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  إشراف الدكتور :                         إعداد الطالبة :
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َُ اِي َََ اَِ ًَْء َواََ ُمًرا َوَرُه ََزَل َُِْا  :  قال تعاىل
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  للعبق الفواح الذي رحل  ... 

ا  ا  رذ اا    

  أستاذ األجيال ... املنارة السامقة والقمة الشاهقة ... 

  نا شاخماً ... كان مشساً ساطعة ... نالذي كان ميشي بي

  قمراً مضيئاً يشار إليه بالبنان ... و

  أظله ا بظله يوم ال ظل إال ظله 

  
  

  الباحثة
  

  

  

  د



  

  
  

  

  

الشكر  رب العاملني من قبل ومن بعد ... وهو جيـزي كـل صـبار شـكور     

.  

أتقدم بالشكر إىل جامعة أمدرمان اإلسالمية ذلك الصرح الشامخ الذي يفخر به كل 

حتضنت الباحثة منذ الدراسة اجلامعية األوىل وحتى هذه  امن ينتمي إليه ، وهي اليت 

  املرحلة . 

والشكر أجزله للدكتور سليمان يوسف خاطر  فهو عطاء علمي ٌّ ال ينضب ، 

أو نصيحة فظل يتابعين وهو بعيد عن الو ٍ  بعلموقد كان نعم املعني  فهو مل يبخل علي 

  طن رد ا غربته ساملاً غامناً .

ى آيات الشكر والعرفان إىل والدي ووالدتي مد ا يف عمرمها كما أزجي أمس

  .   همئخواتي وأبناأخالصاً وتكرمياً ، وإىل إخواني وإ

عرتافاً بالفضل ألهله أخص بالشكر  األخ حسن مجال اعرتافاً باجلميل لقد او

  تكبد معي مشاق الطباعة حلظة ً بلحظة .

لة يف مكتبة جامعة أمدرمان وأوالً وأخرياً إىل أسر املكتبات وهي ممث

اإلسالمية  ، والقرآن الكريم ، وجامعة أفريقيا ومكتبة معهد اللغة العربية  

  .ومكتبة جامعة النيلني

  



  وإىل كل من ساهم يف  إخراج هذا البحث إىل النور ومل  يسع اال لذكره .

  
 
     

على أشرف خلقه وخاتم الحمد هللا الذي خلق اإلنسان وعلمه البیان ، والصالة والسالم 

أفصح من نطق بالضاد وعلى آله أجمعین أصحابه الُغر  –   –رسله ، سیدنا محمد 

  المیامین ومن اهتدى بهدیه وسار على نهجه إلى یوم الدین وبعد ....

فإّن الّلغة العربیة ٌتعدٌّ من أقدم الّلغات ، وأغناها ثروةً  لفظیة ، وأكثرها ٌقدرًة ومرونًة 

 ر والتصویر ، وال ریب في أنها قد مّرت بمراحل من مراحِل التطور قبل أن تصلفي التعبی

إلینا ، واستقرت فیها على ضوابط في صیاغة الكلمات والجمل ، كما توسعت في الّدالالت 

تلبیة لحاجِة أهلها ، فنقلت بعض األلفاظ من دالالتها الحسیة إلى دالالت مجردة وتطورت 

  جت بها عن أصل الوضع إلى معاٍن وأسالیب بالغیة .أسالیب الكالم فیها فخر 

لقد أجمع العلماء والباحثون قدیمًا وحدیثًا على أّن نزول القرآن الكریم كان أهم 

حدث في تاریخ اللغة العربیة ، كما كان تتویجًا لما وصلت إلیه هذه الّلغة من تطوٍر في 

دًا ، وأظهر كل قدراتها الّلغویة في وتراكیبها ، كما أضاف إلیها أیضًا زادًا جدی ألفاظها

  التصویر . و التعبیر

عندما اتسعت الرقعة اإلسالمیة ودخل كثیر من األعاجم في اإلسالم واختلط لسانهم 

بالعربیة ومن ثم� تفشى الّلحن ، وهنا بدت ضرورة تنقیة اللغة بجمع الفصیح فضربت 

اللغة من أفواِه الذین سِلم لسانهم  ن مفرداتجماعٌةٌ◌ٌ◌ٌ◌ٌ◌ٌ◌ٌ◌ٌ◌ رائدة في البوادي تجمع وتدوّ 

  بعیدًا عن مزالق الُعجمى .

  النضــر  )٢(و خلــــف األحمـــر  )١(ولقد كان الخلیــل بن أحمـد  

  

  

  

  

  

 هـ

. الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي ، أبو عبد الرحمن كان إمامًا في علم النحو وهو الذي استنبط ١

علم العروض ، وللخلیل تصانیف منها كتاب " العین في اللغة " وهو مشهور ، وكتاب " العروض " ولد سنة 

تحقیق إحسان عباس ، دار  -دباء إرشاد األریب إلى معرفة األدیبهـ . [ معجم األ١٧٠هـ وتوفي سنة ١٠٠

  ] . ٢/٢٠٦م ، ١٩٩٣،  ١الغرب اإلسالمي ، ط:

أبو محرز المعروف بخلف األحمر ، راویة عالم باألدب شاعر من أهل البصرة ، له دیوان خلف بن حیان ، . ٢ 

قاموس تراجم ألشهر رجال والنساء العرب شعر ، وكتاب "خیال الشعر" و " مقدمة في النحو " . [ األعالم 

  . ]٢/٣١٠م ، ١٩٧٩،  ٤بیروت ، ط/ –خیر الدین الزركلي ، دار العلم  –المستعربین والمستشرقین 

  

 و



  هم رواد الرعیل األول .)٤(والجوهري )٣(وأبو زید األنصاري )٢(واألصمعي )١(ابن ٌشمیل

من القیمة اللغویة للسیف والسالح واألسد  إّن معاجم المعاني تبدو كثیرة وبذلك نجد قدراً 

في الحشرات  )٥(والنبات والمطر ...الخ ، ولقد ذخرت الدراسات اللغویة بجهود أبي حاتم

في أسماء  )٦(والطیر ، واألصمعي في النبات والشجر واإلبل والسالح ، والفیروزآبادي

  هذا . العسل ... وغیر
    

  

القدماء ٌعني بجمع ألفاظ الّلغة ومن بینها األلفاظ إّن الدرَس الّلغوٌي عند اللغویین 

 ، و(األزمنة)٧(الواصفة ألوقات الزمان مثل : (األیام واللیالي والشهــور) للفــراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

، و(األیام واللیالي) البن )٢(، و (األزمنة وتلبیة الجاهلیة) لقطرب )١(واألمكنة) للمرزوقي

ذا باإلضافة إلى بعض كتب الفقه واألدب مثـل : (أدب الكاتب ) البن ، ه )٣(السكیت

، و(المخصص) البن )٦(، و(صبح األعشى) للقلقشندي)٥(،و( فقه اللغـة ) للثعالبي)٤(قتیبة

عبدة ، كان عالمًا بفنون العلم ، صدوقًا ثقة ، صاحب غریب  النضر بن شمیل بن خرشة بن یزید بن كلثوم بن .١

، ومن تصانیفه كتاب في األجناس على مثال ٢٠٣وشعر وفقه ومعرفة بأیام الناس وراویة للحدیث ، توفي سنة 

ي الوزیر جمال الدین أب –إنباه الرواة على أنباه النحاة الغریب وسماه كتاب " الصفات " ، وكتاب " المعاني"  . [

القاهرة ، مؤسسة الكتب  –الحسین علي بن یوسف القفطي ، تحقیق محمد أبو الفضل ، دار الفكر العربي 

  ] .  ١٩٨٦،٣/٣٤٨=١٤٠٦، ١بیروت ، ط/ –الثقافیة 

عبد الملك بن قریب بن عبد الملك بن علي بن األصمع بن مظهر بن رباح المعروف باألصمعي، كان صاحب  .٢

هـ ، له من التصانیف كتاب ٣١٧هـ ، وتوفي سنة ١٢٣ألخبار والنودار والغرائب ، ولد سنة لغة ونحو ، وٕامامًا في ا

أبو العباس أحمد بن محمد بن  –وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان " خلق اإلنسان" و" األجناس" و" األنواء"  [

  ] .٣/١٤٤، ١٩٩٨،  ١دار الكتب العلمیة ، ط/ –إبراهیم بن أبي بكر بن ِخلكان ، بیروت 

البصري النحوي اللغوي األنصاري بن بشیر بن غیث بن زید بن النعمان ، أبو زید   سعید بن أوس بن ثابت .٣

وقد جاوز التسعین  هـ٢١٥توفي سنة اإلمام األدیب له من الكتب كتاب" اإلبل والشاة" و "المطر" و" النودار"  ، 

  ].٣/١٣٥٩:سنة . [معجم األدباء 

  المقدمة في  " من مصنفاته ، أبو نصر من أهل فاراب إمام في علم اللغة ، اد الجوهري إسماعیل بن حم  .٤

  ] .١/٢٢٩إنباه الرواة:[هـ ٤٩٨توفي سنة  "كتاب الصحاح"و "النحو 

سهل بن محمد بن عثمان بن یزید الخشمي السجستاني ، أبو حاتم النحوي اللغوي المقرئ ، كان إمامًا في علوم  . ٥

نه أخذ  علماء عصره كابن درید والمبرد ، له من التصانیف كتاب" إعراب القرآن" و " ما یلحن فیه اآلداب ، وع

  ] .٢/٣٥٨هـ . [ الوفیات : ٢٤٨العامة" ، كانت وفاته سنة 

هـ ، صنف ٨١٧هـ ، وتوفي سنة ٧٢٩بن إبراهیم الفیروزآبادي ، ولد سنة محمد بن یعقوب بن محمد بن یعقوب   .٦

هدیة العارفین روض المسلوف فیما له اسمان إلى األلوف" و " أسماء النكاح" و " القاموس المحیط" [من الكتب " ال

 ١٩٥١بغداد ،  -إسماعیل باشا البغدادي ، مكتبة المثنى  –في أسماء المؤلفین وآثار المصنفین 

،٢/١٨٠. [  

كان أبرع الكوفیین ، حمل العربیة زكریا بو أالمعروف بالفراء ،  الدیلميور صى بن زیاد بن عبد اهللا بن منییح  .٧

، من هـ ٢٠٧على األلفاظ والمعاني ، كان من القراء والمفسرین ، وكان یتفلسف في تآلیفه وتصانیفه ، توفي سنة 

  ] . ٤/٧إنباه الرواة:[  " وغیرها.معاني القرآن"و" األیام واللیالي "مصنفاته 

  

 ز



وغیرها ، وكذلك علماء الفلك والجغرافیا اهتموا بدراسة الزمان وألفاظه في مؤلفاتهم ) ٧(سیده

  (اآلثار الباقیة ) . في كتابه  )٨(مثل البیروني

  

البیروني  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، أبو علي النحوي أحد علماء وقته في األدب والنحو ، وصنف التصانیف  . أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي١

هـ[ إنباه الرواة : ٤٢١الجلیلة في علم اللغة ، فمن تصانیفه " شرح الحماسة " و " شرح الفصیح " ، توفي سنة 

١/١٤١ . [  

هـ ، من ٢٠٦سنة محمد بن المستنیر بن أحمد البصري المعروف بقطرب ، أبو علي عالم باللغة ،  توفي   .٢

البن الندیم ، اعتنى به الشیخ إبراهیم رمضان ، دار  –الفهرست " . [العلل في النحو"و " معاني القرآن" مصنفاته 

  . ] ٧٥ ، ١٩٩٧=  ١٤١٧،  ٢بیروت ، ط / –دار المعرفة  –الفتوى 

، من  باللغة والنحو لماً سحاق بن السكیت ، أبو یعقوب كان دائم الصمت ، یعرف بابن السكیت ، وكان عاإ. ٣

  ] . ١/٢٢٠الرواة  هنباإهـ [ ٢٤٤، توفي سنة  "القلب واإلبدال " و "األضداد  "مصنفاته 

  " ،  أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري ، وقیل المروزي النحوي اللغوي صاحب كتاب" المعارف. ٤

وتوفي سنة  ٢١٣لقرآن الكریم وغریب الحدیث ، ولد سنة " ، كان فاضًال ثقة وله تصانیف عدیدة في ا " أدب الكاتب

  ] . ٣/٣١. [ الوفیات :  ٢٦٧

أبو منصور رأس المؤلفین في زمانه وٕامام المصنفین بحكم بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوري ،  الملكعبد . ٥

هـ ٣٥٠أهل العصر" ، ولد سنة " یتیمة الدهر في محاسن  و "فقه اللغة وسر العربیة " التصانیفمن قرآنه ، له 

  ] . ٣/١٥١. [ الوفیات :  ٤٢٩وتوفي سنة 

هـ ، من   ٨٢١أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي شهاب الدین أبو العباس المصري الشافعي ، توفي سنة  .٦

  ] .١/١٢٢مصنفاته "صبح األعشى" ، و"شرح جامع المختصرات" . [ هدیة العارفین : 

كان مع إتقانه لعلم األدب والعربیة متوافرًا على علوم  یل بن سیده األندلسي ، أبو الحسنإسماعأحمد بن علي بن  .٧

/ ٤هـ[ معجم األدباء:٤٥٨" ، توفي سنة شرح إصالح المنطق"و "المحكم األعظم في اللغة "من مصنفاته الحكمة، 

١٦٤٨  [.  

ات السبق الذي لم یشق المحضرون غباره ، بو الریحان البیروني الخوارزمي ، له في الریاضیمحمد بن أحمد ، أ. ٨

منها كتاب  شرح  " شعر أبي تمام" ، و " المسامرة في أخبار خوارزم " ،  كثیرةكان أدیبًا أریبًا لغویًا ، له تصانیف 

  ].١٧/١٨٠عن سٍن عالیة . [ معجم األدباء :  ٤٠٣وله كتب في علوم النجوم والمنطق ، توفي في حدود 

   

  

 ح



 منهج البحث 
  

  منهج البحث وصفي تحليلي حسب طبيعة البحث باإلضافة إلى اآلتي :

  قامت الباحثة بجمع مادة هذا البحث من المعاجم .  -

  عمدت إلى تصنیف هذه األلفاظ .  -

حرف األول من الكلمة سواًء بعد التصنیف رتبت على حروف المعجم باعتبار ال  -

  كان أصلیًا  أم مزیدًا .

  عزت اآلیات التي وردت في البحث إلى سورها .  -

  خّرجت بعض األحادیث من كتب السنة .  -

  ترجمت لألعالم .  -

  أهمیة الموضوع 

لقد أقسم اهللا سبحانه وتعالى في مطالع سور عدیدة من القرآن المكي بأجزاء معینة منه 

َوالنََّهاِر ،  َواللَّْیِل ِإَذا َیْغَشى النهار ، والفجر والضحى كما في قوله تعالى ، مثل اللیل و 

َحى ، )٢(  ◌ٍ  َواْلَفْجِر َوَلیاٍل َعْشر  ،  )١( ِإَذا َتَجلَّى )٣( َسَجى ِإَذا َواللَّْیلِ ، َوالضُّ
  

لمفسرین أن اهللا تعالى إذا أقسم ، فالمعروف لدى ا )٤( ُخْسرٍ  َلِفي اِإلْنَسانَ  نَّ إِ ،  َواْلَعْصرِ 

بشيء من خلقه فذلك لیلفت أنظارهم إلیه وینبههم إلى جلیل منفعة آثاره ، وجاءت السنة 

یوم القیامة حتى أن  اإلنسان أمام اهللا تعالى ةالنبویة تؤكد قیمة الوقت وتقدر مسئولی

قت ؛ فموضوع األسئلة األربعة األساسیة التي توجه إلى المكلف یوم الحساب تخص الو 

ألفاظ الزمان هو الموضوع الذي ترمي هذه الدراسة إلى بحثه واستقصائه في اللغة العربیة 

والقرآن الكریم من حیث داللة اللفظ ومعناه ، ولعل أهمیة هذا العمل تنبع من كونه محاولة 

  .جادة لرصد كل ما جاء من مادة علمیة متعلقة بألفاظ الزمان ثم جمع المادة وتصنیفها 

  

  .٢-١اللیل ، ) ١(

  .٢- ١ ، الفجر )٢(

  .٢-١الضحى ،) ٣(

  .٢- ١العصر، ) ٤(
  

  

  

 ط



  أسباب اختیار الموضوع

األسباب التي حدت بالباحثة إلى طرق هذا الموضوع متعددة ، فكان علمها بمظان هذا 

، وعلمها بفخامة ألفاظ الزمان في اللغة العربیة مما دفعها لالعتناء بمعجم ألفاظ الزمان ، 

فالمعاجم التي استوفت الجمع مثل لسان العرب كانت ألفاظ الزمان فیها متناثرة مما 

  یصّعب حصرها إال بعمٍل معجمي .

 أهداف البحث 
  

إنَّ ٌقّراء الّلغة العربیة الیوم في أمس الحاجة ما یكونون إلى معاجم المعاني ، ألن   

معهد أو الجامعة ال تعدو المفردات الثروة اللغویة التي ٌیحصلٌّها الطالب في المدرسة أو ال

األساسیة التي یمٌر بها في معرض دراسته ، أما األدیب والعالم فهما في حاجة إلى كثیر 

من األلفاظ التي ال یسهل الحصول علیها إّال في معاجم المعاني ، فجمع البحث بین دفتیه 

ي معنى من المعاني معظم ألفاظ الزمان ، ویكون بذلك خیر مساعد لمن ینشد لفظًة ما ف

  الزمانیة وال یسعه مخزونه اللغوي بها .

  المصادر  والمراجع
  

أما من حیث المصادر والمراجع التي تمَّ الرجوع إلیها في هذه الدراسة فإنها  كثیرة   

ومتنوعة ، فاألساسي فیها المعاجم فأخذت الباحثة في االعتبار اللسان لتوسعه ، وكتاب 

ما حین ال تجد المادة فیهما ، باإلضافة إلى عدد وافر من كتب العین ، وأخذت من غیره

الّلغة ، واألدب ، والتراجم ، أما المراجع فهي كثیرة وعلى درجات متفاوتة لذا تكتفي 

  باإلحالة إلیها في قائمة المصادر والمراجع .

  الدراسات السابقة 
  

كتاب أو بحث بعینه،  فیما یتصل بالدراسات السابقة لم ٌیرجع في هذه الدراسة إلى

والذین تطرقوا إلى هذا الموضوع من الباحثین تناولوه من مناٍح أخرى في سیاق مناقشتهم 

ودراستهم ، فأسهمت بعض الدراسات األدبیة الحدیثة في دراسة ظاهرة الزمان في األدب 

غة العربي ، كما أسهمت بعض الدراسات النحویة واللغویة في دراسة ظاهرة الزمان في الل

العربیة من الناحیتین الصرفیة والنحویة، وقد كانت تلك الدراسات من مراجع هذا البحث ، 

كما ترد في قائمة المراجع ، إّال أّن هذه الدراسة تختلف ّعما تهدف إلیه الدراسات السابقة 

  والقیام به وتحقیقه .

 ى



  الصعوبات 
  

اء الشدید في لمِّ من أكبر الصعوبات التي واجهت الباحثة في هذا البحث العن

أطراف هذا الموضوع وتنسیق مادته وترتیبها ، باإلضافة إلى ذلك صعوبة التحدید والتدقیق 

  والتمیز والترتیب بین ألفاظ اللیل ، وألفاظ النهار .

  خطة البحث 

  المقدمة .  -

  التمهید .  -

  : علم الداللة والعالقـات الداللية ويشتمل على مبحثين:  الفصل األول  -

  المبحث األول : علم الداللة .* 

  * المبحث الثاني : العالقات الداللیة .  

  الفصل الثاني : المعاجم والزمن ويشتمل على مبحثين : -

  * المبحث األول : علم المعاجم .  

  * المبحث الثاني : الفعل وزمنه .  

  الفصل الثالث : ألفـاظ الليل والنهار ويشتمل على ثالثة مباحث :  -

  األول : ألفاظ الصبح وأبوابه وصفاته . * المبحث  

  * المبحث الثاني : ألفاظ  النهار وأسمائه وأبوابه .  

  * المبحث الثالث : ألفاظ اللیل وأسمائه وأبوابه .  

  الفصل الرابع : ألفـاظ الزمان المحدد وغير المحدد ويشتمل على مبحثين : -

  * المبحث األول : ألفاظ الزمان المحدد .  

  الثاني : ألفاظ الزمان غیر المحدد . * المبحث  

  الفصل الخامس : ألفـاظ األيام والشهور والسنين والفصول ويشتمل على ثالثة مباحث: -

  المبحث األول : األیام في الجاهلیة وفي اإلسالم .* 

  المبحث الثاني : الشهور في الجاهلیة وفي اإلسالم .* 

  . * المبحث الثالث : السنین وأوصافها والفصول
  

  ويشتمل على مبحثين:   األفعال الدالة على الزمان وما جاء مثنى من ألفـاظهالفصل السادس :   -

  * المبحث االول : األفعال الخاصة بالزمان .  

 ك



  * المبحث الثاني : ما جاء مثنى من ألفاظ الزمان .  

  الخاتمة والنتائج  . -

  ملحق إحصائي أللفـاظ الزمان في القرآن الكريم . -

جمعت الباحثة من ألفاظ الزمان وصفاته ما استطاعت ، ولئن كان هذا البحث لقد 

غیر واٍف بالمراد فلیس الغرض من البحث فیه سّد ما ُذكر من الخلل ، ألن ذلك مما ال 

  یستطیعه الباحث الواحد وٕانما الغرض منه النظر في الموضوع بالبحث والدراسة .

ن وتسع وعشرین لفظة من ألفاظ الزمان وقد جمعت في هذا البحث نحوًا من مائتی

 في العربیة ، وال تدعي أن ذلك یمثل كل ما ورد من ألفاظ الزمان في كالم العرب .

وبأمل من هذا كله أن تكون الباحثة قد ٌوْفقت في تناول هذا الموضوع في إطار 

أن یكون األهداف المحددة له ورسم حدوده بشكل أكثر وضوحًا مما كان علیه في السابق و 

  ما بذل من جهٍد إضافة طیبة إلى جهود الباحثین في هذا المضمار .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ل

 



   
  

  

لما كان موضوع الدراسة یرتبط بالزمن أو الزمان والدهر والوقت ... ، تجتهد الباحثة 

في وضع تمهیٍد یكون معبرًا للدراسة ومدخًال لها ، لتبیان هذه األلفاظ ومدى التالقي بینها 

  لكي ما تسهل للقارئ اإللمام واإلحاطة بالموضوع . ،

یعرف ارتقاء اللغات بمقاییس كثیرة ، من أهمها مقاییس الداللة على الزمن في   

  أفعاِلها ، ثم في سائر ألفاظها .

" الّزمن والّزمان في اللغة العربیة كلمتان مترادفتان من حیث المعنى والداللة ، إذ إن 

  .) ١(لیِل الوقت وكثیره "الزمن والزمان اسم لق

المالحظ أن كلمة " زمان " ولیس كلمة " زمن " هي التي كانت سائدة في مباحِث 

النحاة القدماء كقولهم : " الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان . وقد یضیف قوم .... 

     . )٢(بزمان محصل "

زمان " ، ویشیر لقد راج مصطلح " الزمن " عند الباحثین المعاصرین أكثر من " ال

و " الزمن  )٤(و " الفكرة الزمنیة "  )٣(إلى ذلك عنوانات المباحث اآلتیة : " الزمن والجهة " 

  )٦(و " الفعل زمانه وأبنیته "  )٥(في اللغة العربیة " 

  لقد استعمل اإلنسان كلمات كثیرة تدل على الزمن مثل " وقت " و " زمان " 

  ت " و " أزلي " و " دهر " و " حین " ، وكلمات أخرىو " قدیم " و " حادث " أو " مؤق

متشابهه ؛  لذلك " تسببت فكرة الترادف اللغوي في خلق مطابقة بین معاني األلفاظ 

بیروت، ط  –أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور األفریقي، " مادة زمن "  ، دار صادر  –) لسان العرب ١(  

/١٩٩٠= ١٤١٠،  ١.  

م ، ١٩٧٠بیروت ، –الشیخ موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي ، عالم الكتب  -) شرح المفصل ٢(

٢/٧ .  

  . ٢٤٠م، ص١٩٧٣تمام حسان ، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  – ) اللغة العربیة مبناها ومعناها٣(

  . ١٦٥م ، ص ١٩٧٨،  ١إبراهیم أنیس ، مكتبة األنجلو المصریة ، ط/ –) من أسرار اللغة ٤(

 ٤٥، ص  ١٤، العدد :١٩٥٧األستاذ عباس العقاد مجلة مجمع اللغة العربیة ، -) " الزمن في اللغة العربیة " ٥(

.  

  عنوان كتاب أیضًا إلبراهیم السامرائي .)  ٦(

 

١ 



 )١(فجمعوا في الداللة بین الوقت والزمن والزمان وال فرق بین الدوال في الداللة على الوقت

.  

كلمات الدالة على الزمن وكذلك لقد وقف كثیر من أصحاب المعاجم على بعض ال

: " الزمن والزمان اسم لقلیل الوقت  )٢(معانیها في كتب الفلسفة واللغة ، فقال ابن منظور

وساعات اللیل والنهار ، وفصول السنة وهي مقادیر قطع الشمس والقمر لدرجات ) ٣(وكثیره"

  . ) ٤(الفلك ، والجمع أزمان وأزمنة ، والعرب تقول أتیتك زمان الصرام 

أما لفظة " الدهر " في داللتها على معنى الزمان فمن أكثر األلفاظ دورانًا في اللغة 

  العربیة ؛ وهي اسم لوقت الزمان ، وقیل : هو الزمان الطویل أو األمد 

، وٕالى جانب هذه الداللة نجد اللفظ یرتبط بدالالت أخرى " فالُدهِري " بالضم  )٥(الممدود

  .) ٦(المسن" وداِهٌر ودهیر، و " الدُهِري " القائل ببقاء الدهر نسبة إلیها هو " الرجل

كما جاء اللفظ في سیاقات كثیرة تشیر إلى الشكوى من الدهر وصروفه وحوادثه   

وتقلباته ، ونجد في اللغة العربیة كثیرًا من التعبیرات اللغویة التي تؤید ذلك مثل : " نائبات 

  )٧(و " سهام الدهر " ، و " ریب الدهر " ، قال أبو ذؤیبالدهر " ، و " نكبات الدهر " ، 

:  

م ، ص ١٩٩٨القاهرة ،  –محمد عبد الرحمن الریحاني ، دار قباء  –. اتجاهات التحلیل الزمني في الدراسات اللغویة ١

١٣ .  

ألدیب الدین مكرم بن نجیب الدین أبو الحسن علي بن أحمد األنصاري ، أبو الفضل المعروف بابن منظور ا محمد بن جالل  .٢

هـ ، من مصنفاته " مختار األغاني في األخبار والتهاني " ، " لسان العرب " ، " ٧١١هـ، وتوفي سنة ٦٣٠اللغوي ، ولد سنة 

  ] .  ١٤٢/  ٢تهذیب الخواص من درة الغواص للحریري " .[ هدیة العارفین : 

  .  اللسان  مادة " زمن " .٣ 

  . ١/٥بن جریر الطبري ، روائع الثراث العربي ، أبو جعفر محمد  –.  تاریخ األمم والملوك ٤ 

أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، تحقیق : د . مهدي المخزومي و د . إبراهیم السامرائي ،   –. العین ٥

  دار مكتبة دار الهالل ، " باب الزاي والراء والنون معهما " . –القاهرة 

  بیروت ، فصل الدال والذال باب الراء.   –ن یعقوب الفیروزآبادى ، دار الجیل مجد الدین محمد ب –. القاموس المحیط ٦

بن زبید بن أزد بن مخزوم الهذلي، أبو ذؤیب شاعر مجید مخضرم أدرك الجاهلیة واإلسالم . خویلد بن خالد بن محرث ٧

 ] . ١٢٧٥/ ٣معجم األدباء: وحسن إسالمه ، شعره كان على نمط في الجودة .[ فأسلم  قدم المدینة عند وفاة النبي

  

  

٢ 



  )١(َأَ◌نِّى َلِ◌رْیِب الدَّْهِر ال َأَتَضْعَضعٌ     وَتَجلٌِّدي ِللشَّاِمِتیَن ٌأِریِهمٌ 

ولقد أثرت الحیاة العربیة في النظرة إلى الدهر حیث ظن أن للدهر قوة قاهرة تهیمن 

َوَقاُلوا َما  لقرآن الكریم وذلك في قوله تعالى:على الحیاة وتهلك الناس ، وقد رد علیهم ا

ُهْم ِإالَّ  ِهَي ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّْنَیا َنُموُت َوَنْحَیا َوَما ُیْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهُر َوَما َلُهْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإنْ 

  .)٢(َیُظنُّونَ 

  دهر فإن اهللا هو ال تسبوا ال عن سب الدهر فقال: -   –كذلك نهاهم الرسول 

  )٣( الدهر

بأنه النازلة أو المصیبة ، یقولون : دهر بهم أمرهم أي أصابهم  )٤(ولقد عرفه الزمخشري

  .  )٥(مكروه

ومما تقدم نرى أن لفظ " الدهر " عند بعض الجماعات العربیة قد نسبوا إلیه كل شئ ؛ 

  ألنه یسیطر على كل شئ عندهم .

، )٦(ر من الزمان ، وكل شئ قدرت له حینًا فهو مؤقت "وأما لفظة وقت " فهي" مقدا

ْوُقوًتا وفي التنزیل قوله تعالى :  َالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِكتَاًبا مَّ ، أي مؤقتًا  )٧(ِإنَّ الصَّ

  ، وقیل : أي كتبت علیهم في أوقات مؤقتة ، والمیقات : الوقت المضروب للفعل، 
  

  . ٢/٣،  ١٩٥٠دار الكتب المصریة ،  –. دیوان الهذلیین ، القاهرة ١ 

  . ٢٤الجاثیة ، .٢

أبو الحسین مسلم بن الحجاج ، كتاب األلفاظ من األدب وغیره ، باب النهي عن سب الدهر ،حدیث  - . صحیح مسلم ٣

  . ٢/١٧٦،  ١٩٩٢= ١٤١٣،  ٢تونس ، ط/ –ن ) موسوعة الكتب الستة ، دار الحنو ٥رقم (

. محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ، أبو القاسم جار اهللا كان واسع العلم كثیر الفضل ، غایة في الذكاء ، من ٤

  ] . ٢/٢٧٩مصنفاته " الكشاف في   التفسیر" ، " الفائق في غریب الحدیث " و " المفصل " في النحو . [ البغیة : 

 =١٣٨٥لبنان ،  - جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، دار بیروت ، دار صادر  -بالغة .  أساس ال٥

  . ١٩٥، ص   م١٩٦٥

اإلمام محب الدین أبي فیض السید مرتضى الحسیني  - . شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس٦

  . ٣/١٥٣الزبیدي، دار الفكر ، 

  . ١٠٣. النساء ،٧

  

٣ 



  ، وقد جاء اللفظ بهذه الداللة في قول )١(ت كالتوقیتوالوقت هو تحدید األوقا

  :)٢(ذي الرمة 

  )٣(َمْوعوِد َربٍّ َصِاِدق الٌوٌعوِد     َما ٌدوَن َوْقِت اَألَجِل الَمْعدٌودِ 

أما لفظة " زمان " فتطلق في الغالب للداللة على الزمان من حیث هو مفهوم فلسفي 

ظهر أن التشابه بین الكلمتین في الجرس أو ریاضي ، وذلك في مقابل لفظ "مكان " ، وی

والوزن اللغوي لم یخل من أن له من هذا الوجه أثره في تفضیل لفظ " زمان " على لفظة " 

) . ویذكر صاحب الفروق في اللغة فروقًا طفیفة بین الزمان والوقت فیقول: " إن ٤وقت "(

ار بالحركة الواحدة من الزمان أوقات متوالیة مختلفة أو غیر مختلفة ، فالوقت هو مقد

حركات الفلك وهو یجري من الزمان مجرى الجزء من الجسم ، والشاهد أیضًا أنه یقال 

  ) .٥"( زمان قصیر وزمان طویل وال یقال وقت قصیر

  لقد وجدت الباحثة ألفاظًا كثیرة في القرآن الكریم دالة على الزمن عدا لفظة

، وكذلك لم ترد في كتاب سیبویه بل وردت " زمن " فهي ال ترد بأي صیغة من صیغها 

لفظة "وقت " مع شیوعها في الشعر بمساحة وعمق كبیرین ، فإن الشعراء یبثون في 

شعرهم الشكوى من الزمن والخوف والرغبة في الفخر والتهالك في العشق ، وقد استعمل 

" نوائب الدهر " الشعراء ألفاظًا أخرى للداللة على المعنى نفسه مثل : " بنات الدهر " و 

  و " الحدثان " و " المنایا " و " قوارع الدهر " و" ریب المنون " .... 

  . ٣/١٥٣. تاج العروس : ١

. غیالن بن عقبة بن ٌبَهْیس بن مسعود بن حارثة بن عمر بن ربیعة المضري، المعروف بذي الرمة ، أحد ٢

[  هـ .١١٧فحول الشعراء وهو أحد عشاق العرب المشهورین بذلك ، كان أشعر الناس ، كانت وفاته سنة 

  ] . ٣/٤٥٣الوفیات : 

  . ١٦٣م ، ص١٩١٩= ١٣٣٧به كارلیل هنري هیس مكارتني، مطبعة الكلیة ، ٌعِنَى  - . دیوان ذي الرمة ٣

.  دائرة المعارف اإلسالمیة ، یصدرها باللغة العربیة عبد الحمید یونس وٕابراهیم زكي خورشید راجعها د.  محمد ٤

  ، " مادة زمن " .١٠مهدي عالم ، المجلد /

بیروت ،      –قیق حسام الدین القوسي، دار الكتب العلمیة اإلمام أبو هالل العسكري ، تح -.  الفروق اللغویة ٥

  . ٢٢٣م ،  ص١٩٨٠= ١٤٠٤

٤ 



ظاهرة الزمان هذه شغلت اإلنسان منذ أن دبَّ ودرج في هذا الكون ؛ ألنه بالزمان یعلن 

یوم مجیئه إلى الحیاة ، وبالزمان یسجل یوم رحیله عنها ، وبین المیالد وبین الموت یعیش 

ته مع الزمان ؛ ینتقل من طور إلى طوٍر جسمًا وعقًال ویحقق ما یریده وما مراحل حیا

  یهدف إلیه وینظم ما ینجزه من عمل ونشاط .

لقد كان الزمان سید اإلنسان ، فأصبح اإلنسان سید الزمان بفضل عقله الذي مكنه من 

  انجاز كثیر من االختراعات التي حققت له هذه السیادة .

لزمان من خالل التصور الكمي الموضوعي الذي تحدده الساعات إن اإلنسان یدرك ا 

  والتقاویم التي اخترعها ولكنه یجد نفسه وهو ینظم حیاته وفق هذا الزمان

 الموضوعي ضحیة مفارقة ظاهرة یشعر بها ویحسها ، وأن یجد نفسه بین شقي رحى 

لزمان الذاتي من الزمان الموضوعي الذي هو من معطیات المقیاس والحساب واآلالت ، وا

معطیات المشاعر واألحاسیس والحاالت النفسیة ، ومن خالل المفارقة أن كًال من 

الزمانین منفصل عن اآلخر ، مع أن الزمانین من صنع اإلنسان ، ویقول د.عبد المحسن 

صالح : " إننا نعرف زمانین في حیاتنا ، زمانًا ظاهرًا نعرفه من خالل اللیل والنهار نقیسه 

ط الطول والعرض ، ونعبر عنه بفترات زمنیة محددة مثل الساعات والدقائق ، بخطو 

وزمانًا باطنیًا ال نعرف له وجودًا حقیقیًا ولكن كل ما نعرفه هو من آثاره التي تبدو وكأنها 

  . )١(ساعات مضبوطة "

لقد كانت محاوالت اإلنسان على مر العصور تهدف إلى اختزال الزمان والمكان 

علیهما منذ اكتشافه للنار ، ثم انتقل إلى عصر البخار ، ومنه إلى عصر والسیطرة 

  الكهرباء حتى وصل إلى اختراق الفضاء واكتشاف الذرة .

وٕاذا كان الفضل یرجع في ذلك إلى اآللة الغربیة التي تجسد لنا مدى إحساس اإلنسان 

زمان الجواد العربي  الغربي المعاصر بالزمان ، فیجب أآل ننسى في غمرة هذا اإلنبهار

  األصیل الذي كان یطوي األرض طیًا ، وكذلك ال یفوتنا أن نذكر أن وعي

أجدادنا المسلمین بالزمان كان فعاًال ، وكان زمانهم أسرع من زمان غیرهم في ذلك الوقت  

،  ٨م ، المجلد /١٩٧٧مجلة عالم الفكر اإلسالمي ، سبتمبر . " الزمن البیولوجي " د. عبد المحسن صالح،١

  . ٩، ص  ٢العدد/ 

  

    

٥ 



، ولقد كانت هذه ترجمة لحیاة الجماعة العربیة األولى في شبه الجزیرة العربیة والتي 

لى الحركة واحتفلت بالسرعة التي تختزل الزمان فوضعت لحركة اإلنسان ألفاظًا اعتمدت ع

  مثل  " المشي " و " السعي " و " الرمل " و " الهرولة " و " العدو " .

وقد سجلت لنا مصادر األدب واللغة إعجاب الجماعات األولى بالعدائین من 

  . )٣()) ٢(لسلیكوأعدى من ا )١( الصعالیك فقالوا : ( أعدى من الشنفرى

وفي خضم هذه الدراسة اطلعت الباحثة على حوار بین العقاد وبین ثلة من األدباء 

، وهنا تعرض الباحثة بعضًا من ذلك ، " قد شاع  )٤(حول موضوع الزمن وأهمیته وداللته

بین اللغویین المختصین بدراسة تاریخ األلسنة في الغرب أن اللغات السامیة ناقصة في 

زمن ومنها اللغة العربیة على تفاوت بینها وبین فروعها األخرى ، وربما ساغ هذا داللة ال

القول في عقول المتعجلین من المصداقیة ؛ ألنهم توهموا أن اللغة نشأت في صحراء 

خاویة ال قیمة للوقت عند أهلها ، فال جرم أن تخلو من التوقیت في تمییز األفعال بین 

رورة سكانها أم نظرنا إلى أفعالها وكلماتها ".   وترى الباحثة األوقات سواًء أنظرنا إلى ض

أن كل لحظة من اللحظات قد كان لها شأن في حیاة سكان البادیة بین السفر واإلقامة 

والِحل والترحال ، وبتتبع أوقات الیوم والشهر والسنة الرتباطها بالحر والبرد والنسیم وهبوب 

م الخصب والجدب ، ولهذا وجدت كلمات البكرة و الریاح وسقوط األمطار وتبدل مواس

الضحى والغدوة والظهیرة والهزیع األول والهزیع اآلخر واألصیل والعصر والقائلة والمغرب 

  والسحر والفجر وغیرها. 

ومن ضمنها الحیوانات التي عرفتها البیئة العربیة وأدت دورًا مهمًا في تعیین وقیاس 

هم الحیوانات في البیئة الصحراویة ، وقد أتخذت آلة للتعبیر عن الزمان مثًال : اإلبل من أ

  أوقات الزمان ، ومن هذه التعبیرات الزمانیة التي ترد كثیرًا في كالم الجماعات

١.
من فحول الطبقة الثانیة ، كان من فتاك عمرو بن مالك األزدي من قحطان ، شاعر جاهلي یماني ،  

 ٥/٨٥ق هـ . [ األعالم :   ٧٠العرب وعدائهم ، وهو أحد الخلعاء الذین تبرأت منهم عشائرهم ، قتل نحو 

. [  

السلیك بن عمیر بن یثرب بن سنان السعدي التمیمي ، والسلكة أمه ، فتاك عّداء ، له وقائع وأخبار كثیرة  .٢

  ] . ٣/١١٥لخثعمي . [ األعالم : ، قتله أسد بن مدرك ا

،  ١٩٩٥= ١٤١٥،  ١أمیل بدیع یعقوب ، دار الجیل  ، ط / –. المثالن من موسوعة أمثال العرب ٣

٢/٥٠٦ .  

  .       ٤٦، ص ١٤م ، العدد ١٩٥٧. ینظر : مجلة مجمع اللغة العربیة ، سنة ٤

  

٦ 



العربیة قولهم : " فواق الناقة " ، وكذلك استعملت لفظة العتمة ، وسمیت بهذا ألنه كان  

، وتأخیرها من مراحها ثم یستفیقونها بعد ساعة من عادتهم حبس اإلبل والغنم بعد المغرب 

من اللیل للحلب وقد سمیت تلك الساعة بالعتمة وكذا استعمل اللفظ بمعنى الجزء من اللیل 

  یصلیه الرجل .

َال َنْسِقي َحتَّى ُیْصِدَر كذلك " الِورد " وهو عكس " الصدر " ومنه قوله تعالى : 

   )١(  الرَِّعاءُ 

نجد " الغب " و " الظاهرة " ومن ذلك قول العرب  " أقصر من  وباإلضافة إلى ذلك

ألن الفرس ال بدَّ لها أن ٌتسقى كل یوم ، وكذلك قولهم : " ُزر غبًا تِزد  )٢(ظاهرة الفرس"

  )٣(حبًا "

  كما نجد في اللغة العربیة ألفاظًا متعددة تعبر عن الوقت ومن ذلك " الطلق " 

  ثلث " و " الربع " و " الخمس " . و " القرب " و " العلل " و " ال

. القنفذ : الذي  )٤(وكذا مما استعمل من المفردات عند العرب قولهم ( أسرى من أنقد )

  ال ینام اللیل بل طواله ، فالمثل لمن یظل ساهرًا ال ینام اللیل .

الطیور مثل الحیوانات األخرى قد أسهمت في تحدید أوقات الزمان لدى العرب القدماء 

ین استعملوا الطیر معادًال داللیًا للتعبیر عن وقت البكور ، ومن ذلك قول امرئ الذ

  :  )٥(القیس

  )٦(بمنجِرٍد َقْیِد اَألواِبِد َهْیكل    قد َأْغتِدى والطَّیٌر في ُوُكَناِتهاو

  والطیر في - أراد أن یخرج راكبًا فرسه في الصباح الباكر ، واستعمل تعبیر

  ر ، لعل الدیك ٌیعدٌّ من أكثر المعادالت الداللیة تعبیرًا عن وقتلداللة البكو  -وكناتها 

   

 

 

 

 

  . ٢٣.  القصص ، ١

،  ١٩٦١بیروت ،  –النیسابوري ، منشورات دار مكتبة الحیاة  أبو الفضل أحمد بن محمد –.  مجمع األمثال ٢

٢/٥٣ .  

  . ٢/٣٢٢.  المرجع السابق ، ٣

  . ١/٤٩٥. المرجع السابق ، ٤

. امرؤ القیس بن حجر بن عمر بن حجر الكندي ، من الطبقة األولى ، قد سبق امرؤ القیس إلى أشیاء ابتدعها ٥

أبو محمد عبد اهللا بن مسلم  –الشعر والشعراء من آثاره دیوانه . [ واستحسنها العرب واتبعته علیها الشعراء ،

  ] .  ١/٥٠،  ١٩٨٠=  ١٤٠٠،  ٤بیروت ، ط/ –بن قتیبة ، دار الثقافة 

 . ٤١٩م ، ص ١٩٨٩،  ١.  دیوانه ، تحقیق حنا الفاخوري ، دار الجیل بیروت ، ط/ ٦

  

٧ 



الصباح أو البكور في اللغة العربیة ، یقول المرزوقي : " إن الزمان تقدیر الحوادث 

بعضها ببعض ، كقولك غرد الدیك وقت طلوع الفجر ، وطلع الفجر وقت تغرید الدیك 

  .) ١" (د الدیك وقتًا لآلخرفیصیر كل واحد من طلوع الفجر ، وتغری

اطلعت الباحثة على المعجم العربي فوجدت ألفاظًا كثیرة تعبر عن أوقات الزمان عند 

الجماعات وتعكس مدى إحساسهم الدقیق بالزمان ، فاألمم على اختالفها أولعت بالتوقیت 

المضروبة  ذي اللیالي واألیام والشهور واألعوام لما یتعلق به من وجه المعامالت واآلجال

  والتجارات والزراعات وغیرها .

فبدأ للباحثة مما تقدم أن األمة العربیة من أكثر األمم اهتمامًا بالزمان ، إلرتباط 

  شؤونهم بالزمن في الحركة واإلقامة والتجارة والحرب والسلم .

عي فإذا كان الزمان البیئي زمانًا طبیعیًا یرتبط بحركات الكواكب ، فإن الزمان االجتما

یواكب حركات الكواكب التي تتولد عنها تقسیمات زمانیة مثل : " الیوم " و  " الشهر " و " 

  الفصل " و " السنة " .

ویبدو أن المجتمعات اإلنسانیة تتفق في معرفتها ألوقات الزمان التي تعتمد على 

وریة حول الحركة الیومیة لألرض والدورة االعتیادیة للشمس والقمر فكانت حركة القمر الد

  األرض هادیة اإلنسان منذ القدم إلى مفهوم الشهر .

فقد جاء في دائرة المعارف اإلسالمیة : " ومما ال شك فیه أن قبائل األعراب لم تكن 

تستعمل في األصل سوى حساب الزمان المبني على مالحظة أوجه القمر ، شأنها في 

ها إلى البحث عن طریقة تعینه على ، متطلعًا من )٢(ذلك شأن األقوام المبتدئة األخرى "

  تسجیل حوادث حیاته الیومیة مهتدیًا بذلك إلى مفهوم التقویم الذي مرَّ بتطورات عدة .

عرفت المجتمعات البشریة ألفاظ السنة والشهر والفصل والیوم وحدات فلكیة لتحدید 

الحاجة إلى  أوقات الزمان ولكن هذه الوحدات لم تكن كافیة لترتیب أمور حیاتها ، فدعت

وحدة متوسطة بینهما وهو األسبوع ؛ فاألسبوع وحدة ذات تقسیم سباعي یعود إلى أصل 

  كوكبي یتمثل في دورة القمر الشهریة التي یظهر خاللها في أربع حاالت .

  

  

  

بیروت ،  –قي ، تحقیق خلیل منصور، دار الكتب العلمیة أحمد بن محمد بن الحسن المرزو  –. األزمنة واألمكنة ١

 .  ١٠٣م ، ص١٩٩٦،  ١ط/

 دائرة المعارف اإلسالمیة ، مادة " زمن " . .٢

 

٨ 



أما الیوم فهو یمثل القسم الخامس من التقسیم الخماسي ألوقات الزمان بعد " السنة "  

الشهر " و " األسبوع " ، وهو في العرف یبدأ من غروب الشمس  و " الفصل " و "

وینقضي عند غروبها مرة أخرى وهو بذلك یشمل اللیل والنهار ، نجد أن اللیل والنهار 

  یشتمالن على أوقات كثیرة ، فالباحث فیها ال یجد إحصاًء حقیقیًا لها ولفروقها .

لجماعات العربیة بالتقسیم الخماسي بل واأللفاظ الدالة على الزمان كثیرة ، فلم تكتف ا

امتدت إلى ألفاظ أخرى تستعمل للداللة على الزمان المحدد ، وغیر المحدد ، وألفاظ 

للزمان المبهم ومن ذلك " الحین " و " األزل " و " المالوة " و " المدة " و " الحقبة " و  " 

  القرون " .

عة في طیات البحث بإذن اهللا ، وبعد وستتناول الباحثة دراسة هذه األلفاظ بصورة موس

ذلك ال بدَّ من الوقوف على الزمن الفلكي والفلسفي ؛ فكلمة الزمان : " كلمة تطلق للداللة 

على الزمان من حیث هو مفهوم فلسفي أو ریاضي ، وأیضًا تستعمل في اصطالح علم 

  . )١(الفلك للداللة على مقدار طول فترة ما من الزمان "

فلكي : فهو آلة لقیاس اإلنسان األحداث و الخبرات كما أن المسطرة آلة أما الزمن ال

قیاس المسافة والمكان ، وهو ذلك القسم من الوجود الذي یخضع للزمان ویجري فیه 

  .  )٢(كأحداث الطبیعة والتاریخ

أما الزمن الفلسفي فقد تناوله الفالسفة وتعمقوا في دراسته منذ زمٍن بعید ، فنجد أرسطو 

رى أن الزمان والحركة هما في زوال مستمر بمعنى أن الماضي وجد وانتهى ... وأن " ی

  المستقبل سیكون وأنه ال جزء منه موجود سوى اآلن الذي هو

  .) ٣(اآلخر "

أما ابن سینا وینقل عن أرسطو قوله : " أن الزمان متعلق بالحركة ، وهو عدد بحساب 

  مام بالزمن عند علماء المسلمین كالبیروني وأمثاله .، كما توالد االهت )٤(المتقدم والمتأخر"

  

  

  

  ا

  .  دائرة المعارف اإلسالمیة ، مادة " زمن " .١

  . ٢٤١دراسات في الفلسفة الوجودیة ، جان فأل ، ترجمة تیسیر شیخ األرض ، دار بیروت ، ص.  ٢

، ص  ١٩٨٤بیروت ،  –د. حسام الدین األلوسي ، دار الطلیعة  - فلسفة الكندي وآراء القدامى والمحدثین . ٣

٧٩ .  

 ٨٤.  المرجع السابق ، ص ٤

  

٩ 



وباإلضافة إلى هؤالء نجد الفیزیائین أمثال نیوتن ، فمفهوم الزمن عندهم یرتبط ارتباطًا 

  .) ١(وثیقًا بفكرة التزامن فالزمن في هذا النموذج شامل ومطلق

دمة بكثرة في الكالم وبعد فهذا خالصة القول في األلفاظ الدالة على الزمن المستخ

  ُیمهد بها لهذا البحث الذي یأتي به مزید بیان عن تلك األلفاظ وغیرها واهللا

  الموفق .

   
 

  

  

  

 
   

  
  

  

،  ١٩٨٨=  ١٤٠٩،  ١المكان والزمان في العالم الكوني ، تألیف ب. ك. و. دیفیس ، مؤسسة الرسالة ، ط/ . ١

 . ١٠ص 

١٠ 



  
  
  
  
 
 
 

  الفصل األول

 علم الداللة والعالقات الداللية
  

 . دم ا  ولث اا  

 . دت اا  ث اا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  لالمبحث األو

  علم الداللــــة

أثر مهم في تطور اللغة ، فإن الحیاة في  -في كل مظاهرها  –إذا كان للحیاة   

العصر الجاهلي ، وما تبعها من انقالب في الحیاة اإلسالمیة التي صنعها القرآن الكریم ، 

  قد أحدثت تطورًا واسعًا في معاني الكلمات ومدلوالتها . 

ان العرب الذي یحكي عاداتهم وأخالقهم وتقالیدهم وما دام الشعر الجاهلي هو دیو   

ونظمهم وشرائعهم ، وما دام القرآن الكریم هو األساس الذي ٌأستمدت منه كل القیم والنظم 

واألحكام التي تخضع لها الحیاة اإلسالمیة ، فإننا نتوقع أن نجد تطورًا واسعًا في مضامین 

الحیاة  وعاء والمستودع الذي یمثل كل مظاهرالمفردات اللغویة على اعتبار أن اللغة هي ال

.  

لم یكن من الغرابة أن تنفرد الكلمات باهتماٍم خاص ، فلقد تعرضت الكلمة 

  ووظائفها للبحث الدقیق ، وسمي ذلك " بعلم المعنى أو علم الداللة " .

به ،  جاء في لسان العرب : ( الّدلیل ما یستدلٌ أوًال :تعریف الدَّاللة وعلم الدَّاللة : 

… والّدلیلي الذي یدل … والدَّلیل : الدَّال ، وقد دلٌه على الطریق یدلٌه َداللة وِداللًة 

  .) ١(والجمع أدلة وأْدالء ، واالسم الدَّاللة والدِّاللة )

أما علم الداللة فیعرفه بعضهم بأنه : ( دراسة المعنى أو " العلم الذي یدرس 

ي یتناول نظریة المعنى " أو ذلك الفرع الذي یدرس المعنى ، أو ذلك الفرع من اللغة الذ

  .   )٢(الشروط الواجب توفرها في الرمز حتى یكون قادرًا على حمل المعنى " )

(الداللة ما یتوصل به إلى معرفة الشئ لداللة األلفاظ  )٣(یقول الراغب األصفهاني

  .) ٤(على المعنى ...)

  

  

  

  

من أقدم القضایا التي تشارك فیها اللغویون وغیر ویبدو للباحثة أن هذه القضیة ٌتعد 

  اللغویین من العرب وغیرهم .

  .  اللسان مادة " دل " .١

  .  ١١، ص ١٩٩٢،  ٣أحمد مختار ، عالم الكتب ، ط/ –علم الداللة  .٢

م ومشاهیر الفضل وله تصانیف كثیرة . الحسین بن محمد الراغب أبو القاسم األصفهاني ، أحد علماء العل٣

منها كتاب " تفسیر القرآن " وكتاب " أحداق عیون الشعر " وكتاب "المفردات " في تفسیر القرآن الكریم . 

  ] . ٣/١١٥٦[ معجم األدباء 

الحسین بن محمد المفضل الراغب األصفهاني، تحقیق صفوان عدنان ،  –. المفردات في غریب القرآن ٤

  . ٣١٦، ص  ١٩٩٢=  ١٤١٢،  ١الدار الشامیة ، ط/ - القلم ، بیروتدار  –دمشق 

١٢ 



یعتبر علم الداللة من أهم جوانب علم اللغة ، وأن  ثانیًا : أهمیة علم الداللة :

هذه األهمیة تتبدى في تطبیقاته المعجمیَة ، كما تظهر أیضًا في تعلیم اللغات 

الظواهر اللغویة وبدونها ال یتأتى لأللفاظ  للناطقین بغیرها " فالداللة هي جوهر

.ویقول أولمان :" المعنى هو المشكلة الجوهریة في علم  )١(وفاعلیة " والتراكیب وظیفة

  . )٢(اللغة " 

تكمن أهمیته في أنه یدرس داللة األلفاظ ، وحیاة الكلمات عبر العصور اللغویة 

ندثار ، وكذلك یهتم بالعالقة بین المختلفة وما أصابها من عوامل التغییر والبلى واال

الدالالت والمعاني المختلفة ، الحقیقي منها والمجازي ، وأیضًا نشؤ الترداف واالشتراك 

  . )٣(اللفظي واألضداد 

باإلضافة إلى ذلك ُیعدُّ في بعض اللغات طریقًا إلى معرفة أسرار اللغة وطرائقها 

انیها ووسیلة لمعرفة عقلیة الشعب الذي الخاصة في تسمیة األشیاء ، وتطور ألفاظها ومع

  . )٤(یتكلم بها ، وبیئته وعاداته ومراحل تفكیره 

  : )٥(لعلم الداللة أربعة مستویاتثالثًا : مستویات علم الداللة :

: وهي تستمد من طبیعة بعض األصوات ومن مظاهرها النبر الداللة الصوتیة. ١

  والتنغیم .

طریق الصیغ الصرفیة وبنیتها ، فمعنى الكلمة إذا  : وهي تستمد من الداللة الصرفیة .٢

  ورد على صیغة اسم المفعول تختلف عن معناها إذا ورد على صیغة اسم الفاعل .

: وهي نظام الجملة العربیة ، مثًال نالحظ أن هناك ترتیبًا خاصًا لو  الداللة النحویة. ٣

  اختل لم یفهم المراد منها .

  

  

  

  

  

: وهي الداللة االجتماعیة للكلمات بالمعنى الذي تستعمل به في  . الداللة المعجمیة٤

  المجتمع .

  . ٤٣م ، ص ١٩٧٠،  ١القاهرة ، ط/ –لطفي عبد البدیع ، مكتبة النهضة المصریة  -.  التركیب اللغوي لألدب١

  م١٩٩٧، ١٢إستیفن أولمان، ترجمة كمال محمد بشر، دار غریب القاهرة ، ط/ –. دور الكلمة في اللغة ٢

  . ٧ص ، 

  . ١٠م ، ص ١٩٨٥هـ= ١٤٠٥،  ٢رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، ط/ –. المدخل إلى علم اللغة ٣

  .١٦٤، ص ١٩٨١=١٤٠١،  ٧.  ینظر علم اللغة وخصائص العربیة ، محمد المبارك ، دار الفكر ، ط/٤

  . ٤٨ – ٤٦، ص  ١٩٨٤،  ٥إبراهیم أنیس ، مكتبة األنجلو المصریة ، ط/ –. داللة األلفاظ ٥

١٣ 



ومن هذا تخلص الباحثة إلى أن السامع ال بدَّ أن یقف على هذه المستویات إذ ال 

  یكتمل الفهم إال حین الوقوف علیها .

ا اآلراء : لقد تطور البحث في الداللة على أیدي الدارسین ، ووصفو  التطور الداللي:  رابعاً 

  والنظریات المتعددة حتى صارت علمًا مستقًال بذاته من علم اللغة یعرف بعلم الداللة .

