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بعض أسماء الزمن في المغة العربية
(الساعة واليوم والشهر والسنة)
دراسة لغوية

د /بشير الزروق مازن -كمية العموم الشرعية -جامعة طرابمس

الـممـخص
ٍ
مباشر أو غير
وثيق بحياتنا بشكل
يتناول ىذا البحث بعض أسماء الزمن التي ليا ارتباطٌ
ٌ
فتخيرت منيا ما
مباشر ،ويسمّط الضوء عمييا ،ولكون المجال ال يتيح لي تناول ك ّل أسماء الزمن ّ
السنة) ،وركزت فيو عمى عرض
(الساعة ،واليوم ،والشير ،و ّ
ليا دوران كثير عمى ألسنتنا ،وىي ّ
وجميل داللتيا وبالغتيا ،ثم
المفيوم المعجمي والسياق الداللي لكل اسم منيا مما يكشف دقةَ لفظيا
َ
عرض بعض القضايا النحوية والصرفية التي شاعت في تمك األسماء ،كما احتوى البحث عمى
تبين عدد أسماء الزمن موضوع البحث في القرآن الكريم ،وكمقدمة لمبحث تناولت مفيوم
إحصائية ّ

غف َل عن ذكرىا القدماء والمحدثون لمشيخ
الزمن عند العرب ،كما ضمنت البحث جزًءا من أرجوزة َ

مجردا
لغويا
األيـام والشيور وألقابيا لينظر فييا ًا
ً
شعبان اآلثاري (ت  828ىـ) نظم فييا أسماء ّ
نظر ً

اىتماما ،يقول
تجد من ُيولييا
المسماة ب(المنيج المشيور في تمقيب األيام والشيور) إلبرازىا عمّيا ُ
ّ
ً
في مطمعيا:
األفض ِ
األي ـ ـام والميالي
ال *** ًا
الحمد هلل عمى
شكر مدى ّ
َ
الجمع لمشـ ـ ـيور واألعوام
يا سـ ـ ـائمي تثني ـ ـةَ ّ
األيام *** و َ
مستعينا في كل ذلك بأميات الكتب من المعاجم ِ
قديميا وحديثِيا ،وكتب النحو والصرف وكتب
ً

الحديث ،وبعض الكتب العممية ،وقد اخترت في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يناسب
طبيعة موضوع البحث .
(األيام والمي ـالي والشـ ـيور) ألبي زكريـ ـا الفـراء
والذي َح َممني عمى كتابة ىذا البحث وقوع كتاب ّ
فأحببت أن أكتب بحثًا في المجال نفسو ،وآمل أن
(ت  207ىـ) في يدي واعجابي بو ّأيما إعجاب،
ُ
ولي التوفيق.
أكون قد وفقت إلى ما طمحت إليو في ىذا البحث ،واهلل ّ
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الـمقـدمــة
الحمد هلل رب العالمين عمى واسع فضمو ،وسابغ نعمتو ،والصالة والسالم عمى خاتم النبيين
وصفوة المرسمين ،سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين.

مـفهـوم الـزمـن :
()1
الزمان اسم ِ
لقميل
(الزاي ،والميم ،والنون) أص ٌل و ٌ
ّ
الزمن و ُ
احد يد ّل عمى وقت من الوقت  ،و ُ
ِ
ِ
الشيء :طال
أزمن و ْأزَمان و ْأزِم َنة ،و ْأزَمن
الوقت
ُ
وزمانة ،والجمعُ :
وكثيره ،والفعل :زم َن َي ْزَم ُن َزَمًنا َ
زمنا ،ولقيتوُ ذات ُّ
ميـ ِن :تريد بذلك تراخي الوقت(.)2
عميو ّ
الز ْ
أقام بو ً
الز ُ
من ،و ْأزَم َن بالمكانَ :

مرور الميل
اعمم ّ
أن الزمان ُ
وأشار ابن جني (ت  392ىـ) إلى تعريف اصطالحي لمزمان قال :و ْ

والنيار ،نحو اليوم والميمة والساعة والشير والسنة ( ،)3قال الشاعر:

ِ
الشم ِ
يارىا
الدى ُر إِال لَْيمَةٌ
َىل ْ
ونيارَىا *** وِاال طموعُ ْ
س ثُـ ّم غ ُ
ُ
تبدل الميل والنيار وتعاقب السنين ،ويقاس بأبعاد ووحدات قياسية مصطمح عمييا في السمّم
وىو ّ
()4

السنة ،وغير ذلك) .
الساعة واليوم والشير و ّ
الزمني (كالدقيقة و ّ

تييمن عمى
أن لمزمن قوة قاىرة ْ
قديما ّ
ولمزمن في حياة العرب مكانةُ عظيمةُ ،فقد ّ
ظن العرب ً
ِ
الدىر،
أن الذي أصابو ِفع ُل
الحياة وتيم ُ
يسب ّ
ك الناس ،فكانوا إذا نـزل بأحدىم مكروه ّ
الدىر ،ويعتقد ّ
فكأن ىذا كالمعن لمفاعل ،وال فاعل لكل شيء إال اهلل ،وقد أظير القرآن الكريم ذلك في قولو تعالى:

وت َوَن ْحَيا َو َما ُي ْيمِ ُكَنا إِ اال ال اد ْىُر﴾ ]الجاثية ،[24/وقال الرسول 
﴿ َن ُم ُ

" :ال ُّ
ىر  ،ا
فإن
يسب أحدكم ّ
الد َ

()5
الرب مجازيًّا ،وما ذاك إال ألن لموقت مكانةً عظيمةً
اهلل ىو الدىر"  ،وان كان إطالق ّ
الدىر عمى ّ
ٍ
أكبر من ذلك.
بي و
اإلسالمي؛ فما من تكريم ُيقا ُل في قيمة الوقت ُ
ّ
في التراث العر ّ

واذا كان اإلسالم قد جاء بتصحيح معتقد العرب في ُمسبب األسباب؛ فإنو لم يزد الوقت إال
اما ،فقد أعطى اإلسالم لموقت أىمية كبرى؛ إذ ربط العبادات والمعامالت بالمواقيت،
تعظيما واحتر ً
ً

عم ـ ـرِه في ـ َم أفنـ ـاه؟" (.)6
قرر في تعاليمو ّ
أن ّأول ما ُيسأ ُل عنو المسمم في آخرتو" :عن ْ
وكذلك ّ
وردت ألفاظٌ دالّة عمى
الزمان في القرآن الكريم بحروفو وبنيتو ،واّنما
ولم َي ْ
رد مصطمح الزمن أو ّ
ْ
الزمن منيا الوقت والحين والدىر ،كقولو تعالىَ ﴿ :ى ْل أَتَى َعمَى ِْ
اإل ْن َس ِ
ين ِم َن ال اد ْى ِر لَ ْم َي ُك ْن
ان ِح ٌ

ور﴾
َش ْيًئا َم ْذ ُك ًا

]اإلنسان[1/

.
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(الســـاعـــة):
ت اإلب َل
أس ْع ُ
ومضيو ،من ذلك الساعة ،ويقالَ :
(السين والواو والعين) ،يد ّل عمى استمرار الشيء ُ

()7
مس َياع :وىي التي تذىب في المرعى،
تمر عمى وجييا  ،وناقة ْ
َ
إساعة ،وذلك إذا أىممتيا حتى ّ
جرى عمى األرض ،وجاءنا بعد َس ْوٍع من الميل وبعد ُسواع أَي :بعد َى ْد ٍء منو أَو َب ْع َد
و ْان َسـاع الماءَ :

ساعة

()8

.

