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  ألفاظ الجهات في الشِّعر الجاهلّي والقرآن الكريم

  )دراسة داللّية(

  إعداد

  آية رسمي عبد القادر سلمان

  إشراف

  د يحيى جبر. أ

  الملخّص

القرآن الكريم، وقّسـمت  تبحث هذه الّدراسة في داللة ألفاظ الجَِهات في الشِّعر الجاهلّي و

البحث إلى ثالثة فصول، صّدرتها بمقّدمة، وتمهيد، عرضتُ فيه أسماء الجَِهات الّتي كانت فـي  

األصل أسماء للرِّياح، وأنواعها، ومهاّبها، وشّدتها، وسهولتها، وأصواتها، ووّضـحتُ العالقـة   

وتناولتُ فـي الفصـل األّول   . منبينهما، وناقشتُ التّطور الّداللّي الّذي طرأ عليها مع مرور الّز

وتصاريفه في اللّغـة، والجَِهـات   " وجه"أسماء الجَِهات وأنواعها في اللّغة، وعالجتُ فيها األصل 

  .المرتبطة بغيرها/ المطلقة، والجهات النسبّية / الثّابتة 

صل ويحوي الفصل الثّاني كيفّية تعبير العرب عن الجَِهة، ويشتمل على الجَِهات الّتي يتو

إليها بلفظ مفرد صريح، والجَِهات الّتي يتوصل إليها بالمركّب من جـار ومجـرور، ومركّـب    

  .إضافّي، وجملة فعلّية، ومركّب وصفّي، والجَِهات الّتي تحّدد باتّجاه حركة هبوب الرِّياح

أما الفصل الثّالث فهو بعنوان قضايا لغوّية، ويناقش التّطور الّداللّي من خالل العالقـات  

لّتي تنتظم المفردات موضوع الّدرس تحتها، فيدور حول االشتقاق، والمجاز، والمشترك اللفظّي ا

ثّم تقّدم خاتمة تجمل فيها أهّم مـا  . والمعنوّي، الُمَعرَّب والدَِّخيل، وإقامة الصِّفة مقام الموصوف

  . توّصلت إليه من نتائج

التّطور التّاريخّي أللفاظ الجهـات  وتكتسُب هذه الّدراسة أهميةً خاصةً من كونها تناولت 

في الشِّعر الجاهلّي والقرآن الكريم، فعلى الرغم من وجود دراسات تناولت هذا الموضـوع، إالّ  

والّذي دفعني إلى . أّن أحداً لم يدرسها من منظور داللّي دراسة شاملة تتصف بالعمق واالستقالل



ط 

هملة هو محور فهم بعض اآليـات القرآنّيـة،   هذه الّدراسة أّن إعادة اكتشاف دالالت الجهات الم

  .وكذلك محور فهم الشِّعر الجاهلّي والمخضرم

فتظهر أهمّية البحث أنّه قام على الّصـلة  . ولقد اعتمدتُ المنهج التّكاملّي في هذه الّدراسة

غوّيـة  الوثيقة بين النّص اَألدبّي والّدراسات اللّغوّية، وبالتّالي يمكن إضافته إلـى الّدراسـات اللّ  

  .واألدبّية والقرآنّية

ولكن واجهتُ صعوبات اعترضتني في أثناء إعداد هذه األطروحة، وهي قلة الّدراسـات  

المتخصصة الّتي تحدثت عن موضوع الجهات، فاعتمدتُ على بحث لألستاذ الدكتور يحيى جبر 

  ".نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة"في كتابه ) ما وراء اللّغة(بعنوان 

برز النّتائج الّتي توصلتُ إليها بعد الغوص في الشِّعر الجاهلّي والنّص القرآني، واستخراج ومن أ

أنّه : األلفاظ الثّابتة والنّسبّية والمفردة والمركّبة والّضمنّية الّدالة على الجهات، وشرح داللتها

.ُأشير للجهات في القرآن الكريم باُألسلوب ذاته الّذي درج عليه الجاهليون
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  قّدمةم

بسم اهللا والحمد هللا، والّصالة والّسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، 

  ؛أما بعد

لقد وصف العرب جغرافّية البالد وطبيعتها وصفاً دقيقاً، وربطوا بين الجغرافّية والفلك، 

ثـة وتعنـي رسـم    فالجغرافّية لفظ ُمَعرََّبة حدي. "ا علم الجغرافّية بمصطلحاٍت ال حصر لهاثرووأ

وهذا هو االستعمال الّذي كان شائعاً عنـد  ) علم تقويم البلدان(األرض، ويقابلها في اللّغة العربّية 

ل أعظـم  واألرض تشكّل حقيقة وجود اإلنسان، واستقالليته وعنوانه وهويته، وتشكّ. )1("المسلمين

فسـطح األرض  . ان اإلسالمّيةم نستطيع معرفة مواقع البلدِلحقيقة في تاريخه، ومن خالل هذا الِع

هو المسرح الّذي تمثّل عليه الجَِهات، فدراسة الجَِهات تشكّل ركنّاً مهّماً من أركان معرفة المكان، 

  .الّتي هي جوهر الّدراسة الجغرافّية الطّبيعّية، واللّغوّية، واألدبّية، والقرآنّية

رة من اهللا عّز وجّل للنّـاس، لـذلك   ر اإلسالم أّن البيئة الطّبيعّية بكّل ما فيها مسخَّويقّر

الشِّـعر الجـاهلّي مـن     عّدوُي. أساس التّشريع اإلسالمّي ّدععليهم التّكيف معها، فالقرآن الكريم ُي

، )2("ديوان العـرب "المصادر المهّمة لتاريخ العرب وحضارتهم وطبائعهم في ذلك العصر، فهو 

اإلحاطة بموقف الجاهلّيين من الجَِهات، فقد كـان  وأساس الشِّعر العربّي القديم، ويمكن من خالله 

اإلنسان الجاهلّي يتأثر بها في أعماله، فالعرب تتفاءل بالجَِهة الُيْمنَى، وتَتَشَاَءم من الجَِهة الُيْسَرى، 

وهو رمي الطّير بحصـاة، ثـّم يصـيح    ) الّزجر(فكانت إذا أرادت أن تعمل عمالً عمدت إلى "

تفـاءل   ْمنَـةً ت أي جرت َي، وعندئٍذ يراقب حركة طيرانها، فإن تََياَمنَالّرامي، ليفزعها ويزجرها

  . )3("بها، وإن تَشَاَءَمت أي تََياَسَرت، تَشَاَءم بها، فالتََّيُمن هو بالتََّياُمن والتَّشَاُؤم هو بالتََّياُسر

                                           
  169، ص )ت.د(دار الفكر، : ، بيروتةأثر العلماء المسلمين في الحضارة األوروبّي: المال، أحمد علي )1(
ـ  : تحقيق، ة واإلسالمجمهرة أشعار العرب في الجاهلّي: ابد بن أبي الخطّ، أبو زيد محّمرشّيالقُ )2( اوّي، علي محّمـد البج

  3صم، 1981نهضة مصر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، : مصر
   6/788م، 1976دار العلم للماليين، : ، بيروت2، طالمفّصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم: علي، جواد )3(



 2

فيها عـن   وقد ورد ذكر الرِّياح في كتبٍ كثيرة ُأِلفَت في الفلك والهيئة واَألنواء، تحدثوا

العرب أنواعاً كثيرة من الرِّياح، وحّددوا لها أسماء تتناسب  ياح ومهاّبها وأسمائها، فلقد عرفالرِّ

فالرِّياح عبارة عن الهواء المتحرك، وكما هـو  . مع اتّجاه مهاّبها، وشّدتها أو سهولتها وأصواتها

ياح يكون شَْرِقياً إذا هّبت من الشَّْرق، معروف تُسّمى باسم الجَِهة الّتي تهّب منها، أي أن اتّجاه الرِّ

قال أبو . "لم يكونا من أسماء االتّجاهات في األصل، وإنّما أسماء رِياح) الشَّمال والَجنُوب(ولفظا 

الرِّيـاح  ): قالوا. (حّدثنا ابن األعرابّي عن األصمعّي وغيره: أخبرنا أبو الحسن الطّوسّي: سعيد

قال ابن األعرابي وكّل رِْيح َبْين رِْيَحـْين فهـي    -والدَُّبور -لصََّباوا -والشَّمال -الَجنُوب: أربع

من مطلع ُسهيل إلى مطلع ) مهّب الَجنُوب: (فابن األعرابي قال: فأما مهبُّهنَّ. نَكَْباء والَجْمع نُكٌْب

ـ   : والشَّمال .من مطلع الثّريا إلى بنات نعش: والصََّبا .الثّريا ر من بنات نعش إلـى مسـقط النّس

كلّها داخلة في هذا القـول  : والنّكب .من مسقط النّسر الطّائر إلى مطلع ُسهيل: والدَُّبور .الطّائر

  .)1("في األربع

ُيْبرِز البحث العالقة المتطورة ما بين اإلنسان والجَِهات، لما لها مـن دور فـي تفكيـر    

ُأوتي مـن قـوة العقـل    اإلنسان وطباعه، ودور هذا المخلوق العاقل في تغيير بيئته، بفضل ما 

فهذه الّدراسة تقوم على االتصال المباشر بلغة النّص القرآنّي والشِّعر الجاهلّي، . ومضاء العزيمة

اللذين تربطهما باللّغة العربّية عالقة عضوّية، ومن هنا وجدت الباحثـة أهمّيـة دراسـة ألفـاظ     

  . الجَِهات في الشِّعر الجاهلّي والقرآن الكريم

ث ألفاظاً تدّل على الجَِهات، وقد تبّدلت أرديتها الّداللّية بقدر ما تغّيرت ثياب سيتناول البح

فـالعرب وغيـرهم   "النّاطقين بها، حتّى إنّهم قد ال يفهمون مراد بعضهم بعضاً إذا نطقوا بمثلها، 

 دون: نيعّبرون عن جَِهتي الشَّمال والَجنُوب بالظّروف المبهمة مضافة إلى علم ما، كأّن يقولـو 

، وعـن َيِمـْين أو   )شَطَْر الَمْسجِِد الحرام(، وشَطْر كذا )ِتلْقَاء َمْدَين(كذا، أو قبل كذا، وِتلْقَاء كذا 

إلخ، ويدلّنا على هذا، أّن أدب الجاهلّية وصدر اإلسالم، والقرآن الكريم جاءت خالّية ...ِشمال كذا

                                           
، 1ط خليـل المنصـور،  : ه وخّرج آياته، ضبطّكتاب األزمنة واألمكنة: د بن الحسن، أبو علي أحمد بن محّمالمرزوقّي1) (

  314، صم1996ة، دار الكتب العلمّي: بيروت
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ذلك أّن . لعكس من الجَِهتين األخريينمن ألفاظ مفردة ُيعبَّر بها صراحة عن تينك الجَِهتين، على ا

الشَّمال والَجنُوب إنما ُيْدَركان بالحساب، ثّم أنّهم كانوا يعّبرون عنهما بذكر الَجـدي أو الحـوِت   

ِشقّ الجدي، أو اتّجاه الحوت أو نَْحو ذلك، غيـر أّن هـذا   ن للشَّمال، وُسهيل للَجنُوب، كأن يقولو

  .)1("وروده في كتب الحّساب والّرّحالة من الجغرافيِّين األسلوب قد ظهر عقب اإلسالم، وأكثر

  الّدراسات الّسابقة

ألبي علي أحمد بن محّمد بن الحسـن المرزوقـّي    )2("كتاب األزمنة واألمكنة"ما ورد في  •

األصفهانّي، في الباب التّاسع والعشرين، وفيه يتحّدث عن الرِّياح األربع وتحديد مهاّبهـا  

 .وما عدل عنها

ليحيى جبر، أفـرد فيـه فصـالً     )3("نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة"د في كتاب ما ور •

 .، وفيه يتحّدث عن ألفاظ الجَِهات الرئيسّية ودالالتها والعالقة بينها"ما وراء اللّغة"بعنوان 

 -دراسة للتّحول من اتّجاه الشّرق إلى الشّمال"ولعبد اهللا بن حسين القاضي بحث بعنوان  •

فـي مجلـة مركـز بحـوث      )4("-رافّية معاصرة التّوقيت والكيفّية واآلثاركمرجعّية جغ

ودراسات المدينة المنّورة، ولكنّه تناول الموضوع من وجهة نظر جغرافّيـة، ويتقـاطع   

  .بعضه مع هذا البحث في بعض الجزيئات

  الجديد الّذي يمكن إضافته

لتها جّراء تركيبها مع غيرها سواء دراسة داللّية لأللفاظ المفردة، ولأللفاظ الّتي تستمد دال

الّتي تحّدد باتّجاه الرِّياح، مما  مجملة فعلّية أ مشبه جملة أ ممركّباً إضافياً أ مكانت مركّباً وصفياً أأ

                                           
  98-97، ص"6"ة ، نابلس، سلسلة أسفار العربّي1، طة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: جبر، يحيى )1(
، 1، ضبطه وخّرج آياته خليـل المنصـور، ط  كتاب  األزمنة واألمكنة: المرزوقّي، أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسن )2(

  .م1996ار الكتب العلمّية، د: لبنان -بيروت
  ".6"، نابلس، سلسلة أسفار العربّية 1، طنحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: جبر، يحيى )3(
ـ كمرجعّي -مالرق إلى الشّجاه الشّحول من اتّدراسة للتّ: القاضي، عبد اهللا بن حسين )4( وقيـت  التّ/ ة معاصـرة ة جغرافّي

  .هـ1430، 19العدد رة، راسات المدينة المنّومجلة مركز بحوث ود، -ة واآلثاروالكيفّي
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وفـي الـنّص   ، الشِّعر الجاهلّي وتوسعت فيه ليشمل شـعر المخضـرمين   دّل على الجَِهات، في

   .القرآنّي

  مسوغات البحث

ود دراسات تناولت موضوع الجَِهات، إال أّن أحداً لم يدرسـها مـن   على الرغم من وج

فموضوع هذا البحث موضوٌع جديٌد غير . منظور داللّي دراسة شاملة تتّصف بالعمق واالستقالل

مطروق، فاأللفاظ المفردة والمركّبة الّدالّة على الجَِهات أغنى وأوسع من أن تحيط بهـا دراسـة   

فع الباحثة إلى البحث في هذا الموضوع هو أّن عدم فهم اللّغة العربّيـة  فالّذي د. عاجلة أو عابرة

ينعكس على تفسير النّص القرآنّي، فإعادة اكتشاف دالالت الجَِهات المهملة هو محور فهم بعض 

محور فهـم   هو وكذلك ومنحى جيِّد في الجهد التّفسيرّي في حركته المعاصرة، اآليات القرآنّية،

  .والمخضرم الشِّعر الجاهلّي

  مشكلة البحث

  :يحاول البحث اإلجابة عن األسئلة التّالية

  ما أسماء الجَِهات، وأنواعها في اللّغة؟ •

 كيف َعبََّر العرب عن الجَِهة؟ •

ما التّطور الّداللّي الّذي طرأ على األلفاظ المفردة، واأللفاظ الّتي تستمد داللتهـا جـراء    •

 في الشِّعر الجاهلّي وفي النّص القرآنّي؟ تركيبها مع غيرها، ودلّت على الجَِهات،

  أهداف البحث

  .دراسة التّطور التّاريخّي أللفاظ الجَِهات في الشِّعر الجاهلّي والنَّص القرآنّي •

الّتي تدور وتستمّد داللتها جراء تركيبها مع غيرها، األلفاظ التّي دراسة األلفاظ المفردة و •

التها المختلفة، من خالل الغوص فـي الشِّـعر   تبيان دالرصدها وحول داللة الجَِهات، و

 .، والقرآن الكريم، وشعر المخضرمينالجاهلّي
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إيضاح داللة األلفاظ الّتي تستمد داللة جديدة جراء تركيبها مع غيرها في الّسياق العـام   •

 .الذي ورد فيه ما دّل على الجَِهات

 .للّفظ دوراً في تحديد داللتهإظهار أثر الّصيغة في المعنى، وأّن للقرينة الّتي ترتبط با •

تحديد ألفاظ الجَِهات الّتي تبّدلت وتحّولت دالالتها بتغّير النّاطقين بها، فغفلوا عن بعـض   •

 .جذورها، فطمست الكثير من الحقائق الّتي رافقت النُّصوص اللّغوّية التُّراثّية

ن الّدالالت في ألفاظ إضافة قيمة داللّية جديدة لما نعرفه عن الجَِهات، وتصحيح الشّائع م •

 .الجَِهات

  منهجّية البحث

  .في البحث كاملّياتباع المنهج التّ •

  ّية البحثهيكل

 . تقسيم البحث إلى تمهيد وثالثة فصول وخاتمة •

أسماء الجَِهات الّتي كانت في األصل أسماء للرِّيـاح، وأنواعهـا،   التّمهيد عرضت في 

حت العالقة بينهما، وناقشت التّطور الّداللّي الّـذي  ومهاّبها، وشّدتها، وسهولتها، وأصواتها، فوّض

  .طرأ عليها مع مرور الّزمن

لدراسة أسماء الجَِهات وأنواعها فـي اللّغـة، بـالوقوف علـى          الفصل األّولوينصرف 

المرتبطة /  المطلقة، والجَِهات النسبّية/  وتصاريفه في اللّغة، وعلى الجَِهات الثّابتة" وجه"األصل 

  .ابغيره

كيف َعبََّر العرب عن الجَِهة؟، ويختّص  بالوقوف علـى ثالثـة    الفصل الثّانيويتضّمن 

الجَِهات الّتي يتوّصـل إليهـا   : والثّاني. الجَِهات الّتي يتوّصل إليها بلفظ صريح: محاور، األّول



 6

ـ : والثّالث .بالمركّب من جار ومجرور، ومركب إضافّي، وجملة فعلّية، ومركّب وصفّي ات الجَِه

  .الّتي تحّدد باتّجاه حركة هبوب الرِّياح

حول قضايا لغوّية تنتظم األلفاظ الّدالّة على الجَِهات، كاالشـتقاق،   الفصل الثّالثويدور 

  .والمجاز، والمشترك اللّفظّي والمعنوّي، والُمَعرَّب والدَِّخْيل، وإقامة الصِّفة مقام الموصوف

فيها الحديث عن أهّم النتائج الّتي توصلت إليهـا،  أوجزت  بخاتمةثّم أنهيت هذه الّدراسة 

  .الّتي أفدت منها في كتابة هذه الّدراسة المصادر والمراجعثّم أرفقت بعدها ثبت 

واهللا من وراء القصد .. أسأل اهللا بأسمائه الحسنى، وصفاته العليا أن ينفع به من قرأه

  .وهو الهادي إلى سواء الّسبيل
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  تمهيد

سع من األرض القاحلة، كثيرة الّرمال، نظراً لقلة المطر، فهو الّسبب الّصحراء فضاء وا

=oΨù$: (الرئيسي لوجود الحياة على األرض، قال تعالى yèy_uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# ¨≅ ä. >™ó©x« @c©yr()1( . ولوال

ولم . الماء لكانت األرض كوكباً ميتاً، فهو يشكّل الجزء األكبر من تكوين األرض وجسم اإلنسان

ن أمام البدوي العربي سوى الّرحلة الّدائبة، ينتقل من مكان آلخر بحثاً عن مصـادر الميـاه،   يك

  . فكان العرب دائمي التّرحال خوفاً من العطش والموت

، نجده قد تغلّب على خوفـه  ألونظراً لحاجة اإلنسان إلى التّنقل طلباً للماء والطّعام والك

ريق، وكان يستعين بما يحّدد لنفسه مـن االتّجاهـات،   من الّسفر، بأن أصبحت لديه معرفة بالطّ

+s’4: (ليتمكن من تحديد طريق العودة، قـال عـزَّ وجـلَّ    ø9r& uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# †Å›≡uρ u‘ β r& y‰‹Ïϑ s? 

öΝ à6Î/ # \≈pκ÷Ξr&uρ Wξç7 ß™uρ öΝ à6̄= yè©9 tβρ ß‰tGöηs? ∩⊇∈∪ ;M≈yϑ≈n=tæ uρ 4 ÄΝ ôf̈Ζ9$$ Î/uρ öΝ èδ tβρ ß‰tGöκ u‰ ∩⊇∉∪()2( .

هللا سبحانه وتعالى وضع في األرض جباالً رواسخ كراهة أن تميد بالنّاس، وجعل فيهـا سـبالً   فا

وطرقاً وأنهاراً ومسالك واسعة، لعلهم يهتدون بها إلى مقاصدهم، وأوجد لهم معـالم وإشـارات   

  .يستدلّون بها في سيرهم في النّهار، وفي ظلمات اللّيل، بّراً وبحراً

مـا  : والجبل"ّل بعالمات تستبين نهاراً على الطّرق كالجبال، فاإلنسان على األرض يستد

فالجبال تتركب من صخور وأحجار مختلفة . )3("جبال: ارتفع من األرض إذا جاوز التّل، وجمعه

. كأنّها أوتاد لها جذور ممتدة في داخل القشرة األرضّية إلى أعماق كبيرة تتناسب مع ارتفاعهـا 

لّسهول والوديان والممرات بين الجبال وشواِطئ البحار والمحيطات فنتيجة ارتفاع الجبال حدثت ا

  .)4(والهضبات، وكانت سبالً وطرقاً

                                           
 30: األنبياء )1(
 16-15: حلالنّ )2(
 96ص ،)جبل(ماّدة  ،دار الفكر العربّي: ، القاهرة3، طةمعجم األلفاظ واألعالم القرآنّي: إبراهيم، محّمد إسماعيل )3(
 94م، ص1994وزيع، شر والتّباعة والنّلطّاليمامة ل: ، دمشق1، طالكون واإلنسان بين العلم والقرآن: دفضع، بسام )4(
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والنّاس يستطيعون أن يتخذوا من النّجوم في الّسماء عالمات يهتدون بها فـي أسـفارهم   

“ uθèδuρ: (ليالً إلى الطّـرق والقبلـة، قـال تعـالى     Ï%©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 tΠθàf‘Ζ9$# (#ρ ß‰tGöκ tJÏ9 $pκ Í5 ’Îû 

ÏM≈yϑ è= àß Îh y9 ø9$# Ìóst7 ø9$#uρ()1( .     فاهللا عّز وجّل يرشد النّاس إلى مقاصدها بـالنّجوم لـيالً فـي البـّر

  . ستدلّوا بها على الطّرقاتليوالبحر، وبعالمات األرض كاألعالم والصَُّوى والمنارات نهاراً 

لتعيين موقع المسافر ولمعرفة الطّريق، النّجوم تهدي النّاس للّسبيل في اللّيل، فيرصدونها 

وهي موزعة في الّسماء بحساب وتقدير بحيث تكون مسخرة لإلنسان، فتهديه لمعرفـة الجهـات   

tyϑ: واألوقات والشّهور والحساب، قال عزَّ وَعال s) ø9$# uρ) çμ≈tΡ ö‘ £‰s% tΑÎ—$oΨtΒ 4©®L ym yŠ$ tã Èβθã_ó ãèø9$%x. 

ÉΟƒÏ‰s) ø9$# ()2( .أنشد الفراءو )الطّويل(                  :)3(  

  )الطّويل(

 َأِنضَّــةً وَأخَــوت نجــوم اَألخْــِذ ِإالَّ  
  

ــرِيَأِنضَّــ    )4(ةَ َمْحــلٍ لــيس قاِطُرهــا َيثْ
  

ونجوم األخذ هي منازل القمر، يعلّمون بها لدى اقترانها بالقمر على المواقيت والّزروع وغير 

  .ذلك

ر، يقول محّمد جمال الّدين وهي الوسيلة لمعرفة الّزمان والمكان في ظلمات البّر والبح

هناك بعض الحقائق الّتي نستطيع أن نعتمد عليها ليهتدي الّسائر في الّصحراء أو البحر : الفندّي

أّن النّجم القطبي ثابت في مكانه طوال العام يسهل علينا : فالحقيقة األولى: بالنّجوم ليعرف مكانه

  )  الّسريع:              ()1(رو بن َأحمر الباهلّيكما اهتدوا بالفرقدين، قال عم. )5(أن ناخذه كدليل

  )  الّسريع(

                                           
 97: األنعام )1(
 39 :يس )2(
 137، صكتاب األزمنة واألمكنة: د بن الحسن، أبو علي أحمد بن محّمالمرزوقّي )3(
 .الّسحابة الّضعيفة/ مفردها نضيضة، المطر القليل: َأِنضَّة )4(
 84، صالكون واإلنسان بين العلم والقرآن: دفضع، بسام )5(
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 ُيهِـــــلُّ بِالفَرقَـــــِد ُركبانُهـــــا
  

ــُب الُمعتَ    ــلُّ الراِكـ ــا ُيهِـ ــركَمـ  ِمـ
  

أّن النّجوم الّتي توجد في منطقة القطب تدور وترجع إلى مكانها مّرة كّل َأربعٍ : والحقيقة الثّانية

استخدام نجوم الّدب األصغر كساعة سماوية إذ أنّها أنّه يمكن : والحقيقة الثّالثة. وعشريَن ساعةً

  .)3(وكذلك نجوم الّدب األكبر. الّتي ال تغرب )2(من نجوم الخسان

فالحاجة إلى تحديد األماكن والطّرق أثناء االرتحال والّسفر، دفعتهم إلى َوْصِف الّسـبيل  

:ã&s!uρ Í‘#uθpgø: (قـال تعـالى  . استناداً إلى المعالم كالجبـال  $# ßN$ t↔ t±ΨçRùQ $# ’Îû Ìóst7 ø9$# ÄΝ≈n=ôãF{$%x.()4( .

: وقال عزَّ وجـلَّ . )5(واألعالم جمع علم، وهو كل ما وضع في الطّريق عالمة تهتدي بها النّاس

$ tΡ Ï‰÷δ$#) xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É) tGó¡ ßϑ ø9$#()6(هو الطّريق الّسهل الّسوي الّـذي  : ، الطّريق والّصراط المستقيم

Β̈⎯: (وَعال ال عوج فيه، وقال عزَّ r& öΝ à6ƒÏ‰ôγ tƒ ’Îû ÏM≈yϑ è=àß Îhy9 ø9$# Ì óst7 ø9$# uρ()7( والطّريق مسلك ،

  .معد لمرور النّاس ونقل بضائعهم

≅ö: (والطّريق يسـّمى ُهـًدى، قـال تعـالى     è% χ Î) “ y‰ èδ «!$# uθèδ 3“ y‰çλ ù; ، أي )8()#$

وقد َهداه ُهًدى . الكامل الشّامل ، والّدين المستقيم الّصحيحالّصراط الّذي دعا إليه هو طريق الحقّ

قل اللهم اْهِدني : وفي رواية. وَهْدياً وهدايةً وهديةٌ، وَهداه للدِّين ُهًدى، وَهداه يهديه في الدِّين ُهًدى

وَسدِّْدني واذكر بالُهَدى ِهدايتََك الطّريقَ وبالسَّداِد تَْسِديَدك السَّْهم، والمعنى إذا سـألتَ اهللا الهـدى   

الطّريقة والنّحـو والهيئـة، والهـادي    : والهداية. ك ِهدايةَ الطَّريق وَسلِ اهللا االستقامةفأخطر بقلب

                                                                                                                            
ة، دار الكتب المصـريّ : ، القاهرة1، طكتاب األنواء في مواسم العرب: د عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، أبو محّمينورّيالّد )1(

 2ص
  .هي نجوم ال تغرب كالجدي والفرقدين وبقية بنات نعش وما يدور معها من نجوم حول القطب: الخسان )2(
     85، صآنالكون واإلنسان بين العلم والقر: دفضع، بسام )3(
 24: حمنالّر )4(
باعـة  والطّ رجمةة للتّار الوطنّيمنشورات الّد: ، نابلسة والفلكبيعّياريخي الصطالحات البيئة الطّكون التّالتّ: جبر، يحيى )5(

 118م، ص1996وزيع، شر والتّوالنّ
   6: الفاتحة )6(
 63: ملالنّ )7(
 120: البقرة )8(
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أعناقها ألنّها أّول شيء من جسدها، وُيسّمى الـّدليل  : الُعنُقُ لتقّدمه، والجمع َهواٍد، وهوادي الخيل

تََحرَّاه في ُسلوك الطَّريـق،  كذلك تَ. المتقّدمة من اإلبل: هادياً ألنّه يتقدَّم القوم ويتبعونه، والهادية

  )الطّويل(   :  )2(وقال امرؤ القيس. )1(ألّن سالك الفَالة يلزم الجاّدةَ وال ُيفَارِقُها خوفاً من الّضالل

  )الطّويل(

ــهُ ف ــاِت َودونَــ ــا بالهاِديــ  َألَحقَنــ
  

ــلِ   َجواِحُر   ــم تَُزيَّ ــرٍَّة لَ ــي َص ــا ف  َه
  

شّم الطّريق، قال امرؤ القيس حين ومن العالمات األرضّية لتحديد الطّرق أثناء االرتحال 

  )الطّويل(            :   )3(توّجه إلى قيصر مستنجداً به على رّد ُملكه إليه واالنتقام من بني أسد

  )الطّويل(

 الِحـــبٍ ال َيهتَـــِدي بَِمنَـــارِِهَعلَـــى 
  

ــَرا    ــاِطيُّ َجْرَج ــْوُد النَُّب ــافَُه الَع  )4(ِإذَا س

  

اخرة بين العرب يباهون باالهتداء ومعرفة الجهـات،  وكان االستدالل على الطّريق من أوجه المف

  )الّرجز(                   :                                             )5(قال رؤبة بن العّجاج

  )الّرجز(

ــُرقْ   ــالقَ الطُّ ــتَافَ أخْ ــدَِّليُل اْس  إذَا ال
  

ــقْ    ــاُء الزَّلَـ ــاُء َبلْقـ ــا َحقْبـ  )6(كََأنََّهـ
  

وذلك باللّيل، وكان الّدليل إذا كان في فالة َأخذ التّراب فشـّمه لـيعلم   ساف يسوف سوفاً إذا شّم، 

وشبه الّدارس من الطّرق بالثّوب الخلـق؛ َألّن االسـتدالل بشـّم    . هو َأم على جور أعلى قصد

                                           
 ،)هـدي (م، ماّدة 1975 دار صادر،: بيروت ،1ط ،لسان العرب: لّدين محّمد بن مكرم، أبو الفضل جمال اابن منظور )1(

15/354-357 
 61م، ص2004دار المعرفة، : ، بيروت2، طحمن المصطاوّي، اعتنى به وشرحه عبد الّرديوانه: القيس، امرؤ )2(
 96، صالمصدر نفسه )3(
هذا من قبيل نفي الشّيء بإيجابه، باطنه نفي وظاهره إيجاب، وهـو  ): ال يهتدي بمناره( .شّمه: سافَُه. ريقالطّ: الالِحب )4(

 .من المبالغة
اج وعلى أبيات ُمفردات منسوبة وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العّج مجموع أشعار العرب :وليم بن الورد سي،والبُر )5(

   104وزيع، صشر والتّباعة والنّدار ابن قتيبة للطّ: منسوبة إليه، الكويت
 .ابةعجز الّد: لقالّز.    حمار الوحش: حقباء )6(
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. التّراب إنّما يكون في الطّرق القديمة الّتي كثر المشي فيها، فيوجد رائحـة اَألرواث واَألبـوال  

  .)1(المغالة باألتان الوحشّية، وهي في الجالدة والّسرعة مثلهاوشبه النّاقة 

طلوع الشّمس وغروبها، وهـي إحـدى   : ومن العالمات الّتي يستدّل بها على االتّجاهات

وهي النّجم الملتهب الّذي تنبعث منه الحرارة والّضوء على األرض وغيرها مـن  "نجوم الّسماء، 

  .)2("الكواكب المحيطة بها

ر جليل في حياة النّاس، فهي تلك الكرة المدهشة الّتي تمّدنا بالّضوء والحـرارة  للشّمس أث

والحياة، وهي جسم كروي الشّكل ملتهب، عظيم الحجم، ومكانها الطّبيعّي الكرة الّرابعة، وهـي  

سائرة غير واقفة، تطلع كّل يوم من الشَّْرق، وال تزال تمشي موضعاً بعد موضع إلى أن تنتهـي  

  .)3(رِب، وتميل كّل سنة مّرةً إلى الَجنُوب، ومّرة إلى الشَّمال لتعّم فائدتهاإلى الَمغْ

وبما أّن الشّمس هي أجّل ما تقع عليه العين يومياً، واعتادها النّاس، فجَِهة طلوعها تسّمى 

ـ   . شَْرقاً، وجَِهة اختفائها تسّمى غَْرباً : اتفإذا استقبل اإلنسان الشَّْرق، تمكن مـن تعيـين االتّجاه

، وهذه الجَِهات األربع تسـّمى  )شَمال(، وَيَساره )َجنُوب(، وَيِمْينه )غَْرب(، وخَلْفه )شَْرق(فأمامه 

فالجَِهة . ّن الَيِمْين والَيَسار ال يحّددان إال إذا تعّينت وجهة بعينهاإالجَِهات األصلّية، ويمكن القول 

ق من غيرك أو إلى الَجنُوب منه، وهكـذا،  فما هو إلى الشّمال منك يكون إلى الشَّْر"أمٌر نسبي، 

  .)4(.."وما هو عن َيِمْيِنك يكون، كذلك، عن َيَسار غيرك أو من َوَرائه

وُأِشير لالتّجاهات في القرآن الكريم باألسلوب واأللفاظ الّتـي درج عليهـا الجـاهليون،    

⎫⎦N#sŒ È|: (وذلك باستخدام ألفاظ مثـل قولـه تعـالى    Ïϑ u‹ø9$# |N# sŒuρ ÉΑ$ yϑ Ïe±9$#()5( وقولـه ، :Ç⎯ tã) 

                                           
ميل بديع اليعقـوب،  أمحّمد نبيل طريفي و: ، تحقيقخزانة األدب ولب لباب لسان العرب: ، عبد القادر بن عمرالبغدادّي )1(

  1/100م، 1998ة، دار الكتب العلمّي: بيروت
  275ص ،)شمس(ماّدة  ،ةمعجم األلفاظ واألعالم القرآنّي: إبراهيم، محّمد إسماعيل )2(
 77-2/76ة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ، دار إحياء الكتب العربّي1، طالقرآن ينبوع العلوم والعرفان: فكري، علي )3(
 95ص، ة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: جبر، يحيى )4(
   18: الكهف )5(
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È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# È≅Í← !$yϑ ¤±9$#uρ()1( .   وبأن يحّدد مكان ما بالنسبة لموقعه من مكان آخـر، كقولـه تعـالى :

)çμ≈uΖ ÷ƒy‰≈tΡ uρ ⎯ÏΒ É=ÏΡ$y_ Í‘θ’Ü9$# Ç⎯yϑ ÷ƒF{$# çμ≈uΖ ö/§s% uρ $|‹ ÅgwΥ()2(  حيث يمكن تحديد المكان المقصـود ،

اإلشارة إلى اتّجاهي الشَّْرق والغَْرب كانت ترد دائماً بألفـاظ  غير أّن . بالنسبة لموقع الجبل نفسه

سواء في ذلك ما ورد في صيغة اإلفراد أو ) غ ر ب(و ) ش ر ق(صريحة مشتقّة من الجذرين 

فيـه إال  " غَْرب"أو " شَْرق"، ولم يرد )َمفِْعل(التّثنية أو الَجْمع، وصيغة ذلك في مبنى اسم المكان 

$: (قـال تعـالى  . األماكن أو أشياء غيرهـا  منسوباً إليهما صفات tΒuρ |MΖ ä. É=ÏΡ$ pg ¿2 Çc’Î1ötóø9$# øŒÎ) 

!$ oΨøŠ ŸÒs% 4’n< Î) ©y›θãΒ tøΒF{$#()3(حيث نسب إلى الغَْرب وجعله صفة المكان، وقال تعالى ، :öä. øŒ$#uρ) 

öä. øŒ$#uρ) ’Îû É=≈tGÅ3 ø9$# zΝ tƒötΒ ÏŒÎ) ôNx‹ t7 oKΡ $# ô⎯ÏΒ $yγ Î= ÷δr& $ ZΡ%s3tΒ $wŠ Ï% ÷Ÿ°()4(حيث نسب للشَّْرق نكرة ،، 

  .)5(ونعت به المكان ،نكرة

وكانوا إذا ُوِصفَ ألحدهم الّسبيل، يستخدمون أسماًء تُبيِّن ما وقعت عليـه مـن غيـره،    

tàfø: (كقوله تعالى) أمام(كلفظة  u‹Ï9 çμ tΒ$tΒ r&()6( .  ،أو يستخدمون ظروفاً مبهمة مضافة إلى علـم

tôÜ: (، قال تعالى)شَطْر(مثل كلمة  x© Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$#()7( الجَِهـة، أي نَْحـوه   : ، والشَّـطْر

$!™u: (، كقوله تعالى)ِتلْقَاء(ولفظة . وِتلْقَاءه s) ù= Ï? š⎥t⎪ ô‰tΒ()8(ظرف مكان بمعنـى جَِهـة   : ، وِتلْقَاء

والتَّوجُّه بمعنى القَْصد ) الحّج(وكلمة . أي االتّجاه ناِحَية الشَّْرق) التَّوجُّه(واستخدموا كلمة . اللّقاء

$¨uρ ’n?tã Ä!¬: (والزِّيارة، قال تعالى ¨Ζ9$# kÏm ÏM ø t7 ø9$# Ç⎯tΒ tí$ sÜ tGó™ $# Ïμ ø‹s9Î) Wξ‹Î6y™()9( أي قَْصد ،

                                           
 48: حلالنّ )1(
 52: مريم )2(
  44: القصص )3(
  16: مريم )4(
 90-89، صة والفلكبيعّيالصطالحات البيئة الطّ اريخّيكون التّالتّ: جبر، يحيى )5(
 5: القيامة )6(
 150: البقرة )7(
  22: القصص )8(
  97: آل عمران )9(
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    :  )1(مادحـاً  ومن الحّج القَْصد مطلقـاَ، كقـول الَمخَبَّـل الَسـعديّ    . قَْصد األماكن المقّدسة للعبادة

  )الطّويل(

ــَه ــرَ  َوَأش ــوالً كَثي ــوٍف ُحل ــن َع  ةًُد ِم
  

ــوَن    ــبَّ الَزْبَيُحّج ــراَس ــانِ الُمَزعفَ  )2(َرق
  

يحّجون بمعنـى يقصـدون   و. البيت هنا للتّعظيم، فالحّج َأصالً يقصد منه القدوم والتّردد والقصد

ويبدو من األلفاظ الّدالّة على الجَِهات، أّن هذه األلفاظ جاءت . ويذهبون إلى زيارة بيت اهللا الحرام

  .تسميتها على الّسليقة

. لقد جعل اإلنسان نفسه ودابته مركزاً لما يحيط به وبموقعه، يحـّدد موقـع مـا حولـه    

اتّجاهات هي الشَّْرق أو الَمشْرِق، والغَـْرب أو الَمغْـرِب، والشَّّـمال والَجنُـوب،      ةفالمكان أربع

نْب اَألْيَمن والَجنْـب  الَج(ونظائرها في الخلق اآلدمي الِقْبل أو القُدَّام، والدُّبر أو الخَلْف، والَجنَْبان 

  .)3()اَألْيَسر أو اَألشَْأم

اليدان من اإلنسان هما القطبان من الكون، فلفظة ِشمال تدّل على ما ينسب إلى شقّ البدن 

اَألْيَسر، ما كان منه، أو فيه، كاليد، والقلب، أو ما يليه من األجسام أو الجَِهات، وُيَعبَّر بها عّمـا  

أما الَيِمْين فهي لعكس ذلك في كّل شيء، فُيَعبَّر بها عن . اإلثم والخسرانيكره، وما يكنى به عن 

الَجنُوب، وُيكنى بها عن الحقّ والخير والقّوة، ويتفاءل بها، ففي شقّه اَألْيَمن كبده ومرارته، فُيْمنَاه 

  .وِقْبله َمشْرِق، وُدبره َمغْرِب. )4(خير من ِشماله

  )الطّويل(   :  )5(ّل على جَِهة، كقول قطبة بن أوسلتد) صال(وقد استخدم العرب لفظة 

                                           
دار إحيـاء  : ، بيـروت 1ال، طَجفَّخليل إبراهيم : ، تحقيقالمخصص: ، أبو الحسن علي بن إسماعيلاألندلسّي ابن سيده )1(

 2/203، م1996، راث العربّيالتّ
وإنّما سّمي الَزْبَرقان لصغرة عمامته، وكلمة المزعفرا دليل علـى  (   . عمامة الزبرقان، وهي من الخز: َسبَّ الزبرقان )2(

 .بمعنى يكثرون االختالف إليه: يحجون ).ذلك
 97-96، ص ة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: جبر، يحيى )3(
 108، صالمصدر نفسه )4(
ناصـر الـّدين    :ق عليهقه وعلّ، حقّعن األصمعّي اس اليزيدّيد بن العّب، إمالء أبي عبد اهللا محّموان شعرهدي: الحادرة )5(

  93م، ص1980دار صادر، : ، بيروت2األسد، ط
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ــلََوْيِه ُمْرَهفَـــاتٌ كََأنََّهـــا  علـــى َصـ
  

 )1(قَــَواِدُم نَْســـرٍ ُبــزََّعنُْهنَّ َمنِْكـــبُ    
  

والصَّلََوان ُمكْتَِنفا الذَّنب من النّاقة وغيرهـا،  . ما عن َيِمْين الذَّنب وِشماله، وهما َصلََوان: والصَّال

⎫⎦Iωuρ t: (، كقولـه تعـالى  )آمِّـينَ (ولفظـة  . )2(الفخذين من اإلنسانوأّول َمْوِصل  ÏiΒ!# u™ |M øŠ t7 ø9$# 

tΠ#t ptø: ، الّذي من دخله كان آمناً، وكـذا  الحرام إلى بيت اهللا قاصدينال قتال حلواست، أي وال ت)3()#$

وكـان   .)4(من قصده طالباً فضل اهللا وراغباً في رضوانه، فال تصدوه وال تمنعوه وال تهيجـوه 

، الّـذي يمتـاز باإلرشـاد    "القطا"العرب يهتدون في تحديد موقع الماء بأسراب من الطّير تسّمى 

فكانت هذه جملة من العالمات لمن أراد معرفة الطّرق والجَِهات، ويتّضح . والّداللة على الطّريق

م من الحـديث  من خاللها مدى تأثر العرب ببيئتهم القاسّية، ويشهد على ذلك ما نجده في أشعاره

  .عن أسفارهم، وما يواجهونه من مشقّة

ففي األرض جَِهات الَمشْرِق والَمغْرِب والشَّمال والَجنُوب، والهواء محيط بها فـي كـّل   

وتهّب على شبه الجزيرة رِياح من جَِهات شتّى، كرِياح الّسموم، تلك الرِّياح المهلكـة،  . الجَِهات

، ولقد أفرط العرب في تغـزلهم  )5(ورِْيح الصََّبا، وهي الشَّْرِقيَّة ورِياح الشَّمال، وهي باردة نسبياً،

  .بها في الجاهلّية وصدر اإلسالم

، لم يكونا أسماء اتّجاهات جغرافّية في األصل، وإنّما أسماء )الشَّمال والَجنُوب(إّن لفظي 

أربعة أقسـام حسـب    َجْمع رِْيح، وهو تيار الهواء المتموج في الفضاء، وهي: والرِّياح. )6(رِياح

شَْرِقيَّة، وغَْربِيَّة، وشََماِليَّة، وَجنُوبِيَّة، وزادوا عليها رِْيحاً خامسة، وهي الّتي ال : الجَِهات األصلّية

  .)7()النَّكَْباء(يتعّين لها مهّب، وتعرف عند العرب بـ 

                                           
  .قوارِم ريشٍ: وفي رواية مغايرة )1(
 93، صالمصدر نفسه )2(
 2: المائدة )3(
  2/6 ،لقرآن العظيمتفسير ا: إسماعيل بن عمرأبو الفداء ابن كثير،  )4(
 8، صة والفلكبيعّيالصطالحات البيئة الطّ اريخّيكون التّالتّ: جبر، يحيى )5(
ـ كمرجعّي -مالرق إلى الشّجاه الشّحول من اتّدراسة للتّ: القاضي، عبد اهللا بن حسين )6( وقيـت  التّ/ ة معاصـرة ة جغرافّي

 .هـ1430، 19العدد رة، مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنّو، -ة واآلثاروالكيفّي
 2/82، القرآن ينبوع العلوم والعرفان: فكري، علي )7(
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قـال  . الرِّيـاح إّن أسماء الرِّياح الدَّائمة أصبحت أسماء عين االتّجاهات الّتي تهّب منها 

، والثّانية تهـّب  )1(إحداها تهّب من الَمشْرِق، وهي القَُبول: إّن الرِّياح العاّمة أربعة: الحكيم أبقراط

، والثّالثة من التََّيمُّن، وهي الَجنُوب، والّرابعة مـن التََّيسُّـر، وهـي    )2(من الَمغْرِب، وهي الدَُّبور

  . )3(الشَّمال

إلنسان إلى استخدام البوصلة لتحديـد االتّجاهـات، وانتشـر    ومع تقدم البشرّية اهتدى ا

وهي آلة كالساعة تتحرك في وسطها إبرة محمولة من َوْسطها تسـتعمل  . استعمالها في المالحة

واكتشـفها البـاحثون   . لمعرفة مواقع الشَّمال والَجنُوب األرضيين في أي نقطة من نقط األرض

من نقط األرض، وأجّل فائـدة حصـلت مـن هـذا      ألجل تعيين زاوية االنحراف في كل نقطة

، وكانوا يسـّمونها قـديماً   )4(االكتشاف هو االهتداء بها لمواقع الّسفر في معمعان البحار الواسعة

  .المغناطيس المركّب على الحقّة

إّن الحديث عن موضوع الجَِهات دفع الباحثة على تخصيص المبحث األّول في الوقوف 

وتصاريفه في اللّغة، وتدّرجت في تتّبع تطور داللتها مستعينة بالمعاجم، ) َوْجه(على دالالت لفظ 

  .ومستشهدةً بنماذج من النّص القرآنّي والشِّعر الجاهلّي

  

                                           
  .واستقبال المشرق... درالوجه والّص... لعالقة بالقبل )1(
 .الكعبة، أو اإلنسان، وهو مغربه.. القفا/برلعالقة بالدُّ )2(
ين عبـد  د محيـي الـدّ  محّم :، تحقيقوهرهب ومعادن الجمروج الذّ: ، أبو الحسن علي بن الحسين بن عليالمسعودّي )3(

 2/233م، 1964عادة، مكتبة الّس: ، مصر4الحميد، ط
  2/260، القرآن ينبوع العلوم والعرفان: فكري، علي )4(
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  الفصل األّول

  َأسماء الجَِهات وأنواعها في اللّغة

  

  وتصاريفه في اللّغة ) َوْجه(األصل : المبحث األّول

  المطلقة / ابتة الجَِهات الثّ: المبحث الثّاني

  المرتبطة بغيرها / ألفاظ الجَِهات النسبّية : المبحث الثّالث
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  المبحث األّول

  وتصاريفه في اللّغة) َوْجه(األصل 

اللّغة هي وعاء الثَّقافة والتُّراث، لذلك ال بّد من العودة لنصوصـها السـتيعاب الثَّقافـة    

القديمة، ودراسة تطورها التّاريخّي في المعـاجم،  والكشف عن دالالتها , العربيَّة وتراثها المجيد

وتصحيح الشّائع من دالالتها، حتّى ال تطمس مقاصدها، ولنتمكن من تفسـير اآليـات القرآنّيـة    

  . المرتبطة بتلك الّدالالت

وتصاريفه في اللّغة، واختلفت دالالته تبعاً للّسياق، فكلّمـا  ) َوْجه(تعّددت استخدامات لفظ 

مألوفة لإلنسان، كان أقدر على تعلمها واستخدامها، فأول ما يكتسبه هو ألفاظ الجسم كانت األلفاظ 

  . )1(وهو في سّن الثّانّية، ثم تنتقل دالالتها إلى مجازات يتقبلّها اإلنسان دون معارضة

الَوْجُه معروفٌ، وهو هذه الَجارَِحة من جسم اإلنسان، ولكن عند تتّبع داللة هذه الكلمـة  

طورت داللتها وفقاً لمتطلبات الحياة، لتكتسب معاني إضـافّية أو جديـدة، ارتبطـت    نرى أنها ت

  .  بتجارب معّينة عبر العصور أّدت إلى شيوعها وإرسائها

وألّن الَوْجَه هو أكثر األشياء وضوحاً في اإلنسان، فقد ُعبَِّر به عـن الشّـيء وذاتـه،    

ت هذه المفردة للّداللـة علـى القَْصـد والجَِهـة     ثم استعير. والتّوجُّه إلى اهللا باألعمال الصالحة

وغيرهـا مـن   . والَجاِنب والنَّاِحَية؛ ألّن اإلنسان إذا سلك طريقاً قاصداً مكاناً ما فإنه يوليه وجهه

  . الّدالالت الّتي سنتعرف عليها في المبحث

ج وتصاريفه في اللّغة، واسـتخرا ) َوْجه(ستحاول الباحثة الوقوف على استخدامات لفظ 

دالالتها الّتي يمكن التّعرف عليها باالعتماد على المعاجم اللّغّوية، ودعمها بأدلّة قوّية مسـتوحاة  

من الشّعر الجاهلّي والقرآن الكريم والحديث النّبوّي الشّريف، ومن ثم ستتدرج في شرحها، إلـى  

  قّة مـن األصـل   فأول األلفاظ المشـت . أن تصل إلى مدار الحديث في هذه الّدراسة وهو الجَِهات

  .هي الَوْجه) و ج هـ ( 

                                           
  90م، ص 1976ة، مكتبة األنجلو المصرّي: ، مصر3، طداللة األلفاظ: أنيس، إبراهيم )1(
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  الَوْجُه من اإلنسان

والَوْجُه ترجمان . الَوْجه مرآة تعكس ما بداخل الفرد، فهو هوية الفرد ورمزه العلني دُّيع

للَوْجِه يمكن معرفـة   ةالنّفس، وانعكاس لشخصية صاحبه، فمن خالل المالمح والتّعابير المكشوف

  . صفاته، وكشف ذاته

ـ   ،معروفٌ، فأْصلُه الَجارَِحة، وهو ما يواجهك من الرَّْأس الَوْجُه ن اوفيه الجبهـة والعين

óΟ: (قال تعالى. ناواألنف والفم والوجنت Ï%r'sù y7yγ ô_uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖ ym()1( ؛ أي أقم يا محّمد وجهك

وجـوهكم،   خلص دينك هللا أنت ومن تبعك، وأقيمـوا أوجهك لدين اإلسالم، واتَّبِع الدِّيَن القَيَِّم، و

، وخّص الوجه ألنّه جـامع  ، والمراد هو واُألمَّةُ-صلى اهللا عليه وسلم  –فالمخاطُب النبيُّ محّمد 

(çνθà: (وقال عزَّ وجـلَّ . حواس اإلنسان وَأشرفه ø9r'sù 4’n?tã Ïμ ô_uρ ’Î1r& ÏNù'tƒ # ZÅÁ t/()2(  ؛ فـالمراد

  .ّي من كثرة البكاءإلقاء أو طرح القميص على وجهه ليرجع بصيراً بعد أن ُعِم

على الَجارِحة في قَْول المخّبل السعدّي فـي تشـبيه َوْجـه المـرأة     ) الَوْجه(ويدّل لفظ 

  )أحذ الكامل:()3(بأنّه قليل اللحم ضامر، وليس كثير اللحم بشع مادحاً ووصفه, بالصَّحيفة لمالسته

  حيفة الَوتُرِيــــَك َوْجهــــاً كالّصــــ

  

ــُم   ــتَلٌَج َوال َجْهــ ــآُن ُمخــ  )4(ظَمــ
  

كما تعّددت اآليات القرآنّية الّتي تصنف المؤمنين والكافرين من خالل الَوْجه ولونه، ومنها قولـه  

tΠöθtƒ Ù: (سبحانه u‹ö; s? ×νθã_ãρ –Šuθó¡ n@uρ ×νθã_ ãρ()5( نة يعني يوم القيامة حين تبيّض ُوُجوٌه أهل الّس"؛

 .قصود هم الكفـار والمؤمنـون  الم: ، وِقْيل)6("نة والجماعة، وتسوّد وجوه أهل البدعة والفرقةالّس

                                           
  30: ومالّر )1(
  93: يوسف )2(
دار : علي محّمد البجاوّي، القـاهرة : ، تحقيقشرح المفّضلّيات: ا يحيى بن علي بن محمَّد الشَّيبانّيأبو زكرّي ،بريزّيالتّ )3(

 1/404شر، باعة والنّنهضة مصر للطّ
 .أي وجهاً معروقاً غير ريَّان، وهذه صفة مدح ال ذم: ظَمآُن )4(
  106: آل عمران )5(
: ، بيـروت 2، طحمن المرعشلّييوسف عبد الّر: ، قّدم لهتفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمرأبو الفداء ابن كثير،  )6(

   1/398م، 1988دار المعرفة، 
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داللة لون الَوْجه هنا مجاز، فالَوْجه يفضح صاحبه، فنهاية المشركين سواد وجوههم نتيجة سوء و

  .أعمالهم، فتظهر آثار الحزن والنّدم على وجوههم

قـال النّجاشـي   . )1(َحيِّ الُوُجـوَه وَحـيِّ اُألجـوه   : َأْوُجُه وُوُجوٌه، فُيقال) َوْجه(وَجْمع 

  )الطّويل(                       : )2(ّيالحارث
  

ــه   ــاَج أْوُج ــَداماً َوديَب ــيُض أق ــُم الب  ُه
  

ــم       ــوُه اَألآلِئ ــرَّتْ ُوُج ــراٌم إذا اغَْب  ِك
  

  .فَأْوُجه وُوُجوه جاءت جمعاً لَوْجه، ويقصد الشّاعر بديباج َأْوُجه أي حسن بشرتهم

≅ÏiΒ È⎯: (يدّل على الَجارِحة كذلك في القرآن الكـريم ) َوْجه(وجاء لفظ  ö6s% β r& }§ Ïϑ ôÜ ¯Ρ 

$ \δθã_ãρ $ yδ̈Šçt∴ sù #’n?tã !$ yδÍ‘$ t/÷Šr&()3(   ،؛ أي نحو تخطيط صورها من َعْين وحاجِب وَأنْـف وفـم

فنجعلها على هيئة أدبارها، وهي األقفاء مطموسة مثلها، والفاء للتّسبيب وإن جعلت للتّعقيب على 

أن نطمـس  : ها؛ فالمعنىعلى أدبارها بعد طمسأنّهم توعدوا بعقابين، أحدهما عقيب اآلخر، رّدها 

وَوْجه آخر وهو أن يراد بـالطَّمس القلـب   . نكسها، الوجوه إلى خَلْف واألقفاء إلى قُدَّامنوجوهاً ف

والتَّغيير، وبالوجوه رؤوسهم ووجهاؤهم، أي من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسـلبهم إقبـالهم   

نرّدهم إلى حيث جاءوا منه وهي أذرعـات الشَّـام   ووجاهتهم ونكسوهم صغارهم وإدبارهم، أو 

  . )4(يريد إجالء بني النَّضير

                                           
    555/ 13 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور1) (
: ، بيروت1، طعبد الحميد هنداوّي: ، تحقيقالمحكم والمحيط األعظم: ، أبو الحسن علي بن إسماعيلاألندلسّي ابن سيده )2(

  7/348م، 2000ة، دار الكتب العلمّي
   47: ساءالنّ )3(
، أويـل نزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّ  الكشَّاف عن حقائق التّ: اهللا محمود بن عمر ، أبو القاسم جارمخشرّيالّز )4(

   551- 550/ 1راث، دار إحياء التّ: زاق المهدي، بيروتعبد الّر: تحقيق
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¡|θßs#): (ومنه قوله تعالى    øΒ $$sù öΝ ä3 Ïδθã_ âθÎ/ ()1(     ِ؛ أي تَيّممـوا بمسـح الَوْجـِه والَيـدْين

¡θè=Å#): (وقوله عزَّ وجلَّ. بالتُّراب øî$$ sù öΝ ä3 yδθã_ãρ öΝ ä3 tƒÏ‰÷ƒr& uρ ()2( .ا َبـْين منابـت   فالَوْجه يمتد م

  . شعر الرَّْأس إلى الذّقن من جَِهة، ومن اُألذن إلى اُألذن من جَِهة ُأخرى

اإلنسان يتميَّز بوجهه عن اآلخرين من المخلوقات، وبالَوْجه تمّيز بعـض النّـاس عـن    

  )الطّويل:         ()3(قال الُحطيئة في هجاء وجهه وقبحه، حيث كان يعاني من دمامة فيه. بعض
  

  ى ِلـــَي َوْجهـــاً شَـــوََّه اُهللا خَلْقَـــُهَأَر

  

ــهْ        ــبَِّح حاِملُّ ــٍه وقُ ــن َوْج ــبَِّح ِم  فَقُ
  

  الَوْجُه بمعنى ذات الشّيء

™< .ä≅‘: (بالَوْجه، ففـي قولـه عـزَّ وجـلَّ    نفسه ربَّما ُعبِّر عن الشّيء  ó©x« î7 Ï9$ yδ ωÎ) 

çμ yγ ô_uρ()4(وُيعنـى بـذلك إالّ إّيـاُه، فـذكر الَوْجـه       –اهللا تعالى  -؛ َأراد كّل شيٍء هاِلٌك إالَّ ُهَو

تخصيصاً، وقصد الذَّات عموماً، فمجازه إالّ هو ما استثنوه من جميع فهو منصوب وهذا المعنى 

َبْين النَّفختين، فإذا هلك كّل شيء من جنٍة ونار وُملْك وسماء وأرض وَملَك الموت، فـإذا بقـي   

جنة ونار وملك وما أراد، فتّم خلود أهل الجنّـة   كّلوحده نفخ في الّصور النّفخة اُألخرة، وأعاد 

  .كّل شيء هالك إال ما ُأرِيد به وجهه: والمعنى اآلخر. )5(في الجنّة، وأهل النّار في النّار

  ) الطّويل(       :)6(تقول الخنساء في مقتل أخيها معاوية، وتحرض بني سليم وعامر على غطفان

  ) الطّويل(

ــهِ  ــُر َوْج ــى غَي ــْيَء َيْبقَ ــاَم ال شَ  َولســتُ َأرى شَــيئاً َعلَــى الــَدهرِ خاِلــداً   ِليِكن

                                           
   43: ساءالنّ )1(
  6: المائدة )2(
م، ص 2005وزيع، شر والتّباعة والنّدار المعرفة للطّ: ، بيروت2حمدو طّماس، ط: ، اعتنى به وشرحهديوانه: طيئةالُح )3(

118  
 88: القصص )4(
   1/94، مكتبة الخانجّي: ، القاهرةمجاز القرآن: ، أبو عبيدة معمر بن مثنىيمّيالتّ )5(
  32م، ص 2004وزيع، شر والتّباعة والنّدار المعرفة للطّ: حمدو طّماس، بيروت: ، اعتنى به وشرحهديوانها: الخنساء )6(
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)الخفيف(          :)1(وقال عّدي بن زيد العبادّي. غير رّبنا عزَّ وَعال أي كّل شيء هالك وفانٍ  

ــاقِ    ــونِِ بَِب ــى الَمنُ ــْيٌء َعلَ ــْيَس شَ  لَ
  

ــاقِِ    ــبِّحِ الخَلَّـ ــِه الُمَسـ ــُر َوْجـ  غَْيـ
  

$: (ى، على َأنّها صفة هللا موهمة للتّشبيه، كما في قوله تعالىونُِسَب الَوْجه إلى اهللا تعال oÿ©ςÎ) 

ö/ä3ãΚ ÏèôÜ çΡ Ïμ ô_uθÏ9 «!$#()2(، )tβρ ß‰ƒÌãƒ tμ ô_uρ «!$# ()3(، )$ tΒ uρ šχθà) ÏΖè? ωÎ) u™!$ tóÏF ö/$# Ïμ ô_uρ 

«!$#()4(، )4’s+ ö7 tƒuρ çμ ô_uρ y7În/u‘ ρ èŒ È≅≈n= pgø: $# ÏΘ#t ø.M} $#uρ ()5( بالَوْجه فـي هـذه اآليـات    ، ِقْيل َأراد

بمـا   ورضـاه  الكريمة ذاتُه، وِقْيل َأراد التََّوجُّه إلى اهللا تعالى باَألعمال الصالحِة؛ لطلب ثوابـه 

يعملون ومن َأجله، ال من َأجل غيره من َأعراض الّدنيا، فنفقة المؤمن لنفسه، وال ينفق المـؤمن  

  . إال ابتغاء َوْجهه سبحانه وتعالى

β÷: (-صلى اهللا عليه وسلم  –وجلَّ مخاطباً الّرسول محّمد  وكذلك قوله عزَّ Î* sù x8θ•_!%tn 

ö≅à) sù àM ÷Κ n=ó™ r& }‘ Îγ ô_uρ ¬!()6( ـ ، فخّص الَوْجه بالذّكر لشرفه، وقصد الذّات؛ والمـراد إن ج ك ادل

  .انقدت وأخلصت عبادتي هللا وحده ال شريك له :الكفّار في الدِّين، فقُل

?ö≅yδ y79s: (له سبحانه في حديث الغاشـية وُعبِّر عن الذّوات في قو r& ß]ƒÏ‰ym Ïπ u‹Ï±≈tóø9$# 

∩⊇∪ ×νθã_ãρ >‹ Í×tΒ öθtƒ îπ yèÏ±≈yz ∩⊄∪ ×' s# ÏΒ%tæ ×π t6Ï¹$̄Ρ ∩⊂∪ 4’n?óÁs? #·‘$ tΡ Zπ u‹ÏΒ%tn ∩⊆∪ - ∩∈∪ - ∩∉∪ - 

(∩∠∪ ×νθã_ãρ 7‹ Í×tΒöθtƒ ×π uΗ¿å$ ¯Ρ ∩∇∪ $ pκ È÷è|¡ Ïj9 ×π u‹ÅÊ# u‘ ∩®∪ ()7( وجوه في يـوم  ؛ فحديث الغاشية عن

                                           
شـر  باعة والنّدار الفكر للطّ: ، بيروت2علي مَهنّا، ط. عبد أ : ، شََرحه وكتََب َهَواِمشَُهاألغاني: ، أبو الفرجاألصفهانّي )1(

   2/107وزيع، والتّ
  9: نإلنساا )2(
 38: ومالّر )3(
  272: لبقرةا )4(
   27: حمنالّر )5(
   20: آل عمران )6(
  9-1: الغاشية )7(
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القيامة خاشعة ذليلة عاملة ناصبة، تصلى ناراً حامية، وهي وجوه َأهل النَّار من جَِهـة، وعـن   

ومنه قـول ُأميَّـة بـن أبـي     . وجوه ُأخر ناعمة راضية، وهي وجوه َأهل الجنّة من جَِهة أخرى

  )الكامل(                       :)1(الصَّلت

ـ     ــي كُلُّـ ــي َوخَلق ــُه َوجه ــا لَ  ُهَوَعن
  

 لخاِشــعين ِلوجهــِه َمشــكورا  فــي ا  
  

  .أي خضعتْ وذلتْ الخالئق هللا تعالى شاكرةً له

: فَُيطْلَقُ الَوْجُه على الذَّات، َألنَّه أشَْرفُ اَألْعضاِء وَمْوِضع الَحَواسِ، كما في قوله تعـالى 

)ÏM uΖtãuρ çνθã_âθø9$# Äc©y∏ù= Ï9 ÏΘθ–Š s) ø9$#()2(الحـيِّ  ؛ أي خضعت وذلت وخشعت واستسلمت الخالئق هللا 

  ) الطّويل(              :)3(ومنه كذلك قول ُأميَّة بن أبي الصَّلت. القّيوم

ــ  ــرشِِ السَّ ــى ع ــٌك عل ــيمٌنَمِل  ماء مه
  

 )4(تَْعنــو ِلعزَّتــه الوُجــوُه وتســجدُ     
  

له الوجوه، وذلّت وخضعت لعّزته، فال يخرج عنـه   تْنَتعالى هو الَمِلك، الّذي َعإّن اهللا سبحانه و

  . حي

  من الكالم الَوْجُه

مع مرور الّزمن تطورت داللة هذه الكلمة، واكتسب معاني جديدة، فأصبح الَوْجُه يـدّل  

وَوْجُه الكَالَمِ هو السَّبيُل الـذي   .)5(هذا َوْجُه الرَّْأّي، أي هو الرَّْأيُّ نَفُْسه: ُيقال .على النَّْوع والِقْسم

منه قول ُجمعة بنت . )6(ُوجوٍه، وعلى أْرَبَعِة أْوُجٍهالكََالُم فيه على : وُيقاُل. تقصُده به، وهو مجاٌز

                                           
دار : ين الكاتب وأحمد عصام الكاتـب، بيـروت  سيف الّد: ، قَدَّم له وَعلَّق حواشيهشرح ديوانه: ابن أبي الصَّلت، ُأميَّة )1(

  46شر، ص باعة والنّمكتبة الحياة للطّ
   111: طه )2(
  29، ص شرح ديوانه: ابن أبي الصَّلت، ُأميَّة )3(
  .من عنا، بمعنى خضع وذلَّ: َعنَتْ.     ِلعزَّته تَْعنو........ مليك: في رواية مغايرة )4(
شـر  باعة والنّدار الفكر للطّ: علي شيري، بيروت: ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )5(

   110/ 19 ،)وجه(ماّدة  م،1994وزيع، والتّ
  19/114 ،)وجه(ماّدة ، المصدر نفسه )6(
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  ) الطّويل(                                                                    :)1(بنت الخُس

 أشَــدُّ وجــوِه القــولِ عنــَد ذوي الحجــى
  

ــوجِزُ    ــول فيـ ــبٍّ يقـ ــةُ ذي لـ  مقالـ
  

β: (والمقصود بقوله تعـالى  r& (#θè? ù'tƒ Íο y‰≈pκ ¤¶9$$Î/ 4’n?tã !$ yγ Îγ ô_uρ ()2(   ؛ أي علـى الَوْجـه

وُوُجوُه القُْرآنِ؛ أي َمَعاِنْيـه الّتـي   . وليَس لكَالِمَك َوْجٌه؛ أي ِصحَّةٌ. المرضي الّصائب الصحيح

  . )3(يحتملها

  الَوْجُه بمعنى َأّول الشَّيء وصدره

لُُه وَصْدُره ومطلُعـه، وَجْئتُـَك   وكذلك َوْجُه النََّهارِ أوَّ. الَوْجُه من الدَّْهرِ هو أوَّلُه، مجاٌز

منه قول الفارعة بنت معاوية القشيرّية في معـايرة بنـي كـالب    . )4(بَِوْجِه نهارٍ؛ أي بأوَّلِ نهارٍ

  )المتقارب(                : )5(بانهزامهم في يوم النّسار

ــا  ــى وجههـ ــالب علـ ــرت كـ  وفـ
  

ــار      ــه النَّه ــل وج ــر قب ــال جعف  خ
  

θãΖ#): (وِقْيل في قَْوله تعالى    tΒ# u™ tμ ô_uρ Í‘$ yγ ¨Ψ9$# (# ÿρ ãà ø. $#uρ çν tÅz#u™()6(َصالةُ الصُّبِح، وِقْيل ، :

هو أّول النََّهارِ، والمراد أّن اليهود أظهروا اإليمان أّول النّهار، وصلّوا مـع المسـلمين صـالة    

وَوْجـُه   .سلمقـد وصلّوا جَِهة بيت ا ،)7(الّصبح إلى الِقْبلَة، فإذا جاء آخر النَّهار ارتدوا إلى دينهم

  .)8(وَوْجُه الفََرسِ أي ما أقَْبَل علْيَك من الرَّْأسِ من ُدون َمنَابِِت شََعرِ الرَّْأسِِِِ. َمْوضٌِِع: نهارٍ

                                           
 212م، ص 1988، دار الكتاب العربّي: ، دمشق1ط ،-أعالم وطوائف  –َساء اعراتُ مَن النّالشّ: سليم نير،التّ )1(
 108: المائدة 2)(
    13/556 ،)وجه( ماّدة ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور3) (
  19/110 ،)وجه(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )4(
دار الكتـب  : ، بيـروت 1ط ،-خطوة نحو معجم متكامل  –ة واإلسالم اعرات في الجاهلّيساء الشّمعجم النّ: ا، عبدمهنّ )5(

 202م، ص1990ة، العلمّي
   72: آل عمران )6(
  1/380 ،تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير7)  (
   19/114 ،)وجه(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز8) (
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. )2(وَوْجُه الثَّْوبِ ماَ ظَهَر لَبَصرَِك، ومنه َوْجُه الَمسـألَةِ . )1(َوْجُه النّْجمِ هو ما َبَدا لك منه

منه قول طفيل . )3(َوْجِه وُحرُّ الَوْجِه، وإنَّه لَسْهُل الَوْجِه إذا لم يكْن ظَاِهَر الَوْجنَِةإنَّه لَعْبُد ال: وُيقاُل

  ) الطّويل(                                                                : )4(طفيل الغنوّي

ــاً  ــْدُع َهاِلكَ ــْم تَ ــِه لَ ــرِّ الَوْج ــةُ ُح  كَرِيَم
  

 غَـٍد غَْيـَر ُمْعِقـبِ    ِمَن القَْومِ ُهلْكـاً ِفـي    
  

أنّه إذا هلك من قومها سيد جاء سيد، فالّسيد عندها له نظراء في المكارم مـن قومـه    المقصود

  .يأتون من خَلْفهأي  ؛يخلفونه

  الَوْجُه من الحجر

َوجِِّه الَحَجَر وِْجهةٌ ما له وِجَهةٌ ما له وَوْجٌه ما لَه، وإنّما رفـع َألّن  : ُيقال في التّحضيض  

َوجِّه الَحَجَر وِْجهةً وجَِهةً ما له، فنصب بُوقوع الِفْعلِ عليـه،  : وِقْيل. َحَجرٍ ُيْرمى به فله وْجٌه كل

وجعل ما فَضالً، ُيريُد َوجِّه اَألْمَر َوْجَهُه، ُيْضَرُب َمثَالً لَألْمرِ إذا لم َيْستَِقم من جَِهٍة أن ُيَوجََّه لـه  

الَحَجرِ ُيوَضُع في البناء فال يستقيم، فَُيقْلَُب على َوْجـه آخـر   تدبيراً من جَِهٍة ُأخرى، وَأصل هذا 

َوجَّْه َوْجَه الَحَجر وِْجهـةً مـا لـه،    : عن الخُْرِق، يقال يوفي األمر بحسن التّدبير والنّه. فيستقيم

وفـي ُحْسـنِ    .وِْجهة ما له، بالّرفع، أي َدبِّر األْمَر على َوجهِِه الّذي َينَْبِغي َأنُ يَوجَّه عليه: ويقال

َوجِّه الحجر جَهةٌ ما له، يقال في موضع الَحضِّ : ويقال. ضرب وْجَه اَألمر وعْينَه: التّدبير، ُيقال

: على الطّلب، َألّن كّل حجر ُيْرمى به فله وْجٌه، فعلى هذا المعنى رفعه، ومن نصبه فكأنّه قـال 

َوَوْجُه الحجر هو عقَبةٌ . )5(يٍء موضعهَوجِّه الحجر جَِهتَه، وما فْضٌل، وموِضع المثل َضْع كلِّ ش

  . )6(قُْرب ُجَبْيل َعلى ساحلَ بْحرِ الشَّامِ

  الُمواَجَهةُ

                                           
   556/ 13 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )1(
  19/115 ،)وجه(ماّدة  ،وس من جواهر القاموستاج العر: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )2(
    556/ 13 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )3(
   22م، ص1997دار صادر، : ، بيروت1حّسان فالح أوغلي، ط: تحقيق ،_شرح األصمعّي_ ديوانه :، طفيلالغنوّي )4(
  13/557 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: ال الّدين محّمد بن مكرم، أبو الفضل جمابن منظور )5(
  19/114 ،)وجه(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )6(



 25

الوِجهةُ والُوْجَهةُ بمعنى الِقْبلَة وِشْبهها في كل وِْجَهة؛ َأي في كلِّ َوْجٍه َأو موضع استقبلته 

≅9e: (منه قوله عزَّ وَعال. )1(وأخذت فيه ä3Ï9uρ îπ yγ ô_Íρ()2( .  

ووجهتُ فالناً بما كـره فَأنـا   . الُمواَجَهةُ بمعنى الُمقابلَة، واْسِتقْبالَُك الرَُّجَل بكَالمٍ َأو َوْجٍه

وواَجْهتُ فالناً َجَعلْتُ َوْجهِي ِتلْقاَء وْجهِـِه،  . َأُجوهه إذا استقبلته به، وكَأّن َأصله من الَوْجِه فقُِلب

منـه قـول َصـخْرِ    . )3(من ِتلْقاِء َوْجهَِك، َأي ِقبالَتََكوهو ُوجاهك ووِجاَهك وتجاَهَك َأي ِحذاَءَك 

  )الوافر(                       : )4(الغَيِّ

ــاَيلَتِْني  ــاِدَيْينِ فََســ ــا غَــ  تََجْهنَــ
  

ــِدي     ــْن تَِليـ ــَأُل َعـ ــدٍة وَأْسـ  بَِواِحـ
  

  . تََجْهنَا بمعنى تواَجْهنَا وتَقاَبلْنَا

. ولِقيُه وِجاهاً وُمواَجَهةً إذا قاَبَل َوْجَهُه بَوْجهِِه. الُوجاُه والتّجاُه بمعنى الَوْجُه الّذي تقصده

والُوجاُه والتُّجاُه لغتان، وهما ما اسـتقبل شـيء شـيئاً،    . وتواَجَه المنْزِالن والرَُّجالن َأي تقابال

           )الوافر(          :  )6(بن زهير العامرّيقال خداش . )5( داُر فالنٍ تُجاَه دار فالن: وتقول

 اَركنــــا الكُمــــاةَ َوَعاَركُونــــافََع
  

 ِعـــراَك النُّْمـــرِ واَجَهـــِت األُســـودا  
  

النّمـور  أي قابلناهم وقابلونا وجهاً لَوْجه، فتعاركنا عراكاً شديداً، وتحولنا إلى نمور وُأسود، وَبْين 

 فأصل الجَِهات األربع من الجسم، وهي مقاديم البدن، ومآخيره، وجنبـاه  .واُألسود عداوة متمكّنة

  .والجبهة هي موضع الّسجود من الَوْجه، ومنها المجابهة والُمقابلة. األْيَمن واألْيَسر

  الَوجِيُه والوجاهة من النَّاس

                                           
  13/556 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )1(
 148: البقرة )2(
   558،  13/557 ،)وجه(ّدة ما ،مصدر نفسهال )3(
محمـود  : عبد السَّتّار أحمد فّراج وراجعه: ، تحقيقكتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )4(

 1/293مكتبة دار العروبة، : محّمد شاكر، القاهرة
  111/ 19 ،)وجه( ماّدة ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )5(
: ، بيـروت 1محّمد نبيل طريفي، ط: ، تحقيقلب من أشعار العربمنتهى الطّ: ابن ميمون، محمَّد بن المبارك بن محمَّد )6(

 363/ 8م، 1999، للطّباعة والنّشر دار صادر
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فالٌن وجُه القوم كقولهم َعْينُُهْم َوَرْأسُهْم ونحو ذلك، فالَوْجُه هـو َسـيُِّد   : من المجازِ قولهم

قـال أبـو زبيـد    . )1(أي أشْرافُه وسـادته  ُهوُوجهاؤ البلد القَْومِ وشريفهم، جمعه ُوُجوٌه، وُوُجوُه

  )الخفيف(                     :)2(الطّائّي

ــزو  ــدََّل الغ ــوداً  َب ــوم س ــَه الق  أوُج
  

ــد    ــد َأبـ ــودِ أَولَقـ ــت بسـ  وا َوليسـ
  

والَوْجُه الجاه َمقْلُوٌب منه، ولِكن الَوْجُه يقاُل في الُعْضوِ والَحظَْوِة، والجاُه ال يقاُل إالّ فـي  

قال اْمرؤ القيس متحّدثاً عـن  . )4(وَوجََّهُه اَألميُر إذا شَرَّفَُه، كأْوَجَهُه إذا َصيََّرُه َوجِيهاً. )3(الَحظَْوِة

  )المتقارب(              :  )5(انضمامه إلى الّروم وقيصرهم

ــهِ  ــي ُملِكـ ــَر فـ ــتُ قَْيَصـ  َونَاَدْمـ
  

ــَدا    ــتُ الَبرِيــ ــَأْوَجَهِني َوَرِكْبــ  فــ
  

يِّد القوم، وجعل له َوْجهاً ِعنْد النّاس وشَرَّفَه، وهيأ له في كّل مرحلـة  فأْوَجَهه جعله وجيهاً؛ أي َس

قـال  . )6(وأوَجْهتُه إذا صادفْتُه َوجِيهاً، وكلُّه من الَوْجِه. مركوباً ليركبه إلى أن يصل إلى مقصده

  )الكامل(                        :)7(الُمساوُِر بن ِهنِْد بن قَْيسِ بن ُزَهْير

 واني، َبْعـــَدما أْوجهننـــيوَأَرى الغَـــ
  

ــنَ    ــتَ قُلْ ــَن ثُمَّ ــَوُر: أْعَرْض ــيخٌ أْع  !ش
  

َأرى النّساء بعدما كّن يجعلن لي عندهّن جاهاً ومنزلةً أعرضن عنـي، وذمننـي   : يقول الشّاعر

  . بَأنّني شيخٌ َأعور

                                           
  13/556 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )1(
   222، ص هرة أشعار العرب في الجاهلّية واإلسالممج: محّمد بن أبي الخطّاب ، أبو زيدالقرشّي )2(
شر باعة والنّ، دار الفكر للطّنديم مرعشلّي: ، تحقيقمعجم مفردات ألفاظ القرآن :الحسين بن محّمد، اغب األصفهانّيالّر )3(

  551ص  ،)وجه(ماّدة  وزيع،والتّ
   13/558 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: ل جمال الّدين محّمد بن مكرم، أبو الفضابن منظور )4(
   90، صديوانه: القيس، امرؤ )5(
  111/ 19 ،)وجه(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )6(
رجمـة  ف والتّلجنة التّـألي مطبعة : ، القاهرة2، طشرح ديوان الحماسة: د بن الحسن، أبو علي أحمد بن محّمالمرزوقّي )7(

  201م، ص1967شر، والنّ
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$: (منه قوله تعالى. )1(والَوجِيُه ذُو الجاِه، َجْمعه ُوَجهاُء YγŠÅ_uρ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ $#uρ()2( ؛

وجاهة ومكانة ِعنْد اهللا في الّدنيا وهي النّبوة بما يوحيـه   -عليه السَّالم–أي أّن لعيسى بن مريم 

اهللا إليه من الشّريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحة اهللا به، وفي الّدار اآلخرة بُعلُوِّ 

ن له فيه فيقبل منه ُأسوة بإخوانه مـن ُأولـي العـزم    مكانته في الجنّة وشفاعته ِعنْد اهللا فيمن يأذ

.tβ%x: (وكـذلك قولـه عـزَّ وجـلَّ    . )3(صلوات اهللا وسالمه عليه وعليهم أجمعـين  uρ y‰Ζ Ïã «!$# 

$\κÅ_uρ()4(؛ يقصد ذا جاٍه.  

َوجاهةً إذا صار َوجِيهـاً؛ أي ذا  ) بالّضَم(ورجٌل ُمَوجٌَّه وَوجيٌه أي ذو َوجاهة، وقد َوُجَه 

  . )6(أْوَجَه منَك تُعنَْد النّاسِ أجُِهَك؛ أي صرَوَجْهتَُك : ومن المجازِ .)5(وقَْدرٍ ورتبةجاٍه 

  الَوجِيُه من الخَْيل

والَوجِيُه فرسان معروفان . الَوجِيُه من الخَْيلِ الّذي تَخُْرُج َيداُه َمعاً ِعنْد النِّتاجِ، وهو مجاٌز

  ) الطّويل(           :)8(قال طفَْيل الغَنَوّي .)7(من خَْيلِ العرب نجيَبان، ُسمَّيا بذلك

ــقٍ   ــِه َوالِح ــَرابِ َوالَوجِي ــاِت الغُ  َبنَ
  

ــبِ    ــَبةَ الُمتَنَسِّـ ــي ِنْسـ ــَوَج تنْمـ  َوأْعـ
  

الغراب والَوجِيه والحق وَأعوج أسماء إناث الخيول المنجبات ِعنْد العرب، ويقصد بالَوجيه الُمهر 

  .)9(الّذي خرجت يداه من الرَّحم َأّوالً

                                           
   19/112 ،)وجه(ماّدة ، تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز)1(
 45: آل عمران )2(
  1/372، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير )3(
  69: األحزاب )4(
  558/ 13 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: لّدين محّمد بن مكرم، أبو الفضل جمال اابن منظور )5(
    113 – 19/112 ،)وجه(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )6(
   19/112 ،)وجه(ماّدة  ،مصدر نفسهال )7(
   31، صديوانه: ، طفيلالغنوّي )8(
باعـة  دار الفكـر للطّ : عبد السَّالم محمَّد هارون، القـاهرة : ، تحقيقغةمعجم مقاييس اللّ: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )9(

   6/89 ،)وجه(ماّدة  م،1972وزيع، شر والتّوالنّ
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وَرُجٌل ذو َوْجَهْينِِ؛ أي َيلْقَى هذا بَوْجه وذاك بَوْجه، بخالف مـا فـي   . وجاهاُه إذا فاخََرُه   

  )الوافر(                   :)2(قال حاتم الطّائّي. )1(قَلْبِه

ــاً،  ــاني طَليقـ ــينِ، َيلْقـ  َوذي َوْجَهـ
  

ــيني    ــَب، َيأتَســ ــْيَس إذا تغيَّــ  َولَــ
  

  

  الوجيهة/ الُمَوجَُّه 

) جمع ِكَسـاء (كمَعظَّم أي ذُو الجاِه، كالَوجِيِه، وِمن المجاز الُمَوجَُّه من اَألكِْسَيِة الُمَوجَُّه، 

ومن المجازِ الُمَوجَُّه ِمن النَّاسِ أي َمْن له َحَدَبتانِِِ في ظَْهـرِِه وفـي   . أي ذُو الَوْجَهْينِِِ، كَالَوجِيَهِة

والَوجِيَهـةُ  . ُجِعَل على جَِهٍة واحـدة ال يختلـف  وشيٌء ُمَوجٌَّه إذا . ، على التّشبيه بذلك)3(َصْدرِِه

والجهويَّةُ فْرقَةٌ تقـوُل  . والوجاَهةُ الُحْرَمةُ. )4(وبنو َوجِيهةَ بطن. ضرب من الخََرزِ: خََرَزةٌ، وقيل

  .)5(بالجَِهِة

  التَّْوجِيُه

التَّْوجِيـُه فـي   : ن المجـازِ وم. )6(التَّْوجِيُه َأن تَحِفَر تَْحتَ الِقثَّاَءِة أو البطِّيخِة ثم تُضجَِعها

والتَّْوجيُه . قوافي الشِّْعر، وِقْيل له تَْوجِيٌه؛ َألّن لك َأن تُغَيَِّر بَأيِّ َحْرٍف شئتَ، واسم الَحْرفُ الدَِّخيُل

التَّْوجِيُه اسم لحركاته إذا كـان الـرَّوِّي   : وِقْيل. هو الَحْرفُ الذي َبْيَن َأِلف التأسيس وَبْيَن القافية

التَّوجِيُه هو حركة الَحْرف الّذي قبل الرَّوِيِّ الُمقّيد، وِقْيل له تَْوجِيٌه ألنّه َوجََّه الَحْرفَ : وِقْيل. يَّداًُمقَ

التَّْوجِيُه في قَوافي الشِّـْعرِ  : وِقْيل .الّذي قبل الرَّوِيِّ الُمقّيد إليه ال غير، ولم َيْحُدث عنه حرفُ ِلينٍ

                                           
   557 – 556/ 13 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )1(
 50م، ص 2002، دار الكتب العلمّية: ، بيروت3، طأحمد رشاد: شرحه وقّدم له ،ديوانه: ، حاتمائّيالطّ )2(
 19/111 ،)وجه(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )3(
                                                   13/560 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )4(
   19/115 ،)وجه(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )5(
   6/89 ،)وجه(ماّدة  ،غةمعجم مقاييس اللّ: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )6(
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هو َأن تضّمه وتفتحه؛ فالتَّْوجِيُه هو اخـتالف  : ّي في القافية المقيَّدة، وِقْيلالَحْرفُ الّذي قبل الرَّوِ

  .)1(حركة الحرف الّذي قبل الرَّوِيِّ المقّيد

التَّْوجِيُه حركة الَحـْرِف  : التَّْوجِيُه الّذي َبْين َحْرف الرَّوِيِّ المطلق والتّأسيس، وِقْيل: وِقْيل

َأصله من التَّْوجِيـه، كـَأنَّ َحـْرفَ    : وِقْيل. ّيد ال يجوز مع الفتح غيرهالّذي إلى َجنْب الرَّوِيِّ المق

َأحدهما من قبله، واآلخر من بعده، فلذلك سّميت الحركة : الرَّوِيِّ ُمَوجٌَّه عندهم َأي كَأنَّ له َوْجهين

  .)2(قبل الرَّوِّي المقّيد توجِيهاً، وهذا القول هو اَألصوب مما سبق

  ةالوِْجَه/ الجَِهة 

لّما كاَن الَوْجُه أوََّل َما َيْستَقْبِلَُك، وأشَْرفَ ما في ظاهر الَبَدنِ اْستُْعِمَل في ُمْسـتَقْبِلِ كـلِّ   

$: (منه قَْولُه تعالى. شيء وفي أشَْرِفِه َوَمْبَدِئِه yϑ uΖ ÷ƒr'sù (#θ—9uθè? §Ν sVsù çμ ô_uρ «!$#()3( فَنُسب الَوْجه إلى ،

لُّوا وجوهكم في الّصالة بأمره فهناك القبلة أو الجَِهة الّتي رضي اهللا تعـالى  اهللا؛ والمراد َأْينََما تَُو

  .لعباده التََّوجُّه إليها، واستقبالها وهي الكعبة

، والهاُء عوٌض ِمن الواوِ، واالسُم الوِْجَهةُ والُوْجهةُ، بكْسرِ الـواو أو  الجَِهةُ ىبمعن الَوْجُه

قال طفيل . )4(اِء، كما قالوا وِلَْدة، وال تَْجتَِمُع مع الهاِء في المصاِدرِضمِّها، والواُو تُثََبتُ في اَألْسم

  )الطّويل(                       :)5(طفيل الغنوّي

  )الطّويل(

ــا ــنِ ِذي َعــاجٍ رَِعــاٌل كََأنََّه ــْن َبطْ  َوِم
  

ــبُ     ــرِّيحِ ُمطِْن ــةَ ال ــارِي وِْجَه ــَراٌد تَُب  َج
  

  .وِْجَهة الرِّيح بمعنى جَِهته

                                           
  559/ 13 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم ،ابن منظور )1(
   560-13/559 ،)وجه(ّدة ما ،نفسهالمصدر  )2(
  115: البقرة )3(
   13/556 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم ،ابن منظور )4(
  59، صديوانه: ، طفيلالغنوّي )5(
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مِّ؛ النَّاِحَيةُ والجاِنُب الُمتََوجَُّه إليها والَمقُصوُد بها، كالَوْجِه والوِْجَهِة والجَِهةُ، بالكَْسرِ والضَّ

الكَْسُر والفتُح والضَّمُّ، وفـي الَوْجـِه    :بالكَْسرِ، وجمعها جِهاتٌ بالكَْسرِ، وذكَر في اِلجَهِة التَّثِْليثَ

اسـُم َمكـانِ الُمتََوجَّـه إليـه، أو     ) َهـة الجِ(واختلف اللّغويون في اعتبار لفظ . )1(الكَْسرِ والضَّمِّ

  . )2(مصدر

والَوْجُه هو القَْصُد، والجَِهةُ والوِْجَهةُ بمعنى الَمقِْصُد، وهي حيثما نَتَوجَُّه ِللشّيء، منه في 

≅9e: (الكتاب العزيز ä3Ï9uρ îπ yγ ô_Íρ uθèδ $ pκÏj9uθãΒ ()3(  يعني بذلك َأهل اَألديان المختلفة؛ والمـراد َأّن ،

§{: (وكذلك قوله تعـالى . كّل ُأمة ِقْبلَة يرضونها، ووِْجَهة اهللا حيث توّجه المؤمنونل øŠ ©9 § É9 ø9$# β r& 

(#θ—9uθè? öΝ ä3 yδθã_ãρ Ÿ≅t6Ï% É−Îô³ yϑ ø9$# É>Ì øóyϑ ø9$# uρ ()4(   ؛ َأي لّما أمر اهللا المؤمنين َأّوالً بالتّوّجـه إلـى

ه حكمته ومراده وهو َأّن طاعـة اهللا عـزَّ وجـلَّ    بيت المقدس ثم حّولهم إلى الكعبة، َبيَّن سبحان

تباع ما شرع فهذا هو البّر والتّقوى واإليمان الكامل وليس اوامره والتَّوجُّه حيثما وّجه ووامتثال َأ

في لزوم التًَّوجُّه إلى جَِهة من الَمشْرِق أو الَمغْرِب بّر وال طاعـة إن لـم يكـن عـن َأمـر اهللا      

  .)5(وشرعه

    :)6(منه قول العّبـاس بـن مـرداس   . لوِْجَهةُ الموضُع الّذي تَتََوجَُّه إليه وتقصدهالجَِهةُ وا  

 )الطّويل(                                                                                      

 وَوجَّْهــتُ َوْجهِــي نَْحــَو َمكَّــةَ قاِصــَداً
  

 باَركــاَوتَاَبْعــتُ َبــيَن اَألخشَــَبْينِ المُ    
  

إلى  –صلى اهللا عليه وسلم  –ففيه داللة على صدق اإليمان، إذ توّجه الشّاعر الحقاً بالنّبّي محّمد 

  . اَألخشبينِ

                                           
  19/113 ،)وجه(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )1(
  19/110 ،)وجه(ة ماّد ،نفسهالمصدر  )2(
   148: البقرة )3(
     177: البقرة )4(
  1/213، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير )5(
وزيـع،  شر والتّباعة والنّسالة للطّمؤسسة الّر: ، بيروت1يحيى الجبُّري، ط: ، تحقيقديوانه: السَّلمي، العبَّاس بن مرداس )6(

   120م، ص1991
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ما له جَِهةٌ في هذا اَألْمرِ وال وِْجَهةٌ؛ َأي ال ُيْبِصُر : ويقال. وَضلَّ وِْجَهةَ َأْمرِه؛ َأي قَْصَدُه

≅> uθèδuρ: (ل عزَّ وعـال قا. )1(َوْجَه أْمره كْيفَ يْأتي له Ÿ2 4’n?tã çμ9s9öθtΒ $yϑ uΖ ÷ƒr& –μγ Åh_uθãƒ Ÿω ÏNù'tƒ 

Aösƒ ¿2 ()2(.  

  االتّجاه

االتّجاه والتّيّمم هو القَْصد، وَيمَّمتُ وجهاً إذا َأتّجِه بوجهي نحو الَيِمْين َأبتغي الخير، وبـه  

  ) الوافر(                    : )3(فُسِّر قول المثقّب العبدّي

ــا َأ ــاً وَمـ ــتُ َوْجهـ  ْدرِي إذا َيمَّْمـ
  

 ُأرِيـــُد الخَْيـــَر َأيُُّهمـــا َيليِنـــي     
  

يتساءل إذا قصد واتّجه جَِهة أو أمر أو ناِحَية يريد الخير فيه، َأيُّهما يلقاه الخير الّذي يبتغيـه، َأم  

  !الشّّر الّذي هو يبتغي الشّاعر؟

وَوجََّهُه في حاَجِته تَْوجيهاً إذا أْرَسـلَُه  . ِةوَوجَّه اَألْعمى َأو الَمرِيض إذا َجَعَل َوْجَهه للِقْبلَ

وَصَرف الشّيَء عن َوْجهِـِه؛ َأي  . وَوجَّْهتُ َوْجهَي هللا، َوتََوجَّْهتُ نْحَوَك وإليَك. )4(فتَوجَّه جَِهةَ كذا

  )الطّويل(              :  )6(قال ربيعة بن الحجدر الهذلّي. )5(َسنَِنِه

ــِه    ــتَ ِفي ــْرٍق إذَا َوجَّْه ــْزَوٍةَوخَ  لَغَ
  

ــَواِدسُ    ــُه الكَ ــك َعنْ ــْم تَْحبِْس ــْيتَ َولَ  َمَض
  

  . َأي لم تتشاءم كعادة العرب بالعطاس، فتحتبس عن وجهتك في الطّريق الّتي أردت

وقُلْتُ كذا على جَِهِة كذا، وفََعلْتُ ذلك على جَِهـِة  . وخَلِّ عن جَِهِتِه َأي ُيريُد جَِهةَ الطَّريِق

  . )7(ْورِ، والجَِهة بمعنى النَّْحو، وتقوُل رُجٌل أْحَمُر من جَِهِته الحمرةالَعْدل وجَِهِة الَج

                                           
    556/ 13 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )1(
  76:حلالنّ )2(
مكتبـة  : ، القـاهرة 1عادل سليمان جمال، ط: قه، جمعه وحقّالمنتخب في محاسن أشعار العرب: ، أبو منصورالثّعالبي )3(

  2/278م، 1994، الخانجّي
   565ص  ،)وجه(ماّدة  ،ةمعجم األلفاظ واألعالم القرآنّي: إبراهيم، محّمد إسماعيل )4(
   557،  13/556 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )5(
   2/644، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )6(
   13/556 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: ال الّدين محّمد بن مكرم، أبو الفضل جمابن منظور )7(
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وخََرَج القَْوم فَوجَُّهوا للنَّاسِ الطّريقَ توجيهاً؛ َأي َوِطُئوه وَسلَكُوه حتّى اْستَباَن َأثَُر الطَّريِق 

)                 الطّويل(                :)1(لَمْن َسلَكَه، ومنه قول تِميم بن ُأَبّي بن ُمقبِل

ــتْ  ــِق تَيمََّم ــَه الطَّرِْي ــتْ َوْج  ِإذَا َوجََّه
  

 َصــَحاَح الطَّرِْيــِق ِعــزَّةَ َأْن تََســهَّال     
  

  .يصف الشّاعر النّاقة وقد اشتدت عليها الطّريق ولم تسهل ولم توطأ

  )الطّويل(              :)2(قال ُحميد بن ثور الهاللّي. استبانت ووَضَحتْ وانْكشَفَتْبمعنى َأْجَهت 

 َجَهــتْ َوْجهــاً َأَبانَــت ُمِدلَّــةًً   إذَا َو
  

 كَـــذاِت الَهـــَوى بالِمشْـــفََرْينِِ لَُعـــوُب  
  

وقال َأبو ذؤيب الهذلّي يرثي رجـالً مـن بنـي عمـه،     . أي استبانت وبدت وجوههم وكشوحهم

  )الطّويل(                            :                             )3(ويصف مواقفه في الحرب

  )الطّويل(

 ى إذا مـــا تََبـــدَُّدواَوَزْعـــتَُهُم َحتّـــ
  

 ِســـراعاً َوالَحـــتْ أْوُجـــٌه وكُشُـــوُح  
  

  . أي أنّهم رموه فسقطت ترستهم، وتفرقوا فأعوروا لذلك، وظهرت َأْوُجه مقاتلهم

  التَّوجُّه

وبِمْعنَى الصِّـفة، وبمْعنَـى    كما ُيطلقُ الَوْجُه على القَصِد، َألنَّ قَاِصَد الشَّيِء ُمتَوجٌِّه إليه،

⎯ô: (وبه فُسِّر قوله عزَّ وجلَّ. )4(التََّوجُِّه tΒuρ ß⎯ |¡ ômr& $ YΨƒÏŠ ô⎯ £ϑ ÏiΒ zΝ n= ó™r& … çμ yγ ô_uρ ¬!()5( ؛ أي انقاد

: ومنه قولـه عـزَّ وعـال   . انقاد َألمر اهللا وأخلص عمله، وأقبل على طاعته وحده ال شريك له

                                           
م، 2006، المعرفة للطّباعة والنّشـر والتّوزيـع  دار : بيروت ،1ط ،عبد الّرحمن المصطاوّي: تحقيق ،ديوانه: بلقْابن ُم )1(

  93ص
ـ الـدّ : ، القاهرةعزيز الميمنّيعبد ال: ، تحقيق-وفيه بائّية أبي دؤاد اإليادّي-ديوانه : الهاللّي، ُحميد بن ثور )2( ة ار القومّي

   53م، ص 1965شر، باعة والنّللطّ
   1/149، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )3(
  19/114 ،)وجه(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )4(
   125: ساءالنّ )5(
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)(#θßϑŠ Ï%r& uρ öΝ ä3yδθã_ãρ y‰ΖÏã Èe≅à2 7‰Éfó¡ tΒ()1(   ؛ أراد بالَوْجه التََّوجُّه؛ أي اسـتقيموا وأخلصـوا

  . واقصدوا العبادة هللا في الّصالة

ــه تعــالى ÎoΤ’: (ومنــه قول Î) àMôγ §_uρ }‘ Îγ ô_ uρ “ Ï% ©# Ï9 tsÜ sù ÅV≡uθ≈yϑ ¡¡9$# š⇓ ö‘ F{$#uρ 

$ Z‹ÏΖ ym()2(بعبـادتي  ، فقصدته وحـده  ؛ أي جعلت وجهي مستقبالًً الّذي خلق الّسماوات واألْرض

وكذلك قول أبي أحمد بن  .)3(وتوحيدي، وذكر الوجه هنا ألنّه أظهر ما يعرف به اإلنسان صاحبه

  ) الطّويل(                                                     : )4(جحش في الهجرة إلى المدينة

 إلى اهللا وجهـي والرسـول ومـن ُيِقـم    
  

ــُه ال ُيخيـــبُ    ــاً وجَهـ  إلـــى اهللا يومـ
  

قاَل أْوُس بن . )5(وتََوجََّه الّرجُل إذا َولّى وكَبَِر ِسنُّه وأْدَبَر. والتََّوجُُّه هو اإلقبال واالنهزام

  )  الطّويل(                       : )6(َحَجر

ــلُّني   ــَبابِ ُيِض ــُد الشَّ ــِدِك ال َعه  كََعه
  

ــفُ     ــَه داِلـ ــْن تََوجَّـ ــرٌِم ِممَّـ  وال َهـ
  

  . كفتوجَّه هنا بمعنى ولّى وأدبر للهال

ã≅øƒ: (قال تعـالى . )7(وتََوجََّه الَجْيشُ إذا انَْهَزَم. تََوجَّه إليه إذا أقَْبَل، وهو مطاَوُع َوْجَهه s† 

öΝ ä3 s9 çμ ô_uρ öΝ ä3‹Î/r&()8(  ؛ بمعنى بَأن ُيقبِل عليكم، ويخلوا لكم وحدكم، وال يلتفت لغيركم، والمـراد

                                           
   29: ألعرافا )1(
 79: األنعام )2(
 7/28، عبدار الشّ: القاهرة ،الجامع ألحكام القرآن: القرطبّي، أبو عبد اهللا محّمد بن أحمد األنصارّي )3(
 3/171م، 1977مكتبة المعارف، : ، بيروتهايةالبداية والنّ: ، أبو الفداء إسماعيل بن عمرابن كثير )4(
   13/558 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: ين محّمد بن مكرم، أبو الفضل جمال الّدابن منظور )5(
  64م، ص1979دار صادر، : ، بيروت3محّمد يوسف نجم، ط: ، تحقيقديوانه: ابن حجر، أوس )6(
  9/111 ،)وجه(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس :، محّمد مرتضىبيدّيالّز )7(
   9: فيوُس )8(
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ا، فكان ذكر الَوْجه لتصـوير معنـى إقبالـه    سالمة محبته لهم مّمن يشاركهم فيها وينازعهم إّياه

  . )1(عليهم؛ َألنَّ الّرجل إذا َأقبل على الشّيء أقبل بَوْجهه

فَقَْولََك َوجَّْهتُ إليَك على مْعنَـى َولَّـى   . وَوجَّْهتُ إليك تَْوجِيهاً أي تََوّجْهتُ، ِكالُهما ُيقاُل

  . )2(َوْجَهه إليَك، والتََوجُّه الِفْعُل الالزُِم

ϑ£$: (قال عزَّ وعـال . )3(َوجََّه إليه إذا ذهب، وتَجَِه الّرجُل َيتَْجُه تََجهاًوتَ s9uρ tμ §_uθs? u™!$ s) ù= Ï? 

š⎥t⎪ ô‰tΒ()4(وقال َصخُْر الغَيِّ. ؛ َأي قصد بوجهه جَِهِتها ونَْحوها)الوافر(           :)5                 (

ــاَيلتني  ــاِدَيْينَِ فَســ ــا غَــ  تََجْهنَــ
  

ــِدي     ــْن تَِليـ ــَأُل َعـ ــدٍة َوَأْسـ  بَِواِحـ
  

  .تََجْهنا بالفتح، ويراد اتَّجْهنا، فحذف َألف الوصل وإحدى التّاءين، وهي بمعنى تقابلنا: وتُروى

ووّجه . )6(نْقاَد واتبَّْعوقاَد فالٌن فالناً بَِوْجه؛ أي ا. َوّجَهت الرِّيُح الحصى تَْوجِيهاً إذا ساقته

ووّجه إلى الشّيء إذا توجَّه إليه؛ َأي ولّى َوْجهه إليه، َأو . ووّجه فالناً أي جعله يتّجه اتّجاهاً معّيناً

ÉeΑuθsù y7: (جعل َوْجهه للِقْبلَة، منه قوله تعالى yγ ô_uρ tôÜ x© Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$#()7( المراد استقبل ؛

من جميع جَِهـات   –الكعبة  –، فتوّجه بَوْجهِك نَْحو المسجد الحرام استقبل في صالتك جَِهة الِقْبلَة

  . والمراد بالَوْجه هنا نفس الشّيء وذاته، فاإلنسان يستقبل الِقْبلَة ببدنه كلّه. األرض

والفعل توّجه مجازه التَّوجُّه، وهو حمل . وجَّْهتُ الشَّيَء إذا جعلتُه على جَِهٍة واحَدٍة فَتََوجََّه

إن كانـت  ) التّوجيـه (ومعنى ... التّوّجه الّدينّي، والثّقافّي: على ما كان غير مكانّي، مثلالمعنى 

                                           
، أويـل نزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّ  التّ الكشَّاف عن حقائق: هللا محمود بن عمرا الّزمخشرّي، أبو القاسم جار )1(

2/421   
   19/113 ،)وجه(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )2(
   13/556 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم ،ابن منظور )3(
   22: صالقص )4(
 1/291، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )5(
   13/558 ،)وجه(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )6(
  144: البقرة )7(
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نريد منها ) شَرَّق: (في اللّغة العربّية، فقولنا) التّشريق(هو نفس معنى  orientationترجمة لـ 

  .)1()تَوجَّه(

، سـتحاول  غةوتصاريفها في اللّ) َوْجه(لمة وبعد أن تدرجت الباحثة في عرض دالالت ك

  .في المبحث الثّاني تناول الجهات الثّابتة المطلقة في الشِّعر الجاهلّي والقرآن الكريم

                                           
ـ كمرجعّي -مالالشّ رق إلىجاه الشّحول من اتّدراسة للتّ: القاضي، عبد اهللا بن حسين )1( وقيـت  التّ/ ة معاصـرة ة جغرافّي

  19العدد ، -ة واآلثاروالكيفّي
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  المبحث الثّاني

  الجَِهات الثّابتة المطلقة

ستقف الباحثة في هذا المبحث على األلفاظ الّتي تَُعبِّر عن الجَِهات السِّتّ الثّابتة المطلقة، 

  .ترتبها وفقاً للتّناقض والتّقابلوس. وما يناظرها في اإلنسان

لقد خلق اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان بوجهته الفطرية المواجهة للشَّْمس والّتي يستطيع من 

فجَِهة طلوع الشَّْمس تُسـمَّى شَـْرقاً، وجهـة    . خاللها تمييز االتّجاهات نسبة إلى أعضاء جسمه

نسان َوْجهه شَطْر الشَّْرق أمكنـه تعيـين الجَِهـات    اختفائها تُسمَّى غَْرباً، وإذا ولَّى َأي استقبل اإل

، والّتي على ِشماله َأي )َجنُوب(، والجَِهة الّتي على َيِمْيِنه )غَْرب(، وخَلْفه )شَْرق(اَألربع، فأمامه 

  ). شَمال(َيَساره 

الشَّـمال  ِإّن َألفاظ الجهات الثّابتة المطلقة هي الشَّْرق أو الَمشْرِق، والغَْرب أو الَمغْرِب، و

ونظائرها في اإلنسان القُُبل َأو القُدَّام َأو األمام، والدُّبر َأو الخَلْف َأو الَوَراء َأو القَفَـا،  . والَجنُوب

وجَِهتا الفَْوق َأو اَألْعلَى والتَْحت َأو اَألْسـفَل  ). الَجنْب اَألْيَمن والَجنْب اَألْيَسر أو اَألشَْأم(والَجنَْبان 

  . مشتركةٌ بينهما

االتّجاهات َأمٌر نسبي، فما هو إلى الشِّمال منك يكون إلى الشَّْرق مـن غيـرك َأو ِإلـى    

فالَيِمْين . )1(الَجنُوب منه، وهكذا، وما هو عن َيِمْيِنك يكون، كذلك، عن َيَسار غيرك أو من َوَرائه

  . والشِّمال ال يقّيدان إال إذا تعّينت وجهة بعينها

رِق والَمغْرِب والشَّمال والَجنُوب، وَبْين كّل جَِهتين متواليتين والمكان نواح أربع هي الَمشْ

، وهـي الشَّـمال   )2(جَِهة، بل جَِهات فرعّية تنسب إلى كلتا الجَِهتين تبعاً إلى قربها من أحـدهما 

. و والّسفلوهناك من يضيف الُعلُ. )3(الشَّْرِقّي والشَّمال الغَْربِّي والَجنُوب الشَّْرِقّي والَجنُوب الغَْربِّي

ويقّسم المكان درجات طوالً وعرضاً، فاَألرض مقسومة نصفين، وبينهما خط االستواء، وهو بين 
                                           

   95، ص ة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: جبر، يحيى )1(
   92، ص نفسهالمصدر  )2(
   2/220، القرآن ينبوع العلوم والعرفان: فكري، علي )3(
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وعرض اَألرض من القطب الجنوبّي ِإلى القطب . الَمشْرِق إلى الَمغْرِب، وهذا هو طول اَألرض

  . )1(الشَّمالّي

لى الشَّـيء علـى سـبيل    بما َأّن اَألرض كروّية غير مسطّحة، والتّكوير لفّ الشَّيء ع

  . )2(التّتابع، فليس في الكرة فَْوق وتَْحت، لذلك ال يقوم الّدليل عليهما إالَّ بالحساب

تحّدد بعالمات تقوم عليهـا نسـبة   ) الشَّْرق والغَْرب والشَّمال والَجنُوب(والجَِهات اَألربع 

ّصـت الشَّـْمس ألّن العالقـة    إلى الشَّْمس، وكان ال بّد من االستعانة بالشَّْمس في تحديـدها، وخ 

، هي عّدة زوايا الّدائرة المتمثّلـة  ماًيو ثالثمائة وستينالّدورية بينها وبين اَألرض تتأطر في نحو 

  .)3(في خط االستواء َأو فلك البروج

نّه ليس في اَألرض إال جَِهتان هما الشَّمال والَجنُـوب، فـاَألرض كـرة    إويمكن القول 

ها؛ َأي الجَِهتان اللتان ينزع إليهما طرفا المحور الّـذي تـدور عليـه    وأظهر ما في الكرة محور

  . )4(الشَّمال والَجنُوب :وهما

وسـتبدأ  . ستتدرج الباحثة في الحديث عن َألفاظ الجهات السِّتّ، وما يناظرها في اإلنسان

  . في الحديث عن جَِهتي الشَّْرق والغَْرب المشتقّين من حادثة الشُُّروق والغُُروب

  الشَّْرقُ والغَْرُب : َأّوالً

الشَّْرقُ هو الجَِهة الّتي تطلع منها الشَّْمس صباحاً، ومصدر النّور من الشَّْمس والقمر، فقد 

والشَّْمس ال يجهل أحـد مـن   . سيادة على غيره يكان الَمشْرِق قديماً عمدة االتّجاهات، وكان ذ

، فهي مفتاح الّضياء، وبّينة حتّى لَألعمى ِإذا النّاس معرفتها، وال يختلف اثنان في موضع شُُروقها

                                           
  2/216، هب ومعادن الجوهرذّمروح ال: ، أبو الحسن علي بن الحسين بن عليالمسعودّي )1(
   93، ص ة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: جبر، يحيى )2(
 117ص ،نفسهالمصدر  )3(
    130، ص نفسهالمصدر  )4(
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َأراد استشعار اتّجاه حرارتها خالل رحلتها في كبد الّسماء، وإن كانت مشـارقها تتغّيـر، فإنّهـا    

  . )1(تتغّير بحساب يسهل على النّاس تتبعه، فضالً عن ارتباط هذا التّغّير بفصول الّسنة

ْرق، وهـو  شَّْمس مساًء، ومصدر الظّالم، وِخالفُ الشَّلغَْرُب هو الجَِهة الّتي تغيب فيها الا

ِإّن آية الشُُّروق والغُُروب يلحظها اإلنسان من خالل حركة ظاهرّية، فتتحرك الشَّـْمس  . ُبالَمغْرِ

فيها من الَمشْرِق إلى الَمغْرِب، ولذلك ظهرت اَأللفاظ الّتي يعّبر بها عن الجهتين المعلَّـم عليهـا   

رها، فهي تعكس داللتين تقعان على حدثين ليس َأجّل منهما في َأثرهمـا، وهمـا   بالشَّْمس قبل غي

إلى ذلك يمثالن الحياة والموت، وصيغتا في مبنى اسم المكان، حيث تتقلّب اَألرض بـين يـدي   

 ،-َأي َوْجـه النَّهـار    –الشَّْمس، فَُيَعلَّم بالموضع َأو االتّجاه المقابل للشَّْمس على جَِهة الَمشْـرِق  

  . )2(_َأي َوْجه اللّيل –وبالموضع َأو االتّجاه المدبر عن الشَّْمس على جَِهة الَمغْرِب 

كّل ماّدة تبدأ بشين فراء تنصرف لداللة تقع على معنى الخروج والظّهور، وكـل  غالباً ف

  .)3(ماّدة تبدأ بغين فراء َأو غين وحسب فهي لداللة تنصرف لمعنى االحتجاب واالختفاء

ما للشَّْرق والغََْرب من قيمة داللّية رمزّية إلى رسوبات ُأسطورّية دينّيـة   همويعزو بعض

وقد ال يكـون ذلـك بـاَألمر    . ضاربة في غياهب ماضي البشرّية، تتّصل بعبادة النّور والشَّْمس

الغريب، فقد عبد العرب فيما عبدوا الشَّْمس وبعض الكواكب، وكانت الالت آلهة الشَّْمس، وكـان  

وُأسطورة اللّيـل والنَّهـار   . الممثل لها صخرة مربعة، سواء عند العرب َأو عند اَألنباطالهيكل 

وخلق الكون من النّور تشبه َأن تكون قصة مشاكلة لقصة الحياة، وتجّددها كـل يـوم بشـروق    

غروبها؛ ولذلك اقترن بالشَّْرق معنى النّور، وظهور الحياة، وكان الغـروب واللّيـل    الشَّْمس ثّم

ثّم ال ننسى َأّن جنّة عدن تقع في الَمشْرِق ال في الَمغْرِب، بل إّن جهنّم . ين للغربة ثّم للموترمز

تقع في بالد الَمغْرِب َأو ببالد الّسودان، ويتّضح التّقابل إما على َأساس جغرافّي َأو على َأسـاس  

  . )4(اَأللوان

                                           
ـ كمرجعّي -مالرق إلى الشّجاه الشّحول من اتّدراسة للتّ: القاضي، عبد اهللا بن حسين )1( وقيـت  التّ/ ة معاصـرة ة جغرافّي

  19لعدد ا، -ة واآلثاروالكيفّي
  97، ص ة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: جبر، يحيى )2(
   97، ص نفسهالمصدر  )3(
  2/183م ، 1994، دار الفارابّي: ، بيروت1، طموسوعة أساطير العرب عن الجاهلّية ودالالتها: عجينة، محمَّد )4(
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وق الشَّْمس؛ َأي الشَّْرق االتّجـاهّي،  لقد تكّرر لفظ الَمشْرِق ومشتقّاته داللة على اتّجاه شُُر

َمرَّةً في َأماكن متفرقة من القرآن الكريم، كما َأّن كلمة الَمغْرِب ومشتقّاتها ) إثْنَتَي َعشَْرةَ(َأكثَر من 

  .َمرَّةً أيضاً) إثْنَتَا َعشَْرةَ(وردت 

ض، جاءت في ظاهرة الشُُّروق والغُُروب ظاهرة يومّية عرفت منذ تكونت الشَّْمس واَألر

سواء في ذلك ما ورد ) غ ر ب) (ش ر ق(كتاب اهللا بصيغ وَألفاظ صريحة مشتقّة من الجذرين 

  . )1(أو مبنى المصدر شَْرقَ أو الشُُّروق) َمفِْعل(في مبنى اسم المكان 

 .)2(الشَّْرقُ جَِهة طلوع الشَّْمس، شَرقَت الشَّْمُس تَشْرق شُروقاً وشَْرقاً َأي طلعت الشَّـْمسُ 

وشَرَّقُوا إذا ذََهُبوا إلى الشَّْرِق َأو َأتَْوا الشَّْرقَ، وكُلُّ ما طَلَع من الَمشْرِِق فقَْد شَرَّقَ، وُيْستَعمُل في 

  . )3(والشَّْرقُ هو الَمشْرِقُ، والَجْمُع َأشْراقٌ. الشَّْمسِ والقََمرِ والنُُّجومِ

عمُرو بن َمْعِدي كرب الزُّبيدّي مفتخـراً   قال. )4(التَّشْرِيقُ بمعنى اَألخذ في ناحية الشَّْرق

  )الكامل(                  :)5(في حديثه عن معركة القادسّية

ــرِّقاً   ــالجنود ُمشَ ــٌع  ب ــى ربي  ومض
  

 حمنَينـــوي الجهـــاَد وطاعـــةَ الـــرَّ  
  

هـذا َأْمـٌر َألْهـلِ    . )6()ال تَْستَقْبِلُوا الِقْبلَةَ وال تَْستَْدبُِروها، َولَِكْن شَرِّقُوا َأو غَرُِّبوا: (وفي الحديث

الَمدينَِة، ومن كانَتْ ِقْبلَتُه على ذِلَك السَّْمِت مّمن هو في جَِهِة الَمشْرِق َأو الَمغْرِبِ، فال َيُجوُز لـه  

  .)7(َأْن ُيشَرِّقَ َأو ُيغَرَِّب، وإنَّما َيْجتَِنُب وَيشْتِمُل

                                           
  90ص، ة والفلكّيبيعاريخي الصطالحات البيئة الطّكون التّالتّ: جبر، يحيى )1(
   10/173 ،)شرق(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )2(
   242/ 13 ،)شرق(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )3(
   241/ 13 ،)شرق(ماّدة  ،نفسهالمصدر  )4(
ة، مطبوعات مجمع اللّغة العربّي: ، دمشق2، طرابيشّيمطاع الطّ: قه، جمعه وحقّشعره: الزُّبيدّي، عمرو بن معدي كرب )5(

 174م، ص1985
دار : ، بيـروت 3، طمصطفى ديب البغا: ، تحقيقحيح المختصرالجامع الّص: ، أبو عبد اهللا محمَّد بن إسماعيلالبخارّي )6(

   1/154م، 1987ابن كثير، 
  10/174 ،)شرق(ماّدة  ،لسان العرب: رم، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكابن منظور )7(
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قـال  . )1(شَْرقَتْ عليه الشَّـْمُس فَأضـاءَ  َمكَاٌن شَْرقٌ وُمشْرِقٌ، وشََرقَ شَْرقاً وَأشَْرقَ إذا َأ

ÏΒ ;ο⎯: (تعالى tyfx© 7π Ÿ2t≈t6•Β 7π tΡθçG÷ƒy— ω 7π §‹Ï% ÷ Ÿ° Ÿωuρ 7π ¨Š Î/ó xî()2(    ؛ هذه الشَّـَجَرةُ فـي منطقـة

متوسطة بين الشَّْرِق والغَْربِ، فليست مما تطلُُع علْيها الشَّْمُس في َوقِْت شُُروِقها فقطْ َأو في َوقِْت 

 الغداة والَعِشيَّة، فهـو َأنَْضـر لهـا وَأْجـود    ها فقط، َولكنَّها شَْرِقيَّةٌ غَْربِيَّةٌ تُصيُبها الشَّْمُس بغُُروبِ

   .)3(لزْيتُونها وَأحسن لزيتها، فال يتمكن منها حّر وال برد مضران

وهناك من فسرها بأن مثل شجرة التف بها الشّجر، ال تصيبها الشّمس علـى أي حـال   

اَألقوال لتفسيرها إنّها في مستوى من األرض في مكان فسيح باد وظاهر للشّـمس  وأولى . كانت

إنّها مـن  : قال ابن زيد"و. )4(تقرعه من أوَّل النّهار إلى آخره، ليكون ذلك َأصفى لزيتها وَألطف

شجر الشّام، فإّن شجر الشّام ال شرقّي وال غربّي، وشجر الشّأم هو َأفضل الشّجر، وهي األرض 

  )الطّويل(                                  : )6(وقال الممّزق العبدّي. )5("كةالمبار

  )الطّويل(

 َوَوجََّههـــا غَْربِيَّـــةً َعـــن بِالِدنـــا
  

ــرِّقُ    ــو تُشَـ ــا لـ ــِذيَن َحولَنـ  َوَودَّ الَّـ
  

يتحّدث الشّاعر عن الكتيبة الّتي ُوجِهت غربيَّةً منحرفة عن بالده، وتمنّى الَّذين حـول بـالده أن   

  . آخذة نَْحو بالدهتُشَرِّق 

الشَّارِق هو الموضع َأو الجاِنب الشَّْرِقيُّ الِّذي تُشْرِقُ فيه الشَّـْمُس مـن اَألْرضِ، قـال    

  )الخفيف(                     : )7(الحارِثُ بن ِحلَِّزةَ

                                           
  10/175 ،)شرق(ماّدة  ،لسان العرب: أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم ،ابن منظور )1(
  35: ورالنّ )2(
  10/175 ،)شرق(ماّدة  ،مصدر نفسهال )3(
  3/292 ،تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير )4(
  12/259، الجامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهللا محّمد بن أحمد األنصارّيالقرطبّي،  )5(
   2/1062، شرح المفّضلّيات: ، أبو زكرّيا يحيى بن علي بن محمَّد الشَّيبانّيالتِّبريزّي )6(
 م، ص1991، دار الكتاب العربّي: ، بيروت1اميل بديع يعقوب، ط: قه وشرحه، جمعه وحقّديوانه: ابن حلّزة، الحارث )7(

   32 ص
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ــارِق ــةٌ شَـ ــا آيـ ــِقيقَِة، إذْ َجـ  الشَّـ
  

ــَواءُ    ــيٍّ ِلـ ــلِّ َحـ ــاً ِلكُـ  )1(ؤوا َجميعـ
  

الشَّقيقةُ مكاٌن معلوٌم، وقوله شَارِقُ الشَِّقيقَِة؛ َأي جانبها الشَّـْرِقيِّ الّـِذي   . شْرِقَأي َأتوا من ِقَبل الَم

وتقـول ِلمـا َيِلـي    . شَارِق، والشَّْمُس تَشُْرقُ فيِه، هذا َمفُْعوٌل فَجَعله فـاِعالً  :َيِلي الَمشْرِقَ، فقاَل

وقـال  .)2(وشَْرِقيُُّه وَهذا غارُِب الَجَبـلِ وغَْربِيُّـه   َهذَا شارِقُ الَجَبلِ: الَمشْرِقَ من اَألكََمِة والَجَبلِ

              )  الّرجز(                        : )3(الَعجَّاُج

 )4(والفَـــــــنُن الشّـــــــارِقُ َوالغَْربِـــــــيُّ
  

  .ذا شَْرٍق، و َأراد الفنَن الّذي يلي الَمشْرِق وهو الشَّْرِقيُّ الفَنن َجَعَل

.öä(: ومنه أيضاً قوله سـبحانه وتعـالى   øŒ$# uρ ’Îû É=≈tGÅ3 ø9$# zΝ tƒötΒ ÏŒÎ) ôNx‹ t7 oKΡ $# ô⎯ ÏΒ $ yγ Î=÷δr& 

$ ZΡ%s3tΒ $ wŠ Ï% ÷Ÿ°()5( .  نسب إلى الشَّْرق، وجعله صفة المكان، والمراد َأي اعتزلت للعبادة في مكـان

 وكذلك قول بشامة بن الغـدير . مكان نَْحو الشَّْرق من الّدار، حيثُ تَشُْرقُ فيه الشَّْمُس من اَألْرضِ

  ) البسيط(      :                                                                       )6(المّري

  ) البسيط(

ــْرقّي ــقط الشَّ ــتقبلوا المس ــزهم اس  يحف
  

ـ في الّسير َأشـوَس      ه الفحـش والّضـجر  في
  

  )         الوافر(                        : )7(وقول عمرو بن كلثوم مفتخراً

ـ   ــْل إلـ ــى نَنْقُ ــا َمتَ ــْومٍ َرَحانَ  ى قَ
  

 َيكُونُــوا فــي الِّلقَــاِء لهــا طَِحينَــا      
  

                                           
  ...).إذ َجاَءتْ َمَعدٌّ ِلكُلِّ َحيٍّ: (في رواية مغايرة )1(
  13/238 ،)شرق(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )2(
ـ  : ، بيروت1محّمد عوض مرعب، ط: ، تحقيقتهذيب الّلغة: ، أبو منصور محّمد بن أحمداألزهرّي )3( راث دار إحيـاء التّ

 8/253م، 2001، ربّيالع
  .بمعنى الغصن المستقيم طوالً وعرضاً: فَنُنال )4(
  16: مريم )5(
دار : ةمحمود محّمـد شـاكر، جـدّ   : ، تحقيقعراءطبقات فحول الشّ: ، أبو عبد اهللا محّمد بن سالم بن عبد اهللالجمحّي )6(

 2/720م، 1974، المدنّي
م، ص 1991، دار الكتاب العربـيّ : ، بيروت1اميل بديع يعقوب، ط: رحهقه وش، جمعه وحقّديوانه: ابن كلثوم، عمرو )7(

72     
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ــدٍ  ــْرِقيَّ نَْجـ ــا شَـ ــوُن ِثفَالُهـ  َيكـ
  

ــا   ــاَعةَ َأْجَمِعينَــ ــا قَُضــ  )1(َولُْهَوتُهــ
  

ّن من يحاربونه يخافون منه، فهو وقومه الّذين يسعون إليهم، فكأنّهم حين يسعون إ: يقول الشّاعر

ما فيها، فجلد هذه الّرحى في ما ولـي المشـرق مـن نجـد،     برحى يطحنون بها ديار أعدائهم ب

  .ولهوتها بحجم قبيلة قضاعة

َأما الغَْرب فهو جَِهة غُُروب الشَّْمس، واإلغَْراُب هو إتْيان الغَـْرَب، وغَـرَّب القـوُم إذا    

  )لكاملا(          :)3(قال بدر بن عامر. )2(ذََهُبوا في الَمغْرِبِ، وَأغَْرُبوا إذا َأتُوا الغَْرَب

ــا  ــذَْيلٍ غَرََّب ــْي ُه ــْن فَْرَع ــَوْينِ ِم  َأخَ
  

ــْدفُونِِ    ــِلِه الَمـ ــاخَ بَِأْصـ ــالطَّْوِد َسـ  كَـ
  

  )   الكامل(              :   )4(وقال َساِعدةُ ْبُن ُجَؤيةَ الهذلّي َيِصفُ َسَحاباً. فَغَرََّبا بمعنى َأتَيا الغََْرَب

  )   الكامل(

ــى َبَصــرِي وَأْصــَبَح َجاِلســاً ــمَّ انْتََه  ثُ
  

ــائِ    ــٍد طَـ ــُه ِلنَْجـ ــرُِّب فٌِمنْـ  )5(ُمتَغَـ
  

  . تَغَرَّب وُمتَغَرٌِّب هنا بمعنى َأتَى ِمْن ِقَبلِ الَمغْرِب

$: (منسوباً إليه صفة المكان، كمـا فـي التّنزيـل العزيـز    ) غَْرب(وجاء لفظ  tΒuρ |MΖ ä. 

É=ÏΡ$pg ¿2 Çc’Î1ötóø9$# øŒÎ) !$ oΨøŠŸÒ s% 4’n< Î) ©y›θãΒ tøΒF{$#()6( .ب نكرة مضافة لمعرفـة، والمخاطـب   فجاِن

؛ والمراد َأي ما كنت بجانب المكان الغَْربِيِّ، الواقع في -صلى اهللا عليه وسلم  -الّرسول محّمد 

  )الطّويل(       : )7(ومنه قول اَألعشى. حين المناجاة -عليه السَّالم–جَِهِة الغَْرب من ُموسى 

 لـى َوَما َجَعَل الـرَّْحَمُن َبْيتَـَك ِفـي العُ   
  

 بَِأْجَيـــاِد غَْربِـــيِّ الصَّـــفَا والُمَحـــرَّمِ  
  

                                           
  .قيقحى، يسقط عليه الّدذي يجعل تحت الّروب الّالجلد أو الكساء أو الثّ: فالالثِّ )1(
 2/282 ،)غرب(ماّدة  تاج العروس من جواهر القاموس،: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )2(
  1/411، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: لَحَسن بن الُحسينالسُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد ا )3(
    3/1105، مصدر نفسهال )4(
  .بمعنى الَحْيُد َينُْدر ِمن الَجَبل: الطَاِئفُ )5(
   44: القصص )6(
ع، وزيشر والتّللنّ رقّيالمكتب الشّ: محمَّد محّمد حسين، بيروت: ، شرح وتعليقديوان األعشى الكبير: ابن قيس، ميمون )7(

   159ع، ص وزيوالتّ
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المراد موضع بمكّة اسمه َأجياد، وموقعه غربّي الصَّفا والمحّرم، والصَّفا جبل بمكّة من مشـاعر  

  . الحّج، والمحّرم هو حرم مكّة

ونجد في َأشعار الجاهلّية إشارات قليلة إلى استخدامهم لفظتي شَْرق وغَْرب، كقول َأسماء 

  )  الكامل(                    :  )1(بن خارَِجةَ الفزازّيا

ــةٍ    ــرِّ َأخْبَِي ــي شَ ــَبَحتْ ف ــا َأْص  م
  

 مـــا َبـــْيَن شَـــْرِق اَألْرضِ والغَـــْربِ  
  

  )    الطّويل(                       :)2(وقول الكميت بن معروف اَألسدّي

 َوقَــد َوقَفَــتْ شَــْمُس النَّهــارِ َوَأْوقَــَدتْ
  

ــيْ    ــا َب ــا م ــرِبِ ظَهِيَرتُه ــْرٍق َوَمغْ  َن شَ
  

ومنه قـول  . الحاّرة والجفاف الّذي يصيبها يتحّدث الشّاعر عن أجواء الّصحراء وشمّسها الحارقة

  )   الطّويل(                 :)3(حريث بن َعنَّاب الطَّائّي مفتخراً بعد َأن َأغار على قوم من بني أسد

  )   الطّويل(

 إذا نحــن ِســْرنا بــين شَــْرٍق وَمغْــربٍ
  

 قْظـــاُن التُّـــرابِ و ناِئُمـــهتحـــرَّك َي  
  

  )   المتقارب(                :)4(وقول بشر بن َأبي خازم ينسب بليلى، ويصور عشقه لها

 غَِشـــْيتَ ِللَْيلَـــى بِشَـــْرٍق ُمقَاَمـــا
  

 فَهــاَج لَــَك الرَّْســُم ِمنْهــا َســقَاَما      
  

. أي منزلها الّـذي أقامـت بـه   بِشَْرٍق ُمقَاَما بمعنى الموضع الشَّرقّي الّذي كانت تقيم فيه ليلى؛ 

منعنا بين شَْرق إلى المطالي بحي ذي مكـابرة  : وشَْرق موضع في جبل طيء، قال زيد الخيل"

كذلك قول المخّبل الّسعدّي مفتخراً بحكم بني سعد منه و. )5(شَْرق بلد لبني َأسد: عنود، وقال نصر

                                           
ـ  : ، تحقيق وشرحاَألصمعّيات: اَألصمعّي، َأبو سعيد عبد الملك بن قَُريب بن عبد الملك )1( الم أحمد محّمد شاكر وعبـد السَّ

    49م، ص 1993دار المعارف بمصر، : ، القاهرة7هارون، ط
   8/95، لب من أشعار العربمنتهى الطّ :ابن ميمون، محّمد بن المبارك بن محّمد )2(
  321م، ص1986وزيع، شر والتّباعة والنّدار الفكر للطّ: ، بيروت2، طديوان الشّعر العربّي :علي َأحمد سعيد، )3(
م، ص 1960راث القـديم، ة إحياء التّمطبوعات مديرّي: عزَّة حسن، دمشق: ، تحقيقديوانه: ، بشر بن َأبي خازماَألسدّي )4(

186  
دار : ، بيـروت 1، طمحّمد عبد الّرحمن المرعشـليّ : ، قّدم لهامعجم البلدان: هللا، شهاب الّدين أبو عبد اياقوت الحموّي )5(

 3/337، )شرق(ماّدة  م،1997، راث العربّيإحياء التّ
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                                                                 :)1(سعد في عكاظ

  )الطّويل(

ــوقها   ــاٍظ َيس ــي ُعك ــعٍد ف ــاِلَي َس  لَي
  

ــربِ    ــاٍظ َومغَ ــن ُعك ــرٍق م ــلُّ شَ ــُه كُ  ل
  

<: (، كما في قوله تعـالى )َمفِْعل(وردت لفظا شَْرق وغَْرب على صيغة اسم المكان  §‘ 

É−Îô³ yϑ ø9$# É>ÌøópRùQ $# uρ Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ çν õ‹ ÏƒªB $$ sù Wξ‹Ï. uρ()2( .هللا هو المالك المتصرف في الَمشَارِق فا

والَمغَارِب ال إله إال هو سبحانه، والّداللة هنا واضحة، حيثما كُنّا رَأينا للشَّْمسِ َمشْرِقاً وَمغْرِبـاً،  

فالمراد جنس الَمشَارِق والَمغَارِب، والمقصود بالَمشْـرِق والَمغْـرِب حيـث تُشْـرِق الشَّـْمس      

  . )3(وتَغُْرب

فـي الثّالـِث   (والخريفـّي  ) في الحاِدي والعشـريَن مـن آذار  (ين الّربيعّي ففي االعتدال

تقف الشّْمس عمودّية فَْوق خط االستواء، وموقع الشّْمس هذا يمثل الَمشْرِق ) والعشريَن من أيلول

الحقيقي وكذلك الَمغْرِب الحقيقي، وخط االستواء يعتبر نقطة بدء درجات العرض َأي الّصـفر،  

نهايـة  ) زاويةَ ِتْسِعْيَن درجةً(القطبان الشَّمالّي والَجنُوبّي المتعامدان مع خط االستواء بينما يمثّل 

، لذا فإّن القطبين يمثالن االتّجاهين الجغرافيين الشَّـماِلّي  )ِتْسُعوَن(خط العرض َأي خطُ العرضِ 

  . )4(والَجنُوبّي، بينما يعطينا امتداد خط االستواء ُأفقياً الشَّْرق والغَْرب

والّسبب في ذكر الَمشْرِق والَمغْرِب في صيغة المفرد في اآلية الكريمة الّسابقة، َأّن ذكر 

َرّب الَمشْرِق والَمغْرِب كان مقروناً باسم الجاللة، فاهللا سبحانه وتعالى يْأمر رسوله بأن يذكر اسم 

واإلخالص فيها بالخشوع والذّكر،  َرّبه وَأن يتبتّل إليه، والتبتّل هو االتّجاه الكلي هللا وحده بالعبادة

ففي هذا المقام الّذي يؤكد اهللا فيه وحدانيتـه لعبـده ويـدعوه    . فليس للّرحمن من شريكة وال ولد

                                           
 386، ص كتاب اَألزمنة و اَألمكنة :، أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسنالمرزوقّي )1(
   9: ملالمّز )2(
   98، ص جديدة ةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: يحيى، جبر )3(
   73م، ص 2005دار الكتاب الثّقافّي، : ردن، اُألاألرض في القرآن الكريم: آغا، شاهر جمال )4(
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لعبادته وحده عبادة خالصة مخلصة، نجد َأّن صيغة المفرد هنا هي َأنسب الّصيغ، وذكر الَمشْرِق 

  .)1(لّذي نعيش فيه مع هذه اآلياتوالَمغْرِب في صيغة المفرد يكمل جّو الوحدانّية ا

وجاء الَمشْرِق والَمغْرِب باِإلفَْراد إشَاَرة إلى ناِحيتي الشَّْرِق والغَْربِ في قولـه سـبحانه   

ــالى ±uρ ä−Ìô!¬: (وتع pRùQ $# Ü>ÌøópRùQ $#uρ 4 $yϑ uΖ÷ƒr'sù (#θ—9uθè? §Ν sVsù çμ ô_uρ «!$# 4 χ Î) ©!$# ììÅ™≡uρ ÒΟŠ Î=tæ()2( .

ألرض بالنسبة للشَّْمس إلى شَطْر شَْرِقّي وشَطْر غَْربِّي، فهناك َوْجه تُشْـرِق عليـه   فاآلية تقسم ا

  .  الشَّْمس وآخر تُغْرِب عنه

ولقد نزلت هذه اآلية لّما طعن اليهود في نسخ الِقْبلَة َأو في صالة النّافلة على الّراحلة في 

بهـا وشَـمالها وَجنُوبهـا، وقـال الَمشْـرِق      الّسفر؛ والمراد َأي َأّن اَألرض كلّها هللا شَْرقها وغَْر

وَأينما تولّوا وجوهكم في الّصالة بأمره فثّم جَِهة اهللا الّتـي رضـيها،   . والَمغْرِب، َألنّهما ناحيتاها

فإن كان كفّار قريش منعوكم عن الّصالة في المسجد الحرام وفي بيت المقدس فصلّوا حيث كنتم، 

  .)3(ضيها لكم، واهللا معكم َأينما كنتمفهناك َوْجه اهللا وقبلته الّتي ر

$tΑ: (ومنه َأيضاً في التّنزيـل العزيـز   s% > u‘ É− Îô³ yϑ ø9$# É>Ìøóyϑ ø9$#uρ $ tΒ uρ !$yϑ åκ s]øŠ t/()4( ؛ َأي

إّن اهللا سـبحانه وتعـالى هـو ربُّ    : قال موسى لقوم فرعون، عندما زعم فرعون بَأنّه خَـالقُهم 

هو الّذي جعل الَمشْرِق َمشْرِقاً تطلع منه الكواكـب، والَمغْـرِب   الَمشْرِق والَمغْرِب وما بينهما، و

َمغْرِباً تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها مع هذا النّظام الّذي سخّرها فيـه وقـّدرها، فالّـذي    

ـ . )5(يزعم بأنّه ربُّكم وإلهكم فليجعل الَمشْرِق َمغْرِباً والَمغْرِب َمشْرِقاً رِق ولقد جاء االستخدام للَمشْ

  .والَمغْرِب استخداماً مجازياً

                                           
   160م، ص 2006مكتبة ابن كثير، : ، الكويت1، طنَّةفي القرآن والّس اإلعجاز العلمّي: فارس، نايف منير )1(
   115: البقرة )2(
  2/142، لعرفانالقرآن ينبوع العلوم وا: فكري، علي )3(
    28: عراءالشّ )4(
  3/345، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير )5(
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ــالى ــه تعـ ــا قولـ χ : (َأمـ Î* sù ©!$# ’ÎA ù'tƒ Ä§ôϑ ¤±9$$Î/ z⎯ÏΒ É− Îô³ yϑ ø9$# ÏNù'sù $pκ Í5 z⎯ ÏΒ 

É> Ìøóyϑ ø9$#()1( .     فهذا قول إبراهيم للنّمرود بأّن اهللا يأتي بالشَّْمسِ من الَمشْـرِق، فَـْأتِِ بهـا مـن

اآلية تتحّدث عن إتيان الشَّْمس حسب ما يظهر . والَمغْرِب َمشْرِقاً الَمغْرِب، واجعل الَمشْرِق َمغْرِباً

L¨©#: (وقوله سبحانه وتعـالى . منها؛ َأي الحركة الظّاهرّية للشَّْمسِ ym #sŒÎ) xn= t/ z>Ì øótΒ Ä§ ôϑ ¤±9$# 

$ yδy‰ỳ uρ Ü>ãøós? ’Îû B⎥ ÷⎫tã 7π t⁄Ïϑ ym()2( سلك طريقاً حتّى وصل إلى َأقصى ما يسلك فيـه "؛ َأي 

من اَألرض من ناحية الَمغْرِب وهو َمغْرِب األرض، فرأى الشَّْمس في منظره تَغُْرب في البحـر  

المحيط، وهذا شأن كّل ما انتهى إلى ساحِله يراها بعينه كأنّها تَغُْرب فيه، وهي ال تفارق الفلـك  

َأي طين َأسـود   ؛)3("وهو الطّينالّرابع الّذي هي مثّبتة فيه ال تفارقه، والحمئة مشتقّة من الحمأة، 

  .مبلول

(ãΑθà: (وجاء ذكر الَمشْرِق والَمغْرِب بصيغة المفرد كذلك فـي قولـه عـزَّ وَعـال     u‹y™ 

â™!$yγ x ¡9$# z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# $ tΒ öΝ ßγ9©9uρ ⎯ tã ãΝ Íκ ÉJn=ö6Ï% ©ÉL ©9$# (#θçΡ%x. $ yγ ø‹n= tæ 4 ≅è% °! ä− Îô³ pRùQ $# 

Ü>Ìøóyϑ ø9$#uρ()4(َأي شيء صرف النّبّي محّمـد  : ّهال من اليهود والمشركين؛ َأي سيقول الّسفهاء الج

إذ ) بيت المقـدس (وهي  –والمؤمنين عن استقبالهم الِقْبلَة في الّصالة  –صلى اهللا عليه وسلم  –

واَألرض كلّهـا ال   هللا الَمشْرِق والَمغْـرِب : محّمد؟ فقل لهم يا -كانت ِقْبلَة المسلمين ِقَبل الكعبة 

وفي هذا َأمٌر من اهللا لنبّيه بالتَّوجُّه . خر فَأينما ولّينا وجوهنا فهنالك َوْجه اهللايختّص بمكان دون آ

  .)5(في الّصالة إلى َأي جَِهة شاء ال اعتراض عليه

                                           
   258: البقرة )1(
   86: لكهفا )2(
   3/107، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير )3(
   142: البقرة )4(
   2/142، والعرفانالقرآن ينبوع العلوم : فكري، علي )5(
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§{: (ومنه َأيضـاً فـي الكتـاب الكـريم     øŠ ©9 §É9 ø9$# β r& (#θ—9uθè? öΝ ä3yδθã_ãρ Ÿ≅t6Ï% É− Îô³ yϑ ø9$# 

É>Ìøóyϑ ø9$#uρ()1( .ليس البرَّ أن تولّوا وجوهكم فـي الّصـالة   "ّل في كّل زمان، والمراد الخطاب للك

منهمـا َأّن البـّر فـي     ِقَبل الَمشْرِق والَمغْرِب، وهذا رّد على اليهود والنّصارى، حيث زعم كّل

لى التَّوجُّه لقبلته، فاليهود تصلّي ِقَبل الَمغْرِب إلى بيت المقدس، والنّصارى ِقَبل الَمشْرِق، واهللا تعا

َأمر المؤمنين َأّوالً بالتَّوجُّه إلى بيت المقدس ثّم حّولهم إلى الكعبة، فحكمة اهللا في ذلك هو طاعته 

تّباع ما شرع، فهذا هو البّر والتّقوى واإليمان اعزَّ وجلَّ، وامتثال َأوامره، والتَّوجُّه حيثما َوجَّه، و

رِق َأو الَمغْرِب برٌّ وال طاعة إن لم يكن عـن  الكامل، وليس في لزوم التَّوجُّه إلى جَِهة من الَمشْ

وفي الحديث الشّريف قـول   .والتّعبير هنا مجازي، والمقصود الجهات كلّها .)2("َأمر اهللا وشرعه

مـا َبـْيَن الَمشْـرِِق والَمغْـرِبِ     : (فيما يخّص اتّجاه الِقْبلَة –صلى اهللا عليه وسلم  -النّبّي محّمد 

ومنه فـي الشِّـعر   . )4(مشتقّة من القُُبل ِخالف الدُُّبر؛ وهو المقّدمة من كلِّ شيء فالِقْبلَة. )3()ِقْبلَةٌ

  )  الطّويل(          : )5(الجاهلّي قول كعب بن مالك اَألنصارّي في يوم الخندق

ــلُموا  ــيَن وَأْس ــْربِ الُمعلِم ــوا بَض  َدرُب
  

 جـــاِت َأنفُِســـهْم ِلـــَربِّ الَمشْـــرِقُمُه  
  

: والَمغْرِب في صيغة المثنى، كما فـي قولـه سـبحانه وتعـالى    لقد جاء ذكر الَمشْرِق 

)šYn= y{ z⎯≈|¡ΣM} $# ⎯ÏΒ 9≅≈|Áù= |¹ Í‘$ ¤‚x ø9$%x. ∩⊇⊆∪ t,n=yz uρ ¨β !$ yfø9$# ⎯ ÏΒ 8l Í‘$̈Β ⎯ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ ∩⊇∈∪ 

Äd“ r'Î6sù Ï™Iω# u™ $ yϑ ä3 În/u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3 è? ∩⊇∉∪ > u‘ È⎦ ÷⎫ s% Îô³ pRùQ $# >u‘ uρ È⎦÷⎫ t/ÌøópRùQ $# ∩⊇∠∪ Äd“ r'Î7 sù Ï™Iω#u™ $ yϑ ä3 În/u‘ 

Èβ$ t/Éj‹ s3 è? ∩⊇∇∪ ylttΒ Ç⎯÷ƒtóst7 ø9$# Èβ$ u‹É) tGù=tƒ ∩⊇®∪ $ yϑ åκ s]÷ t/ Óˆy—öt/ ω Èβ$ u‹Éóö7 tƒ ∩⊄⊃∪ Äd“ r'Î7 sù Ï™Iω#u™ 

$ yϑ ä3 În/u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3è? ∩⊄⊇∪ ßl ãøƒs† $ uΚ åκ ÷]ÏΒ àσ ä9÷σ =9$# Üχ%ỳ öyϑ ø9$#uρ ∩⊄⊄∪()6( .فقد ِقْيل َأّن المقصود بذلك 

                                           
 177: لبقرةا )1(
 1/213، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير )2(
أحمد محمَّد شـاكر وآخـرون،   : ، تحقيقرمذّيحيح سنن التّالجامع الّص: ، أبو عيسى محّمد بن عيسى البوغّيرمذّيالتّ )3(

  2/171، راث العربّيدار إحياء التّ: بيروت
 5/51، )قبل(، ماّدة معجم مقاييس اللّغة: بن فارس، أبو الحسين أحمدا )4(
  4/134، هايةالبداية والنّ: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر )5(
  22-14: حمنالّر )6(
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وِقْيل َمشْرِقا الشَّْمس في الصَّْيِف . َمشْرِقا الشَّْمس والقمر وَمغْرِباهما، باعتبار آية اللّيل وآية النَّهار

وهو اَألصّح، معتمدين في ذلك على َأّن في يـومي االنقالبـين الشَّْمسـيين     )1(والشِّتاِء وَمغْرِباها

في الثّاني والعشريَن من شـهر كـانون   (ّي والشّتو) في الثّاني والعشريَن من حزيران(الصَّيفّي 

صيفاً وفَْوق خط المـدار  ) الّسرطان(فإن الشّمس تتركز عمودّية فَْوق خطي المدار الشّمالّي ) َأول

شَـمال  ) َألفَْينِ َوَسْبُعَمَئٍة وثَالٍث وعشْرِْيَن درجٍة(شتاًء َأي فَْوق خطي العرض ) الجدي(الَجنُوبّي 

ندما تصل الشَّْمس في رحلتها الصَّيفّية شَماالً إلى مدار الّسرطان فـي  وَجنُوب خط االستواء، فع

)  في الثّاني والعشريَن من كـانون َأول (ترتد َجنُوباً لتبلغ في ) في الثّاني والعشريَن من حزيران(

ونالحـظ أّن الشَّـْمس ال تتخطّـى نقطتـي     . مدار الجدي، ثّم لتبدأ من جديد رحلتها إلى الشَّمال

كما َأّن حركة الشّْمس بينهما تتسبب في ظهـور الفصـول وفـي    . ن هاتين شَماالً وَجنُوباًالمداري

التّعاكس الحرارّي بين َجنُوب اَألرض وشَمالها وتحافظ على التّوازن اإلشعاعّي والحرارّي على 

  . )2(سطح اَألرض

َأقَْصـى مـا   : الَمشْرِقَْينن من الظّواهر الفلكّية، فَأَحُد ان والَمغْرِباوِقْيل المقصود الَمشْرِق

َأقَْصى : وَأَحُد الَمغْرَِبْينِ. تُشْرِقُ ِمنْه الشَّْمُس في الصَّْيِف، واآلخَُر َأقَْصى ما تُشْرِق ِمنْه في الشِّتاِء

شْرِِق وَبْيَن الَمشْرِقِِ اَألقَْصى والَم. ما تَنْتَهِي إلْيِه في الصَّْيِف، واآلخر َأقَْصى ما تَنْتَهِي في الشِّتَاِء

  . )3(اَألْدنَى ماَئةٌ وثََمانُوَن َمشْرِقاً، وكذلك َبْيَن الَمغْرَِبْينِ

وسبب ذكر الَمشْرِق والَمغْرِب في صيغة المثنى في اآلية الكريمة َأّن الحديث في اآليات 

ـ  و الّتي تسبقها في صيغة المثنى، فيذكرنا فيها الّرحمن بَأنّه هو الّذي خلق اإلنس والجان، وأنّه ه

رّب الَمشْرِقين والَمغْرِبين، وهو الّذي مرج البحرين ليلتقيا، ولكن بدون َأن يبغي َأحـدهما علـى   

اآلخر، ومنهما يخرج اللؤلؤ والمرجان، فصيغة المثنى هي الغالبة في اآليات الّسابقة فكان مـن  

  . )4(اَألنسب استخدام صيغة المثنى

                                           
  141، ص كتاب اَألنواء في مواسم العرب: د عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، أبو محّمينورّيالّد )1(
  74، ص اَألرض في القرآن الكريم: لآغا، شاهر جما )2(
  2/274 ،)غرب(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )3(
   161، ص في القرآن والسنّة اإلعجاز العلمّي: فارس، نايف منير )4(
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ثلها من آيات اهللا تعالى، تُخفي َوَراء إعجازهـا  إّن هذه اآلية كم": قال الرُّبان قاسم الشين

آخر، وهو َأنّها تشير َأيضاً إلى كرويـة اَألرض، إذ ال يمكـن َأن تحـدث ظـاهرة      اًهذا إعجاز

الَمشْرِقْينِ والَمغْرِبْينِ، َأو النّهارْينِ واللّيلْين، إالَّ إذا كانت اَألرض كرةً، ال مكعباً وال َهَرمـاً، وال  

  . )1("ُأسطوانةمخروطاً، وال 

ويرى الرِّياحي بَأّن هذه التّفاسير جميعها خاطئة، وَأّن في هذه اآلية إشارة إلـى وجـود   

الشِّْعرى، يتحقّق فيه َمشْرِقان وَمغْرِبان، بـدالً مـن   : مثل) مزدوج(كوكب في نظام نجمي ثنائي 

›Mø: (عزَّ وجلَّويستدّل على ذلك بقوله . )2(َمشْرِق وَمغْرِب، كما هو الحال على َأرضنا n=≈tƒ ©Í_ øŠt/ 

y7uΖ ÷ t/uρ y‰÷èç/ È⎦÷⎫s% Î ô³ yϑ ø9$#()3(.  

نالحظ في جميع اآليات الّتي ورّد فيها ذكر الَمشْرِق والَمغْرِب َأو مشتقّاتهما تقديم اللّفـظ  

:                َأمــا قولــه تعــالى. الــّداّل علــى الشَّــْرق علــى اللّفــظ اآلخــر الــّداّل علــى الغَــْرب

)|Mø‹n=≈tƒ ©Í_øŠ t/ y7 uΖ ÷t/uρ y‰÷èç/ È⎦÷⎫ s% Îô³ yϑ ø9$# }§ ø♥Î7 sù ß⎦⎪ Ìs) ø9$#()4( فهذا من قَبِْيل الُملَْحق بالمثنى لداللته ،

على الشَّْرق والغَْرب؛ حيث يقول الُمتَعاِمي عن الُهَدى وعن ِذِكرِ اهللا سبحانه وتعالى مع قرينـه  

يا ليت بيني وبينك مثل ُبْعد مـا َبـْين   : ه يوم القيامة، يقول للشّيطانالشّيطان عندما ُيبعث من قَْبرِ

الَمشْرِق والَمغْرِب، فهنالك مسافة تفصل َبْين الَمشْرِقَْين، وبالتّالي تفصل َبْين الَمغْـرَِبْين، وهـذه   

مـراد ُبْعـد   ن َبْينهما مسافة، والاالمسافة تدّل على حركة الشَّْمس الظَّاهرّية، لذلك صار لها َمشْرِقَ

الَمشْرِق والَمغْرِب، فلّما ُجِعال اثنين غلب لفظ الَمشْرِق؛ ألنّه داّل على الوجـود، والَمغْـرِب داّل   

  . ، والَمشْرِق أدّل على قدرته سبحانه وتعالى)5(على العدم، والوجود ال محالة أشرفُ

                                           
   96م، ص 1997، دار الحرف العربّي: ، بيروت1، طَأسَراُر الكون في القرآن: ، داود سلمانعدّيالّس )1(
   7م، ص1998دار عمار، : ان، عّم1، طنجم الشِّْعرى في القرآن الكريم: الرِّياحي، باسل )2(
 38: خرفالّز )3(
   38: خرفالّز )4(
  10/173 ،)شرق(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )5(
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قدم معاوية بن أبـي  وورد ِذِكر الَمشْرِق في صيغة المثنى في قول النّابغة الجعدّي عندما 

  )الطّويل(                       :)1(سفيان الكوفة

ــالتي  ــرقين رس ــَل المش ــأِت َأه ــم تَ  َألَ
  

 َوَأيُّ نِصــيح ال يبيــتُ َعلَــى َعتــبِ     
  

الَمشَارِق والَمغَارِب هي َمشَارِق الشّمس وَمغَارِبها في َأيام الّسنة، وهي منحصـرة َبـْين   

وقد جاء ذكر الَمشْرِق والَمغْرِب في ِصيغة الَجْمع، كمـا  . )2(بيهماَمشْرِقي الصَّْيِف والشِّتاء، وَمغْرِ

$ÉΑ: (فــي قولــه عــزَّ وعــال yϑ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. y7 n= t7 Ï% t⎦⎫ ÏèÏÜ ôγ ãΒ ∩⊂∉∪ Ç⎯tã È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# Ç⎯ tãuρ 

ÉΑ$uΚ Ïe±9$# t⎦⎪ Ì“ Ïã ∩⊂∠∪ ßì yϑ ôÜ tƒr& ‘≅ à2 <›Í öΔ$# öΝ åκ ÷]ÏiΒ β r& Ÿ≅ yz ô‰ãƒ sπ ¨Ζ y_ 5ΟŠ ÏètΡ ∩⊂∇∪ Hξx. ( $ ¯Ρ Î) 

Ν ßγ≈oΨø) n= s{ $ £ϑ ÏiΒ šχθßϑ n=ôètƒ ∩⊂®∪ Iξsù ãΝ Å¡ ø% é& Éb> tÎ/ É− Ì≈t± pRùQ $# É>Ì≈tópRùQ $#uρ $ ¯Ρ Î) tβρ â‘ Ï‰≈s) s9 ∩⊆⊃∪()3( ؛

َأي الّذي خلق الّسماوات واَألرض وجعل َمشْرِقاً وَمغْرِباً، وسخَّر الكواكب تبدو مـن َمشَـارِقها   "

ر كما يزعمون َأّن ال معاد وال حساب وال بعث وال نشور، بل كل وتغيب في َمغَارِبها، فليس اَألم

في ابتداء القسم، ليدّل على َأّن المقسم عليه ) الّزائدة(ذلك واقع وكائن ال محالة، ولهذا َأتى بـ ال 

نفي مضمون الكالم، وهو الرّد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة، وقد شاهدوا من عظـيم  

، وهو خلق الّسماوات واَألرض وتسـخير مـا   من إقامة القيامة الى ما هو َأبلغقدرته سبحانه وتع

  . )4("فيهما

  : وهذه بعض التّفسيرات لمعنى الَمشَارِق والَمغَارِب

في الواقع َأّن الَمشْرِق والَمغْرِب على اَألرض يتغّيران كل يوم تغّيراً طفيفـاً، َأي َأّن الشَّـْمس   * 

من مكان مختلف على مّر الّسنة، فهي تُشْرِقُ كلَّ يومٍ مـن موضـع،   تُشْرِق وتَغُْرب كل يوم 

وتَغُْرب في موضع، وذلك خالل رحلتها الّسنوّية الظّاهرّية بين المدارين الشّمالّي والجنـوبّي،  

                                           
  5/35، اَألغاني: ، َأبو الفرجاَألصفهانّي )1(
  141، ص كتاب األنواء في مواسم العرب: ، أبو محّمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبةينورّيالّد )2(
  40-36: المعارج )3(
  4/451، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير )4(
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وهذا بدوره يعني وجود مشارق ومغارب بعدد َأيام الّسنة، وهذه الَمشَارِق والَمغَارِب المتعـّددة  

  . )1(لى مّر الّسنة هي المقصودة باآلية الكريمةالّتي نراها ع

وقد يكون المقصود بها َأيضاً َمشَارِق اَألرض وَمغَارِبها في بقاعها المختلفة، فشُُروق الشَّـْمس  * 

وغُُروبها عملّية مستمّرة، ففي كل لحظة تُشْرِق الشَّْمس على بقعٍة مـا وتَغْـُرب عـن بقعـة     

  .)2(ُأخرى

ها َمشَارِق اَألرض وَمغَارِبها على كواكب المجموعة الشَّْمسّية المختلفـة،  وقد يكون المقصود ب* 

، فينصرف المعنى إلى كّل الَمشَـارِق والَمغَـارِب،   )3(فكّل كوكب تُشْرِق عليه الشَّْمس وتَغُْرب

وللشّمس على القمر، بـل علـى كـّل َأقمـار     . بمعنى للقمر على اَألرض، شروقٌ وغروٌب

شُُروقٌ وغُُروٌب كذلك، مثلما هي لهـا علـى اَألرض وبـاقي الكواكـب      المنظومة الشّمسية،

كما َأنَّ للنّجوم اُألخرى َمشَارِق وَمغَارِب علينا، وعلى ما قد يكون لها مـن كواكـب   . الّسيارة

  . )4(سيارة وَأقمار

لك َألّن وسبب ِذِكر الَمشْرِق والَمغْرِب في صيغة الَجْمع في اآلية الكريمة الّسابقة الذِّكر، ذ

الحديث في اآليات الّتي سبقتها منصب على الّذين كفروا، ولذلك ذُِكرت الَمشَارِق والَمغَارِب على 

  .)5(نفس النّمط في صيغة الَجْمع َأيضاً، حتّى يتأتّى التّوافق في الّصيغ

مـن  وتكّرر ِذِكر الَمشْرِق والَمغْرِب في القرآن الكريم في صيغة الَجْمع، لتدّل على َأكثر 

ــالى  ــه تع ــي قول ــا ف ــَألرض، كم ــرِب ل ــرِق وَمغْ $: (َمشْ uΖøO u‘ ÷ρ r&uρ tΠöθs) ø9$# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θçΡ%x. 

šχθà yèôÒtF ó¡ ç„ šX Í≈t± tΒ ÇÚö‘ F{$# $ yγ t/Ì≈tótΒ uρ ©ÉL©9$# $uΖ ø. t≈t/ $ pκÏù()6(  َّ؛ والمراد َأنّه عزَّ وجـل

                                           
   159، ص في القرآن والسُّنَِّة اإلعجاز العلمّي: فارس، نايف منير )1(

  91، صة والفلكّيبيعالصطالحات البيئة الطّ اريخّيكون التّالتّ: حيىجبر، ي -
م، ص 2005، دار ابن الجـوزيّ : ، القاهرة1، طهبّية في إعجاز القرآن والسُّنَِّة النّبوّيةالموسوعة الذّ: مصطفى، َأحمد )2(

65  
   65، ص ةهبّية في إعجاز القرآن والسُّنَِّة النّبوّيالموسوعة الذّ: مصطفى، َأحمد )3(
   98، ص أسرار الكون في القرآن: ، داود سلماندّيالسَّع )4(
   161، ص في القرآن والسُّنَِّة اإلعجاز العلمّي: فارس، نايف منير )5(
   137: األعراف )6(
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َبل فرعون وقومه، وهم بنو إسرائيل َمشَـارِق  َأخبر َأنّه َأورث القوم الّذين كانوا ُيْستَْضَعفُوَن من ِق

  .)1(اَألرض وَمغَارِبها، وهي َأرض مصر والشَّام

>§‘ ÏN≡uθ≈yϑ: (وفي معرض الحديث عن الَمشَارِق والَمغَارِب نستعرض قوله تعالى ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $yϑ åκ s]÷ t/ Uu‘ uρ É− Ì≈t± yϑ ø9$#()2( إال هو، رّب الّسماوات ؛ َأي َأّن اهللا عزَّ وجلَّ ال إله

واَألرض وما بينهما من المخلوقات، فهو المالك المتصرف في الخلق، بتسخيره بمـا فيـه مـن    

كواكب ثوابت وسيارات، تبدو من الَمشْرِق وتَغُْرب من الَمغْرِب، واكتفى بذكر الَمشَـارِق عـن   

: كما في قولـه عـّز وعـال   . اً، فالمقّدر المحذوف ورّب الَمغَارِب أيض)3(الَمغَارِب لداللتها عليه

)Ÿ≅yèy_uρ öΝ ä3s9 Ÿ≅‹ Î/≡u|  ãΝ à6‹É) s? §ys ø9$#()4( السَّرابِيل هي الثّياب من القمص وغيرها، وذكـر  "؛

ألّن ذكـر   :ألّن وقاية الحّر َأهم عندهم لحرارة بالدهم، وِقْيـل  وقاية الحّر ولم يذكر وقاية البرد؛

  .  )5("أحدهما يغني عن ذكر اآلخر

نا رّب الّسماوات واَألرض وما بينهما ورّب الَمشَارق؛ َأي ورّب الَمغَارِب َأيضاً، يقصد ه

رّب الَمشَارِق، ولم يـرد  : ويخّص هنا َمشَارِق الشَّْمس فقط، َألّن لكّل َمشْرِق َمغْرِباً، فاكتفى بقوله

ى َأنّها متقّدمة علـى  ذكر الَمغَارِب، َألّن الَمشَارِق منطلق اإلضاءة، وَأولى على القدرة، فضالً عل

  .)6(الَمغَارِب  في الّدرجة القطبّية

                                           
ـ نزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّ  الكشّاف عن حقائق التّ: اهللا محمود بن عمر ، أبو القاسم جارالّزمخشرّي )1( ، لأوي

2/109  
   5: الّصافّات )2(
   4/3، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر )3(
  81:النّحل )4(
 م،1983ار الكتاب العربـّي،  د: ، لبنان4ط ،نزيلسهيل لعلوم التّكتاب التّ: الغرناطّي محّمد د بن أحمد بن، محّمالكلبّي )5(

2/159  
  2/145، ع العلوم والعرفانالقرآن ينبو: فكري، علي )6(
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، كما في قول ُأمّية بن أبي الصَّلت غْرِب بصيغة الَجْمع في الشِّعروجاء ِذِكر الَمشْرِق والَم

  ) الكامل(        :)1(يتحّدث عن َمِلك من ُملُوك بالد الَيَمن كان طاغية على أعدائه كريم مع قومه

ــر ــان ذو الق ــد ك ــِلماًق ــي ُمْس  نين قبل
  

ــدِ     ــَر ُمَعبَّ ــي اَألرض غي ــال ف ــاً ع  ملك
  

ــي   ــارَِب َيبتَِغ ــارِقَ َوالَمغَ ــغَ الَمشَ  َبلَ
  

 َأســـباَب ُملـــٍك ِمـــْن كَـــرِيمٍ َســـيِِّد  
  

  )الطّويل(                 :)2(وكذلك قول حّسان بن ثابت لعتبة بن أبي وقاص يوم ُأحد

 إذا اُهللا َحّيـــا َمْعشَـــَراً بِفَعـــاِلهِمْ  
  

ــ   ــارِِق مِِهرَِونَْصـ ــرَّْحَمن َربَّ الَمشـ  الـ
  

  )المتقارب(         :     )3(يحذُِّر قوَمه بِما حلَّ باُألمم قَبلهم إذا تَماَدوا في غيِّهم وقول َأبي طالب

ــَرةً   ــو ِعْبــ ــوُن ِلغيرِكُمــ  تَكــ
  

ــرِِق   ــارِبِ َوالَمشْــــ  َوَربِّ الَمغــــ
  

  اَألَماُم/ القُدَّاُم / القُُبُل 

القُـدَّام  . ة الشَّْرق يناظرها في اإلنسان القُُبل أو القُدَّام َأو اَألَمام إذا استقبل الشَّْرقإّن جَِه

ضرب مقـّدم  : فالمقّدم ضّد المؤخّر، يقال. بمعنى اَألَمام، ونقيُض الخَلْف، ودلّت على جَِهة بعينها

  . )4(وجهه ومقدِّمة الجيش أّوله، وقُدَّام الّتي ضّدها َوَراء تؤنث وتذكّر

. اَألَمام نَِقيُض الَوَراء كقُدَّام في المْعنَى، يكون اسماً وظرفاً، وهي مؤنثة وإن ذُكرِّت جاز

قال لبيد بن ربيعة . )5(أنت أَمامه أي قُّدامه: وقالوا أَمامك إذا كنت تحذره أو تبصره شيئاً، وتقول

)                  الكامل(              :)6(العامرّي يصف َبقَرة َوْحِشية ذََعرها الّصائُد فَغَدتْ

                                           
   32، ص شرح ديوانه: بن أبي الصَّلت، ُأمّيةا )1(
  234عادة، ص مطبعة الّس: مصر ضابط بالَحْربِيَّه،: ، شرحديوانه: ان بن ثابت، حّساألنصارّي )2(
  58م، ص 1994دار الكتاب العربّي، : ، بيروت1، طمحّمد ألتّونجّي: ، جمعه وشرحهديوانه: أبو طالب )3(
ـ : محمود خاطر، بيروت: ، تحقيقحاحمختار الّص: د بن أبي بكر بن عبد القادر، محّمازّيالّر )4( ة لبنـان ناشـرون،   مكتب

 219، ص)قدم(م، ماّدة 1995
   34/ 12) أمم(، ماّدة لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )5(
دار الكتاب : ، بيروت1َحنّا نصر الحتّى، ط: وسي، قّدم له ووضع هوامشه وفهارسه، شرح الطّديوانه: ابن ربيعة، لبيد )6(

   222م، ص 1992العربّي، 
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ــهُ  ــُب َأنَّ ــْرَجْينِ تَْحِس ــال الفَ ــَدتْ ِك  فَغَ
  

 خَلْفُهـــا َوَأماُمهـــا: َمـــْولَى الَمخَافَـــِة  
  

المخافة، فذلك الفرجان همـا   موضع فرجيها كال لبقرة الوحشّية تحسب أّناغدت : يقول الشّاعر

   .تين موضعاً للكالب والكالّبوهي تظّن أّن كّل جهة من الجه خَلْفها وَأَمامها،

، القُُبُل من كلِّ شيٍء هو مقّدمه، َأي ِخالف ُدُبره، )قُُبل(ويدور َحْول داللة جَِهة َأَمام لفظ 

. )1(.وَجْمعه َأقبال، فقُُبل المكان إذا جعله َأَماَمه، والقُُبل إقبالك على اإلنسان كأنّك ال تريد غيـره 

β: (قال تعالى Î) šχ%x. … çμ ÝÁŠ Ïϑ s% £‰è% ⎯ ÏΒ 9≅ç6è%()2(َأي من قّدامه، ومن قُُبل القميص،.  

                                           
 5/70، )قبل(، ماّدة لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )1(
  26: يوسف )2(
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  الَوَراُء / الخَلْفُ / الدُُّبُر 

فالخَلْفُ هو ضّد قُدَّام، . يناظر اإلنسان من جَِهة الغَْرب الدُُّبُر َأو الخَلْف َأو الَوَراء َأو القَفَا

$: (قال عزَّ وعال. )1(لْف الظَّْهرمؤنثة وتكون اْسماً وظَرفاً، وجلست خَلْف فالن أي َبْعده، والخَ tΒ 

)$ tΒ š⎥÷⎫ t/ óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒr& $ tΒ uρ öΝ ßγ x ù=yz()2( ؛ المقصود بخَلْفهم ما وقع من َأعمالهم وما َبْين َأيديهم من

: وقال تعـالى . من َأمرِ القيامة وجميع ما يكون، وهذا دليل على إحاطته سبحانه بجميع مخلوقاته

)#sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θà) ®? $# $ tΒ t⎦÷⎫ t/ öΝ ä3ƒÏ‰÷ƒr& $ tΒuρ ÷/ä3x ù= yz()3(  ؛ ما َبْين َأيديكم ما أْسلَفْتُم من ذُنـوبكم

⎫÷⎦tΒ t$: (وقـال عـزَّ وجـلَّ   . وما خَلْفكم ما تستعملونه فيما تستقبلون t/ $uΖƒÏ‰÷ƒr& $ tΒ uρ $ oΨx ù=yz $ tΒuρ 

š⎥ ÷⎫t/ y7 Ï9≡sŒ()4(ماكن وما َبْين ذلك وما نحن ، فالمقصود له ما قُّدامنا وما خَلْفنا من الجَِهات واَأل

  . )5(نحن فيها فال نتمالك َأن ننتقل من جَِهة إلى جَِهة ومكان إلى مكان إال بَأْمرِ الَمِليك ومشيئته

ليدّل على جَِهة بعينها، كقـول امـرئ   ) خَلْف(لفظ  ّيواستخدم العرب في الشِّعر الجاهل

  )         الطّويل(                     :  )6(القيس

ــَأنَّ الَح ــاك ــا َوَأماِمَه ــْن خَلِفَه  َصــى ِم
  

ــَرا      ــذفُ َأعَس ــا َح ــُه رِجلُه  )7(إذا نَجلَت
  

وشبه فعلهـا ذلـك برمـي    . إذا سارت فرقت الحصى إلى كّل جهة لشدة سيرها: يقول الشّاعر

اَألعسر، وهو الّذي يرمي برِجِِله الُيسرى، وخّصه ألّن رميه ال يذهب مستمسكا، وكذلك الحصى 

  .إذا رمت النّاقة به

                                           
   9/82 ،)خلف(ماّدة  ،لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )1(
  255: البقرة )2(
   45: يــس )3(
   64: مريم )4(
، أويـل نزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّ  الكشّاف عن حقائق التّ: اهللا محمود بن عمر ، أبو القاسم جارالّزمخشرّي )5(

2/516  
 96، صديوانه: القيس، امرؤ )6(
الّـذي يعمـل بيـده    : أعَسـَرا .   رمت النّاقة الحصى من بين َأصابعها: َحذفُ.   رمت الحصى وفرقته برِجِلها: نَجلَته )7(

     .الُيسرى
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، فهـذا اللّفـظ مـن    )1(الَوَراُء هو ما اْستَتَر وتََواَرى َعْن العينِ سواء َأكان خَلْفاً َأم قُدَّاماً

çνρ: (ومن الَوَراء بمعنى خَلْف قوله تعـالى . األضداد، يستخدم في معنى خَلْف وأَََمام ä‹ t7 uΖ sù u™!# u‘ uρ 

öΝ ÏδÍ‘θßγ àß()2(وقوله عزَّ وجـلَّ . هم؛ َأي لم يلتفتوا إلى الميثاق وطرحوه خَلْف) :Ÿω öΝ à6tΡθè= ÏG≈s) ãƒ 

$·èŠ ÏΗsd ωÎ) ’Îû “ \è% >π oΨ¢Ápt’Χ ÷ρ r& ⎯ÏΒ Ï™!# u‘ uρ ¤‘ ß‰ã`()3(  ذلك يقال في أيِّ جاِنبٍ ِمَن الجدارِ، فهـو ،

َوَراَءُه  باْعِتبارِ الّذي في الجاِنبِ اآلخَرِ؛ والمراد َأّن اليهود من جبنهم ال يقدرون على مواجهـة  

  . )4(ن بالمقاتلة، إال في حصون َأو من َوَراء جدر محاصرين فيقاتلون للّدفع عنهم ضرورةالمسلمي

  . )4(ضرورة

ال يجوز أن ُيقال للرَُّجل َوَراءك وهو بين يديك، وال لَرُجل هو َبْيَن َيديك هو : قال الفراء

شديد وَبْين يديك  َوَراءك َبْرد: َوَرائك، إنّما يجوز ذلك في المواقيت واألّيام واللّيالي والّدهر، تقول

برد شديد، ألنّك أنت َوَراءه، فجاز ألنّه شيء يْأتي، فكأنّه إذا لحقك صار من َوَرائك، وكأنّـك إذا  

ÏΒ∅: (منه في الكتاب العزيز قوله عزَّ وَعـال . )5(بلغته كان َبْيَن يديك، فلذلك جاز الوجهان uρ 

⎯ Ïμ Í←!#u‘ uρ ë># x‹ tã ÔáŠ Î= yñ()6(تعالى وقوله. ؛ َأي من َأَمامه) :⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ Í←!#u‘ uρ æΛ©⎝ yγ y_()7(  ؛ َأي من َبـْين

tβρ: (وقوله عزَّ وعال. يديه ومن َأَمامه â‘ x‹ tƒuρ öΝ èδu™ !#u‘ uρ $ YΒöθtƒ Wξ‹É) rO()8( .وقوله سبحانه وتعالى :

)tβ%x. uρ Ν èδu™!# u‘ uρ Ô7 Î=̈Β()9(؛ أي َأَمامُهم .  

                                           
  569ص  ،)ورأ(ماّدة  ،ةمعجم األلفاظ واألعالم القرآنّي: إبراهيم، محّمد إسماعيل )1(
  187: آل عمران )2(
  14: الحشر )3(
   4/364، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير )4(
 15/219، )وري(، ماّدة تهذيب الّلغة: األزهرّي، أبو منصور محّمد بن أحمد )5(
 17: إبراهيم )6(
  16: إبراهيم )7(
  27: اإلنسان )8(
 79: الكهف )9(
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وورد ذكـر لفـظ َوَراء   . )1(ه فهو قُـدَّام والَوراُء هو الخَلْف، ولكن إذا كان ممَّا تَُمرُّ علي

)                 الطّويل(           :)2(بمعنى أَمام في الشِّعر الجاهلّي كما في قول لبيد بن ربيعة

ــي   ــتْ َمِنيَِّت ــي إْن تََراخَ ــْيَس َوَراِئ  َألَ
  

ــا األَ    ــى َعلَْيَه ــا تُْحنَ ــُزوم الَعَص ــابُِعلُ  َص
  

فَوَرائي هنا بمعنى قُدَّامي، فإذا امتّد بي العمر حتّى صرت شيخاً هرماً، ألسـت سـَألزم العصـا    

  )الطّويل(                  :)3(وقول الّسوَّار بن الُمَضرَّب الّسعدّي. تُحنى عليها األصابع؟

 َأتْرُجو َبنُـو َمـْرواَن َسـْمعي وطـاَعِتي    
  

ــالةُ    ــيٌم والفَـ ــْوِمي تَِمـ ــا؟و وقَـ  راِئيـ
  

  .يقصد أّن الفالة أمامه أي قُّدامه

قـال أبـو   . َورَّيت الخبر ُأَورِّيه تَْورِية إذا َستَْرتَه وَأظهرت غيره: والتَّْورية السَّتْر، ُيقال

وال َأراه مأخوذاً إال من َوَراء اإلنسان، ألنّه إذا قال ورَّيته فكأنّه إنّما جعله َوَراءه حيـث ال  : ُعبيد

  .)4(يظهر

الدُُّبُر هو الظَّْهُر نقيُض القُُبل، وُدُبر كّل شيء عقبه ومؤخّره، وجمعها َأدبار، وُدُبر البيت 

(ô‰s: (منـه قولـه تعـالى   . )5(مؤخّره وزاويتـه  s9uρ (#θçΡ%x. (#ρ ß‰yγ≈tã ©!$# ⎯ÏΒ ã≅ö6s% Ÿω šχθ—9uθãƒ 

t≈t/÷ŠF{$#()6(اللة على الفرار والهزيمـة ؛ َأي ال يجعلوا عدوهم َوَراءهم، وال يعطوهم ظهورهم د .

šχθç/Î: (وقوله تعالى ôØo„ öΝ ßγ yδθã_ ãρ öΝ èδt≈t/÷Šr& uρ()7(؛ َأي قُدَّامهم َأو قُُبلهم وخَلْفَُهْم َأو ُدُبُرهم.  

)                  الطّويل(        :)8(ومن الدُُّبر خالف القُُبل في الشّعر الجاهلّي قول أبي جندب

                                           
 1/194 ،)ورأ(ماّدة  ،لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )1(
  112، صديوانه: ابن ربيعة، لبيد )2(
دار العلـم  : ، بيروت1رمزي منير بعلبكّي، ط: ، حقّقه وقّدم لهكتاب جمهرة اللّغة: ابن دريد، أبو بكر محّمد بن الحسن )3(

 3/1318م، 1988للماليين، 
 15/219، )وري(، ماّدة تهذيب الّلغة: األزهرّي، أبو منصور محّمد بن أحمد )4(
 4/268، )ُدُبر(ماّدة  ،لسان العرب: بن مكرمابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد  )5(
  15: األحزاب )6(
 50: األنفال )7(
 1/359، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )8(
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ــم قَــ  ــتُ لَُه ــةٌ َوقُلْ ــتْكُم كَِتيَب  ْد َأْدَركَ
  

 ُمفَسِّـــَدةُ اَألْدَبـــارِ َمـــا لَـــْم تُنَفَّـــر  
  

ومنه أيضـاً  . َأي كتيبةٌ تَطُْعن ُدُبرِ كتيبة فتفسدها، فإذا شّدت على قوم قطعت أدبارهم ما لم تمنع

  )الطّويل(                    : )1(قول ساعدة بن جؤيَّة

ـ   ُدوٍف ُمســتَقلٍّ نََعاُمهــا بــذَاِت شُـ
  

 )2(ْدَبارَِهـــا ُجـــنَْح الظَّـــالمِ َرِضـــيُمبَِأ  
  

  )   الطّويل(    :   )3(ومنه قول عروة بن الورد. حجارةٌ صغاٌر تُستَر بها خوصَأي بَأْدبار هذه الشُّ

  )   الطّويل(

ــٍد ــْم عــن َمقاِع  وإن فــاَز َســْهِمي كَفَّكُ
  

ــرِ     ــوِت، وَمنْظ ــارِ الُبي ــفَ َأْدب ــْم خَل  لك
  

حياة كريمـة،  ُعْدتُ محمالً بالغنائم سُأكفيكم وُأوفر لكم عشتُ َوو سلمتُ إن: يقول الشّاعر لقومه

  .وكفكم ذاك عن مقاعد عند َأدبار البيوت، وهي مكان قعود الضُّيوف

  اَألْعلَى واَألْسفَل: ثانّياً

اَألْعلَى واَألْسفَل من الجَِهات السِّتِّ الثّابتة المطلقة، ويتحّددان مثل الَيِمْين والشَِّمال وسائر 

  . )4(ت األربع انطالقاً من جسم اإلنسان، فينقسم الفضاء إلى ِعلْوِي وُسفِْليالجَِها

الُعلُْو ِضدُّ السُّفْلِ، والُعلُوُّ االْرِتفَاُع، وقد َعال َيْعلُو ُعلْواً وهو عالٍ، َوَعِلي َيْعلى َعال فهـو  

، وُعالَوتُـه، وعاِلَيتُـه بمعنـى    ُعلْـُو الشّـيء  . )5(عليٌّ، فََعال بالفَتْح في اَألْمِكنَِة واَألجسام أكْثر

واْعُل الوَِساَدةَ أي اقُْعد عليها، وَأْعلِ عنها أي انْـزِْل  . وُعلُْو الدَّارِ وِعلُْوها أي نَِقيُض ُسفْلها.َأْرفَُعه

  . )6(عنها

                                           
  3/1159، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )1(
 .حجارة، ُيرَضم بعُضها على بعض: َرِضيُم.     مرتفع نَعاُمها: ُمستَقّل نََعاُمها.   الشُّخوص؛ وهي قُلْة الجبل :الشُُّدوف )2(
 42م، ص1952، مكتبة صادر: بيروت كرم الُبستاني،: تحقيق ،ديوانه :روة، ُعبن الَوردا )3(
   2/184، ة ودالالتهاموسوعة أساطير العرب عن الجاهلّي: عجينة، محّمد )4(
   357ص  ،)عال(ماّدة  ،معجم مفردات ألفاظ القرآن :الحسين بن محّمد، اغب األصفهانّيالّر )5(
   699،  19/693 ،)عال(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )6(
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  اَألْعلَى

وعالَى به كـلُّ  عالُه وَعال به ُعلُوا واستعاله واْعلَواله، وَأْعالُه وعالُّه، بالتَّشِْديِد، وعاالُه 

ـ    وعاليتُ الّرُجل ف. )1(ذلَك إذا صعده َجَبالً كاَن أو دابَّةً ّمس لتوق البعيـر إذا عالْيتُـه، قـال الم

  )الطّويل(                          :   )2(الّضبعّي

  )الطّويل(

  فَـــإالَّ تََجلَّلَْهـــا ُيَعـــالُوَك فَْوقَهـــا؛

  

ــهْ    ــتَ َراِكُب ــا َأنْ ــَر م ــَوقَّى ظَْه ــفَ تَ  َوكَْي
  

عال الفَـَرَس يعلـوه علـّوا؛ إذا    و .معنى يعلوك فَْوقها، فكيف تنجو مّما أنت داخل فيه؟ُيَعالُوَك ب

فعـال ُعلُـوا   . وعال الّداَبة َيْعلُوها إذا ركبها، وكذلَك كّل شـيءٍ . )3(ركبته، وَأْعلَى عنه؛ إذا نََزل

  .)4(كُسُموٍّ

لقناِة، وأْسفَلُها السَّاِفلْةُ، والجمع عال به وأعالُه وعالَُّه؛ إذا جعلُه عالياً، والعالية هي أعلى ا

ϑ£$: (منه قوله تعالى. )5(العوالي n=sù u™!$ y_ $tΡ âöΔr& $ oΨù=yèy_ $ yγ uŠ Î=≈tã $ yγ n=Ïù$ y™()6( َّوقوله عزَّ وجـل ، :

$: (وجلَّ oΨù=yèyfsù $ pκ uÎ=≈tã $ yγ n=Ïù$ y™()7( ؛ جعلنا قراهم هالكة، بَأن رفعها جبريل إلى الّسماء وأسقطها

         :)8( اَألسود، وينّدد بمن قتله ويتوعـده  هايرثي َأخ وقول أبي جندب. األرضوأسقطها مقلوبة إلى 

  )         الطّويل(

                                           
   19/693 ،)عال(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )1(
حسن كامل الّصـيرفي، جامعـة   : ، تحقيق-رواية األثرم وأبي عبيدة عن األصمعّي-ديوان شعره : الضُّبعّي، المتلمِّس )2(

  197، ص م1970ة، معهد المخطوطات العربّي: ةول العربّيالّد
   4/114 ،)عال(ماّدة  ،معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )3(
  693/ 19 ،)عال(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: تضى، محّمد مربيدّيالّز )4(
   19/694 ،)عال(ماّدة  ،نفسهالمصدر  )5(
  82: هود )6(
  74: الحجر )7(
   1/346، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )8(
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ــالَُها  ــيِّ ُزْرقٌ ِنَص ــَن الخَطِّ ــاٌح ِم  رَِم
  

ــاِفلِ   ــَداُد اَألَسـ  )1(ِحـــَداٌد َأعاِلَيهـــا ِشـ
  

  .يقصد َأساِفَل الرِّماح

. )2(وَعلَْياُء اْسم للمكان المرتفـع . لَى الُعنْقوالِعالوةُ، بالكسر، بمعنى أْعلَى الرَّْأس أو أْع

  ) الخفيف(         :)3(-صلى اهللا عليه وسلم –قال الَعّباس بن عبد المطلب في مدحه النّبّي 

ــ ــنْ حتّ ــيمُن م ــك الُمْه ــوى بيتُ  ى احت
  

ــقُ     ــا النّطُـ ــاَء تَْحتهـ ــدق َعلْيـ  خنْـ
  

  )الطّويل( :)4(ل زهير بن أبي ُسلمىوقا. كّل ما عال من شيء فهو علياء ، بمعنى األرض العالية

  )الطّويل(

ـ   !ليليتَبّصْر خَ   رى مـْن ظَعـاِئنٍ  هـل تَ

  

ــْوقِ تََح   ــن ف ــاِء ِم ــَن بِالَعلْي ــْرثُمِ ّملْ  )5(ُج
  

  . )6(فالعلياء هو رأس كل جبلٍ أو شََرٍف

β¨: (منه قوله تعـالى . )7(وعلَُِّيون جمع ِعلِّّي، بكْسَرتَْين وشد الالمِ والياِء Î) |=≈tGÏ. Í‘# tö/F{$# 

’Å∀s9 š⎥⎫ ÍhŠ Ïk=Ïæ()8(    ؛ َأي في َأْعلَى مكان وَأشَْرفه، فِعلِّيُّوَن شيٌء فَْوقَ شيٍء، وهـو اْرِتفـاٌع بعـَد

، وِقْيل هي الّسماء الّسابعة وفيهـا َأرواح  )9(اْرِتفاع إلى ما ال حدَّ له، وقيل هو اسم َأشَْرِف الجنان

  . )10(يء وارتفع عظم واتسعالمؤمنين، فعليون مأخوذ من العلو، وكلّما عال الشّ

                                           
  .اَألسنّة: النِّصال.     بِيٌض: ُزْرقٌ )1(
   694/ 19 ،)عال(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )2(
   1/220، هب ومعادن الجوهرمروج الذّ: ، أبو الحسن علي بن الحسين بن عليالمسعودّي )3(
توزيع، الّشر وباعة والنّدار المعرفة للطّ: ، بيروت2حمُدو طّماس، ط: ، اعتنى به وشرحهديوانه: ابن أبي ُسلمى، زهير )4(

   65م، ص 2005
   .ماء معروف آنذاك: ُجْرثُم.    جمع ظعينة، وهي المرأة الّتي ترافق زوجها في الّسفر واالرتحال: الظَّعائن )5(
   4/114 ،)عال(ماّدة  ،معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )6(
   19/695 ،)عال(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )7(
  18: المطففين )8(
   354ص  ،)عال(ماّدة  ،ةمعجم األلفاظ واألعالم القرآنّي: إبراهيم، محّمد إسماعيل )9(
  4/519، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير )10(
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%ô‰s: (منه قوله عزَّ وعـال . واْستَعلى بمعنى طلب العلو والغلب والنّصر والفوز uρ yxn=øùr& 

tΠöθu‹ø9$# Ç⎯tΒ 4’n? ÷ètGó™ WξƒÍ”∴s? ô⎯£ϑ: (َأما قوله عـزَّ وجـلَّ  . )2(وتَعلَّى إذا َعال في ُمْهلٍة )1()#$ ÏiΒ t,n= y{ 

uÚö‘ F{$# ÏN≡uθ≈uΚ ¡¡9$#uρ ’n?ãèø9$#()3( .   المقصود العلو المكانّي للّسماء وارتفاعها، فالّسـماوات الُعلـى

  .جمع ُعلْيا، والُعلْيا تَْأِنيثُ اَألْعلَى، والمعنى هي اَألشَْرفُ واَألفضل

وَأتَْيتُه من َعلِ الّدار، بكسر الالّم أو ضّمها، وَأتَْيتُه ِمْن َعالَ ومن عالٍ ومن َأْعلَـى، كُـلُّ   

)                 الطّويل(         : )5(شاِهُد َعلِ، بِكَْسرِ الالم، قول اْمرِئ القَْيس. )4(ْوقذلك َأي من فَ

ــاً     ــْدبِرٍ َمع ــلٍ ُم ــرٍّ ُمقْبِ ــرٍّ ِمفَ  ِمكَ
  

 كُجلُْموِد َصـخْرٍ َحطَّـُه السَّـْيُل ِمـْن َعـلِ       
  

ومنه قول َأسـماء بنـت ربيعـة    . حضيض والمراد ألقاه السَّيُل من علو َأي فَْوق، إلى سفل َأي

  )الّرمل(                              : )6(التغلبّية

ــدِّما   ــراً بِالـ ــاً َعِفيـ ــُدبوا لَيثـ  انـ
  

ــلِ      ــن َع ــريعاً ِم ــُص اِألرَض َص  َيفَح
  

  .كرة؛ ألنّه ن)من(ِمن َعلِ ظرف مكان قطع عن اإلضافة لفظاً ومعنى، فُأعرب اسم مجرور بـ 

  )الّرمل(           :)7(الالمِ، قوُل َعِديٍّ بن َزْيٍد العبادّي يصف ظبياً في كناسهوشاِهُد َعُل، بِضَّمِّ 

  )الّرمل(

ــتُُرهُ  ــاِهرٍ َيْسـ ــاسِ ظـ ــي ِكنَـ  فـ
  

 ِمــن َعــُل الشَّــفَّانِ ُهــدَّاُب الفَــنَنْ      
  

  )الطّويل: ()1(وقول َأْوُس بن حجر. بمعنى يستره هّداب الفَنَْن من فَْوق َأو من َأْعلَى الرِّْيح الباردة

  )الطّويل(

                                           
   64: طه )1(
   19/693 ،)عال(ماّدة  ،ستاج العروس من جواهر القامو: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )2(
   4: طه )3(
   19/695 ،)عال(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )4(
   54، ص ديوانه: القيس، امرؤ )5(
 16ص ،-خطوة نحو معجم متكامل  –ة واإلسالم اعرات في الجاهلّيساء الشّمعجم النّ: ا، عبدمهنّ )6(
   177صة، قافة العاّمة الثّقافة واإلرشاد مديرّيمحّمد جّبار المعيبد، وزارة الثّ: ، تحقيقديوانه: زيد ، عدّي بنالعبادّي )7(



 62

ــرِها  ــتَ ِقشْ ــِذي تَح ــالليَِّط الّ ــَك بِ  فََملَّ
  

 )2(كِغْرِقئ َبْيضٍ كَنَّه القَـْيُض ِمـن َعـلُ        
  

شّدد بترك قشر النّبعة عليها ما تحته من عودها، فقوى قلب القوس بانضمام القشر إليهـا، فلـم   

قشر البيضة اَألْعلَى والغرقئ القشر الّرقيق الّذي بين جسم البيضة وَبْين قشرها اَألْعلَى، و. تتشقّق

  )الطّويل(          : )3(وقول ُأَميَّة بن َأبي عائذ متحّدثاً عن منازل قبيلة ُهذَْيل. الغليظ هو القيض

ــا  ــازِ َوإنََّم ــَب الِحَج ــوا قَلْ ــذَْيٌل َحم   ُه

  

ــُل   ــْن َع ــاَس ِم ــَرُع النَّ ــذَْيلٍ َيفْ ــاٌز ُه  ِحَج
  

   .عنى، فبني على الّضّم في محل جرِمْن َعُل ظرف مكان قطع عن اإلضافة لفظاً ال م

                 )الطّويل(                                         : )4(وشاِهُد َعالَ، قول الُحطيئة        

 وَما الفُحشُ إالّ َمن َأتى الفُحـشَ سـاِدراً  
  

ــَدا      ــال َوتََمجَّ ــن َع ــُد إالّ َم ــا الَمج  وَم
  

  ) الطّويل(                      :)5(امرئ القَْيس وشاِهُد ِمن َأْعلَى قوُل

ــهُ  ــتُ لَ ــوِّْب َوال: فَقُل ــْجَهَد تََص   ُهنَّ

  

ــقِ      ــاِة فَتَُزلَ ــى القَط ــن َأْعلَ ــذرَِك ِم  فَُي
  

  .أي يصرعه ويلقيه عن َأْعلَى الّدابة

  )    الّرجز(                :)7(قال العّجاج. )6(َرفَعه: الُعال بمعنى الشَّرفُ والرَّفَْعةُ، َعاالَُه اُهللا

ــور    ــب الك ــاعي وجل ــت َأنس   عالي

  

ــورِ    ــحٍ َمْمطـ ــراِة رائـ ــى َسـ  )8(َعلَـ
  

  .إذا مطر اشتّد عدو الثّور الوحشي

                                                                                                                            
     97، ص ديوانه :ابن حجر، أوس )1(
 .القشر: الليَّط )2(
   2/535، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )3(
 38، صديوانه: طيئةالُح )4(
  131، ص ديوانه :القيس، امرؤ )5(
 19/700 ،)عال(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )6(
    1/270، كتاب جمهرة اللّغة: ابن دريد، أبو بكر محّمد بن الحسن )7(
  .ور الوحشيالثّ: ائحالّر )8(
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=ωr& (#θè: (أما قوله تعالى ÷ès? ¥’n?tã ’ÎΤθè? ù&uρ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ ãΒ()1(ال تتعـالوا  على اهللا َأي  ا، ال تعلو

β: (ومنه أيضاً قوله عزَّ وجـلَّ . ليهمن الّذي دعوتكم إنعوا متبطغيانكم وتتكبروا وت r& uρ ω (#θè= ÷ès? 

’n?tã «!$#()2( رك طاعته، ففيها نهي عن علو الطّغيانبت، أن ال تتجبروا على اهللا.  

الَعِليُّ والُمتَعاِلي، فالعليُّ الّذي ليس فَْوقه شيٌء، َوَعال الخَلْقَ فقََهـَرُهم  : من َأْسَماِئِه تَعالى

: كقولـه عـزَّ وجـلَّ   . )3(لي الّذي جلَّ عن أفِْك الُمفْتَرْين، ويكون بمْعنَى العـالي بقُْدرِته، والُمتعا

)… çμ oΨ≈ysö7 ß™ 4’n?≈yès? uρ $£ϑ tã šχθà ÅÁtƒ()4(     ؛ َأي ارتفع وتعاظم وتنـّزه وتقـّدس وسـما بذاتـه

$ #$!n?≈yètGsù ª’: (ومنه أيضاً في وصف اهللا تعالى بـالعلو قولـه تعـالى   . وتصرفاته وأفعاله £ϑ tã 

tβθä.Î ô³ ç„()5( .  

uρ ã≅sVyϑ!¬: (، كقولـه عـزَّ وجـلَّ   )6(واألْعلَى الّذي هو َأْعلَى وَأْسَمى من كُـلِّ َعـالٍ   ø9$# 

4’n?ôãF{$#()7(ومنه كذلك في التّنزيل العزيـز . ؛ أي اَألشَْرف والّصفة العليا والكمال) :ËxÎm7 y™ zΟ ó™ $# 

y7 În/u‘ ’n?ôãF{$#()8(َأنَْزه من َأن ُيقَاَس به أو ُيعتََبَر بغيره، أي صفته َأنَّه َأْعلَى و.  

=è⎯£: (كقوله تعـالى . )9(َعال في اَألْرض إذا طَغَى وتكبََّر وتجّبر ÷ètGs9uρ #vθè= ãæ # ZÎ6Ÿ2()10( ؛

β¨: (ومنه قوله عـزَّ وجـلَّ  . أي لتَْبغُنَّ ولَتَعظَُمنَّ ولتتجبرنَّ على النّاس Î)uρ šχ öθtãöÏù 5Α$ yès9 ’Îû 

ÇÚö‘ F{$#()11(أي متكّبر وقاهر في َأرض مصر ،.  

                                           
 31: ملالنّ )1(
   19: خانالّد )2(
   19/699 ،)عال(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: حّمد مرتضى، مبيدّيالّز )3(
 100: األنعام )4(
  190: األعراف )5(
  19/699 ،)عال(ماّدة  ،هسمصدر نفال )6(
   60: حلالنّ )7(
  1: األعلى )8(
  19/699 ،)عال(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )9(
  4 :اإلسراء )10(
   83: يونس )11(
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َأصل تعاَل تفاعل من العلو؛ أي ارتفع، ثّم أكثروا استعماله حتّى جعلوه بمنزلـة َأقْبِـل،   

تعـاَل،  يريـد   : فصار الرَُّجل يقول وهو في الموضع المنخفض للّذي هو على المكان المرتفـع 

البعيد يكون قصيراً في النّظـر، حتّـى إذا    ، فالفعالن تعاَل وتعالى لهما عالقة بالعلو؛ ألّن)1(َأقْبِل

  .اقترب ارتفع في النّظر

                                           
: ، بيـروت 1حاتم صـالح الّضـامن، ط  : ، تحقيقالّزاهر في معاني كلمات النّاس: األنبارّي، أبو بكر محّمد بن القاسم )1(

 2/265م، 1992مؤسسة الّرسالة، 
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  فَْوق

، فالفرق َبْين اَألْعلَـى  )1(لفظ فَْوق يدّل على ُعلُوٍّ، وهو ظرف مكان يفيد االْرِتفَاع والُعلُّو

وَأْسـفَل   وفَْوق أّن َأْعلَى الشَّيء منه وفَْوقه ليس منه، وَأْعلَى نقيُض َأْسفَل، وفَْوق نقيُض تَْحـت، 

$: (كقوله تعالى. )2(الشَّيء منه، وتَْحته ليس منه uΖ÷èsùu‘ uρ ãΝ ßγ s% öθsù u‘θ’Ü9$# öΝ Îγ É)≈sV‹Ïϑ Î/()3( ؛ أي رفع

y‚sù ãΝ§: (ومنه في التّنزيل العزيز. اهللا عزَّ وجلَّ جبل الطُّور فَْوق رؤوس اليهود Íκ ön=tã ß# ø) ¡¡9$# 

⎯ÏΒ óΟ Îγ Ï%öθsù()4(ومنه َأيضاً قوله عزَّ وجـلَّ . م من تَْحِته فهلكوا؛ أي َأنَّه َسقَطَ وه) :óΟ n=sùr& (#ÿρ ãÝàΖ tƒ 

’n< Î) Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ôΜ ßγ s%öθsù y# ø‹x. $ yγ≈oΨø‹t⊥t/ $yγ≈̈Ψ−ƒy— uρ $ tΒ uρ $oλ m; ⎯ÏΒ 8lρ ãèù()5(  ؛ أي أفلم َينْظُُروا بعيـونهم

: وقولـه .. ، ليعتبـروا إلى الّسماء القائمة بال عمد، والّتي زّينت بالكواكب، وليس فيهـا شـقوق  

)$ uΖ øŠt⊥t/uρ öΝ ä3 s% öθsù $ Yèö7 y™ #YŠ#y‰Ï©()6(  يقصد الّسماوات الّسبع في اتساعها وارتفاعها، والّتي بينـت ،

  . شديدة قوّية

öΝ: (قال سبحانه وتعالى. الفَْوق من فاق يفوق، بمعنى ارتفع çλ m; Ô∃täî ⎯ÏiΒ $ yγ Ï% öθsù Ô∃ täî 

×π §‹Ï⊥ö7 ¨Β()7( طباق فَْوق طبـاق مبنيـات محكمـات مزخرفـات     هللا غرفاً في الجنّةأّن لعباد ا؛ أي ،

  )الطّويل(                               : )9(وقال ُأمّية بن أبي عائذ. )8(عاليات

ــا   ــغْنِ إالّ َيَهاُبنَ ــا ذُو الضِّ ــْم َيَرنَ  َولَ
  

ــفَلُ     ــَو َأْسـ ــُه َوهـ ــا فَْوقَـ  َوإالَّ َيَرانَـ
  

                                           
   408، ص )فوق(، ماّدة معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية: إبراهيم، محّمد إسماعيل )1(
م، 1981دار الكتـب العلمّيـة،   : ُحسام الّدين القدسي، بيـروت : ، ضبطّه وحقّقهالفُُروقُ اللّغوّية: اللالعسكرّي، أبو ه )2(

  152ص
  154: النّساء )3(
   26: حلالنّ )4(
  6: ق )5(
   12: بأالنّ )6(
   20: مرالّز )7(
   4/53 تفسير القرآن العظيم،: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير )8(
  2/535، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: يِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسينالسُّكَّرِ )9(
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وَأمٌر فـائق؛  . وفالٌن فاقَ َأصحابه يفوقُهم؛ إذا عالهم. إذا َعالَُهفاقَ الشّيَء فَْوقاً وفواقاً؛ 

tΠöθtƒ ãΝ: (كقوله تعـالى . والفَْوقُ نَِقْيُض التَْحت. )1(َأي مرتفع عالٍ ßγ9t± øótƒ Ü>#x‹ yèø9$# ⎯ÏΒ öΝ Îγ Ï% öθsù 

⎯ ÏΒuρ ÏMøt rB óΟ Îγ Î=ã_ö‘ r&()2(عـزَّ وجـلَّ  وكذلك قوله . ؛ أي يغشاهم عذاب النّار من سائر جَِهاِتهم :

)Μ çλ m; ⎯ÏiΒ öΝ Îγ Ï% öθsù ×≅n= àß z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ⎯ÏΒ uρ öΝ Íκ ÉJøtrB ×≅ n=àß()3(   يصف حال الكفّار في النّـار الّتـي ،

=θè#): (ومنـه فـي التّنزيـل العزيـز    . تغشاهم من كّل جَِهـاِتهم  Ÿ2V{ ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Ï% öθsù ⎯ÏΒ uρ ÏM øtrB 

Ο Îγ Î=ã_ö‘ r&()4(من كثرة الّرزق النّازل عليهم من الّسماء، ومن نَباِت ؛ أي ألكلُوا من قَطْرِ الّسماِء، و

  .)5(نَباِت اَألْرضِ، ومن كّل جَِهة

øŒÎ) Ν: (ومنه كذلك قولـه تعـالى   ä.ρ â™!$ y_ ⎯ÏiΒ öΝ ä3Ï% öθsù ô⎯ÏΒuρ Ÿ≅x ó™ r& öΝ ä3Ζ ÏΒ()6(  ؛ َعنَـى

ِقهِمِ، َأي من الَمشْرِق اَألْحَزاَب وهم قَُريشٌ وغَطَفاُن وَبنُو قَُرْيظَةُ، وكانت قريظةُ قد جاَءتُُهم من فَْو

من َأَعلْى الواِدي، وجاَءتْ قُرْيشٌ وغطَفاُن من َأْسفَل الواِدي، من ناِحَيِة َمكَّة من َأْسفَل منهم مـن  

  . )7(الَمغْرِب

  األْسفَل، َساِفل، أْسفَل، ُسفْلَى

ُعلْوِ والِعلْوِ والُعلُـوِّ والَعـالِء   السُّفُْل والسَّفُْل والسُّفُوُل والسَّفاُل والسُّفالةُ، بالضَّمِّ، نَِقْيُض ال

  .وهي إْحَدى الجَِهاِت السِّتِّ. )8(والُعالَوة

                                           
  4/461 ،)فوق(ماّدة  ،معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )1(
  55: العنكبوت )2(
  16: مرالّز )3(
   66: المائدة )4(
   2/79، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير )5(
   10: األحزاب )6(
  13/410 ،)فوق(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )7(
  11/337 ،)سفل(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )8(
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. والّساِفلةُ نَِقْيُض العاِلية في الرُّْمح والنّهر وغيره. السُّفُْل نَِقْيُض الُعلْوِ في التََّسفُّل والتََّعلِّي

Ο¢: (قال تعالى. )1(وَسفَُل فهو ساِفل، وصار في ُسفْلٍ èO çμ≈tΡ ÷ŠyŠu‘ Ÿ≅ x ó™r& t⎦, Î# Ï≈y™()2( ؛ َأي َأرجعناه

إلى َأْسفَلِ وَأحِط وَأْرذَلِ الُعُمرِ، وهو الهرم والعجز والّضعف، كَأنَّه قال رددناه َأْسفَل مـن َسـفََل   

  .)3(وَأْسفَل َساِفلٍ والَجْمع َأَساِفُل، لجحوده وسوء تصرفاته

: قـال تعـالى  . )4(ء هو َأْدنَى وَأخْفَض جـزء فيـه  والسَّاِفُل نَِقْيُض الَعاِلي، وَساِفل الشَّي

)$ oΨù=yèyfsù $ pκ uÎ=≈tã $ yγ n=Ïù$ y™()5(    ،؛ أي أهلكناها وجعلنا َعاِلَيَها َساِفلََها، وذلك برفعهـا إلـى السَّـماء

  . وإسقاطها مقلوبة إلى األرض

وسِفلةُ النَّـاسِ،  . )6(نَّاسهو من َسِفلة ال: السَِّفلَةُ نَِقْيُض الِعلْية، وهم الدُّون من النّاس، يقال

بالكسر، َأَسافلُُهم َوغَْوغاُؤُهم وَأراذلُهم وُسقَّاطُُهم، ُمْستعاٌر من سفلة الدَّابَِّة َوَسِفلَة البعير؛ أي قواِئُمه 

  )الطّويل(                  :)8(قال أبو ُجندب. )7(َألنَّها َأْسفَل

 قَتَلْـــتَ قَِتـــيالً ال ُيَحـــاِلفُ غَـــْدَرةً
  

 َءةً ال زِلْـــتَ َأْســـفَل َســـاِفلِوال َســـْو  
  

  . أي ال زِلْتَ في َسفَالٍ

وَسفََل في الشّيء ُسفُوالً، بالضَّمِّ، إذا نزل من َأْعـاله  . السُّفُوُل مصدر، وهو نَِقْيُض الُعلُوِّ

  :)10(ؤيب الهذلّيقال أبو ذ. )9(والسَّفَاُل نَِقْيُض الَعالِء، وَأساِفُل اَألْوِدَيِة ِضدُّ َأعاِليها. إلى َأْسفَله

  )  لطّويلا(

                                           
  11/337 ،)سفل(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )1(
  5: ينالتّ )2(
  14/348 ،)سفل(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )3(
   243ص  ،)سفل(ماّدة  ،ةمعجم األلفاظ واألعالم القرآنّي: إبراهيم، محّمد إسماعيل )4(
  74: الحجر )5(
  3/78 ،)سفل(ّدة ما ،معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )6(
 14/348 ،)سفل(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )7(
  1/347، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )8(
  14/348 ،)سفل(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )9(
   1/145، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )10(
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ــاً ــتُ طارِق ــا إذَا جِْئ ــْن ِفيه ــَب ِم  بَِأطَْي
  

 َوَأشْــَهى إذا نَاَمــتْ ِكــالَُب اَألَســاِفل     
  

فاَألَساِفل هنا بمعنى َأَساِفل األْوِدية؛ َألّن ُهذَْيالً تَنزِل َأساِفَل تهامة، فيسكنها الّرعاة، وال ينامون إالَّ 

  .حلب مواشيهمفي آخر اللّيل، النشغالهم ب

وُسـفَالَةُ  . السَّفُْل نَِقْيُض الِعلْوِ في البناء، وُسفَالَة كلِّ شيٍء وعالوته؛ أي َأْسـفَلَُه وَأْعـالهُ  

فسفل ضّد عال، وَأفَْعل التّفضيل منه؛ أي َأْسفَل ومؤنّثه ُسـفْلَى،  . )1(الرِّْيحِ، بالضَّمِّ، ِضدُّ ُعالَوِتها

≅Ÿ: (كما فـي قولـه عـزَّ وجـلَّ    . )2(والسُّفْلَى نَِقْيُض الُعلْيا yèy_uρ sπ yϑ Î=Ÿ2 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx Ÿ2 

4’n? ø ¡9$#()3(؛ دعوتهم إلى الشّرك والكفر مغلوبة .  

Ü=ò2§9$# :(قال تعالى. واَألْسفَل نَِقْيُض اَألْعلَى uρ Ÿ≅x ó™ r& öΝ à6Ζ ÏΒ()4( ؛ يقصد ركب أبي

وقـال  . ساحل البحـر فيـه األمتعـة   أبي سفيان وغيره، كانوا في موضع َأْسفَل من مكانكم إلى 

β¨: (سبحانه Î) t⎦⎫ É) Ï≈oΨçRùQ $# ’Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅x ó™F{$# z⎯ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9$#()5(؛ أي َأْسفَل النّار في قعرها .  

س ف (، و)س ف ك(، و)س ف ل(، و)س ف ف(، و)س ف ح(تعني اُألصول اللّغوّية 

يدّل على النّـزول َألْسـفَل   ) س ف ا(وّي أما األصل اللّغ. النّزول َألْسفَل، وذلك ِخالف العلّو) ن

  . ورفع الّرمل

  تَْحت

. )6()الجسـم ( تَْحت تحمل داللة لفظ َأْسفَل، وهي إْحَدى الجَِهاِت السِّتِّ الُمحيطة بـالجِْرمِ 

… : (كقوله تعالى çμ s9 $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒuρ $ yϑ åκs]÷ t/ $ tΒuρ |M øt rB 3“ u ©Y9$#()7(َأي  ؛

                                           
   11/337 ،)سفل(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )1(
  243ص  ،)سفل(ماّدة  ،ةمعجم األلفاظ واألعالم القرآنّي: إبراهيم، محّمد إسماعيل )2(
  40: وبةالتّ )3(
 42: األنفال )4(
 145: ساءالنّ )5(
   2/17 ،)تحت(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )6(
  6: طه )7(
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$øŒÎ) štΡθãèÎƒ: (وقوله عزَّ وعـال . ما تَْحت التّراب من اَألرض t7 ãƒ |M øtrB Íο tyf¤±9$#()1(  ؛ المـراد

“ _M≈̈Ψy;: (وكذلك في التّنزيل العزيز. المؤمنون الّذين بايعونك تَْحت الشّجرة بالحديبية ÌøgrB ⎯ ÏΒ 

$ yγ ÏF øt rB ã≈yγ ÷Ρ F{$#()2(اه من تَْحت أشجارها؛ أي حدائق ومساكن وقصور تجري المي .  

.šχ%x: (قولـه عـزَّ وجـلَّ   كما في . الكنز: التّحت: ، ُيقال)الكنز(ومن معاني تحت  uρ 

… çμ tF øt rB Ö”∴x.()3(ًـ كان : من ذهب وفضة، وِقْيل ، فالجدار كان مدفون تَْحته ماال مـن ذهـب    اًلوح

$: (وقوله سبحانه. )4(فيها علم والظّاهر إلطالقه أنّه مال اًصحفكان  :مكتوب عليه، وِقْيل yγ1yŠ$ oΨsù 

)$ yγ1yŠ$ oΨsù ⎯ ÏΒ !$ pκÉJøt rB ωr& ’ÎΤ t“ øtrB ô‰s% Ÿ≅yèy_ Å7š/u‘ Å7 tGøtrB $ wƒÎ  –، والمقصود ناداها جبريـل  )5() |

، وكان َأْسفَل من مكانها؛ أي من َأْسفَل الواِدي، وأخبرها بَأنّه سبحانه وتعالى جعل -عليه الّسالم 

  .تَْحتها نهر

)                 مخلع البسيط(      :)6(قول َعبيد بن األبرص ومنه في الشّعر الجاهلّي

ــَبطْنِ وادٍ   ــا بِــ ــٌج مــ  َأْو فَلَــ
  

ــِه قَِســـيبُ      ــْن تَْحِتـ ــاِء ِمـ  )7(ِللْمـ
  

يشّبه الشّاعر انحدار الّدموع من عينيه بنهر صغير، بجري فيه الماء، من تَْحِت الشّـجر، عبـر   

)                  الطّويل(              :)8(وقول المرقّش األصغر. َهةدّل على الجِ) تَْحت(فمن زائدة ولفظ . واٍد

)                                                                                                       الطّويل(

                                           
 18: الفتح )1(
   25: البقرة )2(
  82: الكهف )3(
، أويـل ل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّ  نزيالكشَّاف عن حقائق التّ: اهللا محمود بن عمر الّزمخشرّي، أبو القاسم جار )4(

2/692- 693  
  24: مريم )5(
  21م، ص 1994، دار الكتاب العربّي: ، بيروت1أشرف أحمد عدرة، ط: ، شرحديوانه :ابن األبرص، عبيد )6(
 .صوت الماء: قَِسيُب )7(
   2/892، تشرح المفّضلّيا: ، أبو زكرّيا يحيى بن علي بن محّمد الشَّيبانّيالتِّبريزّي )8(
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 َيُجــمُّ ُجُمــوَم الِحْســي جــاشَ َمِضــيقُُه
  

ــحُ      ــٌل وأْبطَ ــتُ ِغْي ــْن تَْح ــرََّدُه ِم  َوَج
  

ِحْسياً يأخذ من غَْيلٍ تحت األرض، ومن تَْحت ظرف قطع عن اإلضافة لفظاً فالشّاعر يصف هنا 

وكذلك قول عدي بن زيد العبادّي في حديثه عن بـدء  . ال معنى، فبني على الّضّم في محل جر

  )البسيط(                                    : )1(الخليقة

ــدرها   ــم ق ــطاً ث ــط اَألْرَض َبْس  َوَبسَّ
  

ــواًء   ــماء س ــت السَّ ــال تح ــا فع ــل م  مث
  

  .فسبحانه وتعالى مّد األرض وقدرها تَْحت الّسماء بعد أن خلق الّسماء

β: (قال تعـالى . تَْحت نَِقْيُض فَْوق r& y] yèö7 tƒ öΝ ä3ø‹ n=tæ $\/#x‹ tã ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï% öθsù ÷ρ r& ⎯ÏΒ ÏM øtrB 

öΝ ä3 Î=ã_ö‘ r&()2(َْحتكم عذاباً كالخسـف  ؛ أي يرسل عليكم من  السَّماء عذاباً كالّرجم بالحجارة، ومن ت

أو الغرق، وِقْيل من فَْوقكم من قبل أكابركم وسالطينكم، ومن تَْحت أرجلكم مـن قبـل سـفلتكم    

  . )3(وعبيدكم، وِقْيل هو حبس المطر والنّبات

وفـي الحـديث   . )4(والتُُّحوت جمع تَْحٍت، الدُّوُن ِمَن النَّاسِ، والُوُعول هم الِكبار والِعلْية

يا رسـول اهللا َوَمـا   : َوَيْهلََك الُوُعوُل َوَيظَْهَر التُُّحوتُ، فقالوا... قُوُم السَّاَعةُ َحتَّىال تَ: (الشّريف

الُوُعوُل ُوُجوُه النَّاسِ وأشرافهم، والتُُّحوتُ الِّذيَن كَانُوا تَْحـتَ َأقْـَدامِ   : الُوُعوُل َوَما التُُّحوتُ؟ قال

ل والسَّفَلةُ ِمَن النَّاسِ، والوعول ال تكون إال في أعـالي  ذاَألرفالتُُّحوتُ هم ا. )5()النَّاسِ ال يعلم بهم

، )يعـل (ورّد في اللّغة األوغاريتية باليـاء  ) وعل(الجبال، ولعّل الوعل لعالقة بإلهه بعل، فلفظ 

                                           
  1/151ة، ينّيقافة الّدمكتبة الثّ: ، بور سعيداريخالبدء والتّ: ، المظهر بن طاهرالمقدسّي )1(
   65: األنعام )2(
، الكشَّاف عن حقائق التّنزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّأويـل   : الّزمخشرّي، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر )3(

2/32 ،33  
  1/342 ،)تحت(ماّدة  ،معجم مقاييس اللّغة: لحسين أحمدابن فارس، أبو ا )4(
، 1مصطفى عبد القادر عطا، ط: ، تحقيقالمستدرك على الّصحيحين: النّيسابورّي، محّمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم )5(

  4/590م، 1990دار الكتب العلمّية، : ، بيروت1ط
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، ولذلك ارتفاع النّار والهواء، ونزول الماء والتّراب، وهذا ما جعل )1()ع ل و(وُأخذ من األصل 

  .-عليه الّسالم-عن الجو آلدم إبليس يترفع 

  الجنوب والشَّمال: ثالثّاً

  الَجنُوُب والَجنُْب والَجاِنُب

من ألفاظ الجَِهات الثّابتة المطلقة الَجنُوب، وهي الجَِهة الّتي تكون أمام اإلنسـان، متـى   

  . كانت جَِهة الشَّْرق على َيَسارِه، وجَِهة الغَْرب على َيِمْيِنه

أن ُيْعتََبَر فيها معنى المجيء ِمْن جاِنب الكَْعبِة، وَأْن ُيْعتََبر فيهـا َمْعنَـى   والَجنُوُب َيِصحُّ 

  . )2(الذَّهابِ عنه؛ َألنَّ الَمْعنيينِ فيها َمْوُجوَدانِ

فالَجنُْب والجاِنُب والجِنََبةُ، ُمَحَركةً، هم ِشقُّ اإلنَْسانِ وغْيرِه، . َأْصُل َمْعنَى الَجنْب الجارَِحةُ

قََعْدتُ إلـى  : ِحه، يقالانِ هو ما تَْحت إْبِطه إلى كَشُْجنُوٌب َوَجَواِنُب َوَجنَاِئُب، وَجنُْب اإلنَْس وَجْمُعُه

‘tΠöθtƒ 4: (قال تعالى. )3(وُجِنب الرَُّجُل إذا شكا جاِنَبه. َجنْبِ فالنٍ وإلى جاِنبِه، بمعنًى yϑ øtä† $ yγ øŠ n=tæ 

’Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ζyγ y_ 2”uθõ3çGsù $ pκÍ5 öΝ ßγ èδ$ t6Å_ öΝ åκæ5θãΖ ã_uρ öΝ èδâ‘θßγ àß uρ()4( . قيل معناه يوم تحمي النّار

$nû’4: (وقـال عـزَّ وجـلَّ   . )5(على الجَِهات األربع فتحرق مقاِديُمُهم ومآِخيُرُهم وُجنُـوُبُهم  yftF s? 

öΝ ßγ ç/θãΖ ã_ Ç⎯tã Æì Å_$ ŸÒyϑ ø9$# tβθããô‰tƒ öΝ åκ ®5u‘ $]ùöθyz $ Yèyϑ sÛ uρ()6(ُجنُوُبُهم  وتنبو وتتنحى ؛ أي ترتفع

sŒÎ*sù ÞΟ#: (وقال تعـالى . ُجنُوُبُهم عن مواضع االضطجاع لقيام اللّيل والّصالة فيه çF øŠ ŸÒs% nο 4θn= ¢Á9$# 

                                           
م، 1997دار األمل للنّشر والتّوزيع، : ، إربد-يت وديانتها وآدابهادراسات في تاريخ أوجار–أوجاريتيات : الغول، عمر )1(

 134ص
  98ص  ،)جنب(ماّدة  ،معجم مفردات ألفاظ القرآن :الحسين بن محّمد، اغب األصفهانّيالّر )2(
  1/377 ،)جنب(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )3(
   35: وبةالتّ )4(
، أويـل نزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّ  الكشّاف عن حقائق التّ: اهللا محمود بن عمر مخشرّي، أبو القاسم جارالّز )5(

2/256  
   16: جدةالّس )6(
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(#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# $ Vϑ≈uŠ Ï% #YŠθãèè%uρ 4’n?tãuρ öΝ à6Î/θãΖ ã_()1(وقـال  . ؛ مضطجعين وفي سائر أحوالكم

⎪⎦t: (عزَّ وجلَّ Ï% ©! $# tβρ ã ä.õ‹ tƒ ©!$# $ Vϑ≈uŠ Ï% # YŠθãèè% uρ 4’n?tãuρ öΝ Îγ Î/θãΖ ã_()2(  ؛ بمعنى مضطجعين وفـي

  . جميع أحوالهم

(sŒÎ#: (ومنه أيضاً في التّنزيل العزيز uρ ¡§tΒ z⎯≈|¡Ρ M} $# • ‘Ø9$# $ tΡ%tæyŠ ÿ⎯Ïμ Î7 /ΨyfÏ9 ÷ρ r& #́‰ Ïã$ s% 

÷ρ r& $Vϑ Í←!$ s%()3(إذا َأصاب اإلنسان ضّر أو شّر قلق وجزع، وَأكثر الّدعاء في حال اضـجاعه   ؛ أي

صلى اهللا عليـه   -وفي الحديث الشّريف قول الّرسول مجّمد . وقيامه وفي جميع األحوال وقعوده

  .)4()صّل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى َجنْب: ( -وسلم

#!: (أما قوