ھ

  )  ٥٦ , ٥٥: الروم(                                                                                   

   :الزمن عند العرب القدماء

بأن  نٌّاة العربية من االهتمام بمقولة الزمن، ففي العصر الجاهلي كان لدى العرب ظَال تخلو الحي

وقد أظهر القرآن الكريم نظرة عرب .  2للزمان قوة قاهرة تهيمن على الحياة، وتهلك الناس

ڃ  ڃ  چ    ڃڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃچ  الجاهلية إلى الزمان في قوله تعالى

: الجاثية (                                                              چڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    چچ چ  

وهو الذي جعل لقمان بن عاد يطمح ـ شأنه شأن جلجامش  فالدهر هو الذي يأتي بالموت، )٢٤

م القبائل يلة عاد أقدد من قبثَْرـ في الخلود،حيث تحدثنا كتب التاريخ واألدب أنه خرج مع َم

قد أعطيتكما مناكما، فاختارا : ن، فدعوا اهللا تعالى ألنفسهما، فقيل لهماْيخال مكة منفرَدالعربية فد

عطي ذلك، وقال قاً، فُأْدِصداً َوْراللهم أعطني َب دثَْرَملنفسيكما غير أنه ال سبيل إلى الخلود ، فقال 

هن في جبل وعر، ال يمسُّ رٍفُْع رٍفْات ُصاختر لنفسك سبع بقر: راً، فقيل لهْمُع بِّيا َر: لقمان

ر، وإن طْهن ندى وال قَر، ال يمسُّخْعات في َصعر، وإن شئت بقاء سبع نويات من تمر، مستوَدذُ

ر، فكان يأخذ الفرخ منها نُس، فاختار اَألٌرْسأعقبه من بعده نَ ٌرْسشئت بقاء سبعة أنسر، كلما هلك نَ

                                                            
  221ص ,م 1998,القاهرة , ر المنار دا. 1ط , صالح عويضة : تحقيق ,  مكاشفة القلوب ،أبو حامد, الغزالي   1
 هــ ، الموقـع  14/7/1429عمان / جامعة السلطان قابوس) محاضرة(،أهمية الزمان في الفلسفة واألدب:البوعلي،آسية 2

     www.nizwa.comاإلليكتروني 
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يره، فكان كل نسر يعيش ثمانين سنة، حتى انتهى إلى يخرج من بيضته، فإذا مات أخذ غ حين

  . 1، فلما مات لُبد مات معه لقمان"لُبد" السابع، فكان آخرها 

من الصفات ما ) الدهر(فإذا ما انتقلنا إلى العرب قبل اإلسالم وبعده رأينا أنهم خلعوا على الزمن 

لفاتهم، ومعجماتهم امتألت بلغة لم يقع لغيرهم من األمم، فأخبارهم، وأشعارهم، وأمثالهم، ومؤ

اآلنفة " لُبد"فهذا الشاعر النابغة الذبياني قد استلهم قصة نسر لقمان  .2موحية مثيرة عن الزمان

  )البسيط (        :عرض لخراب ديار محبوبتهوهو ي ,الذكر، فجعلها مثاالً لتأثير الزمن

  الذي أخنى على لبد نى عليهاأخ          ا لوِمأمست خالًء وأمسى أهلها احتُ

                                                                              3 فسد عليها الدهر: نى عليها أخ

  وهذا الشاعر المخضرم أبو صخر الهذلي الذي أحس بوطأة الزمن، يعزو للزمن سبب التفريق 

    )الطويل(                                                        :بينه ومحبوبته فيقول

  4فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر                 ر بيني وبينهاعجبت لسعي الده

الذي عبر زهير بن أبي سلمى  مما قد يأتي به الزمن مستقبال، وقد ةفأوجس العربي خيولذا فقد 

  )الطويل(                                              :عركه الزمن عن ذلك بقوله

  5ولكنني عن علم ما في غد عم                  ُهلَْبقَوأعلم ما في اليوم واألمس 

  

              )الطويل(                                                   :ويقول في موضع آخر من معلقته

  6عمر فيهرممن تخطيء يتمته             عشواء من تصب رأيت المنايا خبط

                                                            
دار الكتـب   ،1ة وآخـرين، ط يح، تحقيق مفيد قماية األرب في فنون األدبنه: النويري، شهاب الدين أحمد عبد الوهاب 1

  .  56،ص 13م، الجزء2002العلمية، بيروت ـ لبنان ، 
دمشق  –اتحاد الكتاب العرب , ) فصلية(مجلة التراث العربي , )دراسة(فكرة الزمن في الدراسات العربية : جمعة،حسين 2

  . 1ص,  87,  86العددان 
, لبنان_ بيروت , النشر والتوزيع دار المعرفة للطباعة و,  2ط , اس حمدو طّم: تحقيق وشرح :  غة الذبيانيديوان الناب 3

  33ص ,  2005
  40ص, 4ج ,)ت.د(، تحقيق عبد الستار فراج، ، مكتبة دار العروبة، القاهرةشرح أشعار الهذليين: 3السكري، أبو سعيد 4
  لبنان_ بيروت , المكتبة العصرية , محمد الفاضلي : تحقيق ,  لقات السبعشرح المع: الزوزني، عبد اهللا بن أحمد  5

  .123ص ,2004     
  124ص:المصدر نفسه 6
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لكن هذا الخطأ لن يدوم، وهذا الهرم ما هو إال نذير بالموت القادم الذي يأتي به الزمن والذي 

رسم له طرفة بن العبد صورة مشحونة بالسخرية الممزوجة باإلشفاق على اإلنسان الذي ال يملك 

  )الطويل(                                                   :حوالً، وال قوة إزاءه فيقول

  رخى، وثنياه باليِدالُم لَِولكالطِّ                ما أخطأ الفتى إن الموتَ َكعمُرلَ

  1ومن يك في حبل المنية ينقد                متى ما يشـــأ يوما يقده لحتفه

  

  :بوصفه قوة تدمير أيما تعبير بهذا البيت وقد عبرت صفية الباهلية عن الزمن،

   )البسيط(                                                                            

  2بقي الزمان على شيء وال يذرُي            الزمان وما ُبْيأخنى على واحدي َر

  

ولعل للبيئة . هكذا إذن، لم يكن أمام العربي قديماً إال االستسالم للزمن والقضاء والقدر  

ها دوراً في ذلك، فاألشجار نادرة، ومصادر الحياة كذلك، والجبال جرداء الصحراوية التي نشأ في

األمر الذي جعله يجنح إلى البساطة في العيش،دون أن يفكر في خوارق الطبيعة، أو ما وراء 

  . 3الطبيعة

ولم يقتصر هذا اإلحساس تجاه الزمن على الفترة التي عاشها العرب قبل اإلسالم، بل ظل 

مجيء اإلسالم، فالشاعر األموي جرير بن عطية حين رثى زوجته، أفاق على  مالزماً لهم بعد

  :في تفريق األحبة مهما طال األمد فيقول الزمانِ دَنْيلتي ال مفر منها، والتي تعبر عن َدالحقيقة ا

  )الكامل(                                                                    

  4عليهم ونهاُر رُّكَُي ليٌل             أن يتفرقوا َءالقرنا ثُبِلْال ُي

                                                            
  . 90ص :المصدر السابق 1
    م، 2001ـ رام اهللا ـ فلسطين  منشورات وزارة الثقافة الفلسطينية، 3،طمقاالت في الشعر الجاهلي، اليوسف، يوسف  2

  . 276ص       
  .www.ofouq.com، الموقع اإللكتروني مجلة أفق الثقافية ،)مقالة(،األسطورة في العصر الجاهلي: نا، ندى الدا 3
  . 237م ،ص1983، الشركة العالمية للكتاب،بيروت ـ لبنان 2،طشرح ديوان جرير: الحاوي، ايليا 4
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وكأن الدهر هو الذي " بنات الدهر"وليس هذا فحسب بل إن العرب أطلقوا على المصائب نعت

  لم يغفل أن ينعت الحمى التي أقضت " وصف الحمى"يأتي بها، فالمتنبي في قصيدته المشهورة 

  )الوافر(                                  :خاطبها قائالًمضجعه بهذا النعت ف

  1من الزحام؟ أنِت فكيف وصلِت                       بنٍت لُّعندي كُ رِْهت الدَّأبنَ

زحام المصائب العظام المتكالبة   إنه يعجب لهذه المصيبة، كيف استطاعت أن تتسلل من وسط

   .عليه، والتي رماه الدهر بها، لتصل إلى جسمه وتبيت في عظامه

نفسها عند الشعراء األندلسيين، ) الزمن(فإذا ما انتقلنا إلى الشعر األندلسي، وجدنا صورة الدهر

فالزمن متقلب ، وعلى اإلنسان أال يغتر به، أو يطمئن إليه، ومصير الكل إلى زوال، هذا ما عبر 

وطها في يد عنه أبو البقاء الرندي في قصيدته النونية المشهورة التي رثى فيها اشبيلية عند سق

  )البسيط(                                                         :الفرنج، حيث يقول

  فال يغر بطيب العيش إنسان                 انـــنقص لكل شيء إذا ما تم

  من سره زمن ساءته أزمـان               ا دولاهدتهـــهي األمور كما ش         

  وال يدوم على حـال لها شان                    دــأح قي علىوهذه الدار ال تب  

      2وللـزمـان مسرات وأحـزان               فجـائع الدهر أنـواع منـوعـة

                                                                

تنتقل القبيلة حيث الكأل والماء في تلك  وألن المجتمع العربي كان في األصل مجتمعاً رعوياً،

العرب من جانب آخر بالظواهر   الصحراء المترامية األطراف، ذات السماء الصافية، فقد اهتم

الكونية، فرصدوا حركات الكواكب والنجوم، وما ينتج عنها من ظواهر طبيعية على أرضهم، 

لصيف ألن فيه مبادئ األقوات،وأوائل فجعلوا السنة نصفين، شتاًء وصيفاً، وقدموا الشتاء على ا

وفيه تستقبل األمور، ويفتح ألنواع الخلق التدبير، ) الربيع(النماء، ثم يدخل عليه أول الصيف 

    3.ويحيي األرض بعد موتها ، وينتشر النبات,  السحاُب ُحلِقتْ، ُووتزدوج األسباُب

                                                            
  .277ص,  3ج,م 1979، دار الكتاب العربي،بيروت ـ لبنان المتنبي شرح ديوان: البرقوقي، عبد الرحمن  1
م، 2007، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 1ط ،الشعر األندلسي في عصر الموحدين: عيسى، فوزي 2

  .188ص
  281ص , 1ج ,هـ  1332,الهند ,حيدر أباد , دار المعارف ,  1ط ,  األزمنة واألمكنة: المرزوقي، أبو علي  3
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ي طبعه أم في ما اعتاده الناس فيه سواًء ف, ا كل فصل بما يكون فيه من عالقة ظاهرة ْووسمَّ  

, وتوقفهم عن الرحلة طلباً للماء والكأل , ففصل الربيع مسمى بارتباع الناس فيه , من نشاط 

إذا عدل "  صاف السهم " والصيف مسمى بزوال البرد وميل طبع الزمان إلى الدفء من قولهم 

، ألنها فةٌْروهي ِخ, الرُّطَْب وهي , ة فْروالخريف مسمى بالخُ. عن الرمية وأخطأها ) مال(

  رد وسموا الشتاء ألنه موسم الب, خل أي ألنه موسم الخرف وجني الن, ) أي تقطف(  فَُرتَخْتُ

  . 1إلى داللة تقع على معنى الشرب وعالقته بالماء) ش ت و(حيث ينصرف األصل , والمطر 

, ة أطواره التي يمر بها كما عرف العرب أحوال الشمس والقمر،فقد مكنتهم مالحظته من معرف

فاإلنسان يولد , بل لقد وجدوا تشابهاً بينه وبين اإلنسان في ذلك , من حين يهل إلى أن يستسر 

  .2وال يزال يتردى حاله عقب ذلك إلى أن يقضي, ثم يشب فكأنه بدر , صغيراَ كالهالل 

  

  )الطويل(                    :السعدي فقال  راق وجه الشبه هذا شاعرهم حّساَن وقد
  ومهما يكن ريب المنون فإنني                    أرى قمر الليل المعذِّب كالفتى               

  ُيهِـلُّ صغيراً ثم يعظـم نوُره                   وصورته حتى إذا ماهو استوى           

  َيستِسرَّ فما ُيرى حتى اعه                    وَيْمَصُحتقـارب يخبو ضوؤه وشع          

  3ره في إثره بعدما مضىاوتكر       ثم انتقاصه             , كذلك زيد المرء           

وذكروا الكواكب، والمنازل، والبروج وصفاتها، والبوارح واألمطار مقسمة على الفصول 

ل وطوائفه، والبروج، كما ذكروا أسماء األيام والشهور، وأسماء الدهر وأقطاعه، وأقطاع اللي

  وأقطاع النهار وطوائفه، ووصفوا برد األزمنة وأيامها ولياليها، وحر األزمنة وأيامها ولياليها، 

  4واألنواء وأوقاتها، واشتهر عنهم االهتداء بالنجوم

  )17: النحل(                 چٺ  ٺ  ٺ   ٿ    ٺڀچ  وقد ذكر اهللا تعالى ذلك في قوله

                                                            
 , والنشر والتوزيع الدار الوطنية للترجمة والطباعة ,  التكون التاريخي الصطالحات البيئة الطبيعية والفلك :يحيى, جبر  1

  . 20ص ,  1996فلسطين ،  –نابلس 
  . 11ص :  المصدر نفسه 2
  . 112,  111ص ,  1967بيروت ، ,   النوادر: أبو زيد , األنصاري   3
  331, 321,,297,310 ,276288, 268,276, 214, 184,  178ص ,  1ج:  المصدر السابق :المرزوقي 4
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  : الزمن عند النحويين 

وهو المسمى .  1ظرف األفعال، ألن شيئاً من أفعالنا ال يقع إال في مكان وإال في زمانهو 

أو " صمت يوماً"كـ , ما ذكر فضلة ألجل أمر وقع فيه من زمان أو مكان : وهو , "المفعول فيه"

  .  2"جلست أمامك"و " يوم الخميس"

  :أسماء الزمان

  :ويقسم إلى,  ظرف الزمان: أوالً

  ".ويوم, د، وحين، ووقتَمد، وَأَبَأ: "ومنه ألفاظ . 3"وساعةً,  لحظةً تُْرِس:"نحو,  مبهم - أ

، "ماً طويالًيو تُْرِس: "أو بوصف، نحو" الجمعِة يوَم تُْرِس: "إما بإضافة نحو : مختص - ب

  .4"يومين تُْرِس: "أو بعدد، نحو

                         ) 17:غافر(                         چپ  پ  ڀ          چ:كما قد يكون معرفاً كقوله تعالى 

  ٍفمتصرِّ ، وغيرِرٍفمتصِّ: الزمان من حيث موقعه في الجملة إلى وينقسم ظرف 

هو الذي ال يالزم النصب على الظرفية، وإنما يتركها إلى حاالت اإلعراب األخرى : فالمتصرف

التي ال يكون فيها ظرفاً، كأن يقع مبتدأ، أو خبراً أو فاعالً، أو مفعوالً به، أو مجروراً بالحرف، 

   :في العبارات التالية "يوم"ومثاله كلمة 

  .5يوُمكم مبارك، إن يوَمكم مبارك، جاء اليوُم المبارُك، في يومِ العيِد يتزاوُر األهُل

  :وهو نوعان ,وغير المتصرف

 ."ال َأفَْعلُُه َعْوُض "و"ٌّما فََعلْتُُه قط: "تقول . )وَعْوُض ٌّقط(ما ال يفارق الظرفية أصال كـ : األول

  . 6ولدى, وأنّى , وأّياَن , وإذْ , وإذا وَبْينَما  ,نَا َبْي: ومن ألفاظه 

                                                            
  139ص ,  المصدر نفسه :المرزوقي 1
     230م ص  1988دمشق  - مكتية الحمراء,  شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب: ابن هشام , األنصاري   2

  ).ط.د(
  .529ص,  م 1995، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، 1، جابن مالك شرح ابن عقيل على ألفية: بن عقيل، عبد اهللا 3
  . 529ص  : المصدر نفسه 4
  .259، ص2، ج) ت.د(، دار المعارف بمصر  3، طالنحو الوافي: حسن، عباس.  5
  ).ط.د( 200ص , م 2004, القاهرة, دار الطالئع, 2ج , أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام , األنصاري   6
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, وِعنَْد , ولَُدن , وَبْعد , قَْبل : نحو , عليه  ِّال يخرج عن الظرفية إال بدخول الجار: الثاني 

إذ لم يخرجن عن الظرفية إال إلى حالة , تدخل عليهن " ِمْن"مع أن , فيحكم عليهن بعدم التصرف 

     . 1الجار والمجرور َأخَوانألن الظرف و, شبيهة بها 

  ما ينوب عن الظرف: ثانياً

  :ينوب عن الظرف 

المصدر المتضمن معنى الظرف، وال يقاس عليه في ظرف المكان لقلته، ولكنه يكثر في ظرف  

كان ذلك خُفوقَ النّجمِ، وطُلوَع الشّمسِ، واألصل وقتَ : الزمان، وشرطه إفهام تعيين وقت نحو

  .2وقتَ طلوعِ الشّمسِ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهخُفوِق النّجمِ، و

  جلستُ طويالً من الدهرِ، : ومما ينوب عن الظرف أيضاً صفته، وعدده، وكُلَّيتُُه أو جزئيته، نحو

  3.وِسْرتُ ِعشْرَين يوماً، وَمشيتُ جميَع الَيومِ، أو كُلَّ الَيومِ، أو ِنْصفَ الَيومِ، أو بعَض اليومِ

  :اسم الزمان المشتق: ثالثاً

بفتح العين –" وَمفِْعل"و " َمفَْعل"وهو ما يشتق للداللة على زمن وقوع الفعل، ويأتي على صيغتي 

أي مشتركة (القياسيتين بشرط أن تكون الصيغة القياسية المشتقة جارية على عاملها  - وكسرها

  .ُعْدتُ َمطْلََع القََمرِذََهْبتُ َمشْرِقَ الشَّْمسِ و: نحو 4معه في مثل حروفه األصلية

  

:الزمن في القرآن الكريم  

إذ يبدو المنهج ,  شأن أعمال الفالسفة والعلماء, ن لم يتعرض القرآن الكريم لموضوع الزم

  :  القرآني حياله عاما يدعو إلى التأمل والبحث ، يقول سبحانه 

)  20: العنكبوت (                           چۆ        هٹ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھچ    

أي ورود لكلمتي الزمن أو الزمان في القرآن الكريم  _ على سبيل المثال _ فلن نجد , وعليه   

                                                            
  200ص:  المصدر نفسه  1
 طه عبد الرؤوف    : تحقيق ,  حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك: علي بن محمد , األشموني   2

     .  196ص ,  2ج, )  ت.د(القاهرة , المكتبة التوفيقية , سعد     

 197,  196ص :   نفسه رالمصد.  3
  . 3ص,  مصدر سابق: دعدوش أحمد  4
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تضم أوالها , ة رئيس ية للزمن تتلخص في تقسيمه إلى ثالث فتراتوإذا كانت الصورة النصران

انية وإلى حين فداء نبي اهللا وتمتد الث, الفترة الممتدة من بين خلق ادم إلى هبوطه على األرض 

فإن القرآن الكريم يقسم الزمن , وتنطلق الثالثة من حينه حتى نهاية التاريخ , عيسى عليه السالم 

كما يقسمه من ناحية , وعالم اآلخرة الباقي , عالم الدنيا الفاني : من ناحية تسلسله إلى عالمين 

الزمن الذي : والثاني , ي عن تصوره غيبي يعجز العقل البشر: األول , أخرى إلى زمنين 

  .1ويقيسون عليه تقلباتهم في هذه الحياة, يشعر به عامة الناس في حياتهم اليومية 

, ليس له بداية في الزمان) أزلي ( أن الكون قديم _ وعلماء الطبيعة منهم _ كان الناس يعتقدون 

وابن , سفة المسلمين كابن رشد ومن شايعهم من فال, وهذا في األصل اعتقاد فالسفة اليونان 

في العقد الثاني من القرن " إدوين هابل"وظل هذا االعتقاد قائما حتى اكتشف . سينا والفارابي

د ترسخ هذا االكتشاف بعد ذلك بما وق,  بعضاًالعشرين توسع الكون وتباعد أجزائه عن بعضها 

ى شكل نقطة مادية غاية في التي تقول إن الكون كان عل). االنفجار العظيم ( سمي نظرية 

وعندها بدأت أجرام الكون بالتشكل , ثم انفجر , لها درجة حرارة وكثافة عاليتين , الصغر 

 ن لم يبدأ إال بعد هذا االنفجار وبالربط بين الزمن والحركة نخلص إلى القول بأن الزم. والحركة 

ار القرآن الكريم في قوله وإلى ذلك أش.  2وخروج الكون عن حالة السكون إلى حالة الحركة

ۀ    ۀں   ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹ  ڱگ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ : سبحانه وتعالى 

 )   30: األنبياء (                                                  چہ  ہ  

 

قد خلق السموات واألرض  ى أن اهللاعل_ بما فيها القرآن الكريم_ وقد أجمعت الكتب السماوية 

وقد فصل القرآن الكريم عملية الخلق هذه في قوله سبحانه, وما بينهما في ستة أيام   

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ٷ   هڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    �  �  �  �        �   �  �  �  �  �ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې   

                                                            
اإلمارات العربية ,  مجلة آفاق الثقافة والتراث,  )بحث( توسع الكون بين الغزالي وابن رشد: محمد باسل , الطائي  1

  .150ص , م   ,46,2004ع , المتحدة 
   www.mansourabbadi.jeeran.com:الموقع اإللكتروني ,  )مقالة(خلق األرض في يومين : منصور , العبادي  2
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                  چٿ  ٿ      ٿ       ٿ   ٹ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ 

)12- 9: فصلت (  

  :أهمية الزمن في القرآن الكريم

الزمن من األمور التي شغلت تفكير اإلنسان منذ القدم، وحاول تفسيره، ألنه شيء غير مادي، 

ملموس، ولكن اإلنسان يشعر به، ويستخدمه في تقدير أموره وفي تقييمها، وفي قياس حركة وال 

  .حياته وما يتصل بها

وفي القرآن الكريم تبدو األهمية البالغة للزمن واضحة في العديد من اآليات القرآنية، فقد أقسم 

  )2،1:العصر(       چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :اهللا سبحانه وتعالى بالزمن في قوله

لما فيه من العبر وما يكون فيه من األحوال المتناقضة التي "والقسم به .  1والعصر اسٌم للدهر

  .2"تدل على أن لهذا الكون، ولهذا الدهر إلهاً هو المتصرف القادر فيه

 كما أقسم اهللا سبحانه وتعالى بمكونات الزمن وأجزائه، إشعاراً منه بقيمته وتنبيهاً إلى أهميته،

  :والصبح، والشفق، والضحى، فمن ذلكفأقسم بالليل، والنهار، والفجر، 

: الليل(        چڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ   ٹ   ٹ    ۀ  ۀ    ہ  چ  :قوله

1,4(  

                    چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   چ : وقوله

  )3_  1: حىالض(

: لتكويرا(                             چک  گ     گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ      :وقوله

17_18                        (  

  )     4_1:الشمس(  چپ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ  :وقوله

األمر  3يالحظ أن كل ما أقسم اهللا عليه بالزمن أو بمكوناته كان هاماً في أعلى درجات األهمية

أنها وردت في مستهل السور التي باعتبار  ,الذي يدعو إلى النظر في هذه اآليات نظرة واعية

كما تتضح أهمية الزمن في القرآن الكريم من  ,الحقائق التي يريدهايقرر فيها اهللا سبحانه وتعالى 
                                                            

  .77، ص 1968القاهرة  - ، مطبعة االستقالل الكبرى 30، ج10، طالتفسير الواضح: حجازي، محمد محمود 1
     20، ص  ) ت.د(وعات اإلسالمية ، مكتبة المطب10، طقيمة الزمن عند العلماء: أبو غدة، عبد الفتاح 2
  .20ص: المصدر السابق 3
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خلق السموات واألرض (حيث كونه مقياساً لتوضيح المدة التي تمت فيها عملية الخلق األولى 

ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :حيث أشارت آيات عديدة إلى ذلك، منها قوله تعالى) وما بينهما

                  چڈ   ڈ  ژ    ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڇ    ڇڃ   چ   چ  چ  چ

)                4: السجدة(                                                                                               

ذكر هذه الحقيقة الكونية، بل جاء بحقائق إضافية عن تفصيل هذه األيام ولم يكتف القرآن الكريم ب

                                    .1كما ذكرنا سابقاً عند الحديث عن بدء خلق الكون، والحال التي سيؤول إليه

إشارات واضحة تبين قدرة اهللا تعالى وفضله في تسيير  ومن جانب آخر هناك آيات كريمة فيها

عجلة الزمن على النحو الذي تتعدد فيه أجزاؤه تبعاً لحركة الكواكب حول الشمس، مما يدعو إلى 

التأمل والتدبر في حكمته، ففي تبادل الليل والنهار استقامة للحياة على األرض وعوٌن لإلنسان 

اث المتتالية، فبدون هذا التبادل بين الليل المظلم والنهار على تحديد الزمن، والتأريخ لألحد

   .2المشرق تتوقف الحياة على األرض، ويتالشى إحساس اإلنسان بمرور الزمن

      چڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  ٹ ٹ چ 

 190: آل عمران(                                                                            

   (  

                چی  ی  ي  ي     �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �چ :وقال تعالى

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

   )6: يونس (   

  ) 44: النور(                   چپ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ     ٻٱ  ٻ  ٻ   ٻچ : وقال تعالى 
                                                            

  www.mansourabbadi.jeeran.comالموقع اإللكتروني  ,)مقالة( خلق األرض في يومين :منصور العبادي، 1
  ،5العدد ) ية ثقافية فصليةعلم( مجلة حراء, )مقالة(الليل والنهار في القرآن الكريم: النجار، زغلول 2

  .م، القاهرة2006أولكانون  
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                                چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ه  ھ     ھ  ے    ے  ۓ  ٹ   ۀ        چ :وقال تعالى

  )62:الفرقان(                                                                            

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٿٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺچ : وقال تعالى 

                  چچ  چ  چ    ڃٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

     ) 72,71: القصص(

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڇڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      چ    چ  ڇچ  : وقال تعالى 

  چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک    ڌڌ

                                                                                                                                             

                             )13: فاطر (

ومن جانب ثالث ارتبط معظم العبادات والمعامالت واألحكام في التشريع اإلسالمي بمواعيد 

زمنية محددة وثابتة، بحيث ال يتحقق أداؤها إال عن طريق االلتزام بأوقاتها في اليوم، أو في 

  .1الشهر، أو في السنة

                چڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڤ ٹ ٹ چ 

  )  78: اإلسراء (                                                                                         

ه  ھ  ھ  ے      ے  ۓ      ھہ ۀ  ہ  ہ  ہ    ۀڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹچ  :وقال تعالى

                  چ  �ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې    ڭۓ  ڭ   ڭ  ڭ

                   )185: البقرة(                                                                                           

  ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۇہ  ہ  ھ    ه    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ  : وقال تعالى 

                                                                                      چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   

  )  5: التوبة(                                                                            

                  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ : وقال تعالى

  )226: البقرة(                                                                                           

                                                            
هـ، 19/5/1427أسبوعية تصدر في هولندا ( صحيفة األضواء ،)مقالة( قيمة الزمن في القرآن الكريم: الشامي، حسين 1

   www.aladwaa.net الموقع اإللكتروني 
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  �   ��  �  �  �  �  �  ��ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   چ   : وقال تعالى 

  )  4: الطالق(              چ  �                 �  �  �  �  �  �    �

وفي الجانب الحياتي اليومي لإلنسان هناك آيات كريمة ربطت بين أجزاء الزمن وتصريف 

  .2على اإلنسان احترام تقسيم الوقت ُمتَِّحشؤون الحياة اليومية، مما ُي

                    ڇڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ      چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ  ٹ ٹ چ 

   )61: غافر(

                               )11 ، 10: النبأ(                   چڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ : وقال تعالى 

                چے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٷ  ۋ  چ  : وقال تعالى 

   )23: الروم(

ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گچ :  وقال تعالى 

                                                                          )  12: اإلسراء(            چڱ  ڱ  ڱ  

ا ربط القرآن الكريم في مواضع عديدة بين الزمن ومصير اإلنسان في اآلخرة في ضوء ما كم  

 أن الناس يوم الحساب يدركون أن حياتهم التي عاشوها"قام به خالل الحياة الدنيا، حيث يوضح 

في الدنيا كانت سريعة خاطفة، وأن العمر الطويل الذي قضوه على األرض لم يكن سوى فترة 

  .1" ةقصيرة ضئيل

أمام هذه الحقيقة الصارخة بشأن حركة الزمن يقف اإلنسان فزعاً، ويتحرك في كوامن نفسه 

  .شعور بالقلق على مصيره

ٹ  ڤ  ڤ       ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ         چ  ڇ  ٹ ٹ چ 

)                                  45: يونس(                                                                چ

                                        )52: اإلسراء( چڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  چ  : وقال تعالى 

                                                            
  www.aladwaa.net: المصدر السابق 2
 .المصدر نفسه  1



28 
  

گ   گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ    چ  : وقال تعالى 

                                    چھ   ه             ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

  )115, 112: مؤمنونال(

                                                  :وقال تعالى 

ڱ  ں        ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ه  ھ     ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ 

                                                                     چڭ  ڭ  ۇ  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ   ےھ

                                                  )56 ، 55: الروم(                                                 

ي القرآن الكريم في مجموعات وسيستعرض الباحث في الفصل الثاني أسماء الزمن الواردة ف

  :داللية ، بصرف النظر عن موقعها من اإلعراب ، إذ منها 

 

:ما جاء منصوبا *   

) 25:  اإلنسان(                   چ   �  �  �  �  �  �چ : " ـ على الظرفية ، مثل   

)36:  الكهف(                         چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :ـ أو على المفعولية ، مثل   

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  هھ  ھ   ے            ے   ۓ  چ : أو إحدى أخواتها ، مثل ) إن ( ـ أو اسماً لـ 

 :ح نو(                                                                                    چ

4(  

  )26:الفرقان(  ڳک  گ   گ   گ     گ  چ :أو إحدى أخواتها،مثل) كان ( ـ أو خبراً لـ 

  :ومنها ما جاء مرفوعاً * 

  )177 : الصافات(            چ  �  �  �   �  �  �  �چ : ـ على الفاعلية ، مثل 

ـ  )46: القمر (                                چ  �   �  �  �چ : ـ أو على االبتداء ، مثل  

)197: البقرة(                           چ  ٱ  ٻ   ٻچ : أو خبراً للمبتدأ ، مثل   

  : أو جاء مجروراً * 

  )2:  الرعد  (                چ ڄ           ڄ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄچ : ـ بحرف الجر ، مثل 
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                    چچ    ڃ   ڃ  ڃ    چ       چ چ : ـ باإلضافة ، مثل 

    )78:  اإلسراء (

  

 

               

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

 الفصل الثاني
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ودالالتها أسماء الزمن في القرآن الكريم  
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 : داللة اللفظ

هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، األول هو الدال،  - عموماً–الداللة 

.1المدلولوالثاني هو   

للعلم بوضعه ، وهي   ، منه معناه َمهِفُ َليِّخُهي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تُ: والداللة اللفظية

المطابقة ، والتضمن ، وااللتزام ، ألن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما : المنقسمة إلى

فكلمة  . 2اللتزاموضع له بالمطابقة ، وعلى جزئه بالتضمن ، وعلى ما يلزمه في الذهن با

تدل بالمطابقة على الحيوان الناطق ، وبالتضمن على الجسم مثالًَ ، أما داللة االلتزام " إنسان"

فتكون خارج اللفظ بشيء يلزمه ، وعلى ذلك فداللة االلتزام تكون داللة جزء على الجزء 

تمثل العالقة بين وت. 3المجاور له ، ضمن مجموعة مرتبة من األجزاء كداللة الحاجب على العين

                                                            
 . 79م ، ص  1985 - ، مكتبة لبنان ، بيروت  التعريفات:  الجرجاني ، علي بن محمد الشريف  1
 . 79ص :  المصدر نفسه 2
، م2001دمشق  - اتحاد الكتاب العرب– )دراسة(علم الداللة ، أصوله ومباحثه في التراث العربي : عبد الجليل ، منقور  3

 .70ص 
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وأما علم الداللة فهو مصطلح يستخدم في اإلشارة . 1اللفظ والداللة في أن اللفظ هو أداة الداللة

  . 2إلى دراسة المعنى

  

  :  ةأربع –بحسب مصدرها  –وأنواع الدالالت 

قة، وتفهم من وهي التي تستمد من طبيعة بعض األصوات في العبارة المنطو: داللة صوتية. 1

صوات على أخرى في الكالم المنطوق، ومن ، أو مجموعة من األصوت على آخر إيثار

النغمة "، ومن مظاهرها كذلك ر الداللة بتغير موقعه من الكلمة، فقد تتغي"النبر"مظاهرها 

، فتغير النغمة قد يتبعه تغير في الداللة في حدةالتي بها يفرق بين دالالت الكلمة الوا "الكالمية

  . 3كثير من اللغات

في  "سّباق"، فصيغة لة يستمد عن طريق الصيغ وبنيتهاهذا النوع من الدال: داللة صرفية. 2

، فيما لو استبدلت بها في الجملة "سابق"زيد في دالالتها على صيغة ت"زيد سّباق إلى الخير"قولنا 

  . 4نفسها

ون لها ترتيب خاص وهي داللة السياق ، إذ يحتم نظام الجملة العربية أن يك:  داللة نحوية. 3

  . 5بحيث لو اختل ألصبح من العسير أن يفهم المراد منها

ها المعجميون في ، وهذه مهمة تكفل باللة المفردة المثبتة في القاموسوهي د:  داللة معجمية. 4

  ، وهي الداللة األصلية أو األساسية بالوضع اللغوي أو االتفاق في البيئةالبيئات اللغوية

، أو معجمية مستقلة عما توحيه أصواتهاكلمة من كلمات اللغة العربية داللة فلكل . 6الخاصة 

الدالالت "طلق عليها صيغتها من دالالت زائدة عن تلك األصلية أو المركزية أو القاعدية وي

                                                            
 . 38، ص  3م ، ط  1976، مكتبة األنجلومصرية ،  داللة األلفاظ: أنيس ، إبراهيم  1
 .  9م ، ص  1999، ترجمة إبراهيم السيد ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  علم الداللة: بالمر ، ف  2
 .47، ص  المصدر السابق: أنيس ، إبراهيم  3
 . 47، ص المصدر السابق: أنيس ، إبراهيم   4
 . 47، ص  المصدر نفسه: راهيم أنيس ، إب  5
  م ،  1985،  -األردن  –، دار الضياء للنشر والتوزيع   1الداللة اللغوية عند العرب ط : مجاهد ، عبد الكريم   6

 .200ص 
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كل الدالالت األخرى ، ولكن عندما تنتظم الكلمة ضمن الجملة تضاف إلى الكلمة . "االجتماعية

  . 1بالوقوف عليها جميعاً م إالوال يتم الفه

فالكلمة هي اللفظ الدال "وأصل المعنى المعجمي هو ما تدل عليه الكلمة من المعنى الوضعي ،  

  2"على معنى مفرد بالوضع

  :  في القرآن الكريم" داللةال"لفظ 

بمختلف مشتقاتها في مواضع سبعة تشترك في إبراز اإلطار " دل"أورد القرآن الكريم صيغة 

المفهومي لهذه الصيغة ، وهي تعني اإلشارة إلى الشيء أو الذات سواء أكان ذلك تجريداً اللغوي 

يقول تعالى حكاية عن . 3، وطرف مدلولطرف دال: ساً ، ويترتب على ذلك وجود طرفينأم ح

                  چ   �  �  �  �ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې    چ:قصة موسى عليه السالم

  ) 12:القصص (

                    چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  چ كما ورد قوله تعالى حكاية عن إبليس 

  )١٢٠: طه                                                                                              (

يحمل رسالة ذات  ثٍّباهاتان اآليتان تشيران بشكل بارز إلى الفعل الداللي المرتكز على وجود 

  . 4داللة ، ومتقبل يتلقى الرسالة ويستوعبها ، وهذا هو جوهر العملية اإلبالغية

وهذه اآليات تشترك  ,بصيغه المختلفة في هاتين اآليتين الكريمتين وغيرهما" دل"لقد ورد الفعل 

لمي الحديث جميعاً في تعيين األصل اللغوي لهذا اللفظ ، وهو ال يختلف كثيراً عن المصطلح الع

وما صيغ منه في القرآن الكريم يعني اإلعالم واإلرشاد " دل"ودالالته ، فإذا كان معنى اللفظ 

  .5واإلشارة والرمز ، فإن المصطلح العلمي للداللة الحديثة ال يخرج عن هذه المعاني

                                                            
، المدرسة العليا لألستاذة بوزريعة ،  ) دراسة(  محاضرات وتطبيقات علم الداللة: شامية ، أحمد ، وعباس ، نبيلة   1

 . 30ئر ، ص الجزا
، دار الكتب العلمية  1إميل بديع يعقوب ط: ، تحقيق  شرح المفصل للزمخشري: ابن يعيش ، موفق الدين ، أبو البقاء   2

 . 2،ص  1م ، ج2001لبنان  –بيروت
 . 26، ص  مصدر سابق: عبد الجليل ، منقور   3
 . 27ص :  المصدر السابق  4
 .28ص :  المصدر نفسه  5
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سمها ثم ق,  وقد وضع الباحث معجما ألسماء الزمن الواردة  في القران الكريم  مرتبا ترتيبا أبتثيا

  . داللة كل اسم في مجموعته على حدة  اًمبين, إلى مجموعات داللية 

  

  

  أسماء الزمن الواردة في القرآن الكريم وعدد مرات ورودھا
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 العدد االسم العدد االسم العدد االسم

 5 غد 6 سبت 28 أبد

 4 غدو 3 سحر 52 أجل

 2 غداة 19 سنة 166 إذ

 5 غسق 8 ساعة 195 إذا

         7 أصيل

 6 فجر 1 شتاء 4 أمد

 1 فلق 1 إشراق 4 أمس

     21 شھر 2 أمة

 242 قبل     1 آنفا

 1 قروء 5 صبح 3 آناء

     1 صباح 8 آن

 4 كل 1 إصباح 6 أيان

 17 كلما 1 صريم    

 3 كم 1 صيف 2 بضع

      3  بعض

 29 لّما 6 ضحى 198 بعد

 92 ليل     2 إبكار

     1 أطوارا 7 بكرة

 9 متى     1 بين

 1 مدة 1 ظھيرة    

 2 مع     2 تارة

     4 عدة    

 57 نھار 2 عشاء 1 جمعة
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:الزمن الواردة في القرآن الكريمالمجموعات الداللية ألسماء   

     10 عشي    

 5 موعد 1 عشية 2 أحقابا

 3 ميعاد 1 عصر 2 حول

 3 وقت 7 عمر 36 حين

 8 ميقات 1 معاد    

     9 عام 2 دھر

 474 يوم 1 معاش    

         2 زلفة
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: أسماء الزمن الممتد. 1  

. أبد ، أحقابا ، الدهر ، العصر  

: أسماء الزمن المحدود. 2  

. أجل ، أمد ، أمة ، حين ، ساعة ، مدة ، وقت ، ميقات ، موعد ، ميعاد  

: أسماء السنة وأجزائها. 3  

.نة ، عام ، شهر ، يومحول ، س  

: أسماء فصول السنة. 4  

.صيفشتاء ،   

: أسماء اليوم الزمنية. 5  

. أمس ، اليوم ، غد  

: أسماء أيام األسبوع. 6  

. سبتجمعة ،      

: أسماء أجزاء اليوم. 7  

ضحى ، صريم،  إصباح ، صباح ، صبح ، إشراق ، شفق ، بكار ، بكرة ، سحر ، إ, أصيل 

. فلق ، ليل ، نهارغداة ، غدو ، غسق ، الفجر ،  ي ،ظهيرة ، عشاء ، عش  

: أسماء أجزاء الليل. 8  

.آناء ، زلف  

: أسماء الزمن المقارب والزمن المصاحب للحدث. 9  

. آنفاً ، اآلن  

: أسماء الزمن المتجدد. 10  

. تارة ، أطوارا  

: أسماء الزمن الحياتية. 11  

.العمر ، معاش  

: رأة خاصة بالمأسماء الزمن ال. 12  
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.قروءعدة ،   

  :أسماء الزمن الظرفية الشرطية واالستفهامية . 13

.أيان ، إذا ، كلما ، لما ، متى ، كم  

 

:بعدها إلى ماالظروف المتزمنة بإضافتها . 14  

.إذ ، بضع ، بعد ، بعض ، بين ، قبل ، كل ، مع  

 

  . أسماء الزمن الممتد:   1م 

  .أبد ، أحقابا ، الدهر ، العصر

 : أبد  •

  . 1" على طول المدة –كما ورد في معجم مقاييس اللغة  –الهمزة والباء والدال يدل بناؤها "

أو هو . 3هو الدهر الطويل الذي ليس بمحدود: وقيل . 2الدهُر ، والجمُع آباٌد وُأبوٌد: واألبُد 

كذا ، وال  زمان: عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي ال يتجزأ كما يتجزأ الزمان ، وذلك أنه يقال 

  )البسيط(                                                         :قال النابغة . 4أبد كذا: يقال 

  ِداألب وطال عليها سالفُ وتْقََأ          ند  يا دار مية بالعليـاء فالسـ

  . 5على األبدالوحوش ، سميت بذلك لبقائها : واألوابد 

  

  )الطويل(                                                     : قال امرؤ القيس 

  1جرد قَيِد األوابِد هيكلِـبمن         وقد أغتدي والطير في ُوكناِتها  

                                                            
، تحقيق عبد السالم هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  معجم مقاييس اللغة: ، أبو الحسين أحمد ابن فارس   1

 .34، ص  1، ج ) ط. د (، بيروت 
 )أبد: مادة ( . 68، ص  3، مج  اللسان: ابن منظور ، جمال الدين   2
      ، دار الفكر  1الستار فراج وآخرين ، ط عبد : ، تحقيق  تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي ، مرتضى   3

 )َأبد: مادة (  .371، ص  7، ج) ت. د (للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت     
 .6م، ص  1977، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، ط  مفردات ألفاظ القرآن الكريم: األصفهاني ، الراغب   4
  .32ص :  ديوان النابغة الذبياني 5
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ثمانية وعشرين موضعاً ، ظرف زمان للتأكيد ) 28(في القرآن الكريم في ) أبد ( وقد ورد اسم 

  . 2في المستقبل نفياً وإثباتاً

                    چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٿ چ : كقوله تعالى

  ) 95:البقرة (

                    چھ  ه  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ : وقوله تعالى 

  )57: النساء(

ففي الموضع األول جاء تحقيقاً ، لكذب اليهود وتأكيداً على هذا الكذب ، وفي الثاني داللة على 

  .3إقامة المؤمنين الدائمة في الجنة

 : بقُُح  •

: ع ، ومنه الحقيبة ، فأما الزمان ْمس والَجْبالحاء والقاف والباء أصل واحد ، وهو يدل على الَح"

  . 4"، وذلك لما يجتمع فيه من السنين والشهور فهو ِحقْبة ، والجمع ِحقٌَب

  )الطويل(                                                           :قال متمم بن نويرة 

ـَْبةً   ُجذَيمةَ ْيوكنا كندمانَ   5حتى قيل لن يتصدعامن الدهر،               ِحق

  . 7والمعنى أزمان طويلة. 6دهورال: الدهر ، وجمعه أحقاب ، واألحقاب : والُحقُُب 

  )60:الكھف(                  چ  �  �  �    �  �  �  �   �چ : قوله تعالى: ومنه

  :في قوله تعالى  وأن الفراء قال, سنون , وقيل معناه, وقد ورد في اللسان أن معناه سنة 

                                                                                                                      چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

   )23:النبأ(
                                                                                                                                                                              

 .42ص ,  شرح المعلقات السبع: هللا بن أحمد زني ، عبد االزو  1
، مؤسسة سطور المعرفة ، الرياض ،  2، ط  المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته: عمر ، أحمد مختار    2

 .61م ، ص  2002
 . 33، ص  2، ج  2، ط )  تفسير القرطبي( الجامع ألحكام القرآن : القرطبي ، محمد أبو عبد اهللا   3
 .89، ص  2، ج  مقاييس اللغة: ابن فارس   4
   دار نهضة )  ط . د ( علي البجاوي ، : ، تحقيق  حمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم: القرشي ، أبو زيد   5

 . 599، ص ) ت . د ( مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، 
 .)حقب( مادة  , 297، ص  2، ج  التاج: الزبيدي   6
 .149، ص  المعجم الموسوعي: عمر ، أحمد مختار   7
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: نها ألف سنة من عدد الدنيا ، قالثمانون سنة ، والسنة ثالثمائة وستون يوماً ، اليوم م: الحقُْب "

وإنما يدل على الغاية التوقيت ، خمسة  –كما يظن بعض الناس  –وليس هذا مما يدل على غاية 

تبعه ُحقٌْب آخر ، وقال كلما مضى ُحقٌْب  أحقاب أو عشرة ، والمعنى أنهم يلبثون فيها أحقاباً ،

، وهم خالدون  ال يذوقون في األحقاب برداً وال شرابا المعنى أنهم يلبثون فيها أحقابا ،: "اج ّجالَز

  . 1"في النار أبدا

في القرآن الكريم ، في الموضعين المذكورين فحسب ، " باقُُح"و " أحقابا"وقد ورد االسمان 

  . 2غة والمفسرون وهي الزمن الطويلوبالداللة الزمنية التي ذكرها أهل الل

 : دهر  •

الدال والهاء والراء أصل واحد ، وهو الغلبة والقهر ، وسمي الدهر دهراً ألنه يأتي على كل "

  .3" شيء ويغلبه

  )الطويل(                                                      : قال حاتم الطائي 

  4وكُالً سقاناه بكأسيهما الدهُر           ة نا ُصروفَ الدَّهرِ ليناً وغلظكُِسي

: وُدهور ، وقال شِمٌر الدهر ألف سنة ، وجمع الدهر أدهر : األمد الممدود ، وقيل : والدهر 

  . 6الدهر هو الزمان الطويل: الدهر الزمان قَّل أو كثر ، وقيل : وقيل  .5الزمان والدهر واحد

بدأ وجوده إلى انقضائه ، ثم يعبر به عن  كل مدة اسم لمدة العالم من م: والدهر في األصل 

  . 7كثيرة

  : في موضعين اثنين في ) الدهر(وفي القرآن الكريم ورد اسم 

  )1:اإلنسان(              چۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ : قوله تعالى 

                                                            
 ).حقب : مادة ( ,   326، ص  1، مج  اللسان: ابن منظور   1
      ، 2، ج م 1997القاهرة  –، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع  1، ط  صفوة التفاسير: الصابوني ، محمد علي   2

 .181ص      
 .305، ص  2 ، ج المقاييس: ابن فارس   3
 .24م ، ص  1986لبنان  –، دار الكتب العلمية ، بيروت  1أحمد رشاد ، ط :  شرح:  ديوان حاتم الطائي  4
 ) .دهر( مادة ,   293، ص  4، مج  اللسان: ابن منظور   5
  ) .دهر( مادة ,   346، ص  11، ج  التاج :الزبيدي   6
 . 225، ص  المفردات :الراغب   7
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  :وقوله تعالى إخباراً عن المشركين 

   )24: الجاثية(                               چڄ  ڄ      ڄ  ڃڃ    ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ 

وكان العرب في الجاهلية ينسبون  –السنون واأليام  –كما يقول المفسرون  –والدهر هنا 

ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو : المصائب التي تحل بهم إلى الدهر ، فيسبونه فقيل لهم على ذلك 

  .1لفاعل لهذه األمور التي تضيفونها إلى الدهرالدهر ، أي أن اهللا هو ا

 : عصر  •

العين والصاد والراء أصول ثالثة صحيحة ، فاألول دهر وحين ، والثاني ضغط شيء حتى " 

   –هو ما يدخل في مجال هذه الدراسة و –أما األول . تعلُّقٌ بشيء وامتساك به: يتحلب ، والثالث 

  . 2"الدهرفهو 

  . 3أعصاٌر ، وُعصوٌر وأعُصٌر ، وُعُصر: حدودة والجمع وهو كل مدة ممتدة غير م

العشيُّ إلى احمرار الشمس ، وصالة العصر مضافة إلى ذلك الوقت وبه سميت ، : ر والعْص

  . 4الليل والنهار: والعصران 

  )الطويل(                                                          : قال مجنون ليلى 

  5ويقدح بالعصرين في الجبل الوعر       لدهر يجرح في الصفا    تَعزَّ فإن ا

وقد ورد هذا االسم في القرآن الكريم في موضع واحد ، حيث أقسم اهللا سبحانه وتعالى به في 

  )2 , 1: العصر(                                چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : قوله 

  .6دهرهو ال –كما يقول المفسرون  –والعصر 

  

  

                                                            
 .171،  170، ص  16، ج  تفسير القرطبي: القرطبي   1
 .305، ص  2، ج  المقاييس: ابن فارس   2
 ) .عصر(مادة,  60، ص  13، ج  التاج :الزبيدي   3
  ) .عصر(مادة,   576، ص  3، مج  اللسان: ابن منظور   4
  ، ) ت. د (القاهرة  –مصر مكتبة  –، دار مصر للطباعة ) ط. د (عبد الستار فراج :  تحقيق : ديوان مجنون ليلى  5

 . 117ص    
 .178، ص  20ج :  تفسير القرطبي  6
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  : أسماء الزمن المحدود :   2م 

  .أجل ، أمد ، آناء ، حين ، زلفة ، ساعة ، مدة ، وقت ، ميقات ، موعد، ميعاد

 : أجل  •

ال يكاد يمكن  ,اعلم أن الهمزة والجيم والالم يدل على خمس كلمات متباينة ":يقول ابن فارس

غاية الوقت في : فاألجل. 1" سها، فكل واحدة أصل في نفواحدة من جهة القياس واحدة علىحمل 

وهو مدة الشيء المضروبة له وهذا هو األصل فيه والجمع  .2ن ونحوهْي، وحلول الدَّالموت

  . 3آجال

             )البسيط(                                                     :قال حاتم الطائي 

  4وكلُّ يوم يدنِّي للفتى اَألجلَا               الموت يدركه    ماُميسعى الفتى وِح

، اآلجل نقيض العاجل: ُل ، واالسم أجَِل هذا الشيء وهو يْأَج: وقد صرَّفه الخليل ، فقال "

  . 5" شبه حوض واسع يؤجل فيه ماء البئر: الُمرَجُأ أي المؤخر إلى وقت والمْأَجُل : واألجيل 

  )الطويل(                                               : قال حاتم الطائي أيضاً 

  فنحن على آثاره نتورد                      لنا أَجٌل إما تناهى إماُمه  

اآلخرة ضد العاجلة : تحديد األجل ، واآلجلة : والتأجيل  6طريقة الواضح : وإمامه تعني هنا 

، فاألول هو  ) 2:نعاماأل( چٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  چ : وقوله تعالى .7وهي الدنيا

: هو البقاء في الدنيا ، والثاني : األول : البقاء في الدنيا ، والثاني هو البقاء في اآلخرة ، وقيل 

: في إشارة إلى قوله تعالى  ,األول للنوم والثاني للموت: مدة ما بين الموت إلى النشور ،وقيل 

  )42: الزمر (            .8 چٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ چ 

                                                            
 . 64، ص  1، ج  المقاييس: ابن فارس   1
  ) .أجل( مادة,  11، ص  11، مج  اللسان: ابن منظور   2
 . 434، ص  1، ج  التاج :الزبيدي   3
 . 39ص : ديوانه   4
 . 64، ص  1، ج  المقاييس: ابن فارس   5
 . 13ص : يوانه د  6
 )أجل ( مادة ,  434، ص  1، ج  التاج: الزبيدي   7
 .11، ص  المفردات: الراغب   8
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  :ها مناثنين وخمسين موضعاً بمعان ) 52(في ) أجل(وفي القرآن الكريم ورد اسم 

                                    چٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ه   چ :في قوله تعالى , معنى الموت •

   )34:األعراف(                                                               

   ) 29:القصص(         چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ: والوقت المحدد ، في قوله تعالى  •