ِ
الب ْعد ،قال
اعا :استأجره الساعة أو عاممو بيا. ،وال اساعُ وال اساعة :المشقةُ و ُ
وس َاوعوُ ُمساوعةً وس َو ً
َ
ابيـة :أيـ ـن منزلك؟ فقالت:
رج ٌل ألعر ّ
ان فساعة *** وأما عمى ِذي ح ٍ
سير
َ َ
ّ َ
أما َعمى ْ
كسالن و ٍ َ
ّ
اجة فََي ُ

()9

الس َوعاء
يسمى عندنا ُّ
الس َ
وعاء ،وفي الحديث :في ُ
وقال أبو عبيدة لرؤبة :ما الودي؟ فقال ّ
()10
اع :اسم ٍ
صنم كان ليَ َمذان؛ وقيل :كان لقوم نوح -عميو السالم-
وس َو ٍ
الوضوء ّ .
فسر بالمذي ُ .
()11
وق َوَن ْس ًار﴾ ]نوح.[23/
اعا وال َي ُغ َ
وث َوَي ُع َ
 .قال تعالىَ ﴿ :والَ تَ َذ ُران َوًّدا َوال ُس َو ً
الساعة في المغة عمى معنيين:
وتطمق ّ
اع ،والميل
أحدىما :جزء من أربعة وعشرين جزء ىي مجموع اليوم ،والجمع :ساعات و َسو ٍ

والنيار إذا اعتدال فك ّل واحد منيما تنثا عشرة ساعة ،والثاني :أن تكون عبارة عن جزء قميل من

قميال منو ( .)12قال الشاعر:
النيار أو الميل ،يقال:
النيار ،أي :وقتًا ً
جمست َ
عندك َساعة ِمن ّ
ّ
ُ
()13
ِ
ىر أَو َذ ار
َحد َ
ث َ
ـاعةً َوتَيَـ اج ـ ار *** َولُوما َعمى ما أ َ
ـمي ُغ ّ
ضا س َ
الد ُ
َخمي ـ ّ
نفسيا ،أو الوقت الذي
وفي القرآن الكريم ذكرت ّ
الساعة ( )48مرة ،منيا ( )40مرة تعني القيامة َ

()15
الساعة في كل القرآن
تقوم فيو القيامة ( ،)14وىو
ٌ
مجاز لسرعة الحساب  ،قال الزجاج :معنى ّ
الوقت التي تقوم فيو القيامة ،يريد أنيا ساعة خفيفة يحدث فييا أمر عظيم؛ ِ
فمقمة الوقت الذي تقوم
ٌ
ٌ
()16
ِ
ااعةُ و ْان َش ا
ق اْلقَ َم ُر﴾ ]القمر [1/وقولوَ ﴿ :وال
فيو ّ
سماىا ( َساعة)  .من ذلك قولو تعالى﴿ :ا ْقتََرَبت الس َ َ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
اِ
اس َع ِن
ين َكفَُروا في م ْرَية م ْنوُ َحتاى تَأْت َييُ ُم الس َ
َي َاز ُل الذ َ
ااعةُ َب ْغتَةً﴾ ]الحج [55/وقولوَ ﴿ :ي ْسألُ َك الان ُ

ااع ِة ُق ْل إان َما ِعْم ُميَا ِع ْن َد الما ِو﴾
الس َ
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الساعة
وقيل :الساعات التي ىي القيامة ثالثة :الس َ
ااعةُ الكبرى ،ىي بعث الناس لممحاسبة ،و ّ

ٍ
إنسان
اعةُ ك ّل
الصغرى ،وىي ُ
الوسطى ،وىي ُ
موت اإلنسان ،فَ َس َ
الساعة ّ
موت أىل القرن الواحد ،و ّ

موتَـو
ْ

()17

.

والمالحظ أن معنى الساعة التي تد ّل عمى يوم القيامة قد وردت جميعيا معرفة بأل التعريف

(الساعة) ،أما البقية ( )8مرات فيي تد ّل عمى مطمق الزمن الذي يصدق باليوم وبعض اليوم

اِ
ا
اب الماوُ َعمَى الانبِي واْلمي ِ
واألكثر من اليوم ،كما في قولو تعالى﴿ :لقَد تا َ
َنص ِار الذ َ
اج ِر َ
ين اتاَب ُعوهُ
ين َو ْاأل َ
َ َُ
ا
ِفي س ِ
ا
اعةً م َن النيار﴾
اعة اْل ُع ْس َرِة﴾ ]التوبة ،[117/وقولو تعالىَ ﴿ :وَي ْوَم َي ْح ُش ُرُى ْم َكأَن ل ْم يمبثوا إِال َس َ
َ َ
ا
اعةً من انيَ ٍار﴾ ]األحقاف. [35/
ون لَ ْم َيْم َبثُوا إِال َس َ
]يونس ،[45/وقولوَ ﴿ :كأَانيُ ْم َي ْوَم َي َرْو َن َما ُي َ
وع ُد َ
ِ
ون َما لَبِثُـ ـوا َغ ْي َر
وم ال اسـ ـ ـ ـ َ
اعةُ ُي ْقس ـ ـ ـ ـ ُم اْل ُم ْج ِرُمـ ـ ـ ـ ـ َ
وقـ ـ ـد جـ ـ ـمع المعني ـ ـين قولو تعـ ـ ـ ـالىَ ﴿ :وَي ـ ـ ـ ـ ْوَم تَقُ ـ ـ ـ ُ

ٍ
الس ـ ـاعة األولى يوم القيـ ـ ـامة ،والثانيـ ـ ـة الوقت القميـ ـ ـل من الزمان (،)18
َ
ساعة﴾ ]الروم ،[12/المراد من ّ
وىو ضرب من األسموب البالغي المعروف بالجناس التام ،وىو تجانس المفظتين في الصورة

واختالفيما في الداللة .
وجاء في معجم المغة العربية المعاصرة :
يدوم طويال .ساعتـه األخيرة :لحظة الموت .بين
ابن ساعته :من غير ترتيب سابق،
وقتي ال ُ
ّ
ساعة وأخرى :في ٍ
إنسان مشيور تتناقل
الساعة:
الساعة :حتى اآلن .رجل َّ
وقت قريب .حتَّى َّ
ٌ
يحدث فييا
صل :لحظة
ُ
أخباره وسائل اإلعالم .ساعة الغفمة :ما َ
بين المغرب والعشاء .ساعة الف ْ

الساعة:
ونيارا .قضية َّ
أمر من األمور .عمى مدار َّ
الساعة :ليالً
شيء خطير ،وقت ُيحسم فيو ٌ
ً

ي
موضوع يشغل الناس ويستأثر باىتماميم .عالمات َّ
الساعة :أشراطيا .ساعة ِّ
الص ْفر :الوقت السر ّ
المح ادد لبدء عمل ما ( .)19ساعة الزوال :نصف النيار ال نصف اليوم (. )20
(:)21
قديما ،عمى
والساعة :آلة يعرف بيا الوقت بالساعات والدقائق والثواني
 ،وقد أطمق العرب ً

