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 امللخص
ـِ  :موضوع البحث َم ن افزَّ ُت إفػوِظ ادُؼقََّدة بُِؿَؽقِّ َٓ َٓ كظريي »فقٌي يف ضقء دراشٌي دٓ : ِد

 .«افتحؾقؾ افتؽقيـل فؾؿعـك

هيدف هذا افبحٌ إػ إبراز مدى إمؽوكقي تطبقؼ آفقوت افدرس افدٓيل  :هدؼ البحث

ْت يف  حلديٌ ظذ افساث افعريب افزاخر،ا وذفؽ مـ خالل دراشي وحتؾقؾ إفػوظ افتل ُؾّّسَ

 ٌ ومـوهجف.ادعوجؿ بام يتقاؾؼ مع بعض أشوفقى افدرس افدٓيل احلدي

 اظتؿدْت افدراشي ظذ ادـفٍ افقصػل افتحؾقع. :منهج البحث

  : أهم النتائج
كً  ـون ؾؼد افزمـ: ظـك مالحظي يف افعرب دؿي  ظدد معوين حتديد يف ومفامًّ  أشوشقًّوو ُمَؽقِّ

  .افعربقي افؾغي أفػوظ مـ ـبر

  .افقاحد افقء  أفػوظ تعدد يف -وأحقوكً -و شببً  ـون افزمـ اختالف أنو

كوت أنو ًْ ؿقدً  ادَُؽقِّ مجقع   -وتؼريبً -يف حتديد معوين إفػوظ صؿؾً ا افزمـقي افتل ُجِعَؾ

 أجزاء افزمـ وحلظوتف. 

كوت ؾؽرة إػ شبؼقا ؿد افؼدموء افعربقي ظؾامء أنَّ و  تعتؿد افتل افتؿققزّيي افدٓفقي ادَُؽقِّ

 ٌ. احلدي افعك يف افدٓفي ظؾؿ يف( فؾؿعـك افتؽقيـل افتحؾقؾ كظريي) ظؾقفو

كوت افدٓفقي، ادؽّقن افزمـل، :ادلفتاحية الكلمات   قيـل فؾؿعـك،كظريي افتحؾقؾ افتؽ ادَُؽقِّ

 ،  دٓٓت إفػوظ. افعالؿوت افدٓفقي
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ُت األلفاِظ ا َلا ِة ِبُكاّوِن الزَّمانِدَلا  انصر بن عبد العزيز اذلذيلي د.                                                        دلُقيَّدا

ٕ 

 

 مقدمة

ؽتػاك مـ دٓٓت أفػوطفاو ٓ يُ ا إن ممو يؾػً كظر ادتلمؾ يف معوجؿ افؾغي افعربقي: أن ـثرً 

ر بعدٍد ماـ اَّوإكام ُتَػس -ـام هق افشوئع يف تػسر إفػوظ-يف تػسرهو بؾػظ واحد هق مرادؾفو 

كااااوت  ُ ظـااااف بودصااااطؾت افاااادٓيل احلااااديٌ، ادَُؽقِّ إفػااااوظ أو ادَُؼقِّااااَدات، أو ـااااام ُيَعاااازَّ

(component،)  أو ادالمت(element)  أو افسامت(les marqueursافدٓفقي ،)(1). 

ب( ؿاولايف بقاون معـاك )افا مـ أمثؾاي ذفاؽ ماو ذـاره اجلاقهري يف افصاحوح ماثاًل و َ  : َّضَّ

كوت دٓفقاي دعـاك  .(2)«قض، افغؾقظإب افعسؾ، -بوفتحريؽ- َرباَافّض » ؾؼد ذـر ثالثي ُمَؽقِّ

رب يف تػسار معـاك يف فساون افعا)+ ظسؾ + أبقض + ؽؾقظ(. ومـ ذفؽ مو جاوء  : َرباَّافض

حوب -بوفػتت- اجلََفوم»  )اجلََفوم( ؿول: اباـ ؾاورس ومثؾاف ماو ذـاره  .(3)«ؾقف موء ٓ افذي افسَّ

ء بؼفار، وؽؾباي، شاالأصؾ واحد،  وهق أخذ اف : افبوء وافطوء وافشغ» : يف مؼويقس افؾغي ؿول

ة  وهؽذا يف ظدد ـبر مـ دٓٓت أفػوظ افؾغي افعربقي.    .(4)«وؿقَّ

كااوت افدٓ ػّسَّ أو ُتؼّقااد  ااو بعااض أفػااوظ افقااي افالؾتااي افتاال ُتااوؿااد وجاادت أن مااـ ادَُؽقِّ

مـقاي، وؿاد حظال : ادعوجؿ، هل كاوت افزَّ ا ماـ معجاؿ )تاوج افعاروس( بعادد ـبار جادًّ  ادَُؽقِّ

كً  َمـ ُمَؽقِّ كوهتو افدٓفقاي، وؿاد مجعاً مجؾاي ـوؾقاي ماـ و إفػوظ افتل يؽقن افزَّ أشوشقًّو مـ ُمَؽقِّ

ِة ) : افبحٌ افاذي جعؾاً مقضاقظف تؾؽ إفػوظ: فتؽقن مودة هذا ُت األلفػاِظ ادلُقيَّػدا َلا ِدَلا
ّوِن الزَّمانِ   .(«نظرية التحليل التكويين للمعىن»دراسٌة دَلليٌة يف ضوء  :ِبُكا

                                       
افسامت افتل تتؿقز  و ـؾ ـؾؿي ظاـ باوؿل افؽؾاامت إخارى. اخلصوئص وادؼصقد بودؽقكوت افدٓفقي:  هل جمؿقظي  (1)

أن حتؾقاؾ افؽؾؿاي إػ خصوئصافو ادؿقازة هاق افاذي لادد مادفقل »وظـد أصحوب كظريي افتحؾقاؾ افتؽاقيـل فؾؿعـاك 

افؽؾؿاي يف «. افؽؾؿي ويزز مضؿقهنو ومضؿقن افؽؾامت ادتؼوربي افتل يؿؽاـ أن تـتؿال إػ حؼاؾ معجؿال معاّغ ... 

 (.   189عبداحلؿقد ظبدافقاحد، )صفسوكقوت احلديثي،  افؾ

 (.1/429ؾجقهري )ض ر ب(  )فافصحوح،   (2)

 (.    12/111بـ مـظقر )ج ها م( )ٓفسون افعرب،  (3)

  (.1/262بـ ؾورس )ب ط ش( )ٓمؼويقس افؾغي،  (4)
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 : مشكلة البحث
مو مدى إمؽوكقي تطبقؼ مـفٍ )كظريي افتحؾقؾ  : تؽؿـ مشؽؾي افبحٌ يف هذه افتسوؤٓت

؟ وباام أن افازمـ لظاك يف ثؼوؾاي ـاؾ أّماي فؾغي افعربقاي افساثقاييف معوجؿ اافتؽقيـل فؾؿعـك( 
و: ؾام مدى حضقر ظـك افزمـ يف ادؽقكوت افدٓفقي ٕفػوظ افؾغاي و وفغقيًّ بلمهقي ـبرة ؾؾسػقًّ 

افعربقي؟ وهؾ ُيعدُّ مـ ادؽقكوت إشوشقي؟. أم أكف مـ ادؽقكوت اهلومشاقي؟. وماو أثار افازمـ 
 فػوظ ؟.يف اختالف دٓٓت إ

     : حدود البحث
َمـ ـاوفققم،   َمـقاي افدافاي بؿعـوهاو إشاود ظاذ افازَّ فـ أتـوول يف هذا افبحٌ إفػوظ افزَّ

كوهتاو افدٓفقاي  وافصبت،  وادسوء ... إفخ، وإكام شلتـوول تؾؽ إفػاوظ افتال يؽاقن أحاُد  ُمَؽقِّ

َمـ،  فاقس بؼصاد اإلحصاوء أو آشتؼصاو ء، وإكاام بانيراد كاامذج ٕكاقاع جزًءا ماـ أجازاء افازَّ

مـقي ادختؾػي فتؾؽ إفػوظ، وأثر ذفؽ يف اختالف دٓٓهتو. وشلؿا كوت افزَّ  -ـاذفؽ-تكاادَُؽقِّ

َمـ بُؿَؽّقن ؾقف افتْؼققد يؽقن مو ظذ او  :ماثاًل  ـؼاقهلؿ افؾػاظ، دٓفي يفو وواضحً و رصلً  افزَّ  وأمَّ

 افعؽاس، أو. اهناورً  ذفاؽ فاف يؼاول وٓ ،فاقاًل  إٓ فاؽذ فاف يؼول ٓ : أو ،فقاًل  إٓ يؽقن ؾال ـذا

 .  ذفؽ وكحق

ٓشتؼراء أفػوظ هاذا افبحاٌ: وذفاؽ ٕكاف ُيَعادُّ و وؿد اختذت معجؿ توج افعروس مـطؾؼً 

مـ آخر ادعوجؿ افعربقاي ادفّؿاي، وفساعتف وصاؿقفف. بوإلضاوؾي إػ افرجاقع إػ معاوجؿ افؾغاي 

 ؼوركي وتليقد إجراءات افتحؾقؾ افدٓيل.فؾؿ افعربقي إخرى ومقشقظوت إفػوظ:

 : أمهية البحث
زمـ( افاا) خااص افااذي -أحسااى ؾااقام-تؽؿااـ أمهقااي هااذا افبحااٌ يف أكااف افبحااٌ إول 

بقصػف أحد ادؽقكوت افدٓفقي فألفػوظ بوفدراشي وافتحؾقاؾ. ـاام أن ماـ أمهقتاف أكاف اشاتعؿؾ 
ـااك يف دراشااي مااودة يـل فؾؿعآفقااوت مـفجقااي حديثااي يفّثؾااً يف مااـفٍ كظريااي افتحؾقااؾ افتؽااق

 وأكف أشفؿ يف بقون أمهقي ظـك افزمـ فدى افعرب مـ خالل فغتفؿ افعريؼي.معجؿقي تراثقي.
 : هدؼ البحث

هيدف هذا افبحٌ إػ إباراز مادى إمؽوكقاي تطبقاؼ آفقاوت افادرس افادٓيل احلاديٌ ظاذ 

المقدمة
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ُت األلفاِظ ا َلا ِة ِبُكاّوِن الزَّمانِدَلا  انصر بن عبد العزيز اذلذيلي د.                                                        دلُقيَّدا

ٗ 

 

ْت يف ادعاوجؿ باام ساارافساث افعريب افزاخر، وذفؽ مـ خالل دراشي وحتؾقؾ إفػوظ افتال ؾُ 
يتقاؾؼ مع بعض أشوفقى افدرس افدٓيل احلديٌ ومـوهجف، واخست هـو أن أدرس إفػوظ 
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  : إفػوظ ادختورة ادؼقدة بؿؽّقن افزمـ وؾؼ افتؼسقؿ أيت

 ًٓ   و. افؾقؾ مطؾؼً إفػوظ ادؼقدة بزمـ  :أّو

 . إفػوظ ادُؼقَّدة بلول افؾقؾ و:ثوكقً 

  إفػوظ ادؼقدة بآخر افؾقؾ. و:ثوفثً 

  و. إفػوظ ادؼقدة بوفـفور مطؾؼً  و:رابعً 

  .إفػوظ ادؼقدة بلول افـفور و:خومًس 

 .إفػوظ ادؼقدة بقشط افـفور و:شودًش 

 إفػوظ ادؼقدة بآخر افـفور.  و:شوبعً 

 بققم وفقؾي. إفػوظ ادؼقدة   و:ثومـً 

  بوفشفر أو بجزء مـف.إفػوظ ادؼقدة  و:توشعً 

 إفػوظ ادؼقدة  بلول افشفر.  ا:ظوًذ 

 . رإفػوظ ادؼقدة  بآخر افشف: شاراحلودي ظ

 افسـي.  إفػوظ ادؼقدة  بلول: افثوين ظؼ

 إفػوظ ادؼقدة بوفشتوء.  :شارافثوفٌ ظ

 ظ ادؼقدة بوفصقػ. إفػو: شارافرابع ظ

 ػفرس ٕجزاء افبحٌ.ثؿ كتوئٍ افبحٌ، ثؿ مراجعف، ثؿ ختؿتف ب

 : الدراسات السابقة
 :  مـ افدراشوت افسوبؼي

هااوين افبطااوط، بحااٌ  : فؾبوحااٌ ،دراشااي فسااوكقي( :)مؼقفااي افاازمـ افؼريـااي وافدٓفااي -

 .(م 2119 «211-187»، 4،جمؾااد 1مـشااقر يف )جمؾااي جومعااي اخلؾقااؾ فؾبحااقث، افعاادد 

وهدف هاذا افبحاٌ وْصاُػ أثار اؿاسان افػعاؾ وادصادر وبعاض ادشاتؼوت بالدوات  اددة 

 مـ افؼرائـ يؿؽـفو ؿؾى زمـ افػعؾ. ا فؾزمـ، وـقػ أن ـثرً 

، شااردراشاي دٓفقاي( بحاٌ فؾامجساتر   يـ :ومـفو )أشاامء افزماون يف افؼارآن افؽاريؿ -
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 ًٓ   و. افؾقؾ مطؾؼً إفػوظ ادؼقدة بزمـ  :أّو
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ُت األلفاِظ ا َلا ِة ِبُكاّوِن الزَّمانِدَلا  انصر بن عبد العزيز اذلذيلي د.                                                        دلُقيَّدا

ٙ 

 

 ؿاد يقشاػ ظبادافؼودر ظاقض.  م، يف جومعي افـجوح افقضـقي يف ؾؾسطغ، فؾبوحا2119ٌ

وؿد تـوول افبوحٌ أشامء افزمـ افقاردة يف افؼرآن افؽريؿ يف جوكبفو افدٓيل، وؿوم بحك هذه 

ظدد مّرات ورودهو يف افؼارآن افؽاريؿ، ثاؿ ؿاوم بعاد ذفاؽ و أبتثقًّو، ُمَبقِّـً و إشامء وترتقبفو ترتقبً 

 بتؼسقؿفو إػ جمؿقظوت دٓفقي. 