  ) 3:ھود(                چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ : ومعنى القيامة،في قوله تعالى •

  :ووقت خروج الجنين من رحم أمه ،في قوله تعالى  •

                    چہ  ہ  ہ   ھ  ه  ھ  ھ  ے چ 

   )5:الحج (

   :وانقضاء عدة المرأة في قوله تعالى  •

                    چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎچ 

  )2: الطالق (

 : أمد  •

واألمد .2؟ أي ما منتهى عمركما أَمُدَك : ، وهو المنتهى من األعمار، يقال1الغاية كالمدى: األمد

مدة : التي ليس لها حد محدود وال يتقيد، واألمد، لكن األبد عبارة عن مدة الزمان واألبد يتقاربان

  . 3زماَن كذا: َأمد كذا، كما يقال: قَ، وقد ينحصر، نحو أن يقاللها حد مجهول إذا ُأطِْل

  )الطويل(                                                            :قال الفرزدق 

  فُـبأحسابهم حتى يرى من ُيخَلَّ       هبونـم يجلـكالنا له قوم فه

  4فرِمن هو ُمقْ النخُسع منا جِبيننـا       وُيْو رقَأمد ، حتى يفَّ إلى

وقد . 5، والزمان عام في المبدأ والغايةمد أن األمد يقال باعتبار الغايةوالفرق بين الزمان واأل

   �  �  �  �چ :قوله تعالى: منها, أربعة مواضع) 4(لكريم في ورد هذا االسم في القرآن ا

                                                            
  )أمد ( مادة  .74، ص  3، مج  اللسان: ابن منظور   1
 )أمد ( مادة . 391، ص  7، ج  التاج: الزبيدي   2
 . 32، ص  1، ج  المفردات: الراغب   3
 . 704، ص  2، ج  جمهرة أشعار العرب: القرشي   4
 . 32، ص  1، ج  المفردات: الراغب   5
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                    چ  �   �  �  �  �     �  �  �

  )25: الجن( 0

  .1فاألمد هنا بمعنى المدة الطويلة المحدودة بأجل 

 : أمة  •

: أن الهمزة والميم أصل واحد ، يتفرع منه أربعة أبواب وهي " ورد في معجم مقاييس اللغة 

: وبعد ذلك أصول ثالثة ، وهي ,ربة ، وهذه األربعة متقاألصل، والمرجع ، والجماعة، والّدينا

                چٺ  ٺ  ٺ  چ : الحين ، ومنه قوله تعالى : واألمة . 2"الحين والقصدو القامة

   )45:يوسف(

                    چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژچ : وقوله تعالى 

  )8:ھود(

  . 4وكذلك كتب التفسير. 3اللغة على ذلكمعاجم وقد أجمعت 

  )الوافر(                                                   :قال األعشى     

  ؟ 5ِعذارا بٍْيمن شَ تَْعنِّوقد قُ             بعد ُأمتَّك النَّوارا  أتذكُر

جماعة ُأرِسل : اإلمام، واُألمَّةُ: الرجل الجامع للخير، واألمة: واُألمَّةُ  .جانب اللحية : الِعذار 

ل حيوان الجنس من ك: الجيل من كل حي، وقيل: الجيل من الناس، وقيل: إليهم رسول، واألمة

چ  چ  چ      چ  ڇ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ :قوله تعالى، ومنه غير بني آدم أمة على حدة

                                                            
 .437، ص  3ج : ، وصفوة التفاسير للصابوني  27، ص  19ج :  تفسير القرطبي  1
 . 21، ص  1، ج المقاييس : ابن فارس   2
 ).أمم ( مادة ,  27، ص  12، مج  اللسان: ن منظور اب  .3

 ) .أمم ( مادة ,  230، ص  31، ج التاج : الزبيدي   

  . 29، ص  1، ج  المفردات: الراغب   

  .28، ص  1، ج  المقاييس: ابن فارس   

مصر   –، دار الوفاء ، المنصورة  2عبد الرحمن عميرة ، ط : ، تحقيق  فتح القدير: الشوكاني ، محمد بن علي  .3

  . 9، ص  9ج  والقرطبي ،  6، ص  3ج صفوة التفاسير ، : ، والصابوني  674، ص  2م ، ج  1997

  .18، ص  1، ج  جمهرة أشعار العرب: القرشي .4

  230ص ,  31ج , التاج : الزبيدي .5
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قومه وجماعته، واُألمَّة هللا : معظُمه، واألمة من الرجل:، واُألمَّةُ من الطريق) 38:األنعام(چ

  .1ُأَمٌم: ، والجمعالقامة:، واألمةلْقُهخَ: تعالى

  )المتقارب(                           :قال األعشى في مدح قيس بن معد يكرب  

  2مْمِطواُل اُأل الوجوِه ن بيُض            األكـرميـ  وإن معـاويـةَ

في الموضعين اللذين أشرنا إليهما ) الحين(وفي القرآن الكريم ورد هذا االسم بداللته الزمنية 

  . آنفاً

 :حين  •

الزمان قليله : ان فالحين الزم: عليه ، واألصل  ُلَمْحالحاء والياء والنون أصل واحد ، ثم ُي

  . 1أقمت به حيناً: ن ، وأحينْتُ بالمكاوكثيره

، جميع األزمان كلها طالت أو قصرتْوقت من الدهر مبهم ، يصلح ل: الدهر ، وقيل :  والحيُن" 

وهو وقت . 2"، ثم تجمع األحيان على األحايينلوقت والمدة ، ويجمع على األحيانا: والحين 

  . 3بلوغ الشيء وحصوله ، وهو مبهم المعنى ، ويتخصص بالمضاف إليه

  )الطويل(                                                         : جنون ليلى قال م

  4ولو كان خلف الشمس حين تغيب          ولو أن ليلى في العراق لزرتُها   

عاً ، ويأتي على ستة وثالثين موض) 36(الكريم في  وقد ورد هذا االسم نكرة ومعرفة في القرآن

  : أوجه ومعان 

                    چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  :نحو قوله تعالى لألجل ،  •

   )148: الصافات(

     )25: إبراھيم(            چٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پپ  چ : وللسنة ، نحو قوله تعالى  •

    )17: الروم( چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  چ ، ساعة، نحو قوله تعالىولل •

                                                            
 
  

  40ص ,  1983, بيروت , مؤسسة الرسالة ,  7ط , محمد محمد حسين : شرح وتعليق :  ديوان األعشى 2
 .125، ص  2ج ,  المقاييس: ابن فارس   1
 )حين( مادة , 134، ص  13، مج  اللسان: منظور ابن   2
  . 182، ص  1، ج  المفردات: الراغب   3
  .46ص : ديوانه  4



45 
  

  )1: اإلنسان(      چۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ : وللزمان المطلق ، نحو قوله تعالى  •

   )84: الواقعة(                  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : وللمباعدة ، نحو قوله تعالى  •

  .5حينئذ: فقالوا  )إذ(ن وقتين باعدوا بـ وإذا باعدوا بي: " فقد ورد في لسان العرب 

 : ساعة  •

جاءنا بعد : السين والواو والعين يدل على استمرار الشيء وُمضِّيه ، ومن ذلك الساعة ، يقال " 

  . 6"نه شيء يمضي ويستمرليل ، أي بعد َهْدٍء منه ، وذلك أمن ال عٍْوَس

هي التي تدعو ولدها :  ياٌعْسِم عٍ ، وناقةٌتخلت بال را: عاً وتسيع سيعاً ْووع َساإلبل تس ِتوساَع

جزء من أجزاء الليل : عةوالسا. 1جرى على األرض: حتى تأكله السباع ، وانساع الماء 

والليل والنهار أربع وعشرون ساعة، وإذا ، والنهار، والجمع ساعاتٌ وساٌع، وتصغيرها ُسَوْيعة

أحدهما أن تكون : في األصل بمعنييناعة، وهي تطلق ، فكل واحد منهما اثنتا عشرة ساعتدال

 أن تكون عبارة: والليلة، والثاني عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءاً وهي مجموع اليوم

  . 2، يقال جلست عندك ساعة من النهار، أي وقتاً قليالً منهعن جزء قليل من النهار أو اللي

  

  )الطويل(                                                    :قال نابغة بني جعدة 

  3ولوما على ما أحدث الدهر أو ذَرا      خليلي عوجا ساعة وتهجَّرا     

  

  : ثمانية مواضع ، منها ) 8(وفي القرآن الكريم ورد هذا االسم في 

  )61:النحل(              چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ : قوله تعالى 

: األحقاف(                   چ  �ی     ی  ي  ي  �  �  �  �  �  �        �: وقوله تعالى 

35(  

                                                            
 ).حين ( مادة ,  134، ص  13، مج  اللسان: منظور  ابن 5
 .31، ص  3، ج  المقاييس: ابن فارس  6
 ).حين ( مادة ,  242، ص  21، ج  التاج: يدي الزب  1
 .169، ص  8، مج  اللسان :ابن منظور   2
 . 618، ص  2، ج  جمهرة أشعار العرب :القرشي   3
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  . 1القيامة ، وهو مجاز ، لسرعة الحساب: والساعة 

  : أربعين موضعاً منها ) 40(فقد وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى في 

   )1:قمرال(                                         چھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ : قوله تعالى 

  )1: الحج (        چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ : وقوله تعالى

   )55:الروم(  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   چ :وقد جمع المعنيين قوله تعالى

  . 2الوقت القليل من الزمان: هي القيامة ، والثانية : فاألولى 

  .ك الساعةَتُْئجِ: وتقول . 3الوقت الحاضر: والساعة 

  )الطويل(                            أين منزِلِك ؟: عد ، قال رجل ألعرابية الُب: والساعة 

 4وأما على ذي حاجة فيسير      سالَن وانٍ فَساعةٌ      فأما على ك: فقالت 

 : ُمدة  •

في طوله ، واتصال شيء بشيء في استطالة ، ومدُّ  رٍّالميم والدال أصل واحد ، يدل على َج" 

  . 5" ارتفاعه إذا امتد: النهار 

: دُّأي ُبِسطَت وُسوَِّيت ، والَم  )3: االنشقاق( چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  چ : الَبْسط ، وقوله تعالى : والمدُّ 

  اً ، ّدَمدَُّه في الغي والضالل ُيِمدُّه َم: ، يقال اإلمهال 

                    چ  �  �  �  �   �چ : أملى له وتركه ، ومنه قوله تعالى : وَمدَّ له 

  ) 15:البقرة (

مّد اهللا : أي غاية في بقائها ويقال : لهذه األمة مدة : الغاية من الزمان والمكان ، ويقال : والُمدُّة 

  . 6في عمرك ، أي جعل لعمرك مدة طويلة

  .7الكثير، وطائفة من الزمان تقع على القليل والبرهة من الدهر: والُمدَّةُ 

                                                            
 )سوع ( مادة ,  242، ص  21، ج  التاج: الزبيدي   1
 .323، ص  1، ج  المفردات: الراغب   2
 . 241، ص  21، ج  التاج: الزبيدي   3
  .244، ص  21ج :  التاج: الزبيدي  4
    . 269، ص  5، ج  المقاييس: ابن فارس   5
 )مدد ( مادة     .399، ص  3مج  ، اللسان: ابن منظور   6
 )مدد ( مادة           . 160، ص  22ج,التاج: الزبيدي   7
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  :في موضع واحد ، في قوله تعالى  وفي القرآن الكريم ورد هذا االسم بهذا المعنى 

   )4:التوبة(                                                        چڱ  ں   ں  ڻ     ڻٹ  چ 

 : وقت ، ميقات  •

الزمان : ه الوقتكنهه في زمان وغيره، ومنالواو والقاف والتاء أصل يدل على حد شيء و" 

  . 1" المعلوم

من الزمن ، وكلُّ شيء قدرت له حيناً فهوُ َموَّقت ، وكذلك  مقداٌر: الوقت : " وقد ورد في التاج 

وفي المحكم . زمان المفروض للعملنهاية ال: الوقت : وفي البصائر . ما قدَِّرت غايته فهو ُمَوقَّت

  .2"دود المقدار من الدهر ، ووقت موقوت أي مح: الوقت 

  

  )الطويل(                                            :قال طرفة بن العبد في معلقته 

  3بتاتاً ، ولم تضرب له وقْتَ َموعد      بْع له    ويأتيك باألخبار من لم تَ

) 3(ن الكريم وقد ورد هذا االسم في القرآالكساء الذي يتخذه المسافر معه لدى سفره : البتات 

                  چچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ : قوله تعالى : ة مواضع ، منهاثالث

  )38 , 37:الحجر(                                                                                       

  ت مصدر الوق: فهو الوقت المضروب للفعل ، والميقات : أما الميقات 

  . 4ميقات الشهر ، والجمع مواقيت: ميقات الخلق ، والهالل : واآلخرة 

  :قوله تعالى: ثمانية مواضع، منها) 8(جمعاً في وفي القرآن الكريم ورد هذا االسم مفرداً و

  ) 38:الشعراء (                                    چ  �  �   �  �       �  �چ  

  )189: البقرة(         چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ے   ے  ۓ  چ: تعالىوقوله 

 : موعد ، ميعاد  •

                                                            
 )مدد ( مادة     .131، ص  6، ج  المقاييس: ابن فارس   1
 )مدد ( مادة          . 132، ص  5، ج  التاج: الزبيدي   2
 . 101، ص شرح المعلقات السبع : الزوزني   3
 .108، ص  2، مج  سانالل: ابن منظور   4
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ويكون ذلك  داًْعه َوُدِعه َأوعدتُ: ترجية بقول، يقالكلمة صحيحة تدل على : الواو والعين والدال" 

عد مصدر ويكون المو .1" وجمعها عداتٌ ،الوعد :ةَُدوالِع ،من الميعاد ةَُدواَعوالُم ،بخير وشر

      چ  �  �  �  �چ :فهو مصدر في مثل قوله تعالى .2)الوعد(دة للَع موضعاًو ,َوَعَد ووقته

   )87:طه(                                                                                        

  )17: ھود(      چه  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭڭ  چ : وهو اسم مكان في مثل قوله تعالى 

                    چ  ��  �  �چ : زمان في مثل قوله تعالى  وهو اسم

  )81: ھود(

                      )الكامل(                                                          : قال النابغة 

  والصبح واإلمساء منها موعدي     ددا    ْهحان الرحيل ولم تودع َم

  3.اسم جارية : مهددا  

منها ما ذكرناه ، خمسة مواضع) 5(الته الزمنية في وقد ورد هذا االسم في القرآن الكريم بدال

  .آنفاً

  ميعاد   •

وعند الراغب فإن الموعد  .4أو موضعاً نه ال يكون إال وقتاًفقد ورد في اللسان أ ،وأما الميعاد

                  چ  �  �  �  �  �  ��  � چ: فمن األول قوله تعالى .5واسماً والميعاد يكونان مصدراً

 )20:الزمر(                                                                                              

  )30:سبأ(چۈ  ۈ  ٷ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ : ومن الثاني قوله تعالى  

إضافة  –ثالثة مواضع ، منها ) 3(في القرآن الكريم بدالالته الزمنية في  )ميعاد(وقد ورد االسم 

  :قوله تعالى  -إلى الموضع المذكور آنفاً

  )9:آل عمران (              چ   �  �  �  �  �   �  ��  �    �      �ی  ی   ي   ي  چ 

                                                            
 .125، ص  6، ج المقاييس  :ابن فارس   1
 )وعد ( مادة  .62، ص  3، مج  اللسان: ابن منظور   2
 .38ص : ديوانه   3
 )وعد ( مادة  . 462، ص  3، مج  اللسان: ن منظور اب  4
 .690، ص 2، ج المفردات : الراغب   5
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                    چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   چ : وقوله تعالى 

  )42: األنفال(

أي لو تواعدتم أيها المؤمنون أنتم والمشركون من أهل مكة على أن تلتقوا في هذا الموضع 

عن الوفاء بالموعد وثبطهم ما في قلوبهم من  ،فثبطكم قلتكم وكثرتهم للقتال لخالف بعضكم بعضاً

  .1عليه وسلم المهابة لرسول اهللا صلى اهللا

  : أسماء السنة وأجزائها :  3م

  . حول ، سنة ، عام ، شتاء ، شهر ، صيف ، يوم

 : حول  •

أي  ، العام وذلك أنه يحول : ر ، فالحولْوفي َد ٌكوهو تحرُّ ، الحاء والواو والالم أصل واحد" 

 :ٌلوِْحالصبي فهو ُم َلَوْحوَأ. 2" أتى عليها الحول : تلََوحالت الدار وأحالت وأْح : ويقال ، يدور

  .3أتى عليه حول من مولده

  )الطويل (                                           :يقول امرؤ القيس في معلقته 

  4ي تمائم ُمْحوِلِذفألهيتها عن             قد طرقت ومرضعاً حبلى فمثلِك

 ، وهو تمام القوة ، اربهاالسنة اعتباراً بانقالبها ودوران الشمس في مطالعها ومغ : والحول

بالهمز وحؤول والجمع أحوال وحؤول  ، والعام الذي يجمع كمال النبات الذي يثمر منه قواه

  .5تحول من حال إلى حال وأحال الشيُء .مَّحوالً تَ وحال الحوُل ، ضمهمابالواو مع 

  )البسيط(                                                          : قالت الخنساء 

  6والدهر في صرفه حول وأطوار         ٌرَبتة في صرفها ِعْيال بد من َم

  :تعالى في قوله :مفرداً ومثنى في موضعين اثنين )لْوَح(وفي القرآن الكريم ورد اسم 

                                                            
 .447، ص  2، ج فتح القدير : الشوكاني   1
  .122، ص  2، ج  المقاييس:ابن فارس   2
 ) حول ( مادة   .367، ص  28، ج  التاج: الزبيدي   3
 .19، ص المعلقات  :الزوزني   4
 .230، ص  23، ج التاج  :الزبيدي   5
  119ص , م  2004, بيروت, دار المعرفة ,  2ط ,  حمدو طماس :تحقيق :  ديوان الخنساء  6
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                                                               چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڤچ

  ) 240:البقرة(                                                                           

  )233: البقرة(                          چھ  ه  ھ   ھ  ےے  چ: وقوله تعالى 

 : سنة  •

، فنقول وقد سقطت منها هاء ،ون والهاء أصل واحد يدل على زمان، فالسنة معروفةالسين والن"

   :ومنه قوله تعالى . 1" هت النخلة إذا أتت عليها األعوامنَ، ويقال َسهةْينَتصغيرها ُسفي 

  )259: البقرة(                                    چ  ��  �ې  ې   ې  ې   چ

 ْهَيكتابِ: وإذا كانت السنة من سنا يسنو فالهاء للوقف ، نحو  .2أي لم يتغير بمر السنين عليه

، في الحول الذي فيه الجدب" السنة"أن أكثر استعمال  :وقد ورد في المفردات للراغب .3وحسابيْه

  .4" بما فيه الرخاء والخصب" العام"ولهذا يعبر عن الجدب بالسنة و

  )الوافر(                              :تقول الخنساء في رثاء أخيها صخر 

  رْبغُبِ ْعَسكْلم تُ رِالدَّ يُّبَِأ          نة جماد  ـبهم س تْلََزإذا نَ

ما بقي من لبن : الغُْبر : لم ترد : لم تُكَْسْع  رِِعَو غيرِ حياً تالقي نداه في جنابٍ هناك يكون غيثَ

  5. الناقة 

ائة ثالثم ةُ، وتمام اثنتي عشرة دورة للقمر والسنة الشمسّيالعام، وهي تمام دورة الشمس: سنةوال

  .6والسنة القمرية ثالثمائة وأربعة وخمسون يوماً وثلث عشر يوم ،وخمسة وستون يوماً وثلثا يوم

: ، وسنهات بالهاء عند من يقولواووهو دليل من يقول إن أصلها  ,وجمع السنة سنون وسنوات

  . 7إن أصلها هاء ، ومنه تصغيرها سنيهة

                                                            
  .103، ص  3، ج  مقاييس اللغة: ابن فارس   1
 .477، ص  1، ج فتح القدير : الشوكاني   2
 )سنو ( مادة   .317، ص  38، ج  التاج: الزبيدي   3
    501ص ,  13مج , اللسان : وابن منظور , .103، ص  2، ج  319، ص  1، ج  المفردات: األصفهاني ، الراغب   4

 )َسِنَه(مادة     
 .43ص: هاديوان  5
  . 317، ص  38ج :  لتاجا: الزبيدي   6
 )َسِنَه(مادة. 501، ص  13، مج اللسان  :ابن منظور   7
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  )الطويل(                                                          : يقول مجنون ليلى 

  1وأيام ال نخشى على اللهو ناهيا              ليلى والسنين الخواليا      تذكرتُ

  : ، منها تسعة عشر موضعاً) 19(ي مفرداً وجمعاً ف) سنة(وفي القرآن الكريم ورد االسم 

                    چڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ : قوله تعالى 

  )96:البقرة(

  )11: الكھف(                 چں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  چ : وقوله تعالى 

 : عام  •

على  َمَوْعَأ ر على غير ذلك وعاٌمكسََّي ، والُفة، والجمع أعوامْيوة وَصتْالحول يأتي على شَ: العام

  جرت، وعاومت : ، وعامت النجومآخر لَّكثر حمله عاماً وقَ: تعويماً  الكرُم َموَّ، وَعالمبالغة

في جميع  عاماً لعوم الشمسسمي العام : وقيل  ,2أي حملت سنة ولم تحمل سنة: النخلة 

  :، ويدل على معنى العوم قوله تعالى بروجها

  )40:يس (        چ   �  �  �  �  �ی     ی  يي    �     �   �  �  �    �   �  �چ  

  . 3كل واحد منهما باآلخر ُرسَّفَي، ُوالسنة: والعام 

  )الطويل(                                                        :قال النابغة الذبياني 

  4سابُع ، وذا العاُم وامٍْعَأ لستِة          ها   تُعرفْلها ، فَ آياٍت توهمتُ

، ، ولهذا يعبر عن الجدب بالسنةلذي يكون فيه الشدة والجدبكثيراً ما تستعمل السنة في الحول او

ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  چ  :ويدل على ذلك قوله تعالى. 5والعام بما فيه الرخاء والخصب

 )49:يوسف(                                                                 چہ  

  : تسعة مواضع ، منها ) 9(، مفرداً ومثنى في  ومعرفةً نكرةً) عام(وفي القرآن الكريم ورد اسم 

  ) 126:التوبة(           چڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ چ : قوله تعالى 

                                                            
 .226ص : ديوانه   1
 )عوم ( مادة    .432،  431، ص  12مج :  اللسان: ابن منظور   2
  .157ص :  المصدر نفسه  3
  .75ص : ديوانه   4
 .103، ص  2، ج  المفردات: الراغب   5



52 
  

                    چڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : وقوله تعالى 

  )14: لقمان(

 : شهر  •

  . 1"، من ذلك الشهرعلى وضوح في األمر وإضاءة الشين والهاء والراء أصل صحيح، يدل" 

  .2، وقيل إذا ظهر ووضح وقارب الكمال، سمي به لشهرته وظهورهقمُرال : والشهُر

  )الطويل(                                                      : مادحاًقال ذو الرمة  

  3بل الناس وهو نحيليرى الشهر ق         ما يستزيده  ِفْرالطَّ أجلى َحفأصَب

, مى الذي فرح حين ُردَّ إليه بصرهأي أن حالة من السرور حين يلقى الضيفان كحال األع

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  چ : وقال سبحانه  .رى القمر وهو هالل قبل الناسفأصبح ي

  )185:البقرة(                                           چٹ 

بالقمر وفيه عالمة ابتدائه وانتهائه ،  ُرَهشْ، وسمي بذلك ألنه ُيلمعروف من األياموهو العدد ا

  . 4هوُروشُ ٌرُهشْوالجمع َأ

  

  

  )الكامل(                                            : يصف اإلبل قال جرير 

  5عاالِن نَّهِاِلين بعد ِنَعِذوُح              رٍُهشَْأ لستِة ةًلََجْعضن ُمَهْجَأ

، منها واحد وعشرين موضعاً) 21(معاً في مفرداً ومثنى وج) شهر(وفي القرآن الكريم ورد اسم 

  :  وله تعالى الذي ذكرناه أنفاًموضع واحد جاء فيه اسم الشهر بمعنى القمر أو الهالل وهو ق

  )185:البقرة(                                                    چۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ چ 

  :، كقوله تعالى بمعنى العدد المعروف من األيامقى من مواضع ورد اسم الشهر فيها وما تب

                                                            
  .223، ص  3ج  ، المقاييس: ابن فارس   1
 )مادة شهر (   .432، ص  4، مج اللسان : ابن منظور   2
 .671، ص  1ط ) ت. د (أحمد بسج  ، دار الكتب العلمية ، بيروت : شرح : ديوان ذي الرمة   3
 )مادة شهر (    .263، ص  12، ج  التاج: الزبيدي   4
 .714، ص  2، ج  جمهرة أشعار العرب: القرشي   5
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  )4: المجادلة (                                چڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ چ  

  )36: التوبة (                          چۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ه چ : وقوله تعالى 

                                 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ :وقوله تعالى

  )2: التوبة(                                                                      

 : يوم  •

من طلوع الشمس إلى مقداره و .1"، هي اليوم الواحد من األيامكلمة واحدة: الياء والواو والميم"

 من طلوع الفجر الصادق إلى غروب تمام" أو هو.2ر إال على ذلكسَّ، وال يكُغروبها، والجمع أيام

بمعنى المطلق من الزمان ، كقولهم أنا : ويستعمل  .وهذا تعريف شرعي عند األكثر. 3" الشمس

  .4لوقت الحاضركذا ، فإنهم ال يريدون يوماً بعينه ، لكنهم يريدون ا ُلَعفَْأ اليوَم

   )3: المائدة(                چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ : ومنه قوله تعالى 

  

  )الطويل(                                            : بن زيد  ديِّوقول َع

  5في غد َرسََّيُيأن  الًْؤُس من اليومِ         ُهتَْعنَعسى سائل ذو حاجة إن َم

  

تلك أيام الهرج ، أي وقته ، وال يختص بالنهار : الوقت مطلقاً ، ومنه الحديث وقد يراد باليوم 

  . 6دون الليل

. 7، أي هو دهره كذلكؤس، فاليوم هنا بمعنى الدهرويوم ُب مٍْعيوم نُ: الدهر، ويوماه: واليوم 

                  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ : ومنه قوله تعالى  ،1ويستعمل بمعنى الدولة وزمن الواليات

  )140: آل عمران(                                                                                       

                                                            
  .159، ص  6، ج  المقاييس: س ابن فار  1
 )يوم ( مادة   .650، ص  12، مج  اللسان: ابن منظور   2
 .650، ص  مصدر سابق: قلعجي و قنيبي   3
 )يوم ( مادة       .143، ص  34، ج  التاج: الزبيدي   4
 .396، ص  34، ج  جمهرة أشعار العرب: القرشي   5
 .143، ص  34، ج  التاج :الزبيدي   6
  .650، ص  12، مج  اللسان: ابن منظور   7



54 
  

هو عالم بأيام العرب ، أي وقائعها ، وقد : األيام في معنى الوقائع ، يقولون : والعرب تقول 

  . 2الليالي ألن حروبهم كانت نهاراً خصوا األيام بالوقائع دون ذكر

  )الكامل(                                   : ر األنصار كُذْقال حسان بن ثابت َي

  3دانت لوقعتها جميع نزار                     صولةً صالوا علينا يوم بدرٍ

  )الوافر(                                                  :وقال عمرو بن كلثوم 

  4فيها أن ندينا َكنا الملْْيَصَع                      والٍِط رٍّلنا غُ وأيامٍ

  :وبه فسر بعض المفسرين قوله تعالى . 5وقد يراد باأليام العقوبات والنقم

                    چ ۇ  ۆ   ۆچ 

  ) 5: إبراھيم(

وفي اللسان أن . 6اهللا ُمَعفي هذه اآلية هو ِن" أيام اهللا"غير أن جملة المفسرين ذهبوا إلى أن معنى 

هم بنعم اهللا التي أنعم فيها عليهم ، وبنقم اهللا التي انتقم فيها ْرذكِّ: الفراء قال في معنى هذه اآلية 

خذهم : ن اآلخرين ، وهو في معنى نوح وعاد وثمود وغيرهم بالعذاب ، وبالعفو عقوم من 

  . 8يريدون التشنيع وتعظيم األمر: اليوم يومك : وقالت العرب في اليوم أيضاً .7بالشدة واللين

  )14: المرسالت(                                       چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       چ : ومنه قوله تعالى 

: المدثر(               چ    �  �  �  �چ : تعالى ، فيقال يومئذ ، كقوله ) إذ(مع " يوم"ويركب 

9(  

يقولوا  مبأوقات معدودة من باب المباعدة في حينئذ ، يومئذ ، وساعتئذ ، ول) إذ(والعرب تصل 

  . 9اآلنئذ ، ألن اآلن أقرب ما يكون في الحال

                                                                                                                                                                              
 .145، ص  34، ج  التاج: الزبيدي   1
  .145، ص  34، ج  التاج :الزبيدي   2
 .37، ص  1ج .  جمهرة أشعار العرب: القرشي   3
 .178، ص  شرح المعلقات: الزوزني   4
  .146، ص  34، ج  التاج :الزبيدي   5
 . 417، ص  7، ج  تفسير الطبري: الطبري   6
 .650، ص  12، مج  اللسان :ابن منظور   7
  . 146، ص  34، ج التاج : الزبيدي   8
 .371، ص  40، ج  التاج: الزبيدي   9
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رقاً بين النهار وهكذا نرى أن اللغويين يطلقون لفظ اليوم ويريدون به النهار ، علماً بأن هناك ف

فالنهار ليس في الحقيقة اسماً للوقت ، بل هو اسم للضياء المنفسح الظاهر لحصول "واليوم 

واليوم اسم لمقدار من األوقات يكون  .هالشمس ، بحيث ترى عينها أو معظم ضوئها ، وهذا حدُّ

، مبلغ ذلك ومقداره ، ت يوماً فأنت مؤقِّ تُْرِس: إذا قلت : فيه هذا السنة ، ولهذا قال النحويون 

سرت نهاراً أو النهار ؛ فلست  : سرت اليوم أو يوم الجمعة فأنت مؤرخ ، فإذا قلت: وإذا قلت 

بمؤرخ وال بمؤقت ، وإنما المعنى سرت في الضياء المنفسح ، ولهذا يضاف النهار إلى اليوم ، 

  . 1"سرت نهار يوم الجمعة: فيقال 

مل الليل والنهار والذي يتكون من أربع وعشرين ساعة زمنية وهو ما يش: وهناك اليوم الفلكي " 

واصطلح علماء الفلك على اعتبار بدء اليوم الفلكي من . بالقياس الزمني المستعمل لدنيا اآلن

وقت وجود الشمس بخط الزوال في الظهيرة ، وانتهائه في الوقت نفسه من اليوم التالي ، أو من 

   .2"نصف الليل إلى نصف الليل 

  : أسماء فصول السنة: 4م 

  شتاء ، صيف 

  : شتاء  •

خالف الصيف ، : منة وهو الشتاء  والحرف المعتل أصل واحد لزمان من األزالشين والتاء " 

  . 3" وهي الشتوة ، بفتح الشين

  )البسيط(                                         : قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر 

  اِفجََّو غيرِ ٍتْبوفي المزاحف ثَ                تْلََزنَ ةٌَوتْشَ أبي اليتامى إذا ما

  4طرب غير مض: غير وجاف , الشجاع : الثبت , مزاحف الجيش للحرب : المزاحف 

                                                            
 –دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ) ط. د (محمد إبراهيم سليم : ، تحقيق  معجم الفروق اللغوية: العسكري، أبو هالل  1

  .273م ، ص  1998القاهرة 
 blogs.najah.eduالموقع اإللكتروني ,  )بحث( مصطلح اليوم ودالالته في القرآن الكريم: عبد اهللا ، عودة عبد عودة   2
 .245، ص  3، ج  مقاييس اللغة: ابن فارس   3
  .83ص : ديوانها   4



56 
  

اسم الثني  أحد أرباع السنة ، والسنة عندهم: الشتاء معروف :  وقد ورد في األزمنة واألمكنة 

فبدؤوا بأول السنة أول الشتاء ألنه ذكر والصيف أنثى ثم  :نصفين  موهاّسعشر شهراً ، ثم قَ

ثالثة أشهر والربيع ثالثة  أوله والربيع آخره ، فصار الشتويُّ ويُّتَفالشَّ: جعلوا الشتاء نصفين 

  ." 1أشهر ، وجعلوا الصيف ثالثة والقيظ ثالثة

                    چٻ  ٻ  پ  پ     چ : قال تعالى 

  )2: قريش(

  . 3أجدبوا في الشتاء: وشتا القوم يشتون. 2دخلنا في الصيف: انفْ، وأَصنا في الشتاءلْدخَ: انَْيتَشْوَأ

  )البسيط(                             : قالت الخنساء أيضاً في رثاء أخيها صخر 

  4اُرحَّوإن صخراً إذا نشتو لنَ               وإن صخراً لحامينا وسيدنا   

: قوله تعالى: ذكرناه آنفاً، وهوهو الذي  ،واحد وقد ورد اسم الشتاء في القرآن الكريم في موضع

                    چٻ  ٻ  پ  پ     چ 

  )2: قريش (

 : يف ص •

، واآلخر أحدهما يدل على زمان: فاء أصالنصاد والياء والال "ورد في معجم مقاييس اللغة أن

  . 5"، وهو الزمان بعد الربيع اآلخرالصيف: فاألول. ل على ميل وعدوليد

  6"، وهو واحد فصول السنة هو بعد الربيع األول، وقبل القيظ: " الجوهري، عن وفي اللسان

ام الناس بالعراق ميه عوالفصل الذي تس: الصيف عند العرب: " وفي التاج عن األزهري 

، ثم بعده فصل الخريف ، والفصل الذي يليه عند العرب القيظوخراسان الربيع، وهو ثالثة أشهر

  .، والجمع أْصيافٌ وُصيوفٌثم بعده فصل الشتاء

  

                                                            
  169ص ,1ج ,  األزمنة واألمكنة:المرزوقي   1
  )شتا ( مادة  .421، ص  14، مج  اللسان: ابن منظور   2
  )" شتو ( مادة  .350، ص  38ج  التاج ،: الزبيدي   3
 . 46ص : ديوانها   4
 .326، ص  3، ج  المقاييس: ابن فارس   5
 )صيف ( مادة  .201، ص  9، مج  اللسان :ابن منظور   6
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  . 1أو الذي يقع بعد فصل الربيع ,المطر الذي يجيء في الصيف: فُ والَصيِّ

  )الطويل(                                                         :قال مجنون ليلى 

  2؟ وماذا ُيَرّجى من ربيعٍ سقى نجدا       سقى اهللا نجداً من ربيعٍ وَصيٍِّف    

دخلوا في الصيف ، وصاف بالمكان : ، وأصاف القوم أي حار، وليلة صائفة كذلك: ويوم صائف

  .4ت ، إذ كثر بها مطر الصيفمستأخرة المنب: وأرض مصياف . 3أي أقام به الصَّْيفَ

وفي القرآن الكريم ورد اسم الصيف في موضع واحد وهو الذي ذكرناه في موضع الشتاء ، 

  )2: قريش (                                    چٻ  ٻ  پ  پ     چ : قوله تعالى 

  :أسماء اليوم الزمنية :  5م 

  . أمس ، غد ، اليوم

 : أمس  •

  . 6"، أو ما في حكمه في إرادة القرب 5يومك الذي أنت فيه بليلة هو اليوم الذي قبل" 

ُينَكَّر أو ُيَعرَّف ، وربما بني على الفتح ،  أنوهو من ظروف الزمان ، مبني على الكسر إال " 

كل غٍد صاِئٌر : أمس أو َعرَّفتها باأللف والالم أو أضفتها أعربتها فتقول في التنكير  تَْروإذا نكَّ

  . 7كان أمُسنا طيباً ، وكان األمس طيباً: تقول في اإلضافة ومع الم التعريفأمساً ، و

  )الطويل(                                                      : قال حاتم الطائي 

  8كذاك الزماُن بيننا يتردَُّد           هلِ الدهُر إال اليوُم أو أمسِ أو غٌد 

  )الطويل(                                 : علقته وقال زهير بن أبي سلمى في م

  1ولكنني عن ِعلْمِ ما في غٍد َعمِ        واعلم ما في اليوم واألمسِ قَْبلَُه  

                                                            
  )صيف ( مادة  .43، ص  4، ج  التاج :الزبيدي   1
  .93ص : ديوانه   2
  .200، ص  9ج ، م اللسان: ابن منظور   3
  .44، ص  24، ج  التاج :الزبيدي   4
 ) َأمس ( مادة  . 406، ص  15ج :  التاج: الزبيدي   5
 –، دار الكتب العلمية ، بيروت  1، تحقيق أحمد شمس الدين ، ط  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطي   6

  .138، ص  2م ، ج  1998لبنان 
  )َأمس ( مادة    .10،  8، ص  6، مج  اللسان: ابن منظور   7
 .13ص : ديوانه   8
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  . 2، وُأُموٌس ، وآماٌس ٌسُمآ: وَجْمُع أمسِ 

 وفي القرآن الكريم لم يرد هذا االسم إال معرفاً بأل ، مجروراً بحرف الجر الباء ، وذلك في

  :أربعة مواضع ، منها موضع واحد في سورة يونس ، وهو قوله تعالى 

  )24:يونس (                                                                چ  �    �  �    �چ 

  . 3أن المراد من أمس هنا الوقت القريب "فتح القدير " ورد في  وقد 

  : ص ، منها والمواضع الثالثة األخرى في سورة القص

 )18:القصص(                                 چ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہچ : قوله تعالى 

  .4أن المراد باألمس هو اليوم السابق لليوم الحاضرالطبري  وفيها ذكر

 : غد  •

أصله غَْدٌو ، حذفوا : وغٌَد . 5" الغين والدال والحرف المعتل أصل صحيح يدل على زمان" 

ثم . 6، ويدخل فيه األلف والالم للتعريف والغَُد هو اليوم الذي يأتي بعد يومك الواو بال ِعَوضٍ

  . 7توسعوا فيه حتى أطلق على البعيد المترقب

  )الكامل(                                                    : قال النابغة الذبياني 

  8الغراب األسودوبذاك خبرنا              زعم البوارح أن رحلتنا غداً   

قوله تعالى حكاية عن إخوة : رآن الكريم في خمسة مواضع ، منهافي الق) غٌَد(السم  اوقد ورد

  ) 12:  يوسف(                    چ  �  �      �  �ۉ  ې  ې  ې  ې  چ يوسف 

  .9ٍيوم غدفيها هو " غداً "أن معنى  "صفوة التفاسير " فقد ورد في 

                                                                                                                                                                              
  .123ص  ,شرح المعلقات: الزوزني   1
  . 407، ص  15، ج  التاج :الزبيدي   2
  . 615، ص  2، ج فتح القدير: الشوكاني   3
 . 47ص،  10مج ،م 1999لبنان  –، دار الكتب العلمية ، بيروت  3، ط  تفسير الطبري: الطبري ، محمد بن جرير    4
  .415، ص  4، ج  المقاييس: ابن فارس   5
  )غدو ( مادة   .117، ص  14، مج  اللسان: ابن منظور   6
  )غدو ( مادة        .147، ص  39، ج  التاج :الزبيدي   7
  .38ص : ديوانه   8
  .38، ص  2، ج صفوة التفاسير : الصابوني   9
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                    چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ڀ  ٺ چ : وقوله تعالى 

                    چڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ : وقوله تعالى  .1ليوم القيامة: أي    )18: الحشر(

  )23: الكھف (

 2أي فيما يستقبل من الزمان

 .)أسماء السنة وأجزائها(ورد بيان داللته الزمنية في : اليوم  •

  

  : أسماء أيام األسبوع :  6م 

  . جمعة ، سبت

 : جمعة  •

، سمي الجتماع الناس كةم: ، وجمع"ل واحد، يدل على تضامِّ الشيءالجيم والميم والعين أص"

: فرقة ، والجمع صنف من التمر مختلط من أنواع مت: تأليف المتفرق ، والجمع : والجمع  3."به

   4.أيام منى: يوم عرفة ، وأيام جمع : جماعة الناس ، ويوم َجْمعٍ 

  )الطويل (                                                    :قال أبو ذؤيب الهذلي 

  بالسَّْحل َجْزداً يبتغي الِمفأصبح راْ          إلى منى  مَّفبات بَِجْمعٍ ، ثم تَ

  5 الدراهم : السحل , العسل : المزج , رائداً: رأداً , ة المزدلف: جمع 

جمعة : إذا حملت أول ما تحمل ، وقدر جامع وجامعة وجماٌع أي عظيمة ، ويقال : وأتاٌن جامع 

من تمر بالضم أي قُْبَضةٌ منه ، ويوم الجمعة بالضم لغة بني عقيل ، وبضمتين ، وهي 

   6.الفصحى

  )9: الجمعة (چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      چ : قوله تعالى : وفي اللسان 

                                                            
     ، 3، ج)ت.د(لبنان  –، بيروت ، دار الكتاب العربي) ط. د (آن الجليل تفسير القر: النسفي ، أبو البركات عبد اهللا   1

 .506ص   
 .286، ص  2ج : المصدر نفسه   2
 . 479، ص  1، ح مقاييس اللغة : ابن فارس   3
 ) جمع ( مادة  . 451، ص  20، ج التاج : الزبيدي   4
 41ص , 1ج, 1995,القاهرة , المصرية  دار الكتب,  2ط , أحمد الزين :تحقيق :  ديوان الهذليين  5
  . 457، ص  20، ج  التاج: دي الزبي  6
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خفيف ، فمن ثقل أتبع الضمة خففها األعمش وثقل عاصم وأهل الحجاز ، واألصل فيها الت

 –بفتح الميم  –وها بالتثقيل ، والذين قالوا الجمعة ومن خفف فعلى األصل ، والقراء قرأ، الضمة

يقال رجل ُهَمَزة ، وهو الجمعة بالتسكين ،  ذهبوا بها إلى صفة اليوم أنه يجمع الناس كما

والجمعة بالضم والجمعة بالفتح وهو يوم الَعروبة ، سمي بذلك الجتماع الناس فيه ، ويجمع على 

ولم تسمَّ الَعروبة الجمعة إال مذ جاء اإلسالم ، وأول من سماها الجمعة كعب بن . ُجُمعات وُجَمعٍ

صلى اهللا عليه  –اليوم فيخطبهم ، ويذكرهم بمبعث النبي لؤي ، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا 

: روي عن ثعلب : " وفي التاج . 1ويعلمهم أنه من ولده ، ويأمرهم باتباعه واإليمان به –وسلم 

إنما : وقال أقوام". في دار الندوة  قصيإنما سمي يوم الجمعة ، ألن قريشاً كانت تجتمع إلى  

رضي اهللا  –الجتماعهم في المسجد وروي عن ابن عباس سميت الجمعة في اإلسالم ، وذلك 

وفي . 2أنه قال إنما سمي يوم الجمعة ، ألن اهللا تعالى جمع فيه خلق آدم عليه السالم –عنهما 

 .الموضع الذي ذكرناه آنفاً، فحسبالقرآن الكريم ورد هذا االسم في 

 : سبت  •

: السبت: " وفي المفردات للراغب. 3" السين والباء والتاء أصل واحد يدل على راحة وسكون" 

 ، ألن اهللا تعالى ابتدأ، وسبت شعره َحلَقَُه، وقيل سمي يوم السبتقَطََعُه: القطُع، ومنه َسَبتَ السير

يوم السبت  ، فقطع عملهبخلق السماوات واألرض يوم األحد، فخلقها في ستة أيام كما ذكره

                    چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋچ : الى، وقوله تعصار في السبت: فسمي بذلك، وسبت فالن

  )163: األعراف (

 يوم ال: معناه ال يقطعون العمل، وقيل: ن، قيليوم قطعهم للعمل ويوم ال يسبتو: يوم سبتهم: قيل 

  . هما إشارة إلى حالة واحدة، وكاليكونون في السبت

" :وفي اللسان . 4"ترك العمل فيه : أي  )124: النحل(  چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳچ :وقوله

سبتاً ، ألن اهللا الراحة ، والسبت من أيام األسبوع ، وإنما سمي السبت من أيام األسبوع : السبت

                                                            
  ) جمع ( مادة      58ص ,  8مج ,  اللسان: ابن منظور  1
  .458، ص  20، ج  التاج: الزبيدي   2
  .1240، ص  3، ج  المقاييس: ابن فارس   3
  286ص ,  1ج ,  المفردات: الراغب  4
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ُأِمَر فيه بنو إسرائيل بقطع : خلَْق األرض ، ويقال  تعالى ابتدأ الخلق فيه ،وقطع فيه بعض

تاً ، ألن الخلق كان من يوم األحد إلى يوم الجمعة سْب وإنما سمي:األعمال وتركها ، وفي المحكم 

أمر بني سمي السبت ألن اهللا تعالى  ":وأخطأ من قال .1"، ولم يكن في السبت شيء من الخلق 

عز وجل السموات واألرض في ستة أيام آخرها يوم الجمعة  ، وخلق هوإسرائيل فيه باالستراحة

، ألن اهللا تعالى وتقدس ال يوصف م السبتو، ثم استراح وانقطع العمل ، فسمي السابع ي

ويذهب اليهود إلى االعتقاد بأن اهللا خلق السموات واألرض في ستة .2"باالستراحة، ألنه ال يتعب

بوا إليه دليل على جهلهم بحقيقية األلوهية ، وانحراف أيام واستراح في اليوم السابع ، وما ذه

ألن ذلك محال على من اتصف بالكمال وتنزه ، باالستراحةيوصف  عقيدتهم ، فاهللا سبحانه ال

  : ولذلك رد اهللا عليهم بقوله .3عن العيب  النقص

  )38: ق (          چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ    چ 

   - إضافة إلى ما ذكر - ، منهاعستة مواض) 6(لكريم ورد هذا االسم بهذا المعنى في وفي القرآن ا

  )65: البقرة(                                 چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    چ : قوله تعالى 

  

  

  

  

  

  : أسماء أجزاء اليوم :  7م 

ظهيرة ، حى ،ض صريم ،أصيل ، إبكار ، بكرة ، سحر ، إشراق ، إصباح ، صباح ، صبح ،

  . فلق ، ليل ، نهار، غداة ، غدو ، غسق ، فجر ، عشاء ، عشي

 : أصيل  •

                                                            
  )السبت ( مادة   .38، ص  2مج ،  اللسان: ابن منظور   1
  . 38ص :  المصدر السابق  2
  .10،  9، ص  مصدر سابق: عبد اهللا ، عودة   3
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أساس الشيء، : ضها من بعض ، أحدها الهمزة والصاد والالم ثالثة أصول ، متباعد بع" 

الوقت بعد العصر : ، وهو األصيل  1" ما كان من النهار بعد العشي: ، والثالث الحية: والثاني

دخلنا في األصيل ، ولقيته : وآصلنا  . 2ُأُصٌل وآَصاٌل وُأْصالن وَأَصاِئل: ه إلى المغرب وجمع

  . 3إذا لقيته بالعشي: ُأَصْيالناً 

  )الطويل(                                                 :يقول أبو ذؤيب الهذلي 

  4صائلوأقعد في أفيائه باأل                لعمري ألنت البيت ُأكرُم أهله   

سبعة مواضع ، منها ) 7(وقد ورد هذا االسم مفرداً وجمعاً بهذا المعنى في القرآن الكريم في 

  )42: األحزاب(                                          چ    �    �  �چ : قوله تعالى 

  )37:النور()ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ     �  �    �  �    �  �چ :وقوله تعالى 

 : إبكار ، بكرة  •

أول الشيء وبدؤه، والثاني : ه فرعان هما منه، فاألولالباء والكاف والراء أصل واحد يرجع إلي

: ويجمع . 6، وهي الغَداةفهو الُبكْرة) أول الشيء وبدؤه( أما األول. 5، والثالث تشبيهمشتق منه

. الخروج في ذلك الوقت: يركبوالتَّ، والُبكور بكار كاإلصباحهي اإل: والُبكَْرةُ.7ُبكَراً وأبكاراً

                    چں  ڻ  ڻ  چ :، وقوله تعالى)َأْبكََر(ر ، وعند سيبويه أنه مصدل في ذلك الوقتالدخو: واإلبكار

  ) 41: آل عمران (    

والباكور والباكر من المطر ما جاء في . يدل على الوقت وهو الُبكْرة –هو فعل  –جعل اإلبكار  

  . 8أول الوسمي ، وباكورة الثمرة منه

  )الخفيف(                                                       : قال قيس ابن ذريح

                                                            
 .110، ص  1، ج المقاييس  ابن فارس ،  1
 )أصل ( مادة  .449،  27، ج التاج الزبيدي ،   2
 )أصل ( مادة   .16، ص  11، مج  اللسان: ابن منظور ، جمال الدين   3
 . 141، ص  1ج : الهذليين ديوان   4
 .287، ص  1، ج  المقاييسابن فارس  ،   5
 .287ص : المصدر نفسه   6
  )بكر(مادة  . 76، ص  4،  مج  اللسان:جمال الدين : ابن منظور   7
 )بكر( مادة  .238،  236، ص  10، ج التاج   الزبيدي ،  8



63 
  

  1 براحا هٌنرتَطيع ُمولن يْس                  رواحا  أم تروح غداً باكُرتُ

  .2أْبكَُر من الغُراب: وتقول العرب في المثل 

  )البسيط(                                     :  يصف الثور الوحشي  وقال النابغة الذبياني

  نباتُ غيٍث من الوسمي مبكار            ُمجرَّسٍ ، َوِحٍد ، َجْأبٍ  أطاع له      

قرآن الكريم في في ال )اإلبكار(وقد ورد , 3صلب شديد:جأب, خائف من جرس اإلنسان :مجرس

  )41: آل عمران( چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ :قوله تعالى: موضعين اثنين هما

                    چگ  گ  گ  گ     ڳ  چ : وقوله تعالى 

  )55: غافر(

  :فقد وردت في سبعة مواضع، منها) بكرة(أما 

    )38: القمر(                                   چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  چ : قوله تعالى

 : َسَحر •

خَْدٌع وشبهه، : األعضاء، واآلخرعضو من : أحدها: والراء أصول ثالثية متباينة السين والحاء" 

وقيل هو . وهو آخر الليل قبيل الصبح. 4" ُ وقت من األوقات ، وهو السََّحُر والسُّْحَرة: والثالث

  .5، والجمع أسحارثلث الليل اآلخر إلى طلوع الفجر من

  )الطويل(                                                      : تقول الخنساء 

  6رك ما قد بدا لياخْبهلم كذا ُأ      أال أيها الديك المنادي بُسْحَرٍة   

   )34: القمر(       چڇ         ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   چ : ه كما قال تعالى تَفَْرسحر َص تَْرفإذا نكَّ" 

فعلتُ هذا َسَحَر يا فتَى ، وكأنهم في تركهم : فقالوا  ه ،إذا ألقت العرب منه الباء لم يجروف

لما حذفت منه األلف والالم وفيه إجراءه أن كالمهم كان فيه باأللف والالم ، فجرى على ذلك ، ف

                                                            
,   م  2004لبنان _ بيروت ,  عرفة للطباعة والنشر والتوزيعدار الم,  2ط , المصطاوي عبد الرحمن : شرح : ديوانه  1

 .65ص    
  .209، ص  1، ج  جمهرة األمثال: العسكري ، أبو هالل   2
  .50ص :     هديوان  3
  .138، ص  3، ج  المقاييس ابن فارس ،  4
  )سحر (مادة  .512، ص  11، ج  التاج الزبيدي ، 5
  119ص :  هاديوان  6
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وقد ورد هذا االسم في القرآن الكريم مفرداً في موضع واحد ، وجمعاً في . 1"رفصا لم يمنيته

                    چچ    چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ     چ : قوله تعالى : موضعين اثنين 

  ) 34:القمر (

  )18: الذاريات(                                              چگ  گ  گ        چ : وقوله تعالى 

 : شراق إ •

: وشرقت الشمس تُشْرِقُ شَروقاً وشْرقاً  .الشين والراء والقاف أصل واحد يدل على إضاءة وفتح"

انبسطت وأضاءت ، وأتيته حين شرقت الشمس : وتقول أتيته حين أشرقت الشمس أي . 2"طلعت

  . 3طلعت: أي 

  )السريع(                                              : يقول المهلهل بن ربيعة 

  4الشروق انبالجِ اً مثَلمنبلج               عن وجهه مسفراً   فانفرجتْ

تقديد اللحم ، وهو من الفتح ، وأيام : ال أفعل ذلك ما ذَرَّ شارق أي طلع ، والتشريق : ويقولون

، الشاة شََرقَاً إذا شق ُأذُنَها، وشرق لحوم األضاحي تشرَّقُ فيها للشمسالتشريق سميت بذلك ألن 

  . 5أزهى ولَوَّن بُحمرة: وشََرقَ النخل

أقصى : أحد المشرقين؛ ) 17:الرحمن (چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : المشرق ، وقوله تعالىاسم الموضع و

  .6ما تشرق منه الشمس في الصيف وأقصى ما تشرق منه في الشتاء

جمع ألنه أريد أنها تشرق كل يوم من موضع " فال أقسم برب المشارق والمغارب " وقوله 

في القرآن الكريم في موضع ) إلشراقا(وقد ورد االسم . 7وتغرب من موضع إلى انتهاء السنة

                                                            
  )سحر ( مادة  .350، ص  4، مج اللسان  :ابن منظور  1
 .204، ص  3، ج المقاييس  :ابن فارس   2
م ،  1998، مكتبة لبنان ، بيروت  1فخر الدين قباوة ، ط : ، تحقيق كتاب األلفاظ : ابن السكيت ، يعقوب بن إسحاق   3

  .308ص 
  .461، ص  2، ج جمهرة أشعار العرب : القرشي ، أبو زيد محمد   4
  )شرق ( مادة  .502،  494، ص  25، ج  التاج: بيدي الز  5
  )شرق ( مادة  .174، ص  10، مج اللسان :ابن منظور   6
  .174، ص  10مج :  المصدر نفسه  7
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                    چٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    چ :واحد ، في قوله تعالى 

  )18: ص(

 : صباح ، َصباح ، صبح إ •

، وهو لون من األلوان أصله الحمرة وسمي الصبح ء أصل واحد مفردصاد والباء والحاال" 

نقيض المساء ، والجمع :  الفجر ، والصََّباُح: أول النهار ، والصُّْبُح : والصُّْبُح . 1"صبحاً لحمرته

  2.دخلوا في الصباح: ح ، وأصبح القوم بحةُ والصَّباُح واإلْصباح والُمَص، وهو الصبيأصباٌح

  )الخفيف(                                                          :يقول األعشى 

  3حين أغدو مع الصباح ظاللي              فلقد كنت في الشباب أباري   

  )البسيط(                                                       : ويقول النابغة 

  4ر الصبح عنه أي إسفاروأسف          تهحتى إذا ما انجلت ظلماء ليل

وكل ما أكل أو , ما شرب بالغداة فما دون القائلة ما ُحِلَب من اللبن بالغداة ، أو: والصَّبوح 

  5.شرب غدوة ، وهو خالف الغَبوق

  )الوافر(                                                     : قال النابغة الذبياني 

  على األعداء يغتبق القراحا            ومن تقْلُل حلوبته وينكُل   

في موضع  وقد ورد اسم اإلصباح في القرآن الكريم 6.الماء المحض : القراح , يجُبن: ينكُل 

 ) 96: األنعام (                           چٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  چ :واحد ، في قوله تعالى 

  �   �  �  �  �چ : وله تعالى وذلك في ق. في موضع واحد أيضاً) صباح(اسم  كما ورد 

: قوله تعالى: خمسة مواضع، منها ) 5(في ) الصبح(د اسم في حين ور )177: الصافات( چ  �

  )34: المدثر (                                                           چ     �  �  �چ 

 صريم •
                                                            

 .328،ص 3، جالمقاييس:ابن فارس   1
  )صبح (مادة  .505، ص 2، مج اللسان: ابن منظور   2
  .230،ص   1، ج جمهرة أشعار العرب: القرشي   3
  .192ص: المصدر السابق  4
  .518، ص  6، ج التاج :الزبيدي   5
 .30ص: ديوانه   6
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ويقال صرمته صرماً بالفتح، وهو  الصاد والراء والميم أصل واحد صحيح مطرد، وهو القطع،" 

: وصرم فالنا صرما إذا قطع كالمه، وصرم النخل والشجر إذا جّزه، والصريمة 1."المصدر

األرض المحصود : الصرائم، والصريمة: األمر وإحكامه، والجمع ُعطْالعزيمة على الشيء وقَ

  . 2السيف القاطع، والجمع الصوارم: زرعها، والصارم

  . الليل، يتصرم كل منهما اآلخر، فهو ضد: الصبح، والصريم: الصريم: "  قد ورد في التاجو

  )الوافر( :                                                     عمرو أنشد أبو

  ريمُ َص عن ليلٍ فما ينجاُب             البهيُم ُنْوالَج َكل ليلُتطاَو               

  .3"أراد به النهار

  )الطويل(                                          :بن أبي سلمى وقال زهير

  .4عواذله عوداً لديه بالصريمِقُ           هُ دوةً فرأيتُغُ عليِه بكرتُ              

  .5أي صارت سوداء كالليل، الحتراقها  )20:  القلم(  چڤ  ڤ             ڤ  چ : وقوله تعالى

  .لقرآن الكريم في هذا الموضع فقطوقد ورد هذا االسم في ا

 : ضحى  •

امتداد : الضاد والحاء والحرف المعتل أصل صحيح واحد يدل على بروز الشيء ، فالضَّحاُء " 

  وهو الضحى والضَّْحُو والضَّْحَوةُ والضحيَّة على . 6" النهار ، وذلك هو الوقت البارز المنكشف

  

   7.من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار :ارتفاع النهار ، والضحى :  يِةمثال العشَّ

  )الطويل(                                                     : قال حسان بن ثابت 

  1ماتقطر الدِّ فنا من نجدٍةوأسياُ           ر يلمعن بالضحىغُّت الُلنا الجفناُ

                                                            
  344.، ص3، جالمقاييس: ابن فارس 1
 ) صرم ( مادة  .498،497، ص 32ج التاج،: الزبيدي 2
 499.ص: المصدر نفسه 3
  .91ص :ديوانه 4
  .364، ص2، جالمفردات: الراغب 5

  . 392 ، 391، ص 3، ج  المقاييس: ابن فارس 6 

  )ضحا ( مادة  .474، ص  14،  مج  اللسان: ابن منظور  7 



67 
  

ضحيَّة بذلك ألن الذبيح في وسميت األضحية وال  2"ألذ من نومة الضحى : " وفي المثل العربي 

) أل(نكرة ومعرفة بـ ) الضحى(وقد ورد اسم  3.ذلك اليوم ال تكون إال في وقت إشراق الشمس

  : ستة مواضع في القرآن الكريم منها ) 6(واإلضافة في 

  )9: األعراف (چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ   چ : قوله تعالى  - 

  )2 ، 1: الضحى(                                     چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ : وقوله  - 

                    چٱ  ٻ    چ : وقوله  - 

  )1: الشمس (

 : ظهيرة  •

الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز ، من ذلك ظهر الشيء يظهر " 

واألصل في ذلك كله ,بالظهيرة  هرِو ظاهر ، إذا انكشف وبرز ، ولذلك سمي وقت الظُّظهوراً فه

  4." ظَْهُر اإلنسان وهو خالف بطنه وهو يجمع البروز والقوة

ساعة الزوال ، أي زوال الشمس من كبد السماء وهو اسم لنصف النهار ، : الظهيرة والظُّْهر 

ي القيظ حين تكون بحيال رأسك وتركد ال تريد وهو شدة حرها ف 5.وسمي به من ظهيرة الشمس

أتاني مظهراً أي : ويقال أظهر القوم إذا ساروا في الظهيرة أي وقت الظهر ، يقال  6.أن تبرح

  )الطويل(                                          : جعدة  ييقول نابغة بن 7.في الظهيرة

  8ظهِراأراها مع الصبح الكواكَب ُم           دَّاً من شراحيل بعدما  َعأَرْحنا َم

                                                                                                                                                                              
  .79، ص  1، ج جمهرة أشعار العرب: القرشي  1
 .149، ص  1، ج جمهرة األمثال: العسكري  2
  .392، ص  3ج  المقاييس،:  ابن فارس  3
 . 471، ص  3، ج  المصدر نفسه: ابن فارس   4
 )ظهر ( مادة  .527، ص  4، مج  اللسان: ابن منظور   5
 .309، ص كتاب األلفاظ : ابن  السكيت   6
 )ظهر ( مادة   .489،  488، ص  12، ج التاج : الزبيدي   7
  .629، ص  2، ج جمهرة أشعار العرب : القرشي   8
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ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    چ : في القرآن الكريم في موضع واحد ، في قوله تعالى ) الظهيرة(وقد ورد اسم 

                    چ �ې        ې  ې  ې  

  )58: النور(

 : ِعشاء ، َعشّي ، َعِشيَّة  •

ل أصل صحيح يدل على ظالم ، وقلة وضوح في الشيء ، ثم ين والحرف المعتالعين والش" 

أول الظالم ، وقيل هو من صالة المغرب إلى : من ذلك الِعشاء وهو  1." فرع منه ما يقاربهتي

  2.المغرب والعتمة: العتمة ، وجمعه أعشية ، والعشاءان 

  )  الطويل(                                                               :تقول الخنساء 

  ُيرى قِلقاً تحت الرحالة أهضما                 فآبت ِعشاًء بالنِّهابِ وكُلُّها    

جمعها (والَعِشيُّ والَعِشيَّةُ  3الضامر البطن : واألهضم , السرج : الرحالة , رجعت : آبت 

بين زوال الشمس إلى وقت غروبها ، فإذا  آخر النهار ، ويقع العشيُّ على ما) : َعِشّيات وَعشَايا

     4.غابت الشمس فهو الِعشاء

  )  الطويل(                                               : يقول أبو خراش الهذلي 

  5سلمتَ وما إن كدتَ باألمس تسلم    تقول ابنتي لما رأتني عشيةً    

  )  الطويل(                                                  : ويقول متمم بن نويرة 

  أروعا العشياِت بطانر ِمَيفتى غَ         هال تحت ردائه نْالِم َبيَّلقد غَ

ال يأكل : وغير مبطان العشية, رجل ألقى ثوبه على مالك اخي متمم بعد قتله ليستره: والمنهال

فهو ليوم  عشيةَ: إذا قلتلنهار ، فآخر ا: )بال هاء(وقيل العشيُّ  6في أخر نهاره انتظارا للمضيف

وَعِشّياً غير ) بال هاء(ه َعشيَّ غٍد ه العشيةَ ليومك ، وأتيتُه عشيةَ وعشيةً ، وأتيتُئتُواحد ، يقال جِ

                                                            
 .322، ص  4، ج المقاييس  :ابن فارس   1
 )عشا(مادة   .60، ص  14، ج اللسان  :ابن منظور   2
 .108ص :  هاديوان  3
 )عشي ( مادة  .46، ص  39، ج  التاجالزبيدي ،   4
  .148، ص  2ج :   ديوان الهذليين  5
 .594، ص  2ج  ,المصدر السابق :القرشي   6
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التي ال تبصر أمامها ،  العشواُء ظلماؤه ، والناقةُ: الليل  وعشواُء. 1مضاف إذا كان للمستقبل

  . 2هد مواضع أخفافهاط بيدها كل شيء ، وال تتعخبِفهي تَ

  )الطويل(                                       :يقول زهير بن أبي سلمى في معلقته 

  3فيهرمِ ، ومن تخطئ يعمَّْر ُهتِْمتُ           ْبِصمن تُ ط عشواَءْبالمنايا خَ رأيتُ

  : في القرآن الكريم في موضعين اثنين ، أحدهما ) عشاء(وقد ورد اسم 

                    چٿ   ٿ  ٹ  ٹ         چ : لى قوله تعا

  )16: يوسف(

  : عشرة مواضع ، منها ) 10(، ونكرة في ) أل(فقد ورد معرفاً بـ ) عشّي(أما اسم 

  )41: آل عمران(               چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    چ : قوله تعالى 

  )  11: مريم(                          چ     �  �  �  �ې  ې  چ : وقوله تعالى 

  : موضع واحد في قوله تعالى في ) عشية(في حين ورد اسم 

: النازعات(                                       چ     �     �  �      �  �  �  �  �     �چ 

46   (  

 : غُُدّو غداة ،  •

) غدا َيغْدو غُُدّواً(من ذلك الغدو . الغين والدال والحرف المعتل أصل صحيح يدل على زمان" 

والغدوة بالضم البكرة ، ما بين . 4" جمع الغُدوة غُدًى ، وجمع الغَداة غََدواتوالغُْدَوةُ والغَداةُ ، و

صالة الفجر وطلوع الشمس والغداة كالغدوة ، وغدوة من يوم بعينه غير مصروفة ألنها معرفة ، 

السحابة تنشأ غدوة ، والغداء طعام الغدوة ، : والغادية . وإذا لم تقصد التعيين صرفتها ألنها نكرة

  . 5خالف العشاء وهو

  )حدثالم(                                        : قال عبيد بن األبرص 

                                                            
 .45، ص  39ج التاج ، : الزبيدي   1
 .44، ص  39ج : نفسه المصدر   2
    م ،  2004د الفاضلي ، المكتبة العصرية ، بيروت محم: ، تحقيق شرح المعلقات السبع : الزوزني ، عبد اهللا بن أحمد   3

 .124ص      
 .415، ص  4، ج  المقاييس: ابن فارس   4
 )غدو ( مادة   .144، 143، ص  39، ج  التاج :الزبيدي   5
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  وبُبوصاحبي بادٌن خَ             مشيحاً  دوةًته غُُعطْقَ

  1وهو ضرب من السير , كثير الخبب : خبوب , سمين : بادن , المشمر : المشيح 

  )   الوافر(                                                 : الهذلي  خُلوقال المتنِّ

  2إلى اشمطاط منَك سلمى      وأضحى الرأُس وما أنت الغداة وذكُر

: النور( چ  �    �چ  :وقوله تعالى وة ،ْدجمع غُ دوُّواالغتداء فهو نقيض الرواح والغُ وُّغُدوأما الُ

  . 3أي بالغدوات معبراً بالفعل عن الوقت )36

  )الخفيف(                                                    : قال األعشى

  4واآلصال وُُّدقائماً بالغُ                 ضيعُِم وقيامي عليه غيَر

  : في موضعين اثنين ) الغداة(وقد ورد اسم 

  ) 52: األنعام (                     چ  �   �  �  �  �   �  �چ : في قوله تعالى 

  )28: الكھف(                چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ : ى وقوله تعال

  : قوله تعالى : فقد ورد معرفة ونكرة في أربعة مواضع منها ) الغُُدّو(وأما اسم 

  ) 15: الرعد(                  چڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    چ 

  )  46: غافر(                                   چ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹچ : وقوله تعالى 

 : غسق  •

الليل ، ويقال  :والغاسق الظلمةُ:  قَُسالغين والسين والقاف أصل صحيح يدل على ظُلمٍة ، فالغَ" 

وغسق . 5" إلى غسق الليل المغربِ إذا أخر صالةَ :المؤذُن قََسأظلمت ، وأغْ: عينه  تْقََسغَ

هذا الليل إذا دخل في كل شيء ، وقيل لليل ألنه أبرد : ق أول ظلمته ، والغاس :الليل ظلمته وقيل

  )٣: الفلق( چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    چ : وذلك في قوله تعالى . 6، والغاسق الباردالنهار من

  

                                                            
  .385، ص  2، ج  جمهرة أشعار العرب: القرشي   1
  .19، ص  2ديوان الهذليين ، ج   2
 )غدو ( مادة  .118، ص  14 ، مج اللسان: ابن منظور   3
  .232، ص  1، ج  جمهرة أشعار العرب: القرشي   4
 .425، ص  4، ج  المقاييس: ابن فارس   5
 )غسق (مادة .  289،  288، ص  10، مج  اللسان: ابن منظور   6
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  )المديد(                                     :ومنه قول ابن قيس الرقيات 

  1رقاواشتكيت الهم واأل         إن هذا الليل قد غسقا 

 رضي اهللا –وفي الحديث أن عائشة : قال ثعلب. نه القمرقيل في الغاسق إ:" وقد ورد في التاج

هذا : يدي لما طلع القمر ونظر إلي فقالب –صلى اهللا عليه وسلم  - أخذ رسول اهللا : قالت  –عنها

لكثرة الثريا إذا سقطت : أو معناه, فَِسأي إذا كُ: اسق إذا وقب فتعوذي باهللا من شرهالغ

) غسقال(وفي القرآن الكريم ورد اسم .2"عند سقوطها وارتفاعها عند طلوعها الطواعين واألسقام 

                    چ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ في موضع واحد في قوله تعالى

 ) 78: اإلسراء(                                                                                        

 : فجر  •

لفجر وهو انفجار الظلمة عن ، ومن ذلك التفتح في الشيءالفاء والجيم والراء أصل واحد وهو ا

، ثم كثر هذا حتى صار موضع تفتح الماء: والفُْجُر. حفتَّتَ: ومنه انفجر الماء انفجاراً, الصبح

  . 3، فاجراًمائل عن الحق هذا حتى سمي كل هذااالنبعاث والتفتح في المعاصي فجوراً ثم كثر 

وهو انصداع الظلمة  ، وأصله الشَّقُّرة الشمس في سواد الليلْم، وهو ُحَضوُء الّصباح: رْجوالفَ

  ألذ من إغفاءة : قالت العرب في المثل. 4، وهو في آخر الليل كالشفق في أولهعن نور الصبح

  )  الطويل(                                                :  قال مجنون ليلى و. 5الفجر

  6الفجر من غفوِة نِتنوماً كُ ولو كنِت          ٍةنَْزُم من ماِء ماًء كنِت نِتفلو كُ

  : ستة مواضع منها ) 6(في ) الفجر(وفي القرآن الكريم ورد اسم 

        )187: البقرة(            چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇچ  :قوله تعالى

  

                                                            
 )غسق (مادة   .52، ص  26ج التاج ، : الزبيدي   1
 .251، ص  26ج : المصدر نفسه   2
 .475، ص  4، ج المقاييس :  ابن فارس  3
 )فجر ( مادة  .47،  45، ص  5مج :  اللسان: ابن منظور   4
 .149، ص  2، ج جمهرة األمثال : العسكري   5
 .120م ، ص  1977القاهرة ،  –تحقيق عبد الستار فراج ، مكتبة مصر :  ديوان مجنون ليلى  6
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 : فلق  •

  . 1" الفاء والالم والقاف أصل صحيح يدل على فرجة وبينونة في الشيء" 

لشِّْعب ، والفلق من الشَّقُّ في الجبل وا: شقه فانفلق وتفلَّق ، والفَلَقُ : وفَلَقَ الشيء يفِلقُه فلقاً 

ع ، لْانشقت عن الطَّ: فالق  وفَلَقَِت النخلةُ فهي. 2، فهو يتقطع ويتشقق موضةًقطع ُحالمت: اللبن

  )95: األنعام(                                                  چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ :وقوله تعالى 

  . 3خالقه وشاقُّه بإخراج الورق األخضر منه: أي 

  )الطويل(                                                  : قال مالك بن الريب 

  4كي بواكياْبستفِلقُ أكباداً وتُ       وصي في الركاب فإنها   وَعرِّ قل

  . 5هو الفجر، وكلٌّ راجع إلى معنى الشَّق: الصبح بعينه ، وقيل : والفَلَقُ 

  )البسيط (                                : قال ذو الرمة في وصف الثور الوحشي 

  6ُبِصتَنُْم يات الليلَِرخْهاديه في ُأ              قٌلَوجهه فَ انجلى عن حتى إذا ما

                  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ :في موضع واحد في قوله تعالى)الفلق(وفي القران الكريم ورد اسم 

, قلْالخَ:الفلق:في سجنهم، وقيل الصبح، وقال آخرون ُسجْن: يل، فقف فيهِلوقد اختُ ,)1:الفلق(

                  7 چٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  چ :ستدلين بقوله سبحانهم ثرهم يرى في معناه الصبَحكغير أن أ

  ) 96: األنعام (                                                                                          

وحدُّه من مغرب الشمس إلى . 8"خالف النهار: يل، وهي اللاء والالم كلمةالالم والي" :ليل •

، ار ، فالليل ظالم، والنهار ضياءوالليل ضد النه.9طلوع الفجر الصادق أو إلى طلوع الشمس

                                                            
 .452، ص  4، ج المقاييس  :ابن فارس   1
 )فلق( مادة . 311،  308، ص  26، ج التاج :  الزبيدي  2
 ) .فلق( مادة   310, ، ص  10، مج  اللسان :ابن منظور  3
 .640، ص  2، ج جمهرة أشعار العرب : القرشي   4
 )فلق ( مادة   310، ص  10، مج  اللسان: ابن منظور   5
 .43، ص  2001لبنان ،  –العربي ، بيروت  ، دار الكتاب) ط. د (الخطيب التبريزي : شرح :  ديوان ذي الرمة  6
.                                                                                 748،  747،  746ص،  12، جتفسير الطبري :الطبري  7
 .225، ص 5، ج المقاييس: ابن فارس   8
  )ليل ( دة ما .374،ص 30،ج التاج: الزبيدي  9
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اسم لكل يوم، وال  ، والنهاُراسم لكل ليلة فإذا أفردت أحدهما من اآلخر قلت ليلة ويوم، والليُل

. 1، وجمعه أياما واحد النهار يوم وتثنيته يومان، إنمن، وال ليل وليالنيقال نهار ونهارا

  2.، وواحده ليلة وجمع ليالوالليل واحد بمعنى الجمع

  )الطويل(                                                       :قال حاتم الطائي 

  3مُلَحتُ ال بالهديِة، إ من الليلِ          عٍةْجعد َهمن َب الجاراِت قُوال نطُر

  )الطويل(                                                       :وقال مجنون ليلى 

  4اللياليا دُُّعال أَُ دهراً وقد عشتُ              بعد ليلٍة الليالي ليلةً دُُّعَأ

 يتْمِّ، وبه ُس ةًَملْظُ الشهرِصعبة ، أو هي أشد ليالي  شديدةٌ طويلةٌ:  ُرَصقْوتُ دِّء بالَمليالُ وليلةُ

مفرداً وجمعاً ، مذكراً ومؤنثاً في ) ليل(وقد ورد اسم .5السوداء ةُرْمالخَ: ليلى ، وليلى  المرأةُ

   �  �  �  �  �  �  �چ : اثنين وتسعين موضعاً ، كقوله تعالى ) 92(القرآن الكريم في 

                                         )6: يونس (                         چی  ی   ي  ي     �  �  �  �

: خانالد(                              چپ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ    چ : وقوله تعالى 

3(  

  :نهار  •

 ُرَهنْألنه َي ي النهُرمِّه ، وُسِحتْشيء أو فَ حِتّْفَويدل على تَ ,النون والهاء والراء أصل صحيح" 

ها ، ومنه النهار ، وهو انفتاح الظلمة عن الضياء ما بين طلوع الفجر إلى األرض أي يشقُّ

  .6" غروب الشمس

فال يقال نهار ونهاران ، إنما واحد  ,م لكل يومالليل ، وهو اس النهار ضُد: " قد ورد في التاج و

هو ضياء ما بين طلوع الفجر إلى : النهار  : وتثنيته يومان ، وقال أهل الشرع  ,النهار يوم

  .1"غروب الشمس ، أو من طلوع الشمس إلى غروبها ، وهذا هو األصل

                                                            
 ) ليل ( مادة   .607، ص 11، مج اللسان: ابن منظور  1
 .375، ص 30، ج  التاج: الزبيدي  2
  .41، ص  1م ، ط1986أحمد رشاد ، دار الكتب العلمية ، بيروت: شرح :  ديوان حاتم الطائي 3
  .230ص:  هديوان 4
  .376، ص 3، ج التاج: الزبيدي  5
  362ص  ، 5، ج  المقاييس :ابن فارس  6
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  )الطويل(                                          :بن العبد في معلقته  ةُفََرقال طَ

  2بسرمِد نهاري وال ليلي عليَّ         ٍةمَّغُبِ مري عليَّك ما َأُرْملَع

أن : وحكى التٌْوزٍُي عن أبي عبيدة . 3وانَرالحبارى ، والليل فرخ الكَ ُركَفرخ القطا أو ذَ: والنهار

المؤمنين  إني وأميَر:فقال  من عند المهدي ، فبعث إلى يونس بن َحبيبٍ َمِدسليمان قَ ر بَنعفََج

  )الكامل (                                 : اختلفنا في الليل والنهار في بيت الفرزدق 

  هاُريصيح بجانبيه نَ ليٌل              والشيب ينهض في الشباب كأنه   

 رخُف زعم المهدي أن الليلَّ: وف، وكذلك النهار، فقال جعفرهو الليل المعر :الليل: فقال له

وفي القرآن الكريم  4.القول عندي ما قال يونس: قال أبو عبيدة. بارىالُح فرخُ :، والنهارالكروان

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  :كقوله تعالى: سبعة وخمسين موضعاً) 57(نكرة في معرفة و) نهار(ورد اسم 

  )5: نوح(     چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ  :وقوله  )33: األنبياء(   چ ې    ې

  

  : أسماء أجزاء الليل : 8م 

  . آنَاء ، زلف

 : آناء  •

  : الهمزة والنون وما بعدهما من المعتل له أصول أربعة هي " ورد في معجم مقاييس اللغة أن 

، ، وظرف من الظروفالبطء وما أشبهه من الحلم وغيره، وساعة من الزمان، وإدراك الشيء

اَألنُْي : وفي لسان العرب.5"ات الليل والجمع آناءساعة من ساع: فأما الزمان فاإلنُْي واألنْي

، الساعة منه أي ساعة كانت  واإلنُْي واحد آناء الليل: الوهن أو الساعة من الليل، وقيل: واإلنُْي 

                                                                                                                                                                              
 )نهر ( مادة  .318، ص  14، ج التاج  :الزبيدي   1
 .99، ص شرح المعلقات : الزوزني   2
 .390، ص  14، ج التاج  :الزبيدي   3
 390ص ,المصدر نفسه: الزبيدي   4
 .142، ص  1، ج  المقاييس: ابن فارس   5
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، فاإلنُْي إذا كسر إنٌْي وإنَى وأنا: الواحد , ساعاته: آناء الليل : د الراغب وعن. 1وهي ساعاته

  . 2، وإذا فتح مد)فأي قصرت األل(ه قصر أول

  )الوافر(                                                       : قال الحطيئة 

  3ناءُسهيلٍ            أو الشِّعرى فطال بي اَأل إلى شاَءالَع وآنيتُ

  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ٹ  چ :، ومنه قوله تعالى 4وقت النضج: واإلنى

                                                                                                                                    چۀ   ٹ  

  )53:األحزاب(

  : ثالثة مواضع ، منها ) 3(وفي القرآن الكريم ورد هذا االسم بهذا المعنى في   

  )113: آل عمران(                       چۆ       ۆ  ۈ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ : قوله تعالى 

  . 5ساعاته ، ومنهم من قال جوف الليل: وآناء الليل عند المفسرين 

 : زلفاً  •

، وسميت مزدلفة بمكة القتراب الناس على اندفاع وتقدم في قرب إلى شيءالزاي والالم والفاء يدل " 

ة والرتبة المنزل: القُْربة والمنزلةُ، والزُّلْفَةُ أيضاً: فُلَوالزَّ. 6"إلى منى بعد اإلفاضة من عرفات

  :، ومنه قوله تعالى والدرجة والجمع ُزلَفٌ

   ) 37: سبأ(                                           چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  چ  

  )25: ص(                        .7چ         �  �  �  �    �  �  ��  �  �چ : وقوله تعالى 

  

  . 1وأما الزُّلَفُ من الليل فهي طوائف منه ، ألن كل طائفة منها تقرب من األخرى

                                                            
  )أني ( مادة . 49، ص  14، مج  اللسان: ابن منظور   1
 .35، ص  1، ج  المفردات :الراغب   2
 .10، ص  2م ، ط  2005لبنان  –حمدو طماس ، دار المعرفة ، بيروت : شرح :  ديوان الحطيئة  3
 .79، ص  المعجم الموسوعي: عمر ، أحمد مختار   4
  .401،  400، ص  3مج :  تفسير الطبري  5
  .31، ص  3، ج  مقاييس اللغة: ابن فارس   6
  .31، ص  3، ج سالمقايي: ابن فارس   7



76 
  

ساعات : الطائفة من أول الليل ، والجمع ُزلَفٌ وُزلُفات ، وقيل : الزُّلْفة : وفي لسان العرب 

ن الكريم ورد هذا االسم وفي القرآ .2الليل اآلخذة من النهار  ، وساعات النهار اآلخذة من الليل

  )114: ھود(        چ  ہ  ھ  ه  ھ     ھ  ے       ےچ : بهذا المعنى في قوله تعالى 

  : وقد ورد في التاج   

جئت طرفي النهار وأول الليل ، أي : هو منصوب على الظرفية ، كما تقول : اج قال الزجَّ" 

  . 3"ساعة بعد ساعة يقرب بعضها من بعض 

صالة الغداة : مفسرون في معنى اآلية السابقة ، فمنهم من قال عن طرفي النهار وقد اختلف ال

صالة الظهر وصالة : والعشي ، ومنهم من قال صالة الفجر والظهر والعصر ، وآخرون قالوا 

: ساعاتٌ من الليل ، وبعضهم قال : ، حيث قال بعضهم فيها " زلفاً من الليل"العصر وكذلك في 

  .  4شاءصالة المغرب والع

  

  : أسماء الزمن المقارب والزمن المصاحب للحدث :   9م 

  .آنآنفاً ، 

 : آنفاً  •

  : الهمزة والنون والفاء أصالن يتفرع منهما مسائل الباب كلها : " يقول ابن فارس 

: فأما األصل األول فقال الخليل . أخذ الشيء من أوله ، والثاني َأنْفُ كل ذي أنْف: أحدهما 

 َلَعفَ: فيه ، ومن هذا الباب قولهم  دُأتَْبما ُي: األمر  فُنَتَْؤ، أي رجعت إلى أوله ، وُم استأنفت كذا

                    5 "چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ : تعالى  وقولُه. كذا آنفاً كأنه ابتداؤه

  )16: محمد(

                                                                                                                                                                              
 .31، ص  المصدر نفسه: ابن فارس   1
 )زلف ( مادة .138، ص  9، مج  اللسان: ابن منظور   2
  )زلف ( مادة  .401، ص  23، ج التاج : الزبيدي   3
 .127،  126، ص  7ج : تفسير الطبري   4
   146،ص 1، ج المقاييس: ابن فارس   5
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ه حين يطلع ، واألنف من اللحية رفُْحمن الناب طرفه َو فُنْأوله ، واَأل: من كل شيء  فُنْواَأل

أي : األولى  التكبيرةُ: الصالة  ةُفَنْ، وَأ تََبنْما َأ أوُل: ها ، واألنف من المطر ُمِدمقْبها َوجانُ

الرجُل السائُر في أول :  نافُوالمئ ,النباتَ إذا أسرعِت: أنيفة النبت  وأرٌض. ابتداؤها وأولها

   1.ميعته وأوليته: وآنفة الصِّبا  االبتداُء:  واالئتنافُ ، واالستئنافُالليل

  

  

  )الطويل(                                                          :قال كثير عزة 

  2ظاللها تزدهيَك ه إذعتُْيوَم                  با   الصِّ في سلمى بآنفِة َكعذرتُ

الً ، وقال ْيَبب مني ، وجاءوا آنفاً أي قُيقُر الشيء آنفاً أي في أول وقٍت فعلتُ: " وفي اللسان 

                    چ ې  ې  ېچ : في قوله تعالى  اْجالزّج

  )16: محمد(

- عليه وسلمصلى اهللا-في المنافقين يستمعون خطبة رسول اهللا نزلتْ: أي ماذا قال الساعة وقال 

ماذا : فقالوافإذا خرجوا سألوا أصحاب رسول اهللا  استهزاء وإعالماً أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال ، 

  .، هو الذي ذكرناه آنفاًم في القرآن الكريم في موضع واحدوقد ورد هذا االس 3"ً آنفا"قال 

 : آن  •

، ويقال ال  عياُءاِإل:  ُنْيفاَأل وُلالهمزة والياء والنون يدل على اإلعياء ، وقرب الشيء ، أما األ" 

  . 4" آن لك يئين أيناً: فقالوا  ُبقْر، وأما الُ بنى منه ِفْعٌلُي

: ك ، وآن لك أن تفعل كذا ، وقالوا، وآن آنُك أي حان حين حاَن: آن الشيء أيناً : " وفي اللسان 

ى كل وقت حاضر ال يخص واآلن تقع عل: ي نِّوقال ابن جِ. اآلن ، فجعلوه اسماً لزمان الحال

                                                            
  )أنف ( مادة  .43،  42،  41،  40، ص  23، ج  التاج : الزبيدي   1
  . 34لبنان ، ص - ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع  ، بيروت 1مجيد طراد ، ط: شرح : ديوانه   2
  )أنف ( مادة   .15،  14، ص  9، مج  اللسان: ابن منظور   3
  .167، ص  1، ج  المقاييس :ابن فارس   4
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 غيُر فيه ، وهو ظرفٌ الذي أنتَ للوقِت اسٌم اآلَن: بعض ذلك دون ذلك ، وقال الجوهري 

  . 1ألنه ليس له ما يشركه للتعريِف والالُم عليه األلفُ معرفة ، ولم تدخْل َعقَمتمكن ، َو

، أنا اآلن أفعل كذا ومستقبل ، نحوبين زمانين ماضٍ  دٌركل زمان مقَّ: اآلن : " وعند الراغب 

أي وقتاً بعد وقت وهو من :  بهما ولزماه ، وأفعل كذا آونةً رِفوخص اآلن باأللف والالم المعَّ

فأما اآلن فيشار به إلى حاضر الوقت ، وتلخيص هذا أنه : " وفي األزمنة واألمكنة . 2قولهم اآلن

 راُديأتي من األزمنة ، وهذا ُمر ما مضى وأول ما فهو آخُ ,الزمان الذي يقع فيه كالم المتكلم

  . 3قولهم اآلن حد الزمانين

  

  )الطويل(                                                  :قال أبو صخر الهذلي 

  لليلى بذات الجيش دار َعَرفْتُها       وأخرى بذات البين آياتها َسطُْر

  4ن عهدنا َعْصُرلـم يتغـيرا       وقد مر للدارين م آلَنكأنهـما ِمـا

  . يريد من اآلَن:  ِماآلَن

  : ثمانية مواضع ، منها  ) 8(وقد ورد هذا االسم في القرآن الكريم في 

  )٥١: يوسف (                چی  ی  ي    �  �    �     �  �  �  �چ : قوله تعالى 

  

  : أسماء الزمن المتجدد : 10م 

  .تارة ، أطوارا

 : تارة  •

                                                            
  )أين ( مادة  .42،  41، ص  13، مج  اللسان :ابن منظور   1
  .41، ص  1، ج  المفردات :الراغب   2
 .239، ص  1، ج  األزمنة واألمكنة: المرزوقي   3
 ،)ت.د(القاهرة _ كتبة دار العروبة، م)ط.د(عبد الستار فراج: ، تحقيقشرح أشعار الهذليين: السكري، أبو سعيد الحسن 4

  956،ص3ج
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: فهو من معنى الجريان،والتَّْور, ان، ومنه سمي التَّْور لإلناء، ألنه يتعاور به ويردَّدالجري: لتَّْوُرا

ي أدام ، أأعاده مرة بعد مرة: الجارية ترسل بين العشاق، وأتاره: الرسول بين القوم، والتِّْورة

  . 2وِتَيٌر، وجمعها تارات الحين والمرة: والتارة .1عاودته :النظر إليه تارة بعد تارة، وتاورتُه

  )الطويل(                                     : قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر 

  عته نفسـي من الحزن تَتَْبُعْزوفَ        ه   ِكلْفقمت وقد كادت لروعة ُه

  3ُعَرْصأخو الخمر يسمو تارةً ثم ُي       بةً وتخشعاً   ْوإليه كـــأني َح

    . تحسُّراً :  َحْوبةً  

  : وفي القرآن الكريم ورد هذا االسم في موضعين اثنين ، هما 

  )69: اإلسراء(      چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : قوله تعالى 

  )55: طه(                     چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      چ: وقوله تعالى 

 : أطواراً  •

ى معنى واحد ، وهو االمتداد في شيء من مكان أو الطاء والواو والراء أصل صحيح يدل عل" 

عدا : نائها ، ولذلك يقال وار الدار ، وهو الذي يمتد معها من ِفطُ: زمان ، فمن المكان قولهم 

ومن الزمان . أي جاوز الحد الذي هو له من داره ، ثم استعير ذلك في كل شيٍء يتعدى ُهَرْوطَ

  . 4" دٍةدةً بعد ُم، كأنه فعله ُم رْوراً بعد طَْوفََعَل ذلك طَ: قولهم 

أطوار : وجمع الطَّْور . 5ر ، أي تارةً بعد تارةْوراً بعد طَْوطَ: التارة ، يقال : والطَّْوُر 

  . 6رْوحدها طَاالحاالت المختلفة والتارات والحدود ، و:  واألطواُر

             )كاملال(                            : قال عنترة بن شداد في معلقته يصف فرسه 

  طوراً ُيَجرَُّد للطِِّعان وتارة         يأوي إلى َحِصِد اِلقِسّي َعَرْمَرمِ

                                                            
 )تور ( مادة  .297،  296، ص  10، ج  التاج: الزبيدي   1
  )تور ( مادة  .96، ص  4، مج  اللسان :ابن منظور   2
 .77ص : ديوانها   3
  .  431،  430، ص  3، ج  المقاييس: ابن فارس   4
 )طور( مادة  .439، ص  12، ج  التاج: الزبيدي   5
 )طور( مادة  .507، ص  4، مج  اللسان: ابن منظور   6
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, ومرة أنضم الى قوم أحكمت قسيُّهم, فأحسن بالئي فيهم , مرة أحمل عليه على األعداء : يقول 

  : ى وفي القرآن الكريم ورد هذا االسم في موضع واحد ، في قوله تعال 1.وكثر عددهم 

  )14: نوح(                                                            چٹ  ٹ  ٹ    چ 

  :أسماء الزمن الحياتية : 11م 

  عمر ، معاش 

 : عمر  •

العين والميم والراء أصالن صحيحان ، أحدهما يدل على بقاء وامتداد زمان واآلخر على " 

الحياة ، يقال قد طال َعْمُره وُعْمُرُه : والُعُمُر والُعْمُر  والَعْمُر . 2" شيء يعلو من صوت أو غيره

والَعْمُر والُعْمُر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة ، فهو دون البقاء ، : " وفي التاج . 3والجمع أعمار

طال بقاؤه فليس يقتضي ذلك ، : طال ُعْمُرُه ، فمعناه عمارة بدنه بروحه ، وإذا قيل : فإذا قيل 

  . 4"بالُعْمرِ فَِصقاء ضد الفناء ، ولفضل البقاء على الُعْمُر وصف اهللا تعالى به وقلما ُوألن الب

  )الطويل(                                     : بن العبد في معلقته  قال طرفة

  لََعْمُرَك إن الموت ما أخطأ الفتى      لَكَالطَِّولِ الُمْرخى وثنياه باليد

                  چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    چ : ومنه قوله تعالى , 5ذي يطَّول للدابةالحبل ال: الطَِّول

  : ثمانية مواضع ، منها ) 8(وقد ورد هذا االسم في القرآن الكريم في , )72: الحجر (

                    چ �  �   �  �  �  �  �   �  �     �  �چ : قوله تعالى 

  )11: فاطر(

 : معاش  •

                                                            
 . 212ص  ، شرح المعلقات: الزوزني   1
 .140، ص  4، ج  المقاييس :ابن فارس   2
 )َعَمَر( مادة  .601، ص  4، مج اللسان  :ابن منظور   3
  )َعَمَر( مادة  .123، ص  13، ج التاج  :الزبيدي   4
  .90، ص شرح المعلقات : الزوزني   5
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الحياة ، عاش : العيش " وفي اللسان . 1"العين والياء والشين أصل صحيح يدل على حياة وبقاء" 

له معاشاً كل واحد من قو: قال الجوهري . يعيش َعْيشَاً وِعيشَةً وَمعيشَةً وَمَعاشَاً وَعْيشَْوشَةً

  . 2"ومعيشاً يصلح أن يكون مصدراً وأن يكون اسماً 

  )الطويل(                                       :قال طرفة بن العبد في معلقته 

  3والدهر َينْفَِد وما تَنْقُصِ األياُم  ليلة    لَّأرى العيش كنزاً ناقصاً كُ

فالن عيشهم التمر ، وربما سموا الخبز عيشاً ،  آل: ما يعاش  به ، يقال : العيش : " وفي التاج 

والَعْيشُ والَمعيشَةُ ما تكون به الحياة ، . التي تعيش بها من المطعم والمشرب: والمعيشة 

معايش ، فالنهار معاش ، : ما يعاش به أو فيه ، والجمع : والمعاش ، والمعيش ، والمعيشة 

   )11: النبأ(                                                چڃ  ڃ      ڃ    چ : ومنه قوله تعالى 

  . 4أي ملتمساً للَعْيش ، واألرض معاش للخلق يلتمسون فيها معايشهم

  . 5اسم زمان ، وهو زمان العيش والسعي لكسب الرزق: ومعاش 

  .وقد ورد هذا االسم في القرآن الكريم في الموضع الذي ذكرناه آنفاً فحسب

  : لزمن الخاصة بالمرأة أسماء ا:  12م 

  .قروء  ,دَّةِع 

 :ة ّدِع •

  . 6"اإلحصاء ومنه الِعدَّة من الَعّد، ال يخلو من الَعدِّ الذي هو العين والدال أصل صحيح واحد" 

  رأيت عدة رجال وعدة : أيضاً الجماعة قَلَّت أو كَثَُرت، وتقول، وهي والعدة مصدر كالَعدِّ" 

  . 7"نساء

  )36:التوبة( چۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ه  ھ  ھ  ے    ۀچ :لىومنه قوله تعا

                                                            
 .194، ص  4، ج  المقاييس: ابن فارس   1
 )عيش ( مادة  .321، ص   6، مج اللسان  :ابن منظور   2
 .89، ص شرح المعلقات : الزوزني   3
 )عيش ( مادة  .283، ص  17، جالتاج : الزبيدي   4
 .330، ص  المعجم الموسوعي: عمر ، أحمد مختار   5
 . 29، ص  4، ج  مقاييس اللغة: ابن فارس   6
 )عدد( مادة  .358، ص  8، ج  التاج: الزبيدي   7
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، وإمساكها عن الزينة أيام حدادها على َبْعِلَها: أيام  قروئها، وعدتها أيضاً: وعدة المرأة " 

وقد اعتدت المرأة عدتها من وفاة . ، أو وضع حمل حملته من زوجهاشهوراً كان أو أقراًء

وفي القرآن الكريم ورد . 1، وأصل ذلك كله من الَعدٌِّدوجمع عدتها ِعَد. طالقه إياها زوجها أو

بعة مواضع يحمل فيها داللة أر) 4(، منها اًأحد عشر موضع) 11(هذا االسم مفرداً ومضافاً في 

  :الى، كقوله تعزمنية

  )1: الطالق( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پچ 

 : قروء  •

ة الجتماع يواجتماع ، ومن ذلك القر القاف والراء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على جمع"

الناس فيها ، ومن هذا الباب القَْرُو ، وهو حوض معروف ترُد إليه اإلبل وإذا ُهِمز هذا الباب 

  . 2"كأنها جمعت دمها في جوفها: واألول سواء ، فأقرأت المرأة 

                    چ  �   �  �ي  چ : جمعه وضمه ، ومنه قوله تعالى : وقرأ الشيء 

  ) 17: القيامة (

  ما قرأت هذه : وسمي القرآن ألنه جمع القصص واألمر والنهي واآليات والسور ، ومنه قولهم 

  

  . 3قط ، وما قرأت جنيناً قط أي لم تضم رحمها على ولد سالالناقة 

  )الوافر(                                     : قال عمرو بن كلثوم في معلقته 

  تريك إذا دخلت على خالء                وقد أِمنَتْ عيوَن الكاشحينا

  اللون لم تقرأ جنينا هجانِ                ذراعي َعْيطَل أدماء بِكر  

 4لم تضم: لم تقرأ, بيضاء: أدماء,الناقة الطويلة العنق: عيطلال, المضمري العداوة :الكاشحينا

: األصل في القَْرء :قد ورد في التاجو ",) 22: البقرة(  چ ڃ  ڃ     چ  چ  چچ : لىفقوله تعا

قال  ."وقروٌء قراٌء، والجمع َأر، وهو من األضدادْهوالطّ ضِْيطلق على الَح، وُيالوقت المعلوم

                                                            
 )عدد( مادة  .284، ص  3، مج  اللسان :ابن منظور   1
  .79، ص  5، ج  المقاييس: ابن فارس   2
 )قرأ( مادة  .369، ص  1، ج  التاج: الزبيدي   3
 .174، ص  شرح المعلقات: الزوزني   4
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اسم للوقت ، فلما كان الحيض يجيء لوقت والطهر يجيء : القَْرُء  –رضي اهللا عنه  –الشافعي 

إذا حاضت  وما أقرأت المرأة في األمرين جميعاً. ، جاز أن تكون األقراء حيضاً وأطهاراً لوقت

  . 1" الوقت: أي هبت لوقتها ، والقارئ : وطهرت ، وأقرأت الرياح

  )الوافر(                                          : قال مالك بن الحارث الهذلي 

  2إذا هبت لقارئها الرياح                لٍْيلَبني شُ َرقْكرهت الَعقَْر َع              

  .في الموضع الذي ذكرناه آنفاً) قروء(وفي القرآن الكريم ورد هذا االسم 

  : أسماء الزمن الظرفية والشرطية واالستفهامية :  13م 

  . ، كلما ، كم ، لما ، متى إذا ، أيان

 : إذا  •

لشرط ، ويختص بالدخول على الجملة ويتضمن معنى ا. 3اسم يدل على زمان مستقبل •

وقد يكون الفعل بعده ماضياً ) ٣٦: الروم(چ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چچ : كقوله تعالى . الفعلية

  . 4كثيراً ، ومضارعاً دون ذلك

  )الكامل(                          : قول أبي ذؤيب الهذلي وقد اجتمعا في 

  5تقنع قليل رد إلىوإذا ت        والنفس راغبة إذا رغبتها   

  . وقد يختص بالدخول على الجملة االسمية ، فيكون للمفاجأة ، ومعناها الحال ال االستقبال

  )20: طه(                 6چک  ک  گ  گ  گ    چ : وال يحتاج إلى جواب ، كقوله تعالى 

  .7الظرفية من الشرط ، وذلك عند وقوعها بعد القسم غالباً) إذا(وقد تتجرد 

                                                            
  370،  368،  367،  366، ص  1، ج التاج : الزبيدي   1
   83ص ,  3ج :  ديوان الهذليين 2
  )إذا ( مادة  .369ص ،  40، ج  التاج :الزبيدي   3
،المجلس الوطني 1عبد اللطيف الخطيب ، ط : ،تحقيق وشرح مغني اللبيب عن كتب األعاريب:األنصاري ، ابن هشام   4

 2000الكويت،_ للثقافة والفنون واآلداب 
 .39، ص  1ج :  ديوان الهذليين  5
 .48، ص 2ج المغني: األنصاري   6
  .108ص :  المصدر نفسه  7
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                    چڳ  ڳ     ڳ    چ : ، نحو قوله تعالى  1) حين(كون عندئذ بمعنى وت

  )1: الليل(

 : َأيَّاَن  •

  . 2سؤال عن زمان مستقبل بمعنى متىأيُّ حينٍ ، وهو : معناه 

  )البسيط(                   : ثم ضمن معنى الشرط ، ويجزم فعلين ، كقول الشاعر 

  3راِذمنا لم تزل َح َنْماَأل لم تدرِك           من غيرنا ، وإذا    ْأك تَمنْْؤأيان نُ

  . 4السائل مثل البعث والقيامةستبعد من وجهة نظر اولم يأت في القرآن الكريم إال لالستفهام عما 

  : ستة مواضع منها ) 6(وذلك في 

  )42: النازعات(                                      چی  ی       �  �  �چ : قوله تعالى 

  )12: الذاريات(                                               چٹ  ٹ  ڤ  ڤ    چ : وقوله تعالى 

 : كُلََّما  •

التي أكسبتها ) ما(المنصوبة على الظرفية باتفاق ، و ) كُّل(قتضي التكرار مركب من ظرف ي

  :  5الظرفية ، والتي تحمل وجهين

  .أن تكون مصدرية ، ويعبر بها مع الفعل الذي يليها عن المصدر ثم أنيبا عن الزمان: أحدهما 

  . ى تقدير وقتأن تكون اسماً نكرة بمعنى وقت ، فال تحتاج على هذا إل: والثاني 

  . 6وهو منصوب بالفعل الذي هو جوابه ، وال يكون تاليه وجوابه إال فعالً ماضياً

  )الرمل (                                 :  المّرار بن منقذ في وصف محبوبتهقال 

  صورة الشمس على صورتها                  كلما تغرُب شمٌس أو تَذُْر

                                                            
 –، دار األمل ، إربد  2، ط  المعجم الوافي في أدوات النحو العربي: ، علي توفيق ، والزعبي ، يوسف جميل  الحمد  1

 36، ص  1993األردن ، 
 )أين ( مادة  .45، ص  13، مج  اللسان: ابن منظور   2
  .ة لقائل معيننسب علىوالبيت من الشواهد التي لم يعثر لها .  337، ص  2، ج  شرح األلفية: ابن عقيل   3
 .82، ص  المعجم الموسوعي: عمر ، أحمد مختار   4
  .119،  118، ص  3، ج  المغني :األنصاري   5
، دار الكتب العلمية ،  1أحمد شمس الدين ، ط : ،تحقيق همع الهوامع في شرح جمع الجوامع:السيوطي،جالل الدين   6

 199، ص  2م ، ج  1998لبنان  –بيروت 
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  1تطلع : تذر 

  )لالرم:                  (بن أبي ربيعة أتي مضارعاً ، كقول عمر ندر أن يوي

  2ْربُعذُ –حين تأتي  –ثم تأتي           فني   ِلخْكلما توعدني تُ

  : سبعة عشر موضعاً ، منها ) 17(وفي القرآن الكريم لم يأت فعلها إال ماضياً ، وذلك في 

  )25: البقرة(       چ  ٹ  ڤ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ : قوله تعالى 

  )64: المائدة(                                     چ  �  �  �  �  �        �چ : وقوله تعالى 

 : كم  •

  . 3اسم ، وهو سؤال عن عدد ، وهي مغنية عن الكالم الكثير المتناهي في البعد والطول

  القليل والكثير ، والدليل على اسميتها  وضع مبهماً ، ويقبل العدد) غير مركب(وهذا االسم بسيط 

  . 4دخول حرف الجر عليها ، واإلضافة إليها ، وعودة الضمير عليها

 .أنفقت كم دينارٍ: تاج جواباً نحو قولك بمعنى كثير ، فال تح: خبرية :  5وتأتي على وجهين

بكم درهماًَ اشتريت : باً ، كقولك اأيُّ عدد ، وهذه تحتاج جو: بمعنى : واستفهامية .تريد التكثير

   6كم يوماً ُصْمتَ؟: وتتعدد وجوه إعرابها ، ومنها النصب على الظرفية نحو  ثوبك؟

  

  7كم درهماً مالك؟: ؟ أي َكإن دل عليه دليل ، نحو كم مالُ) كم( ُزويجوز حذف مميَّ

                    چ ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷچ : كقوله تعالى 

  )259: البقرة(

                                                            
  , دار المعارف بمصر ,  6ط , أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارون : تحقيق , المفضليات : فضل الم, الضبي   1

 92ص    
  .166م ص  1992لبنان  –، دار الكتب العلمية ، بيروت  1شرح عبد مهنا ، ط  :ه ديوان  2
 )كمم ( مادة  . 528، ص  12، مج  اللسان :ابن منظور   3
 .501ص ،  2، ج  الهمع: السيوطي   4
 .41، ص  3، ج  المغني :األنصاري   5
  .502، ص  المصدر السابق: السيوطي   6
 .146، ص )ت. د (لبنان ،  –، مكتبة دار الشروق ، بيروت ) ط. د (، اللباب في النحو: الصابوني ، عبد الوهاب   7
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رناه الذي ذك مواضع ، منها الموضع) 3(تها الزمنية قي بدالل) كم(ي القرآن الكريم وردت وف