حددىا أبو منصور الثعالبي (ت 429
اسما
يميزىا عن غيرىاّ ،
خاصا ّ
ً
كل ساعة من ساعات اليـوم ً
ساعات النيار والميل عمى أربع وعشرين لفظة" قال:
ىـ) في كتابو (فقو المغة) ،في باب "
ُ
ِ
اح،
ُّحى ،ثُام
وق ،ثُام
الياج َرةُ ،ثُام الظَ ِي َيرةُ ،ثُام ا
البكور ،ثُام ُ
ساعات النهار :ال ُش ُر ُ
الرَو ُ
الغ ْد َوةُ ،ثُام الض َ
ُ
ِ
روب ،وىي آخر َساعة في النّيار.
الع ِش ُّي ،ثُام ُ
الغ ُ
ص ُر ،ثُام القَ ْ
الع ْ
ص ُر ،ثُام األصي ُل ،ثُام َ
ثُام َ
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الزلاةُ ،ثُام ُّ
ُّدفَة ،ثُام ال َج ْي َمةُ ،ثُام ُّ
الزْلفةُ ،ثُام
العتَ َمةُ ،ثُام الس ْ
الغ َس ُ
ق ،ثُام َ
ساعات الميل :ال اشفَ ُ
ق ،ثُام َ

اباح (.)22
اح ُر ،ثُام الفَ ْج ُر ،ثُام الص ْ
ُّب ُح ،ثُام الص ُ
الب ْي َرةُ ،ثُام الس َ
ُ

لكنيم كانوا يذكرون العدد
وقد غمب في استعمال العرب أن يذكروا ىذه األسماء دون العددّ ،

عد الساعات في أشعارىم قو ُل ب ّشار بن برد
أيضا ،ويستعممونو في أشعارىم وآدابيم .،فمن ذكرىم ّ
ً
لوحدة ٍ
ٍ
(ت  169ىـ) ًّ
لمعد:
عادا الساعات ،وذلك ال يكون إال
قابمة ّ
الد ِ
اعي إِلى َجان ِة اْل ُخْمِد
كأني إِذا َما أَ ْ
ت ِفي لِقَائِيَا *** َعمى َد ْع َوِة ّ
ط َم َع ْ
()23
أع ُّد بيا الســاع ِ
عنـِـدي
وجيَــيَا ال ْ
بل تُ َمــثـمُو ْ
ات َحتاى كأانيَا *** أرى ْ
ّ َ
ُ
وقد فرق أبو ىالل العسكري (ت  395ىـ) بين معنى الساعة والوقت قال :الساعة ىي الوقت

الساعة عندي ،وال تقول :الوقت عندي(.)24
المنقطع من غيره ،والوقت اسم الجنس ،وليذا
ّ
تقول:إن ّ
ٍ
أن المعنى األكثر تداوًال ىو استعمالو
وكما تقدم أن لفظ (الساعة) لو دالالت
ومعان كثيرة ،إال ّ

مقدر ومعين،
محدد ،والمحدد أو المحدود من ألفاظ الزمن :ما د ّل داللة صريحة عمى وقت ّ
كزمن ّ

منصوبا عمى
نحو (ساعة ويوم وليمة وشير وسنة وعام) ( ،)25وىي ظرف زمان متصرف تأتي ظرفًا
ً
ِ
ِ
ون﴾ ]األعراف ،[34/وتخرج إلى
ون َ
ساعةً َوال َي ْستَ ْقد ُم َ
الظرفية ،كما في قولو تعالى﴿ :فَال َي ْستَأْخ ُر َ
(إن) في نحو قولو
الوجوه اإلعرابية األخرى ،فتعرب حسب موقعيا في الجممة ،فتأتي منصوبة اسم ّ

ِ
ب ِفييَا﴾ ]غافر ،[59/وتأتي مرفوعة فاعال في نحو قولو تعالى:
ااعةَ َآلت َيةٌ َال َرْي َ
تعالى﴿ :إِ ان الس َ
ون َك َع ِن
الجر في نحو قولو تعالىَ ﴿ :ي ْسأَلُ َ
وم الساا َعةُ﴾ ]الروم ،[12/وتأتي مجرورة بحرف ّ
﴿ َوَي ْوَم تَقُ ُ

ااع ِة﴾
الس َ

]األعراف[187/

()26

.

وتستغني (ساعة) عن اإلضافة إذا جاءت منونة ،أو معرفة باأللف والالم ،واذا جاءت نكرة

غير منونة احتاجت إلى اإلضافة ،وتضاف (إذ) المنونة لمظرف (ساعة) وتكتب متصمة فتصير
ٍ
(ساعتئذ) ،وذلك إذا حذفت الجممة التي بعد (إذ) أي :المضاف إليو ،ويعوض عنيا بتنوين
ٍ
شعرت بالسعادة (.)27
ساعتئذ
تسممت شيادة نجاحي
العوض ،نحو قولك:
ُ
ُ

ددتَو إلى أصمو،
(س َوْي َعة) ،ألن ك ّل ما ثانيـو
حرف عمّة ُمنقمب عن غيره َر ْ
ُ
وتصغر ساعة عمى ُ
ِ
(ساع ّي)؛ ألن االسم المنتيي بتاء التأنيث
وأصل األلف في (ساعة) واو ( ، )28والنسب إلى ساعة

()29
ساعاتي ،فيو اسم منسوب إلى (ساعات)
أما قوليم:
وجوبا قبل ياء النسب
تحذف تاؤه
ً
 ،وّ
ّ

حقوق الطبع محفوظة للمجلة
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وحق االسم المنتيي بعالمة جمع المؤنث
لمداللة عمى من يشتغل بتصميح السااعات أو بيعيا(،)30
ّ
أيضا
رد إلى المفرد عند النسب فيقال فيو:
السالم أن ُي ّ
(ساعي)ً ،
ّ

()31

.

(اليـ ْـوم):

األيـام ( .)32وىو في المغة :موضوع
(الياء والواو والميم) ،كممةٌ واحدة ،ىي اليوم الواحد من ّ

قميال أو غيره  ،وفي العرف :مدة كون الشمس فوق األرض ،وشرًعا:
ليال أو غيره ً
لموقت المطمق ً

اليوم ( ،)33والجمع
صمت
ممتد من طموع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ،ولذلك يقال:
زمان
ٌ
ُ
ٌ
َ
ّأي ـ ـام ،وال ُيكسار إال عمى ذلك (.)34
اِ
ين تََولا ْوا ِم ْن ُك ْم
أي مدة كانت قولو تعالىِ﴿ :إ ان الذ َ
أيّ :
ومن استعمالو بمعنى المطمق من الزمان ّ
اام الما ِو﴾ [إبراىيم ،]5 /واضافة األَي ِ
ان﴾ ]آل عمران ،[155/وقولو تعالى﴿ :وَذكرُىم بِأَي ِ
َي ْوَم اْلتَقَى اْل َج ْم َع ِ
اام
َ ْ ْ

يف ألمرىا لما أفاض اهلل عمييم من نعمو فييا
إلى اهلل –تعالى -تشر ٌ

()35

.