و ظاـ جؾقًّ و ـام هق واضت مـ مقضقظوهتام وخالصتفام ختتؾػون اختالؾً وهوتون افدراشتون 

ي افدافا افزمـقاي بوٕفػاوظ هلو ظالؿي ٓ -حدودهو يف ذـرت ـام-هذه افدراشي: ؾفذه افدراشي، 

َمـ ـوفققم،  وافصبت،  وادسوء ... إفخ، وإكام تـووفً أفػوطً  متـقظاي و بؿعـوهو إشود ظذ افزَّ

َمـ، ظاذ ماو  وؿد تؽقن مـ حؼقل كوهتو افدٓفقاي جازًءا ماـ أجازاء افازَّ  تؾػي يؽقن أحُد  ُمَؽقِّ

 شقليت بنذن اهلل.
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ٚ 
 

 متهيد
كوت افدٓفقي افذي يشقع يف ـثر مـ ادعوجؿ افعربقي يف تػسار  إن أشؾقب اشتؼصوء ادَُؽقِّ

َمـ أو بغره مـ ادُ  كوت  يشبف إػ حّد ـبر مو تؼقم باف دٓٓت بعض إفػوظ إمو بُؿَؽّقن افزَّ َؽقِّ

أو  (Componential Analysis of Meaning) )كظريي افتحؾقاؾ افتؽاقيـل فؾؿعـاك(

َػاويت(ـام يسؿقفو بعضفؿ  )افـظريي افتحؾقؾقي( وتساؿك أيًضا حقاٌ تؼاقم  ،(1)و )افتحؾقاؾ ادمفَّ

ك احاو (2) رج افساقو ؾؽرة  هذه افـظريي ظذ دراشاي افبـقاي افداخؾقاي دادفقل افؽؾاامت خاو

وذفاؽ بتحؾقؾفاو إػ  .(3) اخلصوئص افتؽقيـقي أو جمؿقع ادالمت افتال تشاؽؾ  تاقى افؽؾؿاي

كوهتو إشوشقي، أو مؼقموت موهقتفو » كوت - ادـوضؼي تعبر بحسى -ُمَؽقِّ  (إكسون) ؾُؿَؽقِّ

كااوت(.  ظوؿااؾ+  حقااقان+ ) : هاال -مااثاًل -  ذـاار+   ظوؿااؾ+   حقااقان)+  : هاال رجااؾ وُمَؽقِّ

كوت(. بوفغ+ كاوت )ضوفباي((4)«(باوفغ+  ذـار – ظوؿاؾ+  حققان)+ : هل امرأة وُمَؽقِّ  : ، وُمَؽقِّ

ضِْبًؼااو فؾـظريااي  -إن معـااك افؽؾؿااي »)+ إكسااون +  سقشااي + أكثااك + تاادرس(. وبتعباار آخاار

او ؿاؾَّ  -افتحؾقؾقي ظادد  هق ضوؿؿ ادالمت أو اخلصوئص افتؿققزيي. وـّؾام زادت ادالمت فقٍء مَّ

معرؾي افؽقػقي افتال »ويتعؾؼ بوفتحؾقؾ افتؽقيـل ـذفؽ  ،(5)«أؾراده، وافعؽس صحقت ـذفؽ

ؾؽالن افتحؾقاؾ افتؽاقيـل  ،(6)«يتؿ  و رباط افؽؾاامت ؾاقام بقـفاو ابتاداء ماـ تؽقيـفاو افاداخع

ماو ُيعارف يف افثؼوؾاي افعربقاي  -إػ حاد  بعقاد  -واشتؼصوء اخلصوئص افتؿققزيي فؾؽؾؿي يشابف 

 بؿحسزات افتعريػ.

فؼد أصبت افتحؾقؾ افتؽقيـل افذي يرى أن معـك افؽؾؿي يتحّدد بام حتؿؾاف ماـ مالمات أو 

مااـ أحاادث  ((component أو بااام حتتااقي ظؾقااف مااـ مؽقكااوت (،element)ظـااورص 

                                       
 (.66ؿقن فقبؾقن، ترمجي:  كقر اهلدى فقصـ )صظؾؿ افدٓفي، ـؾقد جرمون وري (1)
 (.66ظؾؿ افدٓفي، ـؾقد جرمون وريؿقن فقبؾقن،  ترمجي:  كقر اهلدى فقصـ )ص (2)
 (.115عبد افؽريؿ  ؿد حسـ جبؾ )صفيف ظؾؿ افدٓفي،  (3)
 (. 125حؿد  ؿد يقكس ظع )صدادعـك وطالل ادعـك،  (4)
 (.126دمحد  تور ظؿر)صٕظؾؿ افدٓفي، ( 5)
 (.66ظؾؿ افدٓفي، ـؾقد جرمون وريؿقن فقبؾقن، ترمجي:  كقر اهلدى فقصـ )ص  (6)
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 (.126دمحد  تور ظؿر)صٕظؾؿ افدٓفي، ( 5)
 (.66ظؾؿ افدٓفي، ـؾقد جرمون وريؿقن فقبؾقن، ترمجي:  كقر اهلدى فقصـ )ص  (6)

تمهيد

 د. عبدهللا بن سليمان السعيد                                                     جتليات االغرتاب يف شعر طرفة بن العبد 

8 

 

وفؼي من طؾم بـي ظؿ ه ٕم ه افتغؾبق ة ذم كص قبفا وأبـائف ا م ن إرث أبق ه م ا  واشطة بـي بؽر،

 جعؾه يتوظدهم بؼصقدته افتي جاء مطؾعفا: 

 مااااااااااا تَان ِّاااااااااااروَن  َااااااااااا    َور َدَة فااااااااااايكم  
 
 
 

ااااا   وردة غي ااااا      (1)َصاااااغ َر البناااااوَن ورى 
، مهاف هٓؿتص ادي، وه و م ا ٓ يؿؽ ن إم ن حؼ ه اا وبافتايل ؾؼد وجد ضرؾ ة كػس ه حمروًم   

ا، وادجتؿ ع اجل اهع مل يؽ ن ظ ن وبخاصة ذم ادجتؿعات افتي ٓ يعقش أؾرادها اش تؼرار مافق  

ذفك بؿـلى، ؾؼد ـان أصحابه يعقشون ص ظف احلق اة، وص عوبة افع قش: وف ذا وج دكا ضرؾ ة 

 ث بؿرارة ظن مافه افذي ؾؼده وظن حافته، ؾقؼول: حيدّ 

ااَرو ب اانَ  ْ  َعم   َخال ااد   فَالَااو  َشاااَء َرك   ت ن اا
 
 
 

اااَرو ب اااَن َمر  َاااد     ولَاااو  َشااااَء َرك   تمناااْ َعم 
ْ  ذا َماااااااان  َت اااااااري  وعااااااااَد     اااااااَبح   فََأص 

 
 (2)بَان اااااااااااونم ت ااااااااااارامم سااااااااااااَدةم ل م َساااااااااااو د   
وـان هلذا افظؾم أثره افبارز ذم كػسه وصعره، إذ ـان حيؿل ذم كػسه صخصقة حساشة ؿؾؼ ة  

تعداء، وآشتفتار بافؼبقؾة افتي يـتؿي إفقفا ، فقجد كػسه من آشا ثائرة ، أرضمت ذم كػسه كارً 

 .  إؾراد افبعر إجربا ـام ذـر ذم ادعؾؼة مػردً 

ـام أكه ـان ذا حساشقة صديدة دماه م ا ي راه م ن ؾس اد مـظوم ة افؼ قم اخلؾؼق ة، ؾؽ ان م ن  

م ن إخ الل  حماور صعره ذم افبخل، وافؼعود ظن افـجدة، وافتفافك ظذ إموال، ـ ام اص تؽى

 جمتؿعه هبذه افؼقم وطؾؿفم فه وٕمه، واصتؽى من ؽدر أصحابه ومراوؽتفم.

وباإلَ  اؾة إػ ذف  ك ؾفـ  اك مس  ببات كػس  قة ـاك  ت ط  اهرة ذم حق  اة ضرؾ  ة، حق  ث ـاك  ت 

م ن رظاي ة ا حمروًم  افػرصة َعقػة ذم حتؼقق دواؾعه وإصباع رؽباته مـذ صغره، ؾؼ د كش ل يت قاًم 

راع ب غ دواؾع ه  ، ـ ام طف ر ظـ ده افص (3)ظ ن ح ق وافدت ه ذم ؿوم ه ظن اف دؾاعا وافده، ظاجزً 

                                       
 (.114صذح إظؾم افشـتؿري ) ،ضرؾة بن افعبدديوان  (1)

 .(52ص) ادصدر افسابق  (2)
 ، وأول ؿصقدته:(114ص) ادصدر افسابقاكظر:  ( 3)

 صغر افبـون ورهط وردة ؽقب      ما تـظرون بحق وردة ؾقؽم        
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ٛ 

 

ػ افثاوين ماـ افؼارن  اداود ظـاد آجتوهوت افرئقسي يف دراشي ادعـك،  وافذي تبؾقر يف افـص

صوحى اددرشاي  (Thomsky تشقمسؽلتِْؾِؿقَذْي ) ) Kats & Fodor( )وتزؾقدور وـ)

افتحقيؾقي افتقفقديي يف افؾغي، ؾؼد ؿوم هذان افعودون بتحؾقؾ معـك افؽؾؿاي بطريؼاي تشابف افتال 

ؿوم  و )تشقمسؽل( يف حتؾقاؾ اجلؿؾاي إػ ظـورصهاو افؾغقياي ظاـ ضرياؼ افؼقاظاد افتحقيؾقاي 

  .(1)و مـ ادعـك ٓ مـ افسـقىافتقفقديي، وفؽـفام اكطؾؼ

( )يؾؿساااالفوفعاااّؾ ماااـ افعااادل أن كشااار إػ أن جاااذور هاااذه افطريؼاااي تعاااقد إػ 
(Hjelmslev )أن كشر إػ أن  -أيًضو-م. وفعؾ مـ ادػقد 1943ي افؾسوين افـروجيل مـذ شـ

ي افتل اهتؿاً باودالمت  (2)هذه افطريؼي اشتػودت ـثًرا مـ افصقيفّقي افصاقيفقي ادؿقازة افبِـَقِقيَّ

دؼوركتف ببؼقي افصقاتؿ إخرى، ؽر أن ثؿاي ؾرًؿاو ـباًرا  ،يتؿقز  و ـؾ صقتؿ يف فسوٍن ّمو افتل

رهو يف حاغ ابغ ادالمت افصقيفقي ادؿقزة وادالمت افدٓفقي: ٕن إوػ  دودة ويؿؽـ حصا

  .(3)أن افثوكقي ٓ حك هلو

َمـ اـتؿؾ كضٍ هذه اف ـظريي، واـتسابً أمهقاي يف افبحاٌ افادٓيل،  شاقاء ومع مرور افزَّ

اؾ إػ كاقع »يف افدٓفي ادػردة، أو افدٓفي افسـقبقاي،  َؾِؿاـ ؾقائاد هاذه افـظرياي شافقفي افتقصُّ

( عوين )ـوفسادف، وافتضود ...إفخافعالؿي بغ معوين افقحدات ادعجؿقي، ودراشي ظالؿوت اد

 .(4)«وت يف ادجول افـحقيـام كجد هلو تطبقؼ ،دراشي ظؾؿقي دؿقؼي

                                       
 (.285ؽريؿ زـل حسوم افديـ )صفأصقل تراثقي يف ظؾؿ افؾغي،   (1)

ظّربف افطقاى افبؽاقش يف ترمجتاف فؽتاوب مػاوتقت إفساـقي جلاقرج ماقكـ.  ،افصقيفقي تعريى دصطؾت )افػقكقفقجقو( (2)

ؾؿ يدرس افصقت مـ خالل وطقػتف داخؾ افبـقاي افؾغقياي. وافصاقتؿ:  هاق احلارف،  وهاق تعرياى  وافػقكقفقجقو:  ظ

وظاذ هاذا إشاوس يصابت »دصطؾت )افػقكقؿ( وهق أصاغر وحادة فغقياي صاقتقي جماردة تػاّر  باغ ـؾؿاي وأخارى. 

قوت احلديثاي،  ظباد احلؿقاد افؽؾؿاي يف افؾساوك«. افصقتؿ ظاـكا فغقيو ممقزا تـحااك وطقػتاف يف افتؿققاز باغ افؽؾاامت

ب مصطؾت )افػقكقفقجقو( بؿصطؾحوت ـثرة تصؾ إػ افعااؼة،  ماـ أصافرهو )ظؾاؿ 81ظبدافقاحد )ص (. وؿد ُظرِّ

(.   25وطوئػ إصقات(. وفؾؿزيد يـظر إػ:  ظؾؿ وطوئػ إصقات افؾغقيي افػقكقفقجقو، فعصاوم كاقر افاديـ )ص

 (.   72صوـتوب مبودئ افؾسوكقوت، ٕدمحد ؿّدور )

 (.192عبد احلؿقد ظبد افقاحد )صفافؽؾؿي يف افؾسوكقوت احلديثي، ( 3)

 (.125حؿد  ؿد يقكس ظع )صدادعـك وطالل ادعـك،  (4)

 هٖٚٗٔذو احلجة         (    ٕالعدد )             رللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمًن سطام بن عبد العزيز

ٜ 
 

 جماوٓت ماـ ـثار يف تساتخدم إذ افقطقػل: ضوبعفو يف تؽؿـ -إذن-ؾلمهقي هذه افـظريي  

 .(1)افؾغي

و ووفاي فقضاع افـظرياي  ،(2)وؿد ظّد بعضفؿ افتحؾقؾ إػ ظـورص امتداًدا فـظريي احلؼاقل

افتحؾقاؾ افعـاورصي ومع ذفؽ ؾؿـ ادؿؽاـ ؿباقل كظرياي احلؼاقل دون  ،ظذ ضريؼ أـثر ثبوًتو

ويفؾاؽ  ،ؾؿـ ادؿؽـ افؼقل إن جمؿقظوت صغرة معّقـي مـ افؽؾامت ُتَشؽِّؾ حؼااًل  ،وافعؽس

ظالؿوت متـقظي بقـفو دون أن كسر بوفتحؾقؾ إػ مرحؾي حتديد افعـورص افتؽقيـقي فؽؾ ـؾؿاي. 

ظساف بػؽارة ـذفؽ مـ ادؿؽـ أن يؼقم ادرء بتحؾقؾ افؽؾؿي إػ ظـورصهو افتؽقيـقي دون آ

   .(3)تمديف احلؼؾ ادعجؿل أو بلي دور

 ادعاوجؿ ماـ افضاخؿ افؾغاقي تراثـاو يف ماو رؽاؿ أكاف -أرى ؾاقام -وفعؾ ماـ ادساتغرب 

ح وُتَػّسَّ  افؾغقيي و افؼوح  افشعريي وكحقهو مـ افـامذج افزاخرة وإفػوظ افقاؾرة افتل ُتْؼَ

إػ دراشي  -ؾقام أظؾؿ -ؾػً كظر أحد افؼدموء بؿؽقكوت ومالمت دٓفقي متعددة: أن ذفؽ   ي

ااي، أو اإلصاورة إفقفااو يف أحااد ادصااـَّػوت أو  -وفااق َظَرًضااو- هاذه افظااوهرة اجلؾّقااي دراشااي كظريَّ

 إحدى افدراشوت!. 