                  چگ   گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹچ :وقوله تعالى.آنفاً

  )  113 , 112: المؤمنون (                                                                            

 : لما  •

أن تكون بمعنى : نة، لها معانٍ في كالم العرب، أحدهامرسلة األلف، مشددة الميم، غير منو

  لما : "ء وأجيبت بفعل يكون جوابها كقولك، أو كانت معطوفة بواو أو فاالحين، إذا ابتدئ بها

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  چ  :، وكقول اهللا عز وجل1، أي حين جاءوا "جاء القوم قاتلناهم

   )23: القصص(                                                               چ

     )102: الصافات(                چ  �  �      �  �  �ی  ی   ي  ي    �  �  �چ  :وقوله

  

على حرف وجوب لوجوب ، وتختص بالدخول :، وبعضهم يقول ويقال فيها حرف وجود لوجود

  . 2ما ، وهما جملتا الشرط والجوابالماضي ، فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند أواله

  )الكامل(                                        : قال عنترة بن شداد في معلقته 

  3مذمم غيَر يتذامرون كررتُ         هم  أقبل جمُع القوَم لما رأيتُ

  :  4وعاملها جوابها ، ويكون

                    چ ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺچ : فعالً ماضياً ، كقوله تعالى  - 

  ) 67: اإلسراء(

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  چ : الفجائية أو بالفاء ، كقوله تعالى ) إذا(وجملة اسمية مقرونة بـ  - 

                    چڄ  

   )٦٥: العنكبوت(

                                                            
 )لمم ( مادة  .552، ص  12، مج  اللسان :ابن منظور  1
 .485، ص  3ج  ، المغني: األنصاري   2
 .217، ص  شرح المعلقات: الزوزني   3
 .163، ص  2، ج  الهمع: السيوطي   4
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                    چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںچ : وقوله تعالى 

  )32: لقمان (

 ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   :وفعال مضارعاً كقوله تعالى - 

  )   74: ھود(                                                                          چچ  چ   

 : متى  •

لكالم الكثير المتناهي كلمة استفهام عن وقت أمر ، وهو اسم مغن عن ا: متى : "ورد في اللسان 

ظرف غير متمكن ، وهو سؤال عن زمان ويجازى : متى : في البعد والطول ، قال الجوهري 

  :  2وذكر صاحب المغني أن متى تأتي على أوجه .1متى يقع للوقت المبهم: وقال الفراء ". به

                     چ    �  �   �    �   �   ��   �  �  �  �  �ې  ې  ې  چ :ـ اسم استفهام كقوله تعالى

 )214: البقرة(                                                                                            

  )الطويل(                          :كقول طرفة بن العبد في معلقته . ـ واسم شرط

  3ِدأرِف القوُم ولكن متى يسترفِد            خافةًَم العِالتِّ لِحالَّبِ ولستُ

 . 4أي وسط كُّمي" وضعته متى كُّمي: "ـ واسم مرادف للوسط ، يقال

           : كقول أبي ذؤيب الهذلي " ْنِم"ـ وحرف بمعنى 

 )الطويل(                                                                       

  5نئيج نَُّهلَ رٍْضخُ ججِتى لَُم           تَْعشربن بماء البحر ثم ترفَّ

  

تسعة مواضع ، منها سبعة مواضع ) 9(استفهامية فحسب في ) متى(وفي القرآن الكريم وردت 

   چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ               ٹ     چ : قوله تعالى 

  ) 25: ،الملك  48: ، يس 29: ، سبأ 28: ، السجدة  71: ، النمل  38:، األنبياء  48: يونس (

                                                            
 )متى ( مادة    .474، ص  15، مج اللسان : ابن منظور   1
 .240، ص  4، ج  المغني: األنصاري   2
 .32م ، ص  2003لبنان ،  –، دار المعرفة ، بيروت  1عبد الرحمن المصطاوي ، ط : تحقيق : ديوانه   3
 )متى( مادة  .474، ص  15، مج  اللسان: ابن منظور   4
 .53ص :  1ج : ديوان الهذليين  5
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  : بعدها  إلى ماالظروف المتزمنة بإضافتها :  14م 

  .إذ ، بضع ، بعد ، بعض ، بين ، قبل ، كل ، مع

 :إذ  •

  :  1اسم يأتي على أربعة أوجه) إذ(ورد في المغني أن 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ه   ھ  ھ  ے  چ : ـ أن تكون اسماً للزمن الماضي وهو الغالب ، كقوله تعالى 

 )40: التوبة(                                                 چے  

 )الوافر (                                                   : قال النابغة الذبياني 

  2يوُنُع إذ هدأتْ النوَم َنْعنََم                اللواتي  ةََملََْعتأوبني بَي

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ     گ  چ : كقوله تعالى  ـ أن تكون اسماً للزمن المستقبل ، 

  )71 ، 70: غافر (            چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

                  چڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    چ : ـ أن تكون للتعليل ، كقوله تعالى  

 ) 39: الزخرف(                                                                                        

بينما نحن في َدَعٍة إذ : ، كقولك ) بينما(أو ) َبْينَا(ـ أن تكون اسماً للمفاجأة ، وهي الواقعة بعد  

حينئذ ، ويومئذ ، : الظرفية ، إال أن يضاف إليها اسم زمان ، نحو ) إذ(وتلزم .بت عاصفةهَّ

آل (    چ  �  �   �  ��  �  �  �   �  �   �  �  �  �  �  �چ : وقوله تعالى

  .     3 )8: عمران

 : بضع  •

 ,قطعته: َبَضْعتُ اللحم أْبَضعتُُه بضعاً : الَبْضُع ، القَطْع ، يقال : "جاء في تاج العروس 

  . 4الِقطعة ، أي قطعة من اللحم - بالفتح وقد تُكَْسر -:والَبْضَعة 

  )الطويل(                                     :  في ناقته سلمى قال زهير بن أبي

                                                            
  .5، ص  2، ج  المغني :األنصاري   1
 .119ص : ديوانه   2
 .127، ص  2، ج  الهمع: السيوطي   3
 )بضع ( مادة  .334، ص  20، ج  التاج: الزبيدي   4



89 
  

  ِدَهْعَم فالقت بياناً عند آخرِ       ها    واتُلَأضاعت فلم تغفر لها خَ

  ددَّقَُم هابٍحام في ِإوبِْضَع ِل     حوله    ٌجل الطيُرْحدماً عند ِشلْوٍ تَ

: الشلو, آخر موضع عهدته فيه: خر معهدآ ,وجدت دليالً: القت بياناً, تركت ولدها: أضاعت

ر ، يضاف شْما بين الثالثة إلى الَع: والَبْضع والبِْضع بالفتح والكسر  1ممزق: مقدد, دبقية الجس

چ  ۆۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ :إلى ما تضاف إليه اآلحاد ألنه قطعة من العدد ، كقوله تعالى 

ويأخذ حكمها  .2ائر اآلحاد وذلك من ثالثة إلى تسعةوتبنى مع العشرة كما تبنى س )4: الروم(

قوله : ي القرآن الكريم في موضعين اثنين، هماف) بضع(وقد وردت . 3تذكيراً وتأنيثاً وإعراباً

  )42:يوسف(چۈ    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     چ :تعالى

   )4: الروم(                        چ  ۆۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  :وقوله تعالى 

  :َبْعد  •

االغتراب ، : الموت ، والبعد : خالف القُْربِ ، والُبْعُد : الُبْعُد : "ورد في تاج العروس 

                چ  �  �             �  �  �  �  �ې        ې   ې  ېچ : قال تعالى . 4والهالك

  )95: ھود(

  )الطويل(                                              : وقال مالك بن الريب 

  5وأين مكان الُبْعِد إال مكانيا          ني نوهم يدفنو ْبَعْديقولون ال تَ

  

، أي أن كالً منهما ظرف زمان يبنى مفرداً ، وُيْعَرب مضافاً ، ألن اإلضافة ضد قْبل: وَبْعُد

نه ظرف مبهم ، ال وأصله اإلضافة ، أل. توجب توغله في االسمية ، وتبعده عن شبه الحروف

ويدل على تأخر شيء عن آخر في زمانه أو مكانه تأخراً حسياً . 6يفهم معناه إال باإلضافة لغيره

                                                            
 .38ص : ديوانه   1
 )بضع ( مادة  .15، ص  8، مج  اللسان: ر ابن منظو  2
  .114، ص  مصدر سابق: الحمد والزعبي   3
 )بعد( مادة  .433، ص  7، ج  التاج: الزبيدي   4
 .612، ص  2، ج  جمهرة أشعار العرب: القرشي   5
 .435، ص  7، ج  التاج :الزبيدي   6
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                  چڑ  ک  ک  ک  ک    چ : جلس الولد بعد والده ، وقوله تعالى : نحو . 1أو معنوياً

  )7: الطالق(                                                                                            

  

  )الطويل(                                                 : وقول مجنون ليلى 

  2وال قبلها إنِْسيَّةٌ حيث َحلَِّت         حلفتُ لها باِهللا ما َحلَّ َبْعَدها 

عن اإلضافة ، فيحذف المضاف  وقد ينقطع. وهو في هذا كله معرب منصوب على الظرفية

 ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ :، نحو قوله تعالى دون لفظه، وعندئذ يبنى على الضم، وينوى معناه إليه

  . 3أي قبل الغلبة وبعدها  )٤: الروم(چ 

، أما َبْعَد دعائي لك: ما يريدون ، فإن" أما بعد: "قولهم في الخطابة : " قد ورد في اللسان و

  :زعموا أن داود عليه السالم أول من قالها ، ويقال هي فصل الخطاب ، ولذلك قال عز وجل و

  )20: ص(                        4"چڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ  چ  

  : مئٍة وثمانيٍة وتسعين موضعاً ،منها ) 198(مضافة ومفردة في ) َبعد(وفي القرآن الكريم وردت 

                    چ �  �  �   �  �چ : قوله تعالى 

  )11: الحجرات(

                    چ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گچ : وقوله تعالى 

   )4: محمد (

 : بعض  •

: طائفةٌ منه ، والجمع أبعاٌض ، وبعَّض الشيَء تَْبعيضاً: َبْعُض الشيء : "ورد في لسان العرب 

وال تدخل الالم ، أي الم التعريف ، ألنها في األصل مضافة ، فهي معرَّفةٌ . 5فَرَّقْتُه أجزاًء

  .6باإلضافة لفظاً أو تقديراً

                                                            
 .114، ص  مصدر سابق: الحمد والزعبي   1
 .71ص : ديوانه   2
 .141، ص  2، ج  الهمع :السيوطي   3
 )بعد ( مادة  .93، ص  3، مج  اللسان :ابن منظور   4
 )بعض ( مادة  .119، ص  7، مج  اللسان: ابن منظور   5
  )بعض ( مادة  .243، ص  18، ج  التاج: الزبيدي   6
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  )الكامل(                                           : قال لبيد بن ربيعة في معلقته 

  1أو يعتلقْ بعَض النفوس حماُمها          تّراُك أمكنة إذا لم أْرَضها  

حيث " كم"من الزمن المعدود غير الُمعيَّن بالَعلَِميَّة إذا وقعت جواباً ألداة االستفهام ) بعض(و

مختص ببعض ) المعنى(لحدث ، شريطة أال يوجد ما يدل على أن ا) المعنى(يستغرقها الحدث 

وجب أن يقع السير في جميع الشهر " شهراً"كم ِسْرتَ؟ فأجبت : أجزاء ذلك الزمن ، فإذا قيل 

مختصاً ببعض أجزاء الزمن استغرق ) معناه: أي (وإذا كان حدث الناصب . كله ، ليله ونهاره

كم : ى ، فإذا قيل بعضها الذي يختص به ، وانصبَّ عليه وحده دون غيره من األجزاء األخر

انصبَّ الصوم على األيام دون الليالي ، ألن الصوم ال يكون إال " شهراً"ٌصْمتَ؟ فكان الجواب 

  . 2كم سريت؟ ألن السُّرى ال يكون إال ليالً: نهاراً والعكس كما لو قيل 

                    چ ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷچ : ومنه قوله تعالى 

   ) 259:البقرة(

                    چ ه  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ : وقوله تعالى 

  )19: الكھف(

                  چگ   گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  چ : وقوله تعالى 

  )113 ، 112: المؤمنون(                                                                           

واآليات المذكورة هي  .بعض منه دون تحديد ، أو أيَّاللبث يستغرق اليوم ليله ونهاره إذ

مضافة إلى اسم زمن ، فاكتسبت داللتها الزمنية " بعض"المواضع الثالثة التي وردت فيها كلمة 

  .من إضافتها إليه

 : َبْين  •

الفرقة ، ويكون الوصل ، بان يبين بيناً : هين ، يكون البين البين في كالم العرب على وج"

: واسعة ما بين الجالين ، ويقال : المفارقة ، وبئر بيون : وبينونة وهو من األضداد ، والمباينة 

  . 3الفصل: بين الرجلين َبْيٌن بعيد ، وَبْوٌن بعيد 
                                                            

 .156، ص شرح المعلقات السبع: الزوزني   1
 ) ت. د (،  270،  269، ص  4، دار المعارف بمصر ، ج  3ط ,  النحو الوافي: حسن ، عباس   2

  )بين ( مادة  .69، ص  13، مج  اللسان :ابن منظور 3  
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  : قال النابغة الذبياني 

  والِعيُس للبين قد شُدَّت بأكوار         ماً وأصحابي على َعَجل نُْعرأيت 

قد تكون ظرف زمان ، كما ) : َبْيَن(و, 1جمع كور وهي الرِّحال : األكوار , الجمال : العيس 

: وقولك .َجلَْستُ بين زيٍد وعمروٍ: كقولك. 2تكون ظرف مكان ، وذلك بحسب ما يضاف إليه

متى أضيفت لمفرد وجب تكرارها ، ووال تضاف إال إلى متعدد.جِْئتُ بين الضحى والظُّهر

                    چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈچ : نحو قوله تعالى .3معطوفة بالواو

  )78: الكھف (

  . 4الجمللزمت إضافتها إلى ) ما(فإذا لحقتها األلف أو 

  )الطويل(                                                           :كقول الحطيئة

  ها نظماِلَحْسمن خلف ِم قد انتظمتْ              عد عانةٌعلى الُب تْنَّفبيناهما َع

تها بدالال) بين(وفي القرآن الكريم وردت  5.الحمار الوحشي: الِمْسَحل, أتان, عرَضتْ: عنَّتْ 

                       چڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      چ : زمنية في موضع واحد ، قوله تعالىال

   )38: الفرقان(                                                                              

  :قَْبل  •

: أقبال ، وقُُبل الشتاء وقُُبل الصيف القُْبل والقُُبل من كل شيء نقيض الدُّْبر والدُُّبر ، وجمعه 

               : في وصف الناقة بعد أن ُينَْحر َولدها قالت الخنساء .6أوله ، واإلقبال نقيض اإلدبار

  )البسيط(                                                                                        

  7وإدباُر فإنما هي إقباٌل             تَْركَحتى إذا ادَّ تْلَِفما غَ ُعتَْرتَ

                                                            
 .48ص : ديوانه   1
ر للطباعة َج، دار َه 1عبد الرحمن السيد ومحمد المختون ، ط : ، تحقيق  شرح التسهيل: ابن مالك ، جمال الدين   2

 .231، ص  2، ج  1990القاهرة والنشر والتوزيع واإلعالن ، 
 .148، ص  2، ج الهمع : السيوطي   3
 .148ص :  المصدر نفسه  4
  134ص : ديوانه   5
 )قبل ( مادة  .538، ص  11، مج  اللسان: ابن منظور   6
  .46ص : ديوانها   7
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : ، كقوله تعالى  1نقيض بعد ، ظرف للزمان وللمكان بحسب اإلضافة: وقَْبل 

  )39: ق(                            چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    

  )الطويل (                                            : الريب  وقول مالك بن

  2فقد كنت قبل اليوم صعباً قياديا        ليكماخذاني فَُجرَّاني ببردي إ

  : وقد يستعمل في المنزلة كقولهم . المدينة قبُل مكة: وقول الخارج من القدس إلى اليمن 

وهو . تعلَّمِ الهجاَء قَْبل تعلم الخط: لصناعي نحو فالن عند السلطان قبل فالن ، وفي الترتيب ا

وقد ينقطع عن اإلضافة ، فيحذف المضاف إليه . على الظرفية ةمنصوب ةفي هذا كلمة معرب

ۆ                 ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ      چ : وينوى معناه دون لفظه ، وعندئذ يبنى على الضم كقوله تعالى 

قبل ( وردت  وفي القرآن الكريم 3أي قبل الغلبة وبعدها  ) 4: مالرو( چۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : قوله تعالى : ، منها مائتين واثنين وأربعين موضعاً) 242(مضافة ومفردة في  )

                                                                                                                                          چ

  )6: الرعد (

                    چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ : وقوله تعالى 

  )  34: غافر (

 : كُّل  •

. 4في ذلك سواء واألنثى ، الذَّكَركلهم منطلق، وكلهن منطلقة: ألجزاء، يقال ااسم يجمع : الكُلُّ

، على اللفظ كٌُل َحَضَر، وكٌل حضروا: تقول، فعلى هذا عناه الجمعم، ولفظه واحد: كٌل: "وقيل

  ، فراد المنكَّرأ: 6اسم موضوع الستغراق: كُلُّ: "وفي المغني. 5مرة أخرى

                    چ ں  ں  ڻ  ڻچ :الىنحو قوله تع

  )185: آل عمران (

                                                            
  )قبل ( مادة  .206، ص  30، ج  التاج: الزبيدي   1
  .611ص ،  جمهرة أشعار العرب: القرشي   2
  141، ص  2، جالهمع: السيوطي   3
  )كلل ( مادة   .590، ص  11، مج  اللسان: ابن منظور  4
  )كلل ( مادة   . 336، ص  30، ج  التاج: الزبيدي  5
  .84، ص  3، ج  المغني: األنصاري  6
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  )الطويل(                                           : وقول زهير بن أبي سلمى 

  1ما يسلو ِكبُِّح يَرفؤاٍد غَ ُسلُوَّ       ده نَِع النأُي أحدثَ بِِّحُم لُّكَُو

  )95: مريم(چ     �  �  �  �ي  چ : معرَّف المجموع، نحو قوله تعالىأفراد ال - 

  ". كُلُّ زيٍد حسٌن"وأجزاء المفرد المعرَّف ، نحو  - 

بحسب ما تضاف إليه ، فإذا كانت مضافة إلى نكرة وجب مراعاة ) كُلُّ(ويكون معنى لفظ 

وإفراداً وتثنيةً وجمعاً ، وإذا كانت مضافة إلى معرفة جاز مراعاة لفظها  معناها ؛ تذكيراً وتأنيثاً

، نحو  3ت إلى ظرف أعربت نائبة عن الظرفوإذا أضيف. 2ومعناها ، نحو كلهم قائم أو قائمون

                    چک  ک  گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  چ : قوله تعالى 

  )29: الرحمن (

  )الكامل (                                                 : وقول أبي ذؤيب الهذلي 

  4كُلَّ يوم تُقَْرُع ِقرِّمشَبصفا الُ              وةٌ   ْردث َماللحو حتى كأنيَّ

إضافة  –، منها أربعة مواضع) 4(إلى ظرف زمان في مضافة ) كل(وفي القرآن الكريم وردت 

  )25: إبراھيم( چٻ  ٻ  پ ٱ  ٻ  ٻ          چ : قوله تعالى –إلى الموضع الذي ذكرناه آنفاً 

 : مع  •

) َمَع(معناه الصحبة وأصلها معاً ، والذي يدل على أن كلمة تضم الشيء إلى الشيء ، وهو اسم 

  . 5كنا جميعاً: وقد ُيَسكَُّن وينون وكنا معاً معناه . اسٌم حركة آخره مع تحرك ما قبله

  

  )الطويل(                                                      :قال جميل بثينة 

  6وإذ نحن منها في المودة نطمع         دياٌر لليلى إذ نحلُّ بها معاً   

                                                            
م ، ص 1998لبنان - ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1علي حسن فاعور ، ط : تحقيق :  ديوان زهير بن أبي سلمى  1

83 . 
 .109،  95، ص  3، ج المغني  :األنصاري   2
 .250، ص  معجم أدوات النحو العربي: الحمد والزعبي   3
 .3، ص  1ج : ديوان الهذليين   4
 )معع ( مادة  .340، ص  8، مج  اللسان: ابن منظور   5
 .110م ، ص  2004لبنان  - الكتاب العربي ، بيروت ، دار) ط. د (إميل بديع يعقوب : تحقيق :  ديوان جميل بثينة  6
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  : 1عند الراغب األصفهاني في المفردات معانولها 

: إما في المكان ، نحو هما معاً في الدار ، وإما في الزمان ، نحو : فهي تقتضي االجتماع  •

  .ولدا معاً

األخ واألب ، فإن أحدهما صار أخاً لآلخر في حال صار : أو في المعنى كالمتضايفين نحو  •

  . أخاه اآلخر

وتقتضي معنى النُّصرة ، نحو قوله . هما معاً في العلّو : وإما في الشرف والرتبة نحو  •

  )  128: النحل(                         چ  �  �  �  �  �  �  �ي  چ : تعالى 

مضافة ) مع(وتستعمل . 2أي من عندهم: جئت من مع القوم: ، كقولك)عند(وقد تكون بمعنى  •

  . 3جاءا معاً: ومفردة ، فتنون وتكون حاالً، نحو".جئتك مع العصر: "نحو ، اًفتكون ظرف

  : ، قال متمم بن نويرة في وصف ثالث نياق  4وتستعمل للجماعة ، كما تستعمل لالثنين

  

  )الطويل(                                                                         

  5ت األولى َسَجْعَن لها معاإذا حنَّ          ِهثَِّببِ ُيذَكِّْرَن ذا البث الحزيَن

  )المتقارب (                                                   :وقالت الخنساء 

  6فَغُودر قلبي بهم مستفزَّا            وا معاً   وأفنى رجالي فباد

  

  : ، في قوله تعالى  في القرآن بدالالتها الزمنية في موضعين اثنين) مع(وقد وردت 

: الشرح(                                    چۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٷ  ۋ          ۋ     ۅ  چ 

5، 6(  

  

                                                            
 .603، ص  2، ج  المفردات: األصفهاني   1
 .211، ص  22، ج  التاج: الزبيدي   2
 .235،  234، ص  4، ج  المغني: األنصاري   3

  .238ص :  المصدر نفسه  4
 238ص ,  المصدر نفسه 5
  .69ص : ديوانها   6
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متتبع لها بالبحث في أسماء الزمن الواردة في القرآن الكريم ، وبدراسة مبانيها ومعانيها يجد ال

وفي ة التي تربط بينها ، والظواهر البالغية واألسلوبية الجلية فيها ، يعددا من العالقات الدالل

" البالغة"و" علم الداللة"أن العالقة بين السيما ، فنونيدعو إلى البحث في هذه العالقات وال ذلك ما

عنى قد ينزلق ويتغير لعدة طرق فالم"عالقة تبادلية تقوم على األخذ والعطاء والتأثير والتأثر ، 

المقام والمقال والمجاز ، والتشبيه ، واالستعارة ، والتورية ، والجناس ، وغير ذلك من : منها 

  1" .ألوان بالغية أسهمت بصورة مباشرة في الدراسات الداللية

  فمن العالقات الداللية التي يجدها الباحث قائمة بين بعض هذه األسماء والبعض اآلخر   

  .المشترك اللفظي ، والتضاد ، والترادف ، واالشتقاق 

والجناس , والمقابلة, والمطابقة ,الحكيموأسلوب , الجمع مع التفريق: ومن الفنون البالغية 

  إلى غير ذلك ....والتصوير الفني , والتشبيه

                                                            
 –، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية  1، ط )دراسة تطبيقية(عالقات الداللية والتراث البالغي ال: الشيخ ، عبد الواحد حسن  1

 . 4، ص 1999اإلسكندرية 
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  المشترك اللفظي

  :مفهومه 

احد الدال على معنيين مختلفين فأكثر وقد حّده أهل األصول بأنه اللفظ الو: "قال السيوطي    

  1" .داللة على السواء عند أهل تلك اللغة

بأن يكون للكلمة الواحدة عدة معان تطلق على كل منها على طريق الحقيقة "وعرفه المحدثون    

الذي يطلق على أخ األم ، وعلى الشامة في الوجه ، وعلى ) الخال(ال المجاز ، وذلك كلفظ 

  2" .البعير الضخم ، وعلى األكمة الصغيرةالسحاب ، وعلى 

  :المشترك اللفظي في مؤلفات القدماء والمحدثين 

حظي االشتراك اللفظي باهتمام اللغويين قديما وحديثا ، فقاموا على دراسته وتمحيصه ،    

وأفردوا له مصنفات خاصة ، منها ما اتجه إلى تناول هذه الظاهرة في القرآن الكريم ، وحمل 

، ومنها ما اتجه إلى تناولها في اللغة " الوجوه والنظائر"أو " األشباه والنظائر"ظمه اسم في مع

  .أو ما أشبهه" واختلف معناه هما اتفق لفظ"ودار حول عنوان  –العربية بشكل عام 

أما المحدثون فقد أولوا المشترك اللفظي عنايتهم ، إذ ال يكاد يخلو كتاب لهم في فقه اللغة او "   

تناول هذه الظاهرة ، والحديث عنها إجماال أو تفصيال ، كما خصها بعضهم من  الداللة علم

    3" .برسالة جامعية ، او كتاب مستقل ، او مقال في مجلة

  :المشترك اللفظي في القرآن الكريم 

 اهتم المشتغلون بعلوم القرآن الكريم بالمشترك اللفظي ، وعالقته بالقرآن واإلعجاز ، وتفسير   

كتاب اهللا ، وكان الحديث عن المشترك عندهم متصال في بعض جوانبه مع ما جاء في كتب 

أصول الفقه ، فقد عرفوا المشترك وبينوا مكانته في القرآن وعالقته ببعض فنون البالغة ، 

   4.وعده بعضهم من وجوه إعجاز القرآن الكريم 

                                                            
محمد أحمد جاد المولى وآخرين ، دار إحياء : ، تحقيق  المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي ، جالل الدين  1

 369، ص 1ج) ط.ت ، د.د(القاهرة  –الكتب العربية 
  . 189ص) ط.ت ، د.د(القاهرة  –،دار نهضة مصر للطبع والنشر  فقه اللغة: وافي ، علي عبد الواحد  2
دار الفكر ، دمشق ،  1، ط االشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: المنجد ، محمد نور الدين  3

 . 27م ، ص1999
 83، 82ص: المصدر السابق  4
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نفين القدماء عن تسمية كتبهم بـ ويرى بعض الباحثين المحدثين أن عزوف العلماء والمص   

مستندين في ذلك  ,ما ال يليق بهان تنزيها للقرآن عإنما ك) المشترك اللفظي في القرآن الكريم(

القرآن يقرأ في الحقيقة ويتلى ، وال يجوز ان يقال يلفظ : "إلى قول اإلمام أبي الحسن األشعري 

تتصرف الواحدة فيها القرآن الكريم التي وفيما يلي طائفة من أسماء الزمن الواردة في  1" به

  .لغير معنى 

  :أمة  •

ام ، والملة ، والسنون ، اإلم: تسعة أوجه هي ) لألمة(تذكر مصادر الوجوه والنظائر "   

  " 2 -عليه الصالة والسالم –مة محمد مم الخالية، والمسلمون خاصة من أ، والقوم ، واألوالعصبة

صلى  –لخالية ، والصنف ، والمسلمون ، والكفار من أمة محمد أما العصبة ، والقوم ، واألمم ا

كل هذه األوجه ال تنفك عن مفهوم الجماعة ، وما اختالف التوجه للمعنى إال  –اهللا عليه وسلم 

  3.بسبب من تخصيص العام بما يوحي به سياق اآليات في النص القرآني 

   :ومن ذلك    

   4أي قوم ) 83: النمل ( چٹ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ       چ : قوله تعالى  - 

  5أي جماعة ) 104: آل عمران ( چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ۀ  چ : وقوله تعالى  - 

أي ) 38:األنعام ( چژ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇچ :ى وقوله تعال - 

  6.أصناف وأنواع 

  .دين مجتمع  أي على) 22: الزخرف ( چ   �  �ی  ی  ي  ي  چ : وأما قوله تعالى  - 

  ) .120: النحل (      چٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڦ  چ : وأما معنى اإلمام ففي قوله تعالى 

وهو لغة لقريش خاصة ، ولو لم يكن كذلك الحتمل ان تكون تسميته باألمة على سبيل المجاز ، "

  1" أي يقوم مقام أمة في العبادة

                                                            
 . 94ص ، المصدر نفسه 1
  103ص:  المصدر نفسه 2
 103ص:  المصدر نفسه 3
 20، ص)  ت.ط ، د.د(، عالم الكتب ، القاهرة  االشتراك والتضاد في القرآن الكريم: عمر ، أحمد مختار  4
 29، ص 2، ج المفردات: الراغب  5
 29ص:  المصدر نفسه 6
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  ) 45: يوسف (            ".  چٺ  ٺ  ٺ  ٹ   چ: وأما معنى السنين ففي قوله تعالى    

  ) .8: هود (                  .چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڱ   چ وقوله تعالى 

، الجماعة ، واإلمام : هي: معان  ثالثة) أمة(وبذلك يخلص للفظ " 2.فهو اآلخر لغة ألزد خاصة 

   3" .والسنون ، وذلك راجع الختالف اللغات بين القبائل

  :ساعة  *

        � چالجزء القصير من الزمن ، وذلك في قوله تعالى : األول : 4لهذه اللفظة ثالثة معان   

: األحقاف (                                . چ   �  �يی     ی  ي    �  �  �  �  �  �

35 (  

   �ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  چ : ر ، وذلك في قوله تعالى ُصقْالجزء من الزمن قد يطول أو َي: الثاني 

  ) 117: التوبة (                                                              .چ

  )31: األنعام . (چژ  ڑ    ڑ  ک      ک  ڻ  چ : القيامة ، وذلك من مثل قوله تعالى : الثالث 

  :لما  *

  :  5 ولها مع معنيان   

ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ          چ : في قوله تعالى ظرف زمان بمعنى حين ، وذلك : األول 

  )51: القلم (                                                             . چہ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ه   چ : حرف نفي وجزم وقلب ، وذلك في قوله تعالى : الثاني 

  ) 14: الحجرات (                                                                      چ

  :موعد  *

  6: ولها ثالثة معان    

                                                                                                                                                                              
  104، ص المصدر السابق: المنجد ، محمد نور الدين  1
 104ص:  فسهالمصدر ن 2
 104ص:  المصدر نفسه 3
 45، ص اإلشتراك والتضاد في القرأن الكريم: عمر ، احمد مختار  4
 65، ص المصدر السابق: حمد مختار عمر ، أ 5
 . 72ص:  المصدر نفسه 6
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                چ   �ی    �  �  �  �چ ، وذلك في قوله تعالى " دْعَو"مصدر ميمي بمعنى : األول 

  )87: طه (                                                                                                      

  :، وذلك في قوله تعالى)دْعَومكان ال(اسم مكان : الثاني

  ) 17: هود (                                       چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭڭ  ې  چ  

   چ   �  ��  �  �چ  :، وذلك في مثل قوله تعالى ) دْعزمان الَو(اسم زمان : الثالث 

  ) 81: هود (                                                                           

وبعد استعراض ظاهرة المشترك اللفظي في طائفة من أسماء الزمن الواردة في ... وهكذا   

القرآن الكريم يتبين لنا الجوانب االيجابية في االستخدام القرآني لهذه الظاهرة اللغوية ، التي 

إن استخدام القرآن للفظ الواحد في وجوه من المعاني من أنواع معجزات : "لت البعض يقول جع

ورود  مة اللفظية الناتجة عنوالمالء، فهو يحقق نوعا من الموسيقى الداخلية ، " القرآن الكريم

   1.ما يحقق نوعا من األداء اللغوي الرفيع ي آية واحدة أو آيتين متجاورتين كاللفظ بمعنيين ف

ن استخدام كلمات المشترك اللفظي قد يكون سببا في تشويش يعوق ان البعض يرى أوإذا ك   

كخاصة من خواص  –التفاهم او يلقي ظالال من الغموض على المعنى ، فإن هذا الغموض 

السامع أو القارئ ، ويدعوه إلى التوقف لفهم المعنى  ذهنقد يثير من جانب آخر  –األسلوب 

   2 .ة هذا الغموض ، أو الخفاء ، فيتحقق االرتياح ، ويتمكن المعنى في النفس المراد ، وإزال

  

  التضاد

  : مفهومه 

كل شيء ضاد شيئا ليغلبه ، والسواد ضد البياض والموت ضد الحياة ، وضد : الضد : لغة  

  3. مثله والجمع أضداد : خالفه ، وضده أيضا : الشيء 

ا اللفظ المشترك إما أن ن المشترك اللفظي ، فمفهومنه نوع معّرفه األصوليون بأ: اصطالحا

، فإنهما مدلوال اجتماعهما في الصدق على شيء واحد، كالحيض والطهر، بأال يمكن يتباينا
                                                            

 113ص:  المصدر نفسه 1
  . 113ص:   المصدر السابق 2
 )ضدد( مادة  . 263، ص 3، ج اللسان :ابن منظور  3
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ءا من اآلخر فإما أن يكون أحدهما جز: ، أو يتواصالوال يجوز اجتماعهما في زمن واحد ،ءْرالقُ

المحدثون بأنه  هويعرف 1.، فيمن سمي به ي السوادذ، أو صفة ، كاألسود لكالممكن العام للخاص

  2 .لق على األبيض واألسودطْالذي ُي" نْوالَج"كلفظ  ,إطالق اللفظ على المعنى وضده 

  

   :أسباب التضاد 

نها ترجع إلى جملة من األسباب شأة هذه الظاهرة اللغوية فوجدوا أدثون نَحتتبع الدارسون الْم

  :منها

لعربية ، وافتراق معاني طائفة من األلفاظ عندهم ، من ذلك اختالف لغات القبائل ا -1

   3 . "الضوء"، بينما تعني في لغة قيس  "لمةالظُّ"التي تعني في لغة تميم " فةْدالسُّ"

قد ينشأ التضاد عن أسباب اجتماعية ونفسية ، كالتفاؤل والتشاؤم والتهكم والتأدب ، ومن  -2

أبيض ) األسود(بفوز من يجتازها ، وتسمية ذلك إطالق المفازة على الصحراء تفاؤال 

على المجنون من باب التهكم ، ) عاقل(واطالق كلمة  ,تشاؤما من النطق بلفظ األسود

  4.على األعمى تأدبا ) بصير(واطالق كلمة 

و التغيير أو الحذف أ ما بعُض للفٍظ األصيلةَ فقد ينال األصواتَ: التطور الصوتي  -3

إذا كتبه ، ) الكتاب قََملَ(، ومثال ذلك قولهم  5.لتطور الصوتي الزيادة ، وفقا لقوانين ا

 صوتُ َلبِد، وقد ُأ) قََمنَ(ها األولى أصلُ) مقَلَ(إن : قال علماء اللغة . إذا محاه ) ُهقََملَ(و

محا ، وتولد : مع نظيرها ، بمعنى  نتيجة التطور الصوتي ، فتطابقتْ النون فيها الماً

 6. ن هذا الطريق التضاد بين المعنيين ع

                                                            
 387، ص 1، ج المزهر: وطي السي 1
  . 192، ص فقه اللغة: علي عبد الواحدوافي  2
، دراسات يمنية: مجلة ، ) بحث. ( ظاهرة التضاد الداللي في القرآن الكريم وأثرها في المعنى :الصالح ، حسين حامد  3

  165، ص) ت.د(، ) 80(العدد 
 206،  205، ص علم الداللة: عمر ، أحمد مختار  4
 198، ص فقه اللغة:  علي عبد الواحد, وافي 5
 167، ص مصدر سابق: الصالح ، حسين حامد  6
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اعة ، الذي يطلق على الواحد وعلى الجم) األمة(ومثّل له أهل اللغة بلفظ : المجاز  -4

إن (فقولهم  ,ة ، وإطالقه على الفرد مجاز على وجه المبالغةفإطالقه على الجماعة حقيق

  1 .يعني أنه في رجحان عقله وكلمته يعدل أمه بأسرها) فالنا أمة وحده

أسبابا أخرى لنشوء ظاهرة التضاد الداللي ، لكنها في مجملها ال  وقد ذكر اللغويون

  .تخرج عن األسباب المذكورة 

  :التضاد بين اإلنكار واإلقرار 

كما اختلف العلماء حول وقوع المشترك الفظي والترادف اختلفوا أيضا حول وقوع التضاد    

  :وأسباب وقوعه ، فانقسموا إلى فريقين 

، )دإبطال األضدا(على رأسه ابن درستويه الذي ألف كتابا أسماه ويقف : كارفريق اإلن •

 .يث يرى فيه تغطية وتعمية للداللةح ,كإنكاره للترادفوإنكار ابن درستويه للتضاد 

 ناء إذا طلع ينوء ، وقد قيل ل للكوكب قدال ، ومنه يققْوِث هو االرتفاع بمشقٍة :وُءالنَّ:"يقول 

أيضا وأنه  السقوطُ وَءقد ناءت ، وقد زعم قوم من اللغويين أن النَّ: للجارية الممتلئة إذا نهضت 

   2 ."لك في كتبانا في إبطال األضداد وقد أوضحنا الحجة عليهم في ذ. من األضداد 

 

وضربوا  ,وقد ذهب أصحاب هذا الفريق إلى كثرة ورود التضاد في اللغة: فريق اإلقرار •

، لخليل، وسيبويه، وأبو عبيدة، وأبو زيد األنصاريثلة، ومن هؤالء اله عددا كبيرا من األم

، بل إن من أفراد هذا الفريق ، والسيوطي ، والمبرددريد ، والثعالبيبن فارس، وابن وا

يت ، كِّلسرد أمثلة للتضاد ، من هؤالء األصمعي وابن الِس على حدٍة من وقف مؤلفاٍت

ين قد أقروا بوجود ظاهرة اللغوي مهوروهكذا نرى أن ج 3.غاني وابن األنباريوالّص

هي من سنن : "يقول الثعالبي في تسمية المتضادين باسم واحد . التضاد في اللغة العربية 

                                                            
  168ص:  المصدر نفسه 1
  195،  194، ص علم الداللة: عمر ، أحمد مختار  2
 193، ص فقه اللغة:  علي عبد الواحد, وافي 3
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, لألطهار والحيض: سود ، والقروُء لألبيض واأل : وُنالَج: العرب المشهورة كقولهم 

  1.والريان  العطشان: السائل والذي ال يسأل ، والناهل : ، والقانع لليل والصبح :والصريم

  :األضداد في القرآن الكريم 

يرى أكثر الدارسين من اللغويين أن الدفاع عن ظاهرة التضاد الداللي في اللغة العربية ،    

د منها في القرآن الكريم من من قبل اللغويين القدامى كان لغرض الدفاع عما ور بها واالهتمام

ون لغتهم بالعجز عن ُمِصرون بالعرب ، وَيْزُي ومن أجل الرد على الشعوبيين الذين كانوا ,جهة 

  . 2التعبير بشكل واضح ، واالفتقار إلى الدقة من جهة أخرى 

  

هذا : "، حيث يقول " كتاب األضداد"وإلى ذلك أشار أبو بكر بن األنباري في مقدمة كتابه    

عن  ياًالحرف منها مؤدِّ ها العرب على المعاني المتضادة ، فيكونُعِقْوالحروف التي تُ رِكِْذ كتاُب

غ واإلزراء بالعرب ، أن ذلك كان منهم لنقصان ْيوالزَّ عَِدمعنيين مختلفين ، ويظن أهل البِ

حكمتهم ، وقلة بالغتهم ، وكثرة االلتباس في محاوراتهم ، وعند اتصال مخاطباتهم ، فيسألون 

تأويله ، فإذا  ٌحِضْوه ، وُممنبئ عن المعنى الذي تحته ودال علي عن ذلك ، ويحتجون بأن االسُم

اعتور اللفظة الواحدة معنيان مختلفان لم يعرف المخاطب أيهما أراد المخاطب ، وبطل بذلك 

 إن كالم العرب يصحح: "ويرد ابن األنباري عليهم بقوله . 3 معنى تعليق االسم على المسمى 

استيفائه ، واستكمال وال يعرف معنى الخطاب منه إال ب بعضه بعضا ، ويرتبط أوله بآخره 

فظة على المتضادين ، ألنها يتقدمها ويأتي بعدها ما يدل على لجميع حروفه فجاز وقوع ال

ثمائة وسبعة وخمسين ضدا ، حوى كتاب ابن األنباري ثال. 4خصوصية احد المعنيين دون اآلخر

بإحصاء  لمحدثينى به أن يكون كتابا جامعا لكتب المتقدمين ، في حين قام أحد اللغويين اوقد رم

الواردة في القرآن الكريم ، والتي أجمعت عليها كتب األضداد ، وكتب التفسير ، ألفاظ التضاد 

                                                            
، م2000المكتبة العصرية ، بيروت ، ،  2طياسين األيوبي ، : ، تحقيق  فقه اللغة وسر العربية: الثعالبي ، أبو منصور  1

 419ص
 169، ص مصدر سابق: الصالح ، حسين حامد  2
    ،  1987محمد أبو الفضل ابراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت ، : ، تحقيق  كتاب األضداد: األنباري ، محمد بن القاسم  3

  1ص    
 2، ص المصدر السابق 4
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فوجدها ثمانية وخمسين لفظا ، منوها إلى أنه استثنى عددا آخر من هذه األلفاظ ، العتبارات 

  . 1تتعلق بمنهجه في تناولها 

 :بعد  •

چ  چ  ڇ  ڇ       چ : ومن ذلك قول اهللا تعالى " قبل"م مثل تجيء بمعنى المتأخر ، وبمعنى المتقد"

  . 2من قبل الذكر والذكر هو القرآن : قالوا ) . 105: األنبياء ( چڈ  ڇ  ڇ  ڍ     

قبل ذلك ألنه جل اسمه : قالوا ، ) 30: النازعات ( چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ : وكذلك قوله تعالى    

  چ   �ۉ  ۉ       ې  ې  ې       ۅ چ : ثم قال . األرض في يومين  خلق

 .3 كان المعنى قبل ذلك چڱ  ڱ  ں  ں    چ: فخلق األرض قبل السماء فلما قال 

 :الصريم  •

الصريم الليل ، والصريم : قال التوزي " " :األضداد  في كالم العرب " ورد في كتاب    

الصريم : قال أبو حاتم الصريم أول الليل وآخر الليل ، : قال بعضهم : النهار ، وقال قطرب 

وقد ورد هذا اللفظ في  4 .النهار إذا انصرم من الليل : الليل إذا انصرم من النهار ، والصريم 

ويالحظ أن هذا ، )20القلم (  چڤ  ڤ     ڤ  چ :قوله تعالىالقرآن الكريم في موضع واحد في 

لضدين ، ولم يأت بالمعنى اللفظ قد جاء في القرآن الكريم في الموضع المذكور بأحد معنييه ا

ه ، أو ألنفي القرآن الكريم إال مرة واحدة اآلخر ، ولعل السبب في ذلك راجع إلى انه لم يذكر

  .5القرآن بإحدى داللتيه دون األخرى   قد ورد في

  

  

  

  :ء ْرقُ •
                                                            

 136، ص والتضاد في القرآن الكريماالشتراك : عمر ، أحمد مختار  1
 1996. دار طالس للدراسات والترجمة والنشر , 2ط,عزة حسن :تحقيق, األضداد في كالم العرب: اللغوي ، أبو الطيب  2

 79، صم
  79ص:  المصدر نفسه 3
  272ص:  قالمصدر الساب :أبو الطيب, اللغوي  4
 . 170، ص مصدر سابق: الصالح ، حسين حامد  5
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حجاز للطهر ، وهو مذهب أهل ال ُءْرالقُ: من األضداد ، يقال  رفٌَح ُءْروالقُ: "قال ابن األنباري 

ء ْرالقُ: روء ، ويقال قراء وقَُأ: ض ، وهو مذهب أهل العراق ، ويقال في جمعه ْي، والقرء للَح

  1.هو الوقت الذي يجوز ان يكون فيه حيض ، ويجوز ان يكون فيه طهر 

لقد أثبت عدد من اللغويين األوروبيين في مطلع القرن العشرين أن التغيرات الصوتية وغيرها  

لغوية تدل على تفاعل بين الدوافع النفسية الفسيولوجية ، وبين نظام اللغة الذي من التغيرات ال

والتغيرات تحدث في األفراد في الالشعور او على هامش الشعور ،  .تطرأ عليه التغيرات 

ويدخل التضاد في حميم هذه التغيرات التي تحدث في األفراد على صعيد الالشعور ، فرؤية 

ستدعي في اللحظة ذاتها ضده أو ضدها ، وهذا ما يفسره علم النفس في الشيء أو الحركة قد ت

دراسته تداعي األفكار ، وبالتالي فإن هذه الظاهرة اللغوية توضح حركة الذهن العربي وجدليته ، 

، وتؤكد في الوقت نفسه مرونة هذا الذهن وقابليته ل المفردات التي هي مادة التفكرمن خال

أصبح " - على ضآلة مقداره - ومن جهة أخرى فإن التضاد . 2لغوية للنقاش وسعة الرؤية ال

اله من دائرة التعبير في وسيلة من وسائل التنوع في األلفاظ واألساليب ، ووسع تنوع استعم

مرونتها وطواعيتها في التنقل بين ، فكان بهذا المعنى خصيصة من خصائص لغتنا في العربية

  .  3"في اللغات الحية نظير له ير ، وهو ما ليسالسلب وااليجاب ، والتعكيس والتنظ

  

  الترادف

ما تبع الشيء ، وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه ، :  دفُالتتابع ، والرِّ: الترادف : لغة : مفهومه 

تبع بعضه بعضا ، ويقال لليل والنهار ردفان ، الن كل واحد منهما يردف : وترادف الشيء 

  4.صاحبه ، أي يتبع أحدهما اآلخر 

                                                            
 27، ص مصدر سابق: األنباري ابن  1
دمشق ، العدد  –، اتحاد الكتاب العرب  مجلة التراث العربي،  )بحث( األضداد في اللغة العربية: صر الدين البحرة ، ن 2

 .م 2000، ابريل ،  79
 313م ، ص2004، دار العلم للماليين ، بيروت  16، ط دراسات في فقه اللغة: الصالح ، صبحي  3
 )ردف( مادة .  115،  114، ص 9، جاللسان :  ابن منظور 4
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 "الة على شيء واحد باعتبار واحداأللفاظ المفردة الد: "عّرفه الفخر الرازي بأنه : اصطالحا  

 ,واحترزنا باإلفراد عن االسم والحد فليسا مترادفين ، وبوحدة االعتبار عن المتباينين: "قال 

خر واآل ,حدهما على الذاتأ: نهما دال على شيء واحد ، لكن باعتبارين كالسيف والصارم فإ

  1"على الصفة

بأن يدل لفظان مفردان فأكثر داللة حقيقية أصلية ، مستقلة ، على : "ويعّرفه اللغويون المحدثون 

  2" معنى واحد ، باعتبار واحد ، وفي بيئة لغوية واحدة

  :أسباب الترادف 

  _   من وجهة نظر الباحثين _ مكن تلخيص أهم أسباب الترادف في اللغة العربية  

  3 .فيما يأتي

انتقال كثير من مفردات اللهجات العربية إلى لهجة قريش بفعل طول االحتكاك بينهما، وكان  -1

لوجود نظائرها في  ,بين هذه المفردات كثير من األلفاظ التي لم تكن قريش بحاجة إليها

والصيغ ، ومن ثم انتقال هذه  ,واألسماء ,لغتها مما أدى إلى نشوء الترادف في األوصاف

  .ات معجمإلى ال المترادفات

 .تدوين واضعي المعجمات كلمات كثيرة كانت مهجورة في االستعمال  -2

انتقال كثير من نعوت المسمى الواحد من معنى النعت إلى معنى االسم الذي تصفه كالمهند  -3

 .، والحسام ، والصارم من أسماء السيف 

عربيتها إلى العربية ، انتقال كثير من األلفاظ السامية والمولدة والموضوعة والمشكوك في  -4

 .مع وجود نظائر لهذه األلفاظ في متن العربية 

رة التصحيف في الكتب العربية القديمة ، وبخاصة عندما كان الخط العربي مجردا من كث -5

   4.اإلعجام والشكل 

                                                            
 . 402، ص 1ج:  المزهر: السيوطي  1
م ، 1997دمشق  –، دار الفكر  1، ط الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: المنجد ، محمد نور الدين  2

   35ص
  78، ص مصدر سابق: شامية ، وعباس  3
 . 176، ص 1980، دار العلم للماليين بيروت ،  2، طبية وخصائصها فقه اللغة العر: يعقوب ، إميل بديع  4
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عدم تمييز واضعي المعجمات بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، فكثير من  -6

األصل لمعانيه ، بل كان يستخدم في هذه المعاني استخداما المترادفات لم يوضع في 

  1.مجازيا ، ومن جهة أخرى استخدام دالالت متعددة للمدلول الواحد على سبيل المجاز 

  :الترادف بين اإلقرار واإلنكار 

فهم بين مقر بها ، جامع تباينت آراء اللغويين قدامى ومحدثين تجاه ظاهرة الترادف ،    

   2.منكر لها يحاول التماس الفروق بين تلك األلفاظ ، وأللفاظها

  

أما فريق اإلثبات ، فيثبت أصحابه الترادف في الواقع اللغوي ، ويحتجون له بحشد من    

المترادفات التي جمعها رواة اللغة من أفواه العرب في جزيرتهم شعرا ونثرا ويصنفون فيه 

بعد نواة المعاجم الضخمة ، ويقف ابن جني  الرسائل اللغوية في موضوعات متفرقة صارت فيما

  3 . الترادف ميزة للعربية تشرف بها  على رأس القائلين بالترادف ، فهو الذي رأى

وأما فريق اإلنكار ، فينكر أصحابه الترادف في أصل اللغة ، ويقولون بعلل القسمة    

ن األسماء والصفات ، ويستعينون على ذلك باالشتقاق ، واختالف االعتبارات ، ويفرقون بي

مرادفة عند التدقيق في المعنى ، ويقولون  منويحاولون التماس فروق داللية خفية تميز اللفظ 

ن أنكر الترادف موم. ، فيمنعون أن يكون الترادف أصيال في وضع اللغة  اللفظ أيضا بتوقيف

به المشهور تا، وأبو هالل العسكري الذي وضع لهذا الغرض ك يهابن فارس ، وابن درستو

  .4 ) الفروق في اللغة(

كان سابقا اإلنكار من حيث  ويرى بعض الباحثين أن اإلقرار بالترادف في اللغة العربية   

  5. ، إذ لوال القول بالترادف والتكثر منه لما كان إنكار المنكرينالزمن

  

                                                            
 177ص:  المصدر نفسه 1
 36، ص الترادف في القرآن الكريم: المنجد ، محمد نور الدين  2
  .69ص:  المصدر نفسه 3
  48،  69ص:  المصدر نفسه 4
 36ص:  المصدر نفسه 5
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  :الترادف في القرآن الكريم 

 وعلومه ، قديما وحديثا ين بالقرآن الكريم مرة الترادف نصيب طيب من جهود المهتكان لظاه   

ي القرآن الكريم ، إيضاح المعنى المقصود في تفسير آ ذلك لما للفظ المرادف من أثر كبير في

ين بعلوم القرآن غير مقصود لذاته ، بل وسيلة في الحديث ك كان الترادف وإثباته عند المهتملذل

    1.عن علوم القرآن وتفسيره وإعجازه 

الباحثون في قضية الترادف في القرآن الكريم أن ما قيل من مترادفات في القرآن الكريم ويرى 

ال يعدو ان يكون مفردات تحتمل القول بالترادف ، وقد نهجوا إلثبات رأيهم هذا نهجا يقوم على 

السياق بالسياق، ثم  استقراء بعض هذه المفردات في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ، ومقارنة

أن يدل : الترادف"تضمنها التعريف القائل  ، مستندين في ذلك إلى الشروط الذيلداللة بالداللةا

، وفي بيئة ، على معنى واحد ، باعتبار واحد ، مستقلةمفردان فأكثر داللة حقيقية أصيلةلفظان 

ى ذلك وزيادة عل.كريم عند التحقيقوخلصوا إلى أنه ال ترادف بين ألفاظ القرآن ال" لغوية واحدة

وقد .  2"األلفاظ الموهمة بالترادف في القرآن الكريم"فقد وضع بعضهم كشافا بألفاظ سماها 