ظاهرة شائعة في جمیع اللغات ،  –نعني به تغییر معاني الكلمات  –فالتطور الداللي 

شأنها في ذلك شأن كل كائن حي ینشأ صغیرًا ساذجًا ، ثم ینمو شیئًا فشیئًا ، وما اللغة إال 

رة اجتماعیة تخضع لما تخضع له الظواهر االجتماعیة من عوامل التطور في مختلف ظاه

عناصرها وأصواتها وقواعدها ودالالتها ، وٕان تطورها هذا یجري وفق اتجاهات عامة 

ولیس تبعًا لألهواء والمصادفات ، وال قدرة ألحد على وقف عملها أو تغییر ما تؤدي إلیه ، 

 )١(یقفوا في وجه تطور لغة ما ویجعلوها تجمد على وضع خاصولیس في قدرة األفراد أن 

.  

إن اللغات لیست جامدة بحال من األحوال على الرغم من أن تقدمها قد یبدو بطیئًا 

في بعض األحیان، " وتغییر المعنى لیس إال جانبًا من جوانب التطور اللغوي الذي یتم 

ر فیها بصورة تامة ، فكل صوت أو فال شئ ثابت ومستق )٢( ضمن طبیعة اللغة الخاصة "

ن شكًال متغیرًا ببطء ، وبقوة غیر مرئیة أو مجهولة ، وتلك  كلمة أو تعبیر أو أسلوب َیكوِّ

  هي حیاة اللغة .

ویبدو أّن اللغة ال تبقى على حالة واحدة طوال حیاتها ، فهي تعیش كالكائن الحي ،  

الزمن ، واللغة العربیة التي وصلت إلینا  تنمو وتتطور وتتبدل وتتغیر مع نمو الفكر وتقدم

من تراث الجاهلیة المعروف لنا ، ومداها قرنان قبل اإلسالم " قد مّرت من قدیم الزمان 

بمراحل تهذیب وصقل وتصفیة وانتقاء،حتى بلغت مستوى عالیًا من دقة الداللة وٕاحكام 

  . )٣(الصیاغة والتعبیر"

  

  
  . ٩١م ، ص١٩٥١=١٣٧٠، ٢د.علي عبد الواحد وافي ، عیسى البابي الحلبي ، ط/ - .  ینظر:اللغة والمجتمع ١

  . ٣١٩م ،  ص ١٩٦٢،  ١٥القاهرة ، ط/ –علي عبد الواحد وافي ، مكتبة النهضة  -.  علم اللغة٢

  . ٤٦م ،  ص١٩٦٩والدراسات األدبیة واللغویة ،  قسم البحوث –عائشة عبد الرحمن ، القاهرة  - .  لغتنا والحیاة ٣

١٤ 



: ویترتب على هذا تطور داللي ، وهو أن یصبح للفظ الواحد أكثر  التطور الصوتي. ١

من حجرة السفرة ،وأصل معناها طعام المسافر   السفرة "" من داللة واحدة ، مثل كلمة 

.  

للغات ألسباب منها السیاسي ، : الذي یصیب بعض األلفاظ في لغة من ا االبتذال. ٢

 فكانت تعني " الوزیر "  ومنها االجتماعي ، ومنها العاطفي مثًال كلمة " الحاجب "

  فانحطت داللتها إلى المعني المعروف اآلن .

: ویتم هذا النوع من التطور على أیدي الموهوبین من  الحاجة إلى التجدید في التعبیر. ٣

شعراء واألدباء ، كما تقوم به المجامع اللغویة والهیئات أصحاب المهارات في الكالم كال

  العلمیة حین تعوز الحاجة إلیه مثل المدافع والقنابل والشبكات ... الخ .

: یرى علماء الداللة المحدثون أن األلفاظ تتطور فتكسب  سادسًا : مظاهر التطور الداللي

ظة تحیا حیاة متجددة، وهي أبدًا في ، إن اللف )٢(من المعاني أشباهًا جدیدة لم تكن من قبل

تغییر داللتها في طرائق استعمالها ، فقد استطاع اللغویون بعد طول نظر فیما یطرأ على 

المعاني من تغیرات أن یحصروا التطور الداللي في مظاهر رئیسیة تصدق على جمیع 

  : )٣(اللغات وأهمها

داللة العامة على بعض : وهو أن تقصر ال تخصیص العام أو التضییق في المعنى .١

أجزائها فیضیق شمولها بحیث یصبح مدلول الكلمة مقصورًا على أشیاء أقل عددًا مما 

كانت علیه في األصل فكلمة " السبت " التي كانت تعني الدهر في األصل ، 

  .  )٤(َتخّصَص معناها بأحد أیام األسبوع ، وهو فرد من أفراد الدهر

  : وهو أن یتوسع في معنى الكلمة وداللتها فتنقل  عنىتعمیم الخاص أو توسیع الم  .٢

  

  

  

  

من معناها الخاص الذي كانت تدل علیه إلى معنى أشمل وأعم من ذلك ، وتعمیم الداللة 

  أقل شیوعًا في اللغات من تخصیصها ، وأقل أثرًا في تطور الدالالت

 ١٤١٥،  ٢مكتبة الخانجي، ط/ –رمضان عبد التواب ، القاهرة  –.  التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه ١

  . ١٩٣ -١٨٩، ص   ١٩٨٥= 

  . ٤٦إبراهیم السامرائي، دار األندلس، ص - .  التطور اللغوي التاریخي٢

   ٢٨٨م، ص١٩٩٧=  ٢دار الفكر ، ط/ –محمود السعران ، القاهرة  –للقارئ العربي . علم اللغة مقدمة ٣

عبد الرحمن جالل الدین السیوطي ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم  –.  المزهر في علوم اللغة وأنواعها ٤ 

  . ١/٤٢٧دار الجیل ،  -ومحمد علي البجاوي  وأحمد جاد المولى بك ، بیروت

  

١٥ 

  یرجع التطور الداللي إلى عوامل كثیرة ولكن:  عوامل التطور الداللي: خامساً 

    :) ١(أهمها



ء ثم صار اتیان كل شئ وتغییرها ، ومن أمثلته كلمة "الِورد " فاألصل منها إتیان الما 

  . )١(ِوْردًا 

: وهو أن ینتقل اللفظ من مجال داللته إلى مجال داللة أخرى  تغییر مجال الداللة  .٣

لعالقة أو مناسبة واضحة بین الداللتین ، ویجري هذا المظهر من التطور على سببین 

  المجاز المرسل .االستعارة .هما :

ألصل المرأة في الهودج ثم انتقل إلى الداللة على ومن أمثلته أن الظعینة معناها في ا

  . )٢(الهودج نفسه وعلى البعیر وعلى المرأة وذلك لعالقة الحالیة

وثمة مظاهر أخرى للتطور الداللي أقل شیوعًا مما ذكرناه ، وهي تتصل بعوامل 

نفسیة واجتماعیة كرقي الداللة وانحطاطها ، وحسن التعبیر ، والتحول نحو المعاني 

لمضادة ، أو سوء فهم المعنى ، والِبلى المعنوي والغموض ، وغیر ذلك من السبل التي ا

  . )٣(لها أثر في تغیر مجال الداللة وانتقالها

علم الداللة أو دراسة المعنى فرع من فروع :  سابعًا :علم الداللة والدراسات اللغویة

) ، ٤والنحویة ، والقاموسیة( علم اللغة ، وهو غایة الدراسات الصوتیة ، والفونولوجیة ،

فیعتبر علم الداللة جزءًا من الدراسات اللغویة التي ال یمكنها أن تنفصل عنه فهو فرع 

مكمل لها ، ویرى تمام حسان إن كل دراسة لغویة ال بدَّ لها أن تتجه إلى المعنى ، 

نحو فالمعنى هو الهدف المركزي الذي تصوب إلیه سهام الدراسة من كل جانب على ال

  ) .٥التالي(

 

 

 

 

 

  

  

    

أبو الحسین أحمد بن فارس ، تحقیق عمر فاروق الطباع  –في فقه اللغة وسنن العربیة في كالمها  . الصاحبي١

  . ٩٥م ، ص ١٩٩٣،  ١بیروت ، ط/ -، مكتبة دار المعارف

أبو بكر محمد بن الحسن بن درید ، تحقیق رمزي منیر البعلبكي ، دار العلم للمالیین ،  –. الجمهرة في اللغة ٢

  . ٢/٩٣١م ، ١٩٨٧،  ١ط/

  . ١٦٢ -١٥٢إبراهیم أنیس ، ص  –.  داللة األلفاظ ٣

  . ٢١٣السعران ، ص  –. علم اللغة ٤

  

)  -  ١ –( شكل رقم 



: إذا كانت الدراسات الصوتیة والفونولوجیة والنحویة  علم الداللة والعلوم األخرى:ثامناً 

والقاموسیة لم ینهض بها عادة إال اللغویون ، فإن النظر في المعنى موضوع شارك فیه 

ى اللغوي من شأنه أن یشغل علماء ومفكرون في میادین مختلفة ، وذلك ألن المعن

  المتكلمین جمیعًا على اختالف طبقاتهم ومستویاتهم الفكریة .

ویظهر ذلك جلیًا عند فالسفة الیونان في إثارة المشاكل الداللیة ، وكذلك المنطق ، 

وعلم النفس الذي عالج الجانب الذاتي للغة وعالج اكتساب اللغة وتعلمها ، وله عالقة 

ح الذي یهتم بالعملیات العضویة المركبة في الفم وأعضاء النطق بالنسبة أیضًا بعلم التشری

للمتكلم ، ویهتم باالهتزازات الهوائیة التي تتلقاها آذان السامع ، ثم ما یتلقاه العقل من 

  .  )٢(اإلشارات الممتدة من األذنین ویترجمها إلى الفكرة التي یقصدها المتكلم

لة صمیم العلوم األخرى ولهذا ال یستغنى علم الداللة وتخلص الباحثة إلى أن علم الدال

عن العلوم األخرى ألنها مكملة له ، فعلم الداللة لم یقتصر على اللغویین فقط بل تعدى 

ذلك إلى الفقهاء وعلماء الكالم والفالسفة وغیرهم من دارسي اإلعجاز والبالغة والنقد 

  وٌشّراح الشعر .

  

  

  

  

  

  .  ١٨. اللغة بین المعیاریة والوصفیة ، ص ١  

. ١٦ – ١٥أحمد مختار ، ص  –الداللة ینظر علم  . ٢
 

  

 

  

اللة جانبًا واسعًا من النشاط اللغوي لدى القدماء والمحدثیـن لقد شغل البحث في الد

، ولم یقتصر على هذا الحد بل تعداه إلى الظواهر اللغویة والعالقات الداللیة التي تربط 

بین الكلمات من ناحیة داللیة ، وفي المبحث التالي فستقوم الباحثة بدراسة بعض هذه 

  الظواهر .    

  

  

١٧ 



  

  المبحث الثاني

  العالقات الداللــية   

لقد الحظ العلماء أن هناك عالقات تربط بین الكلمات من ناحیة داللیة ، أثناء 

دراستهم للظواهر الداللیة للغة العربیة ، فظهرت جملة مصطلحات في كتب اللغة منها 

  المشترك اللفظي ، والترادف ، والتضاد ، واالشتقاق ، وغیرها .

لظواهر الداللیة وٕان كانت ُتعدٌّ مظهرًا من مظاهر الثراء اللغوي فهي الیوم كل هذه ا

أصبحت في الدرس اللغوي الحدیث نظریة متكاملة تعرف بنظریة العالقات الداللیة ، وهي 

  تتصل بتعدد داللة الكلمات وغموضها .

ض لها تقدم الباحثة في هذا المبحث دراسة لبعض الظواهر اللغویة ، وال یمكن التعر 

كلها في بحث كهذا لیس من غایته وأهدافه الغوص كثیرًا فیها ، ألن كًال منها یمثل مبحثًا 

لغویًا قائمًا بذاته ، وهي التي ٌتظهر بجالء مرونة العربیة وقدرتها الواسعة في التعبیر عن 

  أغراض المتحدثین بها في شتى نواحي الحیاة .

ًأو  ظرك اا :  

یة مع محافظتها على لفظها وأصواتها تعبر عن أكثر من معنى ، فتعدد الكلمة العرب

اللفظة ظاهرة لغویة ُتعدُّ من الظواهر الشائعة في معظم اللغات الحیة ، والعربیة واحدة من 

اللغات التي نشأت في ظلها هذه ، بل تمیزت برعایتها ، وسمیت هذه الظاهرة في اللغة 

  وسموا اللفظ المتصف بهذه الصفة المشترك .العربیة " باالشتراك اللفظي " 

: عرفه األصولیون بأنه : " اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین فأكثر ،  تعریفه  .١

  )١(داللة على السواء عند أهل تلك اللغة "

لعل من أقدم النصوص التي بین أیدینا وأشارت بوضوح إلى هذه الظاهرة في اللغة ما 

  للكالم حیث قال : " إن من كالمهم اختالف اللفظین  )٢(بویهجاء في تقسیمات سی

  

  

  

  

  . ١/٣٦٩. المزهر : ١

. عمرو بن عثمان بن قنبر  الملقب بسیبویه ، أبو بشر أعلم المتقدمین والمتأخرین في النحو ، ولم یوضع ٢

  ] .  ٣/٤٠٦هـ وعمره نیف وأربعون سنة .[ الوفیات :  ١٨٠فیه مثل كتابه ، توفي بشیراز سنة 

١٨ 

١٩ 



الختالف المعنیین واختالف اللفظین والمعنى واحد واتفاق اللفظین واختالف المعنیین ... 

، ویبدو أنه اكتفى باإلشارة إلیه من غیر أن یحدده ) ١( " واتفاق اللفظین والمعنى مختلف

  مصطلحًا .

في الصاحبي حیث قال : " یسمى الشیئان المختلفان  )٢(وكذلك عرفه ابن فارس

باالسمین المختلفین ، وذلك أكثر الكالم ، كرجل ، وفرس ، وتسمى األشیاء الكثیرة باالسم 

الواحد ؛ نحو عین الماء ، وعین الشيء، ویسمى الشيء الواحد باألسماء المختلفة نحو 

  . )٣(السیف ، والمهند والحسام "

، فالمشترك اللفظي من الظواهر  )٤(ذه الظاهـرة علمـاء اللغـة المحدثونوأیضًا تناول ه

التي شغلت علماء اللغة قدیمًا وحدیثًا ، فاختلفت آراؤهم في إقراره ، وأسبابه ، وآثاره وغیر 

  ذلك .

: نشأت االشتراك اللفظي في اللغة العربیة من أسباب كثیرة أسباب االشتراك اللفظي. ٢

  : )٥(أهمها

  الف اللهجات العربیة القدیمة .* اخت

  * التطور الصوتي .

  * التصریف .

ولقد أضاف إلیها إبراهیم أنیس اللغات األجنبیة حین قال :" إن اللغة قد تستمد ألفاظًا 

من لغات أجنبیة أو قد تستعیر كلمات تمثل صورتها كلمات أخرى في المعنى وٕان اختلف 

  . )٦(معناها "

  

  

  

  

  

  

  

  

مكتبة  –أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقیق عبد السالم محمد هارون ، القاهرة  –الكتاب . ١

  . ١/٢٤م ، ١٩٨٨=١٤٠٨،  ٣الخانجي ، ط/

.  أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیب الرازي ، اللغوي كان إمامًا في علوم شتى وخصوصًا اللغة ٢

  ] .  ١/١٣٢لغة " وله كتاب " حلیة الفقهاء " . [ الوفیات :فإنه أتقنها ، وألف كتاب " المجمل في ال

  . منهم عبد الواحـد وافي ورمضان عبد التواب . ٣

  . ٩٦.  الصاحبي في فقه اللغة ، ص ٤

  . ١٨٥، ص  ١٩٧٢،  ٧مصر ، ط/ - علي عبد الواحد وافي ، دار النهضة  –.  فقه اللغة ٥

  .١٩٦م ، ص١٩٩٠،  ٨تبة األنجلو المصریة ، ط/إبراهیم أنیس ، مك -.  في اللهجات العربیة ٦

  

٢٠ 



: لقد اهتم علماء العربیة بهذه الظاهرة ، فوجهوا إلیها  ماء في المشتركآراء العل. ٣

عنایتهم وجل اهتمامهم ، فتباینت آراؤهم بین مضیٍق وموسٍع ، فتشهد كتب اللغة 

  خالفًا وقع بین العلماء في إثبات المشترك وٕانكاره .

ونجد من  ، )١(لقد ذهب كثیر من اللغویین إلى إنكاره ، وعلى رأسهم ابن درستویه

المؤیدین البن درستویه إبراهیم أنیس حیث قال : "ابن دستوریه محٌق حین أنكر معظم تلك 

  . )٢(األلفاظ التي ُعدت من المشترك اللفظي"

وبالرغم من ذلك نجد أكثر الرعیل األول من اللغویین أثبته ، وكان على رأس هؤالء 

ض الباحثین في علم اللغة أن لظاهرة ، ویرى بع )٣(الخلیل وسیبویه ، واألصمعي ، والمبرد

االشتراك أهمیة عظیمة في تخفیف العبء على الذاكرة اإلنسانیة بتقلیل الذخیرة اللفظیة 

  . )٤(للغة

ویقول رمضان عبد التواب عن هذه الظاهرة : " قد أدت كثرة المشترك على هذا 

رة التوریة ، وهي النحو في العربیة إلى استغالله فنیًا فذاعت في األدب العربي ظاه

استخدام األلفاظ المشتركة في معاٍن غیر متبادر منها وكذلك استخدمه بعض الناس حیلة 

  . )٥(للخروج من الیمین المكره علیها " 

لقد وجد المشترك عنایة كثیر من اللغویین والفالسفة منذ وقت مبكر ، ویبدوأن أمثلته 

ودارسيِّ اإلعجاز والبالغة إلى االحتفاء به من في القرآن الكریم دفعت اللغویین والمفسرین 

  جانب والتألیف فیه من جانب آخر ، فتناول العلماء والباحثون هذه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٥٨عبد اهللا بن جعفر بن دستوریه بن المرزبان الفارسي ، أبو محمد النحوي كان عالمًا فاضًال ، ولد سنة . ١

هـ ،[ ٣٤٧، تصانیفه في غایة الجودة واإلتقان منها " اإلرشاد في النحو " و " أسرار النحو " ، توفي سنة 

  ] .٣/٣٣الوفیات:

 . ٢١٤.  داللة األلفاظ ، ٢

.  محمد بن یزید بن عبد األكبر ، وهو من ثمالة قبیلة بني األسد ، لغوي ونحوي ، من مصنفاته كتاب " ٣

  ]. ٨٢التصریف " ، وكتاب " الرد على سیبویه " .[ الفهرست : 

  . ١٨٠أحمد مختار ، ص  -. علم الداللة ٤

 ٣٣٥م ، ص ١٩٨٠،  ٣مكتبة الخانجي ، ط/ –د التواب ، القاهرة رمضان عب - . فصول في فقه العربیة ٥

.  

٢١ 



ٌیعدٌّ أول   )١(الظاهرة في القرآن الكریم تحت مسمى " الوجوه والنظائر " ، لعل ابن الجوزي 

  لم أن معنى الوجوهمن عرَّف الوجوه والنظائر في مقدمة كتابه بقوله : " واع

والنظائر أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد ، فلفظ كل  

كلمة كما ذكرت في موضع نظیر للفظ المذكور في الموضع اآلخر ، وتفسیر كل كلمة 

  . )٢(بمعنى غیر معنى األخرى هو الوجوه

ا ، وأن یؤلفوا فیها مؤلفات تحمل لم یفت علماء العربیة منذ أقدم العصور التدوین فیه

  في معظمها عنوان " األشباه والنظائر "  .

رادفا  ً  

:الترادف في اللغة : من الرِّدف وهو ما تبع الشيء ، وكل  تعریفه في اللغة واالصطالح

شئ تبع شیئًا فهو ِرْدُفه ، وٕاذا تبع شئ خلف شئ فهو الترادف، وردف الرجل وأردفه 

  .)٣(ركب خلفه

بأنه :" األلفاظ المفردة الدالة على شئ واحد )٤(أما في االصطالح فقد عرفه السیوطي

، وكذلك عرفه اللغویون بأنه:" ما اختلف لفظه واتفق معناها ، وهو  )٥( باعتبار واحد

 . )٦(إطالق عدة كلمات على مدلول واحد "

مدلول واحد ، وهو أمر  إن الذي ال مراء فیه أن الترادف هو وجود ألفاظ متعددة لها

  موجود في كل لغة ، ومن ذلك اللغة العربیة ، ولوجوده فیها أسباب وعوامل أدت إلیه،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عبد الرحمن بن أبي الحسن بن علي بن عبد اهللا القرشي التمیمي ، الحافظ جمال الدین أبو الفرج . ١

هـ ، صنف من الكتب " أحكام ٥٩٧، وتوفي سنة  ٥١٠البكري المعروف بابن الجوزي ، ولد سنة 

  ] .١/٥٢٠النزول " . [هدیة العارفین :النساء " و " أسباب 

أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي ، تحقیق محمد عبد  –. نزهة األعین النواظر في علم الوجوه والنظائر ٢

  .  ١٣م ، ص ١٩٨٥هـ= ١٤٠٥،  ٢الكریم كاظم الراضي ، مؤسسة الراضي ، ط/ 

  . اللسان مادة " ردف " .٣

محمد بن سابق عثمان ، اإلمام جالل الدین السیوطي المصري  . عبد الرحمن بن كمال بن أبي بكر بن٤

  ، صنف كتبًا كثیرة ومنها " االقتراح في أصول النحو " و  ٩١١، وتوفي سنة  ٨٠٩الشافعي ، ولد سنة 

  ] . ١/٥٣٤" اإلفصاح على تلخیص المفتاح " و " اإلكلیل في استنباط التنزیل " . [ هدیة العارفین : 

  . ١/٣٦٩. المزهر ، ٥

  . ٣٠٩.  فصول في فقه العربیة ، ص ٦

  

٢٢ 



فأهمها یرجع إلى اختالف لهجات العرب ، یقول د.وافي : "أصبحت الحالة التي انتهت 

 )١(ول كثیـرة "إلیها أشبه ببحیرة امتزجت بمیاهها األصلیة میاه أخرى انحدرت إلیها من جدا

.  

ل صفات الشيء الواحد بمرور الزمن إلى أسماء لذلك الشئ ، وفي  ومنها أیضًا تحوُّ

ضوء هذا السبب یمكن النظر إلى السیف وأسمائه المختلفة في اللغة العربیة ، أضف إلى 

ذلك سنة التطور ؛ إذ یتطور مدلول لفظ بالتعمیم أو التخصیص لیطابق مدلول لفظ آخر ، 

  ر أصوات بعض الكلمة الواحدة .أو تطو 

وكذلك من األسباب االستعارة من اللغات األجنبیة التي كانت تجاور العربیة في 

  . فهذه هي بعض العوامل التي أدت إلى وجود ألفاظ )٢(الجاهلیة وصدر اإلسالم

  مترادفة .

ة اختالفًا ومع ذلك " لقد اختلف  اللغویون العرب في وقوع الترادف التام في لغتنا العربی

كبیرًا ، فمنذ أن بدأ الرعیل األول من هؤالء اللغویین في جمع اللغة العربیة أخذ العلماء في 

تصنیف هذه المادة اللغویة في أنماط شتى ، وعّن لبعض العلماء أن یجمعوا الكلمات التي 

  . )٣(تدل على معنى واحد في اللغة العربیة في تألیف مستقل سموه أحیانًا بالمترادف "

وقد نمت الفكرة حتى غدت مدعاة فخر واعتزاز لدى بعض اللغویین فهذا األصمعي 

یتباهى بأنه یحفظ للسیف خمسین  )٤(یفاخر بأنه یحفظ للحجر سبعین اسمًا ، وابن خالویه

اسمًا ، ویبلغ األمر غایته حین أّلف الفیروزآبادي كتابًا سماه " الروض المسلوف فیما له 

  یجعله دلیًال على شرف العربیة بین اللغـات  )٦(، ونجد ابن جني )٥(اسمان إلى األلوف"

  

  

  

  

  

  

  

  . ١٧٢د . وافي ، ص  –. فقه اللغة ١

  . ٣٢٢رمضان عبد التواب ، ص  –.  فصول في فقه العربیة ٢

هـ ، ١٣٢١علي بن عیسى الرماني ، نشره محمد محمود الرافعي ، القاهرة ،  –. األلفاظ المترادفة أو المتقاربة المعنى ٣

  .٦٥ص 

ن بن أحمد بن خالویه ، أبو عبد اهللا النحوي اللغوي له شعر حسن وله كتاب كبیر في األدب سماه كتاب " الحسی . ٤

  ] .٢/١٥٢هـ .[ الوفیات: ٨٧٠لیس " ، وكذلك " آل" ، و" االشتقاق" ، توفي سنة 

  . ٣٢٥/ ١. المزهر ، ٥

عربیة له أشعار حسنة ، ولد قبل سنة . عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور ، أبو الفتح إمامًا في علم ال٦

  ].٣/٢١٤هـ.[الوفیات: ٣٩٢هـ، له من المصنفات ، " الخصائص" ، " سر الصناعة " ، توفي سنة٣٠٣

   

٢٣ 



  فیقول : "هذا فصل من العربیة حسن كثیر المنفعة قوي الداللة على شرف هذه 

  . )١(اللغة "

وبالرغم من ذلك نجد لبعض العلماء آراء مغایرة تنكر وجود هذه الظاهرة وعلى رأس 

 )٢(ك طائفة من النقاد واألدباء وعلى رأسهم أبو هالل العسكريهؤالء ابن درستویه ، وكذل

الذي ألف كتابًا سماه " الفروق في اللغة " تفنیدًا لهذه الظاهرة وٕاثباتًا للفروق بین األلفاظ 

  .) ٣(التي یدعى ترادفها

وذكر د.عبد التواب أن أبا هالل العسكري لم یكن من أنصار منع الترادف وٕانما   

  . )٤(ون بمنع المشترك اللفظيكان ممن یقول

دلیل على الثراء اللفظي في العربیة  –على حسب وجهة نظر الباحثة  –فالظاهرة   

وشاهد على اإلمكانات التي تتیحها اللغة العربیة للمتكلم لیعبر عن مقاصده من أوسع 

  المذاهب .

 دادا ً  

ي تكاد تنفرد بها اللغات السامیة عامة : ظاهرة التضاد من الظواهر الداللیة الت أ. تعریفها

والعربیة بوجه خاص ، وٌتعدٌّ هذه الظاهرة وسیلة من وسائل التنوع في األسالیب واأللفاظ ، 

ووسیلة مرنة في التنقل بین السلب واإلیجاب ، والتعكیس والتنظیر وهو ما لیس له في 

  . )٥(اللغات الحیة نظیر

: " الكلمات التي تؤدي إلى معنیین یقصد باألضداد في اصطالح اللغویین 

متضادیین بلفظ واحد ، ككلمة " الجون " تطلق على األسود واألبیض و " الجلل " 

  . )٦(تطلق على الحقیر والعظیم "

  

  

  

  

  

  

  

،  ١٩٨٣=١٤٠٣،  ٣عالم الكتب ، ط / –أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي البغدادي ، بیروت  –. الخصائص ١ 

٢/١١٣ .    

سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري ، عالم باألدب واللغة والتفسیر ، من  مصنفاته  . الحسن بن عبد اهللا بن٢

  ] . ٢/١٩٦هـ . [ األعالم:٣٩٥كتاب " الصناعتین " و " معاني األدب " ، توفي بعد سنة 

  . ٣١٨أحمد مختار ، ص  –. علم الداللة ٣

  . ٤١١رمضان عبد التواب ، ص  –.  فصول ٤

  . ١٣٣، ص  ١٩٨٦،  ١صبحي الصالح ، بیروت ، دار العلم للمالیین ، ط/ –اللغة .  دراسات في فقه ٥

= ١٤٠٧بیروت ، –محمد بن القاسم األنباري ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، المكتبة المصریة  –.  األضداد ٦

    م ، مقدمة المحقق .١٩٨٧

٢٤ 



: لقد كان موضع جدل عند العلماء والدارسین ، فمنهم من  ب. آراء العلماء في التضاد  

،  )١(أثبته ، فابن فارس یراه من سنن العرب في كالمهمنفى وروده في العربیة ومنهم من 

 )٢(وكذلك الثعالبي حین قال:" إن تسمیة المتضادین باسم واحد من سنن العرب المشهـورة "

الذین كانوا یرمون العرب بكل نقیصة ، واتهموهم )٤(على الشعوبیین)٣(وأیضًا رد ابن األنباري

الزیغ واالزدراء بالعرب " إن ذلك كان منهم بنقص الحكمة وقلة البالغة حین قال أهل 

لنقصان حكمتهم وقلة بالغتهم وكثرة االلتباس في محاوراتهم ، وعند اتصال مخاطباتهم 

فیسألون عن ذلك ویحتجون بأن االسم منبئ عن المعنى الذي تحته ودال علیه وموضع 

أّیهما أراد المخاطب  تأویله فإذا إعتور اللفظة الواحدة معنیان مختلفان لم یعرف المخاطب

 . )٥(وبطل بذلك تعلیق االسم على المسمى "

وترى الباحثة أن علماء اللغة أثبتوا وجود األضداد في اللغة العربیة بل أصبح سمة 

تمیز بها العربیة ، لكن ذلك ال ینفي أن هناك منكرین ، وعلى رأس هؤالء ابن درستویه 

، وكذلك ما رواه ابن  )٦(" إبطال األضداد " الذي بالغ في إنكاره حین ألف كتابًا سماه

كان كذلك ینكر األضداد التي حكاها  )٧(سیده األندلسي أن أحد شیوخ أبي علي الفارسي

  . )٨(أهل اللغة وأن تكون لفظة واحدة لشئ وضده

  : لقد نشأ التضاد بمعناه الصحیح في اللغة العربیة من عوامل كثیرة وذكر أسبابه.ج

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  : )١(.وافي أهمهاد

  . ١١٧. الصاحبي ، ١

،  ١٩٩٩،  ١دار الجیل ، ط/ –ي ، وضع شروحه د. دیزیزة سقال، بیروت الثعالب –. فقه اللغة وسر العربیة ٢

  . ٢٨٩ص 

.  محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو بكر، كان أعلم الناس بالنحو واألدب وأكثرهم حفظًا له ٣

من  ، صنف كتبًا كثیرة في علوم القرآن وغریب الحدیث والمشكل والوقف واالبتداء ، ٢٧١، ولد سنة 

  ] .  ٣/٢٠١هـ [ إنباه الرواة :٣٢٨مصنفاته " المقصور والممدود" و"األضداد" ، توفي سنة 

  ] . ١٠١. الشعوبیون : قال إبراهیم السامرائي : هم طبقة من الفرس. [ التطور التاریخي اللغوي: ص ٤

  . ٣٩ابن األنباري ، ص  –. األضداد ٥

  دمة .، واألضداد في المق ١/٣٩٧. ذكر في المزهر ٦

هـ ٢٨٨. الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سلیمان بن أیان الفارسي ، أبو علي النحوي ولد سنة ٧

،  كان إمامًا في النحو ، من تصانیفه " التذكرة" و " المقصور والممدود" و " الحجة" في القراءات ، توفي 

  .  ]٢/٦٥هـ . [ الوفیات :  ٣٧٧سنة 

م ١٩٧٨بیروت ،  –علي بن محمد بن إسماعیل ابن سیده األندلسي ، دار الفكر  أبو الحسن –. المخصص ٨

 ،٣/٢٥٩ .  
٢٥ 



: وذلك لفظ " السدفة " فهي عند تمیم بمعنى الظلمة  اختالف اللهجات العربیة *

  وعند قیس تعني " الضوء " .

: قد یطرأ على األصوات األصلیة للفظ ما ببعض التغییر أو  التطور الصوتي *

 الحذف أو الزیادة .

عًا إلى انشعاب الكلمة وقد یكون السبب في ذلك راج رجوع الكلمة إلى أصلین :* 

من أصلین ، فتكون في داللتها على أحد الضدین منحدرة من أصل ، وفي داللتها 

على مقابله منحدرة من أصل آخر نحو " هجد " بمعنى نام وسهر ، فمن المحتمل 

أن تكون معنى النوم منحدرة من هدأ إذا سكن ، وفي معنى السهر من جد إذا 

  جهد .

ضان عبد التواب بعض ما یصدر عن العوامل النفسیة واآلداب وأضاف إلیها د. رم  

االجتماعیة من آثار في إبراز هذه الظاهرة إلى عوامل أخرى ترجع إلى االستعارة والمجاز 

 . )٢(وغیرها من سبل التطور الداللي

  ) ٣(ن أف  اداد

باري ، لقد ألف في األضداد جماعة من أئمة اللغة أشهرهم أبو بكر بن األن 

  . )٤(، وأبو الطیب اللغوي وقطرب واألصمعي ، وابن السكیت ،

وال ترى الباحثة اإلطناب أو االسترسال في الحدیث عن هذه الظواهر أكثر مما ورد   

معروفة ومتداولة في كتب  –وهي بعد  –آنفًا توخیًا لإلجمال واالختصار في هذا الجانب 

  نها ومصابها من شاء واهللا الموفق . اللغویین المختصین فلیرجع إلیها في مظا

  

  

  

  

  

  

  

  . ١٩٧د. وافي ، ص   -. فقه اللغة ١

  . ٣٤٢. فصول ، رمضان عبد التواب ، ص ٢

  . ٢٤٨ – ٢٤٣. المرجع السابق ، ص ٣

من الكتب " اإلبدال من كالم  ، له  ٣٥١عبد الواحد بن علي أبو الطیب اللغوي الحلبي المقتول سنة   .٤

  ] . ٦٣٣/ ١العرب " و " مراتب النحاة " [ هدیة العارفین : 

٢٦ 



 

  

 
 

  الثانيالفصل 

 علم املعاجم والفعل وزمنه
  

   ولث امام ا .  

   ث اال وزا.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المبحث األول   

  املعاجــــم علم    

احـث المنقـب ، المعاجم هي المرجع الذي یستوي في الحاجـة إلیـه الناشئ المتعلـم والب

وهي الملجأ الذي ٌیْهرع إلیه إذا ما ُأشكل معني مما یقرأ أو یسمع في ألفاظ اللغة ، وما 

أكثر ما یشكـل ! وخاصة إذا كانت لغـة كالعربیـة ظلت حیة نامیة عبر القرون ، وهي 

تعین الباحث على تعرف اللفظة وتشرح مدلولها ، أو تیسر له وسیلة العثور على مجموعة 

  . )١(ن األلفاظ یجمعها موضوع واحدم

األعجم : الذي ال یفصح ، واألعجم أیضًا : كل كالم لیس بعربيَّ واألنثى عجماء ، 

م ، وصالة النهار عجماء ألنه ال یجهر جِ والعجمي : الذي من جنس العجم ، والجمع عِ 

  ، هذا من حیث الداللة اللغویة .)٢(فیها بالقراءة

كتاب یضم أكبر عدد من مفردات اللغة مقرونة بشروحها فهو :  أما في االصطالح 

وتفسیر معانیها ، على أن تكون مرتبة ترتیبًا خاصًا ، إما على حروف الهجاء أو 

شتقاقها االموضوع ، والمعجم الكامل هو الذي یضم كل كلمة في اللغة مصحوبة بمعناها و 

  . )٣(ستعمالهااوطریقة نطقها وشواهد تبین مواضع 

جم) ترادف في االستعمال العربي الحدیث كلمة (قاموس) والكلمة األخیرة كلمة (مع

كانت اسمًا لذلك المعجم الذي أّلفه الفیروزآبادي بعنوان القاموس المحیط ، ولقد شاع 

فكلمة قاموس  استعماله ، فأصبح اسمه علمًا على ذلك الضرب من الكتب المرجعیة ،

ت الداللة اسمه ، فأصبحت بداللتها الجدیدة كانت تعني البحر وماء البحر ولكن تضمن

  . )٤(مرادفة لكلمة معجم

  

  

  

  

  

،  ١٩٦٩ =١٣٨٩دمشق  ١محمد أحمد عبد السمیع ، مطبعة مخیمر، ط / –المعاجم العربیة دراسة تحلیلیة .١ 

  . ١٥ ص

  " عجم " . . اللسان مادة٢

  . ٩ص  ، م١٩٧٥ =١٣٧٥جامعة الریاض ،  –لقاسمي ، الریاض ا د. علي –علم اللغة وصناعة المعجم  .٣

 ، م١٩٨٨ =١٤٠٨،  ٤ /ط دار الطباعة ، –حسین نصار ، القاهرة  د. –عجم العربي نشأته وتطوره مال .٤

١/١١ .  

  

  

٢٨ 



 ، بل أصبحت تأخذ فجاءةیقول شوقي ضیف : " لما كانت العلوم لم تظهر :  نشأته ب.

في الظهور رویدًا حتى تستوي على سوقها ، كان ذلك مدعاة في كثیر من األمر أن 

  . )١(لناس واضعوها المبكرون "تغمض نشأة بعض العلوم وأن یختلط على ا

لم یكن العرب أول من ابتكر التألیف بل سبقهم إلى ذلك اآلشوریون والصینیون 

، وقد سبق رجال الحدیث اللغویین في هذا المضمار ، فكان اإلمام  )٢(والیونان والهنود

البخاري صاحب الصحیح من رجال القرن الثالث للهجرة من رواد التألیف المعجمي، 

قد وضع كتابین في  )٣(لك أبو یعلي أحمد بن على المثني بن عبد العزیز البغويوكذ

  .   )٤(أسماء الصحابة سماهما  " المعجم الكبیر " و " المعجم الصغیر

لغة العرب ظلت دائرة على ألسنة العرب الناطقین بها حتى انقضاء القرن األول 

صنفات أو معاجم شأنها في ذلك الهجري دون أن ٌیغّیض لها أن تدّون في رسائل أو م

شأن سائر أوجه النشاط ، فكان مستهل العصر العباسي بدایة حركة التدوین الواسعة التي 

انطلقت على نحو رائع وشملت مختلف ضروب النتاج العلمي واألدبي في الشعر واللغة 

  . )٥(والتاریخ والسیرة والحدیث

ردات اللغة ، ولكن اقتصر الجمع على لقد اعتنى علماء اللغة أیام الخلیل بجمع مف

، وجمع آخرون ما یذكر ویؤنث أو ما  )٦(المفردات الصعبة المعاني لشرحها وتوضیحها

  یفرد ویثنى ویجمع من كلماته ، وقام البعض بجمع كل ما یتصل بصفات اإلنسان أو ما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ١٢ص  ، م١٩٧٩ ، ٤دار المعارف ، ط/ –شوقي ضیف ، القاهرة  –المدارس النحویة . ١

محمد علي الردیني ، مطبعة األمانة  تحقیق محمد بن السید حسن ، –دراسة معجمیة  –لى الصحاح الراموز ع. ٢

  . ١٠، ص م١٩٨٤ =١٤٠٥ ، ١/ط ، 

وتوفي  ٢١٠أحمد بن المثنى بن یحیى بن عیسى بن هالل التمیمي الموصلي ، أبو یعلى محدث وحافظ ولد سنة  .٣

  ]  ١/٥٧یر " و " معجم الصحابة" . [ هدیة العارفین:، صنف أجزاء في الحدیث " المسند الكب ٣٠٧سنة 

  . ٥٦ص  م ،٢٠٠٣،  ١خالد فهمي ، ط/  –تراث المعاجم الفقهیة في العربیة  .٤

مكتبة دار الشرق  ،  –د. عمر الرقاق ، سوریا  –مصادر التراث  العربي في اللغة والمعاجم واألدب والتراجم  .٥

  .١٣٣ص 

،  م١٩٥٦مكتبة الشباب ،  - عبد اهللا درویش ، القاهرة  –اء خاص بمعجم العین المعاجم العربیة مع اعتن. ٦

  المقدمة  .

  

٢٩ 



لك ، كما قام اآلخرون یتصل بصفات الحیوان أو النبات أو بالمطر واألنواء وما شابه ذ 

  .  )١(بالتألیف في الطبقات أو المواضع أو البلدان"

" لقد وجد اللغویون الغنى الفسیح من األلفاظ اللغویة التي تدور حول موضوع واحد ، 

فجمعوا األلفاظ التي تتصل بالنبات واألشجار والكأل واإلنسان ، والحیوان كالخیل والفرس 

  . )٢(عرب والدخیل واألعجمي وغیر ذلك "والحشرات كما كتبوا في الم

: استقت اللغة من مصادر كثیرة فحافظت على فصاحتها  مصادر جمع المادةج. 

  وسالمتها ویمكن حصرها في اآلتي :

: وقد ٌأعتبر في أعلى درجات الفصاحة وخیر ممثل للغة األدبیة المشتركة  القرآن الكریم*

یقول الفــراء : "  )٣(شهد به وقبلوا كل ما جاء فیه ، ولذلك وقفوا منه موقفًا موحدًا فٌأست

، كان أصح المصادر ؛ قال الراغب  )٤(والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر "

األصفهاني : " ألفاظ القرآن هي كالم العرب وزبدته ، وواسطته وكرائمه ، وعلیها اعتماد 

ٌحّذاٌق الشعر والبلغاء في نظمهم الفقهاء ، والحكماء في أحكامهم وحكمهم ، وٕالیها یفزع 

ونثرهم ، وما عدا األلفاظ المتفرعات عنها ، والمنتقاة منها هو باإلضافة إلیها كالقسور 

  . )٥(والنور وباإلضافة إلى أطایب الثمرة وكالحثالة والتبن بالنسبة إلى لبوب الحنطة... "

ن والنحاة كانوا یرفضون : فالمشهور بین الباحثین أن قدامى اللغویی الحدیث النبوي* 

  . )٦(االستشهاد بالحدیث في اللغة محتجین بأنه قد سمحت الروایة فیه بمعناه ال بلفظه

  

  

  

  

  

  

  

  

 م ،١٩٩٤هـ=١٤١٤،  ٢عدنان الخطیب ، مكتبة لبنان ، ط/ –المعجم العربي بین الماضي والحاضر .١ 

  .  ٣٥ص 

  . ١٣٥مصادر التراث العربي ، ص   .٢

  . ٨م ، ص ١٩٨٨،  ٦، ط/ أحمد مختار -البحث اللغوي عند العرب  .٣

  . ١/١٤أبو زكریا الفراء ، تحقیق محمد علي النجار ، الدار المصریة ،   –معاني القرآن  .٤

  . ٣. المفردات لألصفهاني ، ص ٥

  . ٩٧م ، ص ١٩٧٩،  ٢، رمضان عبد التواب ، ط/ العربیةفصول في فقه . ٦

  

الموثوق بصحته وجد الشعراء اهتمامًا كبیرًا عند  : الشعر الجاهلي أو اإلسالمي  *

لشاهد فیما اللغویین والنحاة العرب وُیعدُّ الدعامة األولى لهم حتى تخصصت كلمة ا

٣٠

 



تحتوي  بعد ، وأصبحت مقصورة على الشعراء فقط ولذلك نجد أن كتب الشواهد ال

  . )١(على غیر الشعر وال تهتم بما عداه 

: ممن لم یدخل اللحن إلى لغتهم ، ولم یختلطوا بالقبائل ، فلم  في البادیة أقوال العرب* 

  . )٢(یأخذوا عن حمیر ألنها من لغة مضر

  : )٣(تبع العلماء في جمع المادة مراحل عدةا:  دةد.مراحل جمع الما

: مرحلة جمع الكلمات كیفما اتفق ، فكانوا یرحلون إلى البادیة ویدونون ما  المرحلة األولى

  یسمعون بدون ترتیب .

: هي مرحلة جمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد ،  المرحلة الثانیة

لتي تبحث في موضوع واحد فأبو زید األنصاري ألّف وٌألفت في هذه المرحلة الكتب ا

كتابًاَ◌ في المطر وكتابًا في اللبن كما ألف األصمعي كتابًا في النخل والكرم وكتابًا في 

  النبات والشجر .

: هي مرحلة وضع المعاجم بحیث تشمل الكلمات العربیة على نحو  المرحلة الثالثة

  من الكلمات . خاص لیرجع إلیها من أراد البحث في كلمة

یقال : " لقد ترك السلف من التراث اللغوي ما یحق لنا أن نفخر بكنوزه ألن بقایاه التي 

أبقى علیها الدهر ونسیتها الحوادث ، قد ال یوجد نظیرها عند أمة من األمم ، أو في لغة 

  . )٤(من اللغات "

ومجهود عظیم ،  واسع عویقال : " إن المعجمات القدیمة غزیرة المادة ، تؤذن باطال

ولها قیمة تاریخیة ال تنكر ، وستبقى معینًا ال ینضب في بیان األصول للكلمات وشرح 

  .  )٥(المفردات الغریبة والعبارات الغامضة "

  

  

  

  

  

  . ٤٣البحث اللغوي عند العرب ، ص . ١

  . ٢٥٥ ص م ،١٩٧٩،  ٩ /أحمد أمین ، مكتبة النهضة المصریة ، ط  –سالم ضحى اإل . ٢

  . ١٨ص  ، م١٩٨٣،  ١/ط د. عزیزه بابتي ، –من تاریخ العربیة جمع وتنسیق  .٣

أبو الطیب عبد الواحد بن علي  اللغوي  ، قدم له وحققه  -شجرة الدر في تداخل الكالم بالمعاني المختلفة  .٤

  . ١٣ص،  ٢ /دار المعارف ، ط –مصر  محمد عبد الجواد ،

 م ، القاهرة ،١٩٦٣ ، مجلة مجمع اللغة العربیة إبراهیم مدكور ، "المعجم العربي في القرن العشرین . " ٥

  . ٧، ص  ١٦العدد 

٣١ 



یقول د. إبراهیم یوسف السید : " نحن إذا استعرضنا جهود مؤلفي المعاجم العربیة نرى 

تؤسس على جهود من سبقوهم من علماء اللغة  كانت –على عظیم فضلهم فیها  –أنها 

  . )١(من أمثال أبي زید ومن في طبقته "

تتالى بعد القرن الرابع للهجرة تألیف المعاجم في أغراض علمیة شتى حتى یكاد أن   

  یكون حصر ما ٌألف منها من الصعوبة بمكان كبیر .

ت اللغة في المعجمات وعلماء العربیة الذین ابتدعوا فكرة ( المعجم ) ودونوا مفردا

العدیدة التي ألفوها ، لم یطلق أي واحد منهم على مؤلفه اسم معجم بل اختار كل واحد 

 )٣(على معجمه " الجمهرة " ، وكذلك نجد الفارابي )٢(اسمًا خاصًا بمعجمه فأطلق ابن درید

ى هؤالء سماه " تهذیب اللغة " ، وباإلضافة إل )٤(سماه " دیوان األدب " وأیضًا األزهري

  الجوهري الذي سماه " تاج اللغة وصحاح العربیة " .

  :  )٥(هنالك ثالثة أسس لها أثر في تطور المعاجم  هـ.

هو النظام الذي ٌرتبت على هداه مواد المعجم واختیار الترتیب الهجائي  األساس األول

  قاعدة له .

اللغویة بعد تغییر التي دار حولها تطور المعجم هو حصر مشتقات المادة   ثاني األسس

  مواضع حروفها وهو ما یعرف (باالشتقاق األكبر) .

  هو عدد الحروف التي یتكون منها بناء المادة . وثالثها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م ١٩٨٠،  ١د. إبراهیم یوسف السید ، جامعة الریاض ، ط/  –أبو زید األنصاري وأثره في دراسة اللغة . ١

  . ١٥٦، ص 

هـ ، كان عالمًا باللغة وأشعار ٢٢٣بكر محمد بن الحسن بن درید بن عتاهیة األزدي ، ولد سنة  أبو. ٢

  ] . ٨٥العرب ، من مصنفاته كتاب " الجمهرة " و " االشتقاق " . [الفهرست : 

" ، وشرح  "أبیات اإلعراب" ، صنف  ٣٥٠إسحاق بن إبراهیم الفارابي ، أبو إبراهیم الحنفي ، توفي سنة  . ٣

  ] .   ١/١٩٩في اللغة . [ هدیة العارفین  " دیوان األدب" وله  " أدب الكاتب البن قتیبة

 ٣٧٠محمد بن أحمد بن األزهر بن طلحة بن نوح بن األزهر ، أبو منصور اللغوي األدیب ، توفي سنة   .٤

  ].٥/٢٣٢١األدباء :هـ ، صنف كتاب " التهذیب في اللغة " و كتاب "التقریب" في التفسیر . [معجم 

  . ١٨عبد اهللا درویش ، ص  –المعاجم العربیة  .٥ 

  

  

٣٢ 



لقد مّیز العرب القدماء بین أنواع المعاجم ، خاصة بین المعاجم اللغویة والمعاجم 

  . )١(آلثار والمصطلحاتالمتخصصة أو المعلمات التي ترصد األشیاء كاألعالم وا

  المعاجم اللغویة :  . و

  تنقسم إلى قسمین :

  معاجم األلفاظ .  *

  معاجم المعاني .  *

: یقصد بها تلك المعاجم التي تعالج اللفظة وتضبطها وتبین أصلها ،  معاجم األلفاظ. ١

ومشتقاتها ، وتشرح مدلولها ، وتتخذ لها نهجًا خاصًا في ترتیب األلفاظ معتمدًة على 

  . )٢(رتیب الهجائيالت

  : فوائدها

ضبط األلفاظ ، واالطالع على تطور معاني المفردات من عصر إلى عصر،   

والكشف عن أعالم األشخاص والقبائل وضبطها وتحقیق كثیر من الشواهد والروایات 

  . )٣(المتضاربة

لقد جرى جمع ألفاظ اللغة على ثالث مراحل ، وقد سبق ذكرها ، ویبدو أن اللغویین 

د سبقوا إلى المعاجم المبوبة قبل أن یسبقوا إلى المعاجم المجنسة كما یقول األستاذ محمد ق

عبد الجواد : " ألن هذا أبسط أنواع الجمع ، وهذا أمر طبیعي دعت إلیه الحاجة والخوف 

من ضیاع اللغة ، وهو من السهولة بحیث ال یحتاج إلى الحفظ واإللمام بأطراف الموضوع 

  . )٤(زائه ومسمیاتها ..... " للوقوف على أج

فالخلیل بن أحمد أول من افتتح هذا المجال ، فكان رائده حین رتب معجمه على 

  . )٥(حسب نظام المخارج ، كذلك نجد الكثیر الذي سار على نهجه

  

  

  

  

  

  . ٩ ص م ،١٩٨٧،  ١/إبراهیم بن مراد ، دار الغرب اإلسالمي ، ط –) دراسات في المعجم العربي ١(

  . ١٨ص  عبد السمیع ، –) المعاجم العربیة ٢(

  ) الموضع السابق .٣(

  . ١٣ ص ) شجرة الدر ،٤(

مؤسسة البالغ ،  –إعداد الشیخ محمد بكائي ، بیروت  –لیل فقه اللغة وسر العربیة للثعالبي ) معجم ود٥(

  . ٩ ص م ،١٩٨٨ = هـ١٤٢٩،  ٢ /ط

  

٣٣ 



ویبدو للباحثة مما سبق أن لمعاجم األلفاظ فوائد جمة ال سبیل لحصرها وٕاحصائها 

هذه المعاجم ؛ إذًا معجمات األلفاظ هي معجمات جامعة ترمي إلى شرح یعرفها المتمرس ب

معاني المفردات بعد ترتیبها ترتیبًا خاصًا ، ُیسِهل على من یرید الوقوف على معنى كلمة 

أن یرجع إلیها في مواطنها ، وهي مرتبة على حسب الحروف الهجائیة لتدل الباحث على 

  ة .مطلبه بسهولة كالصحاح وأساس البالغ

: هي بخالف معاجم األلفاظ تفید مبتدئًا في إیجاد لفظ لمعنى من  معاجم المعاني. ٢

المعاني ، وتكمن أهمیتها بالنسبة لممارسي الكتابة أو الشعر أو الخطابة أو الترجمة أو 

  . )١(البحث العلمي

ل : أما مراحل وضع هذه المعاجم فقد بدأت بتألیف رسائل صغیرة یستقل ك مراحل الجمع

منها بألفاظ معنى أو جنس من أجناس النبات أو الحیوان مثل كتاب المطر ، وكتاب اللبن 

، وكتاب اإلبل ، وتلیها مرحلة تألیف كتب أوسع حجمًا وموضوعًا من الرسائل السابقة ، 

فهي كتب جامعة لعدد كبیر من األبواب والمعاني ، ولكنها ال تبلغ درجة المعاجم في 

ابن السكیت أول من أّلف في هذا الموضوع ، وله كتاب معروف باسم استیعابها ، ولعل 

  (كتاب األلفاظ) .

أما المرحلة الختامیة فهي مرحلة تألیف معاجم المعاني ، وأشهر الكتب التي تمثل   

  . )٢(هذه المرحلة فهي " فقه اللغة للثعالبي " و "المخصص " البن سیده

ت أن تمتد إلى كل فروع المعرفة العلمیة أما بالنسبة للمعاجم المتخصصة فقد أوشك

الحدیثة ، وتبارى فیها مؤلفون من سوریا ولبنان ومصر لم یأتوا من أوساط اللغویین وٕانما 

  هم في الغالب متخصصون ، أضافوا إلى اختصاصهم العلمي معرفة وافیة 

  . )٣(باللغة

، ومعجم ومن بین هذه المعاجم معجم المصطلحات الحدیثة في الطب والتشریح 

عن دائرة التدریب المهني للقوات المسلحة ، المعجم العسكري  المصطلحات الفنیة الصادر

  . )٤(والموسوعة في علوم الطبیعة

  

  

  

  . ١٨عبد السمیع ، ص –المعاجم العربیة  .١

  . ٦٩ - ٥٣ص  حركة التألیف عند العرب ، .٢

  . ١٢ص  م ،١٩٨٣،  ١وار ، ط/ ، دار الح هادي العلوي –المعجم العربي الجدید المقدمة  .٣

  الموضع السابق .  .٤

  

  ٣٤ 



إن مؤلفي المعجمات األوائل رواد التألیف المعجمي في اللغة  : ز. المدارس وخصائصها

 .)١(د المعجم العربيالعربیة ومعاجمهم الطالئع األولى وهي التي وضعت كل قواع

هناك نقاط التقاء كثیرة بین الرواد ، ولكن لكٍل منهم سماته وخصائصه وكذلك   

المدارس المعجمیة تلتقي في بعض النقاط وتختلف في بعضها، فالمدارس المعجمیة أربعة 

فقد وجدت خالل ثالثة قرون ؛ ابتداء من القرن الثاني للهجرة حتى أواخر القرن الرابع 

  . للهجرة

  مدرسة الخلیل .   *

  مدرسة أبي عبید .  *

  مدرسة الجوهري .  *

  . )٢(مدرسة البرمكي  * 

: أول مدرسة عرفتها العربیة في تاریخ المعجم العربي ، قد أسسها الخلیل  مدرسة الخلیل

بن أحمد ، وأحرز بها قصب السبق في التألیف المعجمي ، والخلیل إمام هذه المدرسة 

ن العرب ، ویقصد منها جمع الكلمات المكونة من حروف واحدة تحت وأیضًا إمام المعجمی

  . )٣(نطاق واحد مالحظًا وصفها تحت أول الحروف في الترتیب الهجائي

  وقد تفرعت هذه المدرسة إلى شعبتین :

: وتنسـب للخلیل في العیـن والتزمـها األزهـري في"التهذیب"  شعبة التقلیبات الصوتیة

  في"البارع" )٥(في "المحیط" وأبو علي القالي )٤(والصاحب بن عباد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ٩٢ ص الصحاح ، . الراموز على١

. محمد بن تمیم أبو المعالي البرمكي ، اللغوي له كتاٌب كبیٌر سماه " المنتقى في اللغة " منقوٌل من كتاب ٢

  ] . ١٨/٣٤الصحاح للجوهري وزاد فیه أشیاء قلیلة . [ معجم األدباء :

  .٩٥ص الصحاح ،  الراموز على . ٣

هـ ، كاتب وأدیب ٣٢٦العباس بن عباد بن أحمد الطالقاني، ولد سنة بن أبو القاسم إسماعیل بن عباد  .٤

  . هـ٣٨٥توفي سنة  "التذكرة في األصول الخمسة  "وفصیح و شاعر و بلیغ ، من مصنفاته 

  ] .١/٢٣٠وفیات ال[ 

بن عیسى القالي ، أبو علي كان أحفظ أهل زمانه للغة والشعر ن إسماعیل بن القاسم بن عیذون بن هارو  .٥

، توفي سنة  "البارع في اللغة و" "المقصور والممدود  "الجمیلة منها التصانیف وله  ونحو البصریین ،

 ] .١/٢٢٨:الوفیات. [ ٣٥٦

  

٣٥ 



  في "مختصر العین" وابن سیده في "المحكم" . )١(والزبیدي 

: وقد أرسى دعائمها ابن درید في "الجمهرة " وابن فارس في "  شعبة التقلیبات الهجائیة

 المقاییس" و "المجمل" .