 

 

                                       
 (.91 )ص ـؼقر ظبداجلؾقؾدظؾؿ افدٓفي،  (1)
ي احلؼقل افدٓفقي (2)   (Trier)إداوين )تريار(  هل إحدى افـظريوت ادفؿي يف دراشي ادعـك،  ورائدهو هق افؾساوين:َكَظِريَّ

( أو احلؼاؾ ادعجؿال Semanic field) يلافذي يؼول بلكف افذي ابتؽار مصاطؾت احلؼاؾ افؾغاقي. واحلؼاؾ افادٓ
(Lexical field) جمؿقظي مـ افقحدات ادعجؿقي افتل تشتؿؾ ظاذ مػاوهقؿ تـادرج » :ـام ظّرؾف جقرج مقكون هق

 -ظاودة-جمؿقظاي ماـ افؽؾاامت تارتبط دٓٓهتاو، وتقضاع  :دمحد  تور ظؿر بلكفوظّرؾف أ ،«حتً مػفقٍم ظوم  ُلدد احلؼؾ
 أفػوطاو  وتضاؿ( فاقن)  افعاوم ادصاطؾت حتاً ؾفال افعربقي، افؾغي يف إفقان ـؾامت ذفؽ مثول. جيؿعفو ظوم فػظ حتً
أصاقل تراثقاي يف و  (.79)صدمحد  تور ظؿارٕ ،ظؾؿ افدٓفي :.  يـظر إفخ... أبقض أخَّض، أصػر، أزر ، أدمحر، :مثؾ

   (.13)ص دمحد ظزوزٕكظريي احلؼقل افدٓفقي، 
 (.121)ص دمحد  تور ظؿرٕظؾؿ افدٓفي،  (3)
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 (.91 )ص ـؼقر ظبداجلؾقؾدظؾؿ افدٓفي،  (1)
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 -ظاودة-جمؿقظاي ماـ افؽؾاامت تارتبط دٓٓهتاو، وتقضاع  :دمحد  تور ظؿر بلكفوظّرؾف أ ،«حتً مػفقٍم ظوم  ُلدد احلؼؾ
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ٔٓ 

 

   مناذج لأللفاظ املقيدة مبكّون الزمن
كاوت ْت يف معجاؿ تاوج افعاساارؾقام يع ضوئػاي ماـ إفػاوظ افتال  ؾُ  روس بلشاؾقب ادَُؽقِّ

كوهتو. َمـ أحَد ُمَؽقِّ مـقي يف دٓٓت تؾؽ  افدٓفقي، وـون افزَّ كوت افزَّ َظً ادَُؽقِّ  إفػاوظوؿد َتـَقَّ

َمـ  -ؼريبوت -فتشؿؾ  َمـ، ظذ اخاتالف يف افؽثارة، ؾؿـفاو ماو ُؿقِّاَد بُؿَؽاّقن افازَّ مجقع أجزاء افزَّ

بجزء مـفام، أو بققم معّغ، أو بؾقؾي معّقـاي، أو بشافر، أو  أو بوفـفور،  أو -وهق أـثرهو -بوفؾقؾ

. وؿاد رتبتفاو بحساى افستقااى بػصاؾ ماـ ؾصاقل افساـي، أو بااليِّ زماـ ماـ إزمـاي ادمؿتااي

َمـ ـام يع   :  ادعجؿل بوفـظر إػ افؽؾؿي مـ أّوهلو، و بحسى افزَّ

   ا:األلفاظ ادلقيدة بزمن الليل مطلقً  :أّوًَل 
ى  : ػوظومـ تؾؽ إف َ َفُر،  افَؼوِرب، افـّْػُش )إََرُ ،  افتََّعور،  افّسُّ  (،افسَّ

 )أ ر ؽ( األاراؽ    
ـيً  إَر :  »ؿول افزبقدي يف تػسره  ،ؾِ بوفؾقا : افسفر ـام يف افصاحوح، وزاد افصاوؽوين : ُ َرَّ

اٍي، : ِؾ، وىف ادُحؽاؿهق َذهوب افـقم بوفؾق : يِى ويف افتفذ وكؼاؾ صاقخـو ظاـ  ذهاوب افـاقم فِعؾَّ
   .(1)«روهغي أكف افّسفر يف مؽوء افؾّ بعِض ؾؼف

كاوت دٓفقاي فؾػاظ )إر ( مـفاو  -ظاـ ظؾاامء افؾغاي كؼاًل  -ؾوفزبقدي هـو ذـر  ثالثاي ُمَؽقِّ

كوت أو بعضافو أو أ َر هذه ادَُؽقِّ ـَ َمـ بوفؾقؾ، وؿد َذ ضاوف إفقفاو ظادد آخار ُمَؽّقن زمـل هق افزَّ

 : وؿاول اباـ ؾاورس .(2)«ذهاوب افـاقم بوفؾقاؾ : إر » :قاؾ باـ أدمحادؿاول اخلؾ مـ افؾغاقيغ،

َذهاوُب  : إََرُ  » : وؿول ابـ ظبود .(3)«اهلؿزة وافراء وافؼوف أصالن، أحدمهو كِػور افـّقم فقالً »

. وؿااول (6)وـااذفؽ ؿااول إزهااري .(5)«ذهااوب افـااقم : إَر »: وؿااول ابااـ دريااد .(4)«افـَّااقم

                                       
 (.25/7ؾزبقدي، )أر ( )فتوج افعروس،  (1)
 (.9/377ؾخؾقؾ بـ أدمحد )أر ( )فافعغ،  (2)
 (.1/82بـ ؾورس )أر ( )ٓمعجؿ مؼويقس افؾغي،  (3)
 (.1/498 ( )بـ ظبود )أرٓادحقط يف افؾغي،  (4)
 (.25/7ؾزبقدي )أر ( )فتوج افعروس،  (5)
 (.9/224ألزهري )أر ( )فهتذيى افؾغي،  (6)
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ٔٔ 

 

إر  هاق »:  وجوء يف افؽؾقاوت .(2)وـذفؽ ؿول ابـ مـظقر .(1)«سفراف : إر »: اجلقهري

ؼ واخلار، وإر  ٓ يؽاقن إٓ يف اوؿقاؾ افسافر يف افا مو اشتدظو ، وافسافر ماو اشاتدظقتف،

  .(3)«ادؽروه

ء ادالمات افتؽقيـقاي هلاذا وبوفـظر يف تؾؽ افتػسرات  فؾػظ )إر ( تتضت ؿقؿي اشتؼصو

كً  ؾؼد رأيـو أن افؾػظ، ذهوب افـقم.  :إر :  هق ؿقهلؿا و واحدً دٓفقًّ و بعض افؾغقيغ ذـر ُمَؽقِّ

كغ دٓفقغ، ؾؼوفقا :أو إر   .بوفؾقاؾ -2ذهوب افـقم. -1 :إر  :افسفر. وذـر بعضفؿ ُمَؽقِّ

كً  -2 ذهوب افـقم. -1: أو  يف ادؽروه.       -2 .افسفر -1: آخرو فعؾَّي. وأضوف آخرون ُمَؽقِّ

صؽ أكف ـؾام ـون هـو  اشتؼصوء فؾؿالمت افتؽقيـقي فؾػظ، حتددت دٓفتاف بدؿاي، وٓ ؾال 

يؽقن ثؿي افتبوس بقـف وبغ أفػوظ أخرى، وبخوصي تؾؽ إفػاوظ افتال تـادرج معاف يف حؼاؾ 

يشاسـون يف  - ماثاًل  -دٓيل واحد وتشس  معف يف بعض ادالمت افتؽقيـقي، ؾوٕر  وافسافر 

كغ دٓفقغ يف افؾقؾ. وفؽاـ إضاوؾي مؾؿات )يف مؽاروه( يف دٓفاي  -2ذهوب افـقم  -1 : ُمَؽقِّ

 أمهقاي هـو ؾقجلء مؽروه: يف يؽقن افسفر أن -أيضو-إر ، ؾرَّ  بغ افدٓفتغ، وفؽـ جوء 

 مو : - (افؽؾقوت) يف جوء ـام - افسفر ٕن افدٓفتغ: بغ أـثر ؾّر  ٕكف( اشتدظو  مو) مؾؿت

كااوت زادت امـؾاا وهؽااذا. اشااتدظقتف  ظـااف واكتػااك بدؿااي دٓفتااف حتااددت فّؾػااظ: افدٓفقااي ادَُؽقِّ

 . آفتبوس

كوت افدٓفقي افتل ذـرهو افؾغقيقن فؾػاظ )إر ( يف صاقرة  ويؿؽـ أن كجعؾ تؾؽ ادَُؽقِّ

كوت دٓفقي ـام يصـع أصحوب كظريي افتحؾقؾ افتؽقيـل فؾؿعـك، ـام يع    : ُمَؽقِّ

 دَلليةُمكاوِّانت الػال اللفظ

 إر 
 ) يف ادؽروه( + فِِعّؾي )يف شقء( ذهوب افـقم  + بوفؾقؾ  +

 + مو اشتدظقتف .

                                       
 (.6/137ؾجقهري )أر ( )فافصحوح، ( 1)
 (.25/7ؾزبقدي )أر ( )فتوج افعروس،  (2)
 (.3/97افبؼوء احلسقـل )أ ر  (  ) يبٕ افؽؾقوت، (3)

نماذج لأللفاظ المقيدة بمكون الزمن
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إر  هاق »:  وجوء يف افؽؾقاوت .(2)وـذفؽ ؿول ابـ مـظقر .(1)«سفراف : إر »: اجلقهري

ؼ واخلار، وإر  ٓ يؽاقن إٓ يف اوؿقاؾ افسافر يف افا مو اشتدظو ، وافسافر ماو اشاتدظقتف،

  .(3)«ادؽروه

ء ادالمات افتؽقيـقاي هلاذا وبوفـظر يف تؾؽ افتػسرات  فؾػظ )إر ( تتضت ؿقؿي اشتؼصو

كً  ؾؼد رأيـو أن افؾػظ، ذهوب افـقم.  :إر :  هق ؿقهلؿا و واحدً دٓفقًّ و بعض افؾغقيغ ذـر ُمَؽقِّ

كغ دٓفقغ، ؾؼوفقا :أو إر   .بوفؾقاؾ -2ذهوب افـقم. -1 :إر  :افسفر. وذـر بعضفؿ ُمَؽقِّ

كً  -2 ذهوب افـقم. -1: أو  يف ادؽروه.       -2 .افسفر -1: آخرو فعؾَّي. وأضوف آخرون ُمَؽقِّ

صؽ أكف ـؾام ـون هـو  اشتؼصوء فؾؿالمت افتؽقيـقي فؾػظ، حتددت دٓفتاف بدؿاي، وٓ ؾال 

يؽقن ثؿي افتبوس بقـف وبغ أفػوظ أخرى، وبخوصي تؾؽ إفػاوظ افتال تـادرج معاف يف حؼاؾ 

يشاسـون يف  - ماثاًل  -دٓيل واحد وتشس  معف يف بعض ادالمت افتؽقيـقي، ؾوٕر  وافسافر 

كغ دٓفقغ يف افؾقؾ. وفؽاـ إضاوؾي مؾؿات )يف مؽاروه( يف دٓفاي  -2ذهوب افـقم  -1 : ُمَؽقِّ

 أمهقاي هـو ؾقجلء مؽروه: يف يؽقن افسفر أن -أيضو-إر ، ؾرَّ  بغ افدٓفتغ، وفؽـ جوء 

 مو : - (افؽؾقوت) يف جوء ـام - افسفر ٕن افدٓفتغ: بغ أـثر ؾّر  ٕكف( اشتدظو  مو) مؾؿت

كااوت زادت امـؾاا وهؽااذا. اشااتدظقتف  ظـااف واكتػااك بدؿااي دٓفتااف حتااددت فّؾػااظ: افدٓفقااي ادَُؽقِّ

 . آفتبوس

كوت افدٓفقي افتل ذـرهو افؾغقيقن فؾػاظ )إر ( يف صاقرة  ويؿؽـ أن كجعؾ تؾؽ ادَُؽقِّ

كوت دٓفقي ـام يصـع أصحوب كظريي افتحؾقؾ افتؽقيـل فؾؿعـك، ـام يع    : ُمَؽقِّ

 دَلليةُمكاوِّانت الػال اللفظ

 إر 
 ) يف ادؽروه( + فِِعّؾي )يف شقء( ذهوب افـقم  + بوفؾقؾ  +

 + مو اشتدظقتف .

                                       
 (.6/137ؾجقهري )أر ( )فافصحوح، ( 1)
 (.25/7ؾزبقدي )أر ( )فتوج افعروس،  (2)
 (.3/97افبؼوء احلسقـل )أ ر  (  ) يبٕ افؽؾقوت، (3)
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ُت األلفاِظ ا َلا ِة ِبُكاّوِن الزَّمانِدَلا  انصر بن عبد العزيز اذلذيلي د.                                                        دلُقيَّدا

ٕٔ 

 

 عاار  ػػػتَّ ػ( الع ر ر) 
اَفُر، وافتََّؼؾُّاى ظاذ افِػاَراِش، َفاْقالً  : افتََّعورُّ » :جوء يف تػسره ؾوفزبقادي هـاو ذـار  .(1)«افسَّ

كوت دٓفقي فؾػظ افتعوّر أحدهو مُ  كاوت هال  و،َؽّقن زمـل هق افؾقؾ مطؾؼً ثالثي ُمَؽقِّ وهاذه ادَُؽقِّ
   . فقاًل  -3  افتََّؼؾُّى ظذ افِػَراِش. -2 افسفر.  -1

كوت أو زاد ظؾقفو ظدد ماـ افؾغاقيغ، جاوء يف معجاؿ افعاغ َر هذه ادَُؽقِّ ـَ افتعاور »:  وؿد َذ
ويف ادحؽاؿ  (3)«ساَفراف  :افتعاور»:  ويف ادحاقط يف افؾغاي .(2)«افسفر، وافتؼؾى ظاذ افػاراش

ويف فساون  .(4)«ماع ـاالم ،افسافر وافتؼؾاى ظاذ افػاراش فاقاًل  : افتَّعاورُّ » : وادحقط إظظاؿ
ااُى ظااذ افػااراش َفااْقاًل »: افعاارب ااَفُر وافتؼؾُّ : ويف افؼااومقس ادحااقط .(5)«مااع ـااالم افتَّعااورُّ افسَّ

  .(6)«مع ـالم ،افسفر، وافتؼؾى، ظذ افػراش فقاًل  :افتعور»
كوت افدٓفقي فؾػظ افتعور، تتضت ظـدمو كؼاورن وف ر هذه ادَُؽقِّ ـْ عؾ ؿقؿي هذا افتػصقؾ يف ِذ

كوت أو أربعاي، وباغ ماو  بغ مو جوء يف توج افعروس وؽره مـ ادعوجؿ افتل ذـرت ثالثي ُمَؽقِّ
أن افسفر. ؾال صؽ  : جوء يف ادحقط يف افؾغي افذي اجتزأ بُِؿَؽّقن دٓيل واحد ؾؼط فؾػظ وهق

آؿتصور ظذ ُمَؽّقن افسفر ُمْؾبِس وؽر دؿقؼ يف تػسر افؾػظ: ؾُؿَؽّقن افسافر تتؼوشاؿف ظادد 
ُفد - مرّ  ـام -إر ، وافتَّعور  : مـ افدوال  .  وافسُّ

كوت افدٓفقي افتل جوءت يف توج افعروس ومو أضقػ إفقفو  وكستطقع أن كجعؾ تؾؽ ادَُؽقِّ
   : كوت دٓفقي ـام يعفؾػظ )افتَّعور( يف صقرة ُمَؽقِّ 

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
َفُر +  افتؼؾُُّى ظذ افػراش +  َفْقاًل  افتَّعور  +  مع ـالم.  + افسَّ

                                       
 (.13/8ؾزبقدي  )ع ر ر( )فتوج افعروس،  (1)
 (.1/124ؾخؾقؾ بـ أدمحد  )ع ر ر( )فافعغ،  (2)
 (.1/4بـ ظبود )ع ر ر( )ٓادحقط يف افؾغي،   (3)
 (.1/26بـ شقدة )ع ر ر( )ٓادحؽؿ وادحقط إظظؿ،  (4)
 (.4/555بـ مـظقر )ع ر ر( )ٓفسون افعرب،  (5)

 (.2/171ؾػروز أبودي )ع ر ر( )فافؼومقس ادحقط،  (6)
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ٖٔ 

 

 ( الس راى ر ىس ) 
اْرُ »:  ؿول اجلقهري يف تػسره َهوُب، هَناورً  : افسَّ َرى ؾاال يؽاقُن إِٓ اُوَأماو افّسا ،وَفاْقاًل ا افاذَّ

َمـ بوفؾقؾ هق أحد مؽقكوت معـك فػظ افؾو .(1)«َفْقالً  ى .وؿاد ساارفزبقدي هـو كص ظذ أن افزَّ

ى» :ذـر ذفؽ ظدد مـ افؾغقيغ، ؿول ابـ دريد وا، فغتاون  :افّسُّ ى افؼقُم وأَْسَ شر افؾقؾ، ََسَ

ى ؾاال يؽاقن إٓ ساارافسُر ظـدهؿ بوفـَّفاور وافؾقاؾ، وأّماو اف» :وؿول إزهري .(2)«ؾصقحتون

ى»: وؿول ابـ ؾورس .(3)«فقال َ ْيً وأَسيً : افّسُّ  : وؿول ابـ شقدة .(4)«شر افؾَّقؾ، يؼول ََسَ

ى» ْيً ،َشْرُ افؾقؾ : وافّسُّ ْيً وَأَْسَ  .(5)«أفػُف مـؼؾبي ظـ يوء ٕكف يؼول ََسَ

كوت دٓفقي ـام يع    : ويؿؽــو أن كجعؾ مو جوء يف تػسر فػظ )افّسى( يف صقرة ُمَؽقِّ

 وِّانت الدَلليةالػُمكا  اللفظ
ى    .+ افسر     + فقاًل  افّسُّ

 ر ػػها ػػ( السَّ )س ه ر 
ؾؼاد جعاؾ  .(6)«َأِرَ ، و َ  َيـَْؿ َفْقالً   ا:َشِفَر،  ـَػِرَح، َيْسَفر َشَفرً »:  ؿول افزبقدي يف تػسره

 افزبقدي هـو زمـ افؾقؾ أحد ادؽقكوت افدٓفقي فؾػظ افسفر. 

َفرُ »:  دد مـ افؾغقيغ، ؿول اخلؾقؾوؿد ذـر هذا ادَُؽّقن  ظ  .(7)«امتـاوع افـاقم بوفؾقاؾ:  افسَّ

فرَ » : وؿول افؾقٌ  :افسفر» :ويف افتقؿقػ ظذ مفامت افتعوريػ .(8)«امتـوع افـَّْقم بوفؾَّقؾ : افسَّ

                                       
 (.12/1.15) (س ر ى) ؾزبقديفتوج افعروس،  (1)

 (.4/115)  (س ر ى) بـ دريدٓمجفرة افؾغي،  ( 2)

 (.4/313)  (س ي ر)ألزهري فهتذيى افؾغي،  ( 3)

 (.3/154) (س ر ى)بـ ؾورس ٓمعجؿ مؼويقس افؾغي،  (4)

 (.4/473) (س ر ى)  بـ شقدهٓادخصص، ( 5)

 (.12/111) (رها س )ؾزبقدي فتوج افعروس، ( 6)

 (.4/6) (رها س )ؾ بـ أدمحد ؾخؾقفافعغ،  (7)

 (.6/75ألزهري )س ها ر( )فهتذيى افؾغي، ( 8)
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ٖٔ 

 

 ( الس راى ر ىس ) 
اْرُ »:  ؿول اجلقهري يف تػسره َهوُب، هَناورً  : افسَّ َرى ؾاال يؽاقُن إِٓ اُوَأماو افّسا ،وَفاْقاًل ا افاذَّ

َمـ بوفؾقؾ هق أحد مؽقكوت معـك فػظ افؾو .(1)«َفْقالً  ى .وؿاد ساارفزبقدي هـو كص ظذ أن افزَّ

ى» :ذـر ذفؽ ظدد مـ افؾغقيغ، ؿول ابـ دريد وا، فغتاون  :افّسُّ ى افؼقُم وأَْسَ شر افؾقؾ، ََسَ

ى ؾاال يؽاقن إٓ ساارافسُر ظـدهؿ بوفـَّفاور وافؾقاؾ، وأّماو اف» :وؿول إزهري .(2)«ؾصقحتون

ى»: وؿول ابـ ؾورس .(3)«فقال َ ْيً وأَسيً : افّسُّ  : وؿول ابـ شقدة .(4)«شر افؾَّقؾ، يؼول ََسَ

ى» ْيً ،َشْرُ افؾقؾ : وافّسُّ ْيً وَأَْسَ  .(5)«أفػُف مـؼؾبي ظـ يوء ٕكف يؼول ََسَ

كوت دٓفقي ـام يع    : ويؿؽــو أن كجعؾ مو جوء يف تػسر فػظ )افّسى( يف صقرة ُمَؽقِّ

 وِّانت الدَلليةالػُمكا  اللفظ
ى    .+ افسر     + فقاًل  افّسُّ

 ر ػػها ػػ( السَّ )س ه ر 
ؾؼاد جعاؾ  .(6)«َأِرَ ، و َ  َيـَْؿ َفْقالً   ا:َشِفَر،  ـَػِرَح، َيْسَفر َشَفرً »:  ؿول افزبقدي يف تػسره

 افزبقدي هـو زمـ افؾقؾ أحد ادؽقكوت افدٓفقي فؾػظ افسفر. 

َفرُ »:  دد مـ افؾغقيغ، ؿول اخلؾقؾوؿد ذـر هذا ادَُؽّقن  ظ  .(7)«امتـاوع افـاقم بوفؾقاؾ:  افسَّ

فرَ » : وؿول افؾقٌ  :افسفر» :ويف افتقؿقػ ظذ مفامت افتعوريػ .(8)«امتـوع افـَّْقم بوفؾَّقؾ : افسَّ

                                       
 (.12/1.15) (س ر ى) ؾزبقديفتوج افعروس،  (1)

 (.4/115)  (س ر ى) بـ دريدٓمجفرة افؾغي،  ( 2)

 (.4/313)  (س ي ر)ألزهري فهتذيى افؾغي،  ( 3)

 (.3/154) (س ر ى)بـ ؾورس ٓمعجؿ مؼويقس افؾغي،  (4)

 (.4/473) (س ر ى)  بـ شقدهٓادخصص، ( 5)

 (.12/111) (رها س )ؾزبقدي فتوج افعروس، ( 6)

 (.4/6) (رها س )ؾ بـ أدمحد ؾخؾقفافعغ،  (7)

 (.6/75ألزهري )س ها ر( )فهتذيى افؾغي، ( 8)
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ٔٗ 

 

َفرُ »:  ويف فسون افعرب .(1)«ظدم افـقم يف افؾقؾ ـؾف أو بعضف ّس اإََرُ  وؿاد َشاِفَر بوفؽا :افسَّ

  .(2)«ؾفق شوِهٌر   يـؿ فقالً ا ْسَفُر َشَفرً يَ 

َمـل فؾػظ افسفر تتبّغ ظـدمو كؼػ ظاذ تػسار اباـ درياد هلاذا  وفعؾ ؿقؿي هذا ادَُؽّقن  افزَّ

َمـل واؿتك ظذ ُمَؽّقن واحد ؾؼط، ؾؼول اَفر» :افؾػظ حقٌ   يذـر هذا ادَُؽّقن افزَّ ضاّد  : افسَّ

ّس اإََرُ . َشاِفَر بوفؽا : افَساَفرُ »: وـذفؽ اجلقهري افاذي ؿاول .(3)«اافـقم، َشِفَر يسَفر َشَفرً 

ؾزمـ افؾقؾ إذن ُمَؽّقن أشود مـ مؽقكاوت فػاظ افسافر: إذ  .(4)«َيْسَفُر، ؾفق شوِهٌر وَشْفرانٌ 

 كػفؿ مـف أن امتـوع  افـقم بوفـفور ٓ يؼول فف شفر.

مـ افؾغقيغ فؾػاظ )افسافر( ويؿؽــو أن كجعؾ ذفؽ افتػسر افذي أورده افزبقدي وؽره 

كوت دٓفقي ـام يع   : يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 + امتـوع افـقم     + بوفؾقؾ . افسفر

 : ( القارب)ؽ ر ب 
ؾودصااـػ هـاو جعااؾ دعـااك  .(5)«َضَؾااُى اداوِء َفااْقالً :  افَؼاارُب »:  ؿاول افزبقاادي يف تػساره   

كغ دٓ وذـار  . فاقاًل  -2ضؾاى اداوء.     -1:  فقاغ أحادهو ُمَؽاّقن زمـال. ومهاو)افؼرب( ُمَؽقِّ

كغ ظدد مـ افؾغقيغ، ؿول اخلؾقؾ  : ؿاوِرٌب، وافَؼاَرُب   :ويؼول فطوفاى اداوء فاقاًل »: هذيـ ادَُؽقِّ

 .(7)«افطوفى فؾامء : افؼورب»: ؿول اجلقهري .(6)«ضؾى ادوء فقالً 

                                       
 (.416)ص  (ؾصؾ اهلوء)ؾؿـووي فافتقؿقػ ظذ مفامت افتعوريػ،  (1)
 (.4/383)ر ( ها س )بـ مـظقر ٓفسون افعرب،  (2)
 (.2/227) )ر س ها ( بـ دريدٓمجفرة افؾغي، ( 3)
 (.1/336) (رها س )ؾجقهري فافصحوح،  (4)
 (.4/11)ؾزبقدي فتوج افعروس،  (5)
 (.9/276) (  ر ب)ؾخؾقؾ بـ أدمحد فافعغ،  (6)
 (.5/296) (  ر ب)ؾجقهري فافصحوح،  (7)

 هٖٚٗٔذو احلجة         (    ٕالعدد )             رللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمًن سطام بن عبد العزيز

ٔ٘ 

 

فدٓفقاي فػاظ افؼاورب ظـادمو كؼاورن تػسار صاوحى  وٓ صؽ أن ؿقؿي ذـر ادَُؽّقن افثوين

 تػسار يف ؿاول حقاٌ - ماثال -هتذيى افؾغاي( ؼفؿ مـ افؾغقيغ،  وبام جوء يف )افتوج ومـ واؾ

ظاـ أماويل افؼاويل،   كؼاًل ومو ذـره افسققضل يف ادزهر  .(1)«وافؼورب افذي يطؾى ادوء»:  افؾػظ

 .(2)«فؾامء افطوفى : افؼورب : ويف أمويل افؼويل»:  ؿول

كوت دٓفقي ـام يع ويؿؽـ   : أن كجعؾ ذفؽ يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 +  َضَؾى ادوء    + فقاًل  افَؼَرُب 

    : ( النّػْفشُ )ن ؼ ش 
بقادي ؾوفز .(3)«بِاال ِظْؾاِؿ راعٍ  افـَّْػُش َأْن َتْرَظك افَغـَُؿ َأو اإِلبُِؾ َفْقاًل »:  جوء يف توج افعروس

كاوت افدٓفقاي  كاوت دٓفقاي دعـاك افاـػش، وكاّص ظاذ أن أحاد تؾاؽ ادَُؽقِّ هـو ذـر أربعي ُمَؽقِّ

َمـ بوفؾقؾ، وهل باال ِظْؾاؿ راع. وؿاد َكاصَّ  -4 . فقاًل  -3افغـؿ أو اإلبؾ.  - 2ُل. َرظْ  -1:  افزَّ

كوت افدٓفقي دعـك افاـَّْػُش ظادٌد ماـ افؾغاقيغ ، ؿاول اخلؾقاؾ باـ أدمحاد ظذ أن افؾقؾ أحد ادَُؽقِّ

ًْ  : تارّددت بوفؾقاؾ يف ادراظال باال راٍع، وهاق ـوهلقاماؾ بوفـفاور، يؼاول : وإباٌؾ كاقاؾش» ؾا مَهَ

ًْ بوفؾقؾ. وأْكَػشاقا إبَؾُفاؿ قً .(4)«أرشاؾقهو بوفؾقاؾ : بوفـفور وَكِػَش ؾلماو »:  وؿاول اباـ افساؽِّ

كػش وكقاؾش وكػاوش، وؿاد  وهل إبؾ و،تؼقل كػشً تـػش كػقًص  ،افـػش ؾال يؽقن إٓ فقاًل 

وكػشاً » :وجاوء يف افصاحوح .(5)«أكػشتفو أكو، وـذفؽ كػشً افغـؿ، وٓ يؼول مهؾً افغـؿ

ڱ       ں   ﴿:  باال راع. ومـاف ؿقفاف تعاوػ أي رظاً فاقاًل و اإلبؾ وافغـؿ تـػش وتـػش كػقًص 

                                       
 (.6/151ألزهري )  ر ب( فهتذيى افؾغي،   (1)

 (.1/492ؾسققضل )فادزهر،  (2)

 (.17/421ؾزبقدي )ن ف ش( )فتوج افعروس،  (3)

 (.11/481ؾخؾقؾ بـ أدمحد )ن ف ش( )فافعغ،  (4)

     (.1/116بـ افسؽقً )ٓإصالح ادـطؼ،  (5)
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ٔ٘ 

 

فدٓفقاي فػاظ افؼاورب ظـادمو كؼاورن تػسار صاوحى  وٓ صؽ أن ؿقؿي ذـر ادَُؽّقن افثوين

 تػسار يف ؿاول حقاٌ - ماثال -هتذيى افؾغاي( ؼفؿ مـ افؾغقيغ،  وبام جوء يف )افتوج ومـ واؾ

ظاـ أماويل افؼاويل،   كؼاًل ومو ذـره افسققضل يف ادزهر  .(1)«وافؼورب افذي يطؾى ادوء»:  افؾػظ

 .(2)«فؾامء افطوفى : افؼورب : ويف أمويل افؼويل»:  ؿول

كوت دٓفقي ـام يع ويؿؽـ   : أن كجعؾ ذفؽ يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 +  َضَؾى ادوء    + فقاًل  افَؼَرُب 

    : ( النّػْفشُ )ن ؼ ش 
بقادي ؾوفز .(3)«بِاال ِظْؾاِؿ راعٍ  افـَّْػُش َأْن َتْرَظك افَغـَُؿ َأو اإِلبُِؾ َفْقاًل »:  جوء يف توج افعروس

كاوت افدٓفقاي  كاوت دٓفقاي دعـاك افاـػش، وكاّص ظاذ أن أحاد تؾاؽ ادَُؽقِّ هـو ذـر أربعي ُمَؽقِّ

َمـ بوفؾقؾ، وهل باال ِظْؾاؿ راع. وؿاد َكاصَّ  -4 . فقاًل  -3افغـؿ أو اإلبؾ.  - 2ُل. َرظْ  -1:  افزَّ

كوت افدٓفقي دعـك افاـَّْػُش ظادٌد ماـ افؾغاقيغ ، ؿاول اخلؾقاؾ باـ أدمحاد ظذ أن افؾقؾ أحد ادَُؽقِّ

ًْ  : تارّددت بوفؾقاؾ يف ادراظال باال راٍع، وهاق ـوهلقاماؾ بوفـفاور، يؼاول : وإباٌؾ كاقاؾش» ؾا مَهَ

ًْ بوفؾقؾ. وأْكَػشاقا إبَؾُفاؿ قً .(4)«أرشاؾقهو بوفؾقاؾ : بوفـفور وَكِػَش ؾلماو »:  وؿاول اباـ افساؽِّ

كػش وكقاؾش وكػاوش، وؿاد  وهل إبؾ و،تؼقل كػشً تـػش كػقًص  ،افـػش ؾال يؽقن إٓ فقاًل 

وكػشاً » :وجاوء يف افصاحوح .(5)«أكػشتفو أكو، وـذفؽ كػشً افغـؿ، وٓ يؼول مهؾً افغـؿ

ڱ       ں   ﴿:  باال راع. ومـاف ؿقفاف تعاوػ أي رظاً فاقاًل و اإلبؾ وافغـؿ تـػش وتـػش كػقًص 

                                       
 (.6/151ألزهري )  ر ب( فهتذيى افؾغي،   (1)

 (.1/492ؾسققضل )فادزهر،  (2)

 (.17/421ؾزبقدي )ن ف ش( )فتوج افعروس،  (3)

 (.11/481ؾخؾقؾ بـ أدمحد )ن ف ش( )فافعغ،  (4)

     (.1/116بـ افسؽقً )ٓإصالح ادـطؼ،  (5)



350

ُت األلفاِظ ا َلا ِة ِبُكاّوِن الزَّمانِدَلا  انصر بن عبد العزيز اذلذيلي د.                                                        دلُقيَّدا

ٔٙ 

 

ٓ يؽقن افـػش بال راع ... و ترـتفو ترظك فقاًل  : و أكػشتفو أكو [78:إكبقاوء] ﴾ں  ڻ  ڻ

وهؽاذا يتباّغ أن زماـ افؾقاؾ ُمَؽاّقن أشاوٌد ماـ  .(1)«اوهناورً  إٓ بوفؾقؾ، واهلؿؾ يؽاقن فاقاًل 

كوت معـك فػظ )افـػش(.  ُمَؽقِّ

َمـل يف دٓفي فػظ )افـػش( إذا ؿوركَّوه مثاًل  مع دٓفاي فػاظ )اهلؿاؾ(  وتتبغ ؿقؿي ادَُؽّقن افزَّ

يف ُمَؽّقن أشود واحد هق أهنام يدٓن ظاذ و يشسـون معً وهق فػظ يـتؿل إػ حؼؾف افدٓيل، و

 افرظل إٓ أن افـػش يدل ظذ افرظل يف افؾقؾ، و اهلؿؾ يدل ظذ افرظل يف افـفور.    

كوت دٓفقي ـام يع  : ويؿؽـ أن كضع تػسر توج افعروس فؾػظ )افـػش( يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 ظل + اإلبؾ أو افغـؿ + فقاًل + بال راعٍ + ر افـَّْػُش 

إر ، وافسافر، وافتعاور( ):  وكؾحظ يف هذه إفػوظ افستي افسوبؼي أن ثالثاي مـفاو وهال

ى، وافَؼاوِرب، و افاـّْػُش( سارتـتؿل إػ حؼؾ دٓيل واحد، وأن افثالثي إخرى مـفو وهل )اف

ػوظ افستي ـؾفو يف مؽقن زمـل واحد هق تـتؿل إػ حؼقل دٓفقي  تؾػي، بقـام تشس  هذه إف

وهذا يعـل أن ادؽّقن افزمـل فقس هق ادؽقن إشاود فادٓٓت تؾاؽ  و،افزمـ بوفؾقؾ مطؾؼً 

إفػوظ، ـام أكف فقس مـ ادؽقكوت إشوشقي ادشاسـي افتال ٓباد أن تؽاقن يف ـاؾ فػاظ ماـ 

 قزات افثوكقيي.أفػوظ احلؼؾ افدٓيل افقاحد. ؾفق إذن مـ ادؽقكوت أو ادؿ

 األلفاظ ادلُقيَّدة أبول الليل  ا:اثنيً 
 ) افغسؼ (. : ومـ تؾؽ إفػوظ

 )غ س ؽ(  الغاساق
ـاايً »:  جااوء يف تااوج افعااروس ؾودصااـػ هـااو جعااؾ  .(2)«ُطْؾَؿااُي أّوِل افّؾْقااؾِ  : افَغَسااؼ،  ُ رَّ

كغ دٓفقغ فؾػظ افغسؼ أحدمهو ُمَؽّقن زمـل، مهو  أّول افّؾْقِؾ. -2  افظؾؿي -1 :ُمَؽقِّ
                                       

 (.5/167ؾجقهري )ن ف ش( )فافصحوح،  (1)
 (.26/249)ؾزبقدي )غ س  ( فتوج افعروس،  (2)
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 : ويف معجؿ مؼويقس افؾغي .(1)«أول طؾؿي افؾقؾ : افغسؼ»:  وجوء يف تػسره يف افصحوح

هاق َأول  [78 :اإلَساء] ﴾ڦ  ڄ  ڄ ﴿: وؿول افػراء يف ؿقفف تعوػ». (2)«افظؾؿي : افَغَسؼ»

ي أول ر افغساؼ بظؾؿاآّصؽ بلن ماـ ؾسا .(3)«َؽَسُؼ افؾقؾ طؾؿتف : طؾؿتف. و)ؿول( إخػش

   افؾقؾ أـثر دؿي ممـ اـتػك يف تػسره بوفظؾؿي.

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 + أول افؾقؾ     افظؾؿي    + افغسؼ 

 األلفاظ ادلقيدة آبخر الليل ا:اثلثً 
  ( افغؾس(ومـ تؾؽ إفػوظ 

 )غ ل س( الغالاُس  
ـايً »:  ؿول يف تػسرهو اَبوحُطْؾَؿاُي آخار افؾَّ  : افَغَؾُس، ُ َرَّ ًْ بَضاْقِء افصَّ  .(4)«ْقاؾ إِذا اْخَتَؾطا

كاوت فػاظ افغؾاس،  وؿاد  ؾودصـِّػ هـو كّص ظذ أن زمـ آخر افؾقؾ  ُمَؽاّقن أشاوٌد ماـ ُمَؽقِّ

طاالم  : افغؾاس»ؾؼول اخلؾقؾ باـ أدمحاد  ،كص ظذ هذا ادَُؽّقن فؾػظ افغؾس ظدٌد مـ افؾغقيغ

إذا  و،ؽؾَّس افؼقُم تغؾقًسا : ل طؾؿي افؾقؾ. ويؼولبوؿ : افَغَؾس» :وؿول ابـ دريد .(5)«آخر افؾقؾ

:  وؿاول اجلاقهري .(7)«افغؾس افظالم مـ آخر افؾقاؾ» : وؿول افؾقٌ .(6)«شوروا يف آخر افؾقؾ

افغااغ وافااالم وافسااغ، ـؾؿااٌي » :ويف معجااؿ مؼاويقس افؾغااي .(8)طؾؿااي آخاار افؾقااؾ : افغؾاس»

                                       
 (.6/231)ؾجقهري )غ س  ( فافصحوح،  (1)

 (.4/425)بـ ؾورس )غ س  ( ٓمعجؿ مؼويقس افؾغي،  (2)

 (.11/288)بـ مـظقر )غ س  ( ٓفسون افعرب،  (3)

 (.16/311ؾزبقدي )غ ل س( )فتوج افعروس،  (4)

 (.8/215ؾخؾقؾ بـ أدمحد )غ ل س( )فافعغ،  (5)

 (.2/396بـ دريد )س غ ل( )ٓمجفرة افؾغي،  (6)

 (. 8/69ألزهري )غ ل س( )فهتذيى افؾغي،  (7)

 (.5/98ؾجقهري )غ ل س( )فافصحوح،   (8)
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ٔٚ 

 

 : ويف معجؿ مؼويقس افؾغي .(1)«أول طؾؿي افؾقؾ : افغسؼ»:  وجوء يف تػسره يف افصحوح

هاق َأول  [78 :اإلَساء] ﴾ڦ  ڄ  ڄ ﴿: وؿول افػراء يف ؿقفف تعوػ». (2)«افظؾؿي : افَغَسؼ»

ي أول ر افغساؼ بظؾؿاآّصؽ بلن ماـ ؾسا .(3)«َؽَسُؼ افؾقؾ طؾؿتف : طؾؿتف. و)ؿول( إخػش

   افؾقؾ أـثر دؿي ممـ اـتػك يف تػسره بوفظؾؿي.

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 + أول افؾقؾ     افظؾؿي    + افغسؼ 

 األلفاظ ادلقيدة آبخر الليل ا:اثلثً 
  ( افغؾس(ومـ تؾؽ إفػوظ 

 )غ ل س( الغالاُس  
ـايً »:  ؿول يف تػسرهو اَبوحُطْؾَؿاُي آخار افؾَّ  : افَغَؾُس، ُ َرَّ ًْ بَضاْقِء افصَّ  .(4)«ْقاؾ إِذا اْخَتَؾطا

كاوت فػاظ افغؾاس،  وؿاد  ؾودصـِّػ هـو كّص ظذ أن زمـ آخر افؾقؾ  ُمَؽاّقن أشاوٌد ماـ ُمَؽقِّ

طاالم  : افغؾاس»ؾؼول اخلؾقؾ باـ أدمحاد  ،كص ظذ هذا ادَُؽّقن فؾػظ افغؾس ظدٌد مـ افؾغقيغ

إذا  و،ؽؾَّس افؼقُم تغؾقًسا : ل طؾؿي افؾقؾ. ويؼولبوؿ : افَغَؾس» :وؿول ابـ دريد .(5)«آخر افؾقؾ

:  وؿاول اجلاقهري .(7)«افغؾس افظالم مـ آخر افؾقاؾ» : وؿول افؾقٌ .(6)«شوروا يف آخر افؾقؾ

افغااغ وافااالم وافسااغ، ـؾؿااٌي » :ويف معجااؿ مؼاويقس افؾغااي .(8)طؾؿااي آخاار افؾقااؾ : افغؾاس»

                                       
 (.6/231)ؾجقهري )غ س  ( فافصحوح،  (1)

 (.4/425)بـ ؾورس )غ س  ( ٓمعجؿ مؼويقس افؾغي،  (2)

 (.11/288)بـ مـظقر )غ س  ( ٓفسون افعرب،  (3)

 (.16/311ؾزبقدي )غ ل س( )فتوج افعروس،  (4)

 (.8/215ؾخؾقؾ بـ أدمحد )غ ل س( )فافعغ،  (5)

 (.2/396بـ دريد )س غ ل( )ٓمجفرة افؾغي،  (6)

 (. 8/69ألزهري )غ ل س( )فهتذيى افؾغي،  (7)

 (.5/98ؾجقهري )غ ل س( )فافصحوح،   (8)
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ٔٛ 

 

  .(1)«واحدة، وهق افَغَؾس، وذفؽ طالُم آخِر افؾَّقؾ

وكسااتطقع أن كجعااؾ هااذا افتػساار افااذي أورده ادصااـػ وافؾغقيااقن فؾػااظ )افغؾااس( يف 

كوت دٓفقي ـام يع   : صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 + افظؾؿي     + آخر افؾقؾ افغؾس

 األلفاظ ادلقيدة ابلنهار مطلقا ا:رابعً 
 )افتلويى( : ومـ تؾؽ إفػوظ

 )أ و ب( التأويب 
ْقاِؾ، ُيَؼاوُل »: ؿول ؾقف ؾِّاف إِػ افؾَّ ـُ َب افَؼاْقُم َتْلِويًبا : افتَّْلِويُى ظـَْد افعَرِب َشْرُ افـََّفوِر  َأْي  و،َأوَّ

كً  .(2)«َشوُروا بوفـَّفورِ  كوت فػظ افتلويى.أشوشقًّ و ؾؼد جعؾ ادصـػ زمـ افـفور ُمَؽقِّ  و مـ ُمَؽقِّ

أن يسر افـفور  : افتْلويى»:  ، جوء يف  هتذيى افؾغيوؿد ذـر هذا ادَُؽّقن ظدد مـ افؾغقيغ

ويف  .(4)«أن تساار افـفااور أمجااع وتـاازل افؾقااؾ : افتلويااى»:  ويف افصااحوح .(3)«ويـاازل افؾقااؾ

 : وؿااول افثعااوفبل .(5)«افتلِويااى أن تسااَر افـفااور وتـاازل افؾقااَؾ :  ؿااول أبااق ظبقااد»:  ادخصااص

افتَّْلِوياُى َأن َيِساَر افـفاوَر َأمجاع و» : يف فسون افعربو .(6)«افتلويى شر افـفور ٓ تعريٍ ؾقف»

 .(7)«وَيـِْزَل افؾقؾ

كوت دٓفقي ـام يع   : ويؿؽـ جعؾ تػسر افؾغقيغ فؾػظ افتلويى يف صقرة ُمَؽقِّ

                                       
 (.4/391)بـ ؾورس ٓمعجؿ مؼويقس افؾغي،   (1)
 (.2/37) (أ و ب)ؾزبقدي فتوج افعروس،  (2)
 (.15/436) (آب)ألزهري فهتذيى افؾغي،  (3)
 (.1/219) (أ و ب)ؾجقهري، فافصحوح،   (4)
 (.2/191) (أ و ب)بـ شقدة ٓادخصص،  (5)
 (.1/266)ؾثعوفبل فؾؼف افؾغي،  (6)
 (.1/217) (أ و ب)بـ مـظقر ٓفسون افعرب،  (7)

 هٖٚٗٔذو احلجة         (    ٕالعدد )             رللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمًن سطام بن عبد العزيز

ٜٔ 

 

 أبول النهاراأللفاظ ادلقيدة  ا:خامسً 
ْبحي(  : ومـ تؾؽ إفػوظ  )افغداء، افصُّ

  : ( الغاداءُ )غ د و
َل  -ـَسااحوٍب  -افَغااداُء »:  ؿااول افزبقاادي يف تػسااره ااَؾ َأوَّ ـَ ى َأ َضعااوُم افُغااْدَوِة ... وَتَغاادَّ

ًكاو زمـقًّا .(1)«افـَّفورِ  كاوت افدٓفقاي فؾػاظ )افغاداء( ُمَؽقِّ و هاق ؾؼد ذـر افزبقدي هـو أن مـ ادَُؽقِّ

ماو يمـاؾ ماـ  : افغاداء»: أول افـفور، وؿد ُذـر هذا ادَُؽّقن يف ظدد مـ ادعوجؿ، جوء يف افعغ

و ل يف افؽؾقاوت مؾؿًحاوأضاوف أباق افبؼاوء احلساقـ .(3)ومثؾف يف هتذيى افؾغاي .(2)«أول افـفور

َمـ وهنويتاف،  ؿا :وهق ؿقفف و،و دؿقؼً دٓفقًّ  َد بدايي افازَّ َبع. وـذفؽ حدَّ افغاداء ماو يمـاؾ » :ولفؾشِّ

َبع بغ افػجر وافزوال  .(4)«فؾشِّ

كاوت  كوت افتل ذـرهو افؾغقيقن فؾػظ افغداء يف صقرة ُمَؽقِّ وكستطقع أن كجعؾ تؾؽ ادَُؽقِّ

 : دٓفقي ـام يع

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
بع  + أول افـفور + إػ افزوال  افغداء  + افطعوم    + يمـؾ فؾشِّ

 لص بحة )ص ب ح( ا 
ااؿِّ »:  ؿااول افزبقاادي يف تػسااره ااْبَحي بوفضَّ َل  : افصُّ َكااْقُم افَغااَداِة، وُيْػااَتت ...وهاال افـَّااقُم َأوَّ

                                       
 (.39/148) (د و غ)ؾزبقدي فتوج افعروس،  (1)
   (.8/316) (غ د و)ؾخؾقؾ بـ أدمحد فافعغ،  (2)
  (.8/156) (غ د و)ألزهري فهتذيى افؾغي،  (3)
 (.1/1158)ؾصؾ افغغ( )افبؼوء احلسقـل  يبٕافؽؾقوت،  (4)

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 + افسر   + ـؾ افـفور + افـزول يف افؾقؾ افتلويى



353

 هٖٚٗٔذو احلجة         (    ٕالعدد )             رللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمًن سطام بن عبد العزيز

ٜٔ 

 

 أبول النهاراأللفاظ ادلقيدة  ا:خامسً 
ْبحي(  : ومـ تؾؽ إفػوظ  )افغداء، افصُّ

  : ( الغاداءُ )غ د و
َل  -ـَسااحوٍب  -افَغااداُء »:  ؿااول افزبقاادي يف تػسااره ااَؾ َأوَّ ـَ ى َأ َضعااوُم افُغااْدَوِة ... وَتَغاادَّ

ًكاو زمـقًّا .(1)«افـَّفورِ  كاوت افدٓفقاي فؾػاظ )افغاداء( ُمَؽقِّ و هاق ؾؼد ذـر افزبقدي هـو أن مـ ادَُؽقِّ

ماو يمـاؾ ماـ  : افغاداء»: أول افـفور، وؿد ُذـر هذا ادَُؽّقن يف ظدد مـ ادعوجؿ، جوء يف افعغ

و ل يف افؽؾقاوت مؾؿًحاوأضاوف أباق افبؼاوء احلساقـ .(3)ومثؾف يف هتذيى افؾغاي .(2)«أول افـفور

َمـ وهنويتاف،  ؿا :وهق ؿقفف و،و دؿقؼً دٓفقًّ  َد بدايي افازَّ َبع. وـذفؽ حدَّ افغاداء ماو يمـاؾ » :ولفؾشِّ

َبع بغ افػجر وافزوال  .(4)«فؾشِّ

كاوت  كوت افتل ذـرهو افؾغقيقن فؾػظ افغداء يف صقرة ُمَؽقِّ وكستطقع أن كجعؾ تؾؽ ادَُؽقِّ

 : دٓفقي ـام يع

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
بع  + أول افـفور + إػ افزوال  افغداء  + افطعوم    + يمـؾ فؾشِّ

 لص بحة )ص ب ح( ا 
ااؿِّ »:  ؿااول افزبقاادي يف تػسااره ااْبَحي بوفضَّ َل  : افصُّ َكااْقُم افَغااَداِة، وُيْػااَتت ...وهاال افـَّااقُم َأوَّ

                                       
 (.39/148) (د و غ)ؾزبقدي فتوج افعروس،  (1)
   (.8/316) (غ د و)ؾخؾقؾ بـ أدمحد فافعغ،  (2)
  (.8/156) (غ د و)ألزهري فهتذيى افؾغي،  (3)
 (.1/1158)ؾصؾ افغغ( )افبؼوء احلسقـل  يبٕافؽؾقوت،  (4)

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 + افسر   + ـؾ افـفور + افـزول يف افؾقؾ افتلويى
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ٕٓ 

 

اْبَحيؾوفزبقدي هـو ذـر أن مـ ادؽقكوت افدٓفقي فؾػاظ  .(1)«افـََّفور ًكاو زمـقًّاو هاق أول  افصُّ مؽقِّ
ُؾااالٌن يـااوُم افَصااْبَحَي » : صااحوحافـفااور. وؿااد ذـاار ذفااؽ ادَُؽااّقن بعااض افؾغااقيغ جااوء يف اف

ْبحي وهل افـقم َأّول افـفور» :ويف فسون افعرب .(2)«وافُصْبَحَي، أي َيـوُم حغ ُيْصبِت    .(3)«افصُّ
كاوت  وكستطقع أن كجعؾ افتػسر افاذي أورده ادصاـػ فؾػاظ )افصابحي( يف صاقرة ُمَؽقِّ

  : دٓفقي ـام يع

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 + افـقم   + أّول افـفور افصبحي

 األلفاظ ادلقيدة بوسط النهار  ا:سادسً 
 افَؼْقؾ(      ( و ))افؼقؾقفي:  ومـ تؾؽ إفػوظ

 ( القيلولة )ؽ ي ل
ؾوفزبقادي ذـار  .(4)«افَؼْقؾقَفاي ...وهال افـَّاقُم يف كصاِػ افـفاورِ »: ؿول افزبقدي يف تػساره

كغ دٓفقغ فؾػظ افؼقؾقفي أحد كصاػ افـفاور. وؿاد  -2افـاقم  -1 :مهو ُمَؽّقن زمـل، مهاوُمَؽقِّ
كغ ظدد مـ افؾغقيغ، جوء يف   .(5)«َكقَماُي كصاػ افـفاور : افَؼقؾقفي»:  هتذيى افؾغيذـر هذيـ ادَُؽقِّ

 و،افؼقؾقفي أيًضا»:  افصحوحوجوء يف  .(6)«َكْقُم كِْصِػ افـَّفور : وافَؼْقُؾْقَفيُ » :ادحقط يف افؾغيويف 
افـقم يف إوؿوت ظوم، وافؼقؾقفي كصاػ »: ويف ؾؼف افؾغي فؾثعوفبل .(7)«ـقم يف افظفرةوهك اف

 .(8)«افـفور خوصي

                                       
 (.6/518) (ص ب ح )ؾزبقدي فتوج افعروس،  (1)
 (.1/378) (ص ب ح)ؾجقهري فافصحوح، ( 2)
 (.2/512) (ص ب ح)مـظقر بـ ٓفسون افعرب، ( 3)
 (.31/314) (  ي ل)ؾزبقدي فتوج افعروس،  (4)
 (.9/232) (  ي ل)ألزهري فهتذيى افؾغي،  (5)
 (.1/511) (  ي ل)ؾصوحى بـ ظبود فادحقط يف افؾغي، (6)
 (.7/119) (  ي ل)ؾجقهري فافصحوح، ( 7)
 (.1/213) (  ي ل)ؾثعوفبل فؾؼف افؾغي،  (8)
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ٕٔ 

 

كوت دٓفقي ـام يع   : ويؿؽـ جعؾ تػسر افؾغقيغ فؾػظ افؼقؾقفي يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 + افـقم       + يف كصػ افـفور افؼقؾقفي

 ْيل    )ؽ ي ل( القا 
ؾوفزبقادي هـاو ذـار أن ماـ  .(1)«ُذُب كِصاِػ افـفاورِ :  افَؼْقاؾ»:  ؿول افزبقدي يف تػساره

و هق كصػ افـفور. وؿد ذـر هاذا ادَُؽاّقن ظادد ماـ افؾغاقيغ. زمـقًّ و مؽقكوت فػظ افَؼْقؾ مؽقكً 

مجفارة  وجاوء يف .(2)«ذب كصػ افـفور وهل افؼوئؾايو وافَؼْقؾ أيًض »:  جوء يف إصالح ادـطؼ

ذب :  افؼقاؾ» : ويف افصاحوح .(3)«ذب كصػ افـفور أو كقم كصػ افـفاور :افَؼْقؾ» :افؾغي

 .(4)«ؿقََّؾف ؾتؼقَّؾ، أْي شؼوه كصػ افـفور ؾؼب : كصػ افـفور. يؼول

  : ويؿؽـ جعؾ ذفؽ يف صقرة مؽقكوت دٓفقي ظذ افـحق أيت

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 +  كصػ افـفور + افؼب   افَؼْقؾ

 األلفاظ ادلقيدة آبخر النهار ا:سابعً 
 ()ادَُعؼِّى :ومـ تؾؽ إفػوظ

 )ع ؽ ب( ادلُعاقِّب 
ًبا»:  ؿول افزبقادي يف تػساره ؾجعاؾ فؾػاظ )ادعؼاى(  .(5)«َأي يف آخار افـََّفاور و،َجاوَء ُمَعؼِّ

ًكو زمـقًّو هق آخر افـفور. وؿد ذـ :  ، جاوء يف إصاالح ادـطاؼغقيغر هذا ادَُؽّقن ظدد مـ افؾُمَؽقِّ

                                       
 (.31/315) (  ي ل)زبقدي ؾفتوج افعروس،  (1)
 (.1/6)بـ افسؽقً،  ٓإصالح ادـطؼ،  (2)
 (.4/8) (  ل ي)بـ دريد ٓمجفرة افؾغي،  (3)
 (.7/119) (ؾجقهري )  ي لفافصحوح،  (4)
 (.3/418) (ع   ب)ؾزبقدي فتوج افعروس،  (5)
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ٕٔ 

 

كوت دٓفقي ـام يع   : ويؿؽـ جعؾ تػسر افؾغقيغ فؾػظ افؼقؾقفي يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 + افـقم       + يف كصػ افـفور افؼقؾقفي

 ْيل    )ؽ ي ل( القا 
ؾوفزبقادي هـاو ذـار أن ماـ  .(1)«ُذُب كِصاِػ افـفاورِ :  افَؼْقاؾ»:  ؿول افزبقدي يف تػساره

و هق كصػ افـفور. وؿد ذـر هاذا ادَُؽاّقن ظادد ماـ افؾغاقيغ. زمـقًّ و مؽقكوت فػظ افَؼْقؾ مؽقكً 

مجفارة  وجاوء يف .(2)«ذب كصػ افـفور وهل افؼوئؾايو وافَؼْقؾ أيًض »:  جوء يف إصالح ادـطؼ

ذب :  افؼقاؾ» : ويف افصاحوح .(3)«ذب كصػ افـفور أو كقم كصػ افـفاور :افَؼْقؾ» :افؾغي

 .(4)«ؿقََّؾف ؾتؼقَّؾ، أْي شؼوه كصػ افـفور ؾؼب : كصػ افـفور. يؼول

  : ويؿؽـ جعؾ ذفؽ يف صقرة مؽقكوت دٓفقي ظذ افـحق أيت

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 +  كصػ افـفور + افؼب   افَؼْقؾ

 األلفاظ ادلقيدة آبخر النهار ا:سابعً 
 ()ادَُعؼِّى :ومـ تؾؽ إفػوظ

 )ع ؽ ب( ادلُعاقِّب 
ًبا»:  ؿول افزبقادي يف تػساره ؾجعاؾ فؾػاظ )ادعؼاى(  .(5)«َأي يف آخار افـََّفاور و،َجاوَء ُمَعؼِّ

ًكو زمـقًّو هق آخر افـفور. وؿد ذـ :  ، جاوء يف إصاالح ادـطاؼغقيغر هذا ادَُؽّقن ظدد مـ افؾُمَؽقِّ

                                       
 (.31/315) (  ي ل)زبقدي ؾفتوج افعروس،  (1)
 (.1/6)بـ افسؽقً،  ٓإصالح ادـطؼ،  (2)
 (.4/8) (  ل ي)بـ دريد ٓمجفرة افؾغي،  (3)
 (.7/119) (ؾجقهري )  ي لفافصحوح،  (4)
 (.3/418) (ع   ب)ؾزبقدي فتوج افعروس،  (5)
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ٕٕ 

 

 .(3)، وـذفؽ يف فسون افعرب(2)ومثؾف يف هتذيى افؾغي .(1)«جوء آخر افـفورو جوء ؾالن معؼبً »

كوت دٓفقي ظذ افـحق أيت   : ويؿؽـ جعؾ ذفؽ يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 +ادجلء        + آخر افـفور ادعّؼى

 ادلقيدة  بيوم وليلة  األلفاظ ا:اثمنً 
 )افقزمي(:  ومـ تؾؽ إفػوظ

 )و ز م( الواْزماة 
َؾي  افقاحادة يف افقاقم إػ مثؾفاو ماـ َؽاٍد،  يؼاول : افَقْزَمي»: ؿول افزبقدي يف تػسرهو ـْ  : إ

ؾوفزبقادي هـاو جعاؾ ماـ  .(4)«هق يلـؾ َوْزَمًي، وَبْزَمًي، إذا ـاون يلـاُؾ وجباًي يف افقاقم وافؾقؾاي