شاف مجموعات من أسماء الزمن الواردة في القرآن الكريم التي تقارب الترادف تضمن هذا الك

  :مثل 

  ) .دأجل ، أم( - 

 ) .أمة ، سنون( - 

 .آناء ، ساعات  - 

 .تارة ، مرة  - 

 .حول ، سنة ، عام  - 

 .ب ، دهر قُْح - 

  .دهر ، عصر  - 

                                                            
 109، ص ريمالترادف في القرآن الك: المنجد ، محمد نور الدين  1
 243،  240،  239،  235،  232،  231،  230ص:  المصدر نفسه 2
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وقد قدمت الدكتورة عائشة عبد الرحمن من الشواهد ما يؤيد ما ذهب إليه المحققون من أهل    

  .اللغة في إنكار القول بالترادف في القرآن الكريم 

  :تقول 

من قديم شغلت قضية الترادف علماء العربية ، واختلفت مذاهبهم فيها ، والبيان القرآني يجب "

ون له القول الفصل فيما اختلفوا فيه ، حين يهدي إلى سر الكلمة ال تقوم مقامها كلمة سواها أن يك

     1" .من األلفاظ المقول بترادفها

  

  االشتقاق

  :مفهومه 

االشتقاق من الشق ، وهو أخذ الشيء من الشيء ، أو أخذ ِشقّة ، أي نصفه ، واشتقاق : لغة    

شقق الكالم : أخذه منه ، ويقال : ، واشتقاق الحرف من الحرف  األخذ فيه يمينا وشماال: الكالم 

  . 2إذا أخرجه أحسن مخرج

هما معنى ومادة أصلية ، وهيئة تركيب ، ليدل اقأخذ صيغة من أخرى  ، مع اتف: اصطالحا    

بالثانية على معنى األصل بزيادة مفيدة ألجلها اختلفا حروفا أو هيئة ، كضارب من ضرب ، 

  .3َحِذَر وَحِذٌر من

  :أنواعه 

وهو أكثر أنواع االشتقاق ورودا في العربية ، وهو  محتج به لدى : "االشتقاق األصغر  -1

: وطريقة معرفته " "االشتقاق العام"ويسميه بعض اللغويين المحدثين . 4" أكثر علماء اللغة

،  تقليب تصاريف الكلمة ، حتى يرجع منها إلى صيغة هي أصل الصيغ كلها داللة اطراد

 ضارٌب  فإنه دال على مطلق الضرب فقط ، أما) َضْرب(او حروفا غالبا ، كـ 

                                                            
 .  209م ، ص1971، دار المعارف بمصر ،  3، ط اإلعجاز البياني للقرآن) : بنت الشاطئ(عبد الرحمن ، عائشة  1
  )شقق ( مادة  .  213ص ,  10مج  ,اللسان : ابن منظور  2
 346، ص 1ج:  المزهر السيوطي 3
 174، ص مصدر سابق: الح ، صبحي الص 4
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، وَيضرُب ، واْضرْب ، فكلها أكثر داللة وأكثر حروفا ، وَضَرَب الماضي ومضروٌب

  1 " وفي هيئة تركيبها) ض ر ب(مساوٍ حروفا ، وأكثر داللة ، وكلها مشتركة في 

ع الصيغة المشتق منها في المادة األصلية وهيئة وإذا كانت الصيغة المشتقة متفقة م"   

كلمة بها حروف المادة وتصاريفها كان لزاما في كل ) َضَرَب(ا في كما رأين - التركيب 

األصلية ، على ترتيبها نفسه أن تفيد المعنى العام الذي وضعت له تلك الصيغة ، وإن تخللها 

  .2" أو لحقها أو سبقها بعض األصوات اللينة أو الساكنة

وأهم ما في االشتقاق األصغر ارتداد التصاريف المختلفة المتشعبة عن المادة األصلية    

  .3إلى معنى جامع مشترك بينهما ، يغلب أن يكون معنى واحداً ال أكثر 

وإذا كان هذا النوع من االشتقاق هو أكثر أنواع االشتقاق ورودا في العربية ، فهو كذلك    

  :، نحو الزمن الواردة فيه  ، وهو كذلك في أسماءالقرآن الكريم في  -ة الحالبطبيع –

  .ُبكَْرة ، إْبكار : ب ك ر  - 

  .إشراق ، مشرق : ش ر ق  - 

  .ِإْصباح ، َصَباح ، ُصْبح : ص ب ح  - 

  .غٌَد ، غُُدوٌّ : غ د و  - 

  .َمْوِعد ، ميعاد : و ع د  - 

  .َوقت ، ميقات : و ق ت  - 

  ) :القلب اللغوياشتقاق (االشتقاق الكبير   -2

وهذا النوع من أنواع االشتقاق مما ابتدعه ابن جني ، حيث أفرد له بابا خاصا في كتابه   

وأما االشتقاق األكبر : ، ويعّرفه بقوله " االشتقاق األكبر"، وانفرد بتسميته " الخصائص"

ى واحداً ، فهو أن تأخذ أصال من األصول الثالثية ، فتعقد عليه ، وعلى تقاليبه الستة معن

وما يتصرف من كل واحد منها عليه ، وإن تباعد شيء من ذلك  الستةتجتمع التراكيب 

                                                            
  346، ص 1ج:  المزهر :السيوطي 1
 175، ص المصدر السابق: الصالح ، صبحي  2
 176، ص المصدر السابق: الصالح ، صبحي  3
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  . 1عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه ، كما يفعل االشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد

  :  للقوة والشدة ، منها  - أين وقعت -، فهي ) ج ب ر(ومن ذلك تقليب    

  . منهماإذا قربتهما وشددت : ير َجَبْرتُ العظم والفق - 

  .الملك لقوته ، وتقويته لغيره : والجْبُر  - 

  .ته ، واشتدت شكيمته إذا جرَبتُْه األمور ونجدته ، فقويت منَّ: ورجل مجرب  - 

  .ألنه يحفظ ما فيه : والجراب  - 

  .وهو القوي السُّرة : واألبجر والبجرة  - 

  .قوة ما يليه به لقوته في نفسه ، و: والبرُج  - 

  .امره ، ومنه َرَجب لتعظيمهم إياه عن القتال فيه  إذا عظمتُه وقويت:ورجبتُ الرجَل - 

  .  2الرجل يفخر بأكثر من فعله ، فهو يعظم نفسه ، ويقوي أمره : والرَّباجّي  - 

  وقد أخذ بعض اللغويين المحدثين على ابن جني وأمثاله كابن فارس ، التكلف والمبالغة   

وهو يلتمس الطريق نحو الرابط الذي يردُّ هذه التقاليب جميعا إلى أصل واحد ، في هذا 

ليس عاما وحسب ، بل هو  -كما يقولون -فهذا الرابط الذي اهتدى إليه "المثال وغيره 

شديد العموم وبلغت شدة عمومه حد اإلبهام والغموض عندما فسرت هذه التقاليب ، 

 –رغم ما لكل منها من مفهوم دقيق ، وإيحاء خاص  -ها وجميع الصور المتفرعة عن

  . 3) "القوة والشدة(بهاتين الكلمتين العامتين الموغلتين في العموم 

وربما استثنى االشتقاقيون من الوجوه الستة أكثر من تقليب ، فال يذكرون في المادة    

ر صنيعهم على اإلكتفاء الثالثية إال أربعة تقاليب مستعملة ، وأحيانا ثالثة فقط ، وأكث

ومثل . 4بتقليبين لم يجرِ االستعمال بغيرهما إذا لوحظ وقوعهما على مدلول واحد مشترك 

  ) أ ن ي(ذلك واقع في مادة 

                                                            
 ) .ت.ط ، د.د(،  134، ص 2محمد علي النجار ، المكتبة العلمية ، ج: ، تحقيق  الخصائص: ابن جني ، أبو الفتح  1
 136، ص 2ج:  صائصالخ :ابن جني 2
 194، ص مصدر سابق: الصالح ، صبحي  3
 208ص:  المصدر نفسه 4
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. مصدر آن يئين أي حان ، يحين : واأليُن . 1 مصدر َأنَى يأني أي حان ، يحين : فاَألنُْي 

  . 3أيُّ حينٍ ، وهو سؤال عن زمان :  معناه: وأّياَن  .2أي حان حينُك : وآن آنُك 

، وهي من أسماء " الزمن"تشير إلى معنى واحد هو  –كما نالحظ  –فالتقاليب الثالثة    

على أن هذا النوع من   - كما بينا في الفصل الثاني  –الزمن الواردة في القرآن الكريم 

واعلم أنا : "ابن األثير  يقول. االشتقاق ال يطّرد في جميع اللغة ، بل جاء في شيء منها 

ال ندعي أن هذا يطرد في جميع اللغة ، بل قد جاء شيء منها كذلك ، وهذا مما يدل على 

شرفها وحكمتها ،ألن الكلمة الواحدة تتقلب على ضروب من التقاليب ،وهي مع ذلك دالة 

 . 4" .على معنى واحد ، وهذا من أعجب األسرار التي توجد في لغة العرب ، وأغربها

  ) :اشتقاق اإلبدال اللغوي(االشتقاق األكبر  -3

هو ارتباط بعض المجموعات الثالثية الصوتية ببعض المعاني ارتباطا عاما ال يتقيد    

فتدل كل مجموعة  5.باألصوات نفسها ، بل بترتيبها األصلي والنوع الذي تندرج تحته 

 صل ، سواء أبقيتتى وردت مرتبة كما هي في األلمرتبطة به ممنها على المعنى ا

األصوات ذاتها أم استبدل بها أو ببعضها أصوات أخرى متفقة معها في النوع ، ويعني 

  .6االتفاق في النوع أن يتقارب الصوتان في المخرج أو يتحدا في جميع الصفات

والباء ) كشط وقشط(والقاف والكاف في ) هديل وهدير(من ذلك تناوب الالم والراء في    

ومن األمثلة  7 . ، وهذه األمثلة كلها في تقارب المخرج الصوتي) بح وكمحك(والميم في 

) سراط وصراط(و) سقر وصقر(تناوب الصاد والسين في : على االتفاق في الصفات 

) تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني(وقد أورد ابن جني في باب  8) .ساطع وصاطع(و

                                                            
  106، ص 37ج, التاج: الزبيدي 1
 )أني ( مادة .  222، ص 34ج:  المصدر نفسه 2
 )أين (مادة . 223، ص 34ج:  المصدر السابق 3
احمد الحوفي وبدوي طبانة ، دار : وتعليق  ، تقديم المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن األثير ، ضياء الدين  4

 ) ت.ط ، د.د( 1999، ص 3ج. نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة 
 210، ص مصدر سابق: الصالح ، صبحي  5
  184ص: وافي ، علي عبد الواحد  6
  211، ص مصدر سابق: الصالح ، صبحي  7
 211ص:  المصدر نفسه 8
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ويرجع السبب في كثير من ظواهر  1.قاقالمتعلقة بهذا الضرب من االشتكثيرا من األمثلة 

مثال كانت ) كشط(فمادة . هذا التناوب إلى اختالف القبائل في النطق بأصوات الكلمة 

     2.تنطقها قريش بالكاف ، على حين أن أسداً وتميما كانتا تنطقانها بالقاف 

االشتقاق وبالرجوع إلى أسماء الزمن الواردة في القرآن الكريم نجد هذا النوع من    

 .، حيث تناوب صوتا الباء والميم القريبان في المخرج ) أبد وأحد(واقعا في كلمتي 

  ) : النحت(االشتقاق الكُّبار  -4

بأنه أخذ كلمة واحدة من كلمتين اثنتين ، يظهر في هذه الكلمة الجديدة شيء او "يعّرف النحت    

قال بالنحت بين لغويي العرب  ويعد ابن فارس أول من" جزء من كل كلمة من تلك الكلمتين

أن تؤخذ كلمتان ، وتنحت منها كلمة تكون آخذة منهما جميعا "ومعنى النحت عنده  3.القدملء

  " .حيَّ على"إذا قال " َعل الرجُلَحْي: "كقولنا  4" .بحظ

وهذا النوع من االشتقاق قليل في لغة  5" .وتضحك مني شَْيخَةٌ َعْبشََميِّةٌ" :وقول الشاعر   

في ألفاظ القرآن الكريم ، بما فيها أسماء الزمن ، غير  –فيما نعلم  –، يكاد يكون معدوما لعربا

، فحذفت الهمزة وجعلت ) أي أوانٍ) (أيان(أنه إذا صح ما قاله بعض العلماء من أصل كلمة 

 يسأل أيان" :يقول سبحانه . للفظة فحسب فإن النحت يكون قد وقع في هذه ا6 .الكلمتان واحدة 

وبالرغم من هذا النزر اليسير الذي خلفه لنا اللغويون من شواهد النحت في اللغة " يوم القيامة

العربية غير انه يبقى وسيلة من وسائل التوسع اللغوي ، شأنه في ذلك شأن االشتراك اللفظي 

  .االشتقاق األخرى  والترادف وأنواع

  : يقول صبحي الصالح 

                                                            
 . 538، ص 21ج:  الخصائص 1
 185، ص مصدر سابق: علي عبد الواحد وافي ،  2
   م ، 2002، ديسمبر ) 20(، جامعة الخرطوم ، العدد  )آداب(، مجلة  )بحث( االشتقاق وتنمية األلفاظ: كايد ، ابراهيم  3

 . 59ص  
، م 1910سلفية ، القاهرة ، المكتبة ال: ، تصحيح ونشر  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب وكالمها: ابن فارس  4

 . 227ص. )ط.د(
  329، ص 1، ج المقاييس: ابن فارس  5
  . 114، ص الصاحبي: ابن فارس  6
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االشتقاق لم يعرفه العرب كثيرا ، ولم يغلوا فيه غلوهم في أنواع ها نحن أوالء أمام لون من "   

أنواع االشتقاق أغنتهم عنه ،  االشتقاق الثالثة الشائعة ، ولعلهم لم يؤنسوا دافعا للغلو فيه ، ألن

يخلفوا لنا من الشواهد عليه إال النزر اليسير ، ولكن قلة النحت في لسان العرب ال تنفي  فلم

توليد شيء ه باالشتقاق ، ففي كل منهما ظة فيه ، وال الصلة الوثيقة التي تربطالشواهد المحفو

   1" .من شيء ، وفي كل منهما فرع وأصل

  فنون بالغية

ومما . وقاعدة  فصاحته وميزة لغته , ال ريب في أن بالغة القرآن الكريم هي أساس إعجازه 

بديعها وبيانها , نون البالغة توظيفه لف –وهو يعرض ألسماء الزمن  - يالحظ في القرآن  

وسيلة لفهم السياق القرآني  –إضافة إلى العالقات الداللية السابقة  –بحيث تشكل هي األخرى ,

  :وفيما يلي طائفة من هذه الفنون . الذي وردت فيه هذه األسماء 

  : الجمع مع التفريق *

  2"خولهابين جهتي د قُرِّفَن تجمع شيئين في معنى واحد ، وتُوهو أ"    

    چ ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎچ :وله تعالى ومن ذلك ق

  ) 12: اإلسراء (                                                                              

فالجمع هنا بين الليل والنهار في حكم واحد ، وهو أن كال منها آية او عالمة على القدرة    

يكون  يكون مظلما ، والنهاُر ق بين الليل والنهار في الحكم نفسه ، إذ الليُلرَّكمة ، ولكن فَوالح

  " .مضيئا

  : إرسال الَمثَل *

لك مما يحسن التمثيل ي مجرى المثل من حكمة ، او غير ذوهو أن يؤتى في الكالم بما يجر"   

  3. به ، وقد عرف ذلك في علم البيان بمجاز التمثيل 

إن غداً "العربي  ، في إشارة إلى المثل) 81 : هود( چ   �  �  �  �چ : قوله تعالى  ومن ذلك

  " .لناظره قريب
                                                            

 243، ص مصدر سابق: الصالح ، صبحي  1
 . م 1991لبنان ،  –، دار العلوم العربية ، بيروت  1، ط علم البديع: المراغي ، محمود  2
 .   91، ص 1م ، ج1983المجمع العلمي العراقي ، ، مطبعة  معجم المصطلحات البالغية وتطورها: مطلوب ، أحمد  3
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  : أسلوب الحكيم * 

  : ، وهو على نوعين " هو إجابة المخاطب بغير ما كان يترقبه"   

  .ه يكون بترك سؤال المخاطب ، واإلجابة عن سؤال لم يسأل: األول 

م المخاطب على غير ما كان يقصد ، إشارة إلى أنه كان ينبغي ان مل كالويكون بح: الثاني 

ے   ے    ھچ : من أمثلة أسلوب الحكيم قوله تعالو.ا السؤال ، أو يقصد هذا المعنى يسأل هذ

     1) .189: البقرة (                                       .چ  �ۇۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ

صلى اهللا عليه  –واعترضوا به على الرسول ,مما سأل عنه اليهود هذا " فقد ورد في التفسير أن 

فما بال الهالل ,تغشانا اليهود ويكثرون مساءلتنا عن األهلة , يا رسول اهللا : فقال معاذ –وسلم 

  . 2يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يعود كما كان ؟ فأنزل اهللا هذه اآلية

  : صحة التفسير * 

عر المعاني ، فيحتاج إلى شرح أحوالها ، فتأتي المعاني من غير هو أن يورد الكاتب أو الشا"  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  :عدول عنها ، أو زيادة تزاد فيها في الشرح ، نحو قوله تعالى 

                                                                                                                             چڎ    ڎ   ژ  

  )73: القصص (

  3 .فجعل السكون لليل ، وابتغاء الفضل للنهار  

  : المطابقة * 

في أسماء الزمن الواردة في تها ومن أمثل 4" هي الجمع بين الشيء وضده في كالم واحد"   

  : القرآن الكريم ما ورد في قول اهللا تعالى 

  ) . 41: آل عمران (                    .چڻ  ڻ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ںچ 

  .فالعشي ضد اإلبكار 

                                                            
 1989، دار العلم للماليين ، بيروت ،  1، ط )علم البيان ، علم المعاني ، علم البديع(صناعة الكتابة : عطوي ، رفيق  1

 127ص   ، 
  126ص , 2ج : تفسير القرطبي  2
  124ص. المصدر السابق:عطوي ، رفيق  3
 . 87م ، ص1985لبنان ،  –، دار النهضة العربية ، بيروت  1، ط البديععلم : عتيق ، عبد العزيز  4
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 :المقابلة   •

وبهذا  1" .هي إيراد الكالم ، ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة"  

في كثير من آياته ، كقوله  القرآن الكريم كأداة للتعبير عن الزمن وردت المقابلة فيالمعنى 

  )34،  33: المدثر (                      .   چ  �     �  �  � �        �  �  �چ : تعالى

  .الخلق للداللة على قدرته سبحانه على , لليل وإدباره ، والصبح وإقباله فقد قابل بين ا

  : اإليجاز * 

، وقد أجمع المتقدمون من البالغيين تدل عليه داللة واضحة - اظ قليلةهو التعبير عن المعنى بألف"

حذف المضاف إليه في قوله  ،يجاز قصر، وإيجاز حذف، ومن إيجاز الحذفعلى تقسيمه إلى إ

  .  2من بعد ذلك، وأي من قبل ذلك) 4: الروم (چ   �ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  چ  :سبحانه

  : التام الجناس *  

ة في ومن أمثلته في أسماء الزمن الوارد  3"هو تشابه لفظين في النطق ، واختالفهما في المعنى"

  ) 55:الروم(چڻ     ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ :، قوله تعالىالقرآن الكريم

 ،ان المحسنات البديعية وهكذا نرى .فاألول معناه القيامة، وأما الثاني فيعني مطلق الوقت

س وتضفي على القول رونقا ، والتأثير في النفلفظية تعطي الكالم نوعا من القوةالمعنوية منها وال

اني وارتباطا قويا ، حيث تستدعي المع ، وتجعل تالحما بين األلفاظ ،وبهاء، وتوضح المراد منه

   4."بعضها بعضا

  :منها قوله تعالىة،تشبيهات البديعلكريم بكثير من الانفرد القرآن ا:التشبيه* 

                                                                                                                      چڄ  ڄ  ڄ    ڃ چ 

   )10:النبأ(

                                                            
 . 85ص:  المصدر نفسه 1
 . 344، ص 1، ج المصدر السابق: مطلوب ، أحمد  2
  109، ص المصدر السابق: المراغي ، محمود  3
 . 71ص:  المصدر نفسه 4
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  .1، وفي ذلك دالل على شأنه في ستر الناس بعضهم عن بعض فقد شبه الليل باللباس

  

  : التصوير الفني   •

، فهو يعبر بالصورة في أسلوب القرآن، وهو القاعدة األولى للبيان ميزةالتصوير هو األداة الم"  

المحسوس، والمشهد  لحادث، والحالة النفسية ، وعن المحسة المتخيلة عن المعنى الذهنيا

ففي الشاخصة، او الحركة المتجددة،  ، فيمنحها الحياةهام، ثم يرتقي بالصورة التي يرسالمنظور

  ) 54:األعراف( چڳ   ہ  گ  گ   گ     ڳ  چ : -على سبيل المثال  –قوله تعالى 

مع ليدو  نجد الليل يسرع في طلب النهار ، فال يستطيع له دركا ، وفي هذا التصوير شحذ للخيال

       2.هذه الدورة الدائبة التي ال نهاية لها وال ابتداء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 . 120م ، ص1985لبنان ،  –بيروت ، دار النهضة العربية ،  1، ط علم البيان: عتيق ، عبد العزيز  1
 . 37،  36م ، ص2002القاهرة ،  –، دار الشروق  16، ط التصوير الفني في القرآن: قطب ، سيد  2
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  النتائج

في ضوء ما تقدم في الفصول الثالثة التي شملتها هذه الدراسة، من عرض لفكرة الزمن قديماً 

اللغوية  وحديثاً، ولدالالت أسماء الزمن الواردة في القرآن الكريم، ثم لعدد من القضايا والظواهر

  : ذات العالقة بهذه األسماء يمكن للباحث أن يعرض النتائج التي توصل إليها، متمثلة فيما يأتي

أن تجد عالقة  –كما تُظهر بعض األساطير  –حاولت الشعوب والحضارات القديمة  :أوالً

حياتها،  منطقية بين حياة اإلنسان والزمن، األمر الذي جعلها تدرك الدور الفعال الذي يلعبه في

  . باعتباره عجلة تدور بانتظام

قد ربطوا بين الزمن والحركة، فالزمن عندهم  –القدماء منهم والمحدثون  –أن الفالسفة  :ثانياً

  . كل متصل ال وجود له دون حركة وعالم متحرك

العرض، الطول، ( أن العلم التجريبي نظر إلى الزمن باعتباره ُبعداً رابطاً لألبعاد الثالثة  :ثالثاً

  ). االرتفاع 

أن الكائنات الحية على اختالف أنواعها تسير وفق إيقاع زمني منتظم في تأدية وظائفها  :رابعاً

  . الحيوية، فيما يعرف بالزمن البيولوجي

مصدر خوف وقلق لإلنسان العربي منذ القدم، وذلك  –على الدوام  –كان الزمن  :خامساً

جعل العربي يقف منه موقفاً سلبياً، لكنه من جانب آخر كان  لتقلباته، وشدة وطأته، األمر الذي

موضع اهتمام له من حيث ارتباطه بحركة األجرام السماوية، وما ينتج ذلك من ظواهر طبيعية 

  . تمس حياته بشكل مباشر وغير مباشر

 ارتبطت فكرة الزمن في القرآن الكريم بالعقيدة من جهة، وبالعبادات من جهة أخرى، :سادساً

والمعامالت من جهة ثالثة، مما جعل للزمن قيمة عظيمة فيه، وليس أدل على ذلك من اهللا 

سبحانه قد أقسم بالزمن وأجزائه في أكثر من موضع في القرآن الكريم، وأن عدداً من السور 

  ... ). الفجر، الليل، الضحى، العصر( القرآنية قد سمي بأسماء ألجزاء من الزمن 
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قرآن الكريم على العقل البشري في كشف مفاهيم علمية وفلكية حول أصل الكون أسبقية ال :سابعاً

ومراحل خلقه، وحركة الشمس، والقمر، واألرض، وكروية األرض ودورانها، وما ينتج عنه من 

  . تعاقب لليل والنهار، وذلك ما بينه الفصل األول من هذه الدراسة

  �    �          �   �ې     ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ     ۋ  ۋ چ  : "يقول تعالى

  �  يی     ی  ي  �     �   �  �  �    �   �  �  �  �          �  �   �   �   �  �

  ).  40 – 37: يس(  . "             ٠چ   �  �  �  �

ة زمنية عدد ال بأس عدد أسماء الزمن الواردة في القرآن الكريم التي تحمل في ذاتها دالل :ثامناً

به، يدل على ذلك األسماء التي وردت ضمن المجموعات الداللة في الفصل الثاني من هذه 

  الدراسة، كما أن أكثر المجموعات الداللية اشتماالً على هذه األسماء هي المجموعة السابعة

شاط اإلنساني إلى ارتباط هذه األسماء بالن -فيما يبدو –وذلك عائد ) أسماء أجزاء اليوم (  

، فقد ورد مفرداً )يوم ( اليومي، إضافة إلى أن أكثر أسماء الزمن وروداً في القرآن الكريم هو 

قد وردت مفردة في ) يوم ( مرة، ومما يالحظ أن كلمة )  474( ومثنى وجمعاً، معرفاً ومنكراً 

)  12( وردت مفردة قد ) شهر ( مرة ، وهو عدد أيام السنة، وأن كلمة )  365( القرآن الكريم 

  . مرة، وهو عدد شهور السنة

في القرآن الكريم تداخالً تقتضيه طبيعة الزمن في الكون نفسه ) اليوم ( تتداخل معاني  :تاسعاً

وأحياناً يصعب أن نجد حداً فاصالً بين اليوم كوحدة للزمن الدنيوي، واليوم كوحدة للزمن 

  . األخروي

ية في القرآن الكريم للمقاييس الفيزيائية المتغيرة، فليس في ال تخضع المقادير الزمن: عاشراً

الدقيقة والثانية، وما دونهما، : القرآن الكريم مقادير زمنية يمكن أن توصف بالدقة أو عدمها، مثل

كما أن كثيراً من المقادير الزمنية ال يمكن تحديده بعدد معين من الوحدات الزمنية، فليس 

ة ستين دقيقة، ذلك ألن المقصد ليس هو التحديد المضبوط لحجم أو بالضرورة أن تكون الساع

  .   1مقدار ذلك الزمن، وإنما المقصد هو بيان طوله أو قصره، بعده أو قربه

                                                            
  .98,97، ص مصدر سابق: بابا عمي، محمد بن موسى - 1
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إن من أسماء الزمن الواردة في القرآن الكريم ما استخدم كوحدة للتقويم في القرآن  :حادي عشر

الشهر، السنة وفي ذلك داللة على حيوية هذه : وال يزال يستخدم إلى الوقت الحاضر، مثل

األلفاظ، وعدم جمودها، وهذه الوحدات التقويمية لها عالقة وطيدة بأحكام شرعية، فقد استخدمت 

: أداة لقياس مدة حكم، أو تحديد ابتدائه، أو انتهائه، فالشهر مثالً تتعلق به أحكام عدة مثل 

  .1علق به حكمان هما الوصية، واإلرضاع  الصيام، القتال، الحج والِعّدة، والحول يت

  :لم يرد من أسماء أيام األسبوع في القرآن الكريم إال يومان هما :ثاني عشر

، وكالهما له عالقة وطيدة باالنتماء الديني، فالسبت ارتبط بتاريخ اليهودية، )السبت والجمعة (  

  .2كما ارتبط الجمعة بتاريخ اإلسالم 

في القرآن الكريم قط، وإنما وردت بمعان أخرى ) زمان ( أو ) زمن (  لم ترد لفظة: ثالث عشر

  . الدهر، العصر ولعل ذلك يحتاج إلى بحث وتقصٍّ للوصول إلى كنه ذلك: تدل عليها ألفاظ مثل

تتسم بالمرونة والحيوية في مبانيها  –ومنها أسماء الزمن  –ألفاظ القران الكريم : رابع عشر

وثرائها ، بحيث إنها اشتملت على عدد من الظواهر اللغوية، كاالشتراك  ومعانيها، وتعدد صيغها

اللفظي والتضاد، واالشتقاق بأنواعه مع اختالف حجم هذه الظاهرة عن تلك، على انه ال يمكن 

ان يسد لفظ مسد آخر مهما كان قريباً منه في المعنى، فاللفظ القرآني لفظ قارٌّ في موضعه، قوي 

( تختلف في داللتها عن كلمة  -على سبيل المثال  –) سنة ( الموضع فكلمة في داللته في ذلك 

، إذ تشير األولى إلى معنى الجدب، في حين تشير الثانية إلى معنى الخير والخصب، )عام 

  . األمر الذي ينفي عن هذه األلفاظ صفة الترادف

خلو اآليات التي تناول القرآن الكريم موضوع الزمن ببالغة معجزة ، فال ت :خامس عشر

اللفظي؛ كالجناس ، وحسن : تضمنت أسماء الزمن من المحسنات البديعية بلونيها 

التقسيم،والمعنوي؛ كالطباق والمقابلة ، والجمع مع التفريق،وأسلوب الحكيم ، وإرسال المثل ، 

لكريم وال من الفنون البيانية كالتصوير الفني ، وفي ذلك ما يؤكد عل أن القرآن ا... وغيرها 

  . 3يجمع بين األسلوب العلمي الدقيق واألسلوب األدبي الرقيق 
                                                            

  . 176ص :  المصدر السابق 1
  177ص  :المصدر نفسه 2
  308ص  : المصدر نفسه 3
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  التوصيات

تكثيف البحوث و الدراسات التي تتناول موضوع الزمن في القرآن الكريم في ظل قلة . 1

مفهوم الزمن في : " مثل , األبحاث و الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع رغم أهميته 

و مجموعة أبحاث للباحث " جزائري الدكتور محمد بن موسى بابا عمي القرآن الكريم للباحث ال

, لقرآني بالزمانو ارتباط التشريع ا, مثل قيمة الزمن في القرآن الكريمالفلسطيني عودة عبد اهللا 

  .ات األربع في اإلسالم دو األسرار و الحكم في التوقيت الزمني للعبا

الكريم و العلم و الحديث للزمن و يمكن أن تحمل إعداد دراسة حول تناول كل من القرآن .  2

  .الزمن بين القرآن الكريم و العلم الحديث" عنوان 

  " . صورة الزمن في الشعر العربي " إعداد دراسة حول  . 3

رأينا في الفصل األول من هذه الدراسة كيف أن الكائنات الحية من نباتات وحشرات و .  4

و يمكن إعداد "  بالزمن لبيولوجي " ع زمني منتظم فيما يعرف طيور تسير في حياتها وفق إيقا

استناداً إلى قوله , مثالً " الكائنات الحية  ةاإليقاع الزمني في حيا" دراسة مستقلة تحمل عنوان 

                       چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇچ :تعالى 

 ) ٣٨:األنعام(

  

عقد المؤتمرات و الندوات على مختلف المستويات تشارك فيها الجامعات و المؤسسات .  5

وذلك بقصد التوعية "  الزمن في حياة المجتمع اإلسالمي " األكاديمية و الشبابية لبحث موضوع 

في ظل , و ضرورة استثماره فيما يعود بالنفع على الفرد و المجتمع و الدولة  بأهمية الزمن

.    وما ينطوي عليها من هدر للوقت) أوقات الفراغ (  بانتشار ظاهرة ما يسمى   
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  المالحق

  .النسب المئوية للمجموعات الداللية ألسماء الزمن الواردة في القرآن الكريم): 1(ملحق رقم 
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م3: اسماء السنة واجزاءھا

م4: اسماء فصول السنة

م5: اسماء اليوم الزمنية

م6: اسماء ايام االسبوع

م7: اسماء اجزاء اليوم

م8: اسماء اجزاء الليل

م9: اسماء الزمن المقارب والزمن
المصاحب للحدث
م10: اسماء الزمن المتجدد

م11: اسماء الزمن الحياتية

م12: اسماء الزمن الخاصة بالمرأة

م13: اسماء الزمن الظرفية
الشرطية واالستفھامية
م14: الظروف المتزِمنة باضافتھا
لما بعدھا
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  نسبة االسم الواحد في المجموعة الداللية الواحدة): 2(ملحق رقم 

  :التمثيل البياين ألمساء الزمن املمتد:  1م 
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  :التمثيل البياين ألمساء الزمن احملدود: 2م
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  :التمثيل البياين ألمساء ألمساء السنة وأجزاؤها: 3م
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  :التمثيل البياين ألمساء فصول السنة  4م
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  :التمثيل البياين ألمساء اليوم الزمنية : 5م
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  :التمثيل البياين ألمساء أيام األسبوع : 6م
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  :التمثيل البياين ألمساء أجزاء اليوم : 7م
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  :التمثيل البياين ألمساء أجزاء الليل : 8م
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  :التمثيل البياين ألمساء الزمن املقارب والزمن املصاحب للحدث : 9م
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  :التمثيل البياين ألمساء الزمن املتجدد : 10م
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  :التمثيل البياين ألمساء الزمن احلياتية: 11م
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  :التمثيل البياين ألمساء الزمن اخلاصة باملرأة : 12م
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  : واالستفهاميةالتمثيل البياين ألمساء الزمن الظرفية الشرطية : 13م
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  .1مواضع أسماء الزمن في القرآن الكريم): 3(ملحق رقم 

 أبد) 1(

  : مرة يف املواضع اآلتية ) 28(وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي  

                                                            
 )ط.د(م  2001، دار احلديث ، القاهرة ،  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: فؤاد عبد الباقي ، حممد  1

 نص اآلية السورة اآلية

  َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم أََبًدا َيَتَمنَّْوُه َولَْن البقرة 95

  لَُهْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمطَهََّرةٌ أََبًدا ِفيَها َخاِلِديَن النساء 57

  اللَِّه ِقيال َوْعَد اللَِّه َحقًّا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن أََبًدا ِفيَها َخاِلِديَن النساء 122

  َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسًريا أََبًدا اِفيَه َخاِلِديَن النساء 169

  َما َداُموا ِفيَها أََبًدا لَْن َنْدُخلََها إِنَّا املائدة 24

  َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أََبًدا ِفيَها َخاِلِديَن ملائدةا 119

  إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم أََبًدا ِفيَها َخاِلِديَن التوبة 22

  َولَْن ُتقَاِتلُوا َمِعَي أََبًدا لَْن َتْخُرُجوا َمِعَي فَقُلْ التوبة 83

  َعلَى قَْبرِِه َوال َتقُْم أََبًدا ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت َوال التوبة 84

  ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم اأََبًد ِفيَها َخاِلِديَن التوبة 100

  لََمْسجٌِد أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى أََبًدا َتقُْم ِفيِه ال التوبة 108

  أََبًدا ِفيِه َماِكِثَني الكهف 3

  أََبًدا أَْو ُيِعيُدوكُْم ِفي ِملَِّتهِْم َولَْن ُتفِْلُحوا إِذًا َيْرُجُموكُْم الكهف 20

  أََبًدا َما أَظُنُّ أَنْ َتبِيَد َهِذِه قَالَ الكهف 35

  أََبًدا ذًاَتْدُعُهْم إِلَى الُْهَدى فَلَْن َيْهَتُدوا إِ َوإِنْ الكهف 57

  أََبًدا ثََمانَِني َجلَْدةً َوال َتقَْبلُوا لَُهْم َشَهاَدةً فَاْجِلُدوُهْم النور 4
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  : أجل) 2( 

  : مرة يف املواضع اآلتية) 52(ة ومثناة يف القرآن الكرمي وردت هذه اللفظة مفردة ومضاف

 نص اآلية السورة اآلية

  ُمَسمى فَاكُْتُبوُه أََجلٍ ىَتَداَيْنُتْم بَِدْينٍ إِلَ إِذَا البقرة 282

  أََجلٍ ىَربََّنا ِلَم كََتْبَت َعلَْيَنا الِْقَتالَ لَْوال أَخَّْرَتَنا إِلَ َوقَالُوا النساء 77

  ُمَسمى َوأََجلٌ الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ِطنيٍ ثُمَّ قََضى أََجال ُهَو األنعام 2

  إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم ُمَسمى ثُمَّ أََجلٌ َيْبَعثُكُْم ِفيِه ِلُيقَْضى ثُمَّ األنعام 60

  َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم ال أََجلٌ أُمٍَّة َوِلكُلِّ األعراف 34

  إِذَا ُهْم َيْنكُثُونَ ُهْم َباِلُغوُه أََجلٍ كََشفَْنا َعْنُهُم الرِّْجَز إِلَى فَلَمَّا األعراف 135

  أََبًدا اللَُّه أَنْ َتُعوُدوا ِلِمثِْلِه َيِعظُكُُم النور 17

  أََبًدا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َما َزكَا ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َولَْوال النور 21

  أََبًدا أَنْ َتْنِكُحوا أَْزَواَجُه ِمْن َبْعِدِه َوال األحزاب 53

  ال َيجُِدونَ َوِليا َوال َنِصًريا أََبًدا ِفيَها يَنَخاِلِد األحزاب 65

  أََبًدا ْؤِمُنونَ إِلَى أَْهِليهِْمظََنْنُتْم أَنْ لَْن َيْنقَِلَب الرَُّسولُ َوالُْم َبلْ الفتح 12

  أََبًدا َمَعكُْم َوال ُنِطيُع ِفيكُْم أََحًدا لََنْخُرَجنَّ احلشر 11

  أََبًدا َبْيَنَنا َوَبْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاُء َوَبَدا املمتحنة 4

  بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم أََبًدا َيَتَمنَّْوَنُه َوال اجلمعة 7

  ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم أََبًدا ِفيَها َخاِلِديَن التغابن 9

  قَْد أَْحَسَن اللَُّه لَُه رِْزقًا أََبًدا َهاِفي َخاِلِديَن الطالق 11

   أََبًدا لَُه َناَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَإِنَّ اجلن 23

  َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أََبًدا ِفيَها َخاِلِديَن ةالبين 8
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  َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً إِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَال أََجلٌ أُمٍَّة ِلكُلِّ يونس 49

  ُمَسمى أََجلٍ ُتوُبوا إِلَْيِه ُيَمتِّْعكُْم َمَتاًعا َحَسًنا إِلَى ثُمَّ هود 3

  ٍدَمْعُدو َألَجلٍ ُنَؤخُِّرُه إِال َوَما هود 104

  ُمَسمى َألَجلٍ الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي َوَسخََّر الرعد 2

  ِكَتاٌب أََجلٍ كَانَ ِلَرُسولٍ أَنْ َيأِْتَي بِآَيٍة إِال بِإِذِْن اللَِّه ِلكُلِّ َوَما الرعد 38

  ُمَسمى أََجلٍ ِلَيْغِفَر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َوُيَؤخَِّركُْم إِلَى َيْدُعوكُْم إبراهيم 10

  قَرِيبٍ أََجلٍ الَِّذيَن ظَلَُموا َربََّنا أَخِّْرَنا إِلَى فََيقُولُ إبراهيم 44

  ُمَسمى أََجلٍ َتَرَك َعلَْيَها ِمْن َدابٍَّة َولَِكْن ُيَؤخُِّرُهْم إِلَى َما النحل 61

  ُمَسمى َوأََجلٌ َمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك لَكَانَ ِلَزاًماكَِل َولَْوال طه 129

  َسمىُم أََجلٍ ِفي اَألْرَحامِ َما َنَشاُء إِلَى َوُنِقرُّ احلج 5

  إِلَى الَْبْيِت الَْعِتيقِ ُمَسمى ثُمَّ َمِحلَُّها أََجلٍ ِفيَها َمَناِفُع إِلَى لَكُْم احلج 33

  َجانِبِ الطُّورِ َوَساَر بِأَْهِلِه آَنَس ِمْن اَألَجلَ قََضى ُموَسى فَلَمَّا القصص 29

  اللَِّه آلٍت أََجلَ كَانَ َيْرُجو ِلقَاَء اللَِّه فَإِنَّ َمْن العنكبوت 5

  الَْعذَاُب ُمَسمى لََجاَءُهُم أََجلٌ بِالَْعذَابِ َولَْوال َوَيْسَتْعجِلُوَنَك العنكبوت 53

  َوأََجلٍ َخلََق اللَُّه السََّماَواِت َواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِال بِالَْحقِّ َما الروم 8

  ُمَسمى أََجلٍ الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي إِلَى َوَسخََّر لقمان 29

  ُمَسمى َألَجلٍ َيْجرِي الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َوَسخََّر فاطر 13

  ُمَسمى أََجلٍ َتَرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمْن َدابٍَّة َولَِكْن ُيَؤخُِّرُهْم إِلَى َما فاطر 45

  ُمَسمى َألَجلٍ الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي َوَسخََّر الزمر 5

  ُمَسمى أََجلٍ الَِّتي قََضى َعلَْيَها الَْمْوَت َوُيْرِسلُ اُألْخَرى إِلَى فَُيْمِسُك الزمر 42

  لَقُِضَي َبْيَنُهْم ُمَسمى أََجلٍ كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك إِلَى َولَْوال الشورى 14
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  َوأََجلٍ َخلَقَْنا السََّماَواِت َواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِال بِالَْحقِّ َما األحقاف 3

  فَأَصَّدََّق قَرِيبٍ أََجلٍ َربِّ لَْوال أَخَّْرَتنِي إِلَى فََيقُولَ املنافقون 10

  ُمَسمى أََجلٍ ْن ذُُنوبِكُْم َوُيَؤخِّْركُْم إِلَىلَكُْم ِم َيْغِفْر نوح 4

  لَُمونََتْع اللَِّه إِذَا َجاَء ال ُيَؤخَُّر لَْو كُْنُتْم أََجلَ إِنَّ نوح 4

  أََجال الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ِطنيٍ ثُمَّ قََضى ُهَو األنعام 2

  َرْيَب ِفيِه ال أََجال َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم َوَجَعلَ لَُهْم قَاِدٌر اإلسراء 99

  ُمَسمى أََجال َمْن ُيَتَوفَّى ِمْن قَْبلُ َوِلَتْبلُُغوا َوِمْنكُْم غافر 67

  الَِّذي أَجَّلَْت لََنا أََجلََنا اْسَتْمَتَع َبْعُضَنا بَِبْعضٍ َوَبلَْغَنا َربََّنا األنعام 128

  أََجلَُه َتْعزُِموا ُعقَْدةَ النِّكَاحِ َحتَّى َيْبلُغَ الِْكَتاُب َوال البقرة 235

  أََجِلِه ُتُبوُه َصِغًريا أَْو كَبًِريا إِلَىَتْسأَُموا أَنْ َتكْ َوال البقرة 282

  َوَما َيْسَتأِْخُرونَ أََجلََها َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة َما احلجر 5

  َوَما َيْسَتأِْخُرونَ أََجلََها َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة َما ؤمنونامل 43

  أََجلَُها ُيَؤخَِّر اللَُّه َنفًْسا إِذَا َجاَء َولَْن املنافقون 11

  َيْسَتقِْدُمونَ ال َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً َوال أََجلُُهْم َجاَء فَإِذَا األعراف 34

  أََجلُُهْم َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َوأَنْ َعَسى أَنْ َيكُونَ قَِد اقَْتَرَب َوَما األعراف 185

  أََجلُُهْم شَّرَّ اْسِتْعَجالَُهْم بِالَْخْيرِ لَقُِضَي إِلَْيهِْمال ِللنَّاسِ يونس 11

  َيْسَتقِْدُمونَ اَعةً َوالفَال َيْسَتأِْخُرونَ َس أََجلُُهْم َجاَء إِذَا يونس 49

  َيْسَتقِْدُمونَ ال َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً َوال أََجلُُهْم َجاَء فَإِذَا النحل 61

  َبِصًريا فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِِعَباِدِه أََجلُُهْم َجاَء فَإِذَا رفاط 45

  فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أََجلَُهنَّ طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن َوإِذَا البقرة 231

  َتْعُضلُوُهنَّ فَال أََجلَُهنَّ طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن َوإِذَا البقرة 232



136 
  

  فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ فَال ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما أََجلَُهنَّ َبلَْغَن فَإِذَا البقرة 234

  فَارِقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو أََجلَُهنَّ َبلَْغَن فَإِذَا الطالق 2

  أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ أََجلُُهنَّ اَألْحَمالِ ُتَوأُوال الطالق 4

  قََضْيُت فَال ُعْدَوانَ َعلَيَّ اَألَجلَْينِ أَيََّما القصص 28

  

 :إذ)3(

  : 1مرة يف املواضع اآلتية ) 166(وردت هذه الكلمة يف القرآن الكرمي  

                                                            
 www. Qurancomplex.org: املوقع االلكتروين  1

 نص اآلية السورة اآلية

&øŒÎ) tΑ$s% …ã البقرة 131 s! ÿ… çμ š/u‘ öΝ Î=ó™r& ( tΑ$s% àM ôϑn=ó™r& Éb> tÏ9 t⎦⎫Ïϑn=≈yèø9 $# 

Π÷ البقرة  133 r& öΝ çGΨä. u™ !# y‰pκ à− øŒÎ) u|Øym z>θà)÷ètƒ ßN öθ yϑø9 $# 

›øŒÎ) tΑ$s% Ïμ البقرة 133 Ï⊥t7 Ï9 $tΒ tβρ ß‰ç7 ÷ès? .⎯ÏΒ “Ï‰÷èt/ 

öθ البقرة 165 s9 uρ “ ttƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΚn=sß øŒ Î) tβ÷ρ ttƒ z># x‹yèø9 $# 

&øŒÎ) r البقرة 166 §t7 s? t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãèÎ7 ›?$# z⎯ ÏΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãèt7 ¨? $# (#ãρr& u‘ uρ z>#x‹yèø9 $# 

øŒÎ) (#θä9$s% %c©É<uΖ البقرة 246 Ï9 ãΝçλ°; ô]yèö/$# $uΖ s9 $Z6Î=tΒ ö≅ ÏF≈ s)œΡ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 

  ÎŒø  %s$Αt )Î/öt≡δÏ↵Νã ‘u/nÎ‘} #$!©%Ï” ƒãsó‘Ç⎯ ρuƒãϑÏ‹Mà( البقرة 258

oΨ−/u‘ Ÿω ùø$ آل عمران 8 Ì“ è? $oΨt/θ è=è% y‰÷èt/ øŒ Î) $oΨoK÷ƒ y‰ yδ 

›y#ø آل عمران 35 s3sù # sŒ Î) óΟßγ≈oΨ÷èyϑy_ 5Θöθ uŠÏ9 ω |=÷ƒu‘ Ïμ‹Ïù 

tΒ$ آل عمران 44 uρ |MΨä. óΟ Îγ÷ƒt$s! øŒÎ) šχθà)ù=ãƒ öΝßγyϑ≈n=ø%r& 

tΒ$ آل عمران 44 uρ |MΨà2 öΝ Îγ÷ƒy‰s9 øŒÎ) tβθ ßϑÅÁtF÷‚ tƒ 

øŒÎ) ÏMs9$s% èπs3 آل عمران 45 Í× ¯≈n=yϑø9 $# ãΝtƒ ö yϑ≈tƒ ¨βÎ) ©!$# Ï8ç Åe³u;ãƒ 7πyϑÎ=s3Î/ çμ ÷ΖÏiΒ 

øŒÎ) tΑ$s% ª!$# #©|¤ŠÏè≈tƒ ’ÎoΤ آل عمران 55 Î) š‹ Ïjù uθtGãΒ y7ãèÏù# u‘ uρ ¥’n<Î) x8ãÎdγsÜãΒ uρ  
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Ìøä3ø9 آل عمران 80 $$Î/ y‰÷èt/ øŒÎ) Λä⎢Ρ r& tβθßϑÎ=ó¡•Β 

.ρãä#) آل عمران 103 øŒ $# uρ |Myϑ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹ n=tæ øŒ Î) ÷Λä⎢Ζä. [™ !#y‰ôãr& y#©9 r'sù t⎦ ÷⎫t/ öΝä3Î/θ è=è% 

øŒÎ) M£ϑyδ Èβ$tG آل عمران 122 xÍ←!$©Û öΝ à6ΨÏΒ βr& Ÿξt±øs? ª!$#uρ $uΚåκ ‘Ï9uρ  

 آل عمران 124

øŒÎ) ãΑθ à)s? š⎥⎫ ÏΨÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 ⎯s9 r& öΝ ä3uŠÏõ3tƒ βr& öΝ ä.£‰Ïϑãƒ Νä3š/u‘ ÏπsW≈n=sW Î/ 7#≈s9# u™ z⎯ ÏiΒ 

Ïπ s3Í×̄≈n=yϑø9 $# t⎦⎫ Ï9 u”∴ãΒ 

ô‰s)s9 آل عمران 152 uρ ãΝà6 s%y‰|¹ ª!$# ÿ… çνy‰ôãuρ øŒÎ) Ν ßγtΡθ¡ßs s? ⎯Ïμ ÏΡøŒ Î* Î/ 

øŒÎ) šχρ آل عمران 153 ß‰ÏèóÁè? Ÿω uρ šχ… âθù=s? #’n? tã 7‰ym r& 

   9s)s‰ô  Βt⎯£ #$!ª ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t )ÎŒø /tèy]y ùÏκÍΝö ‘u™ßθωZ آل عمران 164

öθs9 4 النساء 64 uρ öΝ ßγ̄Ρ r& ŒÎ) (# þθ ßϑn=¤ß öΝ ßγ|¡àΡ r& x8ρâ™ !$y_ (#ρãxøótG ó™$$sù ©!$# 

tΑ$s% ô‰s% zΝyè÷Ρ النساء 72 r& ª!$# ¥’n? tã øŒ Î) óΟs9 ⎯ä. r& öΝ ßγyè̈Β # Y‰‹Íκ y− 

uθ النساء 108 èδuρ öΝßγyètΒ øŒÎ) tβθ çGÍhŠu;ãƒ $tΒ Ÿω 4© yÌö tƒ z⎯ ÏΒ ÉΑöθ s)ø9 $# 

øŒÎ) öΝçGù=è% $oΨ÷èÏϑy™ $oΨ÷èsÛ املائدة 7 r&uρ ( (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 

≅øŒÎ) Ÿ املائدة 20 yèy_ öΝä3Š Ïù u™!$uŠÎ;/Ρ r& Ν ä3n=yèy_ uρ %Z.θ è=•Β 

(øŒÎ املائدة 20 uρ tΑ$s% 4© y›θ ãΒ ⎯Ïμ ÏΒöθ s)Ï9 ÉΘ öθs)≈tƒ (#ρãä. øŒ $# sπ yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3ø‹n=tæ 

≅ã املائدة 27 ø?$# uρ öΝÍκ ön=tã r't6tΡ ó© o_ö/$# tΠ yŠ# u™ Èd,ys ø9$$Î/ øŒ Î) $t/§s% $ZΡ$t/öè% 

⌠øŒÎ) tΑ$s% ª!$# ©|¤ŠÏè≈tƒ t⎦ø املائدة 110 $# zΝ tƒ ótΒ öà2øŒ $# © ÉLyϑ÷èÏΡ y7ø‹n=tã 

?n’4 املائدة 110 tãuρ y7Ï? t$Î!≡uρ øŒ Î) š›?‰−ƒ r& Çyρ ãÎ/ Ä ß̈‰à)ø9 $# 

(øŒÎ املائدة 110 uρ šçFôϑ̄=tæ |=≈tFÅ6ø9 $# sπ yϑõ3 Ïtø: $# uρ sπ1 u‘ öθ −G9$#uρ Ÿ≅‹ÅgΥM}$# uρ 

øŒÎ) tΑ$s% šχθ•ƒ املائدة 112 Í‘#uθ ys ø9$# ©|¤ŠÏè≈tƒ t⎦ø⌠ $# zΟ tƒ ötΒ 

öθ األنعام 27 s9 uρ #“ts? øŒÎ) (#θàÏ% ãρ ’n? tã Í‘$̈Ζ9$# (#θä9$s)sù $uΖ oKø‹ n=≈tƒ –Št çΡ 

öθ األنعام 30 s9 uρ #“ts? øŒÎ) (#θàÏ% ãρ 4’n? tã öΝ ÍκÍh5u‘ 4 tΑ$s% }§øŠs9 r& #x‹≈yδ Èd,ys ø9 $$Î/ 
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Iωöθ األنعام 43 n=sù øŒ Î) Νèδu™ !% ỳ $uΖ ß™ ù't/ (#θãã§|Øs? ⎯ Å3≈s9uρ ôM|¡s% öΝ åκ æ5θè=è% 

Š– األنعام 71 tçΡ uρ #’n? tã $oΨÎ/$s)ôãr& y‰÷èt/ øŒÎ) $uΖ1 y‰yδ ª!$# 

?øŒÎ) (#θä9$s% !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 4’n األنعام 91 tã 9|³o0 ⎯ ÏiΒ &™ó© x« 

Π÷ األنعام 144 r& óΟçGΨà2 u™!# y‰pκ à− øŒÎ) ãΝ à68¢¹uρ ª!$# # x‹≈yγÎ/ 

yϑsù tβ%x. óΟ$ األعراف 5 ßγ1uθ ôãyŠ øŒÎ) Ν èδu™ !%ỳ !$uΖ ß™ù't/ Hω Î) βr& (#þθ ä9$s% $̄Ρ Î) $̈Ζä. t 

tΑ$s% $tΒ y7 األعراف 12 yèuΖ tΒ ωr& y‰àf ó¡n@ øŒÎ) y7 è?ósΔr& 

ÿρ#) األعراف 69 ãà2øŒ$# uρ øŒÎ) öΝ ä3n=yèy_ u™ !$x n=äz .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏΘöθ s% 8yθçΡ 

ÿρ#) األعراف 74 ãà2øŒ$# uρ øŒÎ) ö/ ä3n=yèy_ u™ !$xn=äz .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ 7Š$tã öΝ à2r&§θ t/uρ   

Ûθä9«$ األعراف 80 uρ øŒ Î) tΑ$s% ÿ⎯Ïμ ÏΒöθ s)Ï9 tβθ è?ù's? r& sπ t±Ås≈xø9$# $tΒ Ν ä3s)t7 y™ $pκ Í5 ô⎯Ï 

ÿρ#) األعراف 86 ãà2øŒ$# uρ øŒÎ) óΟ çFΖà2 Wξ‹ Î=s% öΝà2u ©Ys3 sù 

Ï‰s% $oΨ÷ƒ األعراف 89 utIøù $# ’n?tã «!$# $¹/É‹x. ÷βÎ) $tΡ ô‰ãã ’Îû Ν à6ÏḠ=ÏΒ y‰÷èt/ øŒ Î) $uΖ8 ¤f tΡ 

ρu™ó↔t=ùγßΝö  ãt⎯Ç #$9ø)söƒtπÏ #$9©LÉ© 2Ÿ$ΡtMô nt%ÑÅuοn #$9ø7tsóÌ )ÎŒø ƒtè÷‰ßρχš ûÎ’ #$9¡¡6öMÏ األعراف 163

øŒÎ) óΟ األعراف 163 ÎγŠÏ? ù's? öΝ ßγçΡ$tF‹ Ïm tΠ öθ tƒ öΝÎγÏFö;y™ $Yã§ä© tΠ öθtƒ uρ Ÿω šχθ çFÎ6 ó¡o„ 

øŒÎ) tβθ نفالاأل 9 èW‹ ÉótG ó¡n@ öΝ ä3−/u‘ z>$yf tFó™$$sù öΝà6s9 ’ÎoΤ r& Νä. ‘‰ÏϑãΒ 

øŒÎ) ãΝ األنفال 11 ä3ŠÏe±tóãƒ }̈ $yè‘Ζ9$# Zπ uΖtΒ r& çμ÷ΨÏiΒ ãΑÍi”t∴ãƒ uρ Νä3ø‹ n=tæ z⎯ÏiΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# 

© (øŒÎ األنفال 12 Çrθãƒ y7•/u‘ ’n< Î) Ïπs3Í× ¯≈n=yϑø9 $# ’ÎoΤ r& öΝ ä3yètΒ 

tΒ$ األنفال 17 uρ |Mø‹ tΒu‘ øŒ Î) |Mø‹ tΒu‘  ∅Å3≈s9 uρ ©!$# 4’tΓ u‘ 

‰pκš$ األنفال 26 r'̄≈tƒ z⎯ƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θç7ŠÉf tGó™ $# ¬! ÉΑθß™§=Ï9uρ # sŒÎ) öΝä.$tãyŠ 

øŒÎ) ΝçFΡ األنفال 42 r& Íο uρô‰ãèø9 $$Î/ $u‹÷Ρ ‘‰9 $# Ν èδuρ Íο uρô‰ãèø9 $$Î/ 3“ uθóÁà)ø9 $# 

øŒÎ) ãΝßγs3ƒ األنفال 43 Ìãƒ ª!$# ’Îû šÏΒ$oΨtΒ WξŠÎ=s% 

øŒÎ) ãΑθà)tƒ tβθà)Ï≈oΨßϑø9 األنفال 49 $# š⎥⎪ Ï%©!$# uρ ’Îû Ν ÎγÎ/θè=è% íÚẗΒ 
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öθ األنفال 50 s9 uρ #“ts? øŒÎ) ’®û uθtG tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãxŸ2   èπ s3Í×̄≈n=yϑø9 $# 

tΠ التوبة 25 öθ tƒ uρ A⎦ ÷⎫uΖ ãm   øŒ Î) öΝà6÷Gt6 yf ôãr& öΝ à6è? u øYx. 

øŒÎ) çμ التوبة 40 y_t÷zr& t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãx Ÿ2 š† ÎΤ$rO È⎦ ÷⎫oΨøO$#  

øŒÎ) $yϑèδ †Îû Í‘$tóø9 التوبة 40 $# 

øŒÎ) ãΑθà)tƒ ⎯ÏμÎ7 التوبة 40 Ås≈|ÁÏ9 Ÿω ÷βt“ øt rB χ Î) ©!$# $oΨyètΒ 

tΒ$ التوبة  115 uρ šχ%Ÿ2 ª!$# ¨≅ÅÒã‹ Ï9 $JΒ öθs% y‰÷èt/ øŒ Î) öΝßγ1 y‰yδ 

›øŒÎ) tβθàÒ يونس  61 Ïè? Ïμ‹ Ïù 4 $tΒ uρ Ü>â“÷ètƒ ⎯ tã y7Îi/¢‘ ⎯ÏΒ ÉΑ$s)÷W ÏiΒ ;ο§‘ sŒ 

≅ã يونس 71 ø?$# uρ öΝÍκ ön=tã r't6tΡ ?yθçΡ øŒ Î) tΑ$s% ⎯Ïμ ÏΒöθ s)Ï9 

#øŒÎ) tΑ$s% ß يوسف 4 ß™θãƒ Ïμ‹Î/L{ ÏMt/r'̄≈tƒ ’ÎoΤ Î) àM ÷ƒ r&u‘ y‰tn r& u |³tã $Y6 x. öθx. 

›øŒÎ) (#θä9$s% ß#ß™θã يوسف 8 s9 çνθäzr& uρ = ym r& #’n<Î) $oΨŠÎ/r& $̈ΨÏΒ ß⎯øt wΥuρ îπ t7óÁãã 

⎯£ tΑ$s% $tΒ يوسف 51 ä3ç7 ôÜyz øŒÎ) ¨⎦ —∫Šuρ≡u‘ y#ß™θãƒ ⎯ tã ⎯Ïμ Å¡ø̄Ρ  

⎢tΑ$s% ö≅yδ Λä يوسف 89 ôϑÎ=tæ $̈Β Λä⎢ ù=yèsù y#ß™θã‹ Î/ Ïμ‹Åz r&uρ øŒ Î) óΟ çFΡr& šχθè=Îγ≈y_ 

⎯ô‰s%uρ z ) يوسف 100 |¡ôm r& þ’Î1 øŒÎ) ©Í_y_ t÷zr& z⎯ ÏΒ Ç⎯ôfÅb¡9 $# 

tΒ$ يوسف 102 uρ |MΨä. öΝÍκ ö‰ y‰s9 øŒ Î) (# þθãèuΗødr& öΝèδ{øΒr& öΝèδuρ tβρ ãä3øÿ s‡ 

(øŒÎ إبراهيم 6 uρ tΑ$s% 4© y›θ ãΒ Ïμ ÏΒöθ s)Ï9 (#ρã à2øŒ$# sπ yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ à6ø‹ n=tæ  

›øŒÎ) (#θè=yzyŠ Ïμø احلجر 52 n=tã (#θä9$s)sù $Vϑ≈ n=y™ tΑ$s% $̄Ρ Î) öΝä3ΖÏΒ tβθè=Å_ uρ 

øŒÎ) tβθ ءاإلسرا 47 ãèÏϑtG ó¡o„ y7ø‹s9 Î) øŒ Î) uρ öΛèε #“uθøg wΥ 

øŒÎ) ãΑθà)tƒ tβθ اإلسراء 47 çΗÍ>≈©à9 $# βÎ) tβθ ãèÎ6 −G s? ωÎ) Wξã_ u‘ #·‘θ ßsó¡̈Β 

tΒ$ اإلسراء 94 uρ yì uΖtΒ }̈ $̈Ζ9$# βr& (# þθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ øŒ Î) æΛèεu™ !% ỳ #“ y‰ßγø9 $# 

≅ö اإلسراء 101 t↔ó¡sù û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) øŒÎ) öΝèδu™ !% ỳ 

uρ“ الكهف 10 r& èπ u‹ ÷FÏ ø9$# ’n< Î) É#ôγs3ø9 $# (#θä9$s)sù !$uΖ −/u‘ $uΖ Ï?# u™ ⎯ÏΒ y7Ρ à$ ©! Zπ tΗôq y‘ 
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/oΨôÜt$ الكهف 14 u‘ uρ 4’n?tã óΟ ÎγÎ/θè=è% øŒÎ) (#θãΒ$s% (#θä9$s)sù $uΖ š/u‘ >u‘ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 

øŒÎ) tβθ الكهف 21 ããt“≈oΨoKtƒ öΝ æη uΖ÷t/ öΝèδtøΒ r& 

Iω الكهف 39 öθ s9 uρ øŒÎ) |Mù=yzyŠ y7tF̈Ζ y_ |M ù=è% 

 ρuΒt$  ΒtΖuìy #$9Ζ$̈}̈ &rβ ƒãσ÷ΒÏΖãθþ#( )ÎŒø ỳ%!™uδèΝã #$9øγß‰y“3 الكهف 55

tΑ$s% |M الكهف 63 ÷ƒu™ u‘ r& øŒ Î) !$uΖ ÷ƒ uρ r& ’n< Î) Íοt ÷‚¢Á9 $# 

… øŒÎ) 2”yŠ$tΡ مرمي 3 çμ−/u‘ ¹™ !#y‰ÏΡ $wŠÏyz 

óΟ مرمي 39 èδö‘ É‹Ρr& uρ tΠöθ tƒ Íοu ô£pt ø: $# øŒ Î) z© ÅÓè% ãøΒ F{$# öΝèδuρ ’Îû 7' s# øxî  

›øŒÎ) tΑ$s% Ïμ مرمي 42 Î/L{ ÏM t/r'̄≈tƒ zΝ Ï9 ß‰ç7 ÷ès? $tΒ Ÿω ßìyϑó¡tƒ Ÿωuρ ç ÅÇö7ãƒ Ÿω uρ ©Í_øóãƒ y7Ψtã $\↔ø‹x© 

™u# طه 10 u‘ # Y‘$tΡ tΑ$s)sù Ï& Î# ÷δ L{ (# þθèW ä3øΒ$# þ’ÎoΤÎ) àMó¡nΣ#u™ # Y‘$tΡ 

øŒÎ) !$uΖ طه 38 øŠym ÷ρr& #’n< Î) y7ÏiΒé& $tΒ #©yrθãƒ 

´øŒÎ) û©Å طه 40 ôϑs? šçG÷z é& ãΑθà)tG sù ö≅ yδ ö/ä3—9ßŠ r& 4’n?tã ⎯ tΒ …ã& é# àõ3tƒ 

tΑ$s% ãβρ طه 92 ã≈yγ≈tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ øŒÎ) öΝ ßγtF÷ƒ r& u‘ (#þθ =|Ê 

⎯ß طه 104 øt ªΥ ãΝn=÷ær& $yϑÎ/ tβθ ä9θà)tƒ øŒÎ) ãΑθ à)tƒ öΝßγè=sW øΒ r& ºπs)ƒ Ì sÛ 

øŒÎ) tΑ$s% ÏμŠÎ/L{ ⎯Ïμ األنبياء 52 ÏΒöθ s%uρ $tΒ ÍνÉ‹≈yδ ã≅ŠÏO$yϑ−G9 $# û©ÉL©9 $# óΟçFΡ r& $oλm; tβθ àÅ3≈tã 

% ألنبياءا 76 ·nθ çΡ uρ øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ⎯ ÏΒ ã≅ ö7s% $uΖ ö6yf tGó™$$sù …çμ s9 

…yŠ األنبياء 78 ãρ# yŠ uρ z⎯≈yϑøŠn=ß™ uρ øŒÎ) Èβ$yϑà6 øt s† ’Îû Ï^ öpt ø:$# 

±øŒÎ) ôMt األنبياء 78 xtΡ ÏμŠÏù ãΝ oΨxî ÏΘöθ s)ø9 $# 

&šUθ•ƒr األنبياء 83 uρ øŒ Î) 3“ yŠ$tΡ ÿ…çμ−/u‘ ’ÎoΤ r& z©Í_¡¡tΒ • ‘Ø9 $# |MΡr&uρ ãΝym ö‘r& š⎥⎫ÏΗ¿q≡ §9$# 

sŒ# األنبياء 87 uρ Èβθ ‘Ζ9 $# Œ Î) |=yδ ©Œ $Y6 ÅÒ≈tóãΒ 

ƒ−$! األنبياء 89 Ì Ÿ2y—uρ øŒÎ) 2”yŠ$tΡ … çμ−/u‘ Éb> u‘ Ÿω ’ÎΤ ö‘x‹s? # YŠö sù |MΡ r&uρ çö yz š⎥⎫ÏOÍ‘≡uθ ø9 $# 

?øŒÎ*sù öΝs9 (#θè النور 12 ù'tƒ Ï™ !#y‰pκ ’¶9 $$Î/ šÍ× ¯≈s9 'ρé'sù y‰Ζ Ïã «!$# ãΝ èδ tβθç/É‹≈s3ø9 $# 
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… (ŒÎ النور 15 çμ tΡöθ ¤)n=s? ö/ä3ÏG oΨÅ¡ø9 r'Î/ tβθ ä9θà)s? uρ /ä3Ïδ#uθ øùr'Î/ $̈Β }§øŠs9 Νä3s9 ⎯ÏμÎ/ ÒΟ ù=Ïæ 

Iω النور 16 öθ s9 uρ øŒÎ) çνθßϑçG÷èÏϑy™ ΟçFù=è% $̈Β ãβθ ä3tƒ !$uΖ s9 βr& zΝ ¯=x6 tG ¯Ρ # x‹≈pκ Í5 

© ô‰s)©9 الفرقان 29 Í_̄=|Ê r& Ç⎯ tã Ìò2Ïe%!$# y‰÷èt/ øŒÎ) ’ÎΤ u™!$y_ 

›øŒÎ) tΑ$s% Ïμ الشعراء 70 Î/L{ ⎯ÏμÏΒ öθs% uρ $tΒ tβρ ß‰ç7 ÷ès? 

tΑ$s% ö≅yδ ö/ä3tΡθãèyϑó¡o„ øŒ الشعراء 72 Î) tβθããô‰s? 

øŒÎ) Ν الشعراء 98 ä3ƒ Èhθ|¡ èΣ Éb>tÎ/ t⎦⎫Ïϑn=≈yèø9 $# 

øŒÎ) tΑ$s% öΝçλm; óΟ الشعراء 106 èδθäzr& îyθ çΡ Ÿωr& tβθ à)−Gs? 

øŒÎ) tΑ$s% öΝçλm; öΝ لشعراءا 124 èδθäzr& îŠθèδ Ÿωr& tβθà)−G s? 

øŒÎ) tΑ$s% öΝçλm; öΝ الشعراء 142 èδθäzr& ìxÎ=≈ |¹ Ÿω r& tβθ à) −G s? 

øŒÎ) tΑ$s% öΝçλm; öΝ الشعراء 161 èδθäzr& îÞθ ä9 Ÿωr& tβθà)−G s? 

›øŒÎ) tΑ$s% öΝçλm; ë=ø الشعراء 177 yèä© Ÿω r& tβθà)−G s? 

øŒÎ) tΑ$s% 4©y›θ النمل 7 ãΒ ÿ⎯Ï&Î# ÷δ L{ þ’ÎoΤ Î) àMó¡nΣ# u™ #Y‘$tΡ 

Ûθä9«$ النمل 54 uρ øŒ Î) tΑ$s% μ ÏΒöθ s)Ï9 šχθè?ù's? r& sπ t±Ås≈xø9 $# óš  

tΒ$ القصص 44 uρ |MΖä. É=ÏΡ$pg¿2 Çc’Î1ötóø9 $# øŒ Î) !$oΨøŠŸÒs% 4’n< Î) © y›θãΒ tøΒF{ $# 

tΒ$ القصص 46 uρ |MΖä. É=ÏΡ$pg¿2 Í‘θ’Ü9 $# øŒÎ) $oΨ÷ƒ yŠ$tΡ 

øŒÎ) tΑ$s% …çμ القصص 76 s9 …çμ ãΒöθ s% Ÿω ÷ytøs? ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ït ä† t⎦⎫Ïm Ìxø9 $# 

Ÿω القصص 87 uρ y7̄Ρ ‘‰ÝÁtƒ ô⎯tã ÏM≈tƒ# u™ «!$# y‰÷èt/ øŒ Î) ôMs9Ì“Ρé& šø‹ s9 Î) 

(zΟŠÏδ≡tö/Î العنكبوت 16 uρ øŒ Î) tΑ$s% Ïμ ÏΒöθ s)Ï9 (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# çνθà)̈?$# uρ 

Ûθä9«$ العنكبوت 28 uρ øŒ Î) tΑ$s% ÿ⎯Ïμ ÏΒöθ s)Ï9 öΝà6̄Ρ Î) tβθè? ù'tG s9 sπ t±Ås≈xø9 $# 

 األحزاب 9

$pκš‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#ρãä. øŒ $# sπ yϑ÷èÏΡ «!$# ö/ä3ø‹ n=tæ øŒÎ) öΝ ä3ø? u™!% ỳ ×ŠθãΖã_ $uΖ ù=y™ö‘ r'sù 

öΝ Íκ ön=tã $\t†Í‘ 
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  ÎŒø  _y$!™âρ.äΝ ΒiÏ⎯ ùsθö%Ï3äΝö ρuΒÏ⎯ô &r™óx≅Ÿ ΒÏΖ3äΝö( األحزاب 10

⎯ß سبأ 32 øtwΥr& ö/ä3≈tΡ÷Š y‰|¹ Ç⎯ tã 3“ y‰çλù; $# y‰÷èt/ øŒÎ) Ο ä.u™ !% ỳ 

øŒÎ) !$oΨtΡρ سبأ 33 ããΒ ù's? βr& tàõ3̄Ρ «!$$Î/ Ÿ≅ yèøg wΥuρ ÿ… ã& s! # YŠ#y‰Ρ r& 

öθ سبأ 51 s9 uρ #“ts? øŒÎ) (#θããÌ“sù Ÿξsù šVöθ sù (#ρ ä‹Åz é&uρ ⎯ÏΒ 5β%s3̈Β 5=ƒÌ s% 

ó>Î يس 13 ôÑ$# uρ Μçλm; ¸ξsW ¨Β |=≈pt õ¾ r& Ïπtƒ ös)ø9 $# øŒÎ) $yδu™ !%ỳ tβθ è=y™ößϑø9 $# 

øŒÎ) !$uΖ يس 14 ù=y™ö‘ r& ãΝ Íκös9 Î) È⎦ ÷⎫ uΖøO$# $yϑèδθ ç/¤‹s3sù $tΡ ø—̈“ yèsù ;] Ï9$sVÎ/ 

™øŒÎ) u الصافات 84 !% ỳ …çμ−/u‘ 5= ù=s)Î/ AΟŠÎ=y™ 

›øŒÎ) tΑ$s% Ïμ الصافات 85 Î/L{ ⎯ÏμÏΒ öθs% uρ # sŒ$tΒ tβρ ß‰ç7 ÷ès? 

tΑ$s% ÿ⎯ÏμÏΒöθ الصافات 124 s)Ï9 Ÿω r& tβθ à)−G s? 

›øŒÎ) çμ≈oΨø الصافات 134 ¯gwΥ ÿ…ã& s# ÷δr&uρ š⎥⎫ ÏèuΗød r& 

>øŒÎ) t,t/r& ’n صافاتال 140 Î) Å7ù=àø9 $# Èβθ ßs ô±yϑø9 $# 

≅ö ص 21 yδuρ y79 s?r& (# àσt7 tΡ ÄΝóÁy‚ ø9$# øŒ Î) (#ρâ‘§θ |¡n@ z># tós Ïϑø9 $# 

øŒ  ص 22 Î) (#θè=yzyŠ 4’n? tã yŠ…ãρ# yŠ tíÌ“ xsù öΝ åκ÷] ÏΒ  

›øŒÎ) uÚÌãã Ïμø ص 31 n=tã Äc©Å´ yèø9 $$Î/ àM≈uΖ Ï≈¢Á9 $# ßŠ$u‹Åg ø:$# 

.öä ص 41 øŒ $# uρ !$tΡy‰ö7 tã z>θ•ƒ r& øŒ Î) 3“ yŠ$tΡ ÿ… çμ−/u‘ 

⎯tΒ tβ%x. u’Í< ô$ ص 69 ÏΒ ¥Οù=Ïæ Z∼ yϑø9$$Î/ #’n?ôãF{ $# øŒ Î) tβθßϑÅÁtG øƒ s† 

×øŒÎ) tΑ$s% y7•/u‘ Ïπs3Í ص 71 ¯≈n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) 7, Î=≈yz # Z|³o0 ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ 

ô⎯yϑsù ãΝ الزمر 32 n=øß r& ⎯£ϑÏΒ z>x‹Ÿ2 ’n? tã «!$# z>¤‹x. uρ É− ô‰Å_Á9 $$Î/ øŒÎ) ÿ…çν u™ !%ỳ 

øŒÎ) šχöθ غافر 10 tãô‰è? ’n< Î) Ç⎯≈yϑƒM}$# šχρãàõ3tG sù 

øŒÎ) ãΝåκ فصلت 14 øEu™ !% ỳ ã≅ß™ ”9$# .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫t/ öΝ Íγƒ Ï‰÷ƒr& ï∅ÏΒuρ öΝ ÎγÏù=yz 

⎯ الزخرف 39 s9 uρ ãΝ à6yèxΖ tƒ tΠ öθ u‹ø9 $# ŒÎ) óΟçFôϑn=¤ß ö/ä3̄Ρ r& ’Îû É>#x‹yèø9$# tβθä. ÎtIô±ãΒ 
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.öä األحقاف 21 øŒ $# uρ % s{ r& >Š% tæ øŒÎ) u‘ x‹Ρ r& … çμtΒ öθs% Å∃$s)ômF{ $$Î/ 

%øŒÎ) (#θçΡ األحقاف 26 x. šχρß‰ysøg s† ÏM≈tƒ$t↔Î/ «!$# s−%tnuρ Ν ÍκÍ5 $̈Β (#θçΡ% x. ⎯Ïμ Î/ tβρ â™ Ì“öκ tJó¡o„ 

_ô‰s)©9 š الفتح 18 ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯ tã š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒ Î) štΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |Møt rB Íοt yf ¤±9$# 

≅øŒÎ) Ÿ الفتح 26 yèy_ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρã xx. ’Îû ãΝÎγÎ/θ è=è% sπ ¨ŠÏϑpt ø:$# sπ̈ŠÏΗxq Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈yf ø9 $# 

+¤’ (øŒÎ ق 17 n=tG tƒ Èβ$u‹ Ée)n=tG ßϑø9 $# Ç⎯tã È⎦⎫Ïϑu‹ ø9 $# Ç⎯ tãuρ ÉΑ$uΚÏe±9 $# Ó‰‹ Ïès% 

›øŒÎ) (#θè=yzyŠ Ïμø الذاريات 25 n=tã (#θä9$s)sù $Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈n=y™ ×Π öθ s% tβρ ãs3Ψ•Β 

Îû’ الذاريات 38 uρ #© y›θ ãΒ øŒ Î) çμ≈oΨù=y™ö‘ r& 4’n<Î) tβöθ tãö Ïù 9⎯≈sÜù=Ý¡Î0 &⎦⎫Î7 •Β 

Îû’ الذاريات 41 uρ >Š% tæ øŒ Î) $uΖ ù=y™ö‘ r& ãΝÍκ ön=tã yxƒÌh9$# tΛ⎧ É)yèø9 $# 

Îû’ الذاريات 43 uρ yŠθ ßϑrO øŒ Î) Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλm; (#θãè−Fyϑs? 4© ®Lym &⎦⎫Ïm 

© (ŒÎ النجم 16 ý øótƒ nο u‘ ô‰Åb¡9 $# $tΒ 4© ý øótƒ 

uθ النجم 32 èδ ÞΟ n=÷ær& ö/ä3Î/ øŒ Î) / ä.r't±Σr& š∅ÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# 

≅È احلشر 16 sVyϑx. Ç⎯≈sÜø‹ ¤±9 $# øŒ Î) tΑ$s% Ç⎯≈|¡Σ M∼Ï9 öàò2$# 

øŒÎ) (#θä9$s% öΝÍη املمتحنة 4 ÏΒöθ s)Ï9 $̄Ρ Î) (# äτℜu™ tç/ öΝ ä3ΖÏΒ $£ϑÏΒuρ tβρ ß‰ç7÷ès? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 

øŒ  التحرمي 11 Î) ôM s9$s% Éb> u‘ È⎦ ø⌠ $# ’Í< x8y‰ΨÏã $\F÷t/ ’Îû Ïπ̈Ψyf ø9 $#  

ΡÎ) öΝ̄$ القلم 17 ßγ≈tΡ öθ n=t/ $yϑx. !$tΡ öθn=t/ |=≈pt õ¾r& Ïπ̈Ψpg ø:$# øŒÎ) (#θãΚ|¡ø%r& $pκ ¨] ãΒÎ óÇu‹ s9 t⎦⎫Ï⇔Î6 óÁãΒ 

É9ô¹÷ القلم 48 $$sù È/õ3çtÎ: y7În/u‘ Ÿω uρ ⎯ä3s? É= Ïm$|Áx. ÏNθçt ø:$# øŒÎ) 3“yŠ$tΡ uθ èδuρ ×ΠθÝàõ3tΒ 

›È≅ø املدثر 33 ©9$# uρ øŒ Î) tt/÷Šr& 

… øŒÎ) çμ1yŠ$tΡ النازعات 16 çμš/u‘ ÏŠ#uθ ø9 $$Î/ Ä £̈‰s)çRùQ $# “·θèÛ 

/øøŒÎ) ö الربوج 6 ãφ $pκ ön=tæ ×Šθ ãèè%  
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 :إذا)4(

  : 1مرة يف املواضع اآلتية  )195(وردت هذه الكلمة يف القرآن الكرمي  

 نص اآلية السورة اآلية

#! #$!©%t⎦⎪Ï البقرة 156 sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈|¹r& ×πt7ŠÅÁ•Β (#þθ ä9$s% $̄Ρ Î) ¬! !$̄Ρ Î)uρ Ïμ ø‹s9 Î) tβθãèÅ_≡u‘  

šχθèùθ البقرة 177 ßϑø9 $# uρ öΝÏδ Ï‰ôγyèÎ/ #sŒ Î) (#ρß‰yγ≈tã 

›ÏGä. öΝä3ø=| البقرة 180 n=tæ # sŒÎ) u |Øym ãΝ ä. y‰tnr& ßNöθyϑø9 $# βÎ) x8ts? # ·ö yz èπ§‹ Ï¹uθø9$# 

sŒ# البقرة186 Î) uρ y7s9 r'y™ “ÏŠ$t6 Ïã ©Íh_tã ’ÎoΤ Î*sù ë=ƒ Ìs% 

sŒ#! البقرة 196 Î*sù ÷Λä⎢ΨÏΒ r& ⎯ yϑsù yì−Gyϑs? Íο t÷Κãèø9 $$Î/ ’n<Î) Ædk ptø: $# $yϑsù uy£øŠtG ó™$# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# 

sŒ# البقرة 232 Î) uρ ãΛä⎢ø)̄=sÛ u™ !$|¡ÏiΨ9 $# z⎯øón=t6 sù £⎯ ßγn=y_ r& Ÿξsù £⎯ èδθ è=àÒ÷ès? 

sŒ# البقرة 232 Î) (# öθ|Ê≡ ts? Ν æηuΖ÷t/ Å∃ρã÷èpRùQ $$Î/  

⎪⎥yγ•ƒr'̄≈tƒ š$ البقرة  282 Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™ #sŒ Î) Λä⎢Ζ tƒ# y‰s? A⎦ø⎪ y‰Î/ #’n<Î) 9≅y_ r& ‘ wΚ|¡•Β çνθç7 çFò2$$sù 

Ÿω البقرة 282 uρ z> ù'tƒ â™ !#y‰pκ ’¶9 $# # sŒÎ) $tΒ (#θ ããßŠ 

ÿρ#) البقرة 282 ß‰Îγô©r& uρ # sŒ Î) óΟçF÷ètƒ$t6 s? 

›y#ø آل عمران 25 s3sù # sŒ Î) óΟßγ≈oΨ÷èyϑy_ 5ΘöθuŠÏ9 ω |=÷ƒ u‘ Ïμ‹ Ïù 

sŒ# آل عمران 47 Î) #© |Ós% #\øΒ r& $yϑ̄Ρ Î*sù ãΑθ à)tƒ … çμs9 ⎯ä. ãβθä3u‹ sù 

⎪⎥š آل عمران 135 Ï% ©!$# uρ #sŒ Î) (#θ è=yèsù ºπ t±Ås≈sù ÷ρ r& (#þθ ßϑn=sß öΝ æη|¡àΡ r& (#ρãx. sŒ ©!$# 

_# آل عمران 152 ¨Lym # sŒÎ) óΟçFù=Ï±sù öΝ çFôãt“≈oΨs? uρ ’Îû Ì øΒF{ $# ΜçG øŠ|Átãuρ 

%θä9$s#) آل عمران 156 uρ öΝÎγÏΡ≡uθ ÷z \} #sŒ Î) (#θç/u ŸÑ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

θè=tG#) النساء 6 ö/$# uρ 4’yϑ≈tG uŠø9 $# #© ¨Lym #sŒ Î) (#θäón=t/ yy%s3ÏiΖ9$# 

©# النساء 18 ¨Lym # sŒ Î) u|Øym ãΝ èδy‰tnr& ÝV öθ yϑø9 $# tΑ$s% ’ÎoΤ Î) àMö6 è? z⎯≈t↔ø9 $# 

›y#ø  النساء 41 s3sù #sŒ Î) $uΖ ÷∞ Å_ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ¥π̈Βé& 7‰‹ Îγt±Î0 $uΖ ÷∞Å_ uρ y7Î/ 4’n? tã Ï™ Iω àσ̄≈yδ #Y‰‹ Íκ y−  

                                                            
 املصدر السابق 1
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›y#ø النساء 62 s3sù !# sŒ Î) Νßγ ÷Fu;≈|¹r& 8π t7ŠÅÁ•Β $yϑÎ/ ôM tΒ£‰s% öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& 

<Ηs¬$ النساء 77 sù |= ÏGä. ãΝ Íκ ön=tã ãΑ$tFÉ)ø9$# #sŒ Î) ×,ƒÌ sù öΝ åκ÷] ÏiΒ tβöθ t±øƒ s† }̈ $̈Ζ9$# 

‰pκš$ النساء 94 r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u™ #sŒ Î) óΟ çFö/u ŸÑ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# (#θãΖ ¨Šu;tFsù 

%ô‰s النساء 140 uρ tΑ̈“tΡ öΝà6 ø‹ n=tæ ’Îû É=≈tG Å3ø9$# ÷βr& #sŒ Î) ÷Λä⎢÷èÏÿ xœ ÏM≈tƒ# u™ «!$# 

sŒ#! املائدة  5 Î) £⎯ èδθßϑçF÷s?# u™ £⎯ èδu‘θ ã_é& t⎦⎫ ÏΨÅÁøtèΧ uö xî t⎦⎫Ås Ï≈|¡ãΒ 

‰pκš$ املائدة 6 r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ# u™ #sŒ Î) óΟçFôϑè% ’n< Î) Íο 4θn=¢Á9$# 

y7Ï9≡sŒ äο املائدة 89 t≈¤x. öΝ ä3ÏΨ≈yϑ÷ƒ r& #sŒÎ) óΟ çFøn=ym 

 ائدةامل 93

}§øŠs9 ’n? tã š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# Óy$uΖ ã_ $yϑŠÏù (#þθ ßϑÏèsÛ 

#sŒ Î) $tΒ (#θs)̈? $#  

‰pκš$ املائدة 105 r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ öΝä3ø‹ n=tæ öΝ ä3|¡àΡ r& ( Ÿω Ν ä.• ÛØtƒ ⎯̈Β ¨≅ |Ê #sŒ Î) óΟ çF÷ƒy‰tF÷δ $#

‰pκš$ املائدة 106 r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ äοy‰≈pκy− öΝä3ÏΖ ÷t/ #sŒ Î) u|Øym ãΝä. y‰tn r& ßNöθ yϑø9 $# 

©# األنعام 25 ¨Lym # sŒ Î) x8ρâ™ !% ỳ y7tΡθä9 Ï‰≈pgä† 

%ô‰s% uÅ£yz t⎦⎪Ï األنعام 31 ©!$# (#θç/¤‹x. Ï™ !$s)Î=Î/ «!$# ( #© ¨Lym # sŒÎ) ãΝ åκøEu™ !%ỳ èπ tã$¡¡9 $# ZπtFøót/ 

sŒ# األنعام 44 Î) (#θãm Ì sù !$yϑÎ/ (# þθè?ρé& Νßγ≈tΡ õ‹s{ r& Zπ tGøót/ 

©# األنعام 61 ¨Lym # sŒ Î) u™ !% ỳ ãΝä. y‰tnr& ÝVöθyϑø9 $# çμ ÷F©ùuθ s? $uΖ è=ß™â‘ öΝ èδuρ Ÿω tβθèÛ Ìhxãƒ 

#) األنعام 99 ÿρ ãÝàΡ$# 4’n<Î) ÿ⎯ÍνÌ yϑrO !# sŒÎ) t yϑøOr& ÿ⎯ÏμÏè÷Ζ tƒ uρ 

tΒ$ األنعام109 uρ öΝä. ãÏèô±ç„ !$yγ̄Ρ r& # sŒ Î) ôN u™ !%ỳ Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ 

⎯ θè=à2#) األنعام 141 ÏΒ ÿ⎯Íν ÌyϑrO !#sŒ Î) tyϑøOr& (#θè?#u™ uρ … çμ¤) ym 

# m األعراف 37 sŒ Î) öΝ åκøEu™ !% ỳ $uΖ è=ß™â‘ öΝ åκ tΞöθ ©ùuθ tG tƒ 

©# األعراف 38 ¨Lym # sŒ Î) (#θà2 u‘# ¨Š$# $pκÏù $YèŠÏΗsd 

©# األعراف 57 ¨Lym !# sŒ Î) ôM̄=s%r& $\/$ys y™ Zω$s)ÏO çμ≈oΨø)ß™ 7$s# t6 Ï9 ;MÍh‹ ¨Β 
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±ϑn=sù $oΨøt£$ األعراف 135 Ÿ2 ãΝåκ ÷] tã t“ô_ Ìh9$# #’n< Î) @≅ y_ r& Ν èδ çνθäóÎ=≈t/ # sŒ Î) öΝ èδ tβθ èVä3Ζ tƒ 

 األعراف 201

χÎ) š⎥⎪ Ï% ©!$# (# öθs)̈? $# # sŒÎ) öΝ åκ¡¦ tΒ ×#Í×̄≈sÛ z⎯ÏiΒ Ç⎯≈sÜø‹ ¤±9 $# (#ρã2x‹s? #sŒ Î*sù 

Ν èδ tβρ çÅÇö7•Β 

 ÎΡϑ̄y$  #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθχš #$!©%Ï⎪⎦t )ÎŒs# Œè.Ït #$!ª ρu_Å=nMô %è=èθ5æκåΝö( ألنفالا 2

 األنفال 15

$yγ•ƒr'̄≈tƒ z⎯ƒ Ï%©! $# (# þθãΖ tΒ#u™ #sŒÎ) ÞΟ çGŠÉ)s9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρã xx. $Zôm y— Ÿξsù ãΝèδθ—9 uθ è? 

u‘$t/÷Š F{$# 

%z⎯ƒÏ األنفال 24 ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θç7ŠÉf tGó™$# ¬! ÉΑθ ß™§=Ï9 uρ # sŒ Î) öΝä.$tãyŠ 

⎪⎥yγ•ƒr'̄≈tƒ š$ األنفال 45 Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™ #sŒ Î) óΟ çGŠÉ)s9 Zπt⁄Ïù (#θçFç6 øO$$sù 

 التوبة 38

$yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ $tΒ ö/ä3s9 # sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% â/ä3s9 (#ρ ãÏΡ $# ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 

óΟçFù=s%$̄O$# 

(βÎ التوبة 58 uρ öΝ©9 (# öθsÜ÷èãƒ !$pκ÷] ÏΒ #sŒ Î) öΝèδ šχθäÜy‚ ó¡tƒ 

 التوبة  91

Ÿω uρ ’n? tã š⎥⎪ Ï% ©!$# Ÿω šχρß‰Åg s† $tΒ šχθà) ÏΨãƒ ëlt ym # sŒ Î) (#θßs |ÁtΡ ¬! 

⎯Ï& Î!θ ß™u‘ uρ 

 التوبة 92

Ÿω uρ ’n? tã š⎥⎪ Ï%©!$# #sŒÎ) !$tΒ x8öθs? r& óΟ ßγn=Ïϑós tG Ï9 |Mù=è% Iω ß‰Å_ r& !$tΒ öΝà6è=ÏΗ÷qr& 

Ïμ ø‹n=tã 

‘šχρâ التوبة 94 É‹tF÷ètƒ öΝ ä3ö‹s9 Î) # sŒÎ) óΟçF÷èy_ u‘ 

tβθàÎ=ós التوبة 95 u‹ y™ «!$$Î/ öΝà6s9 #sŒ Î) óΟçFö6 n=s)Ρ $# 

?n’  التوبة 118 tãuρ Ïπ sW≈n=̈W9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θà Ïk=äz #© ¨Lym # sŒ Î) ôMs%$|Ê ãΝ Íκön=tã ÞÚö‘ F{$#  

ρâ‘É‹ΨãŠÏ9#)  التوبة122 uρ óΟ ßγtΒöθ s% #sŒ Î) (#þθ ãèy_ u‘ öΝÍκ ös9Î) óΟßγ̄=yès9 šχρâ‘ x‹øt s†  

sŒ#! يونس 21 Î) uρ $oΨø%sŒ r& }̈ $̈Ζ9$# ZπtΗôq y‘ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷èt/ u™!# §ŸÑ öΝ åκ÷J ¡¡tΒ 

uθ يونس 22 èδ “ Ï% ©!$# ö/ä. ç Éi |¡ç„ ’Îû Îhy9 ø9$# Ìóst7 ø9 $#uρ ( #©̈Lym #sŒ Î) óΟ çFΖ ä. † Îû Å7 ù=àø9 $# 

ϑn=sù öΝ£$! يونس 23 ßγ8pgΥr& # sŒÎ) öΝèδ tβθäóö7 tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 
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©# يونس 24 ¨Lym !# sŒ Î) ÏNx‹s{ r& ÞÚ ö‘F{ $# $yγsùã÷z ã— ô 

  9Ï3ä≅eÈ  &éΒπ̈> &r_y≅î 4 )ÎŒs# ỳ%!™u &r_y=èγßΟó يونس 49

Ο¢ يونس 51 èOr& # sŒÎ) $tΒ yì s%uρ Λä⎢Ζ tΒ#u™ ÿ⎯ÏμÎ/ 

©# يونس 90 ¨Lym !# sŒ Î) çμŸ2u‘ ÷Šr& ä−t tóø9 $# tΑ$s% àMΖtΒ# u™ 

©# وده 40 ¨Lym # sŒ Î) u™ !% ỳ $tΡ â öΔr& u‘$sùuρ â‘θ ‘Ζ −F9 $# 

≡šÏ9 هود 102 x‹x. uρ ä‹÷{ r& y7În/u‘ !#sŒ Î) x‹s{ r& 3“tà)ø9 $# }‘ Éδuρ îπ uΗÍ>≈sß 

 9sèy=γ̄ßΟó  ƒtè÷ÌùèθΞtκp$! )ÎŒs# #$Ρ)s=n7çθþ#( )Î<n’# &rδ÷=ÎγÎΟó يوسف 62

©# يوسف 110 ¨Lym # sŒ Î) }§t↔ø‹tFó™$# ã≅ß™”9$# (#þθ ‘Ζ sß uρ öΝ åκ ¨Ξr& ô‰s% (#θç/É‹à2 

yϑ̄ΡÎ) $uΖ$ النحل 40 ä9 öθ s% >™ ó© ý Ï9 !# sŒÎ) çμ≈tΡ ÷Š u‘ r& βr& tΑθ à)̄Ρ … çμs9 ⎯ ä. ãβθ ä3uŠsù 

ΟèO #sŒ¢ النحل 53 Î) ãΝ ä3¡¡tΒ • ‘Ø9 $# Ïμø‹ s9Î*sù tβρ ãt↔øgrB 

ΟèO #sŒ¢ النحل 54 Î) y# t±x. § ‘Ø9$# óΟä3Ζ tã 

sŒ# النحل 54 Î) ×,ƒ Ì sù / ä3ΖÏiΒ öΝ ÍκÍh5 tÎ/ tβθ ä. Î ô³ç„ 

&θèù÷ρr#) النحل 91 uρ Ï‰ôγyèÎ/ «!$# #sŒ Î) óΟ›?‰yγ≈tã 

&θèù÷ρr#) اإلسراء 35 uρ Ÿ≅ ø‹s3ø9 $# #sŒÎ) ÷Λä⎢ù=Ï. (#θçΡ Î—uρ Ä¨$sÜó¡É)ø9 $$Î/ ËΛ⎧ É)tFó¡ ßϑø9 $# 

 #ÎŒs#  ƒãF÷=n‘4 ãt=nöκÍΝö †sƒÏ”ρβt 9Ï|FŒø%s$βÈ ™ßf¤‰Y( اإلسراء107

?ts“ لكهفا 17 uρ }§ôϑ¤±9 $# #sŒ Î) Myèn=sÛ â‘ uρ≡t“̈? ⎯ tã óΟÎγÏôγx. šV# sŒ È⎦⎫Ïϑu‹ ø9$# 

.HωÎ) βr& u™!$t±o„ ª!$# 4 ä الكهف 24 øŒ $# uρ š−/§‘ # sŒ Î) |MŠÅ¡nΣ 

s)n=sÜΡ$ الكهف 71 $$sù #© ¨Lym # sŒÎ) $t6 Ï.u‘ ’Îû Ïπ uΖŠÏ¡¡9$# $yγs%tyz 

s)n=sÜΡ$ الكهف 74 $$sù #© ¨Lym # sŒÎ) $u‹ É)s9 $Vϑ≈n=äñ … ã& s#tG s) sù 

s)n=sÜΡ$ الكهف 77 $$sù #© ¨Lym !# sŒÎ) !$u‹ s? r& Ÿ≅ ÷δr& >πtƒ ös% !$yϑyèôÜtG ó™$# $yγn=÷δr& 

sŒ# الكهف 86 Î) x n=t/ z> ÌøótΒ Ä§ôϑ¤±9 $# $yδy‰ỳ uρ Ü> ãøós? ’Îû B⎥÷⎫ tã 7πt⁄ Ïϑym 
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©# الكهف 90 ¨Lym # sŒ Î) xn=t/ yì Î=ôÜtΒ Ä§ôϑ¤±9$# $yδy‰y ùρ ßìè=ôÜs? 

©# الكهف 93 ¨Lym # sŒ Î) xn=t/ t⎦ ÷⎫t/ È⎦ ø⎪£‰¡¡9 $# y‰ỳ uρ ∅ÏΒ $yϑÎγÏΡρ ßŠ $YΒ öθs%  

© الكهف 96 ¨Lym # sŒ Î) 3“uρ$y™ t⎦ ÷⎫t/ È⎦ ÷⎫ sùy‰¢Á9$# tΑ$s% (#θã‚ àΡ $# (  

©# الكهف 96 ¨Lym # sŒ Î) …ã& s# yèy_ # Y‘$tΡ tΑ$s% þ’ÎΤθ è?# u™ ùøÌøù é& Ïμ ø‹ n=tã #\ôÜÏ% 

…ÿ مرمي 35 çμoΨ≈ys ö7 ß™ 4 # sŒÎ) #© |Ós% #\øΒ r& $yϑ̄Ρ Î*sù ãΑθ à)tƒ … çμs9 ⎯ ä. ãβθä3 u‹ sù 

sŒ# مرمي 58 Î) 4’n? ÷Gè? ÷ΛÏι ø‹ n=tæ àM≈tƒ# u™ Ç⎯≈uΗ÷q §9 $# (#ρ” yz #Y‰£∨ß™ $|‹ Å3 ç/uρ 

 myL¨©  )ÎŒs# ‘u&rρ÷#( Βt$ ƒãθãt‰ßρβt )ÎΒ$̈ #$9øèy‹x#>z ρu)ÎΒ$̈ #$9¡¡$ãtπs مرمي 75

ϑn=sù (#θ¡ym£$! األنبياء 12 r& !$uΖ y™ù't/ #sŒ Î) Ν èδ $pκ ÷]ÏiΒ tβθ àÒä. ötƒ 

Ÿω األنبياء 45 uρ ßì yϑó¡tƒ Ο Á9$# u™ !% tæ‘$!$# # sŒ Î) $tΒ šχρâ‘ x‹Ζ ãƒ 

_# ألنبياءا 96 ¨Lym # sŒÎ) ôMys ÏG èù ßlθã_ ù'tƒ ßlθ ã_ ù'tΒuρ 

sŒ# احلج 35 Î) tÏ. èŒ ª!$# ôMn=Å_ uρ öΝßγç/θ è=è%  

tΒ$! احلج 52 uρ $uΖ ù=y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö6 s% ⎯ÏΒ 5Αθ ß™§‘ Ÿω uρ @c© É<tΡ Hω Î) # sŒÎ) #© ©_yϑs? 

/ö/ä.ß‰Ïètƒr& ö املؤمنون 35 ä3̄Ρr& # sŒÎ) öΝšFÏΒ óΟçFΖ ä. uρ $\/# tè? $̧ϑ≈sà Ïãuρ / ä3̄Ρr& šχθã_ tøƒ ’Χ 

©# املؤمنون 64 ¨Lym !# sŒ Î) $tΡõ‹s{ r& ΝÍκÏùu øIãΒ É>#x‹yèø9 $$Î/  

sŒ# املؤمنون 64 Î) öΝ èδ šχρãt↔øgs† 

©# املؤمنون 77 ¨Lym # sŒ Î) $oΨós tFsù ΝÍκ ön=tã $\/$t/ # sŒ 5># x‹tã >‰ƒ Ï‰x© 

sŒ# املؤمنون 77 Î) öΝ èδ ÏμŠÏù tβθ Ý¡Î=ö7 ãΒ 

©# املؤمنون 99 ¨Lym # sŒ Î) u™ !% ỳ ãΝèδy‰tnr& ßNöθ yϑø9 $# tΑ$s% Éb>u‘ Èβθ ãèÅ_ ö‘ $# 

©# النور 39 ¨Lym # sŒ Î) …çν u™!$y_ óΟs9 çνô‰Ågs† $\↔ø‹ x© 

sŒ#! النور 40 Î) ylt÷z r& …çν y‰tƒ óΟ s9 ô‰s3 tƒ $yγ1 ttƒ  

sŒ# النور 48 Î) uρ (#þθ ããßŠ ’n< Î) «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™u‘ uρ zΝ ä3ós uŠÏ9 öΝ æηuΖ÷t/ 
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%yϑ̄ΡÎ) tβ$ ورالن 51 x. tΑ öθs% t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# #sŒ Î) (# þθããßŠ ’n< Î) «!$# ⎯Ï& Î!θß™u‘ uρ 

sŒ# الفرقان 12 Î) Ν ßγø? r&u‘ ⎯ÏiΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹ Ïèt/ (#θãèÏÿ xœ $oλm; $Zà •‹tós? #ZÏù y—uρ 

#$!©%t⎦⎪Ï الفرقان 67 uρ !#sŒ Î) (#θà)xΡ r& öΝ s9 (#θèùÌ ó¡ç„ 

sŒ# الفرقان 73 Î) (#ρãÅe2èŒ ÏM≈tƒ$t↔Î/ óΟÎγÎn/u‘ óΟs9 (#ρ” Ïƒs† $yγøŠn=tæ $tϑß¹ $ZΡ$uŠôϑããuρ 

©# النمل 18 ¨Lym !# sŒ Î) (# öθs? r& 4’n? tã ÏŠ#uρ È≅ ôϑ̈Ψ9 $# 

ôM النمل 34 s9$s% ¨βÎ) x8θè=ßϑø9 $# #sŒ Î) (#θè=yzyŠ ºπtƒ ös% $yδρß‰|¡øùr& 

⎯ النمل 62 ¨Βr& Ü=‹Ågä† §sÜôÒßϑø9$# #sŒ Î) çν%tæyŠ 

Ÿω النمل 80 uρ ßì Ïϑó¡è@ §Μ Á9$# u™ !%tæ‘$!$# # sŒ Î) (# öθ ©9uρ t⎦⎪ÌÎ/ô‰ãΒ 

©# النمل 84 ¨Lym # sŒ Î) ρâ™ !% ỳ tΑ$s% Ν çFö/¤‹Ÿ2r& © ÉL≈tƒ$t↔Î/ óΟ s9uρ (#θ äÜ‹ ÏtéB $pκ Í5 $̧ϑù=Ïã 

ϑn=sù öΝ£$ العنكبوت 65 ßγ9̄g wΥ ’n< Î) Îhy9 ø9 $# # sŒÎ) öΝ èδ tβθ ä.Î ô³ç 

ô⎯ÏΒ الروم 20 uρ ÿ⎯ÏμÏG≈tƒ# u™ ÷βr& Νä3s) n=s{ ⎯ÏiΒ 5>#tè? ¢Ο èO !# sŒÎ) Ο çFΡr& Ö t±o0 šχρç Å³tFΖ s? 

# ΝèO§ الروم 25 sŒ Î) öΝ ä.$tãyŠ Zο uθôãyŠ z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘ F{$#  

sŒ#! الروم 25 Î) óΟçFΡ r& tβθ ã_ ãøƒ rB 

sŒ# الروم 33 Î) uρ ¡§tΒ }̈ $̈Ζ9 $# @àÑ (#öθ tãyŠ Ν åκ®5u‘ t⎦⎫Î7ÏΖ•Β 

ΟèO !#sŒ¢ الروم 33 Î) Ο ßγs%#sŒ r& çμ÷Ζ ÏiΒ ºπ uΗ÷q u‘ 

sŒ#! الروم 36 Î) uρ $oΨø%sŒ r& }̈ $̈Ζ9$# ZπtΗôq y‘ (#θãm Ìsù $pκ Í5 ( 

sŒ#! الروم 48 Î*sù z>$|¹r& ⎯Ïμ Î/ ⎯ tΒ â™!$t±o„ ô⎯ ÏΒ ÿ⎯ÍνÏŠ$t7 Ïã # sŒÎ) ö/ãφ tβρ ç Å³ö;tGó¡o„  

Ÿω الروم 52 uρ ßì Ïϑó¡è@ ¢Ο Á9$# u™ !% tæ‘$!$# # sŒ Î) (# öθ ©9uρ t⎦⎪Ì Î/ô‰ãΒ 

yϑ̄ΡÎ) ß⎯ÏΒ$ السجدة 15 ÷σãƒ $uΖ ÏG≈tƒ$t↔Î/ t⎦⎪Ï% ©!$# # sŒ Î) (#ρã Åe2èŒ $pκÍ5 

tΒ$ األحزاب 36 uρ tβ%x. 9⎯ ÏΒ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ) © |Ós% ª!$# ÿ… ã& è!θß™ u‘uρ 

sŒ# األحزاب 37 Î) (#öθ ŸÒs% £⎯åκ ÷] ÏΒ # \sÛ uρ 4 šχ%x.uρ ãøΒ r& «!$# ZωθãèøtΒ  
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‰pκš$ األحزاب 49 r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™ #sŒÎ) ÞΟçFós s3tΡ ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# 

⎯ô األحزاب 53 Å3≈s9 uρ # sŒÎ) ÷Λä⎢ŠÏãßŠ (#θè=äz ÷Š $$sù  

≅ö سبأ 7 yδ öΝ ä3—9 ß‰tΡ 4’n? tã 9≅ã_ u‘ öΝä3ã∞ Îm7t⊥ ãƒ # sŒ Î) óΟ çFø% Ìh“ãΒ 

©# سبأ 23 ¨Lym # sŒ Î) tíÌh“èù ⎯ tã óΟ ÎγÎ/θ è=è% 

…yϑ̄ΡÎ) ÿ$! يس 82 çνãøΒ r& !# sŒÎ) yŠ# u‘ r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà)tƒ …çμ s9 ⎯ ä. ãβθä3 uŠsù 

öΝ الصافات 35 åκ̈ΞÎ) (#þθ çΡ% x. #sŒ Î) Ÿ≅‹Ï% öΝ çλm; Iω tμ≈s9 Î) ω Î) ª!$# tβρ ç É9õ3tG ó¡o„ 

sŒ# الزمر 8 Î) uρ ¡§tΒ z⎯≈|¡Σ M}$# @àÑ $tãyŠ … çμ−/u‘ $·7ÏΖ ãΒ Ïμø‹ s9Î) §Ν èO # sŒÎ) … çμ s9§θ yz 

sŒ# الزمر 45 Î) uρ tÏ. èŒ ª!$# çν y‰÷n uρ ôN̈—r'yϑô©$# Ü>θè=è% t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σãƒ 

sŒ# الزمر 49 Î*sù ¡§tΒ z⎯≈|¡Σ M}$# @ àÑ $tΡ% tæyŠ 

©# الزمر 71 ¨Lym # sŒ Î) $yδρâ™ !% ỳ ôMys ÏGèù $yγç/≡uθ ö/r& 

©# الزمر 73 ¨Lym # sŒ Î) $yδρâ™ !% ỳ ôMys ÏGèù uρ $yγç/≡uθ ö/r& 

…Νä3Ï9≡sŒ ÿ غافر 12 çμ ¯Ρr'Î/ #sŒ Î) z© ÅçßŠ ª!$# … çνy‰÷nuρ óΟè? öxŸ2 

©# غافر 34 ¨Lym # sŒ Î) šn=yδ óΟ çFù=è% ⎯ s9 y]yèö7 tƒ ª!$# .⎯ÏΒ ⎯ÍνÏ‰÷èt/ 

 فصلت 20

#© ¨Lym # sŒ Î) $tΒ $yδρ â™ !% ỳ y‰Íκ y− öΝ Íκ ön=tã öΝßγãèôϑy™ öΝ èδã≈|Áö/r&uρ Ν èδ ßŠθè=ã_ uρ $yϑÎ/ 

(#θçΡ%x. tβθ è=yϑ÷ètƒ  

uθ 4 الشورى 29 èδuρ 4’n? tã öΝ ÎγÏè÷Ηsd #sŒ Î) â™ !$t±o„ ÖƒÏ‰s% 

#$!©%t⎦⎪Ï الشورى 39 uρ !#sŒ Î) ãΝåκ u5$|¹r& Þ© øöt7 ø9 $# öΛèε tβρ ãÅÁtG⊥tƒ 

(ΡÎ̄$! الشورى 48 uρ !#sŒ Î) $oΨø% sŒ r& z⎯≈|¡Σ M}$# $̈Ζ ÏΒ Zπ yϑômu‘ yyÌsù $pκÍ5 

sŒ# الزخرف 13 Î) ÷Λä⎢ ÷ƒ uθtG ó™ $# Ïμø‹ n=tã (#θä9θ à)s? uρ z⎯≈ys ö6 ß™ “Ï% ©!$# t¤‚ y™ $oΨs9 # x‹≈yδ 

©#  رفالزخ 38 ¨Lym #sŒ Î) $tΡ u™ !%ỳ tΑ$s% |Mø‹ n=≈ tƒ ©Í_øŠt/ y7uΖ ÷t/uρ y‰÷èç/ È⎦ ÷⎫ s%Î ô³yϑø9 $# 

ù Ν الزخرف 47 èδu™ !%ỳ !$uΖ ÏF≈tƒ$t↔Î/ #sŒ Î) Νèδ $pκ ÷] ÏiΒ tβθä3pt õÖn̂ 
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ϑn=sù $uΖ£$ الزخرف 50 øt±x. ãΝ åκ÷] tã z>#x‹yèø9 $# # sŒ Î) öΝèδ šχθèVä3Ζ tƒ 

ϑs9£$ الزخرف 57 uρ z>Î àÑ ß⎦ ø⌠$# zΟ tƒö tΒ ¸ξsW tΒ #sŒ Î) y7 ãΒöθ s% çμ ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ÅÁtƒ  

©# األحقاف 15 ¨Lym # sŒ Î) xn=t/ … çν£‰ä©r& x n=t/uρ z⎯ŠÏèt/ö‘ r& Zπ uΖ y™ 

sŒ# حممد 4 Î*sù ÞΟ çF‹ É)s9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãxx. z> ÷|Øsù É>$s% Ìh9$# 

©# حممد 16 ¨Lym # sŒ Î) (#θã_ tyz ô⎯ÏΒ x8Ï‰ΨÏã ( 

Τr'sù öΝçλm; #sŒ̄’4 حممد 18 Î) öΝ åκøEu™ !% ỳ öΝ ßγ1 tø.ÏŒ 

›y#ø حممد 27 s3sù # sŒ Î) ÞΟ ßγ÷F©ùuθ s? èπs3Í× ¯≈n=yϑø9$# šχθç/Î ôØtƒ óΟßγyδθã_ ãρ 

ãΑθ الفتح 15 à)u‹ y™ šχθà̄=y‚ßϑø9 $# # sŒÎ) óΟçFø) n=sÜΡ$# 4† n<Î) zΟ ÏΡ$tótΒ $yδρä‹è{ ù'tGÏ9 

ÉΟôf النجم 1 ¨Ψ9$# uρ #sŒ Î) 3“uθyδ 

ÏΒ >π⎯ النجم 46 xôÜœΡ # sŒ Î) 4©o_ôϑè? 

sŒ# الواقعة 1 Î) ÏMyès%uρ èπyèÏ%# uθ ø9$# 

sŒ# الواقعة 4 Î) ÏM§_ â‘ ÞÚö‘ F{ $# % w` u‘ 

Iωöθ الواقعة 83 n=sù # sŒ Î) ÏMtón=t/ tΠθ à)ù=çt ø:$# 

‰pκš$ اجملادلة 9 r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u™ #sŒ Î) ÷Λä⎢øŠ yf≈uΖ s? Ÿξsù (# öθyf≈oΨoKs? ÉΟ øOM}$$Î/ 

‰pκš$ اجملادلة 11 r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™ #sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% öΝä3s9 (#θßs¡¡xs?  

 اجملادلة 12

ƒt≈'̄r‰šκp$  #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθþ#( )ÎŒs# Ρt≈fy‹ø⎢äΛã #$9§™ßθΑt ùs)s‰dÏΒãθ#( /t⎫÷⎦t ƒt‰y“ô Υwgøθu13äΟó 
Zπ s%y‰|¹ 

sŒ# املمتحنة 10 Î) ãΝ à2u™ !%ỳ àM≈oΨÏΒ÷σ ßϑø9$# ;N≡ tÉf≈yγãΒ £⎯èδθ ãΖÅs tG øΒ$$sù 

sŒ#! املمتحنة 10 Î) £⎯ èδθßϑçG ÷s?# u™ £⎯ èδu‘θã_é& 4 

‰pκš$ املمتحنة 12 r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) x8u™ !% ỳ àM≈oΨÏΒ ÷σ ßϑø9 $# y7 uΖ ÷èÎƒ$t7 ãƒ 

 ƒt≈'̄r‰šκp$  #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθþ#( )ÎŒs# ΡçθŠÏ”š 9Ï=Á¢=nθ4οÍ ΒÏ⎯ ƒtθöΘÏ #$9øfàϑßèyπÏ اجلمعة 9



152 
  

sŒ# املنافقون 1 Î) x8u™ !%ỳ tβθà)Ï≈uΖßϑø9 $# (#θä9$s% ß‰pκ ô¶tΡ y7̈ΡÎ) ãΑθß™ts9 «!$# 

⎯ املنافقون 11 s9 uρ t½jzxσ ãƒ ª!$# $²¡øtΡ # sŒ Î) u™ !% ỳ $yγè=y_ r& 4 ª!$# uρ 7Î7 yz $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? 

sŒ# الطالق 1 Î) ÞΟçFø)̄=sÛ u™ !$|¡ÏiΨ9 $# £⎯èδθ à)Ïk=sÜsù  ∅ÍκÌE£‰ÏèÏ9 

sŒ#! لكامل 7 Î) (#θà)ø9 é& $pκÏù (#θãèÏÿ xœ $oλm; $Z)‹ Íκ y− }‘ Éδuρ â‘θ às? 

sŒ# القلم 15 Î) 4’n? ÷Gè? Ïμø‹ n=tã $uΖ çF≈tƒ# u™ š^$s% çÏÜ≈ y™r& š⎥⎫ Ï9 ¨ρF{ $# 

sŒ# املعارج 20 Î) çμ ¡¡tΒ •¤³9 $# $Yãρâ“ y_ 

≅βÎ) Ÿ¨ نوح 4 y_ r& «!$# # sŒÎ) u™ !%ỳ Ÿω ã̈zxσãƒ 

sŒ# اجلن 24 Î) (# ÷ρ r&u‘ $tΒ tβρ ß‰tãθ ãƒ tβθ ßϑn=÷èu‹ |¡sù ô⎯ tΒ ß#yèôÊr& # ZÅÀ$tΡ ‘≅s%r& uρ #YŠ y‰tã 

Ëx املدثر 34 ö6 Á9$# uρ !# sŒÎ) txó™r&  

# .Hξx القيامة 26 sŒ Î) ÏMtón= t/ u’Í∋# u ©I9 $# 

sŒ# اإلنسان 19 Î) öΝ åκtJ÷ƒ r&u‘ öΝåκ tJö6 Å¡ym #Zσ ä9 ÷σä9 #Y‘θ èVΖ ¨Β 

# ΝèO§ عبس 22 sŒ Î) u™ !$x© … çνu |³Σr& 

sŒ# التكوير 1 Î) ß§÷Κ¤±9 $# ôNu‘ Èhθ ä. 

›È≅ø التكوير 17 ©9$# uρ #sŒ Î) }§yèó¡tã 

Ëx التكوير 18 ö6 Á9$# uρ # sŒÎ) }§¤uΖ s? 

sŒ# االنفطار 1 Î) â™ !$yϑ¡¡9 $# ôNt sÜxΡ $#  

# #$!©%t⎦⎪Ï املطففني 2 sŒÎ) (#θä9$tGø. $# ’n? tã Ä¨$̈Ζ9$# tβθèù öθtGó¡o„ 

sŒ# املطففني 13 Î) 4’n? ÷Gè? Ïμø‹ n=tã $uΖ çF≈tƒ# u™ tΑ$s% çÏÜ≈y™r& t⎦⎫Ï9̈ρF{ $# 

sŒ# االنشقاق  1 Î) â™ !$uΚ¡¡9 $# ôM¤)t±Σ $# 

Ì االنشقاق 18 yϑs)ø9$# uρ # sŒÎ) t,|¡̄@$# 

›È≅ø  الفجر 4 ©9$# uρ #sŒ Î) Î ô£o„ 
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Β̈$ الفجر 15 r'sù ß⎯≈|¡Ρ M}$# # sŒ Î) $tΒ çμ9n=tG ö/$# … çμš/u‘ 

Β̈$! الفجر 16 r&uρ # sŒÎ) $tΒ çμ9 n=tG ö/$# u‘ y‰s)sù Ïμ ø‹n=tã …çμ s%ø—Í‘ 

# .Hξx الفجر 21 sŒ Î) ÏM©.ßŠ Ù⇓ö‘ F{$# % y.yŠ % y.yŠ 

Ì الشمس 2 yϑs)ø9$# uρ # sŒÎ) $yγ9 n=s? 

 $ρu#$9]¨κp$‘Í  )ÎŒs# _y=¯9γy الشمس 3

›È≅ø الشمس 4 ©9$# uρ #sŒ Î) $yγ8t±øótƒ 

›È≅ø الليل 1 ©9$# uρ #sŒ Î) 4© ý øótƒ 

Í‘$pκ الليل 2 ¨]9 $# uρ # sŒ Î) 4’©? pg rB 

tΒ$ الليل 11 uρ © Í_øóãƒ çμ÷Ζ tã ÿ… ã&è!$tΒ # sŒÎ) #“̈Š ts? 

›È≅ø الضحى 2 ©9$# uρ #sŒ Î) 4© y√y™ 

# العلق 10 ´‰ö7 tã #sŒÎ) #’©? |¹ 

sŒ# الزلزلة 1 Î) ÏMs9 Ì“ø9 ã— ÞÚö‘ F{ $# $oλm;# t“ø9Î— 

Ÿξsùr& ãΝ العاديات 9 n=÷è tƒ # sŒÎ) u ÏY÷èç/ $tΒ ’Îû Í‘θ ç7à)ø9 $# 

sŒ# النصر 1 Î) u™ !$y_ ãóÁtΡ «!$# ßx÷G xø9 $#uρ 

ÏΒ⎯ الفلق 3 uρ ÎhŸ° @,Å™%yñ # sŒ Î) |=s%uρ 

ÏΒ⎯  الفلق 5 uρ Ìh x© >‰Å™% tn #sŒ Î) y‰|¡ym 

  

 :أصيل) 5(

  : مرات يف املواضع اآلتية ) 7(  وردت هذه اللفظة مفردة ومجعا يف القرآن الكرمي 

 نص اآلية السورة اآلية

  َوأَِصيال فَهَِي ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً َتَتَبَهااكْ الفرقان 5
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  َوأَِصيال ُبكَْرةً َوَسبُِّحوُه األحزاب 42

  َوأَِصيال ُبكَْرةً َوُتَسبُِّحوُه الفتح 9

  َوأَِصيال اْسَم َربَِّك ُبكَْرةً َواذْكُرِ اإلنسان 25

  َواآلَصالِ َجْهرِ ِمَن الْقَْولِ بِالُْغُدوِّالْ َوُدونَ األعراف 205

  َواآلَصالِ َوكَْرًها َوِظاللُُهْم بِالُْغُدوِّ طَْوًعا الرعد 15

  َواآلَصالِ ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ َوُيذْكََر ورالن 36

 

 :أمد) 6(

  :مرات يف املواضع اآلتية ) 4(وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي  

 نص اآلية السورة اآلية

  فَقََسْت قُلُوُبُهْم اَألَمُد َعلَْيهُِم فَطَالَ احلديد 16

  َبِعيًدا أََمًدا َعِملَْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ لَْو أَنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه َوَما مرانآل ع 30

  أََمًدا َبَعثَْناُهْم ِلَنْعلََم أَيُّ الِْحْزَبْينِ أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا ثُمَّ الكهف 12

  أََمًدا إِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب َما ُتوَعُدونَ أَْم َيْجَعلُ لَُه َربِّي قُلْ اجلن 25

 

 :أمس) 7(

  : مرات يف املواضع اآلتية ) 4(وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي  

 يةنص اآل السورة اآلية

  بِاَألْمسِ َحِصيًدا كَأَنْ لَْم َتْغَن فََجَعلَْناَها يونس 24

  َيْسَتْصرُِخُه بِاَألْمسِ الَِّذي اْسَتْنَصَرُه فَإِذَا القصص 18

  بِاَألْمسِ َيا ُموَسى أَُترِيُد أَنْ َتقُْتلَنِي كََما قََتلَْت َنفًْسا قَالَ القصص 19

  َوْيكَأَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َيقُولُونَ بِاَألْمسِ الَِّذيَن َتَمنَّْوا َمكَاَنُه َوأَْصَبَح القصص 82
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 :أمة) 8(

  : مرة منها مرتان حتمالن داللة زمانية يف املوضعني اآلتيني) 49(وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي  

 نص اآلية السورة اآلية

  لََيقُولُنَّ َما َيْحبُِسُه َمْعُدوَدٍة أُمٍَّة أَخَّْرَنا َعْنُهُم الَْعذَاَب إِلَى َولَِئْن دهو 8

  أَُنبِّئُكُْم بَِتأْوِيِلِه أََنا أُمٍَّة الَِّذي َنَجا ِمْنُهَما َوادَّكََر َبْعَد َوقَالَ يوسف 45

  

 :آنفا) 9(

  : ة واحدة يف املوضع اآليتوردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي مر 

 نص اآلية السورة اآلية

  آنِفًا ِللَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َماذَا قَالَ قَالُوا حممد 16

  

 :آن) 10(

  : مرات يف املواضع اآلتية ) 8(وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي  

 نص اآلية السورة اآلية

  َيفَْعلُونَ الَْحقِّ فَذََبُحوَها َوَما كَاُدواجِئَْت بِ اآلنَ قَالُوا البقرة 71

  َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوا َما كََتَب اللَُّه لَكُْم فَاآلنَ البقرة 187

  اآلنَ إِذَا َحَضَر أََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ إِنِّي ُتْبُت َحتَّى النساء 18

  َخفََّف اللَُّه َعْنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم َضْعفًا اآلنَ األنفال 66

  َوقَْد كُْنُتْم بِِه َتْسَتْعجِلُونَ آآلنَ يونس 51

  َعَصْيَت قَْبلُ َوكُْنَت ِمَن الُْمفِْسِديَن َوقَْد آآلنَ يونس 91

  ُتُه َعْن َنفِْسِهَراَوْد َحْصَحَص الَْحقُّ أََنا اآلنَ اْمَرأَُت الَْعزِيزِ قَالَِت يوسف 51

  َيجِْد لَُه ِشَهاًبا َرَصًدا اآلنَ َيْسَتِمعِ فََمْن اجلن 9
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 :آناء) 11(

  : مرات يف املواضع اآلتية ) 3(كرمي وردت هذه اللفظة يف القرآن ال 

 نص اآلية السورة اآلية

  َيْسُجُدونَ اللَّْيلِ َوُهْم آَناَء آَياِت اللَِّه َيْتلُونَ آل عمران 113

  لََعلََّك َتْرَضى اللَّْيلِ فََسبِّْح َوأَطَْراَف النََّهارِ آَناِء َوِمْن طه 130

  َيْحذَُر اآلِخَرةَ اللَّْيلِ َساجًِدا َوقَاِئًما آَناَء ُهَو قَانٌِت أَمَّْن الزمر 9

  

 :أيان) 12(

  : املواضع اآلتية مرات يف ) 6(وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي  

 نص اآلية السورة اآلية

  ُمْرَساَها أَيَّانَ َعنِ السَّاَعِة َيْسأَلُوَنَك األعراف 187

  ُيْبَعثُونَ أَيَّانَ غَْيُر أَْحَياٍء َوَما َيْشُعُرونَ أَْمَواٌت النحل 21

  ُيْبَعثُونَ أَيَّانَ َيْشُعُرونَ َوَما النمل 65

  َيْوُم الدِّينِ أَيَّانَ َيْسأَلُونَ الذاريات 12

  َيْوُم الِْقَياَمِة أَيَّانَ َيْسأَلُ القيامة 6

  ُمْرَساَها أَيَّانَ َعنِ السَّاَعِة َيْسأَلُوَنَك النازعات 42

  

 :بضع) 13(

  : ني مها اللفظة يف القرآن الكرمي مضافة  مرتني يف موضع وردت هذه 

 نص اآلية السورة اآلية

  ِسنَِني بِْضَع الشَّْيطَانُ ِذكَْر َربِِّه فَلَبِثَ ِفي السِّْجنِ فَأَْنَساُه يوسف 42

  ِسنَِني ِللَِّه اَألْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد بِْضعِ ِفي الروم 4
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 :بعد)14(

  : مرة يف املواضع اآلتية ) 198(افة وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي مفردة ومض 

 نص اآلية السورة اآلية

  ِقِهِميثَا َبْعِد َيْنقُُضونَ َعْهَد اللَِّه ِمْن الَِّذيَن البقرة 27

  َتْشكُُرونَ ذَِلَك لََعلَّكُْم َبْعِد َعفَْوَنا َعْنكُْم ِمْن ثُمَّ البقرة 52

  َتْشكُُرونَ َمْوِتكُْم لََعلَّكُْم َبْعِد َبَعثَْناكُْم ِمْن ثُمَّ البقرة 56

  َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه لَكُْنُتْم ِمَن الَْخاِسرِيَن ذَِلَك فَلَْوال فَْضلُ اللَِّه َبْعِد َتَولَّْيُتْم ِمْن ثُمَّ البقرة 64

  كَالِْحَجاَرِة ذَِلَك فَهَِي َبْعِد قََسْت قُلُوُبكُْم ِمْن ثُمَّ البقرة 74

  َما َعقَلُوُه َبْعِد ُيَحرِّفُوَنُه ِمْن ثُمَّ البقرة 75

  إَِميانِكُْم كُفَّاًرا َبْعِد َتابِ لَْو َيُردُّوَنكُْم ِمْنكَِثٌري ِمْن أَْهلِ الِْك َودَّ البقرة 109

  الَْحقُّ ا َتَبيََّن لَُهُمَم َبْعِد ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسهِْم ِمْن َحَسًدا البقرة 109

  َك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصريٍالِْعلْمِ َما لَ الَِّذي َجاَءَك ِمَن َبْعَد اتََّبْعَت أَْهَواَءُهْم َولَِئنِ البقرة 120

  ِعلْمِ إِنََّك إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَنيالْ َما َجاَءَك ِمَن َبْعِد اتََّبْعَت أَْهَواَءُهْم ِمْن َولَِئنِ البقرة 145

 البقرة 159
 َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاسِ ِفي الِْكَتابِ أُولَِئَك َبْعِد َوالُْهَدى ِمْنالَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنـَزلَْنا ِمَن الَْبيَِّناِت  إِنَّ

  َيلَْعُنُهُم اللَُّه

  َمْوِتَها َبْعَد لَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا بِِه اَألْرَضأَْنـَز َوَما البقرة 164

  َك فَلَُه َعذَاٌب أَِليٌمذَِل َبْعَد اْعَتَدى فََمنِ البقرة 178

  وَنُهالَِّذيَن ُيَبدِّلُ َسِمَعُه فَإِنََّما إِثُْمُه َعلَى َبْعَدَما َبدَّلَُه فََمْن البقرة 181

  فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم َما َجاَءْتكُُم الَْبيَِّناُت َبْعِد َزلَلُْتْم ِمْن فَإِنْ البقرة 209

  فَإِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ َما َجاَءْتُه َبْعِد ُيَبدِّلْ نِْعَمةَ اللَِّه ِمْن َوَمْن البقرة 211

  َجاَءْتُهُم الَْبيَِّناُت َما َبْعِد اْخَتلََف ِفيِه إِال الَِّذيَن أُوُتوُه ِمْن َوَما رةالبق213
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  َزْوًجا غَْيَرُه َحتَّى َتْنِكَح َبْعُد طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن فَإِنْ البقرة 230

  ُموَسى َبْعِد َتَر إِلَى الَْمِإل ِمْن َبنِي إِْسَراِئيلَ ِمْن أَلَْم البقرة 246

  َما َجاَءْتُهُم الَْبيَِّناُت َبْعِد َشاَء اللَُّه َما اقَْتَتلَ الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن َولَْو البقرة253

  َمْوِتَها َبْعَد أَنَّى ُيْحيِي َهِذِه اللَُّه قَالَ البقرة 259

  إِذْ َهَدْيَتَنا َبْعَد ال ُتزِغْ قُلُوَبَنا َناَربَّ آل عمران 8

  َما َجاَءُهُم الِْعلُْم ْعِدَب اْخَتلََف الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب إِال ِمْن َوَما آل عمران 19

  ا َنْدُع أَْبَناَءَنا َوأَْبَناَءكُْمفَقُلْ َتَعالَْو َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ َبْعِد َحاجََّك ِفيِه ِمْن فََمْن آل عمران 61

  إِذْ أَْنُتْم ُمْسِلُمونَ َبْعَد بِالْكُفْرِ أََيأُْمُركُْم آل عمران 80
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  ال َيْعلَُمُهْم إِال اللَُّه َبْعِدِهْم ِمْن َوالَِّذيَن إبراهيم 9

  ذَِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي َبْعِدِهْم اَألْرَض ِمْن َولَُنْسِكَننَّكُُم إبراهيم 14

  الشََّهَواِت َخلٌْف أََضاُعوا الصَّالةَ َواتََّبُعوا َبْعِدِهْم ِمْن فََخلََف مرمي 59

  قَْرًنا آَخرِيَن َبْعِدِهْم ِمْنأَْنَشأَْنا  ثُمَّ املؤمنون 31

  قُُروًنا آَخرِيَن َبْعِدِهْم أَْنَشأَْنا ِمْن ثُمَّ املؤمنون 42

  إِال قَِليال َبْعِدِهْم َمَساِكُنُهْم لَْم ُتْسكَْن ِمْن فَِتلَْك القصص 58

  َبْعِدِهْم قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َواَألْحَزاُب ِمْن كَذََّبْت غافر 5

  َبْعِدِهْم َدأْبِ قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن ِمثْلَ غافر 31

  َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ لَِفي َبْعِدِهْم الَِّذيَن أُورِثُوا الِْكَتاَب ِمْن َوإِنَّ الشورى 14

  َوِإلْخَوانَِنا َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا ْمَبْعِدِه َجاُءوا ِمْن َوالَِّذيَن احلشر 10

  َبْعَدُهنَّ َعلَْيكُْم َوال َعلَْيهِْم ُجَناٌح لَْيَس النور 58

  َنْعُبُد إِلََهَك قَالُوا َبْعِدي قَالَ ِلَبنِيِه َما َتْعُبُدونَ ِمْن إِذْ البقرة 133

  أََعجِلُْتْم أَْمَر َربِّكُْم َبْعِدي َخلَفُْتُمونِي ِمْن بِئَْسَما األعراف 150

  َبْعِدي َربِّ اغِْفْر ِلي َوَهْب ِلي ُملْكًا ال َيْنَبِغي َألَحٍد ِمْن قَالَ ص 35

  اْسُمُه أَْحَمُد َبْعِدي بَِرُسولٍ َيأِْتي ِمْن َوُمَبشًِّرا الصف 6

 :بعض) 15(

  : مرة منها ثالث مرات حتمل داللة زمانية يف املواضع اآلتية) 157(وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي                   

نص اآلية السورة اآلية

  َيْومٍ َبْعَض كَْم لَبِثَْت قَالَ لَبِثُْت َيْوًما أَْو قَالَ البقرة 259

  َيْومٍ َبْعَض قَاِئلٌ ِمْنُهْم كَْم لَبِثُْتْم قَالُوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو قَالَ الكهف 19

  الَْعادِّيَن َيْومٍ فَاْسأَلِ َبْعَض لَبِثَْنا َيْوًما أَْو قَالُوا املؤمنون 113
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 :إبكار) 16(

  : اللفظة يف القرآن الكرمي يف موضعني اثنني مها  وردت هذه 

 نص اآلية السورة اآلية

  َواِإلْبكَارِ َربََّك كَِثًريا َوَسبِّْح بِالَْعِشيِّ َواذْكُْر آل عمران 41

  َواِإلْبكَارِ بَِحْمِد َربَِّك بِالَْعِشيِّ َوَسبِّْح غافر 55

  

 :بكرة) 17(

  : مرات يف املواضع اآلتية ) 7(وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي  

 نص اآلية السورة اآلية

  َوَعِشيا ُبكَْرةً إِلَْيهِْم أَنْ َسبُِّحوا فَأَْوَحى مرمي 11

  َوَعِشيا ُبكَْرةً رِْزقُُهْم ِفيَها َولَُهْم مرمي 62

  َوأَِصيال ُبكَْرةً أََساِطُري اَألوَِّلَني اكَْتَتَبَها فَهَِي ُتْملَى َعلَْيِه واَوقَالُ الفرقان 5

  َوأَِصيال ُبكَْرةً َوَسبُِّحوُه األحزاب 42

  َوأَِصيال ُبكَْرةً بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه ِلُتْؤِمُنوا الفتح 9

  َعذَاٌب ُمْسَتِقرٌّ ُبكَْرةً َصبََّحُهْم َولَقَْد القمر 38

  َوأَِصيال ُبكَْرةً اْسَم َربَِّك َواذْكُرِ اإلنسان 25

  

 :بني) 18(

  : مرة منهامرة واحدة حتمل داللة زمانية يف املوضع اآليت ) 266(وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي مفردة ومضافة  

 نص اآلية السورة اآلية

 َوَعاًدا َوثَُموَد َوأَْصَحاَب الرَّسِّ َوقُُروًنا َبْيَن ذَِلَك كَِثًريا  الفرقان 38
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 :تارة) 19(

  :ي الموضعين اآلتيينوردت ھذه اللفظة في القرآن الكريم مرتين اثنتين، ف

 نص اآلية السورة اآلية

  َعلَْيكُْم قَاِصفًا ِمَن الرِّيحِفَُيْرِسلَ  أُْخَرى َتاَرةً أَِمْنُتْم أَنْ ُيِعيَدكُْم ِفيِه أَْم اإلسراء 69

  أُْخَرى َتاَرةً َخلَقَْناكُْم َوِفيَها ُنِعيُدكُْم َوِمْنَها ُنْخرُِجكُْم ِمْنَها طه 55

 

 :اجلمعة) 20(

  : وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي مرة واحدة يف املوضع اآليت  

 نص اآلية السورة اآلية

  فَاْسَعْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه الُْجُمَعِة الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ُنوِدَي ِللصَّالِة ِمْن َيْومِأَيَُّها  َيا اجلمعة 9

  

 :أحقابا) 21(      

  : وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي مرة واحدة يف املوضع اآليت 

 نص اآلية السورة اآلية

  أَْحقَاًبا ِفيَها البِِثَني النبأ 23

  

 :احلول) 22(      

  : وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي مفردة ومثناة ومجعا يف موضعني اثنني مها 

 نص اآلية السورة اآلية

  غَْيَر إِْخَراجٍ الَْحْولِ إِلَى ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزَواًجا َوِصيَّةً َألْزَواجِهِْم َمَتاًعا َوالَِّذيَن البقرة 240

  كَاِملَْينِ َحْولَْينِ ُيْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َوالَْواِلَداُت البقرة 233

  



169 
  

 :حني) 23(

  :مرة يف املواضع اآلتية ) 36(الكرمي وردت هذه اللفظة يف القرآن  

 نص اآلية السورة اآلية

  ِحنيٍ ِفي اَألْرضِ ُمْسَتقَرٌّ َوَمَتاٌع إِلَى َولَكُْم البقرة 36

  الَْبأْسِ َوِحَني ِفي الَْبأَْساِء َوالضَّرَّاِء َوالصَّابِرِيَن البقرة 177

  لَكُْم َعفَا اللَُّه َعْنَها ُيَنـزَّلُ الْقُْرآنُ ُتْبَد ِحَني َتْسأَلُوا َعْنَها َوإِنْ املائدة 101

  الَْوِصيَِّة اثَْناِن ذََوا َعْدلٍ ِمْنكُْم ِحَني َبْينِكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم الَْمْوُت َشَهاَدةُ املائدة 106

  ِحنيٍ ِفي اَألْرضِ ُمْسَتقَرٌّ َوَمَتاٌع إِلَى َولَكُْم األعراف 24

  ِحنيٍ َعْنُهْم َعذَاَب الِْخْزيِ ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَمتَّْعَناُهْم إِلَى كََشفَْنا يونس 98

  َوَما ُيْعِلُنونَ َيْسَتْغُشونَ ِثَياَبُهْم َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ ِحَني أَال هود 5

  ِحنيٍ ْن َبْعِد َما َرأَُوا اآلَياِت لََيْسُجُننَُّه َحتَّىَبَدا لَُهْم ِم ثُمَّ يوسف 35

  ابِإِذِْن َربَِّه ِحنيٍ أُكُلََها كُلَّ ُتْؤِتي إبراهيم 25

  ُترُِحيونَ ِحَني ِفيَها َجَمالٌ َولَكُْم النحل 6

  َتْسَرُحونَ َوِحَني النحل 6

  ِحنيٍ ا َوأَْوَبارَِها َوأَْشَعارَِها أَثَاثًا َوَمَتاًعا إِلَىأَْصَواِفَه َوِمْن النحل 80

  ُوُجوِههُِم النَّاَر ال َيكُفُّونَ َعْن ِحَني َيْعلَُم الَِّذيَن كَفَُروا لَْو األنبياء 39

  ِحنيٍ أَْدرِي لََعلَُّه ِفْتَنةٌ لَكُْم َوَمَتاٌع إِلَى َوإِنْ األنبياء 111

  ِحنيٍ ُهَو إِال َرُجلٌ بِِه جِنَّةٌ فََتَربَُّصوا بِِه َحتَّى إِنْ املؤمنون 25

  ِحنيٍ ِفي غَْمَرِتهِْم َحتَّى فَذَْرُهْم املؤمنون 54

  ِمَن الظَّهَِريِة َتَضُعونَ ِثَياَبكُْم َوِحَني قَْبلِ َصالِة الْفَْجرِ ِمْن النور 58

  َسبِيال َيَرْونَ الَْعذَاَب َمْن أََضلُّ ِحَني َيْعلَُمونَ َوَسْوَف الفرقان 42



170 
  

  َتقُوُم ِحَني َيَراَك الَِّذي الشعراء 218

  غَفْلٍَة ِمْن أَْهِلَها ِحنيِ الَْمِديَنةَ َعلَى َوَدَخلَ القصص 15

  ُتْمُسونَ ِحَني اللَِّه فَُسْبَحانَ الروم 17

  ُتْصبُِحونَ َوِحَني الروم 17

  ُتظْهُِرونَ َوِحَني الَْحْمُد ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ َوَعِشيا َولَُه الروم 18

  ِحنيٍ َرْحَمةً ِمنَّا َوَمَتاًعا إِلَى إِال يس 44

  ِحنيٍ فََمتَّْعَناُهْم إِلَى فَآَمُنوا الصافات 148

  ِحنيٍ َعْنُهْم َحتَّى فََتَولَّ الصافات 174

  ِحنيٍ َعْنُهْم َحتَّى َوَتَولَّ الصافات 178

  َمَناصٍ ِحَني أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن فََناَدْوا َوالَت كَْم ص 3

  ِحنيٍ َنَبأَُه َبْعَد َولََتْعلَُمنَّ ص 88

  َتُمْت ِفي َمَناِمَها َمْوِتَها َوالَِّتي لَْم ِحَني َيَتَوفَّى اَألْنفَُس اللَُّه الزمر 42

  فَأَكُونَ ِمَن الُْمْحِسنَِني َتَرى الَْعذَاَب لَْو أَنَّ ِلي كَرَّةً ِحَني قُولََت أَْو الزمر 58

  ِحنيٍ يلَ لَُهْم َتَمتَُّعوا َحتَّىثَُموَد إِذْ ِق َوِفي الذاريات 43

  َتقُوُم ِحَني َكِلُحكْمِ َربَِّك فَإِنََّك بِأَْعُينَِنا َوَسبِّْح بَِحْمِد َربِّ َواْصبِْر الطور 48

  َشْيئًا َمذْكُوًرا ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن ِحٌني أََتى َعلَى اِإلْنَساِن َهلْ اإلنسان 1

  َتْنظُُرونَ ِحيَنِئٍذ َوأَْنُتْم قعةالوا 84
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 :دهر) 24(

  : وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي يف موضعني اثنني مها  

 نص اآلية سورةال اآلية

  ُرالدَّْه َما ِهَي إِال َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلكَُنا إِال َوقَالُوا اجلاثية 24

  َشْيئًا َمذْكُوًرا لَْم َيكُْن الدَّْهرِ أََتى َعلَى اِإلْنَساِن ِحٌني ِمَن َهلْ اإلنسان 1

  

 :زلفة) 25(

  : اللفظة يف القرآن الكرمي  مرتني إحدامها مفردة واألخرى مجعا يف املوضعني اآلتيني وردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  ِسيئَْت ُوُجوُه الَِّذيَن كَفَُروا ُزلْفَةً أَْوُهَر فَلَمَّا امللك 27

 ِمَن اللَّْيلِ َوُزلَفًا الصَّالةَ طََرفَيِ النََّهارِ َوأَِقمِ هود 114

  

 :سبت) 26(

  :مرات يف املواضع اآلتية ) 5(يف القرآن الكرمي  اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  السَّْبِت ْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنكُْم ِفيَعِل َولَقَْد البقرة 65

  السَّْبِت َعنَّا أَْصَحاَبَعلَى أَْدَبارَِها أَْو َنلَْعَنُهْم كََما لَ فََنُردََّها النساء 47

  اِميثَاقًا غَِليظً َوأََخذَْنا ِمْنُهْم السَّْبِت لَُهْم ال َتْعُدوا ِفي َوقُلَْنا النساء 154

  السَّْبِت َعنِ الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت َحاِضَرةَ الَْبْحرِ إِذْ َيْعُدونَ ِفي َواْسأَلُْهْم األعراف 163

  َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه السَّْبُت ُجِعلَ إِنََّما النحل 124
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 :سحر) 27(

  : مرات يف املواضع اآلتية ) 3(ة ومجعا يف القرآن الكرمي مفرد اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  بَِسَحرٍ َنجَّْيَناُهْم أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم َحاِصًبا إِال آلَ لُوٍط إِنَّا القمر 34

  بِاَألْسَحارِ يَنَوالصَّاِدِقَني َوالْقَانِِتَني َوالُْمْنِفِقَني َوالُْمْسَتْغِفرِ الصَّابِرِيَن آل عمران 17

  ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ َوبِاَألْسَحارِ الذاريات 18

  

 :سنةً) 28(

  : مرة يف املواضع اآلتية ) 19(يف القرآن الكرمي  اللفظةوردت هذه  
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  ِسنَِني كَْم لَبِثُْتْم ِفي اَألْرضِ َعَدَد قَالَ املؤمنون 112
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 :ساعة) 29(

  : مرة يف املواضع اآلتية ) 48(يف القرآن الكرمي  اللفظةوردت هذه  

نص اآليةالسورة اآلية
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آلِتَيةٌ فَاْصفَحِ الصَّفَْح الَْجِميلَ السَّاَعةَ َوإِنَّاحلجر 85

َيْسَتقِْدُمونَ َوال َساَعةً َجاَء أََجلُُهْم ال َيْسَتأِْخُرونَ فَإِذَاالنحل 61
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 :شتاء) 30(

  : احدة يف املوضع اآليت يف القرآن الكرمي  مرة و اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية
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  : يف القرآن الكرمي  مرة واحدة يف املوضع اآليت  اللفظة وردت هذه 

 نص اآلية السورة اآلية
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  : مرة يف املواضع اآلتية ) 21(يف القرآن الكرمي  اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية
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 :صبح )33(

  : مرات يف املواضع اآلتية ) 5(يف القرآن الكرمي  اللفظةوردت هذه  

 اآلية نص السورة اآلية
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  إِذَا أَْسفََر َوالصُّْبحِ املدثر 34

  إِذَا َتَنفََّس َوالصُّْبحِ التكوير 18

  ُصْبًحا فَالُْمِغَرياِت العاديات 3
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 :صباح) 34(

  : يف القرآن الكرمي  مرة واحدة يف املوضع اآليت  اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  الُْمْنذَرِيَن َصَباُح َنـَزلَ بَِساَحِتهِْم فََساَء فَإِذَا الصافات 177

  

 :إصباح) 35(

  : حدة يف املوضع اآليت يف القرآن الكرمي  مرة وا اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  َوَجَعلَ اللَّْيلَ َسكًَنا اِإلْصَباحِ فَاِلُق األنعام 96

  

  :صرمي ) 36(

  :دت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي مرة واحدة يف املوضع اآليتور

 نص اآلية السورة اآلية

  كَالصَّرِميِ فَأَْصَبَحْت القلم 20

  

 :صيف) 37(

  : يف القرآن الكرمي  مرة واحدة يف املوضع اآليت اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  َوالصَّْيِف لشَِّتاِءرِْحلَةَ ا إِيالِفهِْم قريش 2
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 :ضحى) 38(

  : مرات يف املواضع اآلتية ) 6(يف القرآن الكرمي  اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  َيلَْعُبونَ َوُهْم ُضًحى أَْهلُ الْقَُرى أَنْ َيأِْتَيُهْم َبأُْسَنا أََوأَِمَن األعراف 98

  ُضًحى ْوُم الزِّيَنِة َوأَنْ ُيْحَشَر النَّاُسَمْوِعُدكُْم َي قَالَ طه 59

  َوالضَُّحى الضحى 1

  ُضَحاَها لَْيلََها َوأَْخَرَج َوأَغْطََش النازعات 29

  ُضَحاَها َيْوَم َيَرْوَنَها لَْم َيلَْبثُوا إِال َعِشيَّةً أَْو كَأَنَُّهْم النازعات 46

  َوُضَحاَها لشَّْمسَِوا الشمس 1

  

 :أطوارا) 39(

  : وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي  مرة واحدة يف املوضع اآليت

 نص اآلية السورة اآلية

  أَطَْواًرا َخلَقَكُْم َوقَْد نوح 14

 :ظهرية) 40(

  : وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي  مرة واحدة يف املوضع اآليت

 نص اآلية السورة اآلية

  َصالِة الِْعَشاِء َوِمْن َبْعِد الظَّهَِريِة َتَضُعونَ ِثَياَبكُْم ِمَن َوِحَني النور 58
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 :عدة) 41(

  :مرات ذات داللة زمانية يف املواضع اآلتية ) 4(مرة منها ) 11(مفردة ومضافة يف القرآن الكرمي  اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  َتْعَتدُّوَنَها ِعدٍَّة لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن فََما اباألحز 49

  الِْعدَّةَ طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ َوأَْحُصوا إِذَا الطالق 1

  َوأَْحُصوا الِْعدَّةَ ِلِعدَِّتهِنَّ طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ إِذَا الطالق 1

  ثَالثَةُ أَْشُهرٍ فَِعدَُّتُهنَّ اْرَتْبُتْم إِِن الطالق 4

  

 :عشاء) 42(

  : يف القرآن الكرمي مرتني اثنتني يف املوضعني اآلتيني  اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  َيْبكُونَ ِعَشاًء أََباُهْم َوَجاُءوا يوسف 16

  الِْعَشاِء َتَضُعونَ ِثَياَبكُْم ِمَن الظَّهَِريِة َوِمْن َبْعِد َصالِة َوِحَني النور 58

  

 :عشي) 43(

  :مرات يف املواضع اآلتية ) 10(يف القرآن الكرمي  اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  َواِإلْبكَارِ بِالَْعِشيِّ َربََّك كَِثًريا َوَسبِّْح َواذْكُْر آل عمران 41

  َوالَْعِشيِّ َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة َوال األنعام 52

  َوالَْعِشيِّ َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة َنفَْسَك َواْصبِْر الكهف 28

  َواِإلْشَراقِ ِشيِّبِالَْع َسخَّْرَنا الْجَِبالَ َمَعُه ُيَسبِّْحَن إِنَّا ص 18

  الصَّاِفَناُت الْجَِياُد بِالَْعِشيِّ ُعرَِض َعلَْيِه إِذْ ص 31
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  َواِإلْبكَارِ بِالَْعِشيِّ ِلذَْنبَِك َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْر غافر 55

  َوَعِشيا إِلَْيهِْم أَنْ َسبُِّحوا ُبكَْرةً فَأَْوَحى مرمي 11

  َوَعِشيا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغًوا إِال َسالًما َولَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً ال مرمي 62

  ُتظْهُِرونَ َوِحَني َوَعِشيا الَْحْمُد ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ ُهَولَ الروم 18

  َوَعِشيا ُيْعَرُضونَ َعلَْيَها غُُدوا النَّاُر غافر 46

  

 :عشية) 44(

  : يف القرآن الكرمي مرة واحدة يف املوضع اآليت  اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  ُضَحاَها أَْو َعِشيَّةً َيْوَم َيَرْوَنَها لَْم َيلَْبثُوا إِال كَأَنَُّهْم النازعات 46

 

 :عصر) 45(

  : يف القرآن الكرمي مرة واحدة يف املوضع اآليت اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  َوالَْعْصرِ العصر 1

  

 :عمر) 46(

  : مرات يف املواضع اآلتية ) 7(وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي  

 نص اآلية السورة اآلية

  َبْعَد ِعلْمٍ َشْيئًا ِلكَْي ال َيْعلََم الُْعُمرِ َمْن ُيَردُّ إِلَى أَْرذَلِ َوِمْنكُْم النحل 70

  الُْعُمُر َمتَّْعَنا َهُؤالِء َوآَباَءُهْم َحتَّى طَالَ َعلَْيهُِم َبلْ األنبياء 44

  ِمْن َبْعِد ِعلْمٍ َشْيئًا ِلكَْيال َيْعلََم الُْعُمرِ َمْن ُيَردُّ إِلَى أَْرذَلِ َوِمْنكُْم احلج 5
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  الُْعُمُر أَْنَشأَْنا قُُروًنا فََتطَاَولَ َعلَْيهُِم نَّاَولَِك القصص 45

  َتْعِقلُونَِمْن قَْبِلِه أَفَال  ُعُمًرا لَبِثُْت ِفيكُْم فَقَْد يونس 16

  ِسنَِني ُعُمرَِك أَلَْم ُنَربَِّك ِفيَنا َوِليًدا َولَبِثَْت ِفيَنا ِمْن قَالَ الشعراء 18

 ِفي ِكَتابٍ إِال ُعُمرِِه ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ َوال ُيْنقَُص ِمْن َوَما فاطر 11

  

 :معاد) 47(

  : واحدة يف املوضع اآليت  وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي مرة 

 نص اآلية السورة اآلية

  َمَعاٍد الَِّذي فََرَض َعلَْيَك الْقُْرآنَ لََرادَُّك إِلَى إِنَّ القصص 85

  

 :عام) 48(

  : مرات يف املواضع اآلتية ) 9(وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي  

 نص اآلية السورة اآلية

  ثُمَّ َبَعثَُه َعامٍ اللَُّه ِمائَةَ َتُهفَأََما البقرة 259

  ابَِك لَْم َيَتَسنَّْهَوَشَر فَاْنظُْر إِلَى طََعاِمَك َعامٍ َبلْ لَبِثَْت ِمائَةَ قَالَ البقرة 259

  أَْو َمرََّتْينِ َمرَّةً َعامٍ َيَرْونَ أَنَُّهْم ُيفَْتُنونَ ِفي كُلِّ أََوال التوبة 126

  ِفيِه ُيَغاثُ النَّاُس َعاٌم َيأِْتي ِمْن َبْعِد ذَِلَك ثُمَّ يوسف 49

  َعاًما بِِه الَِّذيَن كَفَُروا ُيِحلُّوَنُه ُيَضلُّ التوبة 37

  ِلُيَواِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرََّم اللَُّه َعاًما َوُيَحرُِّموَنُه التوبة 37

 َعاًما ِفيهِْم أَلَْف َسَنٍة إِال َخْمِسَني بِثَفَلَ العنكبوت 14

  َهذَا َعاِمهِْم َيقَْرُبوا الَْمْسجَِد الَْحَراَم َبْعَد فَال التوبة 28

  َعاَمْينِ أُمُُّه َوْهًنا َعلَى َوْهنٍ َوِفَصالُُه ِفي َحَملَْتُه لقمان 14
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 :معاش) 49(

  : رمي  مرة واحدة يف املوضع اآليت يف القرآن الك اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  َمَعاًشا النََّهاَر َوَجَعلَْنا النبأ 11

  

 :غد) 50(

  : مرات يف املواضع اآلتية ) 5(يف القرآن الكرمي  للفظةاوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  ِلَغٍد وا اللََّه َولَْتْنظُْر َنفٌْس َما قَدََّمْتأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُ َيا احلشر 18

  َحاِفظُونَلَ َيْرَتْع َوَيلَْعْب َوإِنَّا لَُه غًَدا َمَعَنا أَْرِسلُْه يوسف 12

  غًَدا َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك َوال الكهف 23

  غًَدا َتْدرِي َنفٌْس َماذَا َتكِْسُب َوَما لقمان 34

  َمنِ الْكَذَّاُب اَألِشُر غًَدا َسَيْعلَُمونَ القمر 26

 

 :غدو) 51(

  : مرة يف املواضع اآلتية ) 4(يف القرآن الكرمي  اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  َواآلَصالِ بِالُْغُدوِّ الَْجْهرِ ِمَن الْقَْولِ َوُدونَ األعراف 205

  َواآلَصالِ بِالُْغُدوِّ َيْسُجُد َمْن ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ طَْوًعا َوكَْرًها َوِظاللُُهْم َوِللَِّه الرعد 15

  َواآلَصالِ بِالُْغُدوِّ لَُه ِفيَها ُيَسبُِّح النور 36

  اَوَعِشي غُُدوا ُيْعَرُضونَ َعلَْيَها النَّاُر غافر 46
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 :غداة) 52(

  : يف القرآن الكرمي مرتني اثنتني يف املوضعني اآلتيني  اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  َوالَْعِشيِّ بِالَْغَداِة َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم الَو األنعام 52

  َوالَْعِشيِّ بِالَْغَداِة نَ َربَُّهْمَنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعو َواْصبِْر الكهف 28

  

 :غسق) 53(

  : يف القرآن الكرمي مرة واحدة يف املوضع اآليت  اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  َوقُْرآنَ الْفَْجرِ اللَّْيلِ غََسقِ الصَّالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى أَِقمِ اإلسراء 78

   

 :فجر) 54(

  : مرات يف املواضع اآلتية ) 6(يف القرآن الكرمي  اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  الْفَْجرِ اَألْسَوِد ِمَن َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ اَألْبَيُض ِمَن الَْخْيِط َوكُلُوا البقرة 187

  الْفَْجرِ الصَّالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ اللَّْيلِ َوقُْرآنَ أَِقمِ اإلسراء 78

  كَانَ َمْشُهوًدا الْفَْجرِ قُْرآنَ إِنَّ اإلسراء 78

  ِمَن الظَّهَِريِة َوِحَني َتَضُعونَ ِثَياَبكُْم الْفَْجرِ قَْبلِ َصالِة ِمْن النور 58

  َوالْفَْجرِ الفجر 1

  الْفَْجرِ ِهَي َحتَّى َمطْلَعِ َسالٌم القدر 5
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  :فلق ) 55(

  :وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي مرة واحدة، يف املوضع اآليت

 نص اآلية السورة اآلية

  الْفَلَقِ أَُعوذُ بَِربِّ قُلْ الفلق 1

 

 :قبل) 56(

  :  املواضع اآلتية مرة يف) 242(وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي مفردة ومضافة  

 نص اآلية السورة اآلية

  قَْبلُ ُرزِقَْنا ِمْنُرزِقُوا ِمْنَها ِمْن ثََمَرٍة رِْزقًا قَالُوا َهذَا الَِّذي  كُلََّما البقرة 25

  َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا قَْبلُ ِمْن َوكَاُنوا البقرة 89

  كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني إِنْ قَْبلُ فَِلَم َتقُْتلُونَ أَْنبَِياَء اللَِّه ِمْن قُلْ البقرة 91

  قَْبلُ ُترِيُدونَ أَنْ َتْسأَلُوا َرُسولَكُْم كََما ُسِئلَ ُموَسى ِمْن أَْم البقرة 108

  أَنْ َتَمسُّوُهنَّ قَْبلِ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن َوإِنْ البقرة 237

  َبْيٌع ِفيِه أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم ال قَْبلِ ِممَّا َرَزقَْناكُْم ِمْن أَْنِفقُوا البقرة254

  ًدى ِللنَّاسُِه قَْبلُ ِمْن آل عمران 4

  ُتَنـزَّلَ التَّْوَراةُ أَنْ قَْبلِ َما َحرََّم إِْسَراِئيلُ َعلَى َنفِْسِه ِمْن إِال آل عمران 93