في كل دقیقة من دقائق منهجه ، بل  لم یكن هؤالء الرواد مقلدین ولم یتبعوا الخلیل

  . )٢(خالفوه في بعضها وأضافوا إلى طریقة الخلیل أشیاء جدیدة 

وعورة الطریق لمن یرید أن  –باستثناء معجم ابن فارس  –لعل أهم عیوب هذه المدرسة 

یتنقل في ربوعها ، وصدِّها الشادي عن منهلها كل الصدود ، وٕاجهادها العالم المتمكن 

  صدها مسترشدًا مستفیدًا .الذي یق

: وهي تنسب إلى أحد أئمة اللغة واألدب أبي عبید القاسم بن سالم ،  مدرسة أبي عبید

لقد بنى المعجم على المعاني والموضوعات وذلك بعقد أبواب وفصول للمسمیات التي 

اللغوي تتشابه في المعنى أو تتقارب ، وطریقته هذه من ٌأولى المراحل التي بدأ بها التألیف 

، ولكن بدأ كتبًا صغیرة ، وفّضل أبو عبید أن یجمع أشتات هذه الموضوعات والمعاني في 

كتاب كبیر یضم أكثر من ثالثین كتبًا مثل : خلق اإلنسان ، والنساء ، واللباس ، والطعام 

... وبهذا قد فتح للناس بابًا في التألیف اللغوي والمعجمي لم یكن مطروقًا ، فتابعه ابن 

  ده في  ( المخصص ) . سی

أما عیوب هذه المدرسة فإن كثیرًا من األلفاظ تأتي لمعان كثیرة ، والباحث ال یعرف 

  في أي األبواب ذكر مطلبه وهذا مما یصِعب على الباحث الحصول على

  مبتغاه .

: وهي تنسب إلى اإلمام الجوهري الذي ابتكر في التألیف المعجمي  مدرسة الجوهري

للغة إلى الباحثین ، ویسر لهم السبیل إلى الكلمة التي یقصدونها فرتب المواد منهجًا قّرب ا

على حروف المعجم بآخر الكلمة ثم النظر إلى حروف الهجاء عند ترتیب الفصول األولى 

  .)٣(، وسمى األول بابًا والثاني فصًال 

  

  

  

ألف في النحو كتابًا سماه " محمد بن الحسن الزبیدي األندلسي ، أبو بكر من األئمة في اللغة العربیة ،   .١

] ٣/١٠٨الرواة :  ههـ . [ إنبا٣٨٠الواضح " ، وجمع كتابًا في األبنیة ، وله شعر جمیل ، توفي قریبًا من 

.  

  . ٩٢الصحاح ، ص . الراموز على ٢

  . ٩٨المرجع السابق ،  ص .٣

  

٣٦ 



میم ویقصد فالبحث في الصحاح في كرم وأكرم وتكرم ومكرم یقتضي أن یفتح باب ال

فصل الكاف ، وٌیعدٌّ الصحاح للجوهري أشهر معالم هذه المدرسة وقد إتبع هذه المدرسة 

الفیروزآبادي في قاموسه ، وابن منظور في " لسان العرب " والزبیدي في " تاج العروس "  

واإلمام " الصاغاني " في معجمه" التكملة والذیل والصلة " و " مجمع البحرین " و " 

  . )١("العباب 

: هي المدرسة التي اتخذت ترتیب المعجم على الحروف الهجائیة مبتدئة مدرسة البرمكي

بالهمزة منتهیة بالیاء مع مراعاة الحرف الثاني والثالث والرابع ، ورائد هذه المدرسة إمام 

ولكنه لم یراع في الترتیب إال الحرف األول وأهمل ما  )٢(اللغة العربیة أبو عمرو الشیباني

داه ، ولقد نسبت إلى البرمكي ألنه أحكم نظامها فقد نظر إلى الحرف الذي تبتديء به ع

الكلمة ، وراعى الحرف الثاني إذا كان اللفظ ثالثیًا والثالث إذا كان رباعیًا والرابع إذا كان 

 خماسیًا .

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  . ١٠٧ – ٩٩. الراموز على الصحاح ، ص ١

النحوي اللغوي وهو من رمادة الكوفة ونزل إلى بغداد وهو من  یباني ،أبو عمرو إسحاق بن مرار الش .٢

 الموالي ، وجاور شیبان للتأدب فیها فنسب إلیها ، وكان من األئمة األعالم في فنونه وهي اللغة والشعر ،

هـ . ٢٠٦، له مصنفات عدیدة منها " كتاب الجیم " ، توفي سنة  ن كثیر الحدیث كثیر السماع وثقةوكا

  ] .١/٢٠٧وفیات :[ال

 

٣٧ 



  الثانيالمبحث    

  الفعل وزمنه

ة العربیة ، ألهمیته في التعبیر عن النشاط وكل ما یأخذ الفعل مكانًا مهمًا في اللغ

تموج به الحیاة من أحداث وشؤون من بین أجزاء الجملة ؛ ألهمیة وظیفته فیها من حیث 

 هو الكلمة المعبرة والمؤدیة ألهم معنى في الجملة .

نال الفعل اهتمام القدماء والمحدثین من أهل اللغة على السواء ، وٕان اختلف منهج 

ول ، وكان القدماء یرون أن الفعل هو صاحب العمل ، فهو الذي یرفع فاعًال وینصب التنا

  . )١(مفعوًال وأنه یعمل أینما كان موقعه متقدمًا أو متأخر ، ظاهـرًا أو مقـدراً 

   د ال د ادء

  أقوال القدماء تقریبًا تدور حول محورین أساسیین هما :

  داللة الفعل على الحدث .  -

  اللة الفعل على الزمن .د  -

فیما بینهم بشأن زمن الفعل ، حیث یعرف سیبویه  –بصورة واضحة  –لكن اختلفوا 

الفعل بقوله : " وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األسماء وبنیت لما مضى ، ولما 

، فقد قسم الفعل باعتبار الزمن إلى ماض )٢(یكون ولم یقع ، وما هو كائن لم ینقطع "

  ضارع وأمر .وم

لم یكن سیبویه أول من آثار هذه القضیة ، ولعلها لقاح جهود النحاة الذین سبقوه ولكن 

الذین أتوا من بعده لم یخالفوه كثیرًا في التقسیم ، فإن بناء " فعل " دلیل على الحدث وقع 

"  فیما مضى من الزمان ، وأن بناء " یفعل " یصلح للحال كما یصلح لالستقبال ، وبناء

  أفعل " یصلح لالستقبال ، فهو بذلك قد قسمه إلى ثالثة أقسام ، الماضي

  

  

  

محمد محي الدین عبد  اإلمام الشیخ أبو البركات األنباري النحوي ، تحقیق – اإلنصاف في مسائل الخالف. ١

  . ١١٥ صم ، ١٩٨٧ =١٤٠٧المكتبة العصریة ،  –،  لبنان  الحمید

  . ١/١٢الكتاب ،  .٢

 

  

والمضارع واألمر مؤكدًا وظائفه الصرفیة التي یمتاز بها وهي داللته على الحدث مقترنًا 

  . )١(بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل

٣٨

 



تران هذا في حین أن الكوفیین وٕان اتفقوا مع البصریین على داللة الفعل على اق

الحدث بزمان ، إال أنهم اختلفوا مع البصریین في تحدید هذا الزمن فقد أبعد الكوفیون 

"والفعل ما )٣(، یظهر هذا من قول الزجاجي )٢(األمر ولم یجعلوه قسیمًا للماضي والمستقبل

  دل على حدث وزمان ماض أو مستقبل نحو قام یقوم ، قعد یقعد ، وما أشبه

  .) ٤(ذلك"

فیقول: " الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترنًا بأحد األزمنة  )٥(جبأما ابن الحا

  . )٦(الثالثة بحیث یكون ذلك الزمان المعین مدلول لفظ واحد بالوضع األصلي"

  ، )٧(وكذلك نجد ابن جني قد قسم األفعال بأقسام الزمان إلى ماٍض وحاضر ومستقبل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، تحقیق محمد محي الدین  إلى ألفیة ابن مالك لكبن مالك المسمى المنهج السااشرح األشموني على ألفیة  . ١

  . ١/٢٧،  ١٩٧٠، ٣ط/ عبد الحمید ، مكتبة النهضة ،

 يمصطفى الباب –تألیف محمد بن محمد الرعیني ، القاهرة  –الكواكب الدریة في شرح متممة األجرومیة . ٢

  . ١/٩ ، م١٩٣٣ ،٢ /الحلبي ، ط

الجمل في كان إمامًا في علم النحو ، وصنف "   أبو القاسم ،البغدادي  عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي .٣

  ] .٣/١١٣وفیات:ال.[ هـ ٧٣، توفي سنة  "النحو 

 –، بیروت  علي توفیق الحمد حقیقأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، ت -الجمل في النحو . ٤

  . ٨ - ٧ ص ،م ١٩٨٤هـ= ١٤٠٤،    ٢ط/  ، مؤسسة الرسالة

بي بكر بن یونس الدوني المصري ، أبو عمرو الفقیه المالكي المعروف بابن الحاجب والملقب . عثمان بن أ٥

، صنف مختصرًا في مذهبه  ٥٧٠جمال الدین ، برع في العربیة والقراءات ، وكان مولده في آخر سنة 

" ، وصنف في  ومقدمة وجیزة في النحو وسماها " الكافیة " وأخرى مثلها في التصــریف وسمـاها " الشافیة 

  ] .٣/٢١٧وفیات:ال[  .هـ٦٤٦أصول الفقه ، توفي سنة 

عبد حقیق ت بن الحاجب ،ااإلمام جالل الدین أبي عمر عثمان بن عمر المعروف ب –الكافیة في النحو .  ٦

  . ١/٢٥م ، ٢٠٠٠، ١/العال سالم مكرم ، عالم الكتب ، ط

  عالم الكتب ، –صلي ، تحقیق حامد المؤمن ، بیروت أبو الفتح عثمان بن جني المو  –اللمع في العربیة .  ٧

  . ٩١، ص  ١٩٨٥،  ٢ط/ 

 

٣٩ 

قد قسموا زمن الفعل إلى ماض وحاضر ومستقبل وأنكر قوم  وأیضًا نجد كثیرًا من النحاة

  . )١(فعل الحال



وباإلضافة إلى ذلك ذكر في شرح الجمل أن األفعال ثالثة " ماض "  و " مستقبل " 

  . )٢(" یسمى الدائم " فعل حال و "

ونجد من القدماء من یقسم الفعل على أساس فلسفي ویظهر ذلك جلیًا في كالم ابن 

ي شرح المفصل حیث قال : " لما كانت األفعال مساوقة للزمان ، والزمان من ف )٣(یعیش

مقومات األفعال ، توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه ، انقسمت بأقسام الزمان ، ولما 

كان ماضیًا وحاضرًا ومستقبًال ، وذلك من قبل أن األزمنة حركات الفلك فمنها حركات 

حركة تفصل بین الماضیة واآلتیة كانت األفعال مضت ومنها حركات لم تأت ، ومنها 

 .  )٤(كذلك : ماض، ومستقبل ، وحاضر " 

   د ال د ادن

على الرغم من اتفاقهم مع القدماء على داللة الفعل على الحدث المقترن بزمان وأن 

 داللة الحدث تأتي من اشتراكه مع مصدره في مادة واحدة ، ألن المصدر اسم الحدث إال

أنهم فصلوا في مسألة الزمن على أساس لغوي ، بعیدًا عن المنهج الفلسفي الذي سار علیه 

القدماء فمیزوا بین ثالثة أنواع من الزمن ، الزمن اللغوي ، والزمن الفلسفي ، والزمن 

  . )٥(الفلكي

كما أبدوا مالحظات قیمة في زمن الصیغة الفعلیة على مستوى اإلفراد وزمنها على 

  : )٦(التركیب كما میزوا بین نوعین من زمن الصیغة الفعلیةمستوى 

  

  

  

  

  

  

  

الزمن الصرفي : هو وظیفة صیغة الفعل مفردة خارج السیاق ، "فعل" للماضي، "یفعل"  -

  

  .  ٨٦أبو القاسم الزجاجي ، تحقیق مازن المبارك ، دار النفائس ، ص  –. اإلیضاح في علل النحو ١

اإلمام محمد بن عبد اهللا جمال بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا بن هشام  –.  شرح جمل الزجاجي ٢

  . ١٠٤، ص  ١٩٨٥=  ١٤٠٥اري ، تحقیق علي محمد عیسى ، األنص

عیش بن علي بن یعیش بن أبي السرایا محمد بن علي بن المفضل ، موفق الدین أبو البقاء المشهور بابن ی .٣

یعیش ، من كبار أئمة العربیة ، ماهر في النحو والتصریف ، ولد بحلب ومات فیها ، له من التصانیف " 

  ] ٢/٣١٥ابن جني " . [ البغیة : تصریفالمفصل" و " شرح 

  . ٧/٤شرح المفصل ،  .٤

  . ١٠ ص  ، م١٩٨٦الهیئة المصریة العامة ،  –د. یوسف مالك المطلبي ، القاهرة  –لزمن واللغة . ا٥

  . ٢٤١ص  اللغة العربیة معناها ومبناها ، . ٦

٤٠

  للمضارع، "أفعل" لألمر .
  

 



  

الزمن النحوي : وظیفة في السیاق یؤدیها الفعل أو الصفة أو ما نقل إلى الفعل من  -

  خرى للكلم كالمصادر والخوالف .األقسام األ

ل اا  ًأو   

:الفعل الماضي ما دل على حدث وزمان ماٍض ، وقیل ما دل على  تعریفه عند النحاة

  . )١(التكلم حدوث شيء قبل زمن

وقد عرفه ابن جني بأنه : " ما قرن به الماضي من األزمنة نحو قولك قام أمس ، 

  . )٢(وقعد أول أمس "

  : )٣(خصائصه

  أنه یدل على حدث حتمي ، وهذا في الغالب األعم . -

  أن كل بناء یعبر عن جهة فهم الحدث . -

  : )٤(السیاق

  أن یتعین معناه للمضي وهو الغالب . -

  أن ینصرف إلى الحال وذلك إذا قصد به اإلنشاء كبعت واشتریت . -

   لك .أن ینصرف إلى االستقبال وذلك إذا اقتضى طلبًا نحو : غفر اهللا -

  أن یحتمل االستقبال والمضّي ، إذا وقع بعد همزة التسویة نحو قوله تعالى -

  ٌُیْؤِمُنونَ  الَ  تُْنِذْرُهمْ  َلمْ  َأمْ  َأَأْنَذْرَتُهمْ  َعَلْیِهمْ  َسَواء )االستقبال نحو قوله تعالى : )٥ ،  َِّإن 

  .  )٦( َغْیَرَها ُجُلوًدا َبدَّْلَناُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  َنِضَجتْ  َماُكلَّ  َناًرا ُنْصِلیِهمْ  َسْوفَ  ِبآَیاِتَنا َكَفُروا الَِّذینَ 

  

  

  

  

  

  

  

)١( .  

  . ١/٥٩شرح األشموني ،  .١

  . ١٠٨. اللمع في العربیة ، ص ٢

 هـ ، ص١٤٠٤=  ١دار أمیة ، ط/ –الریاض  –د. كمال إبراهیم بدري  –الزمن في النحو العربي .  ٣

١١٤ .  

الجوامع ، تحقیق عبد السالم محمد هارون وعبد العال سالم ، دار جمع همع الهوامع في شرح  . ٤

  . ١/٢٤،  ١٩٧٥هـ = ١٣٩٤سنة  البحوث العلمیة ، 

  . ٦.  البقرة ، ٥

  . ٥٦ النساء ، . ٦

  

٤١ 



  الماضي یبنى على الفتح إذا لم یتصل به شيء .  -

  یبنى على الضم إذا اتصل به واو جماعة .  -

  یبنى على السكون إذا اتصل به ضمیر رفع متحرك.  -

  : )٢(عالماته

  اكنة كقامت وقعدت .یقبل تاء التأنیث الس  

   ً ال ارع 

:معنى المضارعة في اللغة : المشابهة ، مشتقة من الضرع ، كأن كًال من  تعریفه

الشبیهین ارتضعا من ضرع واحد فهما إخوان رضاعًا لذا سمي المضارع مضارعًا 

  .   )٣(لمشابهته لالسم المصوغ للفاعل من جهتي اللفظ والمعنى

السامرائي :" تسمیة المضارع ال ُتشیر إلى زمن معین وٕانما تشیر إلى شبه  یقول إبراهیم

هذا باالسم ، وتأتي مضارعته لالسم من ناحیة حركة آخره ، ثم إنهم حین أرادوا أن یدلوا 

والفعل المضارع هو ما دل  ، ) ٤(على زمن هذه الصیغة أشاروا إلى الحال واالستقبال ....."

  . )٥(مني الحال واالستقبال  على معنى مقترن بأحد ز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  ١/٦١. شرح األشموني ، ١

تاج الدین محمد بن أحمد اإلسفراییني ، دراسة وتحقیق بهاء الدین عبد الهادي عبد الرحمن  –.  لباب اإلعراب ٢

  . ١٤٧، ص  ١٩٨٤هـ = ١٤٠٥،  ١، ط/ 

سى البابي خالد بن عبد اهللا األزهري ، دار إحیاء الكتب ، عی –.  ینظر: شرح التصریح على التوضیح ٣

، أما من جهة اللفظ فلجریانه علیه في الحركات والسكنات وعدد الحروف مطلقًا  ١/٤٤،  ١الحلبي ، ط/

  وفي تعیین الحروف األصول والزوائد ، وأما من جهة المعنى فألن كل منهما یأتي بمعنى الحال واالستقبال. 

  .٥٢، ص ١٩٨٣ ، ٣إبراهیم السامرائي ، بیروت ،ط/ –فقه اللغة المقارن .  ٤

  . ١١. الكواكب الدریة ص ٥

  

 

٤٢ 



  : )١(زمنه

  أحدهما : أن یترجح فیه الحال ، وذلك إذا كان مجردًا .  -

  الثاني : أن یتعین فیه الحال ، وذلك إذا اقترن بـ (اآلن) وما في معناها  -

  (كالحین) .

كان معموًال الثالث : أن یتعین فیه االستقبال وذلك إذا اقترن بظرف مستقبل سواًء   -

  به أو مضافًا إلیه نحو : أزورك إذ تزورني .

  الرابع : أن ینصرف معناه إلى المضي ، وذلك إذا اقترن بـ (لم) أو(لما) .  -

  : حاالته

، أما بناؤه فال بدَّ من الوقوف علیه  )٢(هو معرب باتفاق النحاة وعلة إعرابه مشابهته لالسم

عند توكید الفعل المضارع بإحدى نوني التوكید لكي تتم الفائدة فهو مبني على الفتح 

  . )٣(الخفیفة أو الثقیلة ، وٕاذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون

    ًل ار 

طلب فعل شيء ، وال یسمى أمرًا إال إن كان صادرًا ممن هو أعلى درجة إلى  تعریفه :

عاء " ، وٕان كان من مساٍو من هو أقل درجة منه ، فإن كان من أدنى ألعلى سمي " د

  إلى نظیره سمي " التماسًا " 

ویعرفه الزمخشري بأنه : " هو الذي على طریقة المضارع للفاعل المخاطب ال 

  .   )٤(یخالف بصیغته صیغته ، إال أن تنزع الزائد فیما أوله متحرك "

  : )٥(صیغه

  صیغة فعل األمر الصریح هي " افعْل" وهي الصیغة األصلیة . -

  صیغة الم الطلب الجازمة المختصة بالدخول على المضارع ، وهذه ملحقة بتلك، -

  

  

  

  

  

  

  . ١/٢٧شرح األشموني ،  .١

محمد بن منصور العقیلي الهمذاني ، تحقیق محمد محي الدین  -شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك .٢

  . ٣٨ص ،  ٣ط/عبد الحمید ، 

بد اهللا جمال الدین بن اإلمام أبو محمد ع – ومعه عدة السالك أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك .٣

 ٨بیروت ، ط/ –هشام األنصاري ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، دار إحیاء التراث العربي 

 ،١/٣٧،  ١٩٨٦=  ١٤٠٦ .  

   ٢٤٦ینظر المفصل ، ص  . ٤

  .  ٣/٩٦٣شرح المفصل ،  . ٥

  

٤٣ 



وتسمى (الم األمر) وٕان كان األمر بهاء من النظیر إلى النظیر قیل له التماس وٕان  

  كان من األدنى لألعلى قیل دعاء .

  : )١(عالماته

  داللته على الطلب . -

  قبوله یاء المخاطبة . -

  : )٢(حاالته

  حكم األمر بناؤه على ما یجزم به مضارعه . -

  ویبنى على السكون إذا لم یتصل به شئ ، أو اتصلت به نون النسوة . -

  ویبنى على حذف حرف العلة إن كان معتًال . -

ویبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف االثنین أو واو الجماعة أو یاء المؤنثة  -

  المخاطبة .

ثة أن الفعل في اللغة العربیة ینقسم إلى ماض ومضارع وأمر ، ومما سبق یبدو للباح

فالماضي حین حاول النحاة تقسیم الفعل في العربیة لم یلتبس علیهم ألنه حدث ووقع 

ومضى وصیغته معروفة ، أما المضارع فما بین الحال واالستقبال ، وأما األمر فهو دعوة 

  فعل أو نهي عن فعل . إلى فعل أو طلب لفعل أو أمر بفعل ، أو حض على

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  . ٣٠٤ص اإلنصاف في مسائل الخالف ،  . ١

  .١/٦٢شرح األشموني ،  . ٢

 

 

 
٤٤ 



 
 
 
 
 

  الثالث الفصل

 ألفاظ الليل والنهار
  

  ظ اأ  ولث اا وأ. ووأ  

 ر وظ اأ  ث ااطوا و .  

 ال وأظ اأ  ثث ا وطوا .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المبحث األول   

  وطوائفه ئهاالصبح وأمس ألفاظ

ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَیاًء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدََّرُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُموا َعَدَد قال تعالى : 

ُل اَآلَیاِت ِلَقْوٍم َیْعَلُمونَ  فبالشمس ) ١(السِِّنیَن َواْلِحَساَب َما َخَلَق اُهللا َذِلَك ِإالَّ ِباْلَحقِّ ُیَفصِّ

وبسیر القمر تعرف الشهور واألعوام ، ولقد بّین القرآن الكریم أّن الزمن  تعرف األیام ،

  یتمخض عن سباحة الشمس واألرض والقمر في هذا الكون ، ویقول اهللا تعالى

 اْلَعِلیمِ  اْلَعِزیزِ  َتْقِدیرُ  َذِلكَ  لََّها ِلُمْسَتَقرٍّ  َتْجِري َوالشَّْمُس )؛ فبّین اهللا سبحانه وتعالى أّن  )٢

اب األیام والشهور والسنین واألزمنة على النحو الذي نراه الیوم قدیم ِقدم السماوات حس

واألرض ، وستتناول الباحثة في هذا المبحث وما یلیه دراسة أللفاظ الزمان مبتدئة بألفاظ 

  الصبح وأبوابه .

في : سفرت المرأة سفورًا إذا كشفت وجهها ، وأسفر الصبح : أضاء . وخرجوا  . اإلسفار١

  . )٣(الّسَفِر : أي في بیاض الفجر

ْسِفَرةٌ  َیْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ  سفر الصبح وأسفر : أضاء وذلك نحو قوله تعالى    قال) ٤( مُّ

  . )٥(الفراء : أي مشرقة ومضیئة

 ِبُنورِ  اَألْرُض  َوَأْشَرَقتِ : أشرق وجه فالن وتألأل حسنًا من الفرح ، قال تعالى  . اإلشراق٢

أي أضاءت . وشرقت الشمس شروقًا إذا طلعت ، وأشرق القوم : صاروا في  )٦( َربَِّها

  . )٧(وقت شروق الشمس ، والشروق : عكس الغروب

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  . ٥ ،یونس . ١

  . ٣٨ ،یس   .٢

  . اللسان ، " سفر " .٣

  . ٣٨ ، بسع  .٤

هـ = ١٤٠٣،  ٢محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان األندلسي الغرناطي ، دار الفكر ، ط /  –البحر المحیط . ٥

  . ٨/٤٢٦ م ،١٩٨٣

  . ٦٩. الزمر، ٦

حسین محمد محمد شرف و د. محمد  سطي ، تحقیقعثمان سعید بن محمد المعافري السرق بوأ –األفعال . ٧

  . ٣٤٢/ ٢م ، ١٩٧٨= ١٣٩٨الهیئة العامة لشئون المطابع األمیریة ،  –مهدي عالم ، القاهرة 

٤٦ 



  )١(:جاء في العین " أفراط الصباح أوائل تباشیره .... الواحد َفَرٌطٌ◌ٌ  " . أفراط الصباح٣

  : )٢(ح وأنشد لألبیورديفأفراط الصباح : أول تباشیره لتقدمها وٕانزارها بالصب

باِح ِبناِظٍر    )٣(ُیساِهُر في الَمْسرى ُجَدّیًا َوَفْرَقدا      ُیراِقُب َأْفراَط الصَّ

: قال النضر : الٌقرحة بین عیني الفرس مثل الدرهم الصغیر ، األقرٌح : الصبح  ألقرح. ا٤

  قال ذو الرمة : )٤(ألنه بیاض من سواد

  )٥(َعِن الّرْكِب َمْعُروُف السَِّماوِة أْقرحُ   يُّ َشقَّهُ َوُسوٌج إذا اللَّْیُل الُخدارِ 

یعني الصبح والفجر ، وقیل روضٌة قْرحاء في وسطها َنْور أبیض ، والماء الَقرح بالفتح 

  الماء الذي لم یخالطه شيء ، الوسج : ضرب من السیر .  

وصبح فتیق أي مشرٌقٌ  ،  :الَفْتٌق : خالف الرتق ، فتقٌه وَیْفِتقٌه فتقًا إذا شقه . .الفتق٥

  قال ذو الرٌّمة : )٦(والفتق : انفالق الصبح 

  )٧( َعَلى ُأْخَرَیاِت اّللْیِل َفْتٌق مشهِّرٌ     َوَقْد َالَح ِللسَّاري الّذي كمَّل السٌّرى

  . حالفتق : ظهور الصب

  :البریم خیطان یكونان من لونین، والبریم : ضوء الشمس مع بقیة سواد اللیل .البریم٦

  ، قال الشاعر : )٨(، والبریم : الصبح لما فیه من سواد اللیل وبیاض النهار

  )٩(ِمَن الّصباِح َعْن بریِم أخصَفا    حّتى إذا َما لْیُلُه َتكش�فا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كتاب العین باب الفاء والراء والضاد ..١

د دهره محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق ، أبو المظفر األبیوردي واحد عصره وفری .٢

في معرفة اللغة واألنساب ، وأورد في شعره ما عجز عنه األوائل من معاٍن لم یسبق إلیها ، وله تصانیف 

  ].  ٣/٤٩الرواة :  هإنبا [ . هـ٥٠٧منها " المختلف والمؤتلف " ، توفي سنة 

  . ١/٤٤٤دیوانه ، تحقیق عمر األسعد ، مؤسسة الرسالة ، العراقیات ،  .٣

  قرح " " مادة اللسان. ٤

  . ٨٩، ص .  دیوانه ٥

  . "فتق  " مادة اللسان . ٦

  . ٢٢٧، ص  هدیوان . ٧

  . .  اللسان مادة " برم "٨

ولیم بن الورد البروسي ، مطبعة ار العرب المشتمل على دیوان رؤبة بن العجاج ، اعتنى به مجموع أشع. ٩

  ٢/٨٣برلین ، 

٤٧ 



: بكر على الشيء وٕالیه َیْبكٌر ٌبٌكورًا وَبّكر تبكیرًا واْبتكر وأبَكَر وأتاه بكرًة كله  . البكرة٧

  بمعنى .

الٌمَبكِّر : الذي جاء أّول الوقت وقیل ألّول كل شيء باكورة كالثمر ، والِبكر : المولود 

  .)١(األوْل 

دوة أول النهار وهو ظرف زمان معرفة یتصرف إذا ٌأرید به غالٌبكرة : بالضم ال

  ، اإلبكار اسم للٌبكرة كالصباح ، وقد قوبل اللفظ بالعشي في قوله تعالى )٢(وقت معین

 ََج َعَلى َقْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب َفَأْوَحى ِإَلْیِهْم َأن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشی�اَفَخر )وكذلك  )٣ ،

ِلیَن اْكَتَتَبَها َفِهَي ُتْمَلى َعَلْیِه قوبل باألصیل وذلك في قوله تعالى  َوَقاُلوا َأَساِطیُر األوَّ

  .) ٤(  ُبْكَرًة َوَأِصیالً 

  لُج ُبُلوجًا وانبلج وتبّلج : أسَفر وأَضاء ، أْبلج الحُق : ظهر ووضح .بلج َیبْ . الَبَلُج :٨

 وضوح الُبُلوج : اإلشراق ، وصبٌح أْبَ◌لٌج َبیِّن الَبَلَج واإلشراق واللفظ مشتق من البلج وهو

  : )٦( أبلج قال بشار )٥(الّلون ، وكل واضح

تَىَّ َتبَیّنَْت  اتَْت ِمَزاَج الكأِس َح ْبحِ أبْلجِ  َتبَاِشیرُ   فَبَ نَشقِّ َعِن الصُّ )٧(ُم  

  : )٨(الٌبْلجة والَبْلجة : آخر اللیل عند انصداع الفجر قال زهیر

  )٩(أَناَخ فَشنَّ َعَلیِه الّشلیال      َفلَّّما َتَبّلج ما َحْوَله

  تبلج : أضاء َیْعني الصبح .
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . "بكر  مادة "اللسان . ١

  . ٤/٣٥٤،  ١ /بیروت ، ط –، عالم الكتب ضیمة محمد عبد الخالق عـ حقیقد ، تالمبر  – . المقتضب٢

  .١١. مریم ، ٣

  . ٥. الفرقان ، ٤

  . اللسان مادة " بلج " .٥

بشار بن برد بن یرجوخ العقیلي بالوالء الضریر الشاعر المشهور، هو بصري ، قدم بغداد وكان یلقب  .٦

  ] .١/٢٦٤المحدثین من الشعراء المجیدین .  [ الوفیات :  بالمرعث ، ولد أعمى ، هو في أول مرتبة

، كانت محبوبته تشاطر  ١/٤٤٢،  ١٩٩٦=١٤١٦،  ١دار الجیل ، ط/ –. دیوانه ، شرح حسین حموي ، بیروت ٧

  الخمر في النشوى واللذة فجعلها مزاج الكأس طیلة اللیل وحتى أوائل الصباح .

بیعة بن رباح الُمزني ، وكان زهیر جاهلیًا لم یدرك اإلسالم ، وقیل كان عالمًا . زهیر بن أبي سلمى ، واسم أبي سلمى ر ٨

  ] . ١/٧٦بالشعر ، وله دیوان شعر [الشعر والشعراء:

  . ٥٣، ص  ١٩٦٤هـ = ١٣٨٤دار بیروت ،  –.  دیوانه ، دار صادر ٩

٤٨ 



: أّوله ، بشرت الناقة بالّلقاح :َبشر ٌیبِشٌر ٌبشارًة ، وتباشیر كل شيٍء  . تباشیر الصبح٩

  )١(وهو حین یعلم ذلك عند أول ما ُتَلْقح ، تباشیر الصبح : أوائله وطرائق ضوئه

  :)٢(قال لبید

ّ◌ْبِح اُألَولْ     َقّلما َعرََّس َحّتى ِهْجُتهُ    )٢(بالتّباِشیِر ِمَن الصٌّ

ذا خرج : جشر الرجل عن أهله إذا سافر ، وجشر المال عن أهله إ . جشر الصبح١٠

  : )٥( ، قال عدي )٤(إلى الرعي ، وجشر الّصبُح  یجِشُر ُجٌشورًا : إذا طلع وانفلق

ْبَح َجشرْ     لْم ُأغمِّْض َطَولُه حتى انَقَضى   )٦(أَتمنَّى َلْو َأَرى الصُّ

قال  ور : أول طلوع الشمس؛ وقیل : الّذر  )٨(: َذّرت الشمس ٌذرورًا : طلعت)٧(بن القوطیةقال ا: الُذُرورُ . ١١

 الراجز:

  )٩(*كالشَّمس لم َتْعٌد سوى َذٌرورَِها* 

  :الّرأد : رونق الّضحى وقیل هو انبساط وارتفاع الشمس وقیل أیضًا : . رأد الضحى١٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  " بشر" . مادة اللسان .١

مري ، یكنى أبا عقیل ، من شعراء الجاهلیة وفرسانهم ، . لبید بن ربیعة بن مالك بن جعفر بن كالب العا٢

  ].١/١٩٤سنة .[ الشعر والشعراء : ١٥٧وأدرك اإلسالم ، كانت وفاته في خالفة سیدنا معاویة وهو ابن 

  . ٨٩، ص  ١٩٦٦=١٣٨٦دار صادر ،   –، بیروت ه دیوان .٣

  شر" .ج"  مادة اللسان .٤

، من زید مناة بني تمیم ، كان یسكن الحیرة وكان ترجمان ملك . عدي بن زید بن حماد بن أیوب العبادي ٥

  ]  ١/١٥٠فارس وكاتبه بالعربیة ، والعرب ال تروي لشعره ألن ألفاظه لیست بنجدیة .[ الشعر والشعراء :

، جشر الصبح  ٥٩، ص ١٩٥٦شركة دار الجمهوریة ،  –ه ،  تحقیق محمد جبار المعیبد ، بغداد دیوان . ٦

  انفلق .

حمد بن عمر بن عبد العزیز المعروف بابن القوطیة ، أبو بكر كان إمامًا في العربیة باألندلس له كتاب م .٧

  ] .  ٣/١٧٨في األفعال لم یؤلف مثله .[ إنباه الرواة :

  . ٣٨٤ص  م ،١٨٩٤بریل ،  –بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز بن القوطیة ، لیدن  أبو –األفعال . ٨

ص ،  ١٩٨١= ١٤٠١النادي األدبي ،  –العجلي ، صنفه عالء الدین أغا ، الریاض دیوان أبي النجم . ٩

١٠٩ .  

  

٤٩ 



  :)٢(وأنشد البن مقبل )١(حین یعلو النهار أو األكثر ، ورأد الضحى وكهره : طوله

َحى حتَّ    )٣(َكَما ُتَوزَُّع عن َتْهَذاِئِه الَخِرَفاى ُتَوزَِّعَها         ِمْجَهاٌلُ◌ُ◌ رَْأِد الضُّ

:السِّبراٌت : جمع ِسْبرة وهي الغداة الباردة ، الِسْبرٌة : هي ما بین السحر إلى  . الِسْبرة١٣

  : )٥(قال الحطیئة )٤(الصباح

  )٦(تِ ٌیباكرن َبْرَد الماء في السِّبرا  ِعظاٌمٌ◌ مِقیل الَهاِم ٌغْلٌب ِرقاُبها

:السجسج : هو الوقت ما بین طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وقیل : هو  .السجسج١٤

  .) ٧(الهواء المعتدل فاألصل في هذا الوقت أن یكون بارداً 

: شمط الشيء یمشطه شمطًا وأشمطه :خلطه ، والشمط في الشَعِر . الشمیط ١٥

  اختالطه اللونین من سواد وبیاض . 

وشاهد الشمیط الصبح  )٨(الختالط لونیه من الظلمة والبیاضٌسمي الصبح شمیطًا   

  : )٩(قول البعیث

  )١٠(شمیط تبكي آخر اللیل ساطع    وأْعَجَلها عن حاجة لم َنفْه بها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . . اللسان مادة " رأد" .١

. تمیم بن أبي مقبل ، من بني عجالن ، من عامر بن صعصعة ، أبو كعب شاعر جاهلي أدرك اإلسالم ٢

  هـ .٣٧عر ، توفي بعد سنة وأسلم ، عاش نیفًا ومائة سنة وُعّد في المخضرمین ، له دیوان ش

  ] . ٢/٨٦[ األعالم :

، رأد الضحى وقت ارتفاع النهار  ١٨٧ص  ، ١٩٦٢=١٣٨١د. عزة حسن ، دمشق ،  حقیق ته ، دیوان. ٣ 

  واشتداد الحر ، َوَزع وَوّزع : كف ومنع ، الخرف : الخرفان : الذي ال یدري ما یقول وما یفعل .

  . "سبر  " مادة اللسان. ٤

، وهو شاعر جاهلي وٕاسالمي ولم یسلم إال بعد ملیكة  ، الحطیئة لقبه لقصره ویكنى بأبي بن أوسجرول . ٥

  ٠]  ١/٢٣٨[ الشعر والشعراء : ، كان هجاءًا فهجا أمه وأباه ونفسه . وفاة النبي 

=  ١٣٧٨، الحلبي  أمین طه ، مطبعة البابي نابن السكیت والسكري والسجستاني ، تحقیق نعما .  دیوانه ، بشرح٦

  . ٣٣٢م ، ص١٩٥٨

  .٣/٣٩٩التاج : . ٧

  " شمط " . مادة .  اللسان٨

. خداش بن بشر بن خالد بن الحارث ، أبو زید التمیمي المعروف بالبعیث البصري ، كان خطیبًا شاعرًا ٩

  ] .  ٣/١٢٤٦هـ . [ معجم األدباء :١٣٤مجیدًا وكان بینه وبین جریر مهاجاة عظیمة ، توفي سنة 

  یت في اللسان منسوب للبعیث في مادة شمط .. الب١٠

  

٥٠ 



بحٌة والصبح سواد إلى الحمرة ، قال اللیث . الّصبح١٦ بْح شدة )١(: صبح : الصٌّ : الصٌّ

بحْ    بریق الحدید وغیره . الحمرة في االشعر ، والصٌّ

ْبٌح : أّول أوقات النهار وهو ضد المساء وجمعه أصباح ، وقیل : الصباح عند  الصٌّ

  . )٢(العرب من نصف اللیل اآلخر إلى الزوال

صّبح القوَم صبّحهم وتصبیحهم : جاءهم صباحًا ، وأصبحوا دخلوا في الصبح .   

ُق اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْیَل َسَكًنا َفالِ  اإلصباح : مصدر أصبح وذلك في قوله تعالى 

في تفسیره أي فالق  )٤(یقول أبو حیان )٣( َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیمِ 

الصبح كل یوم ، یرید الفجر ، واإلصباح مصدر أصبح والمعنى شاقُّ  الضیاء عن 

  . )٥(الظالم وكاشفه

: صدع الشيء فتصدع : فرقه فتفرق . التصدیع : التفریق ، انصدع  یع. الصد١٧

  الصبح انشق عنه اللیل .

بح وقد انصدع إذا انشق ، ویسمى الصبح صدیعًا كما یسمى فلقاً الصدیع  )٦(: انصداع الصٌّ

  : )٧(، قال البحتري

  )٨(ِدیعِ َتْصَدَع الّلْیَل َعْن َبَیاِض الصَّ     حتَّى رًى َتْنَتحیِه بالَوْخدِ َوسُ 

السیر لیًال ، تنتحیه : تقصده ، والوخد العدو السریع ، تصدع : تشقق ، الصدیع  السرى :

  : الصبح .

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. اللیث بن نصر بن سیار الخرساني ، اللغوي النحوي ، صاحب الخلیل وكان رجًال صالحًا ، وقیل أخذ عنه ١

أصول كتاب العین ومات الخلیل قبل إتمامه فأراد اللیث إتمامه ، كان بارع في األدب بصیرًا بالشعر والغریب 

  ] .٣/٤٢اة : . [ إنباه الرو 

  " صبح " . مادة اللسان .٢

  . ٩٦األنعام ،  .٣

هـ ٦٥٤محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان ، أبو حیان الشافعي النحوي اللغوي المفسر ولد سنة  .٤

، له تصانیف عدیدة منها " منهج السالك في الكالم على ألفیة ابن مالك " و " البحر المحیط " في تفسیر 

  . ] ٢/٥٢[ هدیة العارفین  . هـ٧٤٥في سنة القرآن " تو 

  . ٤/١٨٥، البحر المحیط  .٥

  " صدع " . مادة  اللسان .٦

الولید بن عبد اهللا بن یحیي بن عبید بن ِشمالل بن جابر بن مسلمة  ، البحتري الطائي الشاعر المشهور  .٧

وتوفي سنة  ٢٠٦ي األوصاف ، ولد سنة كان فاضًال أدبیًا فصیحًا بلیغًا شاعرًا مجیدًا ، أجود شعره ما كان ف

  ] . ٢٤٨/ ١٩، له كتاب الحماسة . [ معجم األدباء :  ٢٨٤

  .  ٢/٧٥،  ١٩٩٥=  ١٤١٥،  ١بیروت ، ط/  - دیوانه ، شرح وتقدیم حنا الفاخوري ، دار الجیل  .٨

  ٥١ 



َصرمه َیْصِرمه صرمًا وٌصْرمًا واْنَصَرم ، الصّرم : الْقطٌع البائن واللفظ . الصریم : ١٨

فكل منهما ینصرم عن مشتق من ذلك ، ولقد استعمل اللفظ بداللتي الصباح واللیل 

  ، أما بداللة الصبح فقول زهیر : )١(اآلخر

  )٢(ٌقٌعودًا َلدیِه بالّصریم َعَواذلهٌ     َبَكْرٌت علْیِه ٌغدوًة فرأیتهٌ 

الصریم هاهنا الصبح أي هو سِكر بالعشي فإذا أصبح وقد صحا من سكره عنه، أما 

  :)٣(بداللة اللیل ففي قول بشر

  )٤(َتَجلَّى عن َصِرَیمتِه الّظالمُ       ُل َحَتَ◌ى َفَباَت َیُقوُل أْصبْح َلیْ 

یسمى اللیل بالصریم النقطاعه عن الصبح ، فالثور لشدة ما هو فیه كأنه یتمنى 

  الصبح كما یتمناه اإلنسان .

بح ،  . الضحى١٩ : أوضحت األمر َفَوَضح ووضحٌتٌه فتوْضح . الوضح : بیاض الصٌّ

  ز والظهور .واللفظ یعني في أصله االشتقاقي البرو 

  الضحى : هو ُبعید طلوع الشمس قلیًال ، قال مجاهد : في تفسیر قوله تعالى

َوالشَّْمِس َوُضَحاَها)الضحى : "هو ارتفاع الضوء ، وقیل إنه مشتق من الضح وهو  ،) ٥

  . )٦(نور الشمس"

َحى َواللَّیْ  ولقد جاء الّلْفٌظ في مقابل لفظ اللیل وذلك في قوله تعالى  ىـِل ِإَذا َسجَ َوالضُّ

  )٨(وبه سمیت صالة الضحى ، الّضحاٌء : ممدود إلى وقت الزوال ،)٧(

  : . عطس الصبح٢٠

َعَطَس َیْعٌطٌس ٌعطاسًا وَعِطَس َیْعَطٌس عطسًا . عطس الصبح : انفلق ، وٌسّمي   

  قال امرؤ القیس:) ٩(الصبح ُعطاسًا وذلك على سبیل االستعارة 

  

  

  

  

  

  

  

  " صرم " . مادة اللسان  .١

  . ٦٨، ص . دیوانه ٢

شاعر جاهلي فحل من الشجعان من أهل نجد ، له  األسدي ، أبو نوفلبشر بن أبي خازم عمرو بن عوف  .٣

  ] .٢/٥٤له دیوان شعر مطبوع . [األعالم : و  قصائد في الفخر والحماسة جیدة ،

=  ١٤٠٦،  ١المفضل محمد بن محمد الضبي ، تحقیق  محمد أحمد الدالي ، ط /  –دیوان المـفضلیات  .٤

  . ٣٠٥ص م ، ١٩٨٦

  . ١الشمس ،  .٥

  . ٢٠/٧٣البحر المحیط ،  .٦

  . ٢ – ١الضحى ،  .٧

  . "ضحى  " مادة اللسان .٨

   . " عطس " مادة اللسان .٩

  ٥٢ 



  )١(َشَدیِد َمَشّك الجنِب َفَعِم الٌمنطَّقِ   بَل الٌعّطاِس ِبَهْیَكلٍ ٌوقد أْغَتِدى قَ 

: بضم الغین الّصبٌح ، وقیل هو أّول الصبح ، وقیل هو اختالط ظالم آخر  . الغطاط٢١

  :)٣(قال عبید بن األبرص )٢(اللیل بضیاء أول النهار

  )٤(اللََّباِن َسٌبوحُ أِمین الّشَظاِء ِرْخٌو     وقد اْغَتدِى قْبَل الغطاِط وَصاَحبي

ْبٌح وهو أّول أوقات النهار وبه  . الفجر٢٢ : الَفْجٌر : َضْوٌء الّصباِح ، والَفْجٌر : الصٌّ

سمیت أول صالة . واللفظ أصله الشق والتفتح ، والَفْجر سمي فجرًا النفجار الظلمة عن 

،  )٥(وا في الفجرنور الصبح ، وقد انفجر وتفّجر واْنفجر عنه اللیل بمعنى أفجروا : دخل

  : )٦(والفجر فجران

  المستطیل : هو الكاذب وسموه بذنب السرحان الختالط السواد والبیاض .

المستطیر : الفجر الصادق وسموه بذلك النتشار ضوء النهار ، وسمیا في القرآن الكریم 

ُكُم اْلَخْیُط األْبَیُض ِمَن َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َیَتَبیََّن لَ  بالخیطین األسود واألبیض قال تعالى 

  .) ٧( اْلَخْیِط األْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 

  : )٨(قال حمید بن ثور )٦(: الفلج: الصبح. الفلج٢٣

   . )٩(ُمَعبٍَّد من َعْهِد َعاٍد كاَلفَلجْ       عن الَقرَاِمِیِص ِبأْعَلَى َالِحبٍ 

  انفلج الصبح : كانبلج .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ١٥١ ص ، هدیوان . ١

    " غطط" .مادة  اللسان .٢

عبید بن األبرص بن عوف بن جشم األسدي ، أبو زیاد شاعر من دهاة الجاهلیة وحكمائها ، عاصر امرؤ  .٣

  ظرات ، وعّمر طویًال حتى قتله النعمان بن المنذر ، له دیوان شعر .القیس وله معه منا

  . ]٤/١٨٨[ األعالم :  

  ٤٧م ، ص١٩٩٨=  ١٤١٨دار صادر ،  –دیوانه ، بیروت  .٤

  " فجر" . مادة اللسان .٥

  . ١/٥٣٠البحر المحیط ،  .٦

  . ١٨٧البقرة ،  .٧

  " فلج" . مادة اللسان .٨

زن الهاللي العامري ، أبو المثنى شاعر مخضرم عاش زمانًا في الجاهلیة وأسلم ، حعبد اهللا حمید بن ثور بن  .٩

  ] .  ٢٨٣/ ٢مات في خالفة سیدنا عثمان ، له دیوان شعر . [ األعالم : 

،  ٦٤ص ، م ١٩٦٥=  ١٣٨٤الدار القومیة للطباعة ،  –صنفه عبد العزیز المیمني ، القاهرة  –دیوانه  .١٠

د من البرد ، واالحب : الطریق الواضح .القرامیص : جمع قرموص    وقرماص وهو حفرة یند فیها اإلنسان الصرَّ

  . 

٥٣ 



سه ، والعرب تقول : هو أبین من فلق الصبح وفرق الصبح ، قال : الصبح نف الفلق. ٢٤

  ) .١(ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلقِ  تعالى

َفَكاَن ال یَرى ٌرْؤَیا إّال َجاَءت الفلق : بالتحریك ضوء الصبح ، وجاء في الحدیث 

  . )٢( مثَل َفلِق الصْبح 

  . )٣(فلقًا إذا شقه ، والتفلیق مثلهالفلق بالسكون : الشق ، والفلق : مصدر فلقه یفلقه 

: االغتداء هو الغدو وهو مصدر على فعول من غدا یغدو كقعد أي ذهب  . الغدوة٢٥

َواْصِبْر  غدوة وهو الوقت ما بین صالة الغداة إلى الصبح وطلوع الشمس وقال تعالى 

، وجمعها غدى كمدیة ومدى هذا هو  )٤(  َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ 

  .  )٥(أصل االستعمال ، ثم كثر حتى استعمل في معنى الذهاب واالنطالق

: القسم : مصدر َقَسم الشيء َیْقِسمٌه َقْسمًا فاْنَقَسم ، والقسیمٌة : وقت تغییر  . القسیمة٢٦

  ، قال  )٦(لیل والنهاراألفواه ، ویكون ذلك في وقت السحر، وٌسِمّي بذلك ألنه یقسم بین ال

  : )٧(ابن حمدیس

  )٨(الفَ تْ مِ  بأن التي تحوي القسیمةَ     قاً دَّ صَ مٌ  فوكِ  للتقبیلِ   مٌ سِ قْ ویُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ١الفلق ،  .١

  . ١/١٣٩ ، كتاب اإلیمان ، باب الوحي إلى رسول اهللا  صحیح مسلم ، .٢

  . "فلق  " مادة اللسان .٣

  . ٢٨الكهف ،  .٤

  . "غدا  " مادة اللسان .٥

  . "قسم  " مادة اللسان .٦

عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمدیس األزدي الصقلي ، الشاعر المعروف المشهور ، توفي .٧

  .، وأبیاته المیمیة التي في الشیب والعصا تدل على أنه بلغ الثمانین  ٥٢٧سنة 

  ] . ٣/١٨٣[ الوفیات : 

  .  ٣٥٦بیروت ، ص  –دیوانه ، صححه إحسان عباس ، دار صادر  .٨

    

٥٤ 



: كل من لمع بشٍيء وأظهره فقد الح به ولّوح به ، وشيٌءٌ◌ لیاح : شيٌءٌ◌  . اللیاح٢٧

  : )١( أبیض قال ابن زیدون

  )٢(َتَبّلَج ِفیِه كالَقَمِر الّلَیاحِ   ْهٍر أَغرٌّ إذا َتَجّهَم َوْجٌه دَ 

واللیاح : الثور الوحشي وذلك لبیاضه ، فسمي الصبح لیاحًا لبیاضه ، یقال : لقیته بلیاٍح 

    .)٣(إذا لقیته عند العصر والشمس بیضاء ، واللیاح : بكسر الالم وفتحها الصبح

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

د بن عبد اهللا بن أحمد بن غالب بن زیدون المخزومي األندلسي القرطبي ، أبو الولید الشاعر أحم.١

  ] . ١/١٥٢ات :ـالمشهور بقرطبة ، جاد شعره وعال شأنه برغم أدبه . [ الوفی

  . ٢٤٣دار الجیل ، ص  –الفاخوري ، بیروت  حنادیوانه ، تحقیق  .٢

  .  ٩/٥٥، والمخصص ، " لوح " اللسان مادة   .٣

    

٥٥ 



  المبحث الثاني 

  ه وصفاتهالنهار وطوائفألفاظ 

: أدیم النهار بیاضه ، وأدیم اللیل ظالمه ، وقیل أدیم النهار عامته . أدیم النهار ٢٨

: رأیته في أدیم النهار وال سواد لیل، وأدیم النهار : الوقت الذي  )١(وحكى ابن األعرابي

  :)٣(، قالت لیلى األخیلیة )٢(یمتد فیه بیاضه

◌ْ  ارِ هَ نَ  أدیمَ    تلَ ح واصَ ى الصبٌ رَ ى تَ ت حتّ جَ إذا أدلَ    )٤(بِ غیَّ تَ  مْ لَ  ما سِ مْ الشَّ

،  )٣(حین یرتفع النهار -أي  -: أتاني فالن أكبر النهار وشباب النهار  أكبر النهار. ٢٩

  :  )٥(قال األعشى

  )٦(اامَ نَ غْ أَ  نوئهَ لَ  یلٌ خِ مُ      ا شلَّ مَ كَ  ارِ هَ النَّ  رَ بَ كْ أَ  ةً اعَ سَ 

  : طرد ، أخیلت السماء أخیاًال : تهیأت للمطر  : أي حین ارتفع النهار ، شلَّ  أكبر النهار

:األصیل اسم للوقت الذي یكون من بعد العصر إلى المغرب ، واألصل :  . األصیل٣٠

الحسب ، واألصٌل : أسفل كل شيء ، وأصل الشيء أساسه وقاعدته ، وجاء اللفظ في 

  .  )٧(سیاق مدح الرجل أیضاً 

َوِهللا َیْسُجُد  العصر إلى المغرب ، قال تعالى واألصیل : العشيٌّ وهو الوقت ما بین 

  اآلصال : )٨(َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوًعا وَكْرًها وِظالُلُهم ِباْلُغُدوِّ َواَآلَصالِ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، آصلنا دخلنا في األصیل ولقیته أٌصْیالًال  )١(جمع( ٌأٌصل ) و(اُألصل) جمع أصیل

عشي وأصیالنًا : تصغیر أصیل كأنه تصغیر ُأْصالن وهذا عكس وأِصْیًال إذا لقیته بال

. محمد بن زیاد أبو عبد اهللا ، كان نحویًا عالمًا باللغة والشعر ، ناسبًا كثیر السماع ، راویة لألشعار ، ١

  ].١/١٠٥هـ . [ البغیة : ١٥٠وقیل ولد سنة  ٢٣١له من الكتب " النوادر" و" األنواء" ، توفي سنة 

  . "أدم  " مادة اللسان .٢

عب ، وهي أشعر النساء وال یقّدم علیها غیر الخنساء ، هاجت لیلى بنت األخیل من عقیل بني ك .٣

النابغة الجعدي ، وسألت الحجاج أن یحملها إلى قتیبة بن مسلم بخرسان فحملها على البرید فلما 

  . ]١/٣٥٩انصرفت ماتت بساوة فقبرت فیها . [ الشعر والشعراء : 

  . ٢٨، ص  ١٩٩٨،  ١، ط/ دار صادر –، تحقیق وشرح واضح الصمد ، بیروت . دیوانها ٤

  . "كبر "  مادة  اللسان .٥

أبو بصیر میمون بن قیس بن جندل األسدي الیماني المعروف باألعشى ، الشاعر المعروف   .٦

  ] .١/٤٨٧من الهجرة ، له دیوان شعر . [ هدیة العارفین  ٧المتوفى سنة 

  . ٢٩٩ص ، ١٩٧٢العربیة ، دار النهضة  –شرح وتحقیق محمد محمد حسین ، بیروت دیوانه ،  .٧

  . " " أصل مادة  اللسان .٨

  . ١٥الرعد ،  .٩

.  ٥٦ 



قیاس التصغیر ألن الجمع إذا ٌصغِّر ٌیَصغَّر على لفظ واحد ، وجاء هذا مصغرًا على لفظ 

  :  )٣(قال النابغة )٢(جمعه

  )٤(َعّیْت جوابًا وما بالّربِع من أحدِ       وقفُت فیها ُأصیالنًا ُأساِئُلها

النهار : إذا ارتفع ، والترجل : قبل المتوع ، والمتوع قبل  :ترجل . ترجل النهار٣١

  ، قال األعشى :)٥(انتصاف النهار

  )٦(لِ جّ رَ تَ  المْ  ًس مْ الشْ ا وَ هَ مِ صَ معْ بِ        تْ قَ رَ أبْ  ثمْ  ةً دارَ یْ شَ  تْ سَ بِ إذا لَ 

  ، قال زهیر :)٧(:تلع النهار یتلع تلعًا وتلوعًا واتلع : ارتفع . تلع النهار٣٢

  )٨(حتى إذا تَلع النهاَر من الَغدِ     لیلَة َسّمارةَ  َباتا وباتتْ 

َ◌ِقِم أ : دلوك الشمس : مٌیلَها للغروب ، الدلك : اسم ذلك الوقت قال تعالى  . الدلك٣٣

َالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْیِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا   قد )٩(  الصَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

القاهرة ،  –دار الكتاب العربي بو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ، أ –الجامع ألحكام القرآن  .١

٩/٣٠٢،  ١٩٦٧=  ١٣٨٧ .  

حقیق مصطفى إمام ، مطبعة الدار ابن السید البطلیموسي ، دراسة وت –كتاب الحلل في شرح الجمل  .٢

  . ٣١٨، ص  ١٩٧٩، ١المصریة ، ط/ 

زیاد بن معاویة بن ضباب بن جابر بن یربوع ویكنى أبو أمامة ویفضلونه أهل الحجاز على النابغة الجعدي  .٣

 وزهیرًا ، وكان یقال أحسنهم دیباجة شعر وأكثرهم رونق كالم ، وأجزلهم بیتًا ، كان شعره كالمًا لیس فیه

  ] . ١/٩٢تكلف . [ الشعر والشعراء ، 

دار الفكر ،  –یوسف یعقوب بن إسحاق ، تحقیق شكري فیصل ، بیروت  وصنفه اإلمام أب –دیوانه  .٤

  ، أصیالنًا : عند األصیل ، عیت جوبًا : عجزت عن اإلجابة . ١٤م ، ص ١٩٩٨

قیق حاتم صالح الضامن ، مؤسسة أبو علي محمد بن المستنیر قطرب ، تح –األزمنة وتلبیة الجاهلیة  .٥

  . ٥٧م ، ص ١٩٨٥=  ١٤٠٥،  ٢ط/  –الرسالة 

، الشیدارة : األتب الذي تلقیه المرأة في عنقها في غیر كمین وال جیب ،ترجلت اشمس  ٤٠٥، ص  هدیوان .٦

  ارتفعت ، أبرقت بمعصمها : كشفت عنه ولّوحت به .

  " تلع " . مادة اللسان .٧

الدار  –العباس أحمد بن یحیى بن زید الشیباني ثعلب ، القاهرة  ونفه اإلمام أبص –شرح دیوان زهیر  .٨

  . ٢٧٣، ص  ١٩٦٤=  ١٣٨٤القومیة ، 

  . ٧٨اإلسراء ،  .٩

٥٧ 



وهو من قولهم : دلكت الشمس رفعتها بالّراح ، ومنه  )١(دلكت الشمس عند كبد السماء 

  . )٢(دلْكٌت الشيء في الّراحة والدلیك طعام یتخذ من الزبد والتمر

  : زالت الشمس تزول زواًال : مالت ، قال النابغة الذبیاني :  . الزوال٣٤

عن كبد السماء ومن ذلك قولهم : زال زائل الظل بمعنى قام  َل الَنَهاُر ِبناكأّن ُرْحلِى َوَقْد َزا

  )٤(بذي الجلیِل َعَلى ُمْستأِنٍس وِحدِ     )٣(قائم في الظهیرة

  قال األصمعي : زال النهار بنا أي انتصف .

: شد النهار : ارتفاعه وعلوه ؛ یقال : أتیته شد النهار وذلك حین یرتفع  . شد النهار٣٥

  :)٦(عنترة )٥(ار وهو وقت الضحى قالالنه

  )٧(ُخِضَب البِّنان َورَأُسُه بالِعظلمِ       عهدي بِه شّد الّنهاِر كأَنما

: قال الخلیل : الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء اآلخرة  . الشفق٣٦

وٕاذا ذهب قیل : غاب الشفق ، وأصل الكلمة من رقة الشيء فیقال شيء شفق أي ال 

فالشفق  )٨(َفَال ُأْقِسُم ِبالشََّفقِ  ك له لرقته ، وأشفق علیه : رق قلبه علیه ، قال تعالىتماس

  :)١٠(، قال ابن المعتز) ٩(بقیة ضوء الشمس وحمرتها كأن تلك الرقة عن ضوء الشمس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١(قِ فَ الشّ  رةِ مَ في حُ  قتْ أشرَ  واكبٌ كَ     هِ رِ أحمَ  وقِ من فَ  یضهً أبَ  كأنّ 

   . "دلك "  مادة اللسان .١

  ٣١٧. مفردات الراغب ، ص ٢

    . اللسان  مادة " زال" .٣

   .٦دیوانه ، ص  .٤

  مادة " شدد " اللسان .٥

بن عمرو بن شداد بن قراد بن مخزوم بن عوف ، شداد جده أبو أبیه فغلب على اسم أبیه فنسب عنترة  .٦

  ] .  ١/١٧٧. [ الشعر والشعراء: إلیه ، كان من أشد أهل زمانه وأجودهم بما ملكت یده

، قد انتصف النهار وأنا  ٢٢، ص  ٢٠٠١= ١٤٢٢بیروت ،  –دیوانه ، شرح یوسف عبده ، دار الجیل  .٧

  س منفردمستأن

  في وادي الجلیل قرب مكة . 

  .١٦. االنشقاق ، ٨

  . ١٩/٢٧٤. تفسیر القرطبي ، ٩

عبد اهللا بن المعتز بن المتوكل  بن المعتصم بن الرشید بن مهدي ، واحد دهره في األدب والشعر كان  .١٠

  یقصد فصحاء العرب ویأخذ عنهم ، من مؤلفاته كتاب " الزهر والریاض " و " البدیع " . 

  ] . ١٤٨[ الفهرست :

٥٧ 

٥٨ 



: طفلت الشمس تطفل طفوًال وطفلت وتطفلت وأطفلت : دنت من الغروب ،  ول. الطف٣٧

یقال : أتیته طفًال وذلك عند مغیب الشمس حین تصفر ویضعف ضوءها ، واللفظ مأخوذ 

من الطفل الصغیر فنقول طفلت الشمس همت ودنت للغروب ، واللفظ مستعمل للغداة 

  ، قال لبید : )٢(والعشي

  )٣(وعلى األْرِض َغَیایاُت الطََّفلْ     ِه َقاِفًال     َفَتَدلَّْیُت َعَلیْ 

: اللفظ یطلق للوقت الذي یصیر فیه كل شيء مثله ویكون ذلك قبل غروب  . العصر٣٨

  . )٤(الشمس وهو وقت من أوقات النهار بین القیلولة واألصیل

له معاٍن متعددة من  واللفظ ، )٥( ُخْسرٍ  َلِفي اِإلْنَسانَ  نَّ إِ ،  َواْلَعْصرِ   قال تعالى :

بینها الدهر ، أو جزء من الدهر ، وكذلك بمعنى الحین ، وقد سمیت به صالة العصر 

  ووقتها حین یصبح ظل كل شيء مثله أو قبل غروب الشمس . 

: العشي والعشیة من صالة المغرب إلى العتمة وتقول أتیته عشیة أمس  . العشیة٣٩

جمع عشیشیان ، وتصغیر العشیة عشیشیة وَعِشي أمس . وتصغیر العشي عشیان وال

َوَلُه الَحْمُد في السََّمَواِت واَألْرِض َوَعِشّیًا َوِحین ُتْظِهُروَن  ، قال تعالى )٦(والجمع عشیشیات

)ویبدو أن الفرق بین المساء والعشي آخر النهار عند میل الشمس للمغیب وهو  )٧ ،

  كنقص نور الشمس . مأخوذ من عشاء العین وهو نقص النور من النظر

الغروب : غیبوبة الشمس ، یقال : لقیته مغیربان الشمس ، والعرب تقول . الغروب : ٤٠

: تغرب الشمس غروبًا ومغیربانًا وثمة مغربان أحدهما وهو أقصى ما تنتهي إلیه الشمس 

  في الصیف واآلخر أقصى ما تنتهي إلیه في الشتاء .

  والمغرب : كل ما وراك وسترك ،  تقول : أغرب من البالد نأى وذهب ،

   )٨(الغرب والمغرب والغروب : غیبوبة الشمس ، والغروب : مقترن بإدبار النهار

  

  

  

  

  

، الشاعر  ٥٠٩، ص  ١٩٩٥=  ١٤١٥بیروت ، –دیوانه ، شرح یوسف شكري فرحات، دار الجیل  .١

   شغف بالصور والتشابیه ، وهو هنا یبرز أشبه برسام یستعین بالكلمات بدل الریشة واأللوان .

  " طفل ".مادة اللسان   .٢

   ١٤٥، ص  هدیوان .٣

  ". مادة " عصراللسان   .٤

  . ٢ – ١. العصر ، ٥

  . ١٠/٣٤٣تاج العروس ،  .٦

  . ١٨. الروم ، ٧

 ٥٩  " غرب" .مادة  ) اللسان٧(



اللفظ مشتق من الغرب بمعنى البعد والنأي ، والمغرب : یكون بعد غروب الشمس مباشرة 

  . صالة المغرب سمیت ، وبه

كل شيء ، والظٌّهر : بالضم ساعة  : الظهر :  خالف البطن من . الظهر والظهیرة٤١

، ومن ذلك قول  )١(الزوال ومنه یقال : صالة الظهر ، وأظهرنا : سرنا في وقت الظهر

  : )٢(المتنبي

  )٣(كالطفل رُ فصار الظهْ  هارَ النّ  ءَ ضوْ      عجاجتهُ  تْ قد غالَ  الجیَش  ولباعثُ 

قائم الظهیرة ، قال الظهیرة : حد انتصاف النهار فیقال : أتیته حد الظهیرة وحین قام 

  . )٤( َوِحیَن َتَضُعوَن ِثَیاَبُكم مَِّن الظَِّهیَرةِ  تعالى

: فار الشيء فورًا وفوارًا وفورانًا :جاش ، وفار المسك : انتشر وفورة  . فورة النهار٤٢

 دةَ شِ  نَّ فإِ  الةِ الصَّ  نِ عَ وا دُ رِ بْ ا، وفي الحدیث )٥(النهار : أي أوله ، وفورة الحر : شدته

أسمعناكم  -  - فما أسمعنا رسول اهللا " راءةَ قِ  الةٍ صَ  لِّ في كَ  مَ نَّ جَه◌َ  رِ وْ فَ  نْ مِ  رِّ لحَ ا

  . )٦( وما أخفي علینا أخفینا علیهم

  : متع النهار یمتع متوعًا : ارتفع غایة ارتفاعه وذلك قبل الزوال . . متع النهار٤٣

بینا .... قال لي مالك ث النبوي ، وجاء في الحدی )٧(متع النهار متوعًا: أي طال وامتد 

ه قال ... ـأنا جالس في أهلي حین متع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب رضي اهللا عن

 )ومتع السراب متوعًا : ارتفع في أول النهار . )٨ :  

  : أمسى : دخل في المساء وهو من الظهر إلى المغرب أو إلى نصف  . المساء٤٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  " ظهر" . مادة  اللسان .١

أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي ، المعروف بالمتنبي الشاعر المشهور ، اشتغل .٢

  ] . ١/١٣٤[ الوفیات :.مكثرین في نقل اللغة ومطلعین على غریبها وحوشیهاومهر فیها ، وكان من ال بفنون األدب

  . ٣/٣٧دار المعرفة ،  –دیوانه ، شرح أبي البقاء العكبري ، صححه مصطفى السقا وآخرون ، بیروت  .٣

  . ٥٨النور ،  .٤

  " فور " . مادة اللسان .٥

   . ٨٥٩٢، حدیث رقم ( ٣/٢٥٩، ٢ط: ،  ، دار الفكر راجعه صدقي محمد العطارمسند أحمد بن حنبل  .٦

  . "متع " مادة  اللسان .٧

اإلمام أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي ، كتاب آداب القاضي ، باب الرخصة في  –السنن الكبرى  .٨

 –، تحقیق محمد عبد القادر ، دار الكتب العلمیة )٢٠٢٦٠، حدیث رقم (االحتجاج في غیر وقت القضاء 

  .  ١٠/١٧٥م ، ٢٠٠٣= ١٤٢٤،  ٣ط/ بیروت ،

٦٠ 



  : )٢(بن الخطیم قیس ، قال ) ١(اللیل

ْبِح الَمساءُ     َكَذاَك الدَّْهُر َیْصِرُف َحاَلْتیِه     )٣(وُیْعِقُب َطْلَعَة الصُّ

  قال ابن القوطیة : المساء خلف الصباح فهو ما بین الظهر إلى المغرب : أمسیت 

  )٤( إمساًء :دخلت في وقت المساء

روب الشمس وهو الوقت الذي النهار : ضیاء ما بین طلوع الفجر إلى غ  : . النهار٤٥

ینتشر فیه الضوء ، وفي ٌعرف الشرع : هو ما بین طلوع الفجر وغروب الشمس ، وفي 

  . )٥(عرف الناس من طلوع الشمس إلى غروبها ، وورد لفظ النهار في مقابل اللیل

: الهجیر والهجر والهاجرة : نصف النهار منذ زوال الشمس إلى العصر  . الهجیر٤٦

  . )٦(وقت الذي ینتصف فیه النهار عند اشتداد الحر ویقال له الهاجرة أیضاً وهو اسم لل

  : )٧(الّتْهجیر : السیر في الهاجرة وهو نصف النهار قال جریر

  )٨(َوَتْهِجِیري إذا َصَخَد الَهِجیرٌ     بَرى َقَمَعاِتَها َسیِري إلْیِهْم 

أول ما یواجه منه، كما  : الوجه في اللغة هو مستقبل كل شيء ألنه النهار . وجه٤٧

یقال ألول الثوب وجهة الثوب ، وجه النهار : أوله وسمي وجهًا ألنه أحسنه وأول ما   

  ، قال  )٩(یواجه منه أوله ، ووجه النهار وشباب النهار وصدر النهار : أوله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . "مسا  " مادة اللسان .١

قیس بن الخطیم بن عدي األوسي ، أبو یزید شاعر األوس وأحد صنادیدها في الجاهلیة ، وأول ما  .٢

اشتهر به تتبعه قاتلي أبیه وجده حتى قتلهما ، وقال في ذلك شعرًا ، أدرك اإلسالم وقتل قبل أن یدخل 

  ] . ٥/٢٠٥ان شعر . [ األعالم : فیه ، له دیو 

،  ١القاهرة ، ط/ –دیوانه ، جمع ابن السكیت وغیره ، حققه د.ناصر الدین األسد ، مكتبة دار العروبة  .٣

    . ١٦٢، ص  ١٩٦٢= ١٣٨١

  . ٤٢٠ص كتاب األفعال البن القوطیة ،  .٤

  " نهر " . مادة اللسان .٥

 " هجر " . مادة اللسان .٦

سالم ، ن الخطفي التمیمي ، أبو حرزة الشاعر المشهور كان من فحول شعراء اإلجریر بن عطیة ب .٧

 ] . ١/١٠٣ونقائض . [ الوفیات : كانت بینه وبین الفرزدق مهاجاة

، القمعة : رأس سنام الجمل ،  ٢٨٣، ص  ١دار الجیل ، ط/ –دیوانه ، شرح د. یوسف عید ، بیروت  .٨

  صخد : اشتد حره . 

  جه " ."و  مادة اللسان .٩

  

٦١ 



 َواْكُفُروا النََّهارِ  َوْجهَ  آَمُنوا الَِّذینَ  َعَلى ْنِزلَ أُ  ِبالَِّذي آِمُنوا اْلِكَتابِ  َأْهلِ  مِّنْ  طَّاِئَفةٌ  َوَقاَلتتعالي

  . )١( َیْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  آِخَرهُ 

:الودق : المطر كله شدیده وهینه ، ودق إلى الشيء ودقًا وِوْدقًا : دنا . ودق  . الودیقة٤٨

ّبٌه بسحابٍة ذات الصید یدق ودقًا إذا دنا منك ، وَحْرٌبٌ  ذات وْدَقْین أي شدیدٌةٌ◌ٌ◌ٌ◌ٌ ٌتش

  قال ذو الرمة : )٢(مطرتین شدیدتین ، والودیقة : حٌرٌ  نصف النَّهارِ 

  ) ٣(َیَكاٌد الَحَصى َمْن َحْمِیَها َیَتَصدَّعُ     َوَهاِجَرٍة َشْهَباَء َذاِت َوِدیَقةٍ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  . ٧٢آل عمران ،  .١

  " . ودق" مادة اللسان  .٢

 .٣٤٦دیوانه ، ص  .٣

  

  

٦٢ 



  المبحث الثالث 

   وطوائفه ألفاظ الليل وأمسائه
  

، قال حمید :  )١(ثني ، وهو من اللیل ساعة أو وقت: جمع . األثناء ٤٩  

  )٢(َسَراها الّدواِهي واستََنام الَخَراِئدُ     َفَقامْت بأْثناٍء من اللیل َسَاَعة

  أي قامت بعدما مضت قطعة من اللیل . 

: األسحم : َسحم اللون وغیرُه َسَحمًا وُسْحمًة إذا اشتّد سواُده ، السحم  . األسحم٥٠

، وأنشد  )٣(لسُُّحمة : سواُد كلون الغراب ، واألسحم : األسود ،األسحم : اللیلوالُسَحام وا

  األعشى :

  )٤(بأسَحم داٍج عوُض ال یتّفرقُ     رضعّي لباِن ِثديِّ أمِّ تحالفا

: األغضف من السِّباع : ما قد انكسر أْعال ُأذنیه واسترخى ، وانغضف  . األغضف٥١

  ومن ذلك قول ذي الرُّمة : )٥(األغضُف : الّلْیلُ القوُم في الُغباِر : دخلوا فیه ، 

  )٦(ِفي ِظلِّ أْغَضَف َیْدُعو َهاَمُه الُبومُ     َقْد أْعِسُف الناِزَح الَمْجُهوَل ُمْعِسُفهُ 

  . )٧(أغضف یعني اللیل ، غضف اللیل : إذا أظلم فهو أغضف

  اللیل ، :اإلنى مقصور : اإلدراك والبلوغ . األني : ساعٌة من ساعات . األنى٥٢

  َلْیُسوا َسَواًء مِّْن َأْهِل   والجمع آناء ؛ وكل إْنٍي : ساعُة ، وجاء في قوله تعالى : 

  ، قال أهل اللغة : واحد  )٨(  اْلِكَتاِب ُأمٌَّة َقاِئَمٌة َیْتُلوَن آَیاِت اِهللا آَناَء اللَّْیِل َوُهْم َیْسُجُدونَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ."ثنى  مادة " اللسان .١

  . ٧١، ص . دیوانه ٢

  " .سحم" مادة اللسان .٣

األنصاري ، تحقیق د.  هشامجمال الدین بن  –البیت لألعشى في مغنى اللبیب عن كتب األعاریب  .٤

،  ١دار الفكر ، ط/  –علي حمد اهللا ، راجعه : سعید األفغاني ، لبنان  مازن المبارك ومحمد

  . ١٥٨ص  م ،١٩٩٨=  ١٤١٩

  . "غضف " مادة اللسان .٥

  . ٥٧٤، ص . دیوانه ٦

  . ١٤/ ٢األفعال للسرقسطي ،  .٧

  . ١١٣آل عمران ،  .٨

  

٦٣ 



  ، ویقال آناء النهار كما یقال آناء اللیل وذلك)١(حى وأنحاءآناء اللیل إني ، وآناء مثل ن

  مثل قول لبید: 

  )٢(غويٌّ َسَقاه التِّجاِر َندیمُ     الّنهاِر كأّنُه  ُیطرُِّب آناءَ 

تهَّور الّلیٌل وتوّهر إذا ذهب أكثره وولى وانكسر ظالمه هور ووهر . تهور اللیل : ٥٣

َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَیاَنُه َعَلى َتْقَوى  دع  ، قال تعالى ،الهْور : مصدر هار یٌهور هورًا إذا انص

 ِمَن اِهللا َوِرْضَواٍن َخْیٌر َأم مَّْن َأسََّس ُبْنَیاَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنََّم َواهللاُ 

  . )٤(ذهب أشده، تَهّور الشتاء وتوهر إذا  )٣(َال َیْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمینَ 

  :الِجْزعٌة: القطعٌة من اللیل ، یقال : مضت ِجزعة من اللیل أي من  . الِجْزعة٥٤

  . )٥(أّوله

:الَجْوشن : الّصدر: وَجْوشن اللیل : وسطه وصْدره ، ویقال مضى َجْوشٌن   . الجوشن٥٥

  ، قال الشاعر : )٦(من اللیِل أي قطعة منه

  )٧(هُ رُ اهِ سَ  وَ هْ وَ  الَّ إِ  لِ یْ اللَّ  نِ شَ وْ في جَ      تىً فَ  یتُ بِ ى ما یَ تَّ حَ  لَ وْ الهَ  مَ كَ حْ تَ اسْ وَ 

الدهل : الشيء الیسیر : یقال : مضى َدْهٌل من اللیل أي ساعٌةٌ  منه ، . الدَّهٌل : ٥٦

  . )٨( وروى بالذال المعجمة وهي نادرةوقیل صدره ، 

عٌةٌ  منه ، ویقال : الجرش : هو ما بین أول اللیل إلى ثلثه ، وقیل هو سا. الجرْش : ٥٧

  .) ٩(مضى جرٌشٌ  من اللیل ، والجمع أجراش وجروْش وأیضًا جرش مثل جرس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عبد الجلیل عبده شلبي ، عالم أبو إسحاق إبراهیم بن السرى الزجاج ، شرح  –معاني القرآن وٕاعرابه  .١

  . ١/٤٥٩م ، ١٩٨٨=  ١٤٠٨،  ١بیروت ط/  –الكتب 

  . ١٨٢دیوانه ، ص  .٢

  . ١٠٩التوبة ،  .٣

  " هور " . مادة اللسان .٤

  " جزع " . مادة اللسان .٥

  " جوشن ". مادة اللسان .٦

،  ٢ار الجیل ، ط/د –دیوان محمود سامي البارودي ، شرح على عبد المقصد عبد الرحیم ، بیروت .٧

  .  ٢٦٦م ، ص ٢٠٠٢

  " دهل " . مادة اللسان.٨

ألبي یوسف یعقوب بن السكیت ، تحقیق: د. حسین محمد محمد شرف ، مراجعة على  –اإلبدال . ٩

  . ١٠٩ص  ، ١٩٧٨ =١٣٩٨النجدي ناصف ، الهیئة العامة لشئون المطابع األمیریة ، 

  

٦٤ 



:روق اللیل : إذا مّد ِرواٌقٌ ٌظْلمتِه ، والّروق : طائفة من اللیل ، والجمع أْرواق  . الروق٥٨

  ، قال األعشى :) ١(ویقال : مضى روق من اللیل

  )٢(اقُ وَ رْ األَ  عَ افَ دَ تَ ما ا إذَ ِف     دْ الرَّ بِ  مَ دَّ قَ ي المُ مِ رْ تَ  بِ رْ غَ  ذاتِ 

  الروق : طائفة من اللیل .

د الماء على وجه األرض إذا انصب ، الّریق : ماء الفم غدوة قبل  . الریق٥٩ : الریق : َترٌّ

  . )٣(األكل والشرب ، وریق المطر أّوله ، وریق الشباب أوله . وریق اللیل أّوله

  : )٤(قال طرفه 

  )٥(هَ رُ جَ شَ  هِ مائ قِ ریّ بَ  بحْ صْ یُ       ولم  ونَ ربُ عنه األقْ  غابَ  إنْ 

  ریق كل شيء :أوله وقوله لم یصبح  شجرة بریق مائه أي إذا افتقر وذل . 

ْلفة : الطائفة من أول اللیل قلیلة كانت أو كثیرة ، والجمع ٌزَلٌف وٌزلفاٌتٌ    : . الزلفة٦٠ الزٌّ

ن الزلفى وهي القربة ویقال أزلفه فازدلف أي قربه فاقترب ، واحدها ُزلفة ، وأصل الكلمة م

َالَة َطَرَفْي النََّهاِر َوُزَلًفا مَِّن اللَّْیِل ، وجاء في التنزیل قوله تعالى )٦(وأزلفني أدناني َوَأِقِم الصَّ

من اللیل ، والَّزلف :  أي في ٌزلفٍ  )٧( ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُیْذِهْبَن السَّیَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكِرینَ 

،  )٨(الساعات القریبة بعضها من بعض وٌیْعَني بالزلِف من اللیل المغرب وعشاء اآلخرة

  وسمیت المزدلفة بذلك ألنها منزل بعد عرفة بقرب مكة .

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  " روق " . مادةاللسان  .١

، الغرب الحدة والنشاط ، وأرواق اللیل : أثناء ظلمته ، والروقف : الطائفة من اللیل  ٢٦١، ص دیوانه  .٢

.  

  " ریق " . مادةاللسان .٣

طرفة بن العبد بن سفیان بن سعد بن مالك بن عبادة بن صعصعة ، وقیل اسمه عمرو وسمي طرفة  .٤

كان أحدث الشعراء سنًا ،  لغیرهم لبیت قاله ، كان في حسب من قومه وجریئًاُ◌ على هجائهم وهجاءٌ 

  ] .١/١١٧وأقلهم عمرًا ، قتل وهو ابن عشرین عامًا [ الشعر والشعراء : 

، ریق كل شيء : أوله ، وقوله لم یصح شجره بریق  ٦٢، ص ١٩٦٦دار صادر،   –دیوانه ، بیروت  .٥

  مائه : أسي إذا افتقر وذل .

    " زلف " . مادة اللسان .٦

  . ١١٤هود ، .٧

    . ٣/٨٢للزجاج ،   - معاني القرآن .٨

  

٦٥ 



الّسحر والسٌّْحرة : بیاض یعلو سواد ، ویقال بالسین والصاد إال أن السین   : . السحر٦١

  . )١(ما یستعمل في سحر الصبح أكثر

  في قوله تعالى )٢(والَسَحر : آخر اللیلُ ٌ◌بیل الصبح والجمع أسحاٌر، قال الزجاج 

 ِاِدِقیَن َواْلَقاِنِتیَن َواْلُمْنِفِقیَن َواْلُمْسَتْغِفِریَن ِباألْسَحار اِبِریَن َوالصَّ ، السحر هو الوقت  )٣(الصَّ

ول جئتك بأعلى السحر ترید في أول السحر وهو أّول الذي قبل طلوع الفجر ، والعرب تق

  .) ٤(إدبار اللیل إلى طلوع الفجر الظاهر البیِّن 

السین والعین أصل ثنائي مثل زلزل وعسعس فیدل اللفظ على بقاء جزء من   : . السعو٦٢

، قال ابن األعرابي :  )٥(الشيء بعد ذهاب أكثره ، فكلمة سعو تدل على بعض المعنى

ة : الساعة من اللیل ، واإلسعاء : ساعاٌت اللیل .مضى َسْعٌوٌ  من اللیل وسْعْ◌ٌوٌ  السٌّْعو 

  . )٦(وٌسْعواء وِسْعوا ممدودة وَسْعوًة وِسْعوةً 

  : )٧(:الصریم أّوٌل اللیل وقالوا آخره وذلك في قول ابن قیس الرقّیات . الصریم٦٣

  )٨(الّصِریِم ِرواقُ  ٌن َعَلْیَنا ِمنَ     َال َیَراَنا ِمَن الَبِرّیِة إْنسا 

  وعلى ذلك یكون الصریم اللیل ، واللفظ من األضداد فاستعمل بداللة الصباح

فاللیل منقطع عن الصباح أو الصباح  – )٩(واللیل ، ویرتبط في أصله االشتقاقي بالقطع 

  والصریم بداللة الصباح في قول بشر: -منقطع عن اللیل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . " سحر "  مادة اللسان .١

. إبراهیم بن السرى  بن سهل أبو إسحاق الزجاج البغدادي النحوي المفسر ، كان من أهل الفضل والدین ٢

وله مؤلفات حسان في األدب توفي سنة "  األمالي في النحو" و "  معاني القرآن" وحسن االعتقاد ،  صنف 

  ] . ١/١٥٩هـ. [ إنباه الرواة : ٣١٨

  . ١٧آل عمران ،  .٣

  . ٣/٨٢معاني القرآن ، للزجاج ، . ٤

 ١٥٧ ص،  ١٩٩٨،  ١ة األلفاظ في المعاجم العربیة وعالقتها باألصول الثالثیة ، د. أمین فاخر ، ط/ثنائی .٥

  .  

  . " سعا "مادة اللسان  .٦

بن لؤي ، شاعر قریش في العصر األموي ، أكثر شعره  عبید بن قیس بن شریح بن مالك ،من بني عامر. ٧

في الغزل والنسیب وله في المدح والفخر ، ولقب بابن قیس الرقیات ألنه كان یتغزل بثالث نسوة اسم كل 

    ] . ٤/١٩٦واحدة منهن رقیة ، له دیوان شعر . [ األعالم : 

، الصریم اللیل ، رواق : جمع  ٤١دار صادر ، ص  –. دیوانه ، تحقیق د. محمد یوسف نجم ، بیروت ٨

  أروقة ، فقال في هذا المجلس حیث یلذ لنا العیش نكون وحدنا ال یرانا أحد من الخلق ویسدل اللیل علینا ستاره .

  ". صرم"  مادة  اللسان .٩

  

  ٦٦ 



  )١(َتَجلىَّ عن َصِریمِتِه الظََّالمٌ   حّتى  ح َلْیٌل َفباَت یٌقوٌل : أْصبْ 

عتم الرجٌل عن الشيء َیْعِتم وَعتم : كف عنه بعدما مضى فیه ،العتمٌة :   : . العتمة٦٤

الٌثلث األّول من اللیل بعد غیبوبة الشفق ، أْعتم الرجل صار في ذلك الوقت ، وعتموا 

یأتي وال ٌیعتِّم أي ال یتأخر ، وعتمة اسم للوقت ، یقال فالن  )٢(تعتیمًا ساروا في ذلك الوقت

 ِإن رسول اهللا  وبه سمیت صالة ذلك الوقت صالة العتمة ، قالت السیدة عائشة
ْبِح ألَتْوُهما َوَلوْ    قال : َلْو َأنَّ النَّاَس َیْعَلُمون َما ِفي صالِة العتمِة وصالِة الصُّ

  . )٣( َحِبواً 

ر عند میل الشمس للمغیب ، وهو مأخوذ من عشا العین ، :العشاء آخر النها .العشاء٦٥

وقال ابن القوطیة : َعِشى َعِشًى ضعف بصره فهو أعشٌّ ضعف بصرْه فهو َعْشیاٌن ، 

   . )٤(واإلبل تعّشت والرجل كذلك وَعَشْوَت إلى الشيء َعْشوًا نظرت إلیه ببصر ضعیف

ُیّوِلي صدر اللیل،  العشاء عند العامة بعد غروب الشمس من لدن ذلك إلى أنو 

والبعض یقول إلى طلوع الفجر ، وبه سمیت الصالة التي بعد المغرب ووقتها حین یغیب 

  . )٥( َوِمن َبْعِد َصَالِة اْلِعَشاءِ  الشفق وجاء في قوله تعالى: 

: الَعْجٌس : شدة القبض على الشيء ، وَعْجَس القوس وَعْجُسها وِعْجُسها  . العجس٦٦

ْقبُضها الذي یقبضه الرامي منها ، والِعْجُس : آخر الشيء ، والُعْجسُة:الساعة وَمْعِجُسها مَ 

  . )٦(من اللیل ، الُعُجوس : آخر ساعة من اللیل

  

  

  
  

  

  

  

 
 

  

 

  

  . ٣٣٥) المفضلیات ، ص ١(

  " عتم " . مادة  ) اللسان٢(

  . ٩/٣٦٠، ٢٤٥٦٠مسند أحمد ، حدیث رقم () ٣(

  . " عشا” ،  اللسان  ١/٢٥بن القوطیة ،ا  -) األفعال ٤(

  . ٥٨) النور ، ٥(

  ) اللسان مادة "  عجس "  .٦(

  

٦٧ 



: الثلث الباقي من اللیل ، وقیل هو الثلث الثاني ، والجمع أْعناك ، قال أبو  . العنك٦٧

  : )١(العالء المعري

  )٢(كُ نْ العِ  ى ذهبَ حَ الضُّ  إذا َعْنَك في رَأدِ     تدي هْ فتَ  المُ الظّ  جابُ نْ یَ  كَ علَّ لَ 

  . )٣(الِعنك والَعنك والُعنك : سدفة من اللیل تكون من أوله إلى ثلثه

: أّوله وقیل : ما بین غروب الشمس إلى نوم الناس ، وسمیت بذلك  . فمحة العشاء٦٨

ة في فصل الشتاء ، قال عمر بن أبي لحرها ألن أول اللیل أحر من آخره وال تكون الَفْمح

  : )٤(ربیعة

  )٥(اهیمبَ  اناً وْ جَ  وقُ سُ یَ  دٌ رْ وَ  حَ الَ      نْ ى أَ لَ إِ  شاءِ العِ  ةِ مَ حْ فَ  نْ دُ لَ  نْ مِ 

الفاحم في كل شيء : األسود بیَِّن الٌفٌحومة ویبالغ في شدة سواده ، والفحم : الحجر 

  .  )٦(الطافي والواحدة َفْحمٌة وجمعها ِفحام وٌفحوم

فوعة الطیب أّول ما یفوح منه، وفوعة العشاء أوله وفوعته، ومنه   : . فوعة العشاء٦٩

اْحِبُسوا ِصْبیاَنُكْم َحتَّى َتْذَهَب ُفوَعُة الِعشاِء َفإنَّها ساعٌة َتْخَتِرُق ِفیها  ◌ً  قوله 

  .) ٨(. أي أوله)٧( الشَّیاِطینُ 

  قیل معظمه، واللفظ أیضًا بمعنىقسورة اللیل نصفه األّول ، و   : . قسورة اللیل٧٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أحمد بن عبد اهللا بن سلیمان بن محمد بن سلیمان التنوخي المعري الشاعر المشهور ، كان متضلعًا من  .١

لتصانیف الكثیرة المشهورة والرسائل المأثورة وله فنون األدب قرأ النحو واللغة على أبیه المعري ، وله من ا

  . ]١/١٢٨[ الوفیات : .  "  یلزمال ا م لزوم  النظم "

،  ١دار الجیل ، ط/  –أبو العالء المعري ، شرحه د. كمال الیازجي ، بیروت  –دیوان لزوم ماال یلزم  .٢

للیل ، رأد الضحى : ارتفاع ، ینجاب : ینكشف ، العنك : الثلث األول من ا ٢/١١٠،  ١٩٩٢=  ١٤١٢

  النهار ، یرجو الشاعر للدهر أن یخرج من الظالم إلى النور فیعدل في حكمه للناس .

  . ٤٦/ ٩والمخصص ،  ، "  عنك "   مادةاللسان  .٣

عمر بن أبي ربیعة بني ذهل بن شیبان ، من بني بكر بن وائل من عدنان جدُّ جاهلي كان یعرف بالمزدلف  .٤

  ] .٥/٧٧[ األعالم :  ولقب بذلك .

، فحمة العشاء : أول اللیل وورود  ٥٦٦دار الجیل ، ص  –دیوانه ، تحقیق د. یوسف شكري ، بیروت  .٥

  الصبح ، الجون البهیم : الظلمة السوداء .

  " فحم " . مادة للسان. ا٦

  . ٥/١٤٦) ، ١٤٩٠٤حدیث رقم (مسند أحمد ،.٧

  " فوع ". مادة اللسان .٨ 

  

٦٨ 



ْت ِمن َقْسَوَرةٍ  الشجاعة وبمعنى األسد وذلك في قوله تعالى   ، وقیل هو من أوله )١( َفرَّ

  إلى السحر ، قال طرفه :

  )٢(َسرَابلهْ  ِجیبتْ إذا َقْسَوِريُّ اللیِل     سلمى قبَلها ذاَت ِرجلٍة  تُ وما ِخلْ 

ٌ  وواحدته قسورة والقسور : ضرب من نبات    .  )٣(ٌسْهِليٌّ

: الِقطٌع القطعة والَقَطع والِقطاع : طائفة من اللیل تكون من أّوله  . القطعة من اللیل٧١

َقاُلوا َیا ُلوُط ِإنَّا ُرُسُل َربَِّك َلن  َیِصُلوا ِإَلْیَك َفَأْسِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع  إلى ثلثه ، وفي التنزیل 

، وقیل بقیة من آخره وقیل بعد ما مضى صدر منه وقیل أي ساعة من )٤(◌ِ  مَِّن اللَّْیل

اللیل وقیل إنها نصفه ، وقال ابن األنباري القطع بمعنى القطعة مختص باللیل وال یقال 

  . )٥(عندي قطع من ثوب

الكفر بالفتح التغطیة ، وَكَفٌرت الشيء أْكِفرٌه بالكسر أي سترته ، وسمي  : . الكافر٧٢

،  )٦(رًا ألنه ستر نعم اهللا تعالى ، وسمي اللیل بالكافر لتغطیته األشیاء بظلمتهالكافٌر كاف

  یقول لبید :

  )٧(أْلَقْت ٌذَكاٌء َیِمیَنها في كاِفرِ   فتذّكرُت َثْقًال َرِثیدًا َبْعَد َماَ 

، ویقول المرزوقي )٨(: اللیل عقب النهار وهو ضده ، وواحدته لیلة والجمع لیال . اللیل٧٣

علم أنهم یبدأون األوقات كما كانوا یبدأون الزمان بالشتاء ولذا صار التاریخ دون أ: " 

   ،)٩("النهار ، وٕانما كان كذلك ألن الظالم األول والضیاء داخل فیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ٥١ر ، . المدث١

، قسوري اللیل معظمه ، جیبت : ُجعلت كجیب القمیص ، سرابله : الواحد سربال : القمیص  ٧٧، ص  هدیوان .٢

.  

  " قسر " . مادة اللسان .٣

  . ٨١هود ،  .٤

  . ٥/٢٤٨البحر المحیط ،  .٥

  . "كفر " مادة اللسان .٦

تحقیق عبد السالم محمد هارون ،  األنباري ،شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات ، ابن البیت للبید في  .٧

  . ١٣٠، وفي المفضلیات ص  ٥٨١م ، ص ١٩٦٣ –دار المعارف  –القاهرة 

  . "لیل  " مادة اللسان .٨

  . ٢٧٤ص  األزمنة واألمكنة ، .٩

  

٦٩ 



َوِمْن آَیاِتِه  واللیل مبني للواحد ، ومنه قالوا اللیلة تمییزًا للعدد والجمع لیال ، قال تعالى 

ْم النََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َال َتْسُجُدوا ِللشَّْمِس َوَال ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا ِهللا الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإن ُكْنتُ اللَّْیُل وَ 

  .) ١( ِإیَّاُه َتْعُبُدونَ 

الملي هو ما بْین اللیل إلى ثلثه ، وقیل مرَّ ملّي من اللیل ، وأمليٌّ أیضًا   : . الملي٧٤

  )٢(لم ٌتَحدد والجمع أْمالء قطعة من اللیل

  :الَوهن : الضعف في العمل وفي األشیاء ، وكذلك في العظم ونحوه . . الموهن٧٥

  الَمْوِهٌن والَمَوِهٌن : نحو نصف من اللیل وقیل : هو ساعة منه .

والوَهْنٌ : ساعة تمضي من اللیل ، ویقال : لقیته َمْوِهنًا أي بعد وهٍن وأوهن الرجل : 

  ، قال عبید بن األبرص: )٣(ك الساعةدخل في تل

  )٤(َمَع الّشوِق َیْومًا بالِحجاز وِمیٌض     وَحنِّْت َقٌلوِصي بعد َوهِن َوهاَجها 

  الوهن من اللیل : بعد منتصفه ، والٌمْوِهٌن : بعد الهدُء من اللیل .

 : نشأ ینشأ إذا ابتدأ وأقبل شیئًا بعد شيء فهو ناشيء ، ومنه نشأت. ناشئة اللیل٧٦

 )٥(الً ـِإنَّ َناِشَئَة اللَّْیِل ِهَي َأَشدُّ َوطًئا َوَأْقَوُم ِقی السحابة إذا بدأت وأنشأها اهللا ، قال تعالى 

.  

قال العلماء : ناشئة اللیل أوقاته وساعاته ألن أوقاته تنشأ أوًال فأوًال ، ومنهم من قال 

االبتداء ، وقال البعض : هو الوقت ما بین المغرب والعشاء تمسكًا بأن لفظ نشأ یعطي 

  ). ٦(أنه بدء اللیل ، وقال غیر هؤالء هي اللیل كله ألنه ینشأ بعد النهار

  :هتك السْتر َیْهِتكٌه َهْتَكًا ، فانهتك وتهتك : جذبه فقطعٌه من موضعه . . الهتكة ٧٧

  الَهْتكة : أن تجذب سترًا فتٌشقٌّ منه طائفٍة أو تقطٌعه فیبدو ما وراءه منه .

َهْتك : وسط اللیل ، والٌهْتكٌة : الطائفٌة من اللیل ، وقیل ساعة من اللیل للقوم إذا ساروا ، ال

  . )٧(فیقال : ِسْرنا ٌهْتَكًة من آخر اللیل

  

  

  

  

  

  .  ٣٧فصلت ،  .١

  " مال " مادة اللسان .٢

  "وهن " . مادة اللسان .٣

      . ٨٨ دیوانه ، ص .٤

    . ٦ل ، المزم .٥

  . ٢٠/٣٩الجامع ألحكام القرآن ، . ٦

  العین ، باب الهاء والكاف والتاء معهما  . .٧

٧٠ 



:الَهدء والٌهدء والهدأة : من أول اللیل إلى ثلثه ، وقیل نحو الربع أو قریب منه  . الهدء٧٨

) ١(یل وبعد هدأة أي بعد طائفة من اللیل بعد ما هدأت العَیون، یقال :أتیته بعد َهْدٍء من الل

  ، قال الحطیئة :

  )٢(َهاعلى َلْومي َوَما َقّضْت َكرَا    أَال َهّبْت ُأَماًمُة َبْعَد َهْدءٍ 

: َهَزَعٌه َیْهِزٌعه َهْزَعًا وَهّزعه َتْهِزیعًا : َكّسره فانهَزع أي انكسر ، الّتهزٌّع : یشبه  . الهزیع٧٩

سٌّر والٌعٌبوس ، یقال : َتهْزٌع فالٌنٌ  لفالٍن اشتقاقه من هزیع اللیل وتلك ساعة وْحشًة ، التك

  قال البحتري : )٣(والهزیع : صٌدٌ ر من اللیل

  )٤(ِمن ِعْنِد َأْسماَء ویأِتي َهِزیعْ     ُیْمِضي َهِزیٌع لم َیُطْف َطاِئٌف  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١(قِ فَ الشّ  ةِ مرٌ في حٌ  قتْ أشرَ  واكبٌ كَ       هِ رِ أحمَ  وقِ من فَ  یضهٌ أبَ  كأنّ 

  

  

  

  

   ٩١٩، ص  ٢تألیف عبد الفتاح الصعیدي وحسین یوسف ، دار الفكر العربي ، ط/ –اإلفصاح في اللغة .١

      . ١١٥دیوانه ، ص  .٢

  اللسان " هزع " . .٣

  . ٢/٦٤دیوانه ،  .٤

٧١ 



  

 
 
 

  
  

  الفصل الرابع

  ألفاظ األيام والشهور والسنني
  

 ما و ا  ما  ولث اا .  

 .ما و ا  ورا  ث اا  

 . ولوا ن وأوظ اأ  ثث اا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ألولالمبحث ا

  األيام يف اجلاهلية واإلسالم

:عبارة عما بین طلوع الشمس وغروبها من الزمان ، وقد یطلق على مجرد  . الیوم٨٠

الوقت وجمعه أیام ، واألیام في أصل البناء أیوام ولكن العرب إذا وجدوا في كلمة واحدة 

كانت قبل الواو أو یاءًء وواوًا واألولى كانت ساكنة أدغموا وجعلوا الیاء هي الغالبة إذا 

  . )١(بعدها

وقیل الیوم یشمل اللیل والنهار اللذین یكونان متساویین في المقدار تارة ومختلفین تارة 

َقاَل َربِّ اْجَعل لِّي آَیًة َقاَل آَیُتَك َأالَّ  أخرى ، وجاء في تفسیر أبي حیان في قوله تعالى 

  . )٣(، أن المراد ثالثة أیام بلیالیها )٢( ْمًزاُتَكلَِّم النَّاَس َثَالَثَة َأیَّاٍم ِإالَّ رَ 

وجاء اللفظ بداللة الزمان المطلق في سیاق الشكوى من الزمان وحوادثه وتقلباته ، كما 

  . )٤(ارتبط بالقتال والمعارك التي عرفت بأیام العرب مثًال " یوم شهار ویوم حنین"

أي  –مك ، تقول : أمسى یمسياللفظ یعني الیوم الماضي الذي ذهب بعد یو . األمس: ٨١

) ومنه قوله ٥دخل في وقت المساء ویستعمل كذلك اللفظ مجازًا في الزمن الذي مضى( –

ُل  تعالى َأتَاَها َأْمُرَنا َلْیًال َأْو َنَهاًرا َفَجَعْلَناَها َحِصیًدا َكَأن لَّْم َتْغَن ِباألْمِس َكَذِلَك ُنَفصِّ

  . )٦(اَآلَیاِت ِلَقْوٍم َیَتَفكَُّرونَ 

  اللفظ یعني الیوم الذي یأتي بعد یومك ، تقول غدا یغدو َغْدوَا وٌغْدّوًا وهو. الغد : ٨٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . اللسان " یوم " .١

  . ٤١. آل عمران ، ٢

  . ٢/٤٥٢.البحر المحیط ، ٣

دار الكتب  –تحقیق عبد المجید الترحییني ، بیروت  أحمد بن عبد ربه األندلسي ، –. العقد الفرید ٤

  . ٦٦٠ – ٣/١٧م ، ١٩٨٣هـ = ١٤٠٤،  ١العلمیة ، ط/ 

  . اللسان " أمس " .٥

  . ٢٤. یونس ، ٦

٧٣ 



َأْرِسـْلُه َمَعَنـا َغـًدا  َیْرتَـْع َوَیْلَعـْب   ، ومنـه قولـه تعـالى )١(غاٍد جاء أو مشـى فـي الیـوم التـالي

  . )٢( َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ 

األسـبوع  بع والسبعة من العدد معروف مثل سبع نسـوٍة وسـبعة رجـاٍل ، : الس . األسبوع٨٣

تمام سبعة أیام وجمعه أسابیع وأسبوعات ، قال اللیث : األیام التـي یـدور علیهـا الزمـان فـي 

  .) ٣(كل سبعة منها تسمى األسبوع ویجمع أسابیع

عـدد ومـن هــذا فـاللفظ مشـتق مـن العـدد سـبعة وعلـى مـا یبـدو أن اللفـظ ُأسـتعمل بداللـة ال

القبیل قولهم : سبع المولود أي حلقوا رأسه وذبحوا عنه لسبعة أیام ، وأسبعت المرأة أي مـّر 

  على والدتها سبعة أیام .

یبدو أن المجموعات البشریة عرفت السنة والشهر والیوم وحداٍت فلكیـة لتحدیـد أوقـات 

دعت الحاجــة إلــى وحــدة الزمــان ولكــن هــذه الوحــدات لــم تكــن كافیــة لتســییر أمــور حیاتهــا فــ

  وسیطة بینهما .

من المؤكد أن الجاهلیین لم یعرفوا تسمیات األیام المعروفة اآلن المكونة لألسبوع ، وأن 

لهـم أسـماء أخـرى تختلــف عنهـا ، وكانـت معروفــة فـي الجاهلیـة وســتورد الباحثـة دراسـة هــذه 

  األیام .

ا  ما   

شيء إذا أظهرته وبینته ، ومن هذا القبیل القوم : شیار مشتق من شیرت ال. شیار٨٤

،  )٤(یتشاورون أي یظهرون آراءهم كأن كل جماعة منهم یظهرون ما عندهم ویعرضونه

  ویقابله یوم السبت الذي یعدٌّه المسلمون أول أیام األسبوع ، ذكر السیوطي أسماء األیام

  

  

  

  

  

  
  

  

  . اللسان" غدا " .١

  . ١٢. یوسف ،٢

  . اللسان مادة " سبع " .٣

  . اللسان مادة "شور " .٤

٧٤ 



  : )٢(قال ابن هاني، )١(في الجاهلیة وجعل شیار أول أیام األسبوع

ؤاِم ِشیارُ     أْمَسْوا عشاَء عروبٍة في ِغْبطٍة    )٣(فأناَخ بالمْوِت الزُّ

: یقابـــل یـــوم األحـــد وهـــو أول األیـــام ووصـــفوه بأنـــه أول ؛ ألنـــه أول أیـــام األســـبوع . أول٨٥

  . )٤(عندهم

 : سمي یوم االثنین أهون وأوهد ، فأهون مأخوذ من الهـون وهـو السـكون وذلـك . أهون٨٦

َوِعَبــــاُد الــــرَّْحَمِن الَّــــِذیَن َیْمُشــــوَن َعَلــــى اَألْرِض َهْوًنــــا َوإَِذا َخــــاَطَبُهُم  كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى 

، وأوهــد أیضــًا مــأخوذ مــن الوهــدة وهــي المكــان المــنخفض مــن  )٥(اْلَجــاِهُلوَن َقــاُلوا َســَالًما

  . )٦(األرض النخفاضه عن الیوم األول في العدد

ثالثاء الٌجبار أي جبر العدد وأعظم به العدد وقوي ألنه حصـل بـه فـرد : قالوا لل . جبار٨٧

وزوج أي ٌجبر به العدد ، وهو ثالث أیام األسـبوع ، والعـرب تلفظـه ُجِ◌بـار علـى وزن عثـار 

  .)٧(بكسر الجیم أو ضمها

:أدبــر الرجــل إذا مــات وأدبــر إذا تغافــل عــن حاجــة صــدیقه ، وأدبــر الرجــل إذا  . ٌدبــار٨٨

  سافر .

ار بضم الدال المهملـة هـو الیـوم الرابـع الـذي یقابلـه األربعـاء ألنـه دبـر مـا جبـر بـه فدب

  . )٨(العدد ، بمعنى أنه جاء دبره

  : خامس أیام األسبوع ویقابله یوم الخمیس ، وسمي بذلك ألنه یؤنس به . مؤنس٨٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ١/٢١٩. المزهر ، ١

قاسم األزدي ، أدیب وشاعر ، أشعر المتقدمین والمتأخرین . محمد بن هانئ بن محمد بن سعدون أبو ال٢

من المغاربة ، ولد باشبیلیة ونشأ بها ، ونال حظًا وافرًا من علوم األدب وفنونه ،وبرز في الشعر ، 

  ] .١٩/٩٢، وقد جاوز األربعین .[ معجم األدباء:  ٣٦٢توفي سنة 

، العروبة  ١٠٥، ص  ١٩٩٦=  ١٤١٦،  ١/بیروت ، ط –. دیوانه ، شرح أنطوان نعیم ، دار الجیل ٣

  یوم الجمعة ، أناخ : أركع جمله ، الزؤام : الكریه ، شیار : یوم السبت .

  . اللسان مادة " أول " .٤

  . ٦٣. الفرقان ، ٥

  . اللسان مادة " وهن "  .٦

  . اللسان مادة " جبر " .٧

المؤسسة المصریة العامة  - ندي ، القاهرأبو العباس أحمد بن القلقش –. اللسان " دبر " ، صبح األعشى ٨

 ،١٦٤/ ٢،   ١٩٦٣ .  

٧٥ 



یــه إلــى المــالذ واللهــو لبركتــه ، وســبب التســمیة هــذه قیــل أن العــرب القــدماء كــانوا یمیلــون ف

  . )١(واللعب 

: اإلعراب في اللغة اإلبانة واإلفصاح ، وسـمیت الجمعـة یـوم العروبـة لبیانهـا  . العروبة٩٠

أول  )٤(أن كعـب بـن لـؤي )٣(، وذكـر السـهیلي )٢(على سائر األیام وهو سـادس أیـام األسـبوع

  لك الیوممن جمع الناس یوم العروبة ، ولم تسم العروبة الجمعة إال منذ ذ

، والعروبــة : بفــتح العــین مــع األلــف والــالم وفــي لغــة شــاذة  )٥( لیــذكرهم بمبعــث النبــي 

  عروبة بغیر ألف والم وذلك في قول ابن مقبل :

  )٦(َیْومًا َكَیْوِم ُعُروَبِة الُمَتَطاِولِ     وإِذا رأي الُوّراَد َظلَّ ِبأْسُقفٍ 

  ولقد وردت أیام األسبوع هنا بمعناها اللغوي .

  : ام  ام

أمــا عنــدما جــاء اإلســالم فتغیــرت أســماء األیــام بأســماٍء أخــرى فنظمهــا ابــن الرومــي فــي 

  قوله :

  لصیـٍد إن أردَت بال امتـراءِ       َلِنْعَم الیوُم یوُم الّسبــت حّقـاً 

  بدا الرحمُن في خلق الّسمـاء      وفي األحِد البناُء فِإّن فیـه

ْأ بالّنجـاِح وبالّنجـاء      فیه  وفي االثنین إْن َساَفْرتَ    َتَنبــَّ

  فــذاك الیـوُم ٌمهراٌق اّلدماء       وٕان ُرْمـَت الِحَجامة فالّثالثَاء    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .اللسان مادة " أنس " .١

  .اللسان مادة " عرب " .٢

  .عبد الرحمن بن الخطیب أبي محمد عبد اهللا بن الخطیب المشهور بالسهیلي ، صاحب كتاب٣

  .٣/١١. [ الوفیات :  ٥٨١هـ ، وتوفي سنة  ٥٠٨" الروض األنف"  في شرح السیرة النبویة ، ولد سنة  

قریش ، أبو هصیص جدٌّ جاهلي خطیب من سلسلة النسب النبوي ، كان كعب بن لؤي بن غالب ، من  .٤

عظیم القدر عند العرب ، حتى أرخوا بموته إلى عام الفیل وهو أول من سن یوم العروبة ، فكانت قریش 

  ] . ٥/٢٢٨ق هـ [ األعالم :  ١٧٣تجتمع إلیه ، توفي سنة 

لرحمن السهیلي ، تحقیق عبد الرحمن الوكیل ، دار اإلمام عبد ا –. الروض األنف في شرح السیرة النبویة ٥

  . ١٧/٩٩، والبحر المحیط ،  ٤/١٩٨الكتب الحدیثة ، 

  ، الوّراد : الذین یردون الماء ، أسقف : مكان في الصحراء ، یوم عروبة یوم الجمعة  ٢٢١. دیوانه ، ص ٦

  

٧٦ 



  َفِنعَم الیـوُم یـوُم األربعــاء   وٕان َراَم امـرٌؤ یوّمـًا دواءً 

  َفِفیـه اهللا یــأذن بالقضـاء  وفي یوِم الخمیس قضاَء خیرٍ 

  )١(وتزویُج الّرجــاِل مع النساء     جمعِة التنعیــُم فیهویوُم ال

فـذكر ابـن الرومـي فـي هـذه األبیـات أسـماء األیـام وفوائـدها ، ویبـدو أن هـذه الفوائـد أتــى 

  بها من العرف فتبرك ببعض بهذه األیام .

: السِّبُت بالكسر : كل جلـد مـدبوغ ، وقیـل هـو الجلـد المـدبوغ بـالقرظ خاصـة، . السبت ٩١

ْم ـَوَجَعْلَنــا َنْوَمُكــ سـبت الراحــة والســكون ، ســبت یســبت ســبتًا اســتراح وســكن ، قــال تعــالى ال

َیــْوَم َســْبِتِهْم ُشــرًَّعا  ، والســبت أیضــًا قیــام الیهــود بــأمر ســبتها ومنــه قولــه تعــالى )٢( اً اتَـ ُسبــ

، والســبت هــو مــن األیــام  )٣( ا َیْفُســُقونَ َوَیــْوَم َال َیْســِبُتوَن َال تَــْأِتیِهْم َكــَذِلَك َنْبُلــوُهم ِبَمــا َكــاُنو 

 –معــروف  وقیــل ســمي بــذلك النقطــاع األیــام عنــده ، والجمــع أســبت وســبوت بضــم الســین 

  . )٤(الدخول في السبت -أي

: األحد هـو الفـرد الـذي لـم یـزل وحـده ولـم یكـن معـه آخـر ، األحـد : مـن األیـام  . األحد٩٢

وهـو أول  –یـوم الراحـة والسـكون  -ع بعد السـبت معروف ولقد وصفوه بأنه أول أیام األسبو 

العــدد مطــابق لتســمیة الثــاني بــاالثنین والثالــث بالثالثــاء ، والجمــع آحــاد وُأْحــداٌن بــوزن آمــال 

 . )٥(وذلك في القلة والكثرة أوحاد

ـــع "  . االثنــان٩٣ : هــو ثــاني أیــام األســبوع ألن األول عنــدهم األحــد ، فهــو الیثنــى وال یجمـ

  . )٦(أسماء األسبوع وهذه األسماء من أقدم الكلمات في اللغات السامیـة " االثنان من

: الثالثة من العدد ، َثَلْثُت القوم أثِلَثهم إذا كنت ثالثهم ، الثالثاء : بالمد  . الثالثاء٩٤

والضم هو الیوم الثالث من األسبوع وتقول مضت الثالثاء على تأنیث اللفظ ومضى على 

  . )٧(تذكیر الیوم

  

  

  

  

  
: واألربعــة فــي عــدد المــذكر واألربــع مــن عــدد المؤنــث ، واألربعــة مــن العــدد  . األربعــاء٩٥

معروف ،األربعاء : الیوم الرابع من أیام األسبوع ، ألن أول األیام عندهم األحـد بـدلیل هـذه 

  . ١/١٦٥م  ، ١٩٩٨=  ١٤١٨،  ١. دیوانه ، شرح مجید طراد ، دار الجیل بیروت ، ط/ ١

  . ٩. النبأ ، ٢

  .١٦٣. األعراف ، ٣

  سبت ". ”. اللسان مادة ٤

  . ٢/٣٦٣، صبح األعشى ،  ٣٤. األزمنة وتلبیة الجاهلیة ، ص ٥

  . ٧٦. فقه اللغة المقارن ، ص ٦

  . ٢/٣٦٣. صبح األعشى ، ٧
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ْبُع :  الظِّْمُء مـن التسمیة وهي االثنان ثم الثالثاء ثم األربعاء ولكنهم أخصوه بهذا البناء . الرِّ

  . )١(أْظماِء اإلبل ، وهو أن تحبس اإلبل عن الماء أربعًا ثم ترد الخامس

: أخمـــس القـــوم صـــاروا خمســـة ، والخمـــیس : الجـــیش ألنـــه خمـــس فـــرق ،  . الخمـــیس٩٦

   والخمیس : هو الیوم الخامس من األسبوع وجمعه أخمسـاء وأخمسـة،  قـال رسـول اهللا

االلهم بارك ألمتي في یوم خمیسه)٢. (  

الِخْمس : هـو الیـوم الخـامس مـن أْظمـاِء اإلبـل ، وهـو أن تشـرب یـوم وردهـا وتصـدر یومهـا 

ذلك ، وتظل بعد ذلك الیوم في المرعى ثالثة أیام سوى أیام الصدر وترد الیوم الرابع وذلـك 

)٤(، یقول حاتم الطائي)٣(الِخْمس
 :  

  )٥(ِرُد الظَّْمآُن آِبیَة الِخْمسِ َكَمَا یَ     إَذا َغَربْت َشْمُس الّنهاِر َوَردُتَ◌ها 

: جمــع الشـيء عــن تفرقـه یجمعــه جمعـًا وجّمعــُه وأجمعـه فــاجتمع ، وجـاء فــي  . الجمعـة٩٧

ــَالِة ِمــن َیــْوِم اْلُجُمَعــِة  التنزیــل قولــه تعــالى عــن الجمعــة  َیــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوا ِإَذا ُنــوِدَي ِللصَّ

فصـالة الجمعـة شـعیرة  )٦( ُروا اْلَبْیَع َذِلُكْم َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اِهللا َوذَ 

مــــن الشــــعائر العظیمــــة التــــي عظمهــــا اإلســــالم الجتمــــاع النــــاس فیهــــا الســــتماع الخطــــب 

وتـرجح الباحثـة بـأن الجمعـة والسـبت سـموها بأشـیاء تصـنع فیهـا فاسـتغنوا بهـا  ، )٧(والمواعظ

  عن عددها .

تشریع السماوي قد جعل الزمان من أهـم القـیم الدینیـة بداللـة أن للیهـود یـوم یجتمعـون فال

فیه في كل سبعة أیام وهو یوم السبت ، وللنصـارى مثـل ذلـك وهـو یـوم األحـد ، وللمسـلمین 

  . )٨(یوٍم یجتمعون فیه للصالة وهو یوم الجمعة

  

  

  

  

  

  

شـدیدة البـرودة ، وینقـل لنـا المرزوقـي  : وهي خمسة أیام وقیل إنها سبعة أیـام أم اوز

تفســیرًا لهــذا التعبیــر قــائًال : " .... أن قومــًا قــد جــزوا األصــواف واألوبــار مــؤذنین بالصــیف 

     بع " .. اللسان مادة " ر ١

للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ، تحقیق عبد المجید السلفي ، دار إحیاء التراث العربي  –. المعجم الكبیر ٢

  . ١٠/٢٨٦،  ١٩٨٦= ١٤٠٦،  ٢) ، ط/١٠٦٧٩، حدیث رقم (

  . اللسان مادة " خمس " .٣

ني ، شاعر جاهلي وأرخ لوفاته في السنة الثامنة . أبو عدي حاتم بن عبد اهللا بن سعد یوسف الحشرج الطائي القحطا٤

  ] .٢/١٥١.[ األعالم : بعد مولد النبي 

  ، اآلبیة : اإلبل التي تعاف الماء ، الخمس : من أظماء اإلبل  ٦٦، ص ١٩٦٣=١٣٨٢دار صادر ،  –. دیوانه ، بیروت ٥

    . ٩. الجمعة ، ٦

  " جمع " .  مادة . اللسان٧

  . ١٧/٩٩،  . الجامع ألحكام القرآن ٨

  ٧٨ 



وقالت عجوز منهم : ال أجـزُّ حتـى تنقضـي هـذه األیـام فـإني ال آمنهـا ، فاشـتد البـرد وأضـرَّ 

عجلـــت بجـــزِّ أصـــوافها  بمـــن جـــّز وســـلمت العجـــوز بغنمهـــا ، وقیـــل إن العجـــوز هـــي التـــي

لحاجتها إلیها وثقتها بالحرِّ فجاء البرد وبـدأ المـوت یـدب فـي الغـنم فكانـت تمـوت واحـدة كـل 

، وقـال  )١(یوم حتى بلغت سبعة أو خمسة ولهـذا سـمیت أیـام العجـوز وهـي شـدیدة البـرودة "

  مر:وأنشد البن األح )٢(ابن درید عنها : هي لیست من أسماء العرب وٕانما هي موّلدة

  ُكسع الشتـاُء بسبعِة ُغْبرِ 

  أّیاِم َشْهلِتنا مــن الّشْهرِ 

  فإذا اْنَقَضْت أْیاٌمها وَمَضتْ 

ْنبـِر والَوْبر   بالصّن والصَّ

  وبآمـٍر وُأخیـِه مُؤتِمـر
  

  وُمَعلٍِّل وبمطفِيء الَجْمــر

  وذهب الشتاء ُمَوالِّیًا عجالً      

  )٣(واتیـك واقدٌة من الّنْجـرِ        

، قـال أبـو  )٤(: أول أیام العجوز وسمي صنًا لشدة البرودة فیه ، والصـن : البـرد صن .٩٨

  العالء :
  

  

  

  

  

  

  

  

با        )١(فأّیاُمها ِصٌن علیك وِصنِّبرُ       إذا أنَت زّوْجَت العجوَز على الصِّ

: ُسميِّ بذلك ألنه یترك األشیاء كالصُّرة في الجمود وكل ما غلظ فقد  .صنبر٩٩

  

  . ٢٠٣. ینظر األزمنة واألمكنة ، ص ١

  " عجز " . مادة .اللسان٢

.األبیات في اللسان في مـادة عجـز منسـوبة البـن األحمـر ، والكسـع : ضـرب الضـرع بالمـاء البـارد حتـى ٣

ال یدر ، وكسع الشتاء ضـرب أخـره بهـذه األیـام ، والشـهلة العجـوز ، آمـر :أي بیـوم اسـتعّد فیـه للبـرد كأنـه 

عـد شـرب كأنـه جـاء ببـرد بعـد بـرد ، أمر بذلك ،ومؤتمر أي یـأتمر للـذي أمـره بـذلك ، ومعلـل : هـو شـرب ب

ومطفــئ الجمــر : أي لشــدة البــرد ال یكــون للجمــر ثبــات ، والصــن والصــنبر : بــرد شــدید ،والــوبر : یكــون 

  من الوبر الذي احتیج إلیه من البرد ، والوقدة : شدة الحر من الوقود ، والنجر : شدة العطش .

  . اللسان مادة " صنن ".٤
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نَِّبرْ   بجفاٍن َتْعَتري ناِدَ◌ینا   )٣(ِمْن َسِدیٍف ِحیِن َهاَج الصِّ

: التوبیر : المحو واإلخفاء ، ویقال ما بالدار وابٌر أي ما بها أحد ، وهو یوم  . الوبر١٠٠

من أیام العجوز التي تكون في أواخر الشتاء ، واللفظ مشتق من الوبر أي وبر آثار 

  . )٤(فا وأخفىاألشیاء وع

: الجمر : النار المتقدة ، وواحدته َجْمرٌة ، فإذا برد فهو فحم ، وسمي  . مطفي الجمر١٠١

  بذلك ألن شدة البرد تطفيء الجمر .

  )٥(والِمْجَمُر والِمْجَمَرُة : التي یوضع فیها الَجْمُر مع الدُّْخنِة وقد اجتمر بها

  . )٦(تخفیف البرد: ٌسمي بذلك ألنه یعلِّل الّناس ب . معلل١٠٢

  . )٧(: هو الیوم السابع منها ، وهو الیوم الذي یؤتمر فیه . مؤتمر١٠٣

لظَّْعُن: سیُر البادیة لُنْجَعٍة أو ُحٌضوره من ماٍء أو َطَلَب َمْربٍع أو ا:  . مكفي الظعن١٠٤

َتحّول من ماٍء إلى ماء أو من بلٍد إلى بلد ، لكل شاخص لسفر في حج أو مسیر من 

  . )٨(إلى أخرى ظاعٌن ، وهو ضد الخافض، ومكفيء الظعن : أحد أیام العجوزمدینة 

  . )٩(:هو الیوم السادس من أیام العجوز ، ففیه یأمر الناس بالحذر . آمر١٠٥

فاألیام التي عددت في األبیات هي : ( الصن ، والصنبر ، والوبر ، وآمر ، ومطفئ 

  ن یعتبرها خمسة  هي " صن ، وصنبرالجمر ، ومؤتمر ، ومعلل ) ، ونجد من الناس م

  

  

  

  

  

  

  

، الص��ن والص�نبر م��ن أی�ام العج��وز وتتص�ف ب��البرودة الش�دیدة ، الش��اب  ١/٣٣٦. دیوان�ھ ، ١
  زوج العجوز یقاسي البرد .

  . ٢٠٢. األزمنة واألمكنة ، ص ٢
  تعتري : تأت ، السدیف : قطع السنام .، بجفان : بقصاع ،  ٥٦. دیوانھ ، ص ٣
  . اللسان مادة " وبر " .٤
  . اللسان مادة " جمر" .٥
  . ٢٠٢. األزمنة واألمكنة ، ص ٦
  . ٣٥. األزمنة وتلبیة الجاھلیة ، ص : ٧
  . اللسان مادة " ظعن" .٨
     مادة " أمر" .اللسان  .٩



  المبحث الثاني

  الشهور يف اجلاهلية واإلسالم

: اللفـظ یعنـي العـدد المعـروف مـن األیــام والتـي تكـون جـزءًا مـن اثنـي عشــر  . الشـهر١٠٦

، اللفـظ   )١(  ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعْنَد اِهللا اْثَنا َعَشـَر َشـْهًرا من أقسام السنة قال تعالى قسماً 

مشتق من قولهم شهر الشيء أو األمر یشهره ویظهره ، وقد ُسمي الشهر شهرًا ألنه یشتهر 

  .)٢(فیه بالقمر وفیه عالمة ابتدائه وانتهائه ، والجمع أشهر وشهور

ء اأا  ور  

: هو شهر المحرم ، أمرته في أمري مؤامرًة إذا شاورته ، ویجوز أن یكـون  . المؤتمر١٠٧

اشـتقاقه مـن شـیئیین أحـدهما أخـذًا مـن أِمـر القـوم إذا كثـروا بمعنـى أنهـم یحّرمـون فیـه القتــال 

یجمـع فیكثرون ویزدادون، وقیل : أخـذًا مـن االتمـار بمعنـى أنـه یـؤتمر فیـه بتـرك الحـرب ، و 

  ، قال الشاعر : )٣(على مؤتمرات ومآمیر ومآمر

  )٤(لوال اتماري بكم في المؤتمر               َعَزمُت أمري للفراق فانتظر

ــاجر : ١٠٨ شــهر صــفر ، نجــر َیْنجــُر نجــرًا إذا أكثــر مــن شــرب المــاء فیــه ، أْنجرنــا : . ن

نـواجر قـال الشـاعر  ، ومنه شهر ناجر ، ویجمـع علـى) ٥(صرنا في ناجر ، وهو أشد الحر 

:  

  )٦(َفِسْرنا َثَالثًا فأُْبَنا الَجَفارَا                   َشِرْبَنا ِبَحّواَء في ناجرٍ 

  العرب تسمي ربیعًا األول خّوانًا وُخوانًا فاللفظ مشتق من الخون وهو. خوان : ١٠٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ٣٦. التوبة ، ١

  .اللسان مادة " شهر"  .٢

  . ٢٠٧.األزمنة واألمكنة ، ص ٣

  . ٢٠٧ .البیت بال عزو في األزمنة واألمكنة ، ص٤

  . ٣/١٥٠.األفعال ، السرقسطي ، ٥

  . ٨٤٤.البیت في المفضلیات لعوف بن عطیة ، ص ٦

٨٢ 



ـــــر وتشـــــد فیـــــه فیتخـــــونهم أي ینقصـــــهم ، ویجمـــــع  ـــــات الـــــنقص ألن الحـــــرب تكث ـــــى ُخوان عل

  . )١(وخواوین

:یقــال ُبصــان َوَوَبْصــان والجمــع أْبِصــنُة وِوِ◌ِ◌ِبْ◌صــاُن  للجمــع األكثــر مثــل  . بصــان١١٠

  . )٢(ِغلمان وِغربان وهو ربیع اآلخر ، وُسمّي بذلك لوبیص السالح فیه وبریقه

: هو شهر جمادي األولـى ، ألن النـاس یحنـون فیـه إلـى أوطـانهم ، والجمـع  . الحنین١١١

  : )٤(،  قال المهلهل)٣(حنة وُحننأ

  )٥(وماذا بین رني والحنین  أتیتك في الحنین فقلت أنيّ 

: رنــى ووْرنــة بجــزم الــراء هــو شــهر جمــادي اآلخــرة ، والجمــع رنــات ، وســمي  . رنــى١١٢

  بذلك ألنه یعلم فیه ما نتجت حروبهم .

همـزة وكأنـه أریـد أما رنة وورنة فمشتق من أرن یأرن إذا نشط وتحرك فأبـدل الـواو مـن ال

  . )٦(به الوقت الذي یتحركون فیه للغزو

: الصمم : انسداد األذن وثقل السمع ، صّم یَصمُّ وَصِمَم بإظهار التضعیف  . األصم١١٣

  نادٍر ، وكان أهل الجاهلیة یسمون رجبًا شهر اهللا األصم وجاء في الحدیـث

رجب شهر اهللا األصم  )یسـمع فیـه صـوت مسـتغیث ، وٕانما سمي بذلك ألنه كـان ال )٧ 

وال حركة قتال وال قعقعة سـالح ألنـه مـن األشـهر الحـرم ؛ واللفـظ مجـاٌز والمـراد بـه اإلنسـان 

  ، كما قیل لیل نائم ، وٕانما النائم في اللیل . )٨(الذي یدخل فیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ٤٧. األزمنة وتلبیة الجاهلیة ، ص ١

  .اللسان مادة " بصن "٢

  . ٢٠٨. اللسان "حنن " ، األزمنة واألمكنة ، ص ٣

خو كلیب الذي هاجت بمقتله حرب بكر وتغلب ، وسمي مهلهًال ألنه هلهل الشعر أي .عدي بن ربیعة أ٤

  ] .١/٢١٥أّرقه . [ الشعر والشعراء : 

  . ٢٠٨. البیت للمهلهل في األزمنة واألمكنة ، ص٥

  . ٢٠٨. األزمنة وتلبیة الجاهلیة ، ص ٦

المبارك بن محمد الجذري ابن  اإلمام مجد الدین أبي السعادات –. النهایة في غریب الحدیث واألثر ٧

 ٣/٥٤األثیر ، تحقیق محمود  محمد  الطناحي وطاهر أحمد الزاوي ، دار إحیاء التراث العربي ، 

.  

  . اللسان مادة " صمم " .٨

٨٣ 



: هــو شــهر شــعبان ، وقیــل عــاذل وعــادل ، ألنهــم یعــدلون فیــه عــن اإلقامــة  . عــاذل١١٤

بهم في القبائل ، ویجمع على عواذل وكأنما سمي بـذلك ألنـه یعـذلهم علـى اإلقامـة وقـد لتشع

  . )١(حلت الحرب والغارات

: ناتق هو شهر رمضان ، ویجمع على نواتـق ، وٕانمـا ُسـمي بـذلك ألنـه مكثـٌر  . ناتق١١٥

ذب لهــم األمــوال ، یقــال : نتقــت المــرأة : إذا كثــرت الولــد ، والنتــق الجــذب أیضــًا كأنــه یجـــ

  : )٣(قال الراعي )٢(الناس إلى غیر ما ُهم علیه

  . )٤(َلَیاِلي أْفنَى الَقرُح ُجلَّ إَیادِ      وِفي َناِتٍق َكاَن اْصِطالُم َسَراِتِهمْ 

: یســمى شــوال وِعــًال بكســر العــین أخــذًا مــن قــولهم : وعلــَت إلــى كــذا إذا جــاء  . وعــل١١٦

، والوعـــل الملجـــأ ، فســـمي بـــذلك ألّن  إلیــه ألنهـــم یهربـــون فیـــه مـــن الغـــارات ، یقــول وعـــالن

  . )٥(الغارات كانت تكثر فیه فیلتجي كل قوم إلى ما یتحصنون به

: هو شهر ذي القعدة ، والواو منقلبة عن الهمزة أخذًا من أِرن إذا تحرك ألنـه  . ورنة١١٧

ا ، وقیـل لهـذ )٦(الوقت الذي یتحركون فیه للحج ، أو من األرون وهو الـدنو لقربـه مـن الحـج

الشهر أیضًا هواع والجمع أهوعة وهواعات ألنه كان یهـوع النـاس أي یخـرجهم مـن أمـاكنهم 

  . )٧(إلى الحج

: سمى بذلك ألنه معدول عن بارك ألنه الوقت الذي تبرك فیه اإلبل للموسـم ،  . ُبُرك١١٨

 وجائز أن یكون مشتقًا مـن البركـة ألنـه وقـت الحـج فالبركـات تكثـر فیـه ، وأصـل البركـة مـن

  . )٨(الثبات ، ومنه برك البعیر ویجمع على بركات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . اللسان مادة " عذل " .١

  . اللسان مادة "نتق " .٢

جاهلیة الرئیس وكان سیدًا ، وٕانما قیل له الراعي .حصین بن معاویة ، من بني نمیر ، وكان یقال ألبیه في ال٣  

ألنه كان یصف راعي اإلبل في شعره ووالده وأهل بیته سادة أشراف ، ویكنى أبا جندل ، وكان أعور ، هجاه 

  ] .١/٣٢٧جریر ألنه اتهمه بالمیل إلى الفرزدق . [ الشعر والشعراء : 

  . ٩٩م ، ص ١٩٩٥هـ = ١٤١٦،  ١ت ، ط/بیرو  –. دیوانه ، شرح د. واضح الصمد ، دار الجیل ٤

  . ٢/٣٨٧. صبح األعشى ، ٥

  . الموضع السابق .٦

  . ٢٠٩. األزمنة واألمكنة ، ص ٧

  . ٢/٣٧٩.صبح األعشى ، ٨

 

٨٤ 



  أء اور  ام

: حرم وأحرم : دخل في الشهر الحـرام ؛ وقیـل لـه محرمـًا ألنـه مـن شـهورهم  . المحرم١١٩

  . )١(التي كانوا یحرمون فیها القتال ولیس من إحرام الحج

نمـا سـمي صـفرًا ألنهـم كـانوا یمتـارون : صفر هو الشهر الذي بعـد محـرم ، وإ  . صفر١٢٠

، قــال قطــرب : صــفر كــان یخرجــون فیــه إلــى بــالد یقــال لهــا ) ٢(الطعــام فیــه مــن المواضــع

، وقــال بعضــهم : ســمي بــذلك إلصــفار مكــة مــن أهلهــا إذا ســافروا ، یمتــارون  )٣(الصــفریة

  منها .

لـــوانهم وقـــال البیرونـــي : ســـمي صـــفر صـــفرًا لوبـــاٍء كـــان یعتـــریهم فیمرضـــون وتصـــفر أ

  ، قال النابغة : )٤(والجمع أصفار

  )٥(وَعْن َتَربُِّعِهمُّ في ُكلِّ أْصَفارِ     َلَقْد َنَهْیُت َبِني ُذْبیاَن َعْن أُُقرٍ 

: ربــع بالمكــان یربــع ربیعــًا أقــام وأطمــأن، والربــع المنــزل  . ربیــع األول وربیــع اآلخــر١٢١

فصــل المســمى خریفــًا وتســمیه العــرب والــدار ، وربیــع األول وربیــع اآلخــر كانــا یأتیــان فــي ال

  . )٦(ربیعًا ،والربیعان هما ربیع األول وربیع اآلخر

: بالتسـكین مـا جمـد مـن المـاء ، وجمـد بالتحریـك :  . جمادي األولى وجمـادي اآلخـرة١٢٢

الماء الجامد ، الجمد : الجمادیات : أسماء معروفة لشهرین ، قال ابن سـیده : جمـادى مـن 

وقیل : حـین جـاءت السـبرات ووقـع ) ٧(فة سمیت بذلك لجمود الماء فیهاأسماء الشهور معرو 

، وكانــا یســمیان شــیبان وملحــان ، قــال  )٨(الجلیــد والضــریب وجمــد المــاء وهــو فصــل الشــتاء

  ، ویقال : جمادي األولى)٩(الفراء : الشهور كلها مذكرة إال جمادیین فإنهم مؤنثان

  

  

  

  

  

  

  

  

  .اللسان مادة " حرم " .١

  اللسان مادة " صفر " وكتاب العین باب الصاد والراء والفاء . .٢

  . ٣٧. األزمنة وتلبیة الجاهلیة ، ص ٣

بغداد ،  –أبو الریحان محمد بن أحمد البیروني ، مكتبة المثني  –. اآلثار الباقیة عبر القرون الخالیة ٤

  . ٣٥، ص ١٩٢٣

  صفار : جمع صفر من الشهر العربیة .، تربعهم : إقامتهم في الربیع ، األ ٨٠. دیوانه ، ص ٥

  .  اللسان مادة " ربع " .٦

  . ٤٥/ ٩. المخصص ، ٧

  . ٣٨ ص،  .  اآلثار الباقیة٨

  . ٣٨. األزمنة وتلبیة الجاهلیة ، ص ٩

  

٨٥ 



  خرة وال یقال األخرى ألن األخرى بمعنى الواحـدة .واآلخرة صفة لهما بمعنى المتأ
  

: رجبــت الشــيء أي ِخْفتــُه ، رجــب وأرجــاب وأراجیــب وأرجبــًة ، وســمي رجبــًا  . رجــب١٢٣

  لتـــــرجبهم آلهـــــتم فیـــــه ، والترجیـــــب أن یعظِّموهـــــا ویـــــذبحوا عنهـــــا ، وكـــــان یعظمـــــون الشـــــهر

  بن الرومي :، قال ا) ١(أیضًا ، وقیل أرجبوا أي كفوا عن القتال والغارات

  )٢(وجارُه كلَّ حین منه في رجبِ فضْیُفُه في ربیٍع طول ُمّدته         

: شـــعبان : الشـــعب والصـــدع ، وســـمي بـــذلك لتشـــعب القبائـــل فیـــه واعتـــزال  . شـــعبان١٢٤

  بعضهم بعضًا ، وقیل لتشعبهم فیه أي تفرقهم في طلب المیاه وقیل في الغارات .

ب أي ظهـــر بـــین شـــهري رمضـــان ورجـــب والجمـــع : ســـمي شـــعبان ألنـــه شـــع)٣(قـــال ثعلـــب

  .  )٤( شعبانات وشعابین

: الــرمض : حــر الحجــارة مــن شــدة الشــمس ، ورمــض اإلنســان رمضــًا إذا  . رمضــان١٢٥

مشى على الرمضاء : مصـدر قولـك : رمـض الرجـل یـرمض رمضـًا إذا احترقـت قـدماه فـي 

  . )٥(شدة الحر

ر مـن السـنة القدیمـة سـموها باألزمنـة التـي هـي قال ابـن دریـد : لمـا نقلـوا أسـماء الشـهو      

فیها ، فوافق رمضان أیام رمض الحر وشدته فسمي بـه ، وقیـل : شـهر مضـان مـأخوذ مـن 

َشــْهُر َرَمَضــاَن الَّــِذي ُأْنــِزَل ِفیــِه  رمــض الصــائم إذا حــر جوفــه مــن شــدة العطــش قــال تعــالى

  . )٦( ى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر َفْلَیُصْمهُ اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبیَِّناٍت مَِّن اْلُهدَ 

وتــرجح الباحثــة أن الــربط بــین رمضــان وبــین تكفیــر الــذنوب وحــرق الســیئات هــو أقــرب إلــى 

  حقیقة الدعوة اإلسالمیة وروحها فرمضان یطهر الناس من كل أفعالهم السیئة بحرقها .

  

  

  

  

  

  

  

  .العین باب الراء والیاء والجیم ، اللسان " رجب " .١

  . ١/١٩٣. دیوانه ، ٢

. أبو العباس أحمد بن یحي بن زید بن سیار الشیباني النحوي المعرف بثعلب ، كان إمام الكوفیین في ٣

/ ١. [ الوفیات :  ٢٩١، وتوفي سنة  ٢٠٠النحو واللغة وله شعر ، صنف كتاب " الفصیح " ، ولد سنة 

١١٨ . [  

  . العین باب الشین والنون والعین ، واللسان " شعب " . ٤

  . العین باب الراء والنون والمیم ، اللسان " رمض " .٥

  .١٨٥. البقرة ، ٦

.  

٨٦ 



لشهور العربیة ، وهو الشهر الذي یلي رمضان ، وقیل سمي : من أسماء ا . شوال١٢٦

  ، وهو ال یقل بركة من)١(بذلك  لتشویل لبن اإلبل وهو تولیه وٕادباره ، والجمع شواویل

َمْن َصاَم َرَمَضاَن ثم أَتَبعُه ِستًا ِمْن َشوَّاِل َفَذِلَك  ◌ً  رمضان وذلك لقول رسول اهللا 

  . )٢( ِصیاُم الدَّهرْ 

: هو اسم الشهر الذي یلي شوال ، وهو الشهر الذي كانت العرب تقعد  القعدة. ذو ١٢٧

فیه وتحج في ذي الحجة ، وسمي بذلك لقعودهم في رحالهم عن الغزو والمسیرة وطلب 

الكالء ، والجمع ذوات القعدة ، وقعد یقعد وهو نقیض القیام ، واللفظ من األضداد بمعنى 

  . )٣(قام وحبس

مي بذلك للحج فیه والجمع ذوات الحجة ، والحج قصد التوجه إلى : س . ذو الحجة١٢٨

َوِهللا َعَلى النَّاِس ِحجُّ  ، وقال تعالى  )٤(البیت الحرام باألعمال المشروعة فرضًا وسنة

  ویقرأ بالفتح والكسر ، واألصل بالفتح. )٥(  اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِه َسِبیالً 

  
  ) ٣٨" ، األزمنة وتلبیة الجاهلیة ص ( . اللسان مادة " شول ١

  . ٩/١٣٨،  ٢٣٥٩٢. مسند أحمد ، حدیث رقم (٢

  . اللسان مادة " قعد "  .٣

  . اللسان مادة" حجج " .٤

  . ٩٧. آل عمران ، ٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٧ 



  المبحث الثالث

  أمساء السنني وأوصافها والفصول
  

، وسـمیت بـذلك ألنهـا تحجـر النـاس : الحجرة بـالفتح : السـنة القلیلـة المطـر  . الحجرة١٢٩

  في البیوت لشدتها .

: اللفــظ مشــتق مــن الِحــج بكســر الحــاء بمعنــى عمــل الســنة ، تقــول حججــُت . الحجــة ١٣٠

فالنًا إذا أتیته مرًة بعد مرٍة ، وتقول حـج البیـت الحـرام بفـتح الحـاء ألن النـاس یقصـدونه كـل 

  ، قال لبید : )٢(سنة ، والحجة : بالكسر السنة

  )٣(ي َوَقْد جاوْزُت تسعین ِحّجًة        َخَلْعُت ِبها َعْن منكبّي ِرَداِئیاكأنِّ 

َقـاَل  والجمع حجـج فهـي لـم تـرد فـي القـرآن إال بصـیغة الجمـع وذلـك فـي قولـه تعـالى

  . )٤( ِإنِّي ُأِریُد َأْن ُأنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتْیِن َعَلى َأن تَْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَججٍ 

: الحـــول : الحیلــة وأیضـــًا القـــوة والتغییــر ، حـــال الشــيء أي تغیـــر بنفســـه ،  . الحــول١٣١

  وحولت الشيء فتحول وتغیر .

الحول : السنة،  فاللفظ مشتق مـن التغییـر ، یقـال : حـال علیـه الحـول أي  مـرَّ علیـه 

یًَّة ألْزَواِجِهـم مَّتَاًعـا ِإَلـى اْلَحـْوِل َغْیـَر َوالَِّذیَن ُیَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَیَذُروَن َأْزَواًجا َوِصـ ،قال تعالى 

وحـال الغـالم  )٥( ِإْخَراٍج َفِإْن َخَرْجَن َفَال ُجَناَح َعَلْیُكْم ِفي َما َفَعْلَن ِفي َأْنُفِسِهنَّ ِمـن مَّْعـُروفٍ 

  .)٦( أتى علیه حول ، وأحال الرجل بالمكان وأحول أقام به حوالً 

ــــد ورد اللفــــظ مثنــــى فــــي ال ــــك فــــي قولــــه تعــــالىولق ــــردًا ، وذل ــــرآن الكــــریم كمــــا ورد مف   ق

  َضاَعَة   .) ٧( َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَلْیِن ِلَمْن َأَراَد َأن ُیِتمَّ الرَّ

  

  

  

  

  

  

  

  . اللسان مادة " حجر " .١

  . اللسان مادة " حجج " .٢

  .  ٢٢٥. دیوانه ، ص ٣

  . ٢٧. القصص ، ٤

  .  ٢٤٠. البقرة ، ٥

  .اللسان مادة " حول " .٦

    . ٢٣٣. البقرة ، ٧

٨٨ 



: حــول مجـرم :تـام ، وســنة ُمجّرمـة : تامـة ، والعــام المجـرم : الماضــي  . حـول مجـرم١٣٢

  ، قال حاتم الطائي : )١(لالمكتم

  .) ٢(ُشُهوَرًا وأّیامًا وَحْوًال ُمَجرِّماً            َأَذاعْت ِبِه األْرَواُح ُبْعَد َأِنیِسِها

: الســـنة مـــدة زمانیــة تتكـــون مـــن اثنـــي عشـــر شـــهرًا ، والســـنة واحـــدة الســـنین  . الســـنة١٣٣

ا ونقلـت حركتهـا إلـى والجمع سنون وسنوات ، وأصل اللفـظ سـنهة بـوزن جبهـة فحـذفت المهـ

النون ، ومن ذلك قولهم : سنهت النخلة وتسنهت إذا أتت علیها السـنون ، وتصـغیرها سـنیة 

، وجاء اللفظ بمعنـى الجـدب والشـدة فیقولـون : أخـذتهم السـنة إذا أجـدبوا وقحطـوا  )٣(وسنیهة

 )٤(  َن الثََّمـَراِت َلَعلَّهُـْم َیـذَّكَُّرونَ َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل ِفْرَعوَن ِبالسِِّنیَن َوَنْقٍص مِّ  ومنه قوله تعالى 

.  

: القـــواء : بـــالفتح األرض التـــي لـــم تعـــد تمطـــر بـــین أرضـــین ، والســـنة  . ســـنة قاویـــة١٣٤

  . )٥(القاویة : هي السنة القلیلة المطر

: جحـف الشـئ یجحفـه جحفـًا ، والجحـف والمجاحفـة : أخـذ الشـيء  . السنة المجحفة١٣٥

  ه : أي ذهب به ، وجحفت الشيء : قشرته .واحتراقه ، وأجحف ب

وسـنة مجحفــة : مضــرة بالمــال ، وأجحــف بهـم الــدهر : استأصــلهم ، ویبــدو أنهــا ســمیت 

: أهلكهــا بإیثــار  هبــذلك ألنهــا تجحــف القــوم قــتًال وٕافســادًا ألمــوالهم ، وأجحــف الرجــل بآخرتــ

  قال زهیر : )٦(الدنیا علیها

  .) ٧(وَناَل         ِكراَم الَماِل في الَحْجرة األكلَ  حَفتْ إذا السََّنُة الّشْهباُء بالّناِس أجْ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  " جرم ". اللسان مادة ١

  ، المجرم : الكامل . ٧٩. دیوانه ، ص ٢

  . اللسان مادة " سنة " .٣

    ١٣٠. األعراف ،٤

  . اللسان مادة " قوا " .٥

  . ٢٦٣/ ٢. اللسان مادة " جحف " ، األفعال للسرقسطي ، ٦

  .   ٦٢. دیوانه ، ص ٧

٨٩ 



: ُأخذ من العوم ، أي السباحة في الماء ألن األفالك تعـوم فـي جمیـع بروجهـا  . العام١٣٦

ــ ، وقــد یقــرب هــذا قولــه تعــالى  )١(وتجــري ــْدِرَك الَقَمــَر َوَال اللَّْی ــْمُس َینَبِغــي َلَهــا َأن ُت ُل َال الشَّ

والعـام كالسـنة إال أن السـنة أكثـر اسـتعماًال مـن ،  )٢( َساِبُق النََّهاِر َوُكلٌّ ِفي َفَلـٍك َیْسـَبُحونَ 

الحول في الجدب والشدة على حین یكثـر الحـول علـى السـنة فـي الرخـاء والخصـب ، وجـاء 

، مــن ) ٣(  َوِفیــِه َیْعِصــُرونَ ثُــمَّ َیــْأِتي ِمــن َبْعــِد َذِلــَك َعــاٌم ِفیــِه ُیَغــاُث النَّــاُس  فــي قولــه تعــالى

  . )٤(اإلغاثة أو الغوث ، غوث الرجل قال:وأغوثاه واالسم الغوث والُغواث والَغواث

: القاف والسین والحـرف المعتـل یـدل علـى شـدة وصـالبة ، ومـن ذلـك  . العام القسي١٣٧

 : الشـدید الـذي الحجر القاسي . والقسوة غلظ القلب . قسا یقسو قسـاًء ، قـال شـمر : الَقِسـيُّ

ال مطر فیه وهو عاٌم ذو قحط . والقاسیة : اللیلة الباردة ویـوم َقِسـيُّ أي شـدید  مـن حـر أو 

  : )٦( قال عمر بن قمیئة )٥(شر

أَمرَّ َعَلْیِهَما َیْومًا َقِسیاً   إذا َالَقى ِبَظاِهرٍة َدِحیقاً 
)٧(  

، وسـنة غضـفاء : عیش أغضف وغاضٌف : واسٌع ناعٌم غٌد بیِّن الغضـف  .الغضفاء١٣٨

  ).٨(إذا كانت مخصبة

  : العام القابُل الثاني ، ألنه یستقبلك والجمع الَقواِبُل ، قال أبو زید : عام . القابلُ ١٣٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قال الراعي : )١(قابل مقبل وال قبل له

كـــاظم فتحـــي  ، مجلـــة المستنصـــریة ، تصـــدرها كلیـــة اآلداب بالجامعـــة  –. " ألفـــاظ الزمـــان بـــین اللغـــة والقـــرآن" ١

  . ٢٨٢، ص ٩، العدد  ١٩٨٤المستنصریة ، 

  . ٤٠. یس ، ٢

  . ٤٩.یوسف ، ٣

  . ٥/٢٠٥ي ، . تفسیر القرطب٤

  . ٢٣٦.اللسان مادة " قسا " ، وثنائیة األلفاظ ، ص ٥

.عمر بن قمیئة بن ذریح بن سـعد بـن مالـك الثعلبـي البكـري الـوائلي النـزاري ، شـاعر جـاهلي مقـدم ، نشـأ یتیمـًا ، ٦

وأقــام فــي الحیــرة مــدة وصــحب حجــرًا والــد امــرئ القــیس الشــاعر ، وخــرج مــع امــرئ القــیس لتوجهــه إلــي قیصــر 

  ] .٥/٨٣مات في الطریق ، فكان یقال له الضائع ، وكان واسع الخیال في شعره .[ األعالم :ف

، العــام القســي  ١٩٦٥= ١٣٨٥. دیوانــه ، تحقیــق : د . حســن كامــل الصــیرفي ، معهــد المحطوطــات العربیــة ، ٧

  . ١٤٦: الشدید الذي ال مطر فیه . ص 

  . اللسان مادة " غضف " .٨

٨١ 

٩٠ 



  )٢(َفُروا وٕاْن َلُقوا ِمْثَلَها ِفي َقاِبلٍ         فإْن َرَفْعَت ِبِهْم َرْأَسًا َنَعْشَتُهمُ 

: العام الثالث والجمع الَقباِقب بفتح أوله للجمع كما تقول ُعـِذافٌر وَعـَذاِفر فـي  . ُقباِقب١٤٠

  . )٣(الجمع ، وأیضًا الِقباقَیب

ـــْت الّســـنون:إذا  . كحـــالء١٤١ : َكَحـــل : وَكَحـــل العـــیُن َكْحـــًال : جعـــل فیهـــا الُكْحـــَل ، وَكَحل

ـــتهم الســـنون : إذا  أصـــابتهم ، كحـــالء : الســـنة الشـــدیدة ، قـــال ابـــن اشـــتدت علـــیهم ، وكحل

منظــور: كحــل : الســنة الشــدیدة تصــرف وال تصــرف علــى مــا یجــب فــي هــذا الضــرب مــن 

  المؤنث العلم . وأبو حنیفة قال : الكحل بألف والالم وكرهه بعضهم .

،  )٤(وقــال الجــوهري : یقــال للســنة المجدبــة كحــل وهــي معرفــة ال تــدخلها األلــف والــالم

  ي قول عمر بن قمیئة :وجاء ف

  . )٥(ِمْن الّرِيِ◌ِح َلْم َتَتْ◌ُرْك ِلِذي الَماِل ِمْرَفَداوٕاْن َصّرْحت َكْحٌل وَهّبْت َعِرّیٌة       

: استعمل اللفظ لتمییز أوقات السنة التي یكون فیها الحر والبـرد ومـا بینهمـا  . الفصل١٤٢

لحـر والبـرد وانقـالب الـزمن الـذي ، وهو مشتق من الفصل بمعنى التفریق فصـًال النفصـال ا

  . )٦(قبله والجمع فصول

: ربــع مــن أربــاع الســنة ، وعنــد العامــة نصــف الســنة ، والصــیف : المطــر  . الصــیف١٤٣

  الذي یجيء بعد الربیع .

الصیف فصل من فصول السـنة األربعـة شـدید الحـر ، تقـول : أصـاف القـوم وصـافوا 

لك ، والمصـــیف والمصـــاف الموضـــع الـــذي إذا أقـــاموا فـــي مكـــان مـــا بالصـــیف وأصـــافوا كـــذ

ـــــَتاِء  أو یصـــــطاف فیــــه. قـــــال تعـــــالى )٧(یصــــیف فیـــــه ِإلیـــــَالِف ُقــــَرْیٍش ِإیَالِفِهـــــْم ِرْحَلـــــَة الشِّ

یْ    جمعه أصیاف وصیوف ویوم صائف أي حار ، قالوا : أصاف ، )٨( فـَوالصَّ

  

  

  

  

  

مصاحبات لغویة نحـو  الرجل فهو مصیف إذا تزوج وأنجب وهو كبیر،  ولقد جاء اللفظ في

  .)١(ریاح الصیف وسموم الصیف

  .  ٤٨منة وتلبیة الجاهلیة ، ص . األز ١

  . ٩٠. دیوانه ، ص ٢

  . ٤٩. األزمنة وتلبیة الجاهلیة ، ص ٣

  . ٢/١٨٥للسرقسطي ،  –. اللسلن مادة " كحل " ، واألفعال ٤

، صرحت كحل : أجدبت وصارت صریحة أي خالصة في الشدة ، وكذلك نقول :  ١٠. دیوانه ، ص ٥

  صّرحت السنة : إذا ألأظهرت جدوبتها .

  . اللسان مادة " فصل " .٦

  . اللسان مادة " صاف " .٧

  . ٢ – ١. قریش ، ٨
٩١ 



: الخرف بالتحریك : فساد العقل من الكبر ، الخریف : أحد فصـول السـنة   . الخریف١٤٤

، والخریـف : أول مـا یبــدأ مـن المطـر فــي إقبـال الشــتاء، أخـرف القـوم دخلــوا فـي الخریــف ، 

، ولقد جاء اللفظ  )٢(اجتناها وسمي بذلك ألن الثمار تخترف فیه أي تجتنى ، وخرف الثمار

اللُّهُـمَّ أْحِیِنـي ِمْسـِكینًا وَأِمتِنـي ِمْسـكینًا  ◌ً  بداللـة العـام أو السـنة وجـاء فـي الحـدیث قولـه 

واْحُشـــرِني فـــي ُزْمـــَرِة الَمَســـاِكین َیـــْوَم الِقَیاَمـــِة َفَقالـــْت َعاِئشـــُة ِلـــَم َیـــا َرُســـول اللَّـــِه ؟ قـــال " إّنُهـــْم 

، یریـد بـه أربعـین سـنة ألن الخریـف ال  )٣( َة َقْبَل أْغِنیاِئِهْم بأْرَبِعیَن َخِریفـًا ...َیْدُخُلوَن الَجنَّ 

  یكون في السنة إال مرة واحدة .

: ربع بالمكان یربع ربعًا أقام وأطمأن ، والربـع المنـزل والـدار بعینهـا . الربیـع  . الربیع١٤٥

... أن تجعــل القــرآن ربیــع قلبــي . وجــاء فــي حــدیث الــدعاء  )٤(: جــزء مــن أجــزاء الســنة

، جعله ربیعًا له ألن اإلنسان یرتـاح فـي الربیـع مـن األزمـان ویمیـل  )٥( ونور صدري ....

  إلیه،وجمع الربیع أربعاء وأربعة مثل نصیب وأنصباء وأنصبة .

: الشـتاء : اســم مفـرد ، ال جمــع لـه بمنزلــة الصـیف ألنــه  )٦(: قــال ابـن بــري . الشـتاء١٤٦

  ل األربعة .أحد الفصو 

  الشتوة : مصدر شتا بالمكان شتوًا ، وشتوة : للمرة الواحدة وسمي الشتاء بذلك لشدته .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م ، ٢٠٠٠،  ١القـــاهرة ، ط/ –د. كـــریم زكـــي حســـام ، دار غریـــب   -ومناهجـــه  ه. التحلیـــل الـــداللي إجراءاتـــ١

٢/٤٩٢ .  

  . اللسان مادة " خرف " .٢

أبـو عیسـى محمـد بـن عیسـىبن سـورة ، تحقیـق : د. مصـطفى محمـد حسـین الـذهبي ، كتـاب  –.سنن الترمذي ٣

 –، دار الحــدیث  ٢٣٥٢الزهــد ،بــاب مــا جــاء أّن فقــراء المهــاجرین یــدخلون الجنــة قبــل أغنیــائهم ، حــدیث رقــم 

  . ٤/٥٧٧القاهرة  ، 

  .اللسان مادة " ربع " .٤

  . ٢/٤١،  ٣٧١٢.مسند أحمد ، حدیث رقم (٥

أبــو محمــد عبــد اهللا بــن أبــي الــوحش بــري بــن عبــد الجبــار بــن بــري المقدســي األصــل اإلمــام المشــهور فــي .٦

  ] .٣/٨٩. [ الوفیات :  ٥٨٢، وتوفي سنة  ٤٩٩علم النحو واللغة والروایة والدرایة ، ولد سنة 

٩٢ 



  فقالوا : أشتى القوم فهم مشتون إذا أصابتهم مجاعة .

شتو : الشتاء : معروف ، والواحدة : شـتوة . والموضـع : مشـتى والمشـتاة . والفعـل : 

  . )١(شتا : یشتو . ویوم شاتٍ 

جاء اللفظ في سیاق المدح مشیرًا إلى اإلطعام وقت الشـتاء أو القحـط الـذي تكثـر فیـه 

  : )٢(المجاعات فقالت الخنساء

  . )٣( كثیر الرماد إذا ما شتا       طویل النجاد رفیع العماد 

قسمت السنة إلى أربعـة أزمنـة إال أن الشـتاء قـدم علـى الصـیف ألنـه أوائـل النمـاء فـي 

ْیف له تعالى العام وذلك لقو    . )٣( ِإلیَالِف ُقَرْیٍش ِإیَالِفِهْم ِرْحَلَة الشَِّتاِء َوالصَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . اللسان مادة " شتا "١

ـــلمیة ، مـــن بنـــي ســـلیم ، أشـــهر شـــواعر ٢ . تماضـــر بنـــت عمـــرو بـــن الحـــارث  بـــن الشـــرید ، الریاحیـــة السُّ

العرب وأشعرهن على اإلطالق ، عاشت أكثر عمرهـا فـي الجاهلیـة وأدركـت اإلسـالم فأسـلمت ، أكثـر 

  ] . ٢/٨٦ هـ . [ األعالم٢٤شعرها وأجوده رثاؤها ألخویها ، توفیت سنة 

. البیت للخنساء وهو مـن أبیاتهـا المشـهورة فـي صـخر ، ولكـن لـم أعثـر علیـه فـي كتـب األدب ،أمـا فـي كتـب ٣

  البالغة فقد تناولوه العلماء في باب الكنایة مستشهدین ببعض منه.

  . ٢ – ١. قریش ، ٤

  

٩٣ 



  

  

 
 
 
 

  اخلامس الفصل

  ألفاظ الزمان احملدد وغري احملدد
  

   ولث اددان ازظ اأ .  

 ث اا  . ددر ا نزظ اأ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ولالمبحث األ

  ددـــــــــان احملــــــــــالزم

: األشد مبلغ من الحكمة والمعرفة یدركه الرجل من السابعة عشر إلى  . األشد١٤٧

األربعین من عمره ، أشده عند سیبویه جمع واحده ِشّدة  معناها استكمال القوة ثم یكون 

  النقصان بعده ، وقیل : إن األشد ثالثون سنة ، وقیل هو بلوغ الحلم .

ولعل الفظ مأخوذ من الِشدة أو الشَّّدُة، ومنه قوله  ،)١(وأشدُّ النهار: إذا شّد أعاله وأمتعه

ْیَنا اِإلْنَساَن ِبَواِلَدْیِه ِإْحَساًنا َحَمَلْتُه ُأمُُّه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َوَحْمُلُه َوِفَصاُلهُ  تعالى َوَوصَّ

َأُشدَُّه َوَبَلَغ َأْرَبِعیَن َسَنًة َقاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي  َثَالُثوَن َشْهًرا َحتَّى ِإَذا َبَلغَ 

  .)٢(  َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ 

: األمارة واألمار : الَمْوعد والوقت المحدد ، وقال ابن األعرابي : األمارة  . األمارة١٤٨

  : )٤(، قال العجاج )٣(محدودالوقت ولم یعین أمحدود أم غیر 

  )٥(داَفَع عنِّي ِبٌنَقْیٍر َمْوَتِتي      إلى أماٍر وأماٌر ُمدَِّتي

، )٦(: قسم من الستین قسمًا التي تنقسم إلیها الدقیقة الستینیة وجمعها ثواني . الثانیة١٤٩

وكذلك وردت بمعنى الزمن القلیل ولیس بمعنى المصطلح الزمني المعروف ، وذلك في  

  شوقي : قول

  )٧(إنَّ الَحیاَة َدَقاِئٌق وَثواني      َدَقاُت َقْلِب الَمْرِء قاِئلٌة َلهُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ٥/١٦٢، وتفسیر القرطبي ،  "شدد "  مادة اللسان.١

  . ١٥،  فاألحقا .٢

  . "أمر "  مادة اللسان .٣

ة بن لبید بن صخر السعدي التمیمي  ، العجاج راجز مجید ، من الشعراء أبو الشعثاء عبد اهللا بن رؤب.٤

رفع الرجز وشبهه  من وهو أول ، ثم أسلم وعاش إلى أیام الولید ، اً هلیة وقال فیها شعر في الجا ، ولد

  ] .٤/٨٦بالقصید ، وكان ال یهجو ، له دیوان شعر. { األعالم : 

بیروت ،  –األصمعي ، قدم له سعید ضناوي ، دار صادر دیوانه ، روایة وشرح عبد الملك قریب  .٥

  .  ٢٢٣ص  ، ١٩٩٧،  ١ط/

د هارون ، مطابع دار شرف على طبعه عبد السالم محمأخرون ، آإبراهیم أنیس و  –المعجم الوسیط  .٦

  . ١/١٠١م ، ١٩٧٣=  ١٣٩٣،  ٢المعارف ، ط / 

وبار ، دار ن –م عبد الحمید ، القاهرة أحمد شوقي ، تحقیق وتبویب د. علي عبد المنع –الشوقیات  .٧

  . ١/٨٥٣م ، ٢٠٠٠،  ١ط/

  
٩٥ 



، والدقیقة  )١(: الدقیقة في اللغة الشيء الصغیر ، والدقائق فتات األشیاء . الدقیقة١٥٠

  .  )٢(وحدة زمنیة تعادل جزءًا من ستین جزءًا من الساعة

جزء محدود من اللیل أو النهار، وقد تطلق ویراد بها : معنى الساعة: . الساعة١٥١

َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َال َیْستَْأِخُروَن  الحین والوقت وٕان قلَّ ، وعلیه قوله تعالى 

 ، وجمعها ساعات ، ساوع فالُن فالنًا مساوعًة أي استأجره ساعةً )٣(  َساَعًة َوَال َیْسَتْقِدُمونَ 

  . )٤(، وساعات ، وتصغیرها سویعة

َوَیْوَم َتُقوُم السَّاَعُة  قال الزجاج : الساعة الوقت الذي تقوم فیه القیامة ، قال تعالى 

، وقد سمیت بذلك ألنها تقوم  )٥( ُیْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما َلِبُثوا َغْیَر َساَعٍة َكَذِلَك َكاُنوا ُیْؤَفُكونَ 

  . )٦(أو ألنها تقع بغتًة وصارت علمًا لذلك في آخر ساعات الدنیا ،

: الَعَداُن من ( ع د ن ) بالفتح مدة من الزمن تقدر بسبع سنین ، یقال  . العدان١٥٢

  . )٧(مكثنا في غال السِّْعر َعَ◌دانْین وهما أربع عشرة سنة ، والواحد َعَدان

  : )٩(ل الفرزدققا )٨(الِعدان : زمان أو فترة زمنیة محددة تعرف بحكم فرد أو نحوه

  )١٠(ككسرى على ِعّدانه أو كقیصرا    َأتُْبكي إمرَاة من أْهِل َمیساَن كاِفراً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . "دقق  " مادة اللسان .١

  . ١/٢٩١المعجم الوسیط ،  .٢

  . ٣٤األعراف ،  .٣

    " سوع " مادة اللسان .٤

  . ٥٥الروم ، . ٥

  .  ١٣/٢١٥. الجامع ألحكام القرآن ، ٦

  " عدن ". مادةاللسان . ٧

 م ،١٩٩١=  ١٤١١،  ١/إشراف محمد بن زبیر ، الهیئة العلمیة ، بیروت ، ط –سجل أسماء العرب  .٨

١/٦٣٥ .  

همام بن غالب بن صعصعة بن ناجیة بن عقال بن محمد بن سفیان ، أبو فراس المعروف بالفرزدق  .٩

هـ ، ١١٠اإلسالمیین ، توفي سنة  اءالشاعر المشهور ، قیل لوال شعره لذهب ثلث لغة العرب ، مقدم على الشعر 

  ] .١٩/٢٩٧نه أسّن حتى قارب المائة . [ معجم  األدباء : وقیل إ

 . ٢٠١م ، ص١٩٩٦=  ١٤١٦،  ١دار الجیل ، ط /  –شرح حسین حموي ، بیروت  –دیوانه  .١٠

  

  

٩٦ 



: القرء أصله في اللغة الوقت المعتاد تردده ومن ذلك قرء النجم وقت طلوعه  . القرء١٥٣

ن بین ووقت غروبه ، واللفظ بداللة الوقت الذي تحیض فیه المرأة أو الوقت الذي یكو 

، فلما كان اللفظ من المشترك الذي یطلق على عدة أشیاء ، فالقرینة هي التي )١(الحیضتین

... والمستحاضة تدع الصالة أیام    تحدد المراد من مدلوالته ، فالمراد في الحدیث ً 

  الحیض ألن المرأة تدع الصالة في أثناء حیضها ال) ٢(أقرائها .... 

اإلطهار ففي حدیث ابن عمر رضي اهللا عنهما یؤید هذا ألنه أمـا بداللة  في طهرها ، 

  ...ُمْرُه بمراجعتها حتى تطهر طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي 

   .) ٣(  َفْلُیراِجْعَها...

  ، قال األعشى : )٤(: هند ُهنیدة : اسم للمائة من اإلبل خاصة الهنیدة. ١٥٤

  . )٥(ُهَنْیدًة َیْحُدوها إلْیِه ُرَعاُتها  ةً َأثَاَر َلُه ِمْن جاِنب الَبْرِك ُغْدوَ 

  . )٦(وُحكي أن الهنیدة : مائة سنة والهند مائتان

: الوقت مقدار من الزمان محدد في ذاته والجمع أوقات ، قال ابن سیده :  . الوقت١٥٥

الوقت مقدار من الدهر معروف ، وأكثر ما یستعمل في الماضي وقد استعمل في 

  . )٧(المستقبل

وقیت : تحدید األوقات ، یقول وقت الشيء یوقته أي جعل له زمنًا یقع فیه ومنه الت

َالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِكَتاًبا مَّْوُقوًتاقوله تعالى  أي مفروضة في أوقات  )٨( ِإنَّ الصَّ

  محددة ، وكل ما قدرت له غایة فهو مؤقت .

  

  

  

  

  

  

  

  " قرء"  مادة للسانا .١

داود بن األشعث السجستاني ، إعداد عزت عبید ، كتاب الطهارة ، باب من  . سنن أبي داود ، اإلمام أبو٢

  . ١/٢٠٨) ، ٢٩٧قال نغسل من طهر إلى طهر ، حدیث رقم (

ئض تعتدُّ إلمام الجوزي ، كتاب باب الطالق ، باب إذا طلقت الحا –. صحیح البخاري مع كشف المشكل ٣

  . ٣/٦٦٢القاهرة ،  –بذلك الطالق .، حققه د. مصطفى الذهبي ، دار الحدیث 

  . " هند " مادة اللسان .٤

، فلم یصبح الصباح حتى قام مبرك اإلبل وساق قطیعًا فیه مائة ناقة یحدوها رعاتها  ١٣٥ص  دیوانه ،  .٥

.  

  . ١٧٧األزمنة واألمكنة ، ص  .٦

  . "وقت  " مادة اللسان ..٧

  . ١٠٣) النساء ، ٨(

٩٧ 



كن القرآن خصصها بمعنى المیقات الزماني أما لفظة میقات فهي كلمة عامة ول

بعد أن كانت عامة  –أي المكاني  - والمكاني للحج الذي یبدأ الحاج اإلحرام فیه ومنه 

  على كل میقات في حیاة الناس .

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

٩٨ 



  المبحث الثاني 

  الزمان غري احملدد
  

ي المستقبل ، والجمع آباد وأبود ، :استعمل اللفظ بداللة الزمان غیر المحدد ف . األبد١٥٦

  قال أبد بالمكان یأبد أبودًا قام به ولم یبرحه .

وأبدًا ظرف  التأبید : التخلید ، قالت العرب ال أفعل ذلك أبد األبید أو أبد األباد أي أبداً 

، ولقد ضرب به المثل ( طال األبد على )١(زمان الستغراق النفي واإلثبات، واألبد الدهر

  ، والعرب لم تحدد عددًا من السنین لمصطلح األبد ، قال النابغة : )٢(لبد )

  )٣(أْقَوْت وطال علیها سالُف األبدِ     یا دار َمّیة بالعلیاِء فالسََّندِ 

  األوابد : الوحوش ألنها تعمر على األبد .

  :أجل الشيء تأجیًال حّدد له أجًال ، واسم المفعول منه مؤجل والجمعألجل . ا١٥٧

  آجال .

األجل : اللفظ غایة الزمان ووقت الحیاة ووقت الدین ووقت العمل وأي وقت ُیَحدد 

  . )٤(لشيء

َوَال َتْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّى َیْبُلَغ اْلِكَتاُب  األجل : مدة الشيء أیضًا ، وفي التنزیل

في بطن أمه ،  أي حتى تنقضي مدة عدة المرأة ، وأیضًا مدة ما یمكثه الطفل )٥(َأَجَلهُ 

َیا َأیَُّها النَّاُس ِإن ُكْنُتْم ِفي َرْیٍب مَِّن اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ُتَراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة  قال تعالى

اِم َما َنَشاُء ِإَلى ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مَُّخلََّقٍة َوَغْیِر ُمَخلََّقٍة لُِّنَبیَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي األْرحَ 

  .  )٧(، ولألجل معاٍن متعددة في القرآن )٦( َأَجٍل مَُّسم�ى

  

  

  

  

  

  

:اللفظ یدل على الزمان غیر المحدد في الماضي في مقابل األبد بداللة  . األزل١٥٨

  الزمان في المستقبل .

  اللسان مادة " أبد " . .١

  . ٢/٢٨٠للمیداني ،  –األمثال  .٢

، مّیة اسم امرأة ، كان مطلع قصیده طللیًا استهله بذكر امرأة كعادة العراء ، والعلیاء : ١٢دیوانه ، ص  .٣

الماضي أي طال علیها سالف  المكان العالي المرتفع ، السند : السفح ، أقوت : هجها أهلها ، السالف :

  الزمن .

  اللسان مادة "  أجل " ..٤

  . ٢٣٥البقرة ،  .٥

  . ٥الحج ،  .٦

  .  ٢٢٨مجلة المستنصریة ، ص ، " ألفاظ الزمان بین اللغة والقرآن " .٧

  

٩٩ 



 )١(من قولهم:ال یزالاألزل : بالتحریك الِقدم ، واللفظ لیس بعربيٌّ وٕانما هو كالم وّلُدوه 

  ، ولقد جاء األزل بمعنى ضیق العیش وذلك في قول لبید:

  )٢(ِلَترَحَمَنا مما َلِقینا من األْزلِ     أَتْیناك یا َخْیَر البِرّیة ُكلَِّها

: من األسماء التي تطلق على الدهر ، وقیل الدهر الشدید ، قال األزهري :  . األزلم١٥٩

، ومن ذلك قول لقیط بن  )٣(اٍق على حال واحدة وال یتغیراألزلم الجذع : الدهر كأنه ب

  : )٤( یعمر

  )٥(إني أخاف علیها األزلم الجذعا    ال تفجعون بهابیضتكم یا قوم 

:األمد : مدة لها حد مجهول إذا ُأطلق وقد ینحصر فیقال : أمد كذا كما یقال  . األمد١٦٠

َیْوَم َتِجُد ُكلُّ  في نحو قوله تعالى )٦(زمان كذا ، وقد تكون المدة قریبة وقد تكون بعیدة

 َنْفٍس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخْیٍر مُّْحَضًرا َوَما َعِمَلْت ِمن ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْیَنَها َوَبْیَنُه َأَمًدا َبِعیًدا

الغایة وذلك في قوله ، واألمد : أیضًا الزمن و  )٧( َوُیَحذُِّرُكُم اُهللا َنْفَسُه َواُهللا َرُؤوٌف ِباْلِعَبادِ 

َكالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبُل َفَطاَل َعَلْیِهُم األَمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَكِثیٌر مِّْنُهْم  تعالى

  . )٨( َفاِسُقونَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ابن السكیت ، تحقیق أحمد محمد شاكر وعبد السالم محمد هارون ، دار المعارف  –إصالح المنطق .١

  . ٣٢، ص  ٤ ، ط /

  . ، األزل : ضیق العیش ١٥٠ص  ،  هدیوان.٢

  . "  زلم " اللسان مادة .٣

فحل ، من أهل الحیرة وكان یحسن الفارسیة ، ، شاعر جاهلي  بن خارجة األیادي بن یعمر لقیط .٤

  ] ٥/٢٤٤اتصل بكسرى فكان من كتّابه والمطلعین على أسرار دولته ، وله دیوان شعر . [ األعالم : 

   .٤٦ ص م ،١٩٧١دار الرسالة ، دار األمانة ،  –له عبد المعین خان ، بیروت  محققه وقد، دیوانه  .٥

  . " أمد  " مادة اللسان .٦

  . ٣٠آل عمران ،  .٧

  . ١٦الحدید ، .٨

  

١٠٠ 



: مثل الحین والزمان والجمع آونة مثل زمان وأزمنة ، ومن ذلك قولهم:  . األوان١٦١

، قالت العرب :( َطَلَب أْمرًا َوَالَت َأَواٍن أوان  )١(لتمر أي زمانه المختص بهوجاء أوان ا

  فالمثل یضرب لمن طلب شیئًا ثم فاته وذهب وقته . ،) ٢(أي وقته  ) -البرد 

: اسم لمقدار من الزمان المبهم الطویل أو القصیر ، والعرب تقول : برهًة  . البرهة١٦٢

  ، قال بشار : )٣(ین من الدهرمن الدهر كما تقول قطعة أو ح

  )٤(من الدهِر لكن طیُبها الّدْهر فائحُ   وزائرٍة ما مسَّها الطیُب برهًة 

:اللفظ یعني المّرة أو الكّرة والجمع تارات ، تقول : أترت الشئ أي جئت به . التارة ١٦٣

 ُنِعیُدُكمْ  َوِفیَها َخَلْقَناُكمْ  ِمْنَها ، ومن ذلك قوله تعالى  )٥(مرة بعد مرة أو وقتًا بعد وقت

  . )٦( ُأْخَرى َتاَرةً  ُنْخِرُجُكمْ  َوِمْنَها

  : )٨(، وأنشد لُملیح الهذلي )٧(: التوة : الساعة من الزمان . التوة١٦٤

  )٩(َعَلىِّ وَقْد كادْت لها العیُن َتْمَرحُ     ففاضت ُدُموعي توًة ثم لم َتِفْض 

قال )١٠(والحز : الحین والوقت والساعة: الغرض في الشيء والواحد حزة ،  . الحز١٦٥

  : )١١(الحارث
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . "  أون"  مادةاللسان  .١

  . ٢/٢٢٨األمثال للمیداني ،  .٢

  . "بره  " مادةاللسان  .٣

  ، طیبها منتشر على مرِّ العصور ، وال یقتصر على البرهة التي تتطّیب فیها . ١/٥٠٣دیوانه ،  .٤

  . "تره " مادة اللسان .٥

  . ٥٥ طه ، .٦

  . "توا  " مادةاللسان  .٧

كارل بروكلمان ، نقله إلى العربیة عبد  –تاریخ األدب العربي  ملیح بن الحكم الهذلي شاعر إسالمي . [..٨

  ] . ١/٨٤، ٥المعارف ، ط / الحلیم النجار ، دار 

  " منسوب لملیح الهذلي . توا البیت في اللسان مادة " .٩

  . "حزز  " مادة اللسان .١٠

بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي ، شاعر غزل من أهل مكة ، نشأ في أواخر أیام عمرو الحارث . ١١

  ] .٢/١٥٤هـ [ األعالم :٨٠بن أبي ربیعة ، وكان یذهب مذهبه ، وله دیوان شعر ، توفي سنة 

١٠١ 



  )١(العصرِ  ةُ حزّ  نتْ تى دَ وٍة حدْ غُ  نْ دُ لَ     من غیر حاجةٍ  القومُ  وظلَّ  لتَ لِ ظَ 

:حرس الشيء َیْحِرسُه وَیْحرُسُه حرسًا ، أحرس بالمكان :أقام به حْرسًا  . الحرس١٦٦

ومن ذلك  )٢(لحرس أي الدهر ، والجمع أْحٌرٌس بسكون الراء ، والمحروس من أتى علیه ا

  قول امرئ القیس :

  )٣(َتَقاَدَم ِفي َساِلِف األْحُرسِ     ِلَمْن َطَلٌل داِئٌر آُیهُ 

: الحقب : بضم الحاء والقاف ، وضم الحاء وسكون القاف : الدهر  . الحقبة١٦٧

روى ِحقٌب ، والحقب : السنون وی )٤( َالِبِثیَن ِفیَها َأْحَقاًبا والجمع أحقاب ، قال تعالى 

بداللة الحزم أو  –بفتح الحاء والقاف  –وواحدها حقبة  ، واللفظ یشتجر مع لفظ الحقب 

الحبل الذي یشد به حقوا البعیر ، والحقاب بمعنى الحزام الذي تشد به المراة الُحلِى وسطها 

رأت في الحقبة امتداد ، والحقبة بمعنى الوعاء الذي یجعل الرجل منه زاده وكأن العرب قد 

  . )٥(األیام وتسلسلها

، وتقول  )٦(: الحین اسم كالوقت مبهمًا صالح لجمیع الزمان طال أو قصر . الحین١٦٨

: حان أن یكون ذلك ویحین حینونة ، وحینت الشئ جعلت له حینًا ، فقد یطلق على 

ِهللا ِحیَن ُتْمُسوَن َوِحیَن َفُسْبَحاَن ا ، وذلك في قوله تعالى الزمان القلیل كالساعة ونحوها

ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ  ، وقد یأتي بمعنى الزمان الطویل وذلك في قوله تعالى)٧( ُتْصِبُحونَ 

 ، وقد یأتي بمعنى الزمان المطلق دون تحدید ، وذلك في قوله تعالى ) ٨(ِحیٍن ِبِإْذِن َربَِّها

  . )٩( ِحینٍ  َحتَّى َلَیْسُجُننَّهُ  َیاتِ اآلَ  َرَأُوا َما َبْعدِ  مِّن َلُهم َبَدا ثُمَّ 

  :من األلفاظ المعادلة للزمن ، یقول ابن فارس في تعریفه : ( الدال والهاء  . الدهر١٦٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ٦٧ ص م ،١٩٧٢،  ١ /د . یحیى الجبوري ، طتحقیق ،  .دیوانه١

  . "حرس " مادة اللسان. ٢

، الداثر : البالي ، آیه : جمع آیة وهي العالمة واألثر ، األحرس : جمع حرس  ٣٥٤ ص ، هدیوان. ٣

  وهو الدهر .

  . ٢٣، أالنب. ٤

  . اللسان مادة " حقب " .٥

  . "حان  " مادة اللسان .٦

  . ١٧الروم ، . ٧

  . ٢٥إبراهیم ، . ٨

  . ٣٥یوسف ، . ٩

١٠٢ 



  ، سمي الدهر دهرًا ألنه یأتي على كل شيء  )١(والراء أصل واحد وهو الغلبة والقهر )

  وأنه یأتي بالمصائب والنوازل ، قال عدي : ویغلبه ، والدهر : النازلة على اعتقادهم ،

  )٢(الدَّْهَر َیْدُجو ِحینًا وحینًا ُینِیرُ     فاصِبِر النَّْفَس للُخُطوِب فِإنَّ 

لقد اختلف في تحدید الفترة التي یطلق علیها فقد قیل هو األمد الممدود وهذا یعني 

قیل أن الدهر مدة الدنیا أن یشمل الوقت جمیعًا ، وقال ابن منظور إن الدهر ألف سنة ، و 

  كلها ، ویبدو أن الدهر اكتسب هذه التسمیة التصافه بالغلبة والقهر قال المهلهل :

  )٣(یا أَذى الّدْهِر كیف َتْرَضى الِجَماَحا    َذَهَب الدَّْهُر بالسََّماحة ِهّنا

ى : الزمن في اللغة اسم لقلیل الوقت أو كثیره ، وكذلك الزمان ویجمع عل . الزمن١٧٠

مانة : العاهة مانة ، والزِّ مانة وهو المبتلي بیِّن الزِّ  )٤(أزمان وأزمنة وأزمن . والَزِمُن : ذو الزِّ

  : )٥(، كما أن لفظ الزمان جاء في سیاق الشكوى وذلك في قول أبي األسود

  )٦(وبینهم فیه تكون النوائب    أرى دوًال هذا الزمان بأهله 

كلمتان تحمالن معنى واحدًا فتقول ال فرق  الزمانفستخلص الباحثة من هذا أن الزمن و 

  بینهما فإنهما كلمتان تحمالن معنى ذا طابع سلبي ، وهي كذلك لم ترد في القرآن الكریم .

  السبت برهة من الدهر ، قال لبید :. السبت: ١٧١

  )٧(لْو كان للنَّْفِس اللُّجوِج ُخُلودُ   وتنمیت َسْبتًا قبل ُمجرى داِحسٍ 

: اللفظ دال على الزمان المتعاقب ، ومشتق من السرد بمعنى التوالي وزادوا . السرمد١٧٢

  ُقْل َأَرَأْیُتْم ِإن َجَعَل اُهللا َعَلْیُكُم اللَّْیَل َسْرَمًدا ِإَلى َیْومِ  المیم للمبالغة ، قال تعالى 

  

  

  

  

  

  

  

قال الزجاج هو الدائم في اللغة  )١(َتْسَمُعونَ  اْلِقَیاَمِة َمْن ِإَلٌه َغْیُر اِهللا َیْأِتیُكْم ِبِضَیاٍء َأَفالَ  

  ، وقال طرفه : )٢(أي دوام الزمان من لیل ونهار

أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، تحقیق عبد السالم محمد هارون ، دار الجیل  –معجم مقاییس اللغة . ١

 ، " باب الدال والهاء وما یثلثهما دهر" . ١٩٩١=١٤١٦، ١بیروت ، ط/ –

  ، یدجو : یظلم . ٩٠.  دیوانه ، ص ٢

  . ٢٥ص  ه ،دیوان.  ٣

  . "زمن  " مادة اللسان. ٤

م بن عمرو بن سلیمان بن عمرو بن الدؤلي البصري ، أبو األسود من التابعین ، وهو أول لأبو األسود ظا .٥

  ] ١/٤٣٤. [ هدیة العارفین :  "مختصر في النحو"هـ ، له دیوان شعر ، و ٦٩من تكلم بالنحو ، توفي سنة 

= ١٣٨٤،  ٢بغداد ، ط/  –. دیوانه ، تحقیق الشیخ محمد حسن آل یاسین ، منشورات مكتبة النهضة ٦

  . ٩٥، ص  ١٩٦٤

، داحس والغبراء : فرسان ، السبت : الدهر وكذلك الحرس وقدرهما هوم بعدد من السنین  ٤٦ ص،  هدیوان. ٧

.  

١٠٣ 



  )٣(نهاري وال لیلِي عليِّ ِبَسْرَمدِ       ِلَعْمُرك ما أْمري علىِّ بُغّمٍة 

  فطرفة ینفي صفة السرمدیة عن لیله .

االمتداد في الشيء  : الطاء والواو والراء أصل یدل على معنى واحد وهو . الطور١٧٣

من مكان أو زمان ، وهو أیضًا الحد بین الشیئین أو الطرف ، فالعرب تقول ركب فالُن 

  ، قال األعشى : )٤(طرفیه ، والطور الزمن والتارة  -أي –الدَّْهَر وأطواریه 

  )٥(َوَطْورًا ُنَعاِلُج إْمَراَرها      َفَطْورًا َتِمیُل ِبَنا ُمّرةً 

ٌر والِعْصر والٌعْصر والِعصار : الدهر ، یقال جاء فالن على : الَعصْ  . العصر١٧٤

، ُعُصر إذا احتاجوا إلى تثقیله ، وٕاذا أسكنوا الصاد لم )٦(عصار من الدهر أي على حین

  یقدموا إال الفتح كما في قول امرئ القیس : 

  )٧(اِليالخَ  رِ ِفي الُعصُ وَهْل َیِعمْن َمْن َكاَن     ِعْم َضَباحًا َأیَُّها الطََّلُل الَباِلي  الَ أَ 

لما فیه  )٨(ِإنَّ اِإلْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ  َواْلَعْصرِ  أقسم اهللا تعالى بالعصر وذلك في قوله 

من التنبیه بتصرف األحوال وتبدلها ، وما فیها من الداللة على الصانع ، وقیل العصر 

  رًا أي لم یكلمهالسنة في تغلیظ المعنى في اإلیمان إذا حلف رجًال أال یكلمه عص

  ١٧٥ . )٩(سنة

َفَرَجَع ُموَسى ِإَلى  : العهد الوقت والزمان والِقدم وأول المطر،  قال تعالى  . العهد

  ُكُم اْلَعْهُد َأمْ ــاَل َعَلیْ َــ َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا َقاَل َیا َقْوِم َأَلْم َیِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسًنا َأَفط

  

  

  

  

  

  

  

بُِّكْم َفَأْخَلْفُتم مَّْوِعِديَأرَ  ، والعهد : وقت غیر محدد )١(  دتُّْم َأن َیِحلَّ َعَلْیُكْم َغَضٌب مِّن رَّ

یتضح معناه من خالل تواضع الناس ومرمى القائل ( فعهد عاد ) هو الوقت المرتبط بقوم 

  . ٧١القصص ، . ١

  . ١٣/٣٠٨الجامع ألحكام القرآن ، . ٢

  . ٤٠ ص ، هدیوان. ٣

  " ، والمقاییس  باب الطاء والواو وما یثلثهما .طور  " مادة اللسان. ٤

  ، تقلبنا مرارُتها آنًا ، ونعالجها مقبلین علیها آنًا آخر . ٣٦٩ص ،  هدیوان. ٥

  . "عصر  " مادة اللسان .٦

، وأن یكون سالمًا من تقلبات  ، عم الصباح : أي أنعم صباحًا ، وهي دعاء للطلل بالنعیم ٢٧دیوانه ،  .٧

  األیام .

  . ٢ – ١ ،العصر  .٨

  .٢٠/١٧٩،  الجامع ألحكام القرآن .٩

    ١٠٤ 



ذكرى ، والجمع عاد ، وأیضًا َیِرُد العهد لیدُل على زمن الحب الذي تولى ولم یترك سوى ال

  . )٢(عهود

: اللفظ یجري مجرى القسم ، وبعض الناس یقول هو الدهر والزمان ، قال . َعْوٌض ١٧٦

الجوهري : عوض معناها ال بدَّ وهو للمستقبل من الزمان ، كما أن قط للماضي منه ، 

فالعرب تقول : ال أفعل ذلك عوض : أي ال أفعله الدهر ، فعوض ضبطت في األصول 

 )٤(مقروم ، قال ربیعة بن )٣(والضم ، وفي اللسان تبنى على الحركات الثالث الدهربالفتح 

:  

  )٥(ال ِزْلَت َعَوُض َقِریَر الَعْین َمِحُسوَدا        هذا ثََنائي بما أْوَلْیُت ِمْن َحَسنٍ 

: اللحظة : الوقت القصیر بمقدار لحظ العین وجمعها لحظ ، لحظ  . اللحظة١٧٧

  : )٧(ل بثینةی، قال جم) ٦(ر إلیه بمؤخرة عینه من أحد جانبیهیلحظِ لحاظًا : نظ

  )٨(وال زال عنها ، والخیاُل یزولْ     عن عینَي َخیاُلِك لحظةً  فما غابَ 

: لمح الشيء یلمحه : رآه بسرعة ، واللمح بالبصر : اإلسراع في  . لمح البصر١٧٨

  َوِهللا  ، قال تعالى )٩(النظر ، ولقد عبر القرآن الكریم عن أقصر وقت بلمح البصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  َواَألْرِض َوَما َأْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُهَو َأْقَرُب ِإنَّ اَهللا َعَلى ُكلِّ  َغْیُب السََّماَواتِ 

ٌ َ ْ َ
)١(

  . ٨٦. طه ، ١

  " . اللسان مادة "عهد .٢

  " . اللسان مادة "عوض .٣

الضبي ، من شعراء الحماسة ، ومن مخضرمي الجاهلیة واإلسالم ، وفد  بن خالد ربیعة بن مقروم بن قیس. ٤

 ٣/١٧لى كسرى في الجاهلیة ، وشهد بعض الفتوحات في اإلسالم وحضر واقعة القادسیة . [ األعالم :ع

. [  

  . ٢١٤المفضلیات ، ص  .٥

  . ١/١٠١المعجم الوسیط ،  .٦

وهو أحد عشاق العرب المشهورین بذلك ،  ، ویكنى أبا عمرو ،القضاعي جمیل بن عبد اهللا بن معمر  .٧

] ١/٣٤٦غیر فلما كبر خطبها فرد عنها فقال فیها الشعر . [ الشعر والشعراء : وهو غالم ص عشق بثینة ،

.   

    . ٥١، ص  ١٩٦٦=١٣٨٦بیروت ،  -دیوانه ، دار صادر  . ٨



: اللفظ یعني الزمان المعترض بین وقتین ، وقیل : إن الفترة هي الزمان بین  . الفترة١٧٩

، قال  )٣(ن ، واللفظ مأخوذ من الفتر بمعنى السكون ، والفترة : هي االنقطاع كل نبیی

ُسلِ  تعالى  ، تقول فتر  )٤( َیا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلَنا ُیَبیُِّن َلُكْم َعَلى َفْتَرٍة مَِّن الرُّ

  الوحي أي انقطع ، والفترة السكون بعد الراحة .

واُق والُفواق : ما بین الحلبتین من الوقت ألنها تحلب ثم تترك سویعة : الفَ  . الفواق١٨٠

یرضعها الفصیل لتِدّر ثم تحلب ، یقال : ال تنتظره ُفواق ناقة ، وَفواق الناقة ، وجاء في 

ي ، یقال : أقام عند )٥(َما َیْنُظُر َهؤُآلء إالََّ َصْیَحًة َواِحَدًة َما َلَها ِمن َفَواقٍ وَ  قوله تعالى 

  فواق ناقة جعلوه ظرفًا على الصفة .

: الفینة :الوقت من   )٦( :الفینة : الحین والفینات : الساعات ، قال الكسائي الفینة. ١٨١

 )٧( ما من مولود إّال وله ذنب قد اْعتادَه الَفْینَة بعد الَفْینة الزمان ، وجاء في الحدیث 

  . )٨(ل لقیته فینةً أي الحین بعد الحین والساعة بعد الساعة ، ویقا

  : اسم من أسماء الزمان ، الِقدم والُقْدمَه : السابقة في األمر ، والقدائم : . القدم١٨٢

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

، قال  )١(القدیم من األشیاء همزته زائدة ، ویقال : قدمًا كان كذا وكذا فهو اسم من القدم

  المهلهل :

  

  

  . ٧٧. النحل ، ١

  . ٤٠النمل ، . ٢

  . "فتر  " مادة اللسان. ٣

  . ١٩المائدة ، . ٤

  . ١٥،  . ص٥

. علي بن حمزة بن عبد اهللا بن یهمن بن فیروز األسدي بالوالء الكوفي المعروف بالكسائي ، أبو الحسن ٦

  أحد القراء السبعة ، وكان إمامًا في النحو واللغة والقراءات ، ولم تكن له في الشعر ید .

  ].٣/٢٥٨[ الوفیات :  

  . ٣/٤٨٦واألثر ،  النهایة في غریب الحدیث .٧

  . اللسان مادة " فنن" .٨

  

  

١٠٦ 



  )٢(دمُ اِ قَ المَ  تْ عَ نَ یما صَ به فِ  مُّ أهِ     يالذ فيّ  ابَ شَ  وْ مًا ولَ دْ قِ  هُ لَ  يِ ضِ مْ أَ سَ 

: المدة طائفة من الزمان تقع على القلیل والكثیر ، وقیل مادٌّ فیها أي أطالها  . المدة١٨٣

، واللفظ مأخوذ من المدد وهو الطول ، تقول : مّد لك في عمرك أي جعل حیاتك طویلة ، 

. ومن ذلك قوله  )٣(البسط والزیادةومن ذلك أیضًا قولهم رجل مدید أي طویل . والمدُّ :

  . )٤(  َوُهَو الَِّذي َمدَّ اَألْرَض َوَجَعَل ِفیَها َرَواِسَي َوَأْنَهاًرا تعالى 

: بكسر وضم وفتح المیم قدر من الزمان طال أو قصر مثل المدة والبرهة  . المالوة١٨٤

َقاَل  قوله تعالى ، وجاء في )٥(، والعرب تقول : مر ملي من الدهر أي قدر منه طویل

  أي زمنًا طویًال . )٦( َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آِلَهِتي َیا ِإْبَراِهیُم َلِئن لَّْم َتْنَتِه َألْرُجَمنََّك َواْهُجْرِني َمِلی�ا

: بكسر وضم وفتح المیم ُمَالوة وِمُ◌َ◌ْلَوة وَمِ◌َالَوة أي ملیًا من الدهر ، هذا كالم  ملوة

حبیبًا " أي طال عمره معك ، وآخرون یقولون " مالوة " وهو  العرب كما یقال " تملیت

  ، قال أبو ذؤیب :  الزمن من الدهر یقال : " مال له اهللا هذا الشيء "

  )٧(وبأيِّ حیِن َمُ◌ِ◌الوٍة تتقّطعُ     حّتى إذا َجَزَرْت ِمیاُه ُرُزوُنه

َیُقوُلوَن َشاِعٌر  َأمْ  :المنون الدهر والمنون اسم معرب ومنه قوله تعالى المنون. ١٨٥

  ، المنون المنیة ، وقال األصمعي : المنون أیضًا الدهر) ٨(  نََّتَربَُّص ِبِه َرْیَب اْلَمُنونِ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اللسان مادة " قدم ". .١

  . ٧٥دیوانه ، ص  .٢

  اللسان مادة " مدد " . .٣

  . ٣الرعد ،  .٤

  اللسان مادة " مال " . .٥

  ٤٦مریم ،  .٦

  . ٢/٥دیوان الهذلیین ،  .٧

  . ٣٠الطور ،  .٨

  



ألنه یذهب بُمّنة كل شيء والُمّنة القوة ، وقیل للدهر المنون ألنه مضعف ، والمنون : 

ه جعله الدهر أو الموت ومن أنثه مؤنثه وتكون واحدًا وجمعًا ، وقیل یذكر ویؤنث فمن ذكر 

  .) ١(فعلى الحمل على المعنى كأنه أراد المنیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  " منن " . مادة ) اللسان١(

  

  

  

١٠٨ 



  

  

 
 
 
 
 
 
 

  السادس الفصل

  األفعال الدالة على الزمان وما جاء مثىن من ألفاظه
  

 نزا  دال اا  ولث اا  

  ث ان ازظ ان أ  ء   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المبحث األول

  األفعال الدالة على الزمان

. اإلدالج : دلج إذا خرج من نصف اللیل أو في أوله ، اإلدِّالج : بتشدید الدال ١٨٦

  المسیر في آخره ، ومن غیر تشدید السیر في أوله أّو نصفه .

الدلج بالتحریك والدلجة والدلجة بالضم والفتح أدلج القوم إذا ساروا من أول اللیل ، واالسم 

  : )٢(، قال كثیر عزة )١(. قال الجوهري : اإلدالج للیل كله

  )٣(عندي وال مّسَك اإلّدالُج والعمل  لو كنَت حیّیَتها ما زلُت ذا مَقةٍ 

. االستماء : السُّماة : الصیادون ، وقیل صیادو النهار خاصة ، االستماء : أن ١٨٧

قال ) ٤(ائُد للصید وذلك في الحر ، خرج فالٌن یْسَتمِي إذا خرج لصید الظباءیتجورب الص

  جریر :

  )٥(َنْبُل الّرَماِة وال ِرَماُح الُمْسَتِمي    َبَقٌر أَواِنُس َلْم ُتِصْب ِغّراِتَها

المستمي : من استمى الصائد أي لبس المسامة وهي جوز من الصوف لصید الظباء في 

  الحر .

بات یبیت وبیات بیاتًا ومبیتًا وبیتوتًة أي ظل یفعله لیًال أو دبره لیًال ،  . البیات :١٨٨

 )٦( ◌َ  َوَكم مِّن َقْرَیٍة َأْهَلْكَناَها َفَجاَءَها َبْأُسَنا َبَیاتًا َأْو ُهْم َقاِئُلونَ  البیات : اسٌم قال تعالى 

لفالن بیته لیلة أي أتاهم في جوف اللیل ، وأصل تسمیته من أنه یصلح للمبیت ، ویقال 

  . )٧(وبیت لیلة
  

  

  

  

  

  

  

  

  اللسان مادة " دلج ". ١

د عشاق العرب العرب المشهورین بذلك ، كثیر بن عبد الرحمن بن أبي جمعة ، من خزاعة ، كان أح. ٢

  ] .١/٤١٠وصاحبته عزة ونسب إلیها وهي من ضمرة .[ الشعر والشعراء : 

  . ٤٥٣م ، ص ١٩٧١= ١٣٩١دار الثقافة ،  –تحقیق إحسان عباس ، بیروت  –. دیوانه ٣

  .٤٥٣. األزمنة واألمكنة ، ص ٤

لمسامة جورب من الصوف لصید الظباء في ، المستمي : من استمى الصید : لبس ا ٦١٢. دیوانه ، ص ٥

  الحر  .

  . ٤. األعراف ، ٦

  .  ٢/٣٥٠الزجاج ،   –. معاني القرآن ٧

١١٠ 



. التأّطیر : تأطر بالمكان : َتَحّبَس ، وتأّطرت المرأة تأُطرًا: لزمت بیتها وأقامت فیه ، ١٨٩

  قال عمر بن أبي ربیعة :

  )١(وُذْبَن َكَما َذاَب السَِّدیُف الُمَسْرَهدُ   تَأطَّْرَن َحتَّى ُقْلُت َلْسَن َبواِرحاً 

  ) ٢(عرابي : التأطیر أن تبقى الجاریة زمانًا في بیت أبویها وال تتزوجوقال ابن األ

. التأویب : أوب : األوب : الرُجُوُع ، آب إلى الشيء : رجع یؤوب أْوبًا وٕایابًا وأوبًة ١٩٠

  .)٣( ٌب َ اْصِبر َعَلى َما َیُقوُلوَن واْذُكْر َعْبَدَنا َداؤوَد َذا األیـِْد ِإنَُّه َأّوا وأیبًة قال تعالى : 

  قال الفرزدق : )٤(التأویُب في الّسیر نهارًا هو أن یسیر النهار أجمع وینزل اللیل

  )٥( في َمْنِزِل ِبَنَهاٍر غیر َتأِویب        ال َیْعِلُق الَخْ◌یَل َمْشُدودًا َرَحاِئُلها

یوم . التحیین : حّینُت الشيء : جعلت له حینًا ، والّتحییُن : أن تحلب الناقة في ال١٩١

  .)٦(مرة واحدة ، وتقول حینتها إذا جعل لها ذلك الوقت وهي محینة

. التعریس : الّنزوُل في آخر اللیل من السفر ، والٌمْعرِّس : الموضع الذي یرتاح فیه ١٩٢

  ، وقال عمر بن أبي ربیعة :)٧(القوم لیًال ثم یرتحلون 

ْبِح ُمْنَجل َقَواِربُ      َمَنْعُتُهم التَّْعریس حتَّى َبَدا َلُهْم    ) ٨( ُمْعروٍف ِمَن الصُّ

. التغویر : غّور القوم تْغویرًا : دخلوا في الغائرة ، التْغویر : القیلولة ، یقال : غّوروا ١٩٣

  ، قال امرئ القیس :) ٩(أي نزلوا للقائلة

  )١٠(كَقدْم الِهجاِن الغاِدِر الُمتَشمِّسِ     وَغّوْرَن ِفي ِظلِّ الَغَضا وَتَرْكَنه

الجاشریة : ُشرب السحر ، ویقال أسحرنا فتجشّرنا فنحن مسحرون متجشرون من . ١٩٤

  . )١١(جشر الصبح

  

  

  

  

  

  

  

  )١(أمیرًا وٕان كان األمیُر ِمَن األزدِ     إذا ما شربنا الجاِشریة لم نبْل 

  ، تأطرن : تثنیت ، السدیف : شحم السنام ، المسرهد : السنام السمین . ١٩١. دیوانه ، ص ١

  . اللسان مادة " أطر " .٢

  . ١٧.ص ، ٣

  . اللسان مادة " أوب " .٤ 

  . ١/٢٤.دیوانه ، ٥

  . . كتاب العین باب الحاء والنون والیاء و" واي" معهما ٦

  . اللسان مادة " عرس" .٧

  ، التعریس : اإلقامة ، قوارب : مالمح ، منجل : واضح . ٥١٠. دیوانه ، ص ٨

  . اللسان مادة " غور "٩

  . ١١٥. دیوانه ، ص  ١٠

  . ٣٠٧. األزمنة واألمكنة ، ص ١١

  
١١١ 



. الرواح: راح فالن یروح رواحًا وترّوح : إذا سار بالعشّي أو عمل به عمًال ، الرواح ١٩٥

، راح رواحًا یعني : المسیر والعمل  )٢(دن زوال الشمس إلى اللیل ویقابله الصباح: من ل

یَح ُغُدوَُّها َشْهٌر وَرَواُحها  بالعشي وترّوح القوم في معنى راحوا، قال تعالى  َوِلُسَلْیَماَن الرِّ

  ، وقال الشنفرى:)٣( َشُهٌر 

  )٤(َیْغُدو َداِهنًا َیَتَكّحلُ َیُروُح و          َوَال َخاِلٍف َداِریٍَّه ُمَتَعزِّل

واألصل في السیر أن یكون بعد الزوال ، ومن ذلك اإلراحة وهي ردُّ اإلبل والغنم من 

  المشي إلى ُمراِحها حین یأتي اللیل .

. السحور : السحور بالفتح ما یتسحر به ، تسحرنا : أكلنا َسُحورًا على وزن فعول ، ١٩٦

َتسحروا فإنَّ في السحوِر  ◌ً   قال  –قبیل الصبح  – )٥(والمراد األكل في ذلك الوقت

، فالواضح أن السحور بمعناه اإلسالمي لم یرد في الشعر الجاهلي ألن أحكام  )٦( بركة

  الصیام لم تكن معروفة من قبل بل هي في القرآن والسنة .

یاض . السمر : السمر : ظل القمر والسمرة مأخوذة من هذا  السمرة منزلة بین الب١٩٧

والسواد یكون ذلك في ألوان الناس واإلبل وغیر ذلك مما یقابلها ، وهي أیضًا داللة على 

الكالم لیًال ، وجاء في اللسان : السمر المسامر وهو الحدیث باللیل وقیل : الّسامر 

والسُّمار الجماعة الذین یتحدثون باللیل ، والسمر حدیث اللیل خاصة ، والسمر والسامر : 

ُمْسُتْكِبِریَن ِبِه َساِمَرًا َتْهُجُروَن  ، ولقد وردت بمعنى اللیل في قوله تعالى )٧( مارمجلس السُّ 

 )٨(  .  

  

  

  

  

  

  

  . الصبوح : الصبوح : الخمر ، وقیل ما یشرب بالغداة ، وقیل :١٩٨

َباِح  ُبوح الّصُبْوح      وغنَّى الَبَالِبُل َعْنَد الصَّ   .)١(َألْهِل الّشَراِب الصَّ

  . ٣٠٧. البیت بال عزو في األزمنة واألمكنة ، ص ١

  باب الحاء والراء و"واي" معهما . . كتاب العین٢

  . ١٢. سبأ ، ٣

م ، ١٩٦٤بیروت ،  –الشنفرى ، تحقیق د. محمد بدیع شریف ، منشورات دار مكتبة الحیاة  –. المیة العرب ٤

  . ٣٦ص 

  . اللسان مادة " سحر " .٥

  . ١/٧٧٠) ، ١٠٩٥. صحیح مسلم ،كتاب الصوم ، باب فضل السحور ، حدیث رقم (٦

  ادة " سمر " .. اللسان م٧

  . ٦٧. المؤمنون ، ٨

  

١١٢ 
 



. الصدر: الیوم الرابع من أیام النحر ألن الناس یصدرون فیه عن مكة إلى أماكنهم ١٩٩

، وهو الیوم الرابع من أیام النحر ، والصدر أیضًا بمعنى االنصراف عن الورد ومن كل 

  ، وقیل : )٣(أمر

ْدرِ   نُعوا یا َمن لظمآَن َیغَشى الماَء قد م   ) ٤(ِمُنه الُوروَد وأبَقوه على الصَّ

. الطروق : طرق : الطاء والراء والقاف أربعة أصول أحدهما اإلتیان مساًء والثاني ٢٠٠

الضرب والثالث جنس من استرخاء الشيء ، والرابع خصف شيء على شيء والطروق : 

، والطروق یكون لیًال ، ألن األصل تسمیتهم  )٥(إتیان المنزل لیًال ، والطارق : اآلتي لیالً 

النجم طارقًا ألنه یطلع لیًال ، یقال طرقت الرجل أطرقه طروقًا : إذا أتیته لیًال ، قال 

  الفرزدق :

  )٦(َنِزًال ِبَحْیُث َتِقیُل ُعْفُر األُبَّدِ     َطَرَقْت َنَواُر ُمَعرِّسْي دّویةٍ 

  دة : المتوحشة .طرقت : زارت لیًال ، األبِد : الواحدة آب

. الطلق : یوم الطلق : هو سیر اإلبل إلى الماء في اللیلة الثانیة، ویوم طلق َبیَّْن ٢٠١

  . ) ٧(الطالقة ، ولیل طلق لیلة مشرقة ال برد فیها وال حر وال مطر وال قر

،  )٨(. الظاهرة : اللفظ یعني أن ترد اإلبل الماء كل یوم ظهرًا وتصدر عند العصر٢٠٢

  ألن الفرس ال بدَّ لها أن تسقى كل )٩(ك قولهم : ( أقصر من ظاهرة الفرس)ومن ذل

  یوم . 
  

  

  

  

  

  

  

  . العوس : العوس والعوسان : الطْوف باللیل ، عاس َعْوسًا وَعْوسانًا : طاف باللیل ، ٢٠٣

  . ١٧/٢٢٦لبیت لمحمد بن أحمد البیهقي في معجم األدباء ، . ا١

أبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي ، تحقیق وشرح عبد السالم محمد هارون ،  –. االشتقاق ٢

  . ١٩٨، ص  ١٩٧٩بغداد ، الطبعة الثالثة ،  –منشورات المثنى 

  . اللسان مادة "صدر " .٣

  . ١٤١، ص  ١٩٦٥=  ١٣٥٨بیروت ،  –ادر . دیوان العباس بن األحنف ، دار ص٤

  . المقاییس باب الطاء والراء وما یثلثهما " طرق " .٥

  . ١/١٣٨. دیوانه ، ٦

  . اللسان مادة " طلق " .٧

  .اللسان مادة " ظهر" .٨

  . ٢/٥٣. األمثال ، للمیداني ، ٩ 

  ١١٣ 



. العلل : العلل :الشرب الثاني ، یقال َعلَّ َیِعلُّ وَیُعّل والفعل علَّ القوم إبلهم یعلونها ٢٠٤

یضموا المستقبل فیقولوا: علَّ یُعلَّ ، َعال وعلًال ، واإلبل َتُعلُّ نفسها َعَلًال ، فبنو تمیم 

  ، قال لبید : )٣(وقیس تكسر فتقول َعلَّ َیِعلّ 

  )٤(ُألَعلَّ منها حیَن َهبَّ ِنیاُمها    َباكرُت َحاَجَتها الدََّجاِج بُسْحَرٍة 

. الِغب : أن ترد اإلبل یومًا وتدعه یومًا ، وكذلك الِغِ◌بُّ في الزیارة ، غبَّب ٢٠٥

إلى أواخرها ، والِغبُّ وْرَد یوٍم وِظمء یوِم ، وأغب القوم : أوردوا األمور أي صارت 

) ، وجاء في ٥إبلهم یوم بعد یوم ، ویقال : غّب فالن إذا جاء زائرًا یومًا بعد یوم(

  ) .٦المثل ( ُزْر ِغْبًا َتْزد ُحبًا )(
  ) ، قال عنترة :٧بن المشروب في ذلك الوقت(. الغبوق : الغبق والّتَغْبق واالغتباق : شرب العشي ، وخص بعضهم به الل٢٠٦

  )٨(فتأّوهي ما شئِت ثم َتْحّوي      إّن الَغبوَق له وأْنِت َمُسوَءةٌ 

  فالغبوق : شرب العشى .

. القرب : طلب الماء لیًال ، ویقال لطالب الماء لیًال : قارب ، ولیله القرب هي اللیلة ٢٠٧

   )٩(التي ترد اإلبل في صبیحتها الماء

  

  

  

  

  

  

  

  

  . القیلولة : قال یقیل قیًال : نام واستراح وقت القیلولة وهي نصف النهار ، فهو قائٌل ٢٠٨

  

  

  اللسان مادة " عوس " .. ١

، تحشمت : تحملت المشقة ، العسس : الحرس ، كیف تحملت في الطریق أي ركبنا المشقة  ٣/٦١٢. دبوانه ، ٢

  والهول ولم تخش رقابة الرقباء والحراس . 

  . ٢/٥٧٧. كتاب العین باب العین والالم ، وشرح القصائد السبع ٣

، یروى بادرت وباكرت ، الدجاج : الدیوك ، أي بادرت صیاحها ، العلل : الشرب الثاني ،  ١٧٦دیوانه ، ص . ٤

  السحرة والسحر بمعنى .

  . اللسان مادة  "غبب"  .٥

  .  ٢/٣٢٢. األمثال للمیداني ، ٦

  .  اللسان مادة " غبق " .٧

  . ٢٣.  دیوانه ، ص٨

  . اللسان مادة " قرب " .٩

  

١١٤ 



َوَكم مِّن َقْرَیٍة َأْهَلْكَناَها َفَجاَءَها َبْأُسَنا  ، قال تعالى  )١(وهم قائلون أي نائمون بالظهیرة

ستراح نصف النهار إذا اشتد الحر ، فیبدو أن القیلولة بمعنى ا )٢(  َبَیاًتا َأْو ُهْم َقاِئُلونَ 

  وٕان لم یكن مع ذلك نوم .

. النفاش :النفش إرسال اإلبل للرعي بال راٍع فهي إبل نفاش ، وال یكون النفش إال ٢٠٩

َوَداُوَد َوُسَلْیَماَن ِإْذ  ، ومن ذلك قوله تعالى )٣(لیًال فتقول أنفشها إذا أرسلها لیًال ترعى

، ویقول أبو  )٤( ◌َ  ِإْذ َنَفَشْت ِفیِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدینَیْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث 

  . )٥(حیان في تفسیره النفش رعي اإلبل باللیل بال راعٍ 

. النهل : أول الشرب ، تقول أنهلت اإلبل وهو أول سقیها ، ونهلت إذا شربت أول ٢١٠

  ل عدي :قا )٦(الورد ، والنهل : الري والعطش ضٌد 

  )٧(َعَلًال َیْقِصُدنا َبْعَد َنَهلْ       َفّوَق الدَّْهُر إلینا َنْبَلهُ 

. الهجوع : نوم اللیل دون النهار ، یقال لقیته بعد هجعة ، وقوم هجع وهجوع ٢١١

  . )٩(  َكاُنوا َقِلیًال مِّن اللَّْیِل َما َیْهَجُعونَ  ، قال تعالى   )٨(وهاجعون

  ، قال إعرابي : )١٠(: وقت اشتداد البرد . الهریئة : الهریئة٢١٢

  )١١(وَخّرق ِمْعدّي َشْوُل الَقَتادِ     هلْكُت َهِریئٌة وَهلْكُت ُجوعاً 

  هریئة أي بردًا یقال ِقرة بكسر القاف فیها هریئة أي یصیب الناس منها ضرٌّ وموٌت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اللسان مادة " قیل " .. ١

  . ٤. األعراف ، ٢

  . اللسان مادة " نفش " .٣

  . ٧٨. األنبیاء ، ٤

  . ٦/٣١٧. البحر المحیط ، ٥

  . اللسان مادة " نهل " .٦

لًال بعد نهل : أي الشرب المتوالي ، والمراد ، العلل : الشرب الثاني ، النهل : أول الشرب ، وع ٩٩. دیوانه ، ص ٧

  أن الدهر زاد في نكباته علیهم  ، بعد أن اكتفوا من أول . 

  . اللسان مادة " هجع " .٨

  . ١٧. الذاریات ، ٩

  ٢/٣٣بیروت ،  –أبو حیان التوحیدي ، ضبطه أحمد أمین وأحمد زین ، دار مكتبة الحیاة  –. اإلمتاع والمؤانسة ١٠

  

  

  

١١٥ 



یوم ، وهو یوم الورد بین . الورد : اللفظ یعني ذهاب اإلنسان واإلبل إلى الماء كل ٢١٣

  الظِّْمَئین ، وهو خالف الصدر بفتح الصاد والدال الذي یعني رجوع الوارد من الِوْرِد ، 

  

  

، قال )١(والورد : النصیب من قراءة القرآن ألنه یجزئه على نفسه أجزاء فیقــرأه وردًا 

  تساق اإلبل یوم وقتها ِوْردًا ِوْردًا . أي كما  )٢(َوَنُسوُق اْلُمْجِرِمیَن ِإَلى َجَهنََّم ِوْرًدا تعالى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . اللسان مادة " ورد " .١

  . ٨٦. مریم ، ٢

١١٦ 



  

  المبحث الثاني

  ما جاء مثىن من ألفاظ الزمان
  

. األبردان : البرد: ما یبرد من المطر في الهواء فیصلب ، األبردان هما الغداة ٢١٤

عن أبیه  "عن أبي بكرة، وجاء في قوله  )١(والعشي ، لكونهما أبرد األوقات في النهار

، والبردان هما صالتي  )٢( من صلى البردین دخل الجنة قال :  أن رسول اهللا 

  الفجر والعصر ألنهما في بردي النهار وهما طرفاه حین یطیب الهواء ویذهب الحر .

. اإلصرمان : الصرم القطع البائن ، والصریم الصبح النقطاعه عن اللیل ، والصریم ٢١٥

لنهار ، اإلصرمان : اللیل والنهار ألن كل واحد منهما ینصرم عن اللیل النقطاعه عن ا

  . )٣(صاحبه

. الخابالن : الخبل بالتسكین قال ابن سیده : فساد األعضاء حتى ال یدري كیف ٢١٦

  یمشي .

  ، قال المهلهل :) ٤(الخابالن : هما اللیل والنهار ألنهما ال یأتیان على أحد إال َخَبالُه ِبَهَرمٍ 

  )٥(اْقُتل َبْكرًا ألْضَحى الِجنُّ َقْد َنِفدا  اْقُتُل ِجنَّ الَخاِبَلْین َكَما لو ُكْنتُ 

  الخبل : ضرب من الجن ، والخابل : المفسد ، والخابالن : اللیل والنهار .

. الجدیدان : الجدیدان هما اللیل والنهار وسمیا جدیدین تیمنًا وتفاؤًال ، لكن هذه ٢١٧

  رهما في تحدید اآلجال واألعمار ، وأیضًا سمیا جدیدان ألنهماالتسمیة لم تمنعهما عن دو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) اللسان مادة " برد " .١(

) صحیح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالتي الصبح والعصر والمحافظة علیهما ، ٢(

  . ١/٤٤٠) ، ٢١٥حدیث رقم (

  ) اللسان مادة "صرم ".٣(

  ) اللسان مادة " خبل "  . ٤(

  . ٢٨) دیوانه ،  ص ٥(

١١٧ 



  ، قالت الخنساء : )١(ال یبلیان أبداً 

  )٢(ال َیْفُسداِن وَلِكْن ُیْفسٌد الّناُس        إنَّ الَجَدیداِن ِفي ُطوِل اْخِتالِفِهما

  ، قال )٣( . الجمادیان : هما شهرا جمادي األولى واآلخرة شهرا البرد والریح٢١٨

  لبید :

   )٤(وأهلَّ َبْعَد ُجمادیین َحرام    آویتُه حتى تكفََّت َحاِمداً 

. الربیعان : الربیع عند العرب ربیعان ربیع الشهور وربیع األزمنة ، فربیع الشهور ٢١٩

شهران بعد صفر ، وال یقال فیه إال شهر ربیع األول وشهر ربیع اآلخر ، أما ربیع األزمنة 

یع األول وهو الذي تأتي فیه الكماة والنور وهو ربیع الكال ، وربیع الثاني وهو فربیعان الرب

  .  )٥(الذي ُتدرك فیه الثمار 

. الرجبان : رجب ورّجبُه هابه وعظمه وبابه " طِرب" ، ومنه سمي رجٌب ألنهم كانوا ٢٢٠

قالوا إلیه  یعظمونه في الجاهلیة بترك القتال فیه ، وجمعه أْرجاٌب فإذا ضموا إلیه شعبان

  . )٦( رجبان

. ابنا جمیر : هما اللیل والنهار وسمیا بذلك لالجتماع فیهما وذلك من قوله : أجمر ٢٢١

  . )٧(القوم على الشيء إذا اجتمعوا علیه ، وجمیر القوم : مجمعهم

  . الردفان : الردف : ما تبع الشيء ، وكل شيء یتبع شیئًا فهو ردفه .٢٢٢

  . )٨(ر ألن كل واحد ردف لصاحبه ، وقیل الردفان هما الغداة والعشيالردفان : اللیل والنها

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  . اللسان مادة " جدد " .١

، وهكذا ورد  ٨٤، ص  ١٩٩٨،  ١، ط /دار الفكر  –. دیوانها ، تقدیم وشرح د. محمد محمود ، بیروت ٢

  في الدیوان ویبدو أنه جاء على لغة من یلزم المثنى باأللف .

  . اللسان مادة " حبل " .٣

  ، تكفت : آب وانقلب إلى أهله ، وحرام : شهر ر جب. ١٦١. دیوانه ، ص ٤

  . اإلفصاح ، باب الراء والباء والعین .٥

  . اللسان مادة " رجب " .٦

  ادة " جمر "  .. اللسان م٧

  . اللسان مادة " ردف " .٨

١١٨ 



  . )١(الشمس لینظر من أین تطلع ، واآلخرٕالى غروب الشمس لینظر من أین تغرب

: لم ینم وهو سامر . والسمرة : منزلة بین  . ابنا سمیر : سمر یسمر سمرًا وسموراً ٢٢٤

البیاض والسواد ، وابنا سمیر : هما اللیل والنهار ألنه یسمر فیهما، وسمر اللیل مأخوذ 

من السمر وهو ما یقع على الشجر من ضوء القمر وكانوا یجلسون للحدیث في ضوء 

یقال ال أفعل ما سمر ابنا القمر والسمیر الرفیق باللیل في السمر، ویقال له السمار أیضًا و 

  ، قال بشار : )٢( سمیر . والسمیر الدهر وأبناؤه اللیل والنهار

  )٣(ش فأْودى وغاَلُه اْبَنا سمیر    َوشَباِبي قْد كاَن مْن لذَِّة الَعْیـ

. شهرا قماح : شهران شدیدا البرد وفیه لغتان ِقماح وُقماح ، قال األزهري : هما أشد ٢٢٥

  ، وأنشد :) ٤(میا بذلك لكراهة كل ذي كبد الشرب فیهماالشتاء بردًا ، وس

  )٥( وُحبَّ الّزاُد في َشْهرْي ُقِ◌ماحِ     فتًى ما ابُن األغرِّ إذا َشتْوَنا

  ، قال حمید : )٦(. العصران : اللیل والنهار ، وقیل العصران هما الغداة والعشي٢٢٦

  )٧(ُیْدِركا ما تیمماإذا اختلفا أْن     وَلْن یْلِبُث الَعْصران یومًا ولیلًة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ٣/٦٠. تاج العروس ١

  . ٦٨. اللسان مادة " سمر " ،  االشتقاق  ، ص ٢

ألیام وتعاقب اللیل والنهار ، وكلَّ ، أبناء السمیر : اللیل والنهار لقد ولى شبابي واغتالته ا ٢/٢٩٣. دیوانه ، ٣

  جدید ال بّد أن یبلى مع مرَّ األیام والدهور .

  .اللسان " قمح " .٤

  . ١/٤٠١. دیوان الهذلیین ٥

  . اللسان مادة "عصر " .٦

  . ٨. دیوانه، ص ٧

  

١١٩ 



. الصرعان : الغداة والعشي ، وقیل هما طرفا النهار من طلوع الشمس إلى الضُّحى ٢٢٧

) ١(، وبالعشي بعد العصر إلى اللیل اآلخر ، واللفظ مشتق من الصرعین وهما نصفا النهار

  قال ذو الرمة :

  ي ِمْن َهواَها َبعدَها ِعیدُ َیْعتاُدنِ   ما ِزلُت ُمْذ فارُقْت ميٌّ ِلطیِتها

  )٢(ِصْرعـان رائحُة َعْقٌل وتقییدُ     كأنَّنِي نازٌع ُیْثِنیه َعن وطنٍ        

  ، قال أبو العالء:) ٣(. الفتیان : الفتیان : اللیل والنهار٢٢٨

  )٤(َفَلْو ُعدَّ َهضبًا َغیََّرْتُه َزالِزُلهْ     ُهَما َفتَیا َدْهٍر َیُمرَّاِن بالَفتى 

الملوان : المیم والالم والحرف المعتل أصل یدل على امتداد في شيء زمان أو . ٢٢٩

غیره ، وأملیت القید للبعیر إمالًء إذا وسعته وتمّلیت عمري إذا استمتعت به ، الملوان طرفا 

  ، قال ابن مقبل : )٥(النهار

  )٦(َوانِ أَمّل َعَلْیَها ِبالِبَلى الَملَ     َأَال یا ِدیاَر الَحيِّ بالسُّْبَعاِن 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . اللسان مادة "صرع " .١

  . ١٣٨یوانه ، ص . د٢

  . ٥٩. األزمنة وتلبیة الجاهلیة ، ص ٣

، النجم یظهر ویتوارى بحكم توالي النهار واللیل ، وهكذا ما یفعله " فتیا الدهر"  ٢/١٥٤اللزومیات ،  ٤

  باإلنسان حتى لو كان جیدًا لسلط علیه الزالزل .

  . اللسان مادة "ملو " .٥

والسبعان : اسم موضوع بدیار بني قیس ، وهو واٍد أو جبل ، ، الحي : القبیلة ،  ٣٣٥. دیوانه ، ص ٦

  أمّل : دأب والزم ، الملوان : اللیل والنهار وهو مثنى .
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  اخلامتة

  تشتمل على اخلالصة والنتائج

  

  

  



وعلى  الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات والصالة والسالم على سیدنا محمد 

  آله وصحبه أجمعین .

هم من فروع علم اللغة فإنه یضع مدراسة علم اللغة من حیث داللة األلفاظ فرع 

ة كاملة ، ویدلنا على تطورها ، ویوضح عالقة علم اللغة بالحیاة بین أیدینا ثروة لغوی

ما عرضت الباحثة علم الداللة والعالقات الداللیة السیاسیة تأثیرًا وتأثرًا ، فبعد االجتماعیة و 

خلصت إلى أنه صمیم العلوم األخرى ، فهو لم یقتصر على اللغویین فقط بل تعداه إلى 

المعجمات  إنسفة ، وكذلك تناولت علم المعاجم بالدراسة إذالفقهاء وعلماء الكالم والفال

وتكمن أهمیته  ، ترمي إلى شرح معاني المفردات وٕایجاد األلفاظ لمعنى من المعاني

 ،تعرضت لمراحل الجمع والتدوین في اللغةثم لممارسي الكتابة والشعر والخطابة ، 

في اللغة  هزمانتناولت الفعل و  لكوأوشكت المعاجم أن تمتد إلى جمیع فروع المعرفة ، وكذ

ألنه حدث ووقع ؛ العربیة فهو ینقسم إلى ماٍض ومضارع وأمر ، فالماضي لم یلتبس 

أما األمر فهو دعوة إلى فعل أو طلب ، والمضارع فما بین الحال واالستقبال ،  ومضى

عرضت الباحثة تلفعل أو أمر بفعل أو حض على فعل أو نهي عن فعل ، وبعد ذلك 

ة ألفاظ اللیل والنهار والشهور والسنین وغیرها ، وأن هذه األزمنة قدیمة قدم السماوات لدراس

  واألرض . 

وفي ختام هذه الدراسة لمباحث ألفاظ الزمان ، وبعد استعراضها لها توصلت الباحثة 

  إلى نتائج أهمها :

اة هم بشكل فعال في تشكیل وتصویر الحیمان من المصادر الرئیسیة التي تس. الز ١

  المأثورة وغیرها ...  واألقوال ومعتقداتها ، ویظهر ذلك واضحًا في األمثال

. المعجم العربي زاخر بعشرات األلفاظ التي تدل على اإلحساس بالزمان إحساسًا دقیقًا ٢

، من حیث الحركة الواسعة في السفر واإلقامة والحل  لحیاتهم منذ القدم ألنه منظمٌ 

لیوم والشهر والسنة والرتباطها بالحر والبرد وهبوب الریاح والترحال ، وتتبع أوقات ا

  وسقوط األمطار وتبدل مواسم الخصب والنماء .

القرآن الكریم جمیع األلفاظ الموضوعة للداللة على الزمان ، كما لم ترد  یرد في. لم ٣

  أنها وردت في الشعر بمساحة وعمق كبیرین .إذ لفظة زمن أو زمان فیه ، 

  بعض األلفاظ الموضوعة لألفعال للداللة على الزمان . . استعمال٤

١٢٢ 



  . أقطاع اللیل وطوائفه أكثر من أقطاع النهار وطوائفه . ٥

. عندما نقلت أسماء الشهور عن اللغة القدیمة سموها باألزمنة التي هي فیها ، فوافق ٦

هر رمضان أیام الحر والرمض ، وذو الحجة وافق شهر الحج ، وذو القعدة وافق الش

  الذي تقعد فیه العرب عن طلب الماء والغزو والسیر ....

إن األلفاظ تبدو أكثر مما جمعت الباحثة ، فال یستطاع في بحث كهذا أن یغطیها ، 

بكل أبعادها ، فیكون ما كتبته الباحثة نواة لمن یأتي بعدها ، فإن كان هذا جهد قد  مُ أو یلِ 

كان قد جنح إلى غیر ما قصدت فإنه العجز  قدم للغة العربیة فهذا فضل من اهللا ، وٕان

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین . البشري فالكمال هللا وحده ،
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  ملـــــحق

 إحصائي أللفاظ الزمان يف القرآن الكريم 
  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٥ 

   ملـــــحق إحصائي أللفـاظ الزمان في القرآن الكريم
  

  

  

  الورود مكان  العدد  المفردة  رقم

)  ٧٧) ، النساء ( ٢٨٢ –٢٣٥ - ٢٣٤ – ٢٣٢ – ٢٣١البقرة (   مرة ٢٩  األجل  .١

) یونس  ١٣٥ – ٣٤األعراف ( ) ، ٦٠األنعام () ،  ٣٢، المائدة( 

) ، النحل  ٤٤ – ١٠براهیم( إ) ،  ٣٨)، الرعد(  ٣)، هود (  ٤٩( 

  ) لقمان ٥٣ – ٥)العنكبوت(  ٣٣ – ٥) ،الحج (  ٦١( 

) ،  ١٤) ، الشورى(  ٤٢) ، الزمر (  ٤٥طر ( ) ، فا ٢٩( 

   ) ٢×٤) ، نوح (  ٤ – ٢) الطالق (  ١٠المنافقون ( 

  ) ، الفرقان ٣٦) ، النور (  ١٥) ، الرعد (  ٢٠٥األعراف (   مرات ٧  األصیل  .٢

  )  ٢٥) ، اإلنسان(  ٩) ، الفتح (  ٤٢) ، األحزاب (  ٥( 

  )  ٢٥الجن(  )،١٦الحدید ( ) ، ٢١كهف ( ) ، ال ٣٠آل عمران (   مرات ٤  األمد  .٣

  )  ٨٢ – ١٩ – ١٨) ، القصص (٢٤یونس (  مرات ٤  األمس  .٤

  ) ٩) ، الزمر (  ١٣٠) ، طه (  ١١٣آل عمران (   مرات ٣  آناء اللیل  .٥

  ) ، یونس٦٦) ، األنفال ( ١٨) ، النساء ( ١٨٧ – ٧١البقرة (  مرات ٨  اآلن  .٦

  ) ٩ن () ، الج٥١) ، یوسف ( ٩١- ٥١( 

) ،  ٣٨) ، القمر( ٩) الفتـح ( ٥) ، الفرقان (  ٦٢ – ١١مریم (   مرات  ٧  البكرة   .٧

  )  ٢٥) ، اإلنسان (  ٤٢األحزاب ( 

  )  ٥٥) ، غافر (  ٤١آل عمران (   نامرت  اإلبكار  .٨

  )  ٥٠) ، یونس ( ٩٧ – ٤- ٢األعراف (  مرات ٣  بیاتاً   .٩

  ) ٦٩ء ( ) ، اإلسرا ٥٥طه (   مرتین  تارة  .١٠

  ) ٩الجمعة (   مرة واحدة  الجمعة  .١١

  ) ٢٧القصص (   مرة واحدة   حجج  .١٢

  ) ٢٣) ، النبأ (  ٦٠الكهف (   نامرت  الحقب  .١٣

  

        



١٢٥ 

  مكان الورود  العدد  المفردة  الرقم

  )٢٣٣ – ٢٤البقــرة (  نامرت  حول  .١٤

) ، األعراف (  ١٠٦ – ١٠١) ، المائدة (  ١٧٧ – ٣٦البقرة (   مرة ٣٥  الحین  .١٥

) ، إبراهیم (  ٣٥) ، یوسف (  ٥) ، هود ( ٩٨) ، یونس ( ٩٨

) ، المؤمنون ١١-٣٩) ، األنبیاء ( ٨٠ –  ٢×٦) ، النحل (  ٢٥

) ، الشعراء (  ٤٢) ، الفرقان (  ٥٨) ، النور (  ٥٤ – ٢٥( 

 ٤٤) ، یس (  ١٨ –  ٢×١٧) ، الروم(  ١٥) ، لقصص(  ٢١٨

) ،  ٨٨ – ٣) ، ص (  ١٧٨ –١٧٤ – ١٤٨) ، الصافات ( 

) ، الواقعة  ٤٨) ، الطور(  ٤٣) ، الذاریات (  ٥٨ – ٤٢الزمر ( 

  )  ١) ، اإلنسان (  ٨٤( 

ارتداد   .١٦

  الطرف

  ) ٤٠النمل (   مرة واحدة

  ) ١) ، اإلنسان (  ٢٤الجاثیة (   مرتان  الدهر  .١٧

  ) ١٨٥البقرة (   مرة واحدة  رمضان  .١٨

  ) ١٢سبأ (   ةمرة واحد  الرواح  .١٩

  ) ٢٧) ، الملك (  ١١٤هود (   نامرت  الزلف  .٢٠

  ) ، األعراف ١٥٤ – ٤٧) ، النساء (  ٦٥البقرة(   مرات ٧  السبت  .٢١

  )  ١٢٤) ، النحل (  ٣× ١٦٣( 

  ) ٣٤) ، القمر (  ١٧) ، الذاریات (  ١٧آل عمـران (   مرات  ٣  األسحار   .٢٢

  ) ٧٢ – ٧١القصص (   نامرت  سرمداً   .٢٣

أسفر،   .٢٤

  مسفرة

  )  ٣٨) عبس (  ٣٤المدثر (   مرتان

  ) ٦٧المؤمنون (  مرة واحدة  سامراً   .٢٥

  سنة  .٢٦

  والسنین

  

  

١٩  

  

) ، ١٣٠) ، األعراف (٢٦)، المائدة (٩٦) ، البقرة (٥یونس (

)  ٢٥ – ١١)، الكهف (١٢) ، اإلسراء (٤٧ -٤٢یوسف (

) ، ٢٠٥ -١٨) ، الشعراء(١٢) المؤمنون (٤٧) ، الحج (٤٠طه(

  ) ١٥() ، األحقاف ٤) ، المعارج( ٥) ،السجدة (٤) الروم (١٤العنكبوت (

        

١٢٦ 



  مكان الورود  العدد  المفردة  الرقم

) ، التوبة (  ١٨٧ – ٣٤) ، األعراف (  ٤٠ – ٣١األنعام (   مرة ٤٨  الساعة  .٢٧

) ، الحجر  ١٠٧) ، یوسف (  ٤٩ – ٤٥) ، یونس (  ١١٧

) ،  ٣٦ – ٢١) ، الكهف (  ٧٧ – ٦١) ، النحل (  ٨٥( 

 - ١) ، الحج (  ٤٩) ، األنبیاء (  ١٥) ، طه (  ٧٥مریم ( 

– ١٤ – ١٢) ، الروم (  ٢× ١١) ، الفرقان (  ٥٥ – ٧

 – ٣) ، سبأ (  ٢×٦٣) ، األحزاب (  ٣٤) ، لقمان ( ٢×٥٥

) ،  ٥٠ – ٤٧) ، فصلت (  ٥٩ – ٤٦) ، غافر (  ٣٠

) ،  ٨٥ – ٦٦ – ٦١( ) ، الزخرف  ١٨ – ١٧الشورى ( 

 ١٨) ، محمد (  ٣٥) ، األحقاف (  ٢×٣٢،   ٢٧الجاثیة ( 

  ) . ٤٢) ، النازعات ( ٢×٤٦،  ١) ، القمر ( 

  ) ٢قریش (   مرة واحدة  الشتاء  .٢٨

) ، ٨٢) ، الكهف (٣٤) ، اإلسراء (٢٢) ، یوسف (١٥٢األنعام (  مرات ٦  األشد  .٢٩

  ) .١٥) ، األحقاب (١٤٠القصص (

  )٦٩الزمر (  مرة واحدة  رقتأش  .٣٠

  ) ١٦االنشقاق (  مرة واحدة  الشفق  .٣١

) ، ٢٣٤ – ٢٢٦ – ٢١٧ – ١٩٧ – ٢×١٩٤ – ٢×١٨٥البقرة (  مرة ٢١  الشهر  .٣٢

) ،  ٢×٣٦ - ٥ - ٢) ، التوبة (٩٧ – ٢) ، المائدة (٩٢النساء (

) ، ٤) ، الطالق (٤) ، المجادلة (١٥) ، األحقاف (٢×١٢سبأ (

  )٣القدر ( 

  

) ، المدثر ١٧٧) ، الصافات (٢×٨١) ، هود ( ٩٦األنعام (   سبع مرات   الصبح  .٣٣

  ) ١٧٧الصافات (  )٣) ، العادیات ( ١٨) ، التكویر (٣٤(

  )٢٣القصص (   مرة واحدة  یصدر  .٣٤

  ) ٢٠القلم (   مرة واحدة   الصریم  .٣٥

  

  ) ٢قریش (   مرة واحدة  الصیف  .٣٦

١٢٧ 
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  ) ، النازعات  ٥٩) ، طه ( ٩٨األعراف (   ستة مرات  الضحى  .٣٧

  )١) ، الضحى (١) ، الشمس ( ٤٦ – ٢٩( 

  ) ٥٨النور (   مرة واحدة  الظهیرة  .٣٨

  ) ٥٨) ، النور (  ١٦یوسف (   مرتین  العشاء  .٣٩

  العشي  .٤٠

  عشیة

  )  الكهف  ٥٢) ، األنعام (  ٤١آل عمران  (   مرة ١١

 – ١٨) ، ص (  ١٨) ، الروم (  ٦٢ – ١١( ) ، مریم  ٢٨( 

  ) . ٤٦) ، النازعات (  ٥٥ – ٦٤) ، غافر ( ٣١

  )  ١العصر (   مرة واحدة  العصر  .٤١

  ) ٨٦طه (   مرة واحدة   العهد  .٤٢

) ٤٩) ، یوسف (١٢٦ – ٢×٣٧– ٢٨) ، التوبة ( ٢× ٢٥٩البقرة (  تسع مرات  العام  .٤٣

  )١٤) ، لقمان (١٤، العنكبوت (

  ) ٢٦) ،  القمر (  ٣٤( ) ، لقمان ٢٣) ، الكهف (  ١٢ف ( یوس  مرات  أربع  غداً   .٤٤

  ) ٢٨) ، الكهف (  ٥٢األنعام (   مرتین  الغداة  .٤٥

  ) ٣٩) ، ق (  ١٣٠طه (   مرتان  الغروب  .٤٦

  المغرب  .٤٧

  المغارب

مغاربها 

  المغربین

)  ١٣٧) ، األعراف (  ٢٥٨ – ١٧٧ – ١٤٢ – ١١٥البقرة (   مرات  ١٠

) ،  ١٧) ، الرحمن (  ٢٨) ،  الشعراء (  ٨٦، الكهف ( 

  ) ٩) ، المزمل (  ٤٠المعارج ( 

  ) ٣٦) ،النور(١٥) ، الرعد (٢٠٥األعراف (  ثالث مرات   الغدو  .٤٨

  ) ٣٩) ، ق (  ١٣٠طه (   مرتان  الغروب  .٤٩

  ٧٨اإلسراء   مرة واحدة  غسق  .٥٠
  ) ١٩المائدة (   مرة واحدة  فترة  .٥١
  ) ، النور٢×٧٨) ، اإلسراء (  ١٨٧البقرة (   ست مرات  فجرال  .٥٢

  ) ٥) ، القدر (  ١) ، الفجر (  ٥٨(  

  

  

  

  

١٢٨ 
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  ) ١٥ص (   مرة واحدة  فواق  .٥٣
  ) ٢٢٨البقرة (   مرة واحدة  قروء   .٥٤
  لم یرد اللفظ بمعنى الزمن  القرون  .٥٥
  ) ٦٥) ، الحجر( ٢٧) ، یونس (  ٨١هود (  ثالث مرات  القطع  .٥٦
قائلون   .٥٧

  ومقیال
  )٢٤) ، الفرقان ( ٤األعراف (  مرتان

لمح   .٥٨
  البصر  

  ) ٥٠) ، القمر (  ٧٧النحل (   مرتین

) ، آل عمران (  ٢٧٤ –  ٢×١٨٧  – ١٦٤ – ٥١البقرة (   مرة ٩٢  اللیل  .٥٩
 – ٧٦ – ٦٠ – ١٣) ، األنعام (  ١٩٠ – ١١٣ – ٢×٢٧
 ٦) ، یونس (  ٢×١٤٢ – ٥٤) ، األعراف ( ١٩٠ - ٩٦
 ٣) ، الرعد (  ١١٤ – ٨١) ، هود (  ٦٧ – ٢٧ – ٢٤ –
 ١٢) ، النحل (  ٦٥) ، الحجر (  ٢٣) ، إبراهیم (  ١٠ –

) ،  ١٠) ، مریم (  ٧٩ – ١ – ٧٨ – ٢×١٢) ، اإلسراء ( 
) ، الحج(  ٤٢ – ٣٣ – ٢٠) ، األنبیاء (  ١٣٠طه ( 

 ٤٧) ، الفرقان (  ٤٤) ، النور (  ٨٠) ، المؤمنون ( ٢×٦١
) ، الروم (  ٧٣ – ٧١) ، القصص (  ٨٦) ، النمل( ٦٢ –

) ، فاطر (  ٣٣ – ١٨) ، سبأ ( ٢٩) ، لقمان (  ٢٣
) ،  ١٣٨) ، الصافات (  ٤٠ – ٣٧) ، یس ( ٢×١٣

 ٣٨ – ٣٧) ، فصلت (  ٦١) ، غافر ( ٢×٥١ – ٩الزمر( 
) ،  ٤٠) ، ق (  ٥) ، الجاثیة (  ٢٣ – ٣) ، الدخـان ( 

) ،  ٢×٦) ، الحدید (  ٤٩) ، الطور (  ١٧الذاریات ( 
) ،   ٢×٢٠  ٦ – ٢) ، المزمل (  ٥) ، نوح (  ٧الحاقة ( 

) ،  ١٠) ، النبأ (  ٢×٢٦) ، اإلنسان (  ٣٣المدثر ( 
) ،  ١٧) ، االنشقاق (  ١٧) ، التكویر (  ٢٩النازعات ( 

) ، الضحى  ١للیـل ( ) ، ا ٤) ، الشمس (  ٤ – ٢الفجر ( 
  )  ٣٣(  ٣ – ٢ – ١) ، القدر (  ٢(

  ) ٣( الرعد  مرة واحدة  مدّ   .٦٠

  ) ٤٦مریم (  مرة واحدة  ملیاً   .٦١

  ) ٣٠الطور (   مرة واحدة  المنون  .٦٢

  

  

  ١٢٩ 
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  ) ٦المزمل (   مرة واحدة  الناشئة  .٦٣

) ١٩٠ – ٧٢ – ٢×٢٧) ، آل عمران( ٢٧٤–١٦٤البقرة (  مرة  ٥٧  النهار  .٦٤

 – ٦) ، یونس ( ٥٤األعراف ( ) ٦٠ -١٣، األنعام ( ،

 – ٣) ، الرعـد(  ١١٤) ، هود ( ٦٧ – ٥٠ – ٤٥ – ٢٤

)  ٢×١٢) ، اإلسراء ( ١٢) ، النحل ( ٣٣) ، إبراهیم ( ١٠

) ، الحج ٤٢ – ٣٣ – ٢٠) ، األنبیاء (١٣٠، طــه (

 – ٤٧) ، الفرقان (٤٤( ) ، النور٨٠) ، المؤمنون (٢×٦١(

) ٢٣) ، الروم (٧٣ – ٧٢) ، القصص (٨٦) ، النمل (٦٢

) ، یس ٢×١٣) ، فاطر (٣٣) ، سبــأ (٢×٢٩، لقمان (

 ٣٧) ، فصلت (  ٦١) ، غافـر( ٢×٥) ،الزمر (٤٠–٣٧(

) ، الحدیــد (  ٣٥) ، األحقاف(  ٥) ، الجاثیة (  ٣٨ –

 )،١١لنبأ() ،ا ٢٠ – ٧) ، المزمل (  ٥) ، نوح (  ٢×٦

  )٢( اللیل) ، ٣الشمس (
  

  ) ٧٢آل عمران (   مرة واحدة  وجه النهار  .٦٥

 – ١٤٢) األعراف (١٠٣) ، النساء ( ١٨٩البقرة (  مرة  ١٢  الوقت   .٦٦

) ، الشعراء  ١٥) ، الحجر ( ١٨٧ – ١٥٥ – ١٤٣

) ، ٥٠) ، الواقعة (٤٠) ، الدخان (٨١) ، ص(٣٨(

  ) ١٧النبأ ( 

-١٧٤-١٢٦-١١٣-٨٥ -٦٢-٨، البقرة ٤الفاتحة   مرة ٤٠٤  الیوم  .٦٧

٢٦٤-٢٥٩-٢٥٤-٢٤٩-٢٣٢-٢٢٨-٢١٢-١٧٧  

-١١٤-١٠٦-٧٧-٥٥-٣-٣-٢٥-٩آل عمران -

-٣٨النساء -١٩٤-١٨٥-١٨٠-١٦٦-١٦١-١٥٥

١٦٢-١٥٩-١٤١-١٣٦- ١٠٩-٨٧-٥٩-

  ، -١٥٨-١٤١-١٢٨-٩٣-٢×٧٣-٢٢-١٥المائدة

  

  
١٣٠ 
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، -١٧٢-١٦٧-٢×١٦٣-٥٣-٥١-٣٢- ١٤األعراف     الیوم  

-٢٩-٢٥-١٩-١٨-٣، التوبة  ٤٨-٢×٤١األنفال 

-٢٨-١٥، یونس ١٠٨-٩٩-٧٧-٤٥-٤٤-٣٦-٣٥

-٧٧-٦٠-٤٣-٢٦-٨-٣، هود -٩٣-٩٢-٦٠-٤٥

، إبراهیم ٩٢-٥٤، یوسف  ١٠٥-١٠٣-٩٩-٩٨-٨٤

، النحل -٣٨-٣٦-٣٥، الحجر٤٨-٤٢-٤١-٣١-١٨

١٢٤-١١١-٩٢-٨٩-٨٤-٨٠-٦٣-٢×٢٧-٢٥- ،

، الكهف ٩٧-٧١-٦٢-٥٨-٥٢- ١٤-١٣اإلسراء 

-٣،٣٧×٣٣-٢٦-٣×١٥، مریم١٠٥-٥٢-٤٧-١٩

-١٠١-١٠٠-٦٤- ٥٩، طه ٩٥-٨٥-٣٩، ٢×٣٨

-٩-٢، الحج -١٠٤-٤٧، االنبیاء١٢٦-١٢٤-١٠٢

، ١١٣-١١١-١٠٠-٦٥-١٦، المؤمنون ٦٩-٥٥-١٧

-٢٧-٢٥-٢٢-١٧-١٤، الفرقان  ٦٤-٢٤-٢النور 

-١٥٥-١٣٥-٨٨-٨٧-٨٢-٣٨، الشعراء -٦٩

-٤٢-٤١، القصص ٨٧-٨٣ ، النمل٢×١٨٩-١٥٦

-٢٥-١٣، العنكبوت ٧٤-٧٢-٧١-٦٥-٦٢-٦١

-٥السجدة -٢×٥٦-٥٥-٤٣-١٤-١٢الروم-٥٥-٣٦

  ١٤، فاطر٤٢-٤٠-٣٠-٦٦-٤٤-٢١، األحزاب ٢٩

، فصلت ٥٢-٥١-٤٦-٣٣-٣٢-٣٠-٢٩-٢٧-١٨

-، الزخرف -٤٧-٤٥-٧، الشورى -٤٧-٤٠-١٩

-١٧، الجاثیة ٤١-٤٠-١٦-١٠، الدخان٣٩-٦٨-٦٥

  -٢١-٢×٢٠-٥ألحقاف ، ا-٣٥-٣٤-٢٨-٢٧-٢٦

  

  

  
١٣١ 



  

  مكان الورود  العدد  المفردة  رقم

، الـــذاریات ٤٤-٢×٤٢-٤١-٣٤-٣٠-٢٢-٢٠،ق٣٥-٣٤    الیوم  

ــور ١٣-١٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر -٤٦-١٣-٩، الطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -١٩-٨-٦، القمــ

، ١٥-١٣-٢×١٢، الحدیــد ٥٦-٥٠، الواقعـة٢٩،الـرحمن٤٨

ـــــة  ــ ـــــة -٢٢-١٨-٧-٦المجادل ـــــة ٦-٣، الممتحنــ ، ٩، الجمعــ

ـــابن  ــ ــ ــ ــــالق ٣×٩التغــ ــ ــ ــم  ٨-٧-٢، الطـــ ــ ــ ــ ، ٤٢-٣٩-٢٤،القلـــ

، ١٤، المزمـــل -٢٥٤٤-٤٣-٢٦-٨-٤،المعـــارج ٣٥الحاقــة

ــدثر  ــ ــ ـــــة ٤٦-٩المـ ـــان ٦-١، القیامــ ــ ـــالت ١١، اإلنســ ــ ، المرســ

ــأ ٣٨-٣٥-١٤-١٣-١٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، ٤٠-٣٩-٣٨-١٨-١٧، النبـــ

ــات  ــ ــ ـــى -٤٦-٣٥-٦النازعـ ــ ــار٣٤،عیســ ــ ــ -١٧-١٥، االنفطــ

ــارق ٢، البـــروج -٣٤-٦١١-٦-٥،المطففـــین ١٩-١٨ ، الطـ

ــد٩ ــ ــ ـــــة ١٤، البلـ ـــرة ، ٤، القارعــ ــ ــ ، ٢٨١-٢٥٩-١٢٣-٤٨البق

ــون٤٧، الحــــج١٠٤، طـــــه ١٩الكهــــف  ــور ١١٣، المؤمنـــ ، النـــ

ـــان ٣٧ ــ ــ ـــان ٢٦، الفرقــ ــ ــ ــــافر٣٣، لقمــ ــ ـــل ٤٩، غـــ ــ ــ ، ١٧، المزمــ

ـــام  ــ ــاء ١٣٠األنعـ ــ ــجدة ١٠٣، األنبیــ ــ ـــل ١٤، الســ ــ ، ٧١، المزمـ

ـــــة  ـــرا، ٣٤الجاثی ـــرف ٥١ فاألعـــ ــــذاریات ٨٣، الزخـــ ، ٦٠، الــ

بقـرة ،ال١٢-٩، فصلت ٢٠٣، البقرة ٤٢، المعارج ٤٥الطور 
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  ١٣٢ 



  

  الفهارس العامة

  : وتشتمل على 
  

  ترس ا  

 ثدرس ا

  لرس ا

  ررس ا

 مرس ا

  ث وردت ن ازظ ا رس

 دروا رارس ا

 توورس ا

  

  

  
  

  

  



  رس ات
  

ا  ورة   را  ا  

  البقرة   ٦  ُنونَ ُیْؤمِ  الَ  تُْنِذْرُهمْ  َلمْ  َأمْ  َأَأْنَذْرَتُهمْ  َعَلْیِهمْ  َسَواءٌ 

  

٤١  

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس 

َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر  َوَبیَِّناٍت مِّ

  َفْلَیُصْمهُ 

  ٨٦  البقرة  ١٨٥

ُض ِمَن َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َیَتَبیََّن َلُكُم اْلَخْیُط األْبیَ 

   اْلَخْیِط األْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 

  ٥٣  البقرة   ١٨٧

َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَلْیِن ِلَمْن َأَراَد َأن 

َضاَعة   ُیِتمَّ الرَّ

  ٩٠  البقرة  ٢٣٣

   َوَال َتْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّى َیْبُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلهُ 

  

  ٩٩  البقرة   ٢٣٥

َوالَِّذیَن ُیَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَیَذُروَن َأْزَواًجا َوِصیًَّة ألْزَواِجِهم 

  مَّتَاًعا ِإَلى اْلَحْوِل َغْیَر ِإْخَراٍج 

  ٩٠  البقرة  ٢٤٠

اِدِقیَن َواْلَقاِنِتیَن َواْلُمْنِفِقیَن َواْلُمْسَتْغِفِریَن  اِبِریَن َوالصَّ الصَّ

   ِباألْسَحارِ 

  ٦٦  آل عمران  ١٧

َیْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخْیٍر مُّْحَضًرا َوَما 

َعِمَلْت ِمن ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْیَنَها َوَبْیَنُه َأَمًدا َبِعیًدا 

  َوُیَحذُِّرُكُم اُهللا َنْفَسُه َواُهللا َرُؤوٌف ِباْلِعَبادِ 

  ١٠٠  آل  عمران  ٣٠

لِّي آَیًة َقاَل آَیُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالَثَة َقاَل َربِّ اْجَعل 

بََّك َكِثیًرا َوَسبِّْح ِباْلَعِشيِّ َواِإلْبَكارِ     َأیَّاٍم ِإالَّ َرْمًزا َواْذُكر رَّ

  

  

  

  ٧٣  عمران  آل  ٤١

  

  

  

  

ا  ورة   را  ا  

١٣٤ 



 َعَلى ُأْنِزلَ  ِبالَِّذي آِمُنوا اْلِكَتاِب  َأْهلِ  مِّنْ  طَّاِئَفةٌ  َوَقاَلت

  َیْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  آِخَرهُ  َواْكُفُروا النََّهارِ  َوْجهَ  آَمُنوا الَِّذینَ 

  ٦٢  آل عمران  ٧٢

  ٨٧  آل عمران   ٩٧   َوِهللا َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِه َسِبیالً 

ٌة َقاِئَمٌة َیْتُلوَن آَیاِت اِهللا َلْیُسوا َسَواًء مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمَّ 

   آَناَء اللَّْیِل َوُهْم َیْسُجُدونَ 

  ٦٣  ل عمرانآ  ١١٣

 ُكلََّما َناًرا ُنْصِلیِهمْ  َسْوفَ  ِبآَیاِتَنا َكَفُروا الَِّذینَ  ِإنَّ 

  . َغْیَرَها ُجُلوًدا َبدَّْلَناُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  َنِضَجتْ 

  ٤١  النساء   ٥٦

َالَة َكانَ    ٩٧ – ٣  النساء  ١٠٣  ْت َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِكَتاًبا مَّْوُقوًتاِإنَّ الصَّ

َیا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلَنا ُیَبیُِّن َلُكْم َعَلى َفْتَرٍة 

ُسلِ     مَِّن الرُّ

  ١٠٦  المائدة   ١٩

َفاِلُق اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْیَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر 

   اًنا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیمِ ُحْسبَ 

  ٥١  األنعام     ٩٦

َوَكم مِّن َقْرَیٍة َأْهَلْكَناَها َفَجاَءَها َبْأُسَنا َبَیاتًا َأْو ُهْم 

  َقاِئُلوَنَ◌ 

 – ١١٠  األعراف  ٤

١١٥  

َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َال َیْستَْأِخُروَن َساَعًة 

    َیْسَتْقِدُمونَ َوَال 

  ٩٦  األعراف   ٣٤

َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل ِفْرَعوَن ِبالسِِّنیَن َوَنْقٍص مَِّن الثََّمَراِت 

   َلَعلَُّهْم َیذَّكَُّرونَ 

  ٩١  األعراف  ١٣٠

َیْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا َوَیْوَم َال َیْسِبُتوَن َال َتْأِتیِهْم َكَذِلَك َنْبُلوُهم 

   ُسُقونَ ِبَما َكاُنوا َیفْ 

  ٧٧  األعراف   ١٦٣

  ٨٢  التوبة   ٣٦     ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعْنَد اِهللا اْثَنا َعَشَر َشْهًرا

َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَیاَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اِهللا َوِرْضَواٍن َخْیٌر َأم 

ِر مَّْن َأسََّس ُبْنَیاَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َنا

   َجَهنََّم َواُهللا َال َیْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمینَ 

  ٦٤  التوبة  ١٠٩

  

  ا  ورة   را  ا  

١٣٥ 



ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَیاًء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدََّرهُ 

َمَناِزَل ِلَتْعَلُموا َعَدَد السِِّنیَن َواْلِحَساَب َما َخَلَق اُهللا 

ُل اَآلَیاِت ِلَقْوٍم َیْعَلُمونَ  َذِلَك ِإالَّ     ِباْلَحقِّ ُیَفصِّ

  ٤٦  یونس   ٥

َأتَاَها َأْمُرَنا َلْیًال َأْو َنَهاًرا َفَجَعْلَناَها َحِصیًدا َكَأن لَّْم 

ُل اَآلَیاِت ِلَقْوٍم َیَتَفكَُّرونَ    َتْغَن ِباألْمِس َكَذِلَك ُنَفصِّ
  ٧٣  یونس  ٢٤

ُل َربَِّك َلن  َیِصُلوا ِإَلْیَك َفَأْسِر َقاُلوا َیا ُلوُط ِإنَّا ُرسُ 

   ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع مَِّن اللَّْیلِ 

  ٦٩  هود   ٨١

َالَة َطَرَفْي النََّهاِر َوُزَلًفا مَِّن اللَّْیِل ِإنَّ  َوَأِقِم الصَّ

   اْلَحَسَناِت ُیْذِهْبَن السَّیَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكِرینَ 

  ٦٥  هود   ١١٤

  ٧٤  یوسف  ١٢   َمَعَنا َغًدا  َیْرَتْع َوَیْلَعْب َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ  َأْرِسْلهُ 

 َحتَّى َلَیْسُجُننَّهُ  اَآلَیاتِ  َرَأُوا َما َبْعدِ  مِّن َلُهم َبَدا ثُمَّ 

  ِحینٍ 

  ١٠٢  یوسف  ٣٥

ثُمَّ َیْأِتي ِمن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفیِه ُیَغاُث النَّاُس َوِفیِه 

   َیْعِصُرونَ 

  ٩٢  وسفی  ٤٩

  ١٠٧  الرعد   ٣   َ◌ُهَو الَِّذي َمدَّ اَألْرَض َوَجَعَل ِفیَها َرَواِسَي َوَأْنَهاًرا

َوِهللا َیْسُجُد َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوًعا وَكْرًها 

   وِظالُلُهم ِباْلُغُدوِّ َواَآلَصال

  ٥٦  الرعد   ١٥

  ١٠٢  إبراهیم   ٢٥   ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحیٍن ِبِإْذِن َربَِّها

َوِهللا َغْیُب السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما َأْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح 

   اْلَبَصِر َأْو ُهَو َأْقَرُب ِإنَّ اَهللا َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ 

  ١٠٦  النحل   ٧٧

َالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْیِل َوُقـْرآَن  َأِقِم الصَّ

   ْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدااْلفَ 

  ٥٧  اإلسراء   ٧٨

  

ا  ورة   را  ا  

  ٥٤  الكهف   ٢٨ َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ 

  ٤٨  مریم   ١١َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب َفَأْوَحى ِإَلْیِهْم َأن 

١٣٦ 



   بُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشی�اسَ 

َل َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آِلَهِتي َیا ِإْبَراِهیُم َلِئن لَّْم َتْنَتِه َقا

   َألْرُجَمنََّك َواْهُجْرِني َمِلی�ا

  ١٠٧  مریم   ٤٦

  ١١٦  مریم   ٨٦  مریم  َوَنُسوُق اْلُمْجِرِمیَن ِإَلى َجَهنََّم ِوْرًدا

  ١٠١  طه  ٥٥  ُأْخَرى َتاَرةً  ُنْخِرُجُكمْ  َوِمْنَها ُنِعیُدُكمْ  َوِفیَها مْ َخَلْقَناكُ  ِمْنَها

َفَرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا َقاَل َیا َقْوِم َأَلْم 

َیِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسًنا َأَفَطاَل َعَلْیُكُم اْلَعْهُد َأْم َأَردتُّْم 

بُِّكْم َفَأْخَلْفُتم مَّْوِعِديَأن َیِحلَّ َعَلْیُكْم غَ     َضٌب مِّن رَّ

  ١٠٥  طه   ٨٦

َوَداُوَد َوُسَلْیَماَن ِإْذ َیْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفیِه 

   َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدین
  

  ١١٥  األنبیاء     ٧٨

اْلَبْعِث َفِإنَّا  َیا َأیَُّها النَّاُس ِإن ُكْنُتْم ِفي َرْیٍب مِّنَ 

َخَلْقَناُكم مِّن ُتَراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ ِمن 

مُّْضَغٍة مَُّخلََّقٍة َوَغْیِر ُمَخلََّقٍة لُِّنَبیَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي 

  األْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَلى َأَجٍل مَُّسم�ى

  ٩٩  الحج   ٥

  ١١٢  المؤمنون   ٦٧  اِمَرًا َتْهُجُرونَ ُمْسُتْكِبِریَن ِبِه سَ 

  ٦٧ – ٦٠  النور   ٥٨   َوِمن َبْعِد َصَالِة اْلِعَشاءِ 

ِلیَن اْكَتَتَبَها َفِهَي ُتْمَلى َعَلْیِه ُبْكَرًة  َوَقاُلوا َأَساِطیُر األوَّ

   َوَأِصیالً 

  ٤٨  الفرقان   ٥

  

  

ا  ورة   را  ا  

َن َیْمُشوَن َعَلى اَألْرِض َهْوًنا َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذی

   َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسَالمً 

  ٧٥  الفرقان   ٦٣

َن اْلِكَتاِب َأَنا آِتیَك ِبِه َقْبَل َأن  َقاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم مِّ

   یَّْرَتدَّ ِإَلْیَك َطْرُفكَ 

  ١٠٦  النمل   ٤٠

١٣٧ 



  ٧  القصص   ٢٣   َعاءُ َال َنْسِقي َحتَّى ُیْصِدَر الرِّ 

َقاَل ِإنِّي ُأِریُد َأْن ُأنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتْیِن 

َعَلى َأن َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج َفِإْن َأْتَمْمَت َعْشًرا 

َفِمْن ِعْنِدَك َوَما ُأِریُد َأْن َأُشقَّ َعَلْیَك َسَتِجُدِني ِإن 

اِلِحینَ     َشاَء اُهللا ِمَن الصَّ

  ٩٠  قصص ال  ٢٧

ِإن َجَعَل اُهللا َعَلْیُكُم اللَّْیَل َسْرَمًدا ِإَلى ُقْل َأَرَأْیُتْم  

َیْوِم اْلِقَیاَمِة َمْن ِإَلٌه َغْیُر اِهللا َیْأِتیُكْم ِبِضَیاٍء َأَفَال 

   َتْسَمُعونَ 

  ١٠٤  القصص   ٧١

  َفُسْبَحاَن اِهللا ِحیَن ُتْمُسوَن َوِحیَن ُتْصِبُحونَ 
  

  ١٠٢  الروم   ١٧

َوَلُه الَحْمُد في السََّمَواِت واَألْرِض َوَعِشّیًا َوِحین 

 ُتْظِهُرونَ 

  ٥٩  الروم  ١٨

َوَیْوَم َتُقوُم السَّاَعُة ُیْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما َلِبُثوا َغْیَر 

  َساَعٍة َكَذِلَك َكاُنوا ُیْؤَفُكونَ 
  

  ٩٦  الروم   ٥٥

یَح ُغُدوَُّها َشْهٌر ورَ    ١١٢  سبأ   ١٢  َواُحها َشُهرٌ َوِلُسَلْیَماَن الرِّ

 اْلَعِزیزِ  َتْقِدیرُ  َذِلكَ  لََّها ِلُمْسَتَقرٍّ  َتْجِري َوالشَّْمُس 

   اْلَعِلیمِ 

  ٤١  یس   ٣٨

َال الشَّــْمُس َینَبِغـــي َلَهـــا َأن تُــْدِرَك الَقَمـــَر َوَال اللَّْیـــُل 

   َساِبُق النََّهاِر َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك َیْسَبُحونَ 

  ٩٢  یس   ٤٠

َ َصْیَحًة َواِحَدًة َما َلَها ِمن َفَواقٍ َوَما یَ    ١٠٦  ص  ١٥  ْنُظُر َهؤُآلء إالَّ

  

  

  

  

ا  ورة   را  ا  

  ٤٦  الزمر     ٦٩   َربَِّها ِبُنورِ  اَألْرُض  َوَأْشَرَقتِ 

  ٧٠  فصلت  ٣٧َوِمْن آَیاِتِه اللَّْیُل َوالنََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َال 

١٣٨ 



ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا ِهللا الَِّذي  َتْسُجُدوا ِللشَّْمِس َوالَ 

  َخَلَقُهنَّ ِإن ُكْنُتْم ِإیَّاُه َتْعُبُدونَ 

َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّْنَیا َنُموُت َوَنْحَیا َوَما 

ُیْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهُر َوَما َلُهْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ 

  نَ َیُظنُّو 

  ٣  الجاثیة  ٢٤

ْیَنا اِإلْنَساَن ِبَواِلَدْیِه ِإْحَساًنا َحَمَلْتُه ُأمُُّه ُكْرًها  َوَوصَّ

َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثَالُثوَن َشْهًرا َحتَّى 

ِإَذا َبَلَغ َأُشدَُّه َوَبَلَغ َأْرَبِعیَن َسَنًة َقاَل َربِّ َأْوِزْعِني 

   َمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َأْن َأْشُكَر ِنعْ 

  ٩٥  األحقاف   ١٥

 َتاَرةً  ُنْخِرُجُكمْ  َوِمْنَها ُنِعیُدُكمْ  َوِفیَها َخَلْقَناُكمْ  ِمْنَها

  ُأْخَرى

  ١١٥  الذاریات  ١٧

  ١٠٧  الطور  ٣٠   َأْم َیُقوُلوَن َشاِعٌر نََّتَربَُّص ِبِه َرْیَب اْلَمُنونِ 

ِن ِللَِّذیَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر اِهللا َوَما َأَلْم َیأْ 

َنَزَل ِمَن اْلَحقِّ َوَال َیُكوُنوا َكالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن 

َقْبُل َفَطاَل َعَلْیِهُم األَمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَكِثیٌر مِّْنُهْم 

  َفاِسُقونَ 

  ١٠٠  الحدید   ١٦

َالِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعِة َیا َأیَُّها ا   ٧٨  الجمعة   ٩  لَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ

  ٧٠  المزمل   ٦  ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْیِل ِهَي َأَشدُّ َوطًئا َوَأْقَوُم ِقیالً 

ْت ِمن َقْسَوَرةٍ    ٦٩  المدثر  ٥١ َفرَّ

  

  

  

  

ا  ورة   را  ا  

  اتًاَوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسبَ 
 

  ٧٧  النبأ   ٩

  ١٠٢  النبأ   ٢٣  َالِبِثیَن ِفیَها َأْحَقاًبا

١٣٩ 



 

ْسِفَرةٌ  َیْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ     مُّ
 

  ٤٦  عبس  ٣٨

  َفَال ُأْقِسُم ِبالشََّفقِ 
 

  ٥٨  االنشقاق   ١٦

  َوَلیاٍل َعْشرٍ  َواْلَفْجرِ 
 

  ط  الفجر   ٢ -١

  َوالشَّْمِس َوُضَحاَها
 

  ٥٢  الشمس   ١

  ا َیْغَشى َوالنََّهاِر ِإَذا َتَجلَّىَواللَّْیِل ِإذَ 
 

  ط  اللیل   ٢ -١

َحى َواللَّْیِل ِإَذا َسَجى   ٥٢-ط   الضحى   ٢ - ١  َوالضُّ

  ِإنَّ اِإلْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ  َواْلَعْصرِ 
 

-٥٩-ط   العصر     ٢ - ١

١٠٤  

  ٨٧ -٨٩  قریش  ٢-١ ِإلیَالِف ُقَرْیٍش ِإیَالِفِهْم ِرْحَلَة الشَِّتاِء َوالصَّْیف

  ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلقِ 
 

   ٥٤  الفلق   ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٤٠ 



  رس ادث

  

  ا  ادث

أبرد عن الصالة فإن شدة الحر من فور جهنم في كل صالة قراءة فما أسمعنا 

  أسمعناكم وما أخفي علینا أخفینا علیهم . -  -رسول اهللا 

٦٠  

  ٦٨  َب ُفوَعُة الِعشاِء َفإنَّها ساعٌة َتْخَتِرُق ِفیها الشَّیاِطیُن .اْحِبُسوا ِصْبیاَنُكْم َحتَّى َتْذهَ 

  ٧٦  اللهم بارك ألمتي في یوم خمیسها .

  ٨٨  أن تجعل القرآن ربیع قلبي ونور صدري

قال : لو أن الناس یعلمون ما في صالة العتمة وصالة الصبح  أن رسول اهللا 

  ألتوهما ولو حبوًا .

٦٧  

  ١١٢  في السحوِر بركةٌ َتسحروا فإنَّ 

  ٨٣  رجب شهر اهللا األصم

اللُُّهمَّ أْحِیِني ِمْسِكینًا وَأِمت~ِني ِمْسكینًا واْحُشرِني في ُزْمَرِة الَمَساِكین َیْوَم الِقَیاَمِة 

َبِعیَن َفَقالْت َعاِئشُة ِلَم َیا َرُسول اللَِّه ؟ قال " أّنُهْم َیْدُخُلوَن الَجنََّة َقْبَل أْغِنیاِئِهْم بأرْ 

  َخِریفًا ...

٨٨  

  ٥٤  َفَكاَن ال یَرى ٌرْؤَیا إّال َجاَءت مثَل َفلِق الصْبح

... قال لي مالك بینا أنا جالس في أهلي حین متع النهار إذا رسول عمر بن 

  الخطاب رضي اهللا عنـه قال ...

٦٠  

  ٣  ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر  

  ١٠٦  دَه الَفْینَة بعد الَفْینة ما من مولود إّال وله ذنب قد اْعتا

  ٩٧   ُمْرُه فلیراِجعها

  ٨٧  من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فذلك صیام الدهر

  ١١٧  من صلى البردین دخل الجنة 

  ٩٧   والمستحاضة تدع الصالة أیام أقرائها

١٤١ 



  رس ال 
ج   جج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا  ال

  ٧  أسرى من أنقذ

  ٦  أعدى من السلیك

  ٦  شنفرىأعدى من ال

  ٧  أقصر من ظاهرة الفرس

  ١٤ -٧٠  زر غبًا تزد حباً 

  ٩٩  طال األبد على لبد

١٤٢ 



  اررس 
  

  

  

  ا  ال  ات

  لصیـٍد إن أردَت بال امتـراءِ   ـاً َلِنْعَم الیوُم یوُم الّسبــت حقّ 

  مـاءبدا الرحمُن في خلق السّ     وفي األحِد البناُء فِإّن فیـه

  َتَنبــَّْأ بالّنجـاِح وبالّنجـاء    وفي االثنین إْن َساَفْرَت فیه 

  فــذاك الیـوُم ٌمهراٌق اّلدماء   وٕان ُرْمـَت الِحَجامة فالّثالثَاء     

  َفِنعَم الیـوُم یـوُم األربعــاء          وٕان َراَم امـرٌؤ یوّمـًا دواءً 

   یــأذن بالقضـاءَفِفیـه اهللا      وفي یوِم الخمیس قضاَء خیرٍ 

  وتزویُج الّرجــاِل مع النساء         ویوُم الجمعِة التنعیــُم فیه

 

  ابن الرومي
 

٧٦ 

  

ْبِح الَمساءُ            َكَذاَك الدَّْهُر َیْصِرُف َحاَلْتیهِ   ٦١  قیس بن الخطیم  وُیْعِقُب َطْلَعَة الصُّ

  ٨٦  ابن الرومي  حین منه في رجبِ  وجارُه كلَّ ُه في ربیٍع طول ُمّدته            فضْیفُ 

  ١١١  الفرزدق  في َمْنِزِل ِبَنَهاٍر غیر َتأِویب        ال َیْعِلُق الَخْ◌یَل َمْشُدودًا َرَحاِئُلها 

  ١٠٣  األسود وأب  وبینهم فیه تكون النوائب           أرى دوًال هذا الزمان بأهله 

ْ◌ْمِس ما َلْم أدیَم نَ  َلَجت حّتى َتَرى الصٌبح واَصَلت   إذا أد َهاِر الشَّ

  َتغیَّبِ 

  ٥٦  لیلى األخیلیة

  ٥٠  الحطیئة  اتِ رَ بَ في السَّ  اءِ َبْرَد المَ  نَ رْ اكِ ٌیبَ ِعظاُم َمِقیِل الَهاِم ٌغْلٌب ِرقاَبها          

  ٨٩  الخنساء  رفیع العماد طویل النجاد                    كثیر الرماد إذا ما شتا

  ٩٥  العجاج  داَفَع عنِّي ِبٌنَقْیٍر َمْوَتِتي                    يإلى أماٍر وأماٌر ُمدَّتِ 

  ٤٨  بشار  َتَباِشیٌر ٌمنَشقِّ َعِن الّصْبِح أْبلجِ َزاج الكأِس َحَتىَّ َتَبّیَنْت         َفَباَتْت مِ 

  ٥٣  حمید بن ثور  ٌمَعبٍَّد من عهِد عاٍد كاَلفَلجْ             عن الَقراِمِیِص بأْعلَى الِحبٍ 

  ٥٥  ابن زیدون  َتَبّلَج ِفیِه كالَقَمِر الّلَیاحِ                    أَغرٌّ إذا َتَجّهَم َوْجٌه َدْهٍر 

  ١٠٣  المهلهل  یا أَذى الّدْهِر كیف َتْرَضى الِجَماَحا        َب الدَّْهُر بالسََّماحة ِهّناَ◌هَ 

  ١١٩  بال نسب  رْي ُقِ◌ماحِ وُحبَّ الّزاُد في َشهْ          فتًى ما ابُن األغرِّ إذا َشتْوَنا

  ٤٧  ذو الرمة  َعِن الٌركب َمْعرٌوِف اَلْسَماوِة أْقرحٌ     َوٌسوٌجٌ  إذا اللیل الٌخداِريَّ َشّقٌه 



  ١٠١  ُملیح الهذلي  َعَلىِّ وَقْد كادْت لها العیَن َتْمَرحُ اضت ُدُموعي توًة ثم لم َتِفْض     فف

  ا  ال  ات

َباِح  وغنَّى الَبَالِبلُ  ُبوح الّصُبْوح      َعْنَد الصَّ   ١١٣  البیهقي محمد بن أحمد  َألْهِل الّشَراِب الصَّ

  ٥٣  عبید بن األبرص  أِمین الّشَظاِء ِرْخٌو اللََّباِن َسٌبوحُ     وقد اْغَتدِى قْبَل الغطاِط وَصاَحبي

  ١٠١  ربشا  من الدهِر لكن طیُبها الّدْهر فائحُ وزائرٍة ما مسَّها الطیُب برهًة  

  ١١٥  بال عزو  وَخّرق ِمْعدّي َشْوُل الَقتَادِ             هلْكُت َهِریئٌة وَهلْكُت ُجوعاً 

  ٨٤  الراعي  َلَیاِلي أْفنَى الَقرُح ُجلَّ إَیادِ              وِفي َناِتٍق َكاَن اْصِطالُم َسَراِتِهمْ 

  ٩٩  النابغة  األبدِ  أْقوْت وطال علیها سالفُ        یا دار َمّیة بالعلیاِء كالسََّندِ 

  ١١٣  الفرذدق  َنِزًال ِبَحْیُث َتقیُل ُعْفُر األُبَّدِ           َطرقت نواُر ُمًعّرسي دّویةٍ 

  ٥٧  النابغة  َعّیْت جوابًا وما بالّربِع من أحدِ       وقفٌت فیها ٌأصیالنًا ٌأساِئٌلها

  ٥٨  النابغة  تأِنٍس وِحدِ یوَم الجلیِل َعَلى ٌمسْ      كأّن َرْحلِى َوَقْد َزاَل الَنَهاٌر بنا

  ٩٠  لبید   كأنِّي َوَقْد جاوْزُت تسعین ِحّجًة           َخَلْعُت ِبها َعْن منكبّي ِرَداِئیا

  ١١٢  بال عزو  أمیرًا وٕان كان األمیُر ِمَن األزدِ     إذا ما شربنا الجاشریة لم نبْل 

  ٥٧  زهیر  ع النهاٌر من الَغدِ حتى إذا تلَ                       َباتا وباتْت لیلٌة َسّمارةٌ 

  ٩٣  عمر بن قمیئة  ِمْن الّرِیِح َلْم َتَتُرْك ِلِذي الَماِل ِمْرفداً وٕاْن َصّرَحت َكْحٌل وهّبْت َعِرّیٌة  

  ١١٧  المهلهل  اْقُتل َبْكرًا ألْضَحى الِجنُّ َقْد َنِفدا    لو ُكْنُت اْقُتُل ِجنَّ الَخاِبَلْین َكَما

باِح ِبناِظٍر ُیراِقُب َأْفراَط     ٤٧  األبیوردي  ُیساِهُر في الَمْسرى ُجَدّیًا َوَفْرَقدا    الصَّ

  ١٠٤  طرفه    نهاري وال لیلِي عليِّ ِبَسْرَمدِ        ِلَعْمُرك ما أْمري علىِّ بُغّمٍة 

  ١١١  ي ربیعةعمر بن أب  وُذْبَن َكَما َذاَب السَِّدیُف الُمَسْرَهدُ    تَأطَّْرَن َحتَّى ُقْلُت َلْسَن َبواِرحاً 

  ١٠٥  ربیعة بن مقرم  هذا ثََنائي بما أْوَلْیُت ِمْن َحَسٍن    ال ِزْلَت َعَوُض َقِریَر الَعْین َمِحُسوَدا

  ٤  ذو الرمة  َمْوعوِد َربٍّ َصِاِدق الٌوٌعودِ           َما ٌدوَن َوْقِت اَألَجِل الَمْعدٌودِ 

  ١٠٣  لبید   لنَّْفِس اللُّجوج خلودوتنمیت َسْبتًا قبل مجرى داِحٍس           لو كان ل

  ٦٣  حمید  َسَراها الّدواِهي واسَتَنام الَخَراِئدٌ       َفَقامْت بأْثناٍء من اللیل َسَاَعة

  َیْعتاُدِني ِمْن َهواَها َبعدَها ِعیُد       ما ِزلُت ُمْذ فارُقْت ميٌّ ِلطیِتها

  ْقٌل وتقییدُ ِصْرعـان رائحُة عَ         كأنَّنِي نازٌع ُیْثِنیه َعن وطنٍ 

  ١٢٠  ذو الرمة 

  ١٠٠  لقیط بن یعمر  إني أخاف علیها األزلم الجذعا    یا قوم بیضتكم ال تفجعون بها

  ٧٥  ابن هاني  فأناَخ بالموِت الّزؤام ِشیار         أْمَسوا عشاَء عروبِة في غْبطٍة 

١٤٣ 

١٤٤ 



  

  ا  ال  ات

  ٨٢  عوف بن عطیة  َالثًا فُأْبَنا الَجَفاَراَفِسْرنا ثَ              في ناجرٍ  بحواءٍ  َشِرْبَنا

  ٨٥  النابغة    وَعْن َتَربُِّعِهِم في كل أْصَفارِ               َلَقْد َنَهْیُت بني ُذبیاَن عن ُأُقرٍ 

  ٨٠  طرفة  وَسِدیِف حین َهاَج الّصْنبر                        بجفاٍن تْعتري ناِدینا

با    إذا أنَت زّوْجَت العجوز على    ٨٠  أبو العالء  فأّیاُمها ِصنٌّ علیك وِصنِّبر    الصِّ

  رِ ُكسع الشتـاُء بسبعِة غبْ 

  أّیاِم َشْهلِتنا مــن الّشْهرِ 

  فإذا اْنَقَضْت أْیاٌمها وَمَضتْ 

ْنبـِر والَوبْ     رـبالصّن والصَّ

  وبآمـٍر وُأخیـِه مُؤتِمـر

  وُمَعلٍِّل وبمطفِيء الَجْمــر

  یًا عجالً وذهب الشتاء ُمَوالِّ  

  واتیـك واقدٌة من الّنْجـرِ  

  ٧٩  ابن األحمر

  ُیْصبْح َبرّیِق مائة َشَجُرهُ          إْن غاَب عنه األْقرُبوَن ولم 
  

  ٦٥  طرفه

ْبح َجشرَ        لْم أغمِّْض َطَولٌه حتى انقضى   ٤٩  عدي بن زید  أَتمنَّى َلْو أَرى الصٌّ

  ١١٣  عباس األحنف  ِمُنه الُوروَد وأبَقوه على الّصْدرِ وا    یا َمن لظمآَن َیغَشى الماَء قد منعُ 

  102  الحارث المخزومي  َلُدْن ُغْدوٍة حتى َدنْت حّزُة العصرِ   حاجٍة َظِللَت وظلَّ القوُم من غیر 

  ٩٦  الفرزدق  صراككسرى على ِعّدانه أو كقی    َأتُْبكي إمَراة من أْهِل َمیساَن كاِفراً 

  ٨٢  بال عزو  َعَزمُت أمري للفراق فانتظر           لوال اتماري بكم في المؤتمر

  ٦٩  لبید  ألَقْت ٌذكاٌء یمیَنها في كاِفر                فتذّكرا ثَقًال رثیدًا بعد ما

  ٩٣  الراعي  وٕاْن َلُقوا ِمْثَلَها ِفي َقاِبٍل َفُروا            فإْن َرَفْعَت ِبِهْم َرْأَسًا َنَعْشَتُهمُ 

  ٦٤  البارودي  في َجْوَشِن اللَّْیِل ِإالَّ َوْهَو َساِهُرهُ     ْوَل َحتَّى ما َیِبیُت َفتًى هَ َواْسَتْحَكَم ال

  ٤٧  ذو الرٌّمة  هِّرُ شَ مُ  َلى ُأْخَرَیاِت اّللْیِل َفْتقٌ عَ       ىرَ السُّ  مَّلَ ي كَ َوَقْد َالَح ِللسَّاري الذِّ 

  ٤٩  أبو النجم العجلي  كالشَّمس لم َتْعٌد سوى َذٌروِرَها

  ٦١  جریر  َوَتْهِجِیري إذا َصَخَد الَهِجیرٌ           بَرى َقَمَعاِتَها َسیِري إلْیِهْم 

  



 

  ا  ال  ات

  ١١٩  بشار  ش فأودى وغاله ابنا سمیر         وشبابي قد كان من لذة العیـ

  ١٠٣  عدي بن زید   نِیرالدَّْهَر َیْدُجو ِحینًا وحینًا یُ          فأصِبِر النَّْفَس للُخُطوِب فِإنَّ 

  ١١٨  الخنساء  ال َیْفُسداِن وَلِكْن ُیْفسٌد الّناُس         إنَّ الَجَدیداِن ِفي ُطوِل اْخِتالِفِهما

  ١٠٢  القیس ؤمر ا  َتَقاَدَم ِفي َساِلِف األْحَرسِ               ِلَمْن َطَلٌل داِئٌر آَیهَ 

  ١١٤  ابن الرومي  هول ولم ترهبي أذى العسس    أّني تحشمِت نحو أرحلنا الـ

  أَمرَّ َعَلْیِهَما َیْومًا قسیاً                          إذا َالَقى ِبَظاِهرٍة دحیقاً 
  

  ٩٢  عمر بن قمیئة

  ٧٨  الطائي حاتم  َكَمَا َیِرُد الظَّْمُآن َأِبیُة الِخْمُس        إَذا َغَربْت َشْمُس الّنهاِر َوَرْدَتهَا 

  ١١١  القیس ؤامر   كَقدْم الِهجاِن الغاِدِر الُمتَشمِّسِ       وَتَرْكَنهوَغّوْرَن ِفي ِظلِّ الَغَضا  

  ٧٠  عبید بن األبرص  َمَع الّشوِق َیْومًا بالِحجاز وِمیٌض    َقٌلوِصي بعد َوهِن َوهاَجها  وَحنِّتْ 

  ١٠٠  لقیظ بن یعمر  إني أخاف علیها األزلم الجذعا  یا قوم بیضتكم ال تفجعون بها

  ٦٢  ذو الرمة  َیَكاٌد الَحَصى َمْن َحْمِیَها َیَتَصدَّعٌ      اَء َذاِت َوِدیَقةٍ َوَهاِجَرٍة َشْهبَ 

َأَ◌نِّى َلِ◌رْیِب الدَّْهِر ال         وَتَجلٌِّدي ِللشَّاِمِتیَن ٌأِریِهمٌ 

  َأَتَضْعَضعٌ 

  ٣  أبو ذؤیب

  ٥٠  البعیث  شمیط تبكي آخر اللیل ساطع        ْه بهاَلها عن حاجة لم َنفُ وأْعجِ 

  ١٠٧  أبو ذؤیب    وبأيِّ حیِن َمُ◌ِ◌الوٍة تتقّطعُ             إذا َجَزَرْت ِمیاُه ُرُزوُنهحّتى 

  ٥١  البحتري  حتَّى َتْصَدَع الّلْیَل َعْن َبَیاِض الّصِدیعِ             َوٌسرًى َتْنَتحیِه بالَوْخدِ 

  ٧١  البحتري  ِمن ِعْنِد َأْسماَء ویأِتي َهِزیعْ       ُیْمِضي َهِزیٌع لم َیُطْف َطاِئٌف  

  ٤٧  بال عزو  ِمَن الّصباِح َعْن بریِم أخصَفا    حّتى إذا َما لْیُلُه َتكش�فا

َحى حتَّى َتَوّزَعَها    ٥٠  ابن مقبل  َكَما ٌتَوّزٌع عن َتْهذاِئه الَخِرَفا  ِمْجَهاٌلٌ  َرْأِد الضٌّ

  ٥٩  ن المعتزاب  َكواكٌب أشَرقْت في ٌحمٌرِة الّشَفقِ     كأّن أَبیضٌه من َفوِق أحَمِرهِ 

  ٦٥  األعشى  ِف إَذا ما َتَداَفَع اَألْرَواقُ      ذاِت َغْرِب َتْرمي الُمَقدََّم ِبالرَّدْ 

  ٦٦  ابن قیس الرقیات  َعَلینا ِمَن الّصِریم ِرواقٌ     َال َیَراَنا ِهَن الَبِرّیِة إْنساٌنٌ  

١٤٥ 



      جج

  ا  ال  ات

  ٦٣  األعشى  سَحم داٍج عوٌض ال یتّفرقٌ بأ       رضعّي لباِن ِثديِّ أمِّ تحالفا

  ٥٣  القیس ؤمر ا  َشَدیِد َمَشّك الجنِب َفَعِم الٌمنطَِّق      ٌوقد أْغَتِدى َقبَل الٌعّطاِس ِبَهْیَكلٍ 

َحى ذهَب الِعْنكُ       تدي َلعلََّك َیْنجاُب الّظالُم فَتهْ    ٦٨  أبو العالء  إذا َعْنَك في َرأِد الضُّ

  ١٠٤  القیس ؤامر   وهل ینعمن من كان في الُعُصر الخاِليها الطلل    أال ِعْم صباحًا أیّ  

  ٥٤  ابن حمدیس  بأن التي تحوي القسیمَة ِمْتَفال       وٌیْقِسٌم  للتقبیِل فوِك ٌمَصدَّقاً 

  ٦٩  طرفه  إذا َقْسَوِريُّ اللیِل حَیْت َسَرابله      وما ِخْلَن سلمى قبَلها ذاَت ِرجلٍة 

  ٥٧  األعشى  ِبمْعَصِمَها َوالْشْمٌس لْما َتَرّجلِ         اَرًة ثْم أْبَرَقْت إذا َلِبَسْت َشْید

ْبِح ُمْنَجلِ   َمَنْعُتُهم التَّْعریس حتَّى َبَدأ َلُهْم    ١١١  عمر بن أبي ربیعة  َقَواِرُب ُمْعروٍف ِمَن الصُّ

  ١١٢  الشنفرى  َتَكّحلُ َیُروُح وَیْغُدو َداِهنًا یَ             َوَال َخاِلٍف َداِریٍَّه ُمَتَعزِّل

  ٥٢  زهیر  ٌقٌعودًا َلدیِه بالّصریم َعَواذلهٌ              َبَكْرٌت علْیِه ٌغدوًة فرأیتهٌ 

  ١٠٠  لبید  ِلَترَحمنا بما َلِقینا من األْزل           وأتیناك یا َخْیَر البِرّیة ُكلِّها

  ١٢٠  أبو العالء  ّیَرْتُه َزالِزُلهفلو ُعّد َهْضٌب غَ بالَفتى              هما َفتیا َدهٍر یمرَّانِ 

  ٥٩  لبید  وعلى األْرِض َغَیایاٌت الطََّفلْ             َفَتَدلَّْیٌت َعَلْیِه َقاِفالً 

  ٦٠  المتنبي  ضْوَء الّنهاَر فصار الظْهٌر كالطفلاعٌث الجیَش قد غاَلْت عجاجتٌه  ولب

  ٩١  زهیر  الَماِل في الَحْجرة األكل ِكرامَ  ْهباُء بالّناِس أْجحَفْت   وَنالإذا السََّنُة الشّ 

  ٧  امرؤ القیس   بمنجِرٍد َقْیِد اَألواِبِد َهْیكل    وقد َأْغتِدى والطَّیٌر في ٌوٌكَناِتها

  ١١٠  كثیر عزة  عندي وال مّسَك اإلّدالُج والعمل  لو كنَت حیّیَتها ما زلُت ذا مَقةٍ  

  ١١٥  بن زید عدي  َیْقِصُدنا َبْعُد َنْهل َعَلالً                 َفّوَق الّدْهُر إلینا َنْبَلهُ 

  ٤٨  زهیر  أَناَخ فَشنَّ َعَلیِه الّشلیال      َفلَّّما َتَبّلج ما َحْوَله

َس َحّتى ِهْجٌتهٌ   ّ◌ْبِح                َقّلما َعرَّ بالّتباِشیِر ِمَن الصٌّ

  اٌألَولْ 

  ٤٩  لبید

  ١٠٥  جمیل بثینة  اُل یزولْ وال زال عنها ، والخی    فما غاب عن عینَي َخیاُلِك لحظةً 

  ٧٦  ابن مقبل  َیْومًا َكَیْوِم َعرْوبَة الُمَتَطاِولِ     وٕاذا رأي الوّراَد َظّل بأْسُقفٍ 

 ١٤٦ 

١٤٧ 



  

  ا  ال  ات

  ١١٨  لبید  وأهلَّ َبْعَد ُجمادیین َحرامً           آویتُه حتى تكفََّت َحاِمداً 

لى   ٦٧-٥٢  بشر بن أبي خازم  عن َصِرَیمتِه الّظالمٌ            فبات َیٌقوَل أْصِبح َلْیٌل حَتى َتجَّ

  ٥٦  األعشى  مخیل لنوئه أغناما                    ساعة أكبر النهار كما شل 

  ١١٠  جریر  َنْبُل الّرَماِة وال ِرَماُح الُمْسَتِمي    َبَقُر أَواِنُس َلْم ُتِصْب ِغّراِتَها

  ١٠٧  المهلهل  أِهمُّ به ِفیما َصَنَعُت الَمَقِادمُ          ذيَسَأْمِضِي َلُه ِقْدمًا وَلْو َشاَب فّي ال

ماً        َأَذاعِت ِبِه األْرَواُح ُبْعَد َأِنیسِها   ٩١  حاتم الطائي  ُشَهوَرًا وأّیامًا وَحْوًال ُمَجرِّ

  ٥٨  عنترة  ٌخِضَب البِّنان َوَرأٌسٌه بالِعظلمِ             عهدي بِه شّد الّنهاِر كأَنما

  ١١٩  حمید  إذا اختلفا أْن ُیْدِركا ما تیمما       ِبُث الَعْصران یومًا ولیلًة وَلْن یلْ  

  ٦٣  ذو الرمة  ِفي ِظلِّ أْغَضَف َیْدُعو َهاَمُه الُبومُ      َمْعِسُفةُ َقْد أْعِسُف الناِزَح الَمْجُهوَل 

ُب آناَء الّنهاِر كأّنُه     ٦٤  یدلب  غويٌّ َسَقاه التِّجاِر َندیمُ              ُیطرِّ

بن أبي  عمر  الح ورد یسوق جوانا بهیما       من لدن فحمة العشاء إلى أن 

  ربیعة

٦٨  

  ١٢٠  ابن مقیل  أَمّل علیها ِبالِبَلى الَمْلَوانِ           أال یا ِدیاَر الحيِّ بالسُّْبَعاِن  

  ٩٥  شوقي   إنَّ الَحیاَة َدَقاِئٌق وَثواني            َدَقاُت َقْلِب الَمْرِء قاِئلٌة َلهُ 

  ٨٣  المهلهل  وماذا بین رني والحنین                   أتیتك في الحنین فقلت أنيّ 

  ٧١  الحطیئة  على َلْومي َوَما َقّضْت َكَراَها             إَال َهّبْت ُأَماًمُة َبْعَد َهْدءٍ 

  ١٠٤  شىاألع  َوَطْورًا ُنَعاِلُج إْمَراَرها               َ◌َطْورًا َتِمیُل ِبَنا ُمّرةً 

  ٩٧  األعشى  ُهَنْیدًة َیْحُدها إلْیه ُرَعُاتها         َأثَاَر َلُه ِمْن جاِنب الَبْرِك ُغْدَوةً 

  ١١٤  لبید  ُألَعلَّ منها حین َهب ِنیاٌمها    َباكرَت َحاَجتها الدََّجاَج بُسْحرٍة 

  ١١٤  عنترة  فتأّوهي ما شئِت ثم َتْحّوي      إّن الَغبوَق له وأْنِت َمُسوَءةٌ 

  

  



  

  رس ام 
  

  ا    ام

   
47

١٠٣  

  ٣٢  : األزهري

عبد الملك بن قریب بن عبد الملك بن علي بن األصمع بن مظهر  : األصمعي

  بن رباح األصمعي

  ز

  ٥٦  أبو بصیر میمون بن قیس بن جندل األسدي:  األعشى

  ٥٦  محمد بن زیاد أبو عبد اهللا:  ابن األعرابي

  ٧  :  امرؤ القیس

  ٢٥  :  ابن األنباري

  ٥١  : البحتري

  ٣٥  محمد بن تمیم أبو المعالي البرمكي:  البرمكي

  ٨٨  أبو محمد عبد اهللا بن أبي الوحش بري بن عبد الجبار بن بري:  ابن بري

  ٤٨  الملقب بالمرعث یرجوخ العقیليبن برد بن  بشار

  ٥٢  

  ٥٠  : البعیث

  ح  محمد بن أحمد ، أبو الریحان البیروني الخوارزمي:  البیروني

  ح  أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي  : الثعالبي

  ٨٦  بن زید بن سیار الشیباني النحوي أبو العباس أحمد بن یحي : ثعلب 

    :  جریر

  

  

  
١٤٩ 

١٤٨ 



  

  ا  ام

  ١٠٥  :  جمیل بثینة

  ٢٣  : ابن جني

  ز  الجوهري : 

  ٢٢   : ابن الجوزي

أبو عدي حاتم بن عبد اهللا بن سعد یوسف الحشرج الطائي :  حاتم الطائي

  القحطاني

٧٨  

  ٣٩  أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن یونس المصري :  ابن الحاجب

  ١٠١  الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي

  ١٢  :  األصفهاني

  ٥٠  : الحطیئة 

  ٥٣  

  ٥٤  : ابن حمیدس

  ٥١  األندلسي :  أبو حیان

  ٢٣  أحمد بن خالویه ، أبو عبد اهللالحسین بن :  ابن خالویه

  و  : الخلیل

  ٨٩  :  الخنساء

  ٣٢  :  بن دریدا

  ٢١  :  ابن درستویه

  ٢  خویلد بن خالد بن محرث بن زبید بن أزد بن مخزوم الهذلي:  أبو ذؤیب

عمر بن  نغیالن بن عقبة بن ٌبَهْیس بن مسعود بن حارثة ب:  ذو الرمة

  ربیعة المضري

٤  

  ٨٤  :  الراعي نمیري

  ١٠٥  

  ٣٦  :  الزبیدي

  



  

  ا  ام

  ٦٦  إبراهیم بن السرى  بن سهل أبو إسحاق الزجاج البغدادي : الزجاج

  ٣٩  أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي البغدادي :  الزجاجي

  ٣   لزمخشريامحمود بن عمر بن محمد القاسم جار اهللا :أبو الزمخشري

  ٤٨  اسم أبي سلمى ربیعة بن رباح الُمزنيزهیر بن أبي سلمى ، و 

بن ابن بشیر بن غیث بن زید   سعید بن أوس بن ثابت: أبو زید األنصاري 

  النعمان 

  ز

  ٥٥  :  ابن زیدون

  ز  :  السجستاني

  ح  یعقوبإسحاق بن السكیت ، أبو :  ابن السكیت

  ٦  :  السلیك

  ٧٦  عبد الرحمن بن الخطیب أبي محمد عبد اهللا بن الخطیب :  السهیلي

  ١٩  عمرو بن عثمان بن قنبر  الملقب بسیبویه ، أبو بشر:  سیبویه

  ح  أبو الحسن علي بن أحمد بن إسماعیل بن سیده األندلسي ه : ابن سید

  ٢٢  :  يالسیوط

  ٦  عمرو بن مالك األزدي : الشنفرى

أبو القاسم إسماعیل بن عباد بن العباس بن عباد بن :  الصاحب بن عباد

  أحمد الطالقاني

٣٥  

  ٦٥  طرفة بن العبد بن سفیان بن سعد بن مالك بن عبادة بن صعصعة

  ٢٦  لواحد بن علي أبو الطیب اللغوي الحلبيعبد ا: أبو الطیب اللغوي

  ٢٣  

  ٣٥  أبو عبید القاسم بن سالم

  ٩٥   العجاج

  ٤٩  العبادي عدي بن زید بن أیوب بن زید مناة

  ٦٨  بن سلیمان التنوخي المعريأبو العالء المعري : حمد بن عبد اهللا 

  

١٥٠ 



  

  ا  ام

أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سلیمان بن 

  أیان الفارسي ، أبو علي

٢٥  

أبو علي القالي : إسماعیل بن القاسم بن عیذون بن هارون بن عیسى 

  القالي 

٣٥  

  ٩٢  بن عمر بن قمیئة

  ٦٨  بني ذهل بني شیبان عمر بن أبي ربیعة

  ٣٧  أبو عمرو إسحاق بن مرار الشیباني:  أبو عمر الشیباني

  ٥٨   عنترة بن عمرو بن شداد بن قراد بن مخزوم بن عوف:  عنترة بن شداد

  ٣٢  إسحاق بن إبراهیم الفارابي ، أبو إبراهیم الحنفي:  الفارابي

  ٢٠  :  ابن فارس

  ز  یحیى بن زیاد بن عبد اهللا بن منصور الدیلمي بالفراء ، أبو زكریا:  الفراء

  ٩٦  عقالهمام بن غالب بن صعصعة بن ناجیة بن مالك بن :  الفرزدق

  ز  محمد بن یعقوب بن محمد بن یعقوب بن إبراهیم : :  الفیرزآبادي

  ح  هللا بن مسلم بن قتیبة الدینوريأبو محمد عبد ا :  ابن قتیبة

  ح  بن المستنیر بن أحمد البصريمحمد بن :  قطرب

  ح  أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي شهاب الدین أبو العباس:   القلقشندي

  :ابن القوطیة

  بن لؤيابن قیس الرقیات : عبید بن قیس بن شریح بن مالك ،من بني عامر 

  أبو یزید بن عدي األوسي قیس بن الخطیم

  كثیر بن عبد الرحمن بن أبي جمعة:  كثیر عزة

  علي بن حمزة بن عبد اهللا بن یهمن بن فیروز األسدي: الكسائي 

  كعب بن لؤي بن غالب أبو هصیص 

  عقیل ومالك بن جعفر بن كالب العامري أبلبید بن 

 
  

١٥١ 

١٥٢ 



  ا  ام

  

  لیلى بنت األخیل:  لیلى األخیلیة

  اللیث : 

  :  المبرد

  المتنبي أبو الطیب أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي 

  :  زوقيالمر 

  : ابن المعتز 

  أبو كعب أبي مقبلتمیم بن :  ابن مقبل

  

  : ابن منظور

  :  المهلهل

  :  النابغة

  

أبو هالل العسكري : الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران 

  العسكري
٢٤  

هالل التمیمي أحمد بن المثنى بن یحیى بن عیسى بن  :أبو یعلى 

  الموصلي

٢٩  

  ٤٠  ابن یعیش : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
١٥٣ 



  رس ظ ازن اواردة  اث

  

  املفردة  الرقم  املفردة  الرقم  املفردة  الرقم  املفردة  الرقم

.٤١  األغضف  .٢١  األبد  .١  الجمعة ٦١  التأطیر 

.٤٢  أفراط الصباح  .٢٢  األبردان  .٢   جمیر ٦٢ التأویب 

.٢٣  األثناء  .٣ .٤٣  األقرح    الجوشن ٦٣  تباشیر الصبح 

.٢٤  االثنان  .٤ .٤٤  أكبر النهار   الحجة ٦٤  التحیین 

.٢٥  األجل  .٥ .٤٥  األمارة    الحجرة ٦٥ ترجل النهار 

.٢٦  األحد  .٦ .٤٦  األمد    الحرس ٦٦  التعریس 

.٢٧  اإلدالج  .٧ .٤٧  آمر    الحز ٦٧  التغویر 

.٢٨  أدیم النهار  .٨ .٤٨ األمس    الحقبة ٦٨  تلع النهار 

.٢٩  األربعاء  .٩ .٤٩  األنى    الحنین ٦٩  تهور اللیل 

.٣٠  األزل  .١٠ .٥٠  أهون    التوة 
٧٠.   الحنین 

.٣١  األزلم  .١١  األوان 
٥١.   الثانیة 

٧١.  الحول 

.٣٢  األسبوع  .١٢ .٥٢  أول  .٧٢  الثالثاء    حول مجرم 

.٣٣  االستماء  .١٣ .٥٣  ُبُرك  .٧٣  الجاشریة    الحین 

.٣٤  األسحم  .١٤   البرهة 
٥٤. .٧٤  جبار    الخابالن 

.٣٥  اإلسفار  .١٥ .٥٥  البریم  .٧٥  الجدیدان   الخریف 

.٣٦  األشد  .١٦ .٥٦ بصان  .٧٦  الجرْش     الخمیس 

.٣٧  اإلشراق  .١٧ .٥٧  البكرة  .٧٧  الِجْزعة    خوان 

.٣٨  اإلصرمان  .١٨ .٥٨  الَبَلجٌ   .٧٨  جشر الصبح    باردٌ  

.٣٩  األصم  .١٩ .٥٩ البیات  جمادي األولى  

  اآلخرة

٧٩.   الدَّهلٌ  

.٤٠  األصیل  .٢٠ .٦٠  التارة  .٨٠  الجمادیان    الدلك 

  

  
  

١٥٤ 



  املفردة  الرقم  املفردة  الرقم  املفردة  الرقم  املفردة  الرقم

٨١. .١٠١  الدهر   .١٢١  سبات   .١٤١ الشهر    الطور  

٨٢. .١٠٢  الذٌٌّروٌر   .١٢٢  السبت   .١٤٢  قماح شهرا    الظاهرة  

٨٣. .١٠٣  ذو الحجة  .١٢٣  السبت  .١٤٣  شوال    الظهر والظهیرة  

٨٤. .١٠٤  ذو القعدة   .١٢٤  السبت  .١٤٤  شیار    عاذل  

٨٥. .١٠٥  رأد الضحى   .١٢٥  الِسْبرة   .١٤٥  الصبوح    العام  

٨٦. .١٠٦  الربیع   .١٢٦  السجسج   .١٤٦ الصدر    العام القسي  

٨٧. ربیع األول  

  واآلخر

١٠٧. .١٢٧  السحر   .١٤٧  الصدیع    العتمة  

٨٨. .١٠٨  الربیعان   .١٢٨  السحور   .١٤٨  الصرعان    العدان  

٨٩. .١٠٩  رجب   .١٢٩  السرمد  .١٤٩ الصرعان    العروبة  

٩٠. .١١٠  الرجبان   .١٣٠  السعو   .١٥٠  الصریم    العشاء  

٩١. .١١١  الردفان   .١٣١  السمر   .١٥١ الصریم    العشیة  

٩٢. .١١٢  رمضان   .١٣٢  سمیر   .١٥٢  الّصبح    العصر  

٩٣. .١١٣  رنى   .١٣٣  السنة  .١٥٣  صفر    العصر  

٩٤. .١١٤  الرواح  السنة  

  المجحفة

١٣٤. .١٥٤  صن    العصران  

٩٥. .١١٥  الروق   سنة  

  قاویة

١٣٥. .١٥٥  صنبر    عطس الصبح  

٩٦. .١١٦  الریق   .١٣٦  الشتاء   .١٥٦  الصیف    العلل  

٩٧. .١١٧  الزلفة   شد  

  ر النها

١٣٧. .١٥٧ الضحى    العهد  

٩٨. .١١٨ الزمن   .١٣٨  شعبان   .١٥٨  الطروق    العوس  

٩٩. .١١٩  الزوال   .١٣٩  الشفق   .١٥٩  الطفول    َعْوٌض  

١٠

٠.  

.١٢٠  الساعة  .١٤٠  الشمیط   .١٦٠  الطلق    الِغب  

  

١٥٥ 



  

  

  

  

  

  

  املفردة  الرقم  املفردة  الرقم  املفردة  الرقم  املفردة  الرقم

١٦١. .٢٠١  م القد .١٨١  الغبوق   .٢٢١  مطفي الجمر     الهزیع  

١٦٢. .٢٠٢  القرء  .١٨٢  الغد   .٢٢٢  معلل     الهنیدة  

١٦٣. .٢٠٣  القرب  .١٨٣  الغدوة   .٢٢٣  مكفي الظعن     الوبر 

١٦٤. .٢٠٤  قسورة اللیل  .١٨٤  الغروب   .٢٢٤  المالوة   وجه  

 النهار 

١٦٥. .٢٠٥  القسیمة  .١٨٥  الغضفاء   .٢٢٥  الملوان     الودیقة  

١٦٦. القطعة من  .١٨٦  الغطاط  

  اللیل 

٢٠٦. .٢٢٦  الملي     الورد  

١٦٧. .٢٠٧  القیلولة  .١٨٧  الفترة   .٢٢٧ المنون     ورنة  

١٦٨. .٢٠٨  الكافر  .١٨٨  الفتق   .٢٢٨  الموهن     وعل 

١٦٩. .٢٠٩  كحالء  .١٨٩  الفتیان   .٢٢٩  ناتق     الوقت  

١٧٠. .٢١٠  اللحظة  .١٩٠  الفجر   .٢٣٠ ناجر     وم الی 

١٧١. .١٩١  الفصل   .٢١١  لمح البصر         ناشئة اللیل 

١٧٢. .١٩٢   الفلج  .٢١٢  اللیاح         النفاش  

١٧٣. .١٩٣  الفلق   .٢١٣  اللیل         النهار  

١٧٤. .١٩٤  فمحة العشاء   .٢١٤  مؤتمر         النهل  

١٧٥. .١٩٥  الفواق   .٢١٥  المؤتمر        الهتكة  

١٧٦. .١٩٦  فورة النهار   .٢١٦  مؤنس         الهجوع 

١٥٦ 



   اراو رس ادر

  القرآن الكریم

ألبي یوسف یعقوب بن السكیت ، تحقیق حسین محمد محمد شرف ، مراجعة  –اإلبدال  .١

  . ١٩٧٨=  ٣٩٨على النجدي ناصف ، الهیئة العامة لشئون المطابع األمیریة ، 

د ، جامعة الریاض ، د. إبراهیم یوسف السی –أبو زید األنصاري وأثره في دراسة اللغة  .٢

 م . ١٩٨٠،  ١ط/ 

محمد عبد الرحمن الریحاني ، دار قباء  –اتجاهات التحلیل الزمني في الدراسات اللغویة  .٣

 م .١٩٩٨القاهرة ،  –

أبو الریحان محمد بن أحمد البیروني ، مكتبة المثني  –اآلثار الباقیة عبر القرون الخالیة  .٤

 . ١٩٢٣بغداد ،  –

بیروت ،  –للمرزوقي ، تحقیق خلیل منصور، دار الكتب العلمیة  –األزمنة واألمكنة  .٥

  م . ١٩٩٦،  ١ط/

أبو علي محمد بن المستنیر قطرب ، تحقیق حاتم صالح  –األزمنة وتلبیة الجاهلیة  .٦

  م .١٩٨٥=  ١٤٠٥،  ٢ط/  –الضامن ، مؤسسة الرسالة 

بیروت ، دار  أساس البالغة ، جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، دار .٧

  م .١٩٦٥=  ١٣٨٥لبنان ،  -صادر

أبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي ، تحقیق وشرح عبد السالم محمد  –االشتقاق  .٨

  . ١٩٧٩بغداد ، الطبعة الثالثة ،  –هارون ، منشورات المثنى 

ابن السكیت ، تحقیق أحمد محمد شاكر وعبد السالم محمد هارون ،  –إصالح المنطق  .٩

 . ٤معارف ، ط /دار ال

 –محمد بن القاسم األنباري ، تحقیق محمد أبو الفضل ، المكتبة المصریة  –األضداد  .١٠

 م .١٩٨٧=  ١٤٠٧بیروت ،  –صیدا 

خیر  –األعالم قاموس تراجم ألشهر رجال والنساء العرب المستعربین والمستشرقین  .١١

  . ١٩٧٩،  ٤بیروت ، ط/ –الدین الِزِركلي ، دار العلم 

تألیف عبد الفتاح الصعیدي وحسین یوسف ، دار الفكر العربي ،  –ي اللغة اإلفصاح ف .١٢

  . ٢ط/

ألفاظ الزمان بین اللغة والقرآن ، كاظم فتحي ، مجلة المستنصریة ، تصدرها كلیة اآلداب  .١٣

 . ١٤، العدد  ١٩٨٤بالجامعة المستنصریة ، 

١٥٧ 



م ١٨٩٤بریل ،  –ن أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز بن القوطیة ، لید –األفعال  .١٤

.  

أبو عثمان سعید بن محمد المعافري السرقسطي ، تحقیق حسین محمد محمد  –األفعال  .١٥

=  ١٣٩٨الهیئة العامة لشئون المطابع األمیریة ،  –شرف و د. محمد مهدي عالم ، القاهرة 

  م .١٩٧٨

حمود علي بن عیسى الرماني ، نشره محمد م –األلفاظ المترادفة أو المتقاربة المعنى  .١٦

  هـ .١٣٢١الرافعي ، القاهرة ، 

أبو حیان التوحیدي ، ضبطه أحمد أمین وأحمد زین ، دار مكتبة  –اإلمتاع والمؤانسة  .١٧

 بیروت . –الحیاة 

الوزیر جمال الدین أبي الحسین علي بن یوسف القفطي ،  –إنباه الرواة على أنباه النحاة  .١٨

بیروت ،  –هرة ، مؤسسة الكتب الثقافیة القا –تحقیق محمد أبو الفضل ، دار الفكر العربي 

  . ١٩٨٦=١٤٠٦، ١ط/

اإلمام الشیخ أبو البركات األنباري النحوي ، تحقیق  –اإلنصاف في مسائل الخالف .١٩

 م  . ١٩٨٧= ١٤٠٧المكتبة العصریة ،  –محمد محي الدین عبد الحمید، لبنان 

و محمد عبد اهللا جمال اإلمام أب – ومعه عدة السالك أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك .٢٠

التراث  إحیاءالدین بن هشام األنصاري ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، دار 

  م . ١٩٨٦=  ١٤٠٦،  ٨اإلسالمي  ط/

  أبو القاسم الزجاجي ، تحقیق  مازن المبارك ، دار النفائس . –اإلیضاح في علل النحو  .٢١

  م  .١٩٨٨،  ٦البحث اللغوي عند العرب ، أحمد مختار ، ط/ .٢٢

محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان األندلسي الغرناطي ، دار الفكر ،  –البحر المحیط  .٢٣

 م .١٩٨٣هـ = ١٤٠٣،  ٢ط / 

جالل الدین السیوطي ، تحقیق محمد أبو  –بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة  .٢٤

  . ١٩٧٩= ١٣٩٩،  ٢القاهرة ، ط/ –الفضل إبراهیم ، دار الفكر 

 أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ، روائع الثراث العربي .  –ملوك تاریخ األمم وال .٢٥

كارل بروكلمان ، نقله إلى العربیة عبد الحلیم النجار ، دار  –تاریخ األدب العربي  .٢٦

  . ٥المعارف ، ط / 

 ١القاهرة ، ط/ –د. كریم زكي حسام ، دار غریب  - ومناهجه  هالتحلیل الداللي إجراءات .٢٧

 ١٥٨  م .٢٠٠٠، 



 م .٢٠٠٣،  ١خالد فهمي ، ط/  –اجم الفقهیة في العربیة تراث المع .٢٨

 ١القاهرة ، ط/ –لطفي عبد البدیع ، مكتبة النهضة المصریة  -التركیب اللغوي لألدب  .٢٩

  م .١٩٧٠، 

  إبراهیم السامرائي ، دار األندلس . -التطور اللغوي التاریخي .٣٠

مكتبة الخانجي  –لقاهرة رمضان عبد التواب ، ا –التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه  .٣١

  .١٩٨٥=   ١٤١٥،  ٢، ط/

،  ١ثنائیة األلفاظ في المعاجم العربیة وعالقتها باألصول الثالثیة ، د. أمین فاخر ، ط/ .٣٢

١٩٩٨ .  

 –أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ، دمشق  –الجامع ألحكام القرآن  .٣٣

 مؤسسة مناهل العرفان .

اسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقیق علي توفیق أبو الق -الجمل في النحو  .٣٤

 م .١٩٨٤هـ= ١٤٠٤،    ٢مؤسسة الرسالة ،  ط/ –الحمد ، بیروت 

أبو بكر محمد بن الحسن بن درید ، تحقیق رمزي منیر البعلبكي ،  –اللغة  في جمهرةال .٣٥

 . ١٩٨٧،  ١دار العلم للمالیین ، ط/

لبطلیموسي ، دراسة وتحقیق مصطفى إمام ، ابن السید ا –كتاب الحلل في شرح الجمل  .٣٦

  . ١٩٧٩، ١مطبعة الدار المصریة ، ط/ 

، ٣أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي البغدادي ، عالم الكتب ، ط/ –الخصائص  .٣٧

١٩٨٣=١٤٠٣. 

دائرة المعارف اإلسالمیة ، یصدرها باللغة العربیة عبد الحمید یونس وٕابراهیم زكي  .٣٨

 ي عالم .خورشید راجعها د. محمد مهد

 ١٩٨٦، ١دار العلم للمالیین ، ط/ - صبحي الصالح ، بیروت  –دراسات في فقه اللغة  .٣٩

.  

  دراسات في الفلسفة الوجودیة ، جان فأل ، ترجمة تیسیر شیخ األرض ، دار بیروت . .٤٠

،  ١إبراهیم بن مراد ، دار الغرب اإلسالمي ، ط/ –دراسات في المعجم العربي  .٤١

   .م١٩٨٧

  .  ١٩٨٤،  ٥إبراهیم أنیس ، مكتبة األنجلو المصریة ، ط/ –داللة األلفاظ  .٤٢

إستیفن أولمان ، ترجمة كمال محمد بشر، دار غریب القاهرة ،  –دور الكلمة في اللغة  .٤٣

 م .١٩٩٧،  ١٢ط/

١٥٩ 



 دیوان األبیوردي ، تحقیق عمر األسعد ، مؤسسة الرسالة .  .٤٤

   بیروت .  –دیوان ابن حمیدس ، صححه إحسان عباس ، دار صادر  .٤٥

=  ١٤١٨،  ١، ط/  بیروت -شرح مجید طراد ، دار الجیل  -دیوان ابن الرومي .٤٦

  م .١٩٩٨

  دار الجیل   .  –الفاخوري ، بیروت  حنادیوان ابن زیدون ، تحقیق  .٤٧

  دار صادر . –دیوان ابن قیس الرقیات ، تحقیق د. محمد یوسف نجم ، بیروت  .٤٨

=  ١٤١٥بیروت ،  –یل دیوان ابن المعتز ، شرح یوسف شكري فرحات ، دار الج .٤٩

١٩٩٥. 

  . ١٩٦٢=  ١٣٨١تحقیق د. عزة حسن ، دمشق ،  –دیوان ابن مقبل  .٥٠

 ١٩٩٦=  ١٤١٦،  ١بیروت ، ط/ –دیوان ابن هاني ، شرح أنطوان نعیم ، دار الجیل  .٥١

. 

ل یاسین ، منشورات مكتبة آدیوان أبي األسود الدؤلي ، تحقیق الشیخ محمد حسن  .٥٢

  .  ١٩٦٤=  ١٣٨٤،  ٢بغداد ، ط/ –النهضة 

، شرح أبي البقاء العكبري ، صححه مصطفى السقا وآخرون دیوان أبي الطیب المتنبي  .٥٣

 دار المعرفة . –، بیروت 

النادي األدبي ،        –دیوان أبي النجم العجلي ، صنفه عالء الدین أغا ، الریاض  .٥٤

١٩٨١=  ١٤٠١ . 

ر النهضة العربیة ، دا –دیوان األعشى ، شرح وتحقیق محمد محمد حسین ، بیروت  .٥٥

١٩٧٢  .  

 م . ١٩٨٩،  ١دیوان امرئ القیس ، تحقیق حنا الفاخوري ، دار الجیل بیروت، ط/  .٥٦

=  ١٤١٥،  ١دیوان البحتري ، شرح وتقدیم حنا الفاخوري ، دار الجیل بیروت ، ط/ .٥٧

١٩٩٥ .  

  .١٩٩٦=١٤١٦،  ١دار الجیل ، ط/ –دیوان بشار، شرح  حسین حموي ، بیروت  .٥٨

  . ١دار الجیل ، ط/ –، شرح د. یوسف عید ، بیروت دیوان جریر .٥٩

 ١٩٦٦=١٣٨٦بیروت ،  -دیوان جمیل بثینة ، دار صادر  .٦٠

 . ١٩٦٣=  ١٣٨٢دار صادر ،  –دیوان حاتم الطائي ، بیروت  .٦١

 م ١٩٧٢،  ١دیوان الحارث بن خالد المخزومي ، تحقیق د . یحیى الجبوري ، ط/  .٦٢
١٦٠ 



أمین طه ،  نري والسجستاني ، تحقیق نعمادیوان الحطیئة ، بشرح ابن السكیت والسك .٦٣

 م .١٩٥٨=  ١٣٧٨مطبعة البابي الحلبي ، 

الدار القومیة للطباعة ،  –دیوان حمید بن ثور صنفه عبد العزیز المیمني ، القاهرة  .٦٤

  م .١٩٦٥=  ١٣٨٤

 ١٩٩٨، ١دار الفكر ، ط / –تقدیم وشرح د. محمد محمود ، بیروت  -دیوان الخنساء  .٦٥

. 

=  ١٣٣٧ٌعِنَى به كارلیل هنري هیس مكارتني، مطبعة الكلیة ،  -مة دیوان ذي الر  .٦٦

  م .١٩١٩

هـ ١٤١٦،  ١بیروت ، ط/ –شرح د. واضح الصمد ، دار الجیل  - دیوان الراعي نمیري  .٦٧

 م١٩٩٥= 

  .١٩٦٤هـ = ١٣٨٤دار بیروت ،  –دیوان زهیر ،  دار صادر  .٦٨

  . ١٩٦٦دار صادر ،  –دیوان طرفة بن العبد ، بیروت  .٦٩

 . ١٩٦٥=  ١٣٥٨بیروت ،  –ن العباس بن األحنف ، دار صادر دیوا .٧٠

دیوان العجاج ، روایة وشرح عبد الملك قریب األصمعي ، قدم له سعید ضناوي ، دار  .٧١

  . ١٩٩٧،  ١بیروت ، ط/  –صادر 

  م .١٩٩٨=  ١٤١٨دار صادر ،  –دیوان عبید بن األبرص ، بیروت  .٧٢

شركة دار الجمهوریة ،  –یبد ، بغداد دیوان عدي بن زید العبادي ، محمد جبار المع .٧٣

١٩٥٦.  

 دار الجـیل . –دیوان عمر بن أبي ربیعة ، تحقیق د. یوسف شكري ، بیروت  .٧٤

=  ١٣٨٥بیة ، ر عمر بن قمیئة ، تحقیق حسن كامل الصیرفي ، معهد المخطوطات الع .٧٥

١٩٦٥ .  

              =      ١٤٢٢بیروت ،  –دیوان عنترة بن شداد ، شرح یوسف عبده ، دار الجیل  .٧٦

٢٠٠١ .  

=  ١٤١٦،  ١دار الجیل ، ط /  –شرح حسین حموي ، بیروت  –دیوان الفرزدق  .٧٧

 م   .١٩٩٦

دیوان قیس بن الخطیم ، جمع ابن السكیت وغیره ، حققه د.ناصر الدین األسد ، مكتبة  .٧٨

  . ١٩٦٢=  ١٣٨١،  ١القاهرة ، ط/ –دار العروبة 

  م .١٩٧١= ١٣٩١دار الثقافة ،  –بیروت تحقیق إحسان عباس ،  –دیوان كثیر عزة  .٧٩
١٦١ 



  . ١٩٦٦=١٣٨٦دار صادر ،  –بیروت  -دیوان  لبید بن ربیعة  .٨٠

دار  –أبو العالء المعري ، شرحه د. كمال الیازجي ، بیروت  –دیوان لزوم ماال یلزم  .٨١

  . ١٩٩٢=  ١٤١٢،  ١الجیل ، ط/

ار الرسالة ، دار د –حققه وقدم له عبد المعین خان ، بیروت  -دیوان لقیط بن یعمر  .٨٢

  م .١٩٧١األمانة ، 

،  ١دار صادر ، ط/ –تحقیق وشرح واضح الصمد ، بیروت  -دیوان لیلى األخیلیة  .٨٣

١٩٩٨  . 

دار   –شرح على عبد المقصد عبد الرحیم ، بیروت  -دیوان محمود سامي البارودي  .٨٤

 م .٢٠٠٢،  ٢الجیل ، ط/

تحقیق  محمد أحمد الدالي ، ط المفضل محمد بن محمد الضبي ،  –دیوان المـفضلیات  .٨٥

 م .١٩٨٦=  ١٤٠٦،  ١/ 

صنفه اإلمام أبي یوسف یعقوب بن إسحاق ، تحقیق شكري  –دیوان النابغة الذبیاني  .٨٦

  م .١٩٩٨دار الفكر ،  –فیصل ، بیروت 

  م . ١٩٥٠دار الكتب المصریة ،  –دیوان الهذلیین ، القاهرة  .٨٧

ن السید حسن ،تحقیق محمد علي محمد ب –دراسة معجمیة  –الراموز على الصحاح  .٨٨

  م .١٩٨٤=  ١٤٠٥، ١الردیني ، مطبعة األمانة ، ط/

اإلمام عبد الرحمن السهیلي ، تحقیق عبد  –الروض األنف في شرح السیرة النبویة  .٨٩

  الرحمن الوكیل ، دار الكتب الحدیثة .

   . ٢، العــدد  ١٩٧٧الزمن البیولوجي ، عبد المحسن صالح ، مجلة عالم الفكر ،  .٩٠

،  ١٩٥٧الزمن في اللغة العربیة ، عباس العقاد ، مجلة مجمع اللغة العربیة ،  القاهرة ، .٩١

  .  ١٤العدد 

٩٢.  

=  ١دار أمیة ، ط/ –د. كمال إبراهیم البدري ، الریاض  –الزمن في النحو العربي  .٩٣

  هـ.١٤٠٤

  .م ١٩٨٦الهیئة المصــریة العامة ،  –د. یوسف مالك المطلبي ، القاهرة  –الزمن واللغة  .٩٤

،  ١إشراف محمد بن زبیر ، الهیئة العلمیة ، بیروت ، ط/  –سجل أسماء العرب  .٩٥

 م . ١٩٩١=  ١٤١١

  إعداد عزت عبیـد .  -سنن أبي داود ، لإلمام أبي داود بن األشعث السجستاني  .٩٦

١٦٢
 



أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة ، تحقیق مصطفى محمد الذهبي ،  –سنن الترمذي  .٩٧

  . ١٩٩٨= ١٤١٩،  ١رة ، ط/القاه –دار الحدیث 

اإلمام أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي ، تحقیق محمد عبد  –السنن الكبرى  .٩٨

  م . ٢٠٠٣=  ١٤٢٤،  ٣بیروت ، ط/ –القادر ، دار الكتب العلمیة 

أبو الطیب عبد الواحد بن علي   -شجرة الدر في تداخل الكالم بالمعاني المختلفة  .٩٩

  . ٢دار المعارف ، ط/  –ه محمد عبد الجواد ، مصر اللغوي  ، قدم له وحقق

تحقیق  محمد بن منصور العقیلي الهمداني ، -شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك   .١٠٠

  .   ٣محمد محي الدین عبد الحمید ، ط/

، تحقیق إلى ألفیة ابن مالكشرح األشموني على ألفیة ابن مالك المسمى المنهج السالك  .١٠١

  .١٩٧٠، ٣لحمید ، مكتبة النهضة ، ط/محمد محي الدین عبد ا

خالد بن عبد اهللا األزهري ، دار إحیاء الكتب ، عیسى  –شرح التصریح على التوضیح  .١٠٢

  . ١البابي الحلبي ، ط/

اإلمام محمد بن عبد اهللا جمال بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا  –شرح جمل الزجاجي  .١٠٣

  م . ١٩٨٥=  ١٤٠٥بن هشام األنصاري ، تحقیق علي محمد عیسى ، 

صنفه اإلمام أبي العباس أحمد بن یحیى بن زید الشیباني ثعلب ،  –شرح دیوان زهیر  .١٠٤

  .١٩٦٤=  ١٣٨٤الدار القومیة ،  –القاهرة 

اإلمام محب الدین أبي  -شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس  .١٠٥

  فیض السید مرتضى الحسیني الدامسطي الزبیدي ، دار الفكر.

دار المعارف ،  –ابن األنباري ، القاهرة  -ئد السبع الطوال الجاهلیات شرح القصا .١٠٦

  م .١٩٦٣

 –الشیخ موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي ، عالم الكتب  -شرح المفصل  .١٠٧

  م .١٩٧٠بیروت ،

،  ٤بیروت ، ط/ –أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة ، دار الثقافة  –الشعر والشعراء  .١٠٨

١٩٨٠=  ١٤٠٠ . 

 –أحمد شوقي ، تحقیق وتبویب د. علي عبد المنعم عبد الحمید ، القاهرة  –الشوقیات  .١٠٩

  م .٢٠٠٠،  ١دار نوبار ، ط/

 

أبو الحسین أحمد بن فارس ، تحقیق  –الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربیة في كالمها  .١١٠

  . ١٩٩٣،  ١بیروت ، ط/ -عمر فاروق الطباع ، مكتبة دار المعارف

١٦٣ 



المؤسسة المصریة العامة،  -أبو العباس أحمد بن القلشندي ، القاهر –صبح األعشى  .١١١

١٩٦٣ .  

إلمام الجوزي ، حققه د. مصطفى الذهبي ، دار ا –صحیح البخاري مع كشف المشكل  .١١٢

 . القاهرة –الحدیث 

 –أبو الحسین مسلم بن الحجاج ، موسوعة الكتب الستة ، دار الحنون  –صحیح مسلم  .١١٣

 . ١٩٩٢= ١٤١٣،  ٢تونس ، ط/

 م .١٩٧٩،  ٩أحمد أمین ، مكتبة النهضة المصریة ، ط /  –ضحى اإلسالم  .١١٤

 –أحمد بن عبد ربه األندلسي ، تحقیق عبد المجید الترحییني ، بیروت  –العقد الفرید  .١١٥

  م .١٩٨٣هـ = ١٤٠٤،  ١دار الكتب العلمیة ، ط/ 

  .  ١٩٩٢،  ٣أحمد مختار ، عالم الكتب ، ط/ –علم الداللة  .١١٦

 م .١٩٦٢،  ١٥القاهرة ، ط/ –علي عبد الواحد وافي ، مكتبة النهضة  - علم اللغة .١١٧

،  ٢دار الفكر ، ط/ –محمود السعران ، القاهرة  –علم اللغة مقدمة للقارئ العربي  .١١٨

  م .١٩٩٧

  =١٤٠١،  ٧علم اللغة وخصائص العربیة ، محمد المبارك ، دار الفكر ، ط: .١١٩

١٩٨١ . 

=  ١٣٧٥جامعة الریاض ،  –لقاسمي ، الریاض د. على ا –علم اللغة وصناعة المعجم  .١٢٠

  م.١٩٧٥

أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، تحقیق د . مهدي المخزومي و د  –العین  .١٢١

  دار مكتبة دار الهالل . –. إبراهیم السامرائي ، القاهرة 

فتح الباري " شرح صحیح البخاري" الحافظ شهاب الدین بن حجر العسقالني ، دار  .١٢٢

 بیروت . –رفة المع

اإلمام أبو هالل العسكري ، تحقیق:حسام الدین القوسي ، دار الكتب  -الفروق اللغویة  .١٢٣

   م .١٩٨٠=  ١٤٠٤بیروت ،  –العلمیة 

،  ٣ط/مكتبة الخانجي ،  –رمضان عبد التواب ، القاهرة  –فصول في فقه العربیة  .١٢٤

  م  .١٩٨٠

 .١٩٧٢،  ٧، ط/ مصر -عبد الواحد وافي ، دار النهضة  –فقه اللغة  .١٢٥

  م .١٩٨٣،  ٣إبراهیم السامرائي ، بیروت ، ط/ –فقه اللغة المقارن  .١٢٦

١٦٤ 



دار الجیل  –الثعالبي ، وضع شروحه د.دیزیزة سقال ، بیروت  –فقه اللغة وسر العربیة  .١٢٧

  .١٩٩٩،  ١، ط/

 –د. حسام الدین األلوسي ، دار الطلیعة  -فلسفة الكندي وآراء القدامى والمحدثین .١٢٨

 ١٩٨٤بیروت ، 

دار المعرفة  –البن الندیم ، اعتنى به الشیخ إبراهیم رمضان ، دار الفتوى  –الفهرست  .١٢٩

  . ١٩٩٧=  ١٤١٧،  ٢بیروت ، ط / –

  م . ١٩٩٠،  ٨إبراهیم أنیس ، مكتبة األنجلو المصریة ، ط/ -في اللهجات العربیة  .١٣٠

  وت .ـر ـبی –مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادى ، دار الجیل  –القاموس المحیط  .١٣١

اإلمام جالل الدین أبي عمر عثمان بن عمر المعروف بابن  –الكافیة في النحو  .١٣٢

  م.٢٠٠٠،  ١الحاجب تحقیق عبد العال سالم مكرم ، عالم الكتب ، ط/

تحقیق عبد السالم محمد هارون ،  –أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  -الكتاب  .١٣٣

  م .١٩٨٨=  ١٤٠٨،  ٣مكتبة الخانجي ،  ط/ –القاهرة 

 –تألیف محمد بن محمد الرعیني ، القاهرة  –الكواكب الدریة في شرح متممة األجرومیة  .١٣٤

  م .١٩٣٣، ٢مصطفى البابي الحلبي ، ط/

 –الشنفرى ، تحقیق د. محمد بدیع شریف ، منشورات دار مكتبة الحیاة  –المیة العرب  .١٣٥

  م .١٩٦٤بیروت ، 

راییني ، دراسة وتحقیق بهاء الدین عبد تاج الدین محمد بن أحمد اإلسف –لباب اإلعراب  .١٣٦

  .   ١٩٨٤هـ = ١٤٠٥،  ١الهادي عبد الرحمن ، ط/ 

بیروت  –أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور األفریقي ، دار صادر  –لسان العرب  .١٣٧

  . ١٩٩٠= ١٤١٠،  ١ط /

یة ، قسم البحوث والدراسات األدبیة واللغو  –عائشة عبد الرحمن ، القاهرة  -لغتنا والحیاة  .١٣٨

  م .١٩٦٩

تمام حسان ، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  –اللغة العربیة مبناها ومعناها  .١٣٩

  م .١٩٧٣

  دار الثقافة. –تمام حسان ، الدار البیضاء  –اللغة بین المعیاریة والوصفیة  .١٤٠

  م .١٩٥١=١٣٧٠، ٢علي عبد الواحد وافي، عیسى البابي الحلبي،ط/-اللغة والمجتمع  .١٤١

أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ،تحقیق:حامد المؤمن ، بیروت  –العربیة اللمع في  .١٤٢

  م .١٩٨٥، ٢ط/ –عالم الكتب  –

١٦٥ 



 –أبو الفضل أحمد بن محمد النیسابوري ، منشورات دار مكتبة الحیاة  –مجمع األمثال  .١٤٣

  . ١٩٦١بیروت ، 

بن الورد مجموع أشعار العرب المشتمل على دیوان رؤبة بن العجاج ، اعتنى به ولیم  .١٤٤

  البروسي ، مطبعة برلین.

أبو الحسن على بن محمد بن  إسماعیل ابن سیده األندلسي ، دار الفكر  –المخصص  .١٤٥

  . بیروت –

  م .١٩٧٩، ٤دار المعارف ، ط/ –شوقي ضیف ، القاهرة  –المدارس النحویة  .١٤٦

= ١٤٠٥ ، ٢رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي، ط/ –المدخل إلى علم اللغة  .١٤٧

  . م ١٩٨٥

عبد الرحمن جالل الدین السیوطي، تحقیق محمد أبو  –المزهر في علوم اللغة وأنواعها  .١٤٨

  دار الجیل . -الفضل إبراهیم ومحمد علي البجاوي  وأحمد جاد المولى بك ، بیروت

  . ٢،ط/، دار الفكر  راجعه صدقي محمد جمیل العطار  –مسند أحمد بن حنبل  .١٤٩

 –د. عمر الرقاق ، سوریا  –معاجم واألدب والتراجم مصادر التراث  العربي في اللغة وال .١٥٠

  مكتبة دار الشرق .

ط ،  محمد أحمد عبد السمیع ، مطبعة مخیمر، دمشق –المعاجم العربیة دراسة تحلیلیة  .١٥١

/١٩٦٩= ١٣٨٩،  ١.  

مكتبة  -عبد اهللا درویش ، القاهرة  –المعاجم العربیة مع اعتناء خاص بمعجم العین  .١٥٢

  . م١٩٥٦الشباب ، 

  أبو زكریا الفراء ، تحقیق محمد علي النجار ، الدار المصریة . –اني القرآن مع .١٥٣

أبو إسحاق إبراهیم بن السرى الزجاجي ، شرح عبد الجلیل عبده  –معاني القرآن وٕاعرابه  .١٥٤

  م .١٩٨٨=  ١٤٠٨،  ١بیروت ط/  –شلبي ، عالم الكتب 

ن عباس ، دار الغرب معجم األدباء إرشاد األریب إلى معرفة األدیب ، تحقیق إحسا .١٥٥

  . ١٩٩٣،  ١اإلسالمي ، ط/

،  ٢عدنان الخطیب ، مكتبة لبنان ، ط/ –المعجم العربي بین الماضي والحاضر  .١٥٦

 م .  ١٩٩٤هـ=١٤١٤

  م١٩٨٣،  ١هادي العلوم ، دار الحوار ، ط/  –المعجم العربي الجدید المقدمة  .١٥٧

جمع اللغة العربیة ، القاهرة المعجم العربي في القرن العشرین ، إبراهیم مدكور ، مجلة م .١٥٨

 . ١٦، العدد  ١٩٦٣،

١٦٦ 



،  ٤دار الطباعة ، ط/  –حسین نصار ، القاهرة  -نشأته وتطوره  العربي المعجم .١٥٩

 م١٩٨٨= ١٤٠٨

للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ، تحقیق عبد المجید  –المعجم الكبیر  .١٦٠

  . ١٩٨٦= ١٤٠٦،  ٢ط/، السلفي ، دار إحیاء التراث العربي 

أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، تحقیق عبد السالم محمد  –معجم مقاییس اللغة  .١٦١

  . ١٩٩١=١٤١٦، ١بیروت ، ط/ –هارون ، دار الجیل 

شرف على طبعه عبد السالم محمد هارون ، أإبراهیم أنیس وآخرون ،  –المعجم الوسیط  .١٦٢

  م.١٩٧٣=  ١٣٩٣،  ٢/مطابع دار المعارف ، ط

 –إعداد الشیخ محمد بكائي ، بیروت  –قه اللغة وسر العربیة للثعالبي معجم ودلیل ف .١٦٣

  م.١٩٨٨هـ=١٤٢٩،  ٢مؤسسة البالغ ، ط/ 

جمال الدین بن حسام األنصاري ، تحقیق د. مازن  –مغنى اللبیب عن كتب األعاریب  .١٦٤

،  ١دار الفكر ، ط/  –المبارك ومحمد علي حمد اهللا ، راجعه : سعید األفغاني ، لبنان 

  م .١٩٩٨=  ١٤١٩

الحسین بن محمد المفضل الراغب األصفهاني، تحقیق  –المفردات في غریب القرآن  .١٦٥

  . ١٩٩٢=  ١٤١٢،  ١الدار الشامیة ، ط/ -، بیروت دار القلم –صفوان عدنان ، دمشق 

 ١بیروت ، ط/ –المبرد ، تحقیق محمد عبد الخالق عـضیمة، عالم الكتب  –المقتضب  .١٦٦

 . 

،  ١العالم الكوني ، تألیف ب. ك. و. دیفیس ، مؤسسة الرسالة ، ط/ المكان والزمان في .١٦٧

١٩٨٨=  ١٤٠٩  . 

 .  ١٩٩٥= ١٤١٥،  ١أمیل بدیع یعقوب، دار الجیل ،ط/ –موسوعة أمثال العرب  .١٦٨

  م .١٩٧٨،  ١إبراهیم أنیس ، مكتبة األنجلو المصریة ، ط/ –من أسرار اللغة  .١٦٩

  م .١٩٨٣،  ١بابتي ، ط/د. عزیزه  –من تاریخ العربیة جمع وتنسیق  .١٧٠

أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي ، تحقیق  –نزهة األعین النواظر في علم الوجوه والنظائر  .١٧١

  م . ١٩٨٥هـ=١٤٠٥،  ٢محمد عبد الكریم كاظم ، مؤسسة الراضي ، ط/ 

اإلمام مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد  –النهایة في غریب الحدیث واألثر  .١٧٢

ثیر ، تحقیق محمود  محمد  الطناحي وطاهر أحمد الزاوي ، دار إحیاء التراث الجذري ابن األ

  العربي .

١٦٧ 



إسماعیل باشا البغدادي ، مكتبة  –هدیة العارفین في أسماء المؤلفین وآثار المصنفین  .١٧٣

 . ١٩٥١بغداد ،  - المثنى 

لم الجوامع ، تحقیق عبد السالم محمد هارون وعبد العال سا جمع همع الهوامع في شرح .١٧٤

  . م ١٩٧٥هـ = ١٣٩٤وث العلمیة ،  سنة ، دار البح

أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر  –وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان  .١٧٥

  . ١٩٩٨،  ١دار الكتب العلمیة ، ط/ –بن ِخلكان ، بیروت 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٦٨ 



 رت اووت

 

وع  اوم ارا 
ستهاللاال ج  ١ 

  اإلهداء د

 ٢ الشكر والتقدیر هـ

 ٣ المقدمة و

 ٤ التمهید ١

 الفصل األول ١١

 علم الداللة والعالقات الداللیة

٥ 

 المبحث األول ١٢

 علم الداللة

٦ 

 المبحث الثاني ١٩

 العالقات الداللیة

٧ 

 الفصل الثاني ٢٧

 علم المعاجم والفعل وزمنه 

٨ 

 المبحث األول ٢٨

 علم المعاجم

٩ 

 المبحث الثاني ٣٨

 الفعل وزمنه

١٠ 

 الفصل الثالث ٤٥

 ألفاظ اللیل والنهار

١١ 

 

 

 
 

١٦٩ 



 

وع  اوم ارا 
 المبحث األول ٤٦

 ألفاظ الصبح وأسمائه وأبوابه 

١٢ 

 المبحث الثاني ٥٦

 ألفاظ النهار وطوائفه وصفاته 

١٣ 

 المبحث الثالث  ٦٣

 ألفاظ اللیل وأسمائه وطوائفه

١٤ 

فصل الرابعال ٧٢  

 ألفاظ األیام والشهور والسنین

١٥ 

 المبحث األول  ٧٣

 األیام في الجاهلیة وفي اإلسالم

١٦ 

 المبحث الثاني ٨٢

 الشهور في الجاهلیة وفي اإلسالم

١٧ 

 المبحث الثالث ٨٨

 السنین وأوصافها والفصول

١٨ 

 الفصل الخامس ٩٤

 ألفاظ الزمان المحدد وغیر المحدد

١٩ 

ألول المبحث ا ٩٥  

 ألفاظ الزمان المحدد

٢٠ 

 المبحث الثاني  ٩٩

 ألفاظ الزمان غیرالمحدد

٢١ 

  

  ١٧٠ 



وع  اوم ارا 
 الفصل السادس ١٠٩

 األفعال الدالة على الزمان وما جاء مثنى من ألفاظه

٢٢ 

 المبحث األول ١١٠

 األفعال الدالة على الزمان 

٢٣ 

 المبحث الثاني  ١١٧

  اظ الزمان ما جاء مثنى من ألف

٢٤ 

  الخاتمة ١٢١

 تشتمل على الملخص والنتائج

 

٢٥ 

 ٢٦  إحصائي أللفاظ الزمان في القرآن الكریم ملـــــحق ١٢٣

 ٢٧  الفهارس العامة ١٣٣

 ٢٨  فهرس اآلیات ١٣٤

 ٢٩  فهرس األحادیث ١٤١

 ٣٠  فهرس األمثال ١٤٢

 ٣١  فهرس األشعار ١٤٣

 ٣٢  فهرس األعالم ١٤٩

 ٣٣  ظ الزمان الواردة في البحثفهرس أللفا ١٥٤

 ٣٤  فهرس المراجع والمصادر ١٥٧

 ٣٥  فهرس الموضوعات ١٦٩

 

  

١٧١ 