كً ادُؽَ  كوت افدٓفقي فؾػظ افقزمي ُمَؽقِّ و هق ياقم وفقؾاي. وؿاد ذـار هاذا ادَُؽاّقن ظادد ماـ زمـقًّ و قِّ

ويف  .(5)«إـؾاي ماـ افقاقم إػ مثؾفاو ماـ افغاد مارة : افقزمي» :افؾغقيغ، ؿول اخلؾقؾ بـ أدمحد

ؿاول » : وجاوء يف ادخصاص .(6)«إـؾي يف افققم إػ مثؾفو مـ افغاد : وافقزمي»: هتذيى افؾغي

ةً  : أبق ظبقد ْقؾي إذا َأـَؾ يف افققم َمرَّ ـُؾ َوْزمًي يف افققم وافؾَّ  .(7)«ؿقؾ إكام َيْل

كوت دٓفقي ـام يع كوت افتل ذـرهو افؾغقيقن يف صقرة ُمَؽقِّ   : ويؿؽـ أن كضع تؾؽ ادَُؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 ؾقؾي+ إـؾ   + مرة واحدة   + يف افققم واف افقزمي

                                       
 (.1/156) بـ افسؽقًٓإصالح ادـطؼ،  (1)
 (.1/184) (ع   ب)ألزهري ف هتذيى افؾغي، (2)
 (.1/611) (ع   ب)بـ مـظقر ٓ فسون افعرب، (3)
 (.34/42) (و ز ن)ؾزبقدي فتوج افعروس،  (4)
 (.14/213) (و ز م)بـ أدمحد  ؾخؾقؾفافعغ،  (5)
 (.13/185)  (و ز م)ألزهري فهتذيى افؾغي،  (6)
 (.1/446)  (و ز م)بـ شقده ٓادخصص،  (7)

 هٖٚٗٔذو احلجة         (    ٕالعدد )             رللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمًن سطام بن عبد العزيز

ٕٖ 

 

 األلفاظ ادلقيدة ابلشهر أو جبزء منه    ا:اتسعً 
 ومـ تؾؽ إفػوظ )اهلالل(

 )ه ل ل( اذلالل 
اُف يف افّثوفَِثاي »:  ؿول افزبقدي ًٓ اْباـ َفْقَؾَتاْغ َؾنِكَّ ك ِهااَل َثر َأْن ُيَساؿَّ ـْ افَّذي ِظـِْدي َوَمو َظَؾْقِف إَ

ًٓ  :اهلَْقااَثؿ َيَتَبااغَّ َضااْقُؤُه. ويف افتَّْفااذيى َظااـ َأيب ااْفِر ِهااال ك افَؼَؿااُر فَِؾْقَؾَتااْغ مااـ َأّوِل افشَّ  ،ُيَسااؿَّ

ً  وظِ  ًٓ  : يـشااريـ وَفْقَؾاَي َشاْبٍع وظِ شااروفَِؾْقَؾَتْغِ مـ آخِره َفْقَؾَي ِش ويف َؽاْرِ ذفِاَؽ َؿَؿاٌر.  ،ِهاال

ك مو َبْغَ ذفؽ َؿَؿراً  :َوَكصُّ افتَّْفِذيى ام ؿوفاف أو كؼؾاف ؾّصاؾ يف دٓفاي ؾوفزبقدي هـو ب .(1)«وُيَسؿَّ

كوتف افدٓفقي، ؾاوهلالل مؼّقاد بالول فقؾتاغ ماـ أول  َمـ ُمَؽّقن مـ ُمَؽقِّ فػظ اهلالل وذـر أن افزَّ

يـ وَفْقَؾَي َشْبٍع وظِ  ً  وِظْؼِ كاوت شارافشفر وفَِؾْقَؾَتْغِ مـ آخِره َفْقَؾَي ِش يـ. وؿاد ذـار هاذه ادَُؽقِّ

مـقي بعض افؾغقيغ،   .(2)«اهلالل أول فقؾاي وافثوكقاي وافثوفثاي، ثاؿ هاق ؿؿار» :ؿول اجلقهريافزَّ

ُل مو ُيَرى افَؼؿُر ؾفق اهِلاَلل َفْقَؾَي هَيِؾُّ ثؿ يؽاقن »: وؿول ابـ شقده يف ادخصص ابـ افسؽقً أوَّ

ًٓ  :ـذفؽ فؾقؾي وفؾقؾتغ وفثالث ؿول أبق إشحؼ ك ِهاَل ك َؿَؿراً  ُيَسؿَّ    .(3)«ثالَث فقوٍل ثؿ ُيَسؿَّ

كوت دٓفقي ـام يعفؾػظ اهلالل ويؿؽـ جعؾ تػسر افؾغقيغ    : يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
ْفِر وفَِؾْقَؾَتْغِ مـ آخِره  + + افؼؿر  اهلالل  فَِؾْقَؾَتْغ ) فثالث ( مـ َأّوِل افشَّ

 األلفاظ ادلقيدة أبول الشهر  ا:عاشرً 
 ر(ومـ تؾؽ إفػوظ )افُغرَ 

 )غ ر ر( الُغرار 
ة ـؾِ  : ؿول اجلقهري»:  ؿول افزبقدي يف تػسر هذا افؾػظ ُفف. فؽـَّاف ؿاول بانِْثر  : ْرءٍ  ُؽرَّ َأوَّ

ْفر. وـذا ؿثالُث فقول مـ أو : وافُغَرر هذا يٌت يف ظادم  ه مـ َأْهِؾ افؾَُّغي. ول ؽرل افشَّ وهق رَصِ
                                       

 (.13/464)ل ل(  اه)ؾزبقدي  فتوج افعروس،  (1)
 (.7/153)ل ل(   اه)ؾجقهري  فافصحوح،  (2)
 (.2/376)بـ شقده ٓادخصص،  (3)
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ٕٖ 

 

 األلفاظ ادلقيدة ابلشهر أو جبزء منه    ا:اتسعً 
 ومـ تؾؽ إفػوظ )اهلالل(

 )ه ل ل( اذلالل 
اُف يف افّثوفَِثاي »:  ؿول افزبقدي ًٓ اْباـ َفْقَؾَتاْغ َؾنِكَّ ك ِهااَل َثر َأْن ُيَساؿَّ ـْ افَّذي ِظـِْدي َوَمو َظَؾْقِف إَ

ًٓ  :اهلَْقااَثؿ َيَتَبااغَّ َضااْقُؤُه. ويف افتَّْفااذيى َظااـ َأيب ااْفِر ِهااال ك افَؼَؿااُر فَِؾْقَؾَتااْغ مااـ َأّوِل افشَّ  ،ُيَسااؿَّ

ً  وظِ  ًٓ  : يـشااريـ وَفْقَؾاَي َشاْبٍع وظِ شااروفَِؾْقَؾَتْغِ مـ آخِره َفْقَؾَي ِش ويف َؽاْرِ ذفِاَؽ َؿَؿاٌر.  ،ِهاال

ك مو َبْغَ ذفؽ َؿَؿراً  :َوَكصُّ افتَّْفِذيى ام ؿوفاف أو كؼؾاف ؾّصاؾ يف دٓفاي ؾوفزبقدي هـو ب .(1)«وُيَسؿَّ

كوتف افدٓفقي، ؾاوهلالل مؼّقاد بالول فقؾتاغ ماـ أول  َمـ ُمَؽّقن مـ ُمَؽقِّ فػظ اهلالل وذـر أن افزَّ

يـ وَفْقَؾَي َشْبٍع وظِ  ً  وِظْؼِ كاوت شارافشفر وفَِؾْقَؾَتْغِ مـ آخِره َفْقَؾَي ِش يـ. وؿاد ذـار هاذه ادَُؽقِّ

مـقي بعض افؾغقيغ،   .(2)«اهلالل أول فقؾاي وافثوكقاي وافثوفثاي، ثاؿ هاق ؿؿار» :ؿول اجلقهريافزَّ

ُل مو ُيَرى افَؼؿُر ؾفق اهِلاَلل َفْقَؾَي هَيِؾُّ ثؿ يؽاقن »: وؿول ابـ شقده يف ادخصص ابـ افسؽقً أوَّ

ًٓ  :ـذفؽ فؾقؾي وفؾقؾتغ وفثالث ؿول أبق إشحؼ ك ِهاَل ك َؿَؿراً  ُيَسؿَّ    .(3)«ثالَث فقوٍل ثؿ ُيَسؿَّ

كوت دٓفقي ـام يعفؾػظ اهلالل ويؿؽـ جعؾ تػسر افؾغقيغ    : يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
ْفِر وفَِؾْقَؾَتْغِ مـ آخِره  + + افؼؿر  اهلالل  فَِؾْقَؾَتْغ ) فثالث ( مـ َأّوِل افشَّ

 األلفاظ ادلقيدة أبول الشهر  ا:عاشرً 
 ر(ومـ تؾؽ إفػوظ )افُغرَ 

 )غ ر ر( الُغرار 
ة ـؾِ  : ؿول اجلقهري»:  ؿول افزبقدي يف تػسر هذا افؾػظ ُفف. فؽـَّاف ؿاول بانِْثر  : ْرءٍ  ُؽرَّ َأوَّ

ْفر. وـذا ؿثالُث فقول مـ أو : وافُغَرر هذا يٌت يف ظادم  ه مـ َأْهِؾ افؾَُّغي. ول ؽرل افشَّ وهق رَصِ
                                       

 (.13/464)ل ل(  اه)ؾزبقدي  فتوج افعروس،  (1)
 (.7/153)ل ل(   اه)ؾجقهري  فافصحوح،  (2)
 (.2/376)بـ شقده ٓادخصص،  (3)
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ٕٗ 

 

ة بوفؾقؾي إوػاختص ؿقاد دٓفاي فػاظ  -ظاـ ظؾاامء افؾغاي  هـو كؼااًل  -ي ؾوفزبقد .(1)«وص افُغرَّ

افُغَرر بُؿَؽّقن زمـل هق أول ثالث فقول مـ افشافر. وؿاد ذـار ذفاؽ اخلؾقاؾ باـ أدمحاد ؿاول يف 

 .(2)«وافُغَرر ثالثي أيوم مـ أول افشفر»: افعغ

  : ويؿؽـ جعؾ تػسر فػظ افُغَرر يف صقرة مؽقكوت دٓفقي ـام يع

 لدَلليةالػُمكاوِّانت ا اللفظ
 َأّول ـؾ صفر ++ افثالث افؾقويل    افُغَرر

 األلفاظ ادلقيدة  آبخر الشهر  : احلادي عشر
 ( )اإِلْزمقؿ : ومـ تؾؽ إفػوظ

 ) ز م م ( اإِلْزميم 
 .(3)«اهلااالل إذا َدّ  يف آخاار افشاافر واشااتؼقس : اإِلْزمااقؿ»:  ؿااول افزبقاادي يف تػسااره

ًكو زمـقًّو هاق آخار افشافر. وؿاد  اإِلْزمقؿافدٓفقي فؾػظ  ؾوفزبقدي هـو ذـر أن مـ ادؽقكوت مؽقِّ

 .(4)«اهلالل إذا َدّ  يف آخر افشافر : واإِلْزمقؿ»: ؿول إزهري ذـر هذا ادَُؽّقن ظدد مـ افؾغقيغ،

   .(5)«فقؾي مـ فقويل ادحو  واهلالل آخر افشفر :اإلزمقؿ بوفؽّس» :وؿول افػروز أبودي

كوت دٓفقي ـام يع  فؾػظ اإلزمقؿؾغقيغ ويؿؽـ جعؾ تػسر اف   : يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 إذا َدّ  يف آخر افشفراهلالل   +   +  اإلزمقؿ

                                       
 (.13/222)ؾزبقدي )غ ر ر( فتوج افعروس،  (1)

 (.8/148)ؾخؾقؾ بـ أدمحد )غ ر ر(  فافعغ،  (2)

 (.32/331)ؾزبقدي )ز م م( فتوج افعروس،   (3)

 (.4/352)ألزهري )ز م( فهتذيى افؾغي،   (4)

 (.6/249)ؾػروز آبودي )ز ج م( فادحقط، افؼومقس  (5)

 هٖٚٗٔذو احلجة         (    ٕالعدد )             رللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمًن سطام بن عبد العزيز

ٕ٘ 

 

 أبول السنة  األلفاظ ادلقيدة :الثاين عشر
( : ومـ تؾؽ إفػوظ  )افقشؿلُّ

 مي  ػ)و س م( الوس
ااحوح.   ويف مطااُر افربقااع إول : افَقْشااِؿلُّ »ؿااول افزبقاادي يف تػسااره  ،  ـااذا كااص افصِّ

ل افربقع، : ادُحؽؿ   ا،وهق بعد اخلريػ: ٕكف َيِسُؿ إرض بوفـباوت،  ؾقصار ؾقفاو أثارً  مطُر أوَّ

ـَيِ  كاوت معـاك افقشاؿل  -ظاـ ظؾاامء افؾغاي  -ؾوفزبقدي هـو ذـار  .(1)«يف أول افسَّ أن ماـ ُمَؽقِّ

كً  َمـال  فغقياقن آخارون ؿاول اخلؾقاؾ  و افسـي.و هق أزمـقًّ و ُمَؽقِّ  :  وؿد كصَّ ظذ هذا  ادَُؽاّقن افزَّ

مااـ ادطاار يف أول ا بوفـبااوت ؾقصاار ؾقفااو أثاارً  إرضأول مطاار افسااـي، يسااؿ  : وافقشااؿل»

 ٕكاف َيِساؿ إرض بوفـباوت، و إكام ُشاؿل افقشاؿل ماـ ادطار وْشاِؿقًّ » :ؿول افؾقٌو .(2)«افسـي

 .(3)«افسـييف أول ا ؾقصر ؾقفو أثرً 

كوت دٓفقي ظذ افـحق أيت   : ويؿؽـ جعؾ ذفؽ افتػسر فؾػظ افقشؿل يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 +  ادطر        +  أول افسـي افقْشِؿّل 

 األلفاظ ادلقيدة ابلشتاء  :الثالث عشر
ُسقب) : ومـ تؾؽ إفػوظ  (افشَّ

 )ش س ب( الشَُّسوب  
َصُبقر»:  ديؿول افزبق ـَ ُسقب  َؾاى:  افشَّ َٓ حُتْ اَتوِء ثاؿ  تِل َيُؿقُت َوَفُدَهو يِف افشِّ  .(4)«افـَّوؿي افَّ

ؾوفزبقدي هـو ؿّقد معـك فػظ افشسقب بُؿَؽّقن زمـل هق افشتوء، وؿد ذـر هاذا ادَُؽاّقن بعاض 
  .(5)«ؾىافـوؿي  يؿقت وفدهو يف افشتوء، ثؿ ٓ حت :افشسقب» :افؾغقيغ ؿول افػروز أبودي

                                       
 (.34/48)ؾزبقدي )و س م( فتوج افعروس، ( 1)
 (.14/93)ؾخؾقؾ بـ أدمحد )و س م(  فافعغ،  (2)
 (.13/77)ألزهري )و س م( فهتذيى افؾغي،  (3)
 (.3/127)ؾزبقدي )ش س ب( فتوج افعروس،  (4)
 .(1/271)ؾػروز أبودي )ش س ب( فافؼومقس ادحقط،  (5)
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ٕ٘ 

 

 أبول السنة  األلفاظ ادلقيدة :الثاين عشر
( : ومـ تؾؽ إفػوظ  )افقشؿلُّ

 مي  ػ)و س م( الوس
ااحوح.   ويف مطااُر افربقااع إول : افَقْشااِؿلُّ »ؿااول افزبقاادي يف تػسااره  ،  ـااذا كااص افصِّ

ل افربقع، : ادُحؽؿ   ا،وهق بعد اخلريػ: ٕكف َيِسُؿ إرض بوفـباوت،  ؾقصار ؾقفاو أثارً  مطُر أوَّ

ـَيِ  كاوت معـاك افقشاؿل  -ظاـ ظؾاامء افؾغاي  -ؾوفزبقدي هـو ذـار  .(1)«يف أول افسَّ أن ماـ ُمَؽقِّ

كً  َمـال  فغقياقن آخارون ؿاول اخلؾقاؾ  و افسـي.و هق أزمـقًّ و ُمَؽقِّ  :  وؿد كصَّ ظذ هذا  ادَُؽاّقن افزَّ

مااـ ادطاار يف أول ا بوفـبااوت ؾقصاار ؾقفااو أثاارً  إرضأول مطاار افسااـي، يسااؿ  : وافقشااؿل»

 ٕكاف َيِساؿ إرض بوفـباوت، و إكام ُشاؿل افقشاؿل ماـ ادطار وْشاِؿقًّ » :ؿول افؾقٌو .(2)«افسـي

 .(3)«افسـييف أول ا ؾقصر ؾقفو أثرً 

كوت دٓفقي ظذ افـحق أيت   : ويؿؽـ جعؾ ذفؽ افتػسر فؾػظ افقشؿل يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 +  ادطر        +  أول افسـي افقْشِؿّل 

 األلفاظ ادلقيدة ابلشتاء  :الثالث عشر
ُسقب) : ومـ تؾؽ إفػوظ  (افشَّ

 )ش س ب( الشَُّسوب  
َصُبقر»:  ديؿول افزبق ـَ ُسقب  َؾاى:  افشَّ َٓ حُتْ اَتوِء ثاؿ  تِل َيُؿقُت َوَفُدَهو يِف افشِّ  .(4)«افـَّوؿي افَّ

ؾوفزبقدي هـو ؿّقد معـك فػظ افشسقب بُؿَؽّقن زمـل هق افشتوء، وؿد ذـر هاذا ادَُؽاّقن بعاض 
  .(5)«ؾىافـوؿي  يؿقت وفدهو يف افشتوء، ثؿ ٓ حت :افشسقب» :افؾغقيغ ؿول افػروز أبودي

                                       
 (.34/48)ؾزبقدي )و س م( فتوج افعروس، ( 1)
 (.14/93)ؾخؾقؾ بـ أدمحد )و س م(  فافعغ،  (2)
 (.13/77)ألزهري )و س م( فهتذيى افؾغي،  (3)
 (.3/127)ؾزبقدي )ش س ب( فتوج افعروس،  (4)
 .(1/271)ؾػروز أبودي )ش س ب( فافؼومقس ادحقط،  (5)
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ٕٙ 

 

كوت دٓفقي ظذ افـحق أيت   : ويؿؽـ جعؾ ذفؽ يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
ُسقب َٓ حُتَْؾى افشَّ َتوِء + ثؿ  تِل َيُؿقُت َوَفُدَهو يِف افشِّ  + افـَّوؿي + افَّ

 األلفاظ ادلقيدة ابلصيف   :الرابع عشر
فَ  : ومـ تؾؽ إفػوظ َميِضُّ ُس )افدَّ  ، ادؼالص(، افرَّ

لاُس                   )د ل س( الدَّ
َفُس  اْقِػ » :ذـر افزبقدي أن مـ معوين افدَّ ًُ ُيقِرُ  آِخاَر افصَّ َمـ وهاق  .(1)«افـَّْب ؾجعاؾ افازَّ

افـباوت افاذى  : افدفس»: آخر افصقػ أحد مؽقكوت معـك هذا افؾػظ، وؿد جوء يف افصحوح

َفُس افـبااوت افااذي ُيااقِرُ  يف آخاار »:  بويف فسااون افعاار .(2)«يااقر  يف آخاار افصااقػ افاادَّ

 .(3)«افصقػ

كوت دٓفقي ظذ افـحق أيت   :  وكستطقع أن كجعؾ ذفؽ يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
َفُس  ْقِػ  افدَّ ًُ + ُيقِرُ  آِخَر افصَّ  + افـَّْب

 ( الرَّماِضي  ر م ض)
مَ » :ؿول افزبقدي ايً اافرَّ ـَ اَحوِب وادََطارِ يِضُّ ُ َرَّ ـَ افسَّ ِل  : ،  ِما اْقِػ وَأوَّ ماو ـاوَن يف آِخاِر افصَّ

َمـ وهاق آخار افصاقػ أحاد ادؽقكاوت افدٓفقاي فؾػاظ  .(4)«اخلريػ ؾوفزبقدي هـو ذـر أن افزَّ

، وؿد ذـر هذا ادَُؽاّقن أهاؾ افؾغاي، جاوء يف هتاذيى افؾغاي َميِضُّ يِضُّ ماـ افساحوب اافّرَما»: افرَّ

، وادطر َرمَ ايف آخر افؼقظ وأول اخلريػ: ؾوفسحوب َرَمِض مو ـون  :وادطر . وإكاام ُشاؿل الٌّ يِضٌّ

                                       
 (.16/84)ؾزبقدي )د ل س( فتوج افعروس،  (1)
 (.5/72)ؾجقهري )د ل س( فافصحوح،  (2)
 (.6/86)بـ مـظقر )د ل س( ٓفسون افعرب،  (3)
 (.18/365)ؾزبقدي )ر م ض( فتوج افعروس،  (4)

 هٖٚٗٔذو احلجة         (    ٕالعدد )             رللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمًن سطام بن عبد العزيز

ٕٚ 

 

هووَرَمضقًّ   .(1)«، ٕكف ُيدر  شخقكي افشؿس وحرَّ

كوت دٓفقي ظذ افـحق أيت   : ويؿؽـ جعؾ ذفؽ يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
َميِضُّ  ِل اخلريػ + مـ افسحوب وادطر + مو ـوَن يف افرَّ ْقِػ وَأوَّ  آِخِر افصَّ

 )ؽ ل ص( مقالص   
ًِ افـَّوؿي» ؿول افزبقدي يف معـك ؿؾص قػ : َأْؿَؾَص ًْ يف افصَّ . وَكوَؿٌي ِمْؼالٌص، إِذا ـوَن َشِؿـَ

اْقػ اَم َيُؽقُن ِمـَْفو يف افصَّ ـُ إِكَّ َؿ َمـ )يف افصاقػ(  .(2)«ذفَِؽ افسِّ ؾؼاد ذـار افزبقادي هـاو أن افازَّ

 : ؿاول اباـ إظارايب»ّقكوت معـك فػظ ادؼاالص، وؿاد ذـار هاذا ظادد ماـ افؾغاقيغ أحُد مؽ

يؼاول أؿؾاص  : ؿاول اباـ افساؽقً»و .(3)«ويؼول فؾرجؾ إذا ـون يساؿـ يف افصاقػ مؼاالٌص 

وأؿؾصً افـوؿي، إذا شؿـً يف افصقػ. وكوؿي مؼالص، إذا ـون  و. افبعر، إذا طفر شـومف صقئً 

كوؿاٌي ِمْؼاالص إذا ـاون ِشاَؿـُفو »:  وؿول ابـ شقده .(4)«يف افصقػ ذفؽ افسؿـ إكام يؽقن مـفو

قػ  .(5)«يف افصَّ

كوت دٓفقي ظذ افـحق أيت   : ويؿؽـ جعؾ ذفؽ يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 + افـوؿي  + افتل تسؿـ يف افصقػ  ادؼالص 

 

 

                                       
 (.12/2)ألزهري ) م ر ض( فهتذيى افؾغي،  (1)
 (.18/122)ؾزبقدي )  ل ص( فتوج افعروس،  (2) 
 (.3/155)ألزهري )  ل ص(  فيى افؾغي، هتذ (3) 
 (.5/198)ؾجقهري )  ل ص( فافصحوح،  (4) 
 (.5/92)بـ شقده )  ل ص( ٓادخصص،  (5) 
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ٕٚ 

 

هووَرَمضقًّ   .(1)«، ٕكف ُيدر  شخقكي افشؿس وحرَّ

كوت دٓفقي ظذ افـحق أيت   : ويؿؽـ جعؾ ذفؽ يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
َميِضُّ  ِل اخلريػ + مـ افسحوب وادطر + مو ـوَن يف افرَّ ْقِػ وَأوَّ  آِخِر افصَّ

 )ؽ ل ص( مقالص   
ًِ افـَّوؿي» ؿول افزبقدي يف معـك ؿؾص قػ : َأْؿَؾَص ًْ يف افصَّ . وَكوَؿٌي ِمْؼالٌص، إِذا ـوَن َشِؿـَ

اْقػ اَم َيُؽقُن ِمـَْفو يف افصَّ ـُ إِكَّ َؿ َمـ )يف افصاقػ(  .(2)«ذفَِؽ افسِّ ؾؼاد ذـار افزبقادي هـاو أن افازَّ

 : ؿاول اباـ إظارايب»ّقكوت معـك فػظ ادؼاالص، وؿاد ذـار هاذا ظادد ماـ افؾغاقيغ أحُد مؽ

يؼاول أؿؾاص  : ؿاول اباـ افساؽقً»و .(3)«ويؼول فؾرجؾ إذا ـون يساؿـ يف افصاقػ مؼاالٌص 

وأؿؾصً افـوؿي، إذا شؿـً يف افصقػ. وكوؿي مؼالص، إذا ـون  و. افبعر، إذا طفر شـومف صقئً 

كوؿاٌي ِمْؼاالص إذا ـاون ِشاَؿـُفو »:  وؿول ابـ شقده .(4)«يف افصقػ ذفؽ افسؿـ إكام يؽقن مـفو

قػ  .(5)«يف افصَّ

كوت دٓفقي ظذ افـحق أيت   : ويؿؽـ جعؾ ذفؽ يف صقرة ُمَؽقِّ

 الػُمكاوِّانت الدَللية اللفظ
 + افـوؿي  + افتل تسؿـ يف افصقػ  ادؼالص 

 

 

                                       
 (.12/2)ألزهري ) م ر ض( فهتذيى افؾغي،  (1)
 (.18/122)ؾزبقدي )  ل ص( فتوج افعروس،  (2) 
 (.3/155)ألزهري )  ل ص(  فيى افؾغي، هتذ (3) 
 (.5/198)ؾجقهري )  ل ص( فافصحوح،  (4) 
 (.5/92)بـ شقده )  ل ص( ٓادخصص،  (5) 
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ٕٛ 

 

 اخلامتة
  : النتائج - أ
ًكو مفام يف حتديد معوين ظادد ـبار دؿي افعرب يف -1 َمـ: ؾؼد ـون ُمَؽقِّ  مالحظي ظـك افزَّ

 مـ أفػوظ افؾغي افعربقي.  
َمـ ـون شببً  -2  ماـ ظادد يف افقاحاد قءاافا  أفػاوظ تعاّدد يف -وأحقوكً -و أن اختالف افزَّ

 افؾقاؾ ويف  ،َؿاْقاًل  افـفاور وشاط ويف و،صبقًح  افـفور أول يف يسؿك -مثاًل  - ؾوفؾبـ افدٓٓت:
 ....و ؽبقؿً 
َمـقي فاقس ادؽاقن إشاود فادٓٓت  -3 َمـ افذي ُتؼقَّد بف إفػوظ ؽر افزَّ أن ُمَؽّقن افزَّ

تؾؽ إفػوظ،  ـام أكف فقس مـ ادؽقكوت إشوشقي ادشسـي  افتل ٓبد أن تؽاقن يف ـاؾ فػاظ 
 .مـ أفػوظ احلؼؾ افدٓيل افقاحد، بؾ هق مـ ادؽقكوت افثوكقيي

ًْ ؿقادً  أن -4 مـقي افتل ُجِعَؾا كوت افزَّ  -وتؼريًبا -يف حتدياد معاوين إفػاوظ صاؿؾً ا ادَُؽقِّ
َمـ وحلظوتف.   مجقع  أجزاء افزَّ

َمـ  -5 َمـ: ُؿقِّاَدْت بُؿَؽاّقن افازَّ أن أـثر إفػوظ افعربقي افتل ُؿقِّدت دٓٓهتاو بُؿَؽاّقن افازَّ
 أو بجزء مـف.    و،بوفؾقؾ مطؾؼً 
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 م.   1987 ، بروت، دار افعؾؿ فؾؿاليغ،1

عؾاؿ وت،  دار اف،  بر4طَّور،  طأدمحد ظبد افغػقر ظ : حتؼقؼ ،إشامظقؾ بـ دمحوداجلقهري،   ،الصحاح -8

 م.1987 – اه1417 فؾؿاليغ،

 م.2119 ،  افؼوهرة، ظو  افؽتى،7، أدمحد  تور ظؿر، طعلم الدَللة -9

اإلشااؽـدريي،  ،1كااقر اهلاادى فقصااـ،  ط :، ـؾااقد جرمااون وريؿااقن فقبؾااقن،  ترمجاايعلػم الدَللػػة -11

 .   م2116 ادؽتى اجلومعل احلديٌ،

مـشااقرات  ،  دمشااؼ،1مـؼااقر ظبااداجلؾقؾ،  ط ثػػه يف الػػااث العػر  علػم الدَللػػة أصػوله ومباح -11

 م . 2111احتود ـتوب افعرب، 

،  بااروت، دار افػؽاار 1ط ،، ظصااوم كااقر افااديـعلػػم وئػػائف األصػػوات اللغويػػة الفونولوجيػػا -12

 م.1992افؾبـوين، 

،  1طراهقؿ افسااومرائل، وإباا ،مفاادي ادخزوماال: حتؼقااؼ ،اخلؾقااؾ بااـ أدمحااد  ،افػراهقاادي ،العػػٌن -13

 م.1988 – اه1418ممشسي إظؾؿل فؾؿطبقظوت،   بروت،
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