  َتلْقَْوُه فَقَْد َرأَْيُتُموُه أَنْ قَْبلِ كُْنُتْم َتَمنَّْونَ الَْمْوَت ِمْن َولَقَْد آل عمران143
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  الْقُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً ِمَن قَْبِلِه َيْعلَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك ِمْن أََولَْم القصص 78

  بَِيِمينَِك ِمْن ِكَتابٍ َوال َتُخطُُّه قَْبِلِه كُْنَت َتْتلُو ِمْن َوَما العنكبوت 48
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  لَُمْبِلِسَني قَْبِلِه كَاُنوا ِمْن قَْبلِ أَنْ ُيَنـزَّلَ َعلَْيهِْم ِمْن َوإِنْ الروم 49

  ُمْسَتْمِسكُونَ فَُهْم بِِه قَْبِلِه آَتْيَناُهْم ِكَتاًبا ِمْن أَْم الزخرف 21

  ى إَِماًما َوَرْحَمةًِكَتاُب ُموَس قَْبِلِه َوِمْن األحقاف12

  بِالَْخاِطئَِة َوالُْمْؤَتِفكَاُت قَْبلَُه ِفْرَعْونُ َوَمْن َوَجاَء احلاقة 9

  ِمثْلَ قَْوِلهِْم قَْبِلهِْم قَالَ الَِّذيَن ِمْن كَذَِلَك البقرة 118

  بِآَياِتَنا كَذَُّبوا قَْبِلهِْم آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن كََدأْبِ آل عمران 11

  َمكَّنَّاُهْم ِفي اَألْرضِ ِمْن قَْرٍن قَْبِلهِْم َيَرْوا كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن أَلَْم األنعام 6

  َبأَْسَنا َحتَّى ذَاقُوا قَْبِلهِْم كَذََّب الَِّذيَن ِمْن كَذَِلَك األنعام 148

  بِآَياِت اللَِّه كَفَُروا قَْبِلهِْم ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْنآلِ  كََدأْبِ األنفال 52

  بِآَياِت َربِّهِْم كَذَُّبوا ْبِلهِْمقَ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن كََدأْبِ األنفال 54

  َوثَُموَدَوَعاٍد  قَْومِ ُنوحٍ قَْبِلهِْم َيأِْتهِْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن أَلَْم التوبة 70

  َعاِقَبةُ الظَّاِلِمَني فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ قَْبِلهِْم كَذََّب الَِّذيَن ِمْن كَذَِلَك يونس 39

  قَْبِلهِْم َيْنَتِظُرونَ إِال ِمثْلَ أَيَّامِ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن فََهلْ يونس 102

  قَْبِلهِْم َيِسُريوا ِفي اَألْرضِ فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن أَفَلَْم يوسف 109

  الَْمثُالُت قَْبِلهُِم َخلَْت ِمْن َوقَْد الرعد 6

  َجِميًعا فَِللَِّه الَْمكُْر قَْبِلهِْم َمكََر الَِّذيَن ِمْن َوقَْد الرعد 42

  ُبْنَياَنُهْم ِمَن الْقََواِعِد فَأََتى اللَُّه قَْبِلهِْم َمكََر الَِّذيَن ِمْن قَْد النحل 26

  لََمُهُم اللَُّهَوَما ظَ قَْبِلهِْم فََعلَ الَِّذيَن ِمْن كَذَِلَك النحل 33

  إِال الَْبالغُ فََهلْ َعلَى الرُُّسلِ قَْبِلهِْم فََعلَ الَِّذيَن ِمْن كَذَِلَك النحل 35

  َورِئًْيا ِمْن قَْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَاثًا قَْبلَُهْم أَْهلَكَْنا َوكَْم مرمي 74

  ِمْن أََحٍد ِمْن قَْرٍن َهلْ ُتِحسُّ ِمْنُهْم قَْبلَُهْم أَْهلَكَْنا َوكَْم مرمي 98
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  َيْمُشونَ ِفي َمَساِكنِهِْم ِمَن الْقُُروِن قَْبلَُهْم َيْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا أَفَلَْم طه 128

  ُيْؤِمُنونَ ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَفَُهْم قَْبلَُهْم آَمَنْت َما األنبياء 6

 َوَعاٌد َوثَُموُد قَْوُم ُنوحٍ قَْبلَُهْم ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كَذََّبْت َوإِنْ احلج42

  قَْبِلهِْم اَألْرضِ كََما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمْنِفي  لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم النور 55

  هِْمقَْبِل كََما اْسَتأْذَنَ الَِّذيَن ِمْن فَلَْيْسَتأِْذُنوا النور 59

  قَْبِلهِْم فََتنَّا الَِّذيَن ِمْن َولَقَْد العنكبوت 3

  قَْبِلهِْم َيِسُريوا ِفي اَألْرضِ فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن أََولَْم الروم 9

  الْقُُروِن َيْمُشونَ ِفي َمَساِكنِهِْم ِمَن قَْبِلهِْم َيْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن أََولَْم السجدة 26

  آَتْيَناُهْم َوَما َبلَُغوا ِمْعَشاَر َما قَْبِلهِْم الَِّذيَن ِمْن َوكَذََّب سبأ 45

  قَْبِلهِْم ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن َوإِنْ فاطر 25

  قَْبِلهِْم ْرضِ فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْنَيِسُريوا ِفي اَأل أََولَْم فاطر 44

  أَنَُّهْم إِلَْيهِْم ال َيْرجُِعونَ لْقُُروِنِمَن ا قَْبلَُهْم َيَرْوا كَْم أَْهلَكَْنا أَلَْم يس 31

  أَكْثَُر اَألوَِّلَني قَْبلَُهْم َضلَّ َولَقَْد الصافات 71

  ِحَني َمَناصٍ ِمْن قَْرٍن فََناَدْوا َوالَت قَْبِلهِْم أَْهلَكَْنا ِمْن كَْم ص 3

  اَألْوَتاِد قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ ذُو قَْبلَُهْم كَذََّبْت ص12

  َحْيثُ ال َيْشُعُرونَ فَأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن قَْبِلهِْم الَِّذيَن ِمْن كَذََّب الزمر 25

  َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ فََما أَغَْنى َعْنُهْم قَْبِلهِْم قَالََها الَِّذيَن ِمْن قَْد الزمر 50

  قَْوُم ُنوحٍ َواَألْحَزاُب ِمْن َبْعِدِهْم ْبلَُهْمقَ كَذََّبْت غافر 5

  قَْبِلهِْم كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن كَاُنوا ِمْن فََيْنظُُروا غافر 21

  قَْبِلهِْم كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن فََيْنظُُروا غافر 82

  ِمَن الْجِنِّ َواِإلْنسِ قَْبِلهِْم َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمْن َوَحقَّ فصلت 25
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  كَرٌِمي قَْوَم ِفْرَعْونَ َوَجاَءُهْم َرُسولٌ قَْبلَُهْم فََتنَّا َولَقَْد الدخان 17

  قَْبِلهِْم َخْيٌر أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ َوالَِّذيَن ِمْن أَُهْم الدخان 37

  ِمَن الْجِنِّ َواِإلْنسِ قَْبِلهِْم الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمْن أُولَِئَك األحقاف18

  قَْبِلهِْم كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن فََيْنظُُروا حممد 10

  الرَّسِّ َوثَُموُد قَْوُم ُنوحٍ َوأَْصَحاُب قَْبلَُهْم كَذََّبْت ق 12

  َبطًْشا ِمْن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمْنُهْم قَْبلَُهْم أَْهلَكَْنا َوكَْم ق 36

  قَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجُنونٌ ِمْن َرُسولٍ إِال قَْبِلهِْم َما أََتى الَِّذيَن ِمْن كَذَِلَك الذاريات 52

  َمْجُنونٌ َواْزُدجَِر قَْوُم ُنوحٍ فَكَذَُّبوا َعْبَدَنا َوقَالُوا قَْبلَُهْم كَذََّبْت القمر 9

  َوال َجانٌّ قَْبلَُهْم قَاِصَراُت الطَّْرِف لَْم َيطِْمثُْهنَّ إِْنٌس ِفيهِنَّ الرمحن 56

  َوال َجانٌّ قَْبلَُهْم َيطِْمثُْهنَّ إِْنٌس لَْم الرمحن 74

  قَْبِلهِْم كََما كُبَِت الَِّذيَن ِمْن كُبُِتوا اجملادلة 5

  ِحبُّونَ َمْن َهاَجَر إِلَْيهِْمُي قَْبِلهِْم َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواِإلَميانَ ِمْن َوالَِّذيَن احلشر 9

  أَْمرِِهْم قَرِيًبا ذَاقُوا َوَبالَ قَْبِلهِْم الَِّذيَن ِمْن كََمثَلِ احلشر 15

  فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ قَْبِلهِْم كَذََّب الَِّذيَن ِمْن َولَقَْد امللك 18

  أَُمٌم قَْبِلَها أَْرَسلَْناَك ِفي أُمٍَّة قَْد َخلَْت ِمْن كَذَِلَك الرعد30

  َوكُنَّا ُمْسِلِمَني قَْبِلَها الِْعلَْم ِمْن َوأُوِتيَنا النمل 42

  َوبِالَِّذي قُلُْتْم بِالَْبيَِّناِت قَْبِلي قَْد َجاَءكُْم ُرُسلٌ ِمْن قُلْ آل عمران 183

  قَْبِلي َهاَنكُْم َهذَا ِذكُْر َمْن َمِعَي َوِذكُْر َمْنَهاُتوا ُبْر قُلْ األنبياء 24

  قَْبِلي ونُ ِمْنأَنْ أُْخَرَج َوقَْد َخلَِت الْقُُر أََتِعَدانِنِي األحقاف 17
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 :قروء) 57(

 : وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي مرة واحدة يف املوضع اآليت  

 نص اآلية السورة اآلية

  قُُروٍء َيَتَربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَالثَةَ َوالُْمطَلَّقَاُت البقرة 228

  

 :كل) 58(

  : مرات حتمل داللة زمنية يف املواضع اآلتية ) 6(مرة، منها ) 325(وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي مفردة ومضافة  

 نص اآلية السورة اآلية

  لَُه الدِّيَن َمْسجٍِد َواْدُعوُه ُمْخِلِصَني كُلِّ ُوُجوَهكُْم ِعْنَد َوأَِقيُموا األعراف 29

  َمْسجٍِد كُلِّ َبنِي آَدَم ُخذُوا زِيَنَتكُْم ِعْنَد َيا األعراف 31

  َيتَّقُونَ َمرٍَّة َوُهْم ال كُلِّ َيْنقُُضونَ َعْهَدُهْم ِفي ثُمَّ األنفال 56

  أَْو َمرََّتْينِ َعامٍ َمرَّةً كُلِّ َيَرْونَ أَنَُّهْم ُيفَْتُنونَ ِفي أََوال التوبة 126

  إِذِْن َربَِّهاِحنيٍ بِ كُلَّ أُكُلََها ُتْؤِتي إبراهيم 25

  َشأٍْن َيْومٍ ُهَو ِفي كُلَّ َمْن ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ َيْسأَلُُه الرمحن 29

  

 :كلما) 59(

  : مرة يف املواضع اآلتية ) 17(يف القرآن الكرمي  اللفظةدت هذه ور 

 نص اآلية السورة اآلية

  َمَشْوا ِفيِه أََضاَء لَُهْم كُلََّما ْبَصاَرُهْمالَْبْرُق َيْخطَُف أَ َيكَاُد البقرة 20

  الَِّذي ُرزِقَْنا ِمْن قَْبلُ اُرزِقُوا ِمْنَها ِمْن ثََمَرٍة رِْزقًا قَالُوا َهذَ كُلََّما البقرة 25

  اْسَتكَْبْرُتْم َجاَءكُْم َرُسولٌ بَِما ال َتْهَوى أَْنفُُسكُُم أَفَكُلََّما البقرة 87

  َعاَهُدوا َعْهًدا َنَبذَُه فَرِيٌق ِمْنُهْم أََوكُلََّما البقرة 100
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  ِعْنَدَها رِْزقًا َدَخلَ َعلَْيَها َزكَرِيَّا الِْمْحَراَب َوَجَد كُلََّما آل عمران 37

  َنِضَجْت ُجلُوُدُهْم َبدَّلَْناُهْم ُجلُوًدا غَْيَرَها كُلََّما النساء 56

  أَْوقَُدوا َناًرا ِللَْحْربِ أَطْفَأََها اللَُّه كُلََّما املائدة 64

  فَرِيقًا كَذَُّبوا ا ال َتْهَوى أَْنفُُسُهْمَجاَءُهْم َرُسولٌ بَِم كُلََّما املائدة 70

  َدَخلَْت أُمَّةٌ لََعَنْت أُْخَتَها كُلََّما األعراف 38

  َسِخُروا ِمْنُه َمرَّ َعلَْيِه َمٌأل ِمْن قَْوِمِه َوكُلََّما الْفُلَْك َوَيْصَنُع هود 38

  َخَبْت زِْدَناُهْم َسِعًريا كُلََّما َجَهنَُّم َمأَْواُهْم اإلسراء 97

  ِفيَها أََراُدوا أَنْ َيْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن غَمٍّ أُِعيُدوا كُلََّما احلج 22

  أََراُدوا أَنْ َيْخُرُجوا ِمْنَها أُِعيُدوا ِفيَها كُلََّما السجدة 20
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  َوأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ لَْيلَةً ُموَسى ثَالِثَني َوَواَعْدَنا األعراف 142

  لَْيلَةً ِميقَاُت َربِِّه أَْرَبِعَني فََتمَّ األعراف 142

  ُمْنِذرِيَن ُمَباَركٍَة إِنَّا كُنَّا لَْيلٍَة لَْناُه ِفيأَْنـَز إِنَّا الدخان 3

  الْقَْدرِ لَْيلَِة أَْنـَزلَْناُه ِفي إِنَّا القدر 1

  الْقَْدرِ لَْيلَةُ أَْدَراَك َما َوَما رالقد 2

  الْقَْدرِ َخْيٌر ِمْن أَلِْف َشْهرٍ لَْيلَةُ القدر 3

  َوأَْخَرَج ُضَحاَها لَْيلََها َوأَغْطََش النازعات 29

  َسوِيا لََيالٍ آَيُتَك أَال ُتكَلَِّم النَّاَس ثَالثَ قَالَ مرمي 10

  َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ ُحُسوًما لََيالٍ َعلَْيهِْم َسْبَع َسخََّرَها اقةاحل 7
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  َعْشرٍ َولََيالٍ الفجر 2

  َوأَيَّاًما آِمنَِني لََياِلَي ِفيَها واِسُري سبأ 18

  

 :مىت) 63(

  : مرات يف املواضع اآلتية ) 9(يف القرآن الكرمي  اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  َنْصُر اللَِّه َمَتى َحتَّى َيقُولَ الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َوُزلْزِلُوا البقرة 214

  َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني َمَتى َوَيقُولُونَ يونس 48

  ُهَو َمَتى َيقُولُونَإِلَْيَك ُرُءوَسُهْم َو فََسُيْنِغُضونَ اإلسراء 51

  َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني َمَتى َوَيقُولُونَ األنبياء 38

  َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني َمَتى َوَيقُولُونَ النمل 71

  َهذَا الْفَْتُح إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني َمَتى َوَيقُولُونَ السجدة 28

  َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني َمَتى َوَيقُولُونَ سبأ 29

  إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني َهذَا الَْوْعُد َمَتى َوَيقُولُونَ يس 48

  َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني َمَتى َوَيقُولُونَ امللك 25

  

 :مدة) 64(   

  : هذه الكلمة يف القرآن الكرمي  مرة واحدة يف املوضع اآليت  وردت 

 نص اآلية السورة اآلية

  ُمدَِّتهِْم إِلَىإِلَْيهِْم َعْهَدُهْم  فَأَِتمُّوا التوبة 4

  

 :مع) 65(
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  : مرة منها مرتان اثنتان حتمالن داللة زمنية يف املوضعني اآلتيني ) 161(وردت هذه الكلمة يف القرآن الكرمي مفردة ومضافة   

 نص اآلية السورة اآلية

  الُْعْسرِ ُيْسًرا َمَع فَإِنَّ الشرح 5

  االُْعْسرِ ُيْسًر َمَع إِنَّ الشرح 6

  

 :هنار) 66(

  : مرة يف املواضع اآلتية ) 57(وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي  

 نص اآلية السورة اآلية

  َوالنََّهارِ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َواَألْرضِ َواْخِتالِف اللَّْيلِ إِنَّ البقرة 164

  َوَعالنَِيةً ِسرا َوالنََّهارِ بِاللَّْيلِ ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم الَِّذيَن البقرة 274

  النََّهارِ اللَّْيلَ ِفي ُتوِلُج آل عمران 27

  ِفي اللَّْيلِ النََّهاَر َوُتوِلُج آل عمران 27

  النََّهارِ بِالَِّذي أُْنـزِلَ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه آِمُنوا آل عمران 72

  آلَياٍت ُألوِلي اَأللَْبابِ َوالنََّهارِ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َواَألْرضِ َواْخِتالِف اللَّْيلِ إِنَّ آل عمران 190

  الَْعِليُم َوُهَو السَِّميُع َوالنََّهارِ َما َسكََن ِفي اللَّْيلِ َولَُه األنعام 13

  بِالنََّهارِ َوفَّاكُْم بِاللَّْيلِ َوَيْعلَُم َما َجَرْحُتْمالَِّذي َيَت َوُهَو األنعام 60

  َيطْلُُبُه َحِثيثًا النََّهاَر لَاْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ ُيْغِشي اللَّْي ثُمَّ األعراف 54

  َواَألْرضِ آلَياٍت ِلقَْومٍ َيتَّقُونَ ِفي السََّماَواِت َوَما َخلََق اللَُّه َوالنََّهارِ ِفي اْخِتالِف اللَّْيلِ إِنَّ يونس 6

  َيَتَعاَرفُونَ َبْيَنُهْم رِالنََّها َيْحُشُرُهْم كَأَنْ لَْم َيلَْبثُوا إِال َساَعةً ِمَن َوَيْوَم يونس 45

  ُمْبِصًرا َوالنََّهاَر الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَتْسكُُنوا ِفيِه ُهَو يونس 67

  َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ النََّهارِ الصَّالةَ طََرفَيِ َوأَِقمِ هود 114

  النََّهاَر كُلِّ الثََّمَراِت َجَعلَ ِفيَها َزْوَجْينِ اثَْنْينِ ُيْغِشي اللَّْيلَ َوِمْن الرعد 3
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  بِالنََّهارِ بِاللَّْيلِ َوَسارٌِب ِمْنكُْم َمْن أََسرَّ الْقَْولَ َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف َسَواٌء الرعد 10

  َوالنََّهاَر لَكُُم الشَّْمَس َوالْقََمَر َداِئَبْينِ َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ َوَسخََّر إبراهيم 33

  َوالشَّْمَس َوالْقََمَر َوالنََّهاَر لَكُُم اللَّْيلَ َوَسخََّر النحل 12

  آَيَتْينِ َوالنََّهاَر اللَّْيلَ َوَجَعلَْنا اإلسراء 12

  ُمْبِصَرةً النََّهارِ آَيةَ آَيةَ اللَّْيلِ َوَجَعلَْنا فََمَحْوَنا اإلسراء 12

  لََعلََّك َتْرَضى النََّهارِ آَناِء اللَّْيلِ فََسبِّْح َوأَطَْراَف َوِمْن طه 130

  ال َيفُْتُرونَ َوالنََّهاَر اللَّْيلَ ُيَسبُِّحونَ نبياءاأل 20

  َوالْقََمَر َوالشَّْمَس َوالنََّهاَر الَِّذي َخلََق اللَّْيلَ َوُهَو األنبياء 33

  الرَّْحَمنِ ِمَن َوالنََّهارِ َمْن َيكْلَُؤكُْم بِاللَّْيلِ قُلْ األنبياء 42

  النََّهارِ بِأَنَّ اللََّه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي ذَِلَك احلج 61

  َه َسِميٌع َبِصٌريِفي اللَّْيلِ َوأَنَّ اللَّ النََّهاَر َوُيوِلُج احلج 61

  َوالنََّهارِ الَِّذي ُيْحيِي َوُيِميُت َولَُه اْخِتالُف اللَّْيلِ َوُهَو املؤمنون 80

  لَِعْبَرةً ُألوِلي اَألْبَصارِ إِنَّ ِفي ذَِلَك َوالنََّهاَر اللَُّه اللَّْيلَ ُيقَلُِّب النور 44

  ُنُشوًرا النََّهاَر الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَباًسا َوالنَّْوَم ُسَباًتا َوَجَعلَ َوُهَو الفرقان 47

  أََراَد أَنْ َيذَّكََّر أَْو أََراَد ُشكُوًرا ِخلْفَةً ِلَمْن َوالنََّهاَر الَِّذي َجَعلَ اللَّْيلَ َوُهَو الفرقان 62

  ُمْبِصًرا َوالنََّهاَر َيَرْوا أَنَّا َجَعلَْنا اللَّْيلَ ِلَيْسكُُنوا ِفيِه أَلَْم النمل 86

  َسْرَمًدا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة النََّهاَر أََرأَْيُتْم إِنْ َجَعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم قُلْ القصص 72

  ِلَتْسكُُنوا ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َوالنََّهاَر َرْحَمِتِه َجَعلَ لَكُُم اللَّْيلَ َوِمْن القصص 73

  َواْبِتَغاُؤكُْم ِمْن فَْضِلِه َوالنََّهارِ آَياِتِه َمَناُمكُْم بِاللَّْيلِ َوِمْن الروم 23

  النََّهارِ َتَر أَنَّ اللََّه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي أَلَْم لقمان 29

  ِفي اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر َرالنََّها َوُيوِلُج لقمان 29
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  َوالنََّهارِ ُر اللَّْيلِالَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا َبلْ َمكْ َوقَالَ سبأ 33

  النََّهارِ اللَّْيلَ ِفي ُيوِلُج فاطر 13

  ِفي اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر النََّهاَر َوُيوِلُج فاطر 13

  ُمظِْلُمونَ فَإِذَا ُهْم النََّهاَر لَُهُم اللَّْيلُ َنْسلَُخ ِمْنُه َوآَيةٌ يس 37

  النََّهارِ الشَّْمُس َيْنَبِغي لََها أَنْ ُتْدرَِك الْقََمَر َوال اللَّْيلُ َسابُِق ال يس 40

  النََّهارِ اَألْرَض بِالَْحقِّ ُيكَوُِّر اللَّْيلَ َعلَىالسََّماَواِت َو َخلََق الزمر 5

  َوالْقََمَر َسَعلَى اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْم النََّهاَر َوُيكَوُِّر الزمر 5

  ُمْبِصًرا َوالنََّهاَر الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَتْسكُُنوا ِفيِه اللَُّه غافر 61

  َوالشَّْمُس َوالْقََمُر َوالنََّهاُر آَياِتِه اللَّْيلُ َوِمْن فصلت 37

  َوالنََّهارِ فَالَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك ُيَسبُِّحونَ لَُه بِاللَّْيلِ اْسَتكَْبُروا فصلت 38

 السََّماِء ِمْن رِْزقٍ َوَما أَْنـَزلَ اللَُّه ِمَن َوالنََّهارِ اللَّْيلِ َواْخِتالِف اجلاثية 5

  َنَهارٍ َيْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ لَْم َيلَْبثُوا إِال َساَعةً ِمْن كَأَنَُّهْم األحقاف 35

  النََّهارِ اللَّْيلَ ِفي ُيوِلُج احلديد 6

  الصُُّدورِ ِفي اللَّْيلِ َوُهَو َعِليٌم بِذَاِت النََّهاَر َوُيوِلُج احلديد 6

  َسْبًحا طَوِيال النََّهارِ لََك ِفي إِنَّ املزمل 7

  ُتْحُصوُه فََتاَب َعلَْيكُْم َعِلَم أَنْ لَْن َوالنََّهاَر ُيقَدُِّر اللَّْيلَ َواللَُّه املزمل 20

  َمَعاًشا النََّهاَر َوَجَعلَْنا النبأ 11

  َهاإِذَا َجال َوالنََّهارِ الشمس 3

  إِذَا َتَجلَّى َوالنََّهارِ الليل 2

  فََجَعلَْناَها َحِصيًدا َنَهاًرا أَْمُرَنا لَْيال أَْو أََتاَها يونس 24

  َنَهاًرا أََرأَْيُتْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُبُه َبَياًتا أَْو قُلْ يونس 50
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  َوَنَهاًرا لَْيال َربِّ إِنِّي َدَعْوُت قَْوِمي قَالَ نوح 5

  

 :موعد) 67(

  :مرة يف املواضع اآلتية ) 12(مي يف القرآن الكر اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية

  لَْن َيجُِدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئال َمْوِعٌد لَُهْم َبلْ الكهف 58

  ًداَمْوِع َزَعْمُتْم أَلَّْن َنْجَعلَ لَكُْم َبلْ الكهف 48

  َمْوِعًدا الْقَُرى أَْهلَكَْناُهْم لَمَّا ظَلَُموا َوَجَعلَْنا ِلَمْهِلِكهِْم َوِتلَْك الكهف 59

  أَْنَت ال ُنْخِلفُُه َنْحُن َوال َمْوِعًدا َبْيَنَنا َوَبْيَنَك فَاْجَعلْ طه 58

  لَْن ُتْخلَفَُه َمْوِعًدا لََك َوإِنَّ طه 97

  بَِملِْكَنا َمْوِعَدَك َما أَْخلَفَْنا قَالُوا طه 87

  ُضًحى َيْوُم الزِّيَنِة َوأَنْ ُيْحَشَر النَّاُس َمْوِعُدكُْم قَالَ طه 59

  َمْوِعُدُه َيكْفُْر بِِه ِمَن اَألْحَزابِ فَالنَّاُر َوَمْن هود 17

  الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبُح بِقَرِيبٍ َمْوِعَدُهُم إِنَّ هود 81

  أَْجَمِعَني لََمْوِعُدُهْم َجَهنََّم َوإِنَّ احلجر 43

  َوالسَّاَعةُ أَْدَهى َوأََمرُّ َمْوِعُدُهْم السَّاَعةُ َبلِ القمر 46

  يَمْوِعِد أََرْدُتْم أَنْ َيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضٌب ِمْن َربِّكُْم فَأَْخلَفُْتْم أَْم طه 86

 

  

  

  

 :ميعاد) 68(
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  : مرات يف املواضع اآلتية ) 6(مفردة ومضافة يف القرآن الكرمي  اللفظةوردت هذه  

 نص اآلية السورة اآلية
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  َتأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ َيْوَم فَاْرَتِقْب الدخان 10

  َنْبِطُش الَْبطَْشةَ الْكُْبَرى إِنَّا ُمْنَتِقُمونَ َيْوَم الدخان16

  الْفَْصلِ ِميقَاُتُهْم أَْجَمِعَني َيْوَم إِنَّ الدخان 40

  ُيْنَصُرونَ ال ُيْغنِي َمْولًى َعْن َمْولًى َشْيئًا َوال ُهْم َيْوَم الدخان 41

  كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ الِْقَياَمِة ِفيَما َيْوَم ِضي َبْيَنُهْمَربََّك َيقْ إِنَّ اجلاثية 17
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  َهذَا َنْنَساكُْم كََما َنِسيُتْم ِلقَاَء َيْوِمكُْم الَْيْوَم َوِقيلَ اجلاثية 34

  ال ُيْخَرُجونَ ِمْنَها َوال ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ فَالَْيْوَم اجلاثية 35

 الِْقَياَمِة َيْومِ أََضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن ال َيْسَتجِيُب لَُه إِلَى َوَمْن األحقاف5

 األحقاف 20
أَذَْهْبُتْم طَيَِّباِتكُْم ِفي َحَياِتكُُم الدُّْنَيا َواْسَتْمَتْعُتْم  ُيْعَرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ َوَيْوَم

  بَِها

  ُتْجَزْونَ َعذَاَب الُْهوِن فَالَْيْوَم األحقاف 20

  َعِظيمٍ َيْومٍ َتْعُبُدوا إِال اللََّه إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب أَال األحقاف 21

  َهذَا بِالَْحقِّ ُيْعَرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ أَلَْيَس َوَيْوَم األحقاف 34

  َساَعةً ِمْن َنَهارٍ ْونَ َما ُيوَعُدونَ لَْم َيلَْبثُوا إِالَيَر َيْوَم كَأَنَُّهْم األحقاف 35

  الَْوِعيِد َيْوُم ِفي الصُّورِ ذَِلَك َوُنِفَخ ق 20

  َحِديٌد الَْيْوَم َعْنَك ِغطَاَءَك فََبَصُرَك فَكََشفَْنا ق 22

  َمزِيٍد َنقُولُ ِلَجَهنََّم َهلِ اْمَتْألِت َوَتقُولُ َهلْ ِمْن َيْوَم ق 30

  الُْخلُوِد َيْوُم بَِسالمٍ ذَِلَك اْدُخلُوَها ق 34

  قَرِيبٍ ُيَناِد الُْمَناِد ِمْن َمكَاٍن َيْوَم َواْسَتِمْع ق 41

  َيْسَمُعونَ الصَّْيَحةَ بِالَْحقِّ َيْوَم ق 42

  الُْخُروجِ َيْوُم ذَِلَك ق 42

  َعلَْيَنا َيِسٌري ُض َعْنُهْم ِسَراًعا ذَِلَك َحْشٌرَتَشقَُّق اَألْر َيْوَم ق44

  الدِّينِ َيْوُم أَيَّانَ َيْسأَلُونَ الذاريات 12

  ُهْم َعلَى النَّارِ ُيفَْتُنونَ َيْوَم تالذاريا 13

  َتُموُر السََّماُء َمْوًرا َيْوَم الطور 9

  عُّونَ إِلَى َنارِ َجَهنََّم َدعاُيَد َيْوَم الطور 13
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  ُيْنَصُرونَ ال ُيْغنِي َعْنُهْم كَْيُدُهْم َشْيئًا َوال ُهْم َيْوَم الطور 46

  َيْدُعو الدَّاعِ إِلَى َشْيٍء ُنكُرٍ َيْوَم َعْنُهْم فََتَولَّ لقمرا 6

  َعِسٌر َيْوٌم إِلَى الدَّاِعي َيقُولُ الْكَاِفُرونَ َهذَا ُمْهِطِعَني القمر8

  ُمْسَتِمرٍّ َنْحسٍ َيْومِ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رًِحيا َصْرَصًرا ِفي إِنَّا القمر 19

  َسقََر ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم ذُوقُوا َمسَّ َيْوَم القمر 48

  َشأٍْن ُهَو ِفي َيْومٍ َماَواِت َواَألْرضِ كُلََّمْن ِفي السَّ َيْسأَلُُه الرمحن 29

  َمْعلُومٍ َيْومٍ إِلَى ِميقَاِت لََمْجُموُعونَ الواقعة 50

  الدِّينِ َيْوَم ُنـُزلُُهْم َهذَا واقعةال 56

  َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيَمانِهِْم َتَرى الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َيْوَم احلديد 12

  َخاِلِديَن ِفيَها َجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اَألْنَهاُر الَْيْوَم ُبْشَراكُُم احلديد 12

  آَمُنوا اْنظُُروَنا َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَاُت ِللَِّذيَن َيْوَم احلديد 13

  كَفَُروا ال ُيْؤَخذُ ِمْنكُْم ِفْدَيةٌ َوال ِمَن الَِّذيَن فَالَْيْوَم احلديد 15

  َعِملُوا َجِميًعا فَُيَنبِّئُُهْم بَِماَيْبَعثُُهُم اللَُّه  َيْوَم اجملادلة 6

  الِْقَياَمِة َيْوَم ُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا ثُمَّ اجملادلة 7

  َيْحِلفُونَ لَكُْم َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميًعا فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْوَم لةاجملاد18

  ُيَوادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَُه اآلِخرِ َوالَْيْومِ َتجُِد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه ال اجملادلة 22

  الِْقَياَمِة َيفِْصلُ َبْيَنكُْم َيْوَم َتْنفََعكُْم أَْرَحاُمكُْم َوال أَْوالُدكُْم لَْن املمتحنة 3

  اآلِخَر َوالَْيْوَم كَانَ لَكُْم ِفيهِْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه لَقَْد املمتحنة 6

  إِلَى ِذكْرِ اللَِّه الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا َيْومِ ُنوِدَي ِللصَّالِة ِمْن إِذَا اجلمعة 9

  َيْجَمُعكُْم َيْوَم التغابن 9

  الَْجْمعِ ِلَيْومِ التغابن 9
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  التََّغاُبنِ َيْوُم ذَِلَك التغابن 9

  اآلِخرِ َوالَْيْومِ ُيوَعظُ بِِه َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه ذَِلكُْم الطالق 2

  الَْيْوَم أَيَُّها الَِّذيَن كَفَُروا ال َتْعَتِذُروا َيا التحرمي7

  ِذيَن آَمُنوا َمَعُهال ُيْخزِي اللَُّه النَّبِيَّ َوالَّ َيْوَم التحرمي 8

  َعلَْيكُْم ِمْسِكٌني الَْيْوَم ال َيْدُخلَنََّها أَنْ القلم 24

  الِْقَياَمِة إِنَّ لَكُْم لََما َتْحكُُمونَ َيْومِ لَكُْم أَْيَمانٌ َعلَْيَنا َباِلَغةٌ إِلَى أَْم القلم 39

  َيْسَتِطيُعونَ ُيكَْشُف َعْن َساقٍ َوُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد فَال َيْوَم القلم 42

  َهاُهَنا َحِميٌم الَْيْوَم لَُه فَلَْيَس احلاقة 35

  ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة كَانَ َيْومٍ الَْمالِئكَةُ َوالرُّوُح إِلَْيِه ِفي َتْعُرُج املعارج 4

  ونُ السََّماُء كَالُْمْهلَِتكُ َيْوَم املعارج 8

  الدِّينِ بَِيْومِ ُيَصدِّقُونَ َوالَِّذيَن املعارج 26

  َيْخُرُجونَ ِمَن اَألْجَداِث ِسَراًعا َيْوَم املعارج 43

  الَِّذي كَاُنوا ُيوَعُدونَ الَْيْوُم ذَِلَك املعارج 44

  كَِثيًبا َمهِيال ُجُف اَألْرُض َوالْجَِبالُ َوكَاَنِت الْجَِبالَُتْر َيْوَم املزمل 14

  َعِسٌري َيْوٌم َيْوَمِئٍذ فَذَِلَك املدثر9

  الدِّينِ بَِيْومِ ُنكَذُِّب َوكُنَّا راملدث 46

  الِْقَياَمِة بَِيْومِ أُقِْسُم ال القيامة 1

  الِْقَياَمِة َيْوُم يَّانَأَ َيْسأَلُ القيامة 6

  َوُسُروًرا َولَقَّاُهْم َنْضَرةً الَْيْومِ اللَُّه َشرَّ ذَِلَك فََوقَاُهُم اإلنسان 11

  أُجِّلَْت َيْومٍ َأليِّ املرسالت 12

  الْفَْصلِ ِلَيْومِ املرسالت 13
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  الْفَْصلِ َيْوُم َما أَْدَراَك َوَما املرسالت 14

  ال َيْنِطقُونَ َيْوُم َهذَا املرسالت 35

  الْفَْصلِ َجَمْعَناكُْم َواَألوَِّلَني َيْوُم َهذَا املرسالت38

  الْفَْصلِ كَانَ ِميقَاًتا َيْوَم إِنَّ النبأ 17

  َتأُْتونَ أَفَْواًجاُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ فَ َيْوَم النبأ 18

  َيقُوُم الرُّوُح َوالَْمالِئكَةُ َصفًّا َيْوَم النبأ  38

  َمآًبا الَْحقُّ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه الَْيْوُم ذَِلَك النبأ 39

  الَْمْرُء َما قَدََّمْت َيَداُه َيْنظُُر َيْوَم أَْنذَْرَناكُْم َعذَاًبا قَرِيًبا إِنَّا النبأ 40

  َتْرُجُف الرَّاجِفَةُ َيْوَم النازعات 6

  َما َسَعى َيَتذَكَُّر اِإلْنَسانُ َيْوَم النازعات 35

  ُضَحاَها َيَرْوَنَها لَْم َيلَْبثُوا إِال َعِشيَّةً أَْو َيْوَم كَأَنَُّهْم النازعات 46

  َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه َيْوَم عبس 34

  الدِّينِ َيْوَم َيْصلَْوَنَها االنفطار 15

  الدِّينِ َيْوُم َما أَْدَراَك َوَما االنفطار 17

  الدِّينِ َيْوُم َما أَْدَراَك َما ثُمَّ االنفطار18

  َيْوَمِئٍذ ِللَِّه ال َتْمِلُك َنفٌْس ِلَنفْسٍ َشْيئًا َواَألْمُر َيْوَم االنفطار 19

  َعِظيمٍ ِلَيْومٍ املطففني 5

  النَّاُس ِلَربِّ الَْعالَِمَنيَيقُوُم  َيْوَم املطففني 6

  الدِّينِ بَِيْومِ ُيكَذُِّبونَ الَِّذيَن املطففني 11

  الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن الْكُفَّارِ َيْضَحكُونَ فَالَْيْوَم املطففني 34

  الَْمْوُعوِد َوالَْيْومِ الربوج 2
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  القرآن الكريم •

احمد : ، تقديم وتعليقالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن األثير، ضياء الدين •

  ).ت.ط، د.د( 99الحوفي وبدوي طبانه، دار نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة، ص

لبنان  - ي النجار، المكتبة العلمية بيروتمحمد عل: ، تحقيقالخصائص: ابن جني، أبو الفتح •

  ).ط، د،ت.د(

، مكتبة لبنان، 1فخر الدين قباوة، ط: ، تحقيقكتاب األلفاظ: ابن السكيت، يعقوب بن اسحق •

  .م1988لبنان،  - بيروت

، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل، عبد اهللا •

  ).ت.د(م، 1995

، تصحيح الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب وكالمها: ارس، أبو الحسين أحمدابن ف •

  ).ط.د(م، 1910المكتبة السلفية، القاهرة،: ونشر

عبد السالم هارون، دار الفكر : ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة: ابن فارس، أبو الحسين احمد •

 ).ت.ط،د.د( لبنان - للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

 

، 1عبد الرحمن السيد، ومحمد المختون، ط: ، تحقيقشرح التسهيل: مال الدينابن مالك، ج •

 .م1990- دار هجر للطابعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة

 ).ت.ط، د.د( لبنان - ، دار صادر، صيدالسان العرب: ابن منظور، جمال الدين •

ميل بديع يعقوب، إ: ، تحقيقشرح المفصل للزمخشري: ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء •

 .م2001لبنان  - ، دار الكتب العلمية، بيروت1ط

، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، 10، طقيمة الزمن عند العلماء: أبو غدة، عبد الفتاح •

 ).ت.د(

، دار عبد المنعم ناشرون، حلب، سوريا رسالة الكائن إلى ذاتهالزمن، : إدلبي، بهيجة •

 .م2005
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: ، تحقيقالصبان على شرح االشموني على ابن مالك حاشية: األشموني، علي بن محمد •

 ).ت.د(ط عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طمفردات ألفاظ القرآن الكريم: األصفهاني، الراغب •

 .م1977

 

) ثقافية فصلية(  مجلة نزوي ،)مقالة( أهمية الزمان في الفلسفة واألدب: البوعلي، آسية •

 .م، مسقط عمان2001، ابريل 26العدد 

، المؤسسة العربية 1، طالزمان والفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم: األلوسي، حسام •

 .م2005للدراسات والنشر، بيروت،

محمد أبو الفضل ابراهيم، المكتبة : ، تحقيقكتاب األضداد: األنباري، محمد بن القاسم •

 .م1987لبنان،  - العصرية، بيروت

، دار الطالئع، القاهرة، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: األنصاري، ابن هشام •

 ).ت.د(م2004

، مكتبة الحمراء، دمشق شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب: األنصاري، ابن هشام •

 ).ط.د(م، 1988

عبد اللطيف : ، تحقيق وشرحمغني اللبيب عن كتب األعاريب: صاري، ابن هشاماأل •

 .م2000الكويت، / ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب1طيب، طالخ

  .م1976، مكتبة اإلنجلومصرية، القاهرة، 3، طداللة األلفاظ: أنيس، ابراهيم •

  ، دار الغرب اإلسالمي1،طمفهوم الزمن في القرآن الكريم:بابا عمي، محمد بن موسى •

  .م2000لبنان،  –بيروت 

إبراهيم السيد، دار المعرفة الجامعية،          : ة، ترجمعلم الداللة: بالمر،ف •

  .م1999مصر،  - اإلسكندرية

، اتحاد الكتاب مجلة التراث العربي ،)بحث(األضداد في اللغة العربية: البحرة، نصر الدين •

  م2000، 79العرب، دمشق، العدد
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  م1973لبنان ،  - ، دار الثقافة، بيروتالزمان الوجودي: بدوي، عبد الرحمن •

 - ، دار الكتاب العربي، بيروتشرح ديوان المتنبي: قوقي، عبد الرحمنالبر •

  .م1979لبنان  

  .م1982، دار الشروق ، القاهرة، 1، طالزمن بين العلم والفلسفة واألدب: توفيق، إميل •

، المكتبة 2ياسين األيوبي، ط:، تحقيقفقه اللغة وسر العربية: الثعالبي، أبو منصور •

  .م2000لبنان،  - العصرية، بيروت

، الدار الوطنية للترجمة التكوين التاريخي الصطالحات البيئة الطبيعية والفلك: جبر، يحيى •

  .م1996فلسطين،  - والطباعة والنشر والتوزيع، نابلس

،                  1، ط)سلسلة أسفار العربية( نحو دراسات وأبعاد لغوية جديدة: جبر، يحيى •

 ).ت.د(فلسطين  - نابلس

  

، مكتبة لبنان، 2إبراهيم األبياري، ط:  ، تحقيقالتعريفات: علي بن محمدالجرجاني،  •

  .م1985لبنان، - بيروت

 ،)فصلية(مجلة التراث العربي ,)دراسة(فكرة الزمن في الدراسات العربية: جمعة، حسين •

  .م2002،آب،  87،  86اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العددان

  .م1983لبنان،- كة العالمية للكتاب، بيروت، الشر2،طشرح ديوان جرير: الحاوي، إيليا •

 ، مطبعة االستقالل الكبرى،1،طالتفسير الواضح: حجازي،محمد محمود •

  .م1968القاهرة،  

  ).ت.د(، دار المعارف بمصر، 3، طالنحو الوافي: حسن، عباس •

، 2،طالمعجم الوافي في أدوات النحو العربي: الحمد، على توفيق، والزعبي، يوسف جميل •

  .م1993األردن،  -مل، إربددار األ

نقد ابن تيمية ألداء الفالسفة والمتكلمين في بدء  :خوجة، لطف اهللا، عبد العظيم •

،   )43(، عمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، )بحث(الخلق

  .هـ1428ذو الحجة، 
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ة العامة للكتاب، ، الهيئة المصريالزمان في الفلسفة والعلم: الخولي،  يمنى طريف •

  .م1999

، الموقع ، مجلة أفق الثقافية)مقالة(األسطورة في العصر الجاهلي : الدانا، ندى •

    www.ofouq.com:اإلليكتروني

الموقع  ،)بحث(مشكلة الزمن بين الفلسفة والعلم : دعدوش، أحمد •

  www.saaa-sy.org:اإلليكتروني

لبنان،  - دار الكتاب العربي، بيروت) ط.د(تحقيق، إميل بديع يعقوب  :ديوان جميل بثينة •

  .م2004

  .م1986لبنان، - ، دار الكتب العلمية، بيروت1أحمد رشاد، ط: شرح: ديوان حاتم الطائي •

  .م2005لبنان، -، دار المعرفة، بيروت2حمدو طماس، ط: شرح :ديوان الحطيئة •

 .م2004لبنان،  - ، دار المعرفة، بيروت2حمدو طماس، ط: تحقيق: ديوان الخنساء •

  ).ت.د(لبنان - ، دار الكتب العلمية، بيروت1أحمد بسج،ط: شرح :ديوان ذي الرمة •

لبنان،  - ، دار الكتاب العربي، بيروت)ط.د(الخطيب التبريزي : شرح: ديوان ذي الرمة •

  .م2001

، دار الكتب العلمية ، 1علي حسن فاعور، ط: تحقيق: ديوان زهير بن أبي سلمى •

 .م1988لبنان، - بيروت

  

- ، دار المعرفة،     بيروت1عبد الرحمن المصطاوي، ط: تحقيق: ن طرفة بن العبدديوا •

 .م2003لبنان، 

_ بيروت , مؤسسة ,  7ط , محمد محمد حسين : شرح وتعليق :   ديوان األعشى •

  م 1983,لبنان

 - ، دار الكتب العلمية، بيروت1عبد مهنا، ط: شرح: ديوان عمر بن أبي ربيعة •

 .م1993لبنان، 

  لبنان _ بيروت , دار المعرفة , عبد الرحمن المصطاوي : شرح :  قيس بن ذريحديوان  •
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، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 1مجيد طراد، ط: شرح :ديوان كثير عزة •

  ).ت.د(لبنان،  - بيروت

، دار مصر للطباعة، القاهرة، )ط.د(عبد الستار فراج، : تحقيق: ديوان مجنون ليلى •

  ).ت.د(

  .م1995، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2أحمد الزين، ط: تحقيق: ان الهذليينديو •

عبد الستار فراج : ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس: مرتضى ،الزبيدي •

  ).ت.د(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1وآخرين، ط

حمد أبو الفضل إبراهيم، ، تحقيق مالبرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدر الدين محمد •

  .م1957دار المعرف بمصر، 

محمد الفاضلي، المكتبة : تحقيق شرح المعلقات السبع،: الزوزني، عبد اهللا بن أحمد •

  ).ط.د(م، 2004لبنان، - العصرية، بيروت

، مكتبة )ط.د(عبد الستار فراج،: ، تحقيقشرح أشعار الهذليين: السكري، أبو سعيد الحسن •

  .م1956هرة، القا - دار العروبة

دمشق،  - ، دار الفكر1دراسة في األسطورة، ط - مغامرة العقل األولى: السواح، فراس •

  ).د،ت(

محمد أحمد جاد المولى : ، تحقيقالمزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي، جالل الدين •

  ).ت.د(،  دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، )ط.د(وآخرين، 

أحمد شمس الدين، : ، تحقيقالهوامع في شرح جمع الجوامعهمع : السيوطي، جالل الدين •

  .م1988لبنان،  - ، دار الكتب العلمية، بيروت1ط

المدرسة العليا  ،)دراسة( محاضرات وتطبيقات علم الداللة: شامية، أحمد، وعباس، نبيلة •

  ).ت.د(الجزائر،  -لألساتذة، بوزريعة

 صحيفة األضواء األسبوعية ،)ةمقال(قيمة الزمن في القرآن الكريم: الشامي، حسين •

 www.aladwaa.net: هـ، الموقع اإلليكتروني1427، )تصدر في هولندا(

  .م1957مصر،  - ، دار الوفاء المنصورة2عبد الرحمن عميرة، ط: تحقيق فتح القدير، •
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، مكتبة 1ط،)دراسة تطبيقية(الغيالعالقات الداللية والتراث الب: الشيخ، عبد الواحد حسن •

  .م1999مصر،  - ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية

لبنان،  - ، مكتبة دار الشروق، بيروت)ط.د(اللباب في النحو: الصابوني، عبد الوهاب •

  ).ت.د(

، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، 1، طصفوة التفاسير: الصابوني، محمد علي •

  .م1997القاهرة، 

) بحث(ظاهرة التضاد الداللي في القرآن الكريم وأثرها في المعنى: الح، حسين حامدالص •

  ).ت.د(، 80ع  مجلة دراسات يمنية،

 .م2004، دار العلم للماليين، بيروت، 16، طدراسات في فقه اللغة: الصالح، صبحي •

, 6ط , أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارون : تحقيق , المفضليات : المفضل , الضبي  •

 .دار المعارف بمصر 

  

مجلة آفاق الثقافة  ،)بحث(توسع الكون بين الغزالي وابن رشد: الطائي، محمد باسل •

  .م2004، 46، اإلمارات العربية المتحدة، عوالتراث

 -، دار الكتب العلمية، بيروت3، طتفسير الطبري: الطبري، محمد بن جرير •

 .م1999لبنان،  

،دار الحديث ، القاهرة  م المفهرس أللفاظ القران الكريمالمعج: عبد الباقي ، محمد فؤاد  •

  )ط.د( 2001

: الموقع اإلليكتروني ،)مقالة(خلق األرض في يومين،: العبادي، منصور •

www.mansourabbadi.jeeran.com 

اتحاد  ،)دراسة(في التراث العربي،علم الداللة، أصوله ومباحثه : عبد الجليل، منقور •

  .م2001، دمشق، الكتاب العرب

، دار المعارف بمصر، 3، طاإلعجاز البياني للقرآن): بنت الشاطئ(عبد الرحمن، عائشة •

  .م1971
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الموقع  ،)بحث(اليوم ودالالته في القرآن الكريم مصطلح: عبد اهللا،عودة عبد عودة •

 blogs.najah.edu: اإلليكتروني

  .م1985لبنان،  - ، دار النهضة العربية، بيروت21، طعلم البديع: العزيز عتيق، عبد •

  .م1985لبنان،  - ، دار النهضة العربية، بيروت1، طعلم البيان: عتيق، عبد العزيز •

، دار العلم )ط.د(محمد ابراهيم سليم: ، تحقيقمعجم الفروق اللغوية: العسكري، أبو هالل •

  .م1988 والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،

، دار العلم 1ط ،)علم البيان، علم المعاني، علم البديع(صناعة الكتابة: عطوي، رفيق •

  .م1989لبنان،  - للماليين، بيروت

، )ط.د(عالم الكتب،  االشتراك والتضاد في القرآن الكريم،: عمر، أحمد مختار •

  ).ت.د(القاهرة،

  ).ت.د(ة،، عالم الكتب، القاهر5ط علم الداللة،: عمر،  أحمد مختار •

، مؤسسة 2ط المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءته،: عمر، أحمد مختار •

  .م2002سطور المعرفة، الرياض، 

، األهالي للطباعة والنشر والتوزيع، 1، طحقيقة إخوان الصفا: العوا، عادل •

  .م1993دمشق،

عة والنشر، ، دار الوفاء للطبا1، طالشعر األندلسي في عصر الموحدين: عيسى، فوزي •

 .م2007مصر، - اإلسكندرية

  

، دار المنار، 1صالح عويضة، ط: تحقيقمكاشفة القلوب، : الغزالي،  أبو حامد •

  .م1998القاهرة،

علي : ، تحقيقجمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم: القرشي، أبو زيد •

  ).ت.د(دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ،)ط.د(البجاوي،

  .2، ط)تفسير القرطبي(،الجامع ألحكام القرآن: محمد أبو عبد اهللالقرطبي،  •

  .م2002، دار الشروق، القاهرة، 16،ط التصوير الفني في القرآن: قطب، سيد •
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، 20جامعة الخرطوم، ع ،)آداب(مجلة، )بحث(االشتقاق وتنمية األلفاظ: كايد، ابراهيم •

 .م2002ديسمبر، 

 - مجلة عالم الفكر، ر والمأثورات الشعبيةمفهوم الزمن بين األساطي: كمال، صفوت •

  .م1977، 2الكويت، المجلد الثامن، ع

، دار طالس 2عزة حسن، ط: ، تحقيقاألضداد في كالم العرب: اللغوي، أبو الطيب •
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Abstract 

 This study  talks about the terms of the time mentioned in the Holy Quran, 
the researcher has presented the concept of the time, in the past and present, 
and he restricted these terms and arranged them relating them 
alphabetically, indicating the number of times they appear in the Holy 
Qur'an.  

and analyzed them in the context  Then he divided them to semantic groups,
of these groups concentrating in this analysis on viewing the lexical 
concept and semantic context of each term. 

Finally he talked about some linguistic issues that were common to those 
terms, appended the research with Statistical supplements showing the 
proportion of the time terms of each semantic group from the total terms 
mentioned in the Holy Qur'an, as well as the proportion of each term in the 
group it includes and the positions of mentioning these terms in the Holy 
Qur'an.  
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