ومنو أيضا قول َعدي بن زيد :

ِ
عسى سائ ٌل في ح ٍ
وءك في َغِد
الي ْوِم ُس ْؤًال ْ
اجة ْ
إن َم َن ْعتَـوُ *** من َ
َ َ
أن َي ُس َ
ََ َ

وفي القرآن الكريم ذكر لفظ اليوم ( )406مرة

()37

()36

جاء بصيغة المفرد في أغمبيا ،وورد بمعنى

ِ
اس﴾ ]ىود ، [103/وقولوَ ﴿ :ي ْوَم
يوم اآلخرة ( )332مرة ،نحو قولو تعالىَ ﴿ :ذل َك َي ْوٌم َم ْج ُموعٌ لَوُ الان ُ
ٍِ
ُي ْنفَ ُخ ِفي الص ِ
اصمَ ْو َىا اْل َي ْوَم بِ َما ُك ْنتُْم
ُّور َوَن ْح ُش ُر اْل ُم ْج ِرِم َ
ين َي ْو َمئذ ُزْرقًا﴾ ]طو ، [102/وقولوْ ﴿ :

يب لذلك الحدث
ون﴾ ]يس .[64/ويمحظ أن التعبير عن القيامة بمفظة (اليوم) معرفة ،فيو تقر ٌ
تَ ْكفُُر َ

النص أو ُيق أر
حدث في اليوم الذي ُيسمع فيو
الميُول حتى ليبدو في إيحاء ىذه المفظة كأنو
ُّ
َ
َ

()38

.

ولكن الشائع في استعمال (اليوم) المعرف بالالم أن ُيـراد بو زمان الحال إذ االسم العام إذا ُع ّرف

(اآلن) من ٍ
و(الساعة) من ساعة
آن،
بأداة العيد ينصرف إلى الحاضر نظيره
َ
ّ

()39

.

ِ
ودة﴾
ااما َم ْع ُد َ
وُذكر بمعنى مطمق اليوم ( )41مرة ،نحو قولو تعالىَ ﴿ :وقَالُوا لَ ْن تَ َمس َانا الان ُار إال أَي ً
ِ
وم ِمن أ ِ
َمر الما ِـو﴾ ]ىود.[43/
]البقرة ،[80/وقولو﴿ :ال عاص َم َ
الي َ
ولم يذكر القرآن من أيام األسبوع سوى يوم الجمعة مرة واحدة؛ الرتباطو بالمسممين ،ويوم السبت
سبع مرات ،وذلك بمناسبة الحديث عن أفعال الييود في ىذا اليوم الخاص بيم

حقوق الطبع محفوظة للمجلة
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أىون،
قال الفراء(ت207ىـ) عن ّأي ـام األسبوع :ومن العرب من ُيسمي األحـ ـد :اأول‘ واالثنينْ :
الع ُروب ـ ـ ــة ،والسبتِ :شيِار(.)41
والثالثاءُ :ج َب ــار ،واألربعاءُ :د َبـ ـ ــار ،والخميسُ :م ْؤنِـ ـ ــس ،و ُ
الجمعةَ :
وأكثر ما ورد لفظ (اليوم) في القرآن الكريم مضافاً إلى (القيامة) أو اسم من أسمائيا ،أو صفة

يو يوم اْل ِقيام ِة فَرًدا﴾ ]مريم ،[95/وقولو﴿ :يوم تَروَنيا تَ ْذى ُل ُك ُّل مر ِ
ُّ ِ ِ
ض َع ٍة َع اما
َْ َ َ ْ َ َ
ُْ
من صفاتياَ ﴿ ،و ُكميُ ْم آت َ ْ َ َ َ ْ
اب َي ْوٍم َع ِظ ٍيم﴾ ]األعراف.[59/
َخ ُ
ت﴾ ]الحج ،[2/وقولو﴿ :إِني أ َ
ض َع ْ
اف َعمَ ْي ُك ْم َع َذ َ
أ َْر َ
وقد يطمق لفظ (الميل) في القرآن ويراد بو اليوم ،قال تعالى﴿ :قال َآيتُ َك
ال س ِوّياً﴾ ]مريم ،[10/وقال تعالى﴿ :قال آيتُ َك أَالا تُ َكمم الاناس ثَ َالثَةَ أَي ٍ
ٍ
اام إِ اال
َ
َ
لََي َ
َ

ث
اس ثَالَ َ
أَالا تُ َكم َم ّ
الن َ
َرْم ًاز﴾ ]آل عمران،[41/

الكل ،واال فإن الميل
والقصة واحدة وىي قصة زكريا عميو السالم ،وىو من قبيل إطالق الجزء وارادة ّ
في لسان الشارع ىو من مغرب الشمس إلى طموع الفجر ،ويقابمو النيار وىو ضياء ما بين طموع

الفجر إلى غروب الشمس

()42

.

ويـراد بو النيار مقابل الميل ،قال تعالىِ ﴿ :س ُيروا ِفييَا لََيالِ َي
وقد يطمق لفظ (اليوم) في القرآن ُ
ِِ
ين﴾ ]سبأ.)43( [18/
ااما آمن َ
َوأَي ً
فرق أبو اليالل العسكري بين النيار واليوم بقولو" :إن النيار اسم لمضياء المنفسح الظاىر
وقد ّ

حد النيار وليس ىو في الحقيقة اسم
لحصول الشمس بحيث ترى عينيا أو معظم ضوئيا ،وىذا ّ
سرت
السنا ،وليذا قال النحويون :إذا قمت:
ُ
لموقت ،واليوم اسم لمقدار من األوقات يكون فيو ىذا َ

سرت اليوم أو يوم الجمعة ،فأنت مؤرخ ،فإذا
يوما ،فأنت موقت ،تريد مبمغ ذلك ومقداره ،واذا قمت:
ُ
ً
نيار أو النيار ،فمست بمؤرخ وال بمؤقت ،وانما المعنى سرت في الضياء المنفسح،
سرت ًا
قمت:
ُ
لمغمَس وال اسحر :نيار،
وليذا يضاف النيار إلى اليوم فيقال :سرت نيار يوم الجمعة ،وليذا ال يقال َ

الجو"
حتى يستضئ ّ

()44

.

ولمفظ (اليوم) عند العرب عدة استعماالت منيا:
َّ
كثير المطر .ويوم م ْعماع ووقدان
يقال :يوم طراد :إذا كان
ً
تاما .ويوم هالب :إذا كان ُ
كامال ً

البـرودة .ويوم كص ْدر الرمح :إذا
الحر .ويوم قر ومهروء :إذا كان
ُ
شديد ُ
وعكيك :إذا كان شديد ّ
الماء ،ويوم
كان ضيقًا .ويوم كسالفة الذباب :إذا كان
ً
يتروْون من َ
قصيرا .ويوم التَّـروية :ألنيم ّ
عرفة :ألنيم يتعارفون فييا .ويوم النفر :ألنيم ينفرون من منى (.)45
حقوق الطبع محفوظة للمجلة
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ويدل اليوم عمى التشنيع وتعظيم األمر ،كما في قوليم :اليوم يومك  ،كما ورد لفظ اليوم بمعنى
بأي ــام العرب ،أي :بوقائعيا ،قال عمرو بن كمثوم:
(الوقيعة) يقولون :ىو عـالم ّ
()46
ٍ
ِ ٍ
أن َنِد َينا
ص ْينا المْم َك فييا ْ
و ّأيـ ـ ـ ـام َلنـ ـ ــا غـٍُّر طـ ـ َـوال *** َع َ
باألي ـ ام :الوقائع التي انتصروا فييا عمى أعدائيم ،فكانوا يتفاخرون بالبالء بيا والقوة فييا،
يريد ّ

وقعت فيو،
شدة ووقعة
قال أبو البقاء الكفوي (ت  1094ىـ) :وقد يطمق اليوم بطريق المجاز عمى ّ
ْ

ااما﴾
ويوم بدر ويوم ُحنين ويوم الخندق ويوم َواسط ،ومنو قولو تعالىَ﴿ :يْم َ
كقوليم :يوم أحد َ
ق أي ً
]الفرقان [68/عمى قراءة ابن مسعود( ،)47وىو إخبار عن لقاء الشدائد الواقعة فييا ال عن لقاء نفس
األيام؛ إذ ال يفيد فائدة ُيعتد بيا عرفًا (.)48
ّ

الدىر كما في قول الشاعر:
وفي لسان العرب قد يأتي اليوم بمعنى ّ
()49
ـوم ِطـع ِ
ـان
ـوم َنـ ً
ـدى َوَيـ ُ
َيــومــاهُ َيـ ُ

ويسمى (المفعول فيو) وينتصب عمى تقدير (في)
(اليوم) ظرف زمان محدد ومتصرف (،)50
ّ

ولدت﴾ ]مريم ،[19/أما إذا لم يكن عمى
يوم
ُ
عمي َ
ليبين زمن وقوع الفعل ،نحو قولو تعالى﴿ :والسالم ّ
خبر
تقدير (في) فال يكون ظرفاً ،بل يكون كسائر األسماء ،عمى حسب ما يطمبو العامل .فيكون ًا

ااد ِقين ِ
ِ
ص ْدقُيُ ْم﴾
كما في قولو تعالىَ ﴿ :ىـ َذا َي ْوُم َينفَعُ الص َ
ِ
ون﴾ ]الروم ،[12/ويأتي مفعوًال
وم الس َ
ااعةُ ُيْبم ُس اْل ُم ْج ِرُم َ
تَقُ ُ
ير﴾ ]اإلنسان. [7/
ُم ْستَ ِط ًا

فاعال كقولوَ ﴿ :وَي ْوَم
]المائدة ،[119/ويأتي
ً
ون َي ْو ًما َك َ
كقولو تعالىَ ﴿ :وَي َخافُ َ
ان َش ُّرهُ

ٍ
بماض ،أو جممة فعمية
ويجوز فيو اإلعراب والبناء وذلك إذا أضيف إلى جممة فعمية صدرت

قائم)،
يوم ٌ
بكر ٌ
ويوم يقوم عمرو ،أو ُ
يوم جاء زيدُ ،
صدرت بمضارع ،أو جممة اسمية ،نحو( :ىذا ُ
ِِ
ين
برفع الميم من (يوم) عمى اإلعراب وبفتحيا عمى البناء ،ومنو قولو تعالىَ ﴿ :ىـ َذا َي ْوُم َينفَعُ الصاادق َ

ِ
(ىذا َي ْوَم ينفعُ) ( ،)51وىو مذىب الكوفيين ،أما
ص ْدقُيُ ْم﴾ ]المائدة ،[119/فقرئت
أيضا بالبناء َ
ً
البصريون فال يجيزون فيما أضيف إلى جممة فعمية صدرت بمضارع ،أو إلى جممة اسمية إال
ٍ
بماض (.)52
اإلعراب ،وال يجوز البناء إال فيما أضيف إلى جممة فعمية صدرت
يومـئ ـٍذ ،نحو قولو تعالى﴿ :فَ َذلِ َك َي ْو َمئٍِذ َي ْوٌم َع ِس ٌير﴾
ويركب (يوم) مع (إذ) فيقالَ :

]المرسالت[14/

(األي ـام) إال إلى العشرة فما دونيا ،ال إلى ما فوقيا  ،وقولو تعالى:
وال يضاف لفظ ّ
حقوق الطبع محفوظة للمجلة
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اام معمُوم ٍ
اِ ِ
﴿ أَيااما امع ُد َ ٍ
ٍ
ات﴾
ودات﴾ ]البقرة [184/قدروىا بسبعة ،وقولو تعالىَ ﴿ :وَي ْذ ُك ُروا ْ
ً ْ
اس َم المو في أَي َ ْ َ
]الحج [28/ىي أيام العشر من ذي الحجة (. )54
ياء وواواً في موضع،
وجمع يوم ( ّأي ـام)  ،واألصلْ :أيـ ـ ـ ـ َوام ،ولكن العرب إِذا َو َج ُدوا في كممة ً
قبل الواو أَو
واألُولى منيما ساكنةٌ ،أ َْد َغموا إِحداىما في األُخرى وجعموا الياء ىي الغالبةَ ،كانت َ

بعدىا ،وش ّذ التصحيح مع استيفاء الشروط في  :يوم ْأي َوم ،وىو الذي حصمت فيو الشدة( .)55وقال
َ
ابن كيسان (ت  299ىـ) وسئل عن أَي ٍام :لم ذىبت الواو؟ فأَجاب :أَن ك ّل ٍ
َحدىما
سبق أ ُ
ياء وو ٍاو َ
ّ
َ َ
ُ
ُ

ٍ
ياء) في ذلك الموضع ،وتُ ْد َغم إِحداىما في األخرى ،من ذلك
اآلخر
بسكون فِإن (الواو) تصير ( ً
َ

اام) أَصميا (أ َْي ـ ـ ـو ٌام) (. )56
(أَي ٌ

(الشـهر):

(الشين ،والياء ،والراء) ،أصل صحيح ي ـ ُّ
دل عمى وضـ ـوح في األمـ ـ ـر واضاءةِ .م ْن َذلِ َك ال اش ْي ِر (.)57

أيت ال ّشير
والشير:القمرُ ،س ّمي بو لشيرتو وظيوره ،وقيل :إذا ظير وقارب الكمال ،والعرب تقول :ر ُ

أن الناس ينظرون إلى اليالل فيشيرونو ( ،)58قال ذو الرمة:
أي :ر ُ
أيت ىاللَو .ومعنى الشيرّ :
()59
َجمَى الطار ِ
يدهُ *** َي َرى ال اش ْي َر قَْب َل الان ِ
ضئِي ُل
ف َما َي ْستَِز ُ
ص َب َح أ ْ
اس َو ُى َو َ
فَأَ ْ
ْ
شير،
والجمع أَ ْشيٌُر و ُشيور ،والمشاهرة :المعاممة شي اًر بشير ،وأ ْ
شهر القوم :أَتى عمييم ٌ

شير ِو ِ
دخمت في ِ
شه ْرنا :دخمنا
وأشهرت الم أرة:
الدىا ،وأشهرنا في هذا المكان :أَقمنا فيو شي اًر ،وأ ْ
ْ
في الشير ،وشهر فالن سيفه َي ْشيَُرهُ َش ْي اًر أَيَ :سماو (.)60
و َّأول الشهر :من اليوم األول إلى السادس عشر ،وآخر الشهر :منو إلى اآلخر ،ورأس

َّ
أيام ،وسمخ الشهر:اليوم األخير(.)61
الشهر:الميمة األولى مع اليوم ،وغرة الشهر :إلى انقضاء ثـالثة ّ
وس ّمي بذلك؛ألنو يشير بالقمر وفيو عالمة ابتدائو وانتيائو( ،)62قال جرير:
وىو العدد المعروف من ّ
األيام؛ ُ

لستة أَ ْشي ٍر *** ِ
َجيضن معجمةً ِ
ين بعد نِ َعالِ ا
ين نِ َعاال
ُ
َُْ
وحذ َ
ُ
أْ َ

()63

يوما و()12
والشير :جزء من اثني عشر جزًءا من السنة ،وىي ّ
إما قمرية وتتألف من (ً )29
ِ
القمر حول األرض ،وا ّما
ان
ساعة و( )44دقيقة و( )2,8ثانية ،وىي المدة التي يستغرقيا دور ُ

يوما و( )10ساعات و( )29دقيقة و( )3,8ثانية وىي المدة التي
شمسية وتتألف من (ً )30
يستغرقيا دوران األرض حول الشمس (.)64
حقوق الطبع محفوظة للمجلة
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وقد نباو اهلل تعالى عمى عدد ىذه الشيور في كتابو الكريم ،قال اهلل تعالى﴿ :إِ ان ِع ادةَ ُّ
الشيُ ِ
ور
اِ
ِ
األول،
الم َحرمَ ،
ع ْن َد المو اثَْنا َع َش َر َش ْي ًار﴾ [التوبة .]36/وىي بالترتيب كالتاليُ :
وصفَـر ،وال اربيع ّ

وشوال ،وذو القعدة،
وجمادى األولىُ ،
وال اربيع اآلخرُ ،
ور َجب ،وشعبانَ ،
وجمادى اآلخرةَ ،
ورَمضانّ ،
الحجة ،ويعتمد المسممون فييا عمى األىماة؛ ُّ
ىالال سنةٌ ،فتكون عدد أيااميا
فكل اثني عشر
وذو
ً
ّ

ٍ
ٍ
يوما (.)65
ثالثة مائة وأربعة وخمسين (ً )354
الم َحاريم ،وقد تجمعو العرب:
المحارم و َ
المحرمان ،ويجمع عمى َ
فأول الشيور المحرم :وتثنيتو ُ
ّ

حرمون الق ـت ـال فيو.
حرماتُ ،
وسمي بذلك؛ ألن العرب كانوا ُي ّ
ُم ّ

وس ّمي بذلك؛ ألن العرب كانوا يغزون فيو
صفران ،وجمعو أصفَـار عمى أ ْف َعالُ ،
وصفر :وتثنيتوَ :
()66
إلصفَارىم مكة من أىميا إذا سافروا .
الصافرايـة ،فيمتارون
الطّعام ،وقيلْ :

ِ
رده عمى (ربيع) ،ومن
بيع
شير ر ِ
األول (بخفض الالم ورفعيا) ،فمن خفض ّ
ربيع األول :ويقالُ :
األوالن و ا ِ
ألن العرب كانوا يرتبعون
رده عمى (شير) ،والتثنيةَ :شي ار ربيع ا
رفع ّ
وس ّمي بذلك؛ ّ
األولُ ،

بيعا) ،وىو فعيل بمعنى مفعول .
(ر ً
ورْعييم ُ
الع ْشب ُسمي َ
فيو ،والرتباعيم فيو َ

ماد َيـات ،قال الفراء :ىكذا جاء عن العرب بضم الجيم ال غير،
جمادى :والتثنية ُج َـماديان والجمع ُج َ

(جمادى) عمى وزن
والشيور كميا مذ ّكرة ،تقول :ىذا َشير كذا ،إال (جمادييـن) فإنيما مؤنثان؛ ألن ُ

ويترك
(فُعالى) وىي ال تكون إال لمؤنث ،فإن سمعت تذكيرىا في شعر؛ فإنما ُيذىب بو إلى الشير ُ

(جمادى) لجمود الماء فييا .
لفظُو ،واّنما ُسميت ُ

ورجبات ِ
وسمي بذلك؛ لترجيبيم آليتيم ،أي:
ورجابُ ،
رجب :والتثنية رجبان ،والجمع ْأر َجاب َ
لتعظيميم ّإيـاىا ،وقيل :لترجيبيم الرماح من األسانة ،ألنيا تنزع منيا فال يقاتمون فيو .

وسمي بذلك؛ لتشعُّب القبائل فيو
شعبان :والتثنية شعبانان ،ويجمع عمى شعابين و َشعباناتُ ،
ب بين رمضان ورجب .
ُّ
وتفرقيا ،وقيل :ألنو َش َع َ

الرؤاسي
ورَماضين لمكثرة ،و ْأرمضة لمقمة ،وقال ُّ
رمضان :والتثنية رمضانان ،ويجمع عمى َرمضانات َ

(ت  190ىـ)ُ :روي عن المشيخة أنيم كانوا يكرىون أن يجمع رمضان دون الشير ،ويقولون :شير
موض الحر ِ
وس ّمي بذلك؛ ُلر ِ
وش ادة َوْقع الشمس فيو .
رمضان ،وشي ار رمضان ،وشيور رمضانُ .

حقوق الطبع محفوظة للمجلة

11

© Copyright for the journal

العدد الثالث
يناير

January

مجلة الريادة للبحوث واألنشطة العلمية
Al-Riyadah Journal For Researches
And Scientific Activities

وسمي بذلك؛ ل َشوالن النُّوق فيو
شوال :والتثنية شواالن ،وُيجمع عمى َش َواويل وشو ِاول ا
وشواالتُ ،
ويقال :ا
ألن األلبان تَ ُشول فيو ،أي :تَق ـِل .
بأذنابيا إذا َحممتُ ،
وسمي بذلك؛ لقُعودىم في ِر َحاليم عن الغزو ال
ذو القعدة :والتثنية ذوا القَـعدة ،والجمع ذوات القَـعدةُ ،
يطمبون كألً وال ِمي ـرة .

ِ
ِ
يح ُّجـون فيو (.)67
وسمي بذلك؛ ألنيم ُ
ذو الح َّجة :والتثنية ذوا الح ّجة ،والجمع ذوات الحجةُ ،

يستقروا عمى األسماء المعروفة
صةً لمشيور قبل أن
وقد أعطى العرب قب ـل اإلس ـالم
أسماء خا ا
ُّ
ً

قرت أسم ـاؤىا في مستـ ـيل الق ـ ـ ـرن الخامس
بـ ـ ـيا اآلن ،أ اما الشـ ـيور الـتـ ـي نستخدم ـيا اآلن فـ ـقد است ـ ا

كعب بن ُم ارة ُّ
ويقال :ا
الجد الخامس لمرسول
إن اأول من س اماىا ُ
الميالدي عمى األرجحُ ،
(موردا) ،وربيع
األول
وصفر
ا
(موجبا)،
المحرم
سمون
ا
ففي لغة العرب العاربةُ ،ي ُّ
(موجزا) ،وربيع ا
ً
ً
ً
()68

.

(مويال) ،وشعبان
ورجبا
(ىوبرا)،
(مصدرا) ،وجمادى اآلخرة
(ممزجا) ،وجمادى األولى
اآلخر
ً
ً
ً
ً
ً
(مسبال) ،وكانوا
(محمسا) ،وذا الحجة
(جيفال) ،وذا القعدة
وشوال
(موىبا) ،ورمضان
(ذيمرا) ،ا
ً
ً
ً
ً
ً
يبدؤون من الس َانة برمضان (.)69

موضعا ( ،)70منيا موضع
وجمعا في ()21
مفردا ومثنى
وفي القرآن الكريم ورد اسم (شير) ً
ً
ً
واحد جاء فيو اسم الشير بمعنى القمر أو اليالل وىو قولو تعالى﴿ :فَ َمن َش ِي َد ِمن ُك ُم ال اش ْي َر

ص ْموُ﴾
َفْم َي ُ

[البقرة]185/

األيام،
 ،وما تبقى من مواضع ورد اسم الشير فييا بمعنى العدد المعروف من ّ

ِ
يحوا ِفي
وقولو تعالى﴿ :فَس ُ

احيَا َش ْيٌر﴾
يح ُغ ُد ُّو َىا َش ْيٌر َوَرَو ُ
ان الر َ
كقولو تعالىَ ﴿ :ولِ ُسمَ ْي َم َ
ْاأل َْر ِ
ض أ َْرَب َعةَ أَ ْشيُ ٍر﴾ [التوبة. ]2/
المدة بالشـير في بعض الكفارات و ِ
الع ّدة ،من ذلك قولو تعالى﴿ :فَ َمن لا ْم َي ِج ْد
حدد القـرآن ّ
وي ّ
ُ
ِ
ام َش ْي َرْي ِن ُمتَتَابِ َع ْي ِن﴾ [النساء ،]92/وقولو ِ ﴿ :
إن ْارتَْبتُ ْم فَ ِع ادتُيُ ان ثَالثَةُ أ ْشيُ ٍر﴾ [الطالق. )71( ]65/
فَص َي ُ
ولم ُيـذكر من أسماء الشيور في القرآن سوى شير (رمضان) مرة واحدة وذلك في قولو تعالى:
[سبأ]12/

ِِ
﴿ َشير رمض اِ
آن﴾
ان الذي أ ُْن ِز َل فيو اْلقُ ْر ُ
ُْ َ َ َ َ
ِ
وى ْم﴾ [التوبة ،]5/ىي أربعة
ين َح ْي ُ
ث َو َجدتُّ ُم ُ
انسمَ َخ ْاألَ ْشيُُر اْل ُح ُرُم فَا ْقتُمُوا اْل ُم ْش ِرك َ
قولو تعالى﴿ :فَِإ َذا َ
أشير ىجرية ،ثالثة متتالية ،وىي :ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ،ويأتي منفصالً شير رجب،
[البقرة]185/

أما
 ،وذلك لعظمة ىذا الشير وما حدث فيوّ ،

رما)؛ ألن العرب تتوقف فييا عن القتال ،إال دفاعاً عن النفس واألرض .
وس ّميت ُ
ُ
(ح ً
حقوق الطبع محفوظة للمجلة
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تناول فيو بشيء من التفصيل الشيور وتثنيتيا

وجمعيا قال فييا:
تعمم
حرم *** قل:
المحرمان منيا ْ
ّ
يورىم ّأول ـ ـ ـيا الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ّ
شـ ـ ـ ـ ُ
ِ
جمعان لمكثرِة ك ّل ق ـ ـ ـ ـادم
حارم ***
ثم
المحرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ّ
ّ
ات والم ـ ـ ـ ـ ُ
وص ـ ـ ـ ـ ـفٌَر وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفَر ِ
أصفار لو تُمفيو
َ
ٌ
ان فيـ ـ ـ ـو *** والجمعُ

في قـ ـ ـ ـ ـ ـمّ ٍة وجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعو لمكث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة *** في صفر ٍ
ات عند أىل الخبرة
ُ
وفي ربيـ ـ ـ ـ ـ ـع قل :ر ِ
عو
عو *** من القميل في الجموع :أربِ ْ
بيعان مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
العدد
ورد *** كالىما لكثرٍة من
ْ
عات ْ
ورُبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعٌ ثم ربي ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ُ
ِ
مادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
الزمان
ماديات في
اجمع ُج
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ُ
ثم ُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمادى ُ
ان *** و ْ
لكث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرٍة بفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ٍ
دال مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنو *** في الكل والياء خفيف عنو

الع ْرف والتنكير
وأنّث ـ ـ ـ ـ ـ ـا وخ ـ ـ ـ ـ ـ ا
ص بالت ـ ـ ـ ـ ـذكي ـ ـ ـ ـ ـر *** سواىما في ُ
ٍ
ب
ور َج َب ـ ـ ـ ـ ـ ـان في
ٌ
ور َج ٌ
وج ْ
األص ْ
أرجاب لق ـ ـ ـ ـمة َ
َ
ب َ
َ
ب *** والجمعُ
ات ج ـ ـمعُ كثـ ـ ـ ـ ـرٍة قُبِ ْل *** وباألصم واألصب قد ُن ِق ْل
ور َجب ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
َ
شعبان شير المصطفى محمِد *** ومنو شعبان ـ ـ ـان فـ ـ ـرعُ الـ ـ ـم ـ ـ ِ
فرد
ّ
ُ ُ
الم
ادم *** لكث ٍرة وىو
ومنو
ٌ
ُ
صحيح س ـ ـ ـ ـ ـ ُ
شعبانات جمعٌ قـ ـ ـ ـ ُ
ثم شعابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ُن عمى التكسير *** مجموعةٌ وىي من التكثير
ورمضانات لكثـ ـ ـ ـ ـرٍة ُع ِي ْد
يرد ***
ورمضان ورمضانان ْ
ٌ
ورمضانين من الجموع *** لكثـ ـ ـ ـرِة المذ ّك ِر المسموِع

شوا ُل شـ ـ ـ ـ ـ ّو ِ
االن مث ُل ما قيـ ـ ـ ـل *** في الجمع شواالت أو شواويل
ّ
ومنو ذو ذوا ذوات ِ
بعده
الق ْعده ***
كالحجة الحاوي ثالثًا َ
ّ
األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيور
ىذا تمام
ِ
المنيج المشيور *** لطالب ّ
******************
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(السـنـــة):
َّ
(السين ،والنون ،والياء) أص ٌل واحد يد ّل عمى زمان

ِ
وسُنون (.)74
بعد نقل فتحتيا إلى العين ،والجمعَ :س َنوات ُ

()73

الميا
 ،وأصميا َس ْنيَةٌ كجبيةُ ،حِذفَ ْ
ت ُ

وعرف المعجم الوسيط ال اسنة بأنيا :مقدار قطع الشمس البروج االثني عشر ،وىو السنة
ّ
الشمسية ،والسنة تمام اثنتي عشرة دورة لمقمر ،وىي ال اسنة القمرية ،وفي ُعرف ال اشرع :ك ّل يوم إلى

مثمو من القابل من ُّ
العرف العام :ك ّل يوم إلى مثمو من القابل من السنة
الشيور القمرية .وال اسنة في ُ

الشمسية (.)75

احدا زيادة عمى السنة البسيطة ،وتحدث السنة
يوما و ً
يوما ،أو ً
والسنة الكبيسة :تضم (ً )366
الكبيسة في كل سنة يمكن تقسيميا بالتساوي دون با ٍ
ق عمى ( ،)4ويضاف اليوم الزائد إلى نياية
()76

.

يوما كل أربع سنوات
شير فبراير فيصير (ً )29
السنة َعاماً لِ َع ْوِم الشمس في جميع بروجيا،
سمي ّ
والسنة :العام ،قال األصفياني (ت  502ىـ)ّ :
ٍ
ِ
ون﴾ [يس. )77( ]40/
ويد ّل عمى معنى اْل َع ْوِم قولو تعالىَ ﴿ :و ُك ٌّل في َفمَك َي ْس َب ُح َ

ب.
الج ْد ُ
السنة في الحول الذي يكون فيو ال ّش ّدة أو َ
وأضاف األصفياني :أن أكثر ما تستعمل ّ
()78
ِ
َخ ْذ َنا آ َل
صب  .قال تعالىَ ﴿ :ولَقَ ْد أ َ
وليذا ّ
يعبر عن َ
الرخاء والخ ْ
الج ْدب ّ
ام بما فيو ّ
بالسنة ،واْل َع ُ
ِ
ِ
ِفرعون بِالسنِين﴾ [األعراف ،]130/أي :بالقحط ،وقال﴿ :عام ِف ِ
ون﴾
يو ُي ُ
اس َوِفيو َي ْعص ُر َ
َ
َْ َ
غاث الان ُ
ٌ
[يوسف. ]49/

قالت الخنساء في رثاء أخييا صخر:
اد *** أبي ال ـ ـ ّدر لم تُـ ْك َسـ ْع بِـ ُغ ـ ْبـ ـ ِر
لت بيم س ـ ـ ـ َنة َجم ـ ـ ـ ٌ
إذا َنـز ْ
وجاء في المسان :ىذه بالد ِسنيـ ـن ،أي :ج ْدبـ ـة ( . )80وفي الحديث" :الميم اجعميا ِسنيـ ـن ِ
كسنِي
َ َ
َ
َ
ّ
يـوسف" ( ، )81ىي التي ذكرىا اهلل تعالى في كتابو﴿ :ثُام َيأْتِي ِمن َب ْعِد َذلِ َك َس ْبعٌ ِش َد ٌاد﴾ [يوسف،]48/
()79

وج ْدب .
أي :سبع سني ـ ـ ـن فييا قَحط َ

السنة جمع شيور ،وأضاف" :ويجوز أن
وذىب أبو ىالل العسكري إلى أن العام جمع َأيـام ،و ّ

عام الفيل ،وال يقال :سنة الفيل،
يقال :العام يفيد كونو وقتًا لشيء ،و ّ
السنة ال تفيد ذلك ،وليذا يقالُ :
ويقال في التاريخ سنة مائة وخمسين ،وال يقال :عام مائة وخمسين؛ إذ ليس وقتا لشيء مما ذكر
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السنة ىي العام ،وان اقتضى كل واحد منيما ما ال
السنة و ّ
من ىذا العدد ،ومع ىذا فإن العام ىو ّ
يقتضيو اآلخر مما ذكرناه" (.)82

موضعا ،واقترنت بأرقام األلف واألربعين
وجمعا في ()19
(سنـ ـة) في القرآن مفردة
وردت لفظة َ
ً
ً
()83
ف َس َن ٍة﴾ [العنكبوت ،]14/وقال:
والخمسين إذا كانت مع المفرد  ،قال تعالىَ ﴿ :فمَبِ َ
ث ِفي ِي ْم أَْل َ
ِ
ين َس َنةً﴾ [المائدة. ]76/
﴿أ َْرَبع َ
وىي ظرف زمان محدود ومتصرف ،و(سنون) من األلفاظ الممحقة بجمع المذكر السالم ،ترفع

ِ
ِ
بالواو وتنصب وتجر بالياء قال تعالى﴿ :لِتَْبتَ ُغوا فَ ْ ِ
اب﴾
ين َواْلح َس َ
ض ًال م ْن َرب ُك ْم َولِتَ ْعمَ ُموا َع َد َد السن َ
ّ

[اإلسراء.]12/

وس َن ْيية ،وذلك ألن التصغير ُّ
يرد المحذوف منو شيء إلى أصمو،
وتصغر (سنة) عمى ُس ّنية ُ

صغر
صغر عمى ُس ْنيية ،ومن ذىب إلى أن المحذوف (الواو) ّ
فمن ذىب إلى أن المحذوف (الياء) ّ
وي
(س ّنية).وكذلك في النسبة إلييا َس َن ٌّ
عمى ( ُس ْني ـ ـ َوة) ثم قمب الواو ياء وأدغم الياء في الياء فصارت ُ
وسن ِي ٌّي؛ ألن الجمعَ :سنوات أو َس َنيات (. )84
َ

أهم النتـائج:

بعضا فال يكاد يكتمل عمم إال بوجود عموم أخرى معو .
تكمل بعضيا ً
 .1إن العموم جميعيا ّ

قديما وحديثًا.
قديما ،وىو موضع اىتمام الباحثين منيم ً
 .2لمزمن قيمة عند العرب ً
 .3لمزمن قيمة كبيرة في القرآن الكريم ،الرتباطو بالعبادات والمعامالت في الدين اإلسالمي .
 .4وجود عالقة بين ألفاظ الزمن والتطور التقني والحضاري ،ويظير ذلك بوضوح في المقارنة
بين ىذه األلفاظ في المعاجم القديمة كالمسان والحديثة كالمعجم الوسيط .
 .5إن لمسياق الذي يوضع فيو المفظ أثر كبير في تغير داللة ألفاظ الزمن ،فال يحدد معنى أي
لفظ إال من خالل سياقو وما يحيط بو من ألفاظ .
 .6إن ألفاظ الزمن تتسم بالمرونة والحيوية في مبانييا ومعانييا ودالالتيا ،وتعدد صيغيا
وثرائيا ،بحيث إنيا اشتممت عمى عدد من الظواىر المغوية ،كاالشتراك المفظي والتضاد،
واالشتقاق مع اختالف حجم ىذه الظاىرة عن تمك .
 .7إن أكثر ألفاظ الزمن الواردة في القرآن الكريم لفظ (اليوم) ،وأكثر ما يراد بو يوم القيامة .
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 .8لم ترد لفظة (زمن) أو (زمان) في القرآن الكريم قط ،وانما وردت بمعان أخرى تدل عمييا
وتقص لموصول إلى كنو ذلك .
ألفاظ مثل :الدىر ،العصر وىذا يحتاج إلى بحث
ٍّ
 .9تناول القرآن الكريم موضوع الزمن ببالغة معجزة  ،فال تخمو اآليات التي تضمنت أسماء
الزمن من الفنون البالغية كالجناس ،والمقابمة ،والتصوير الفني ،وفي ذلك ما يؤكد عمى أن
القرآن الكريم .يجمع بين األسموب العممي الدقيق واألسموب األدبي الراقي .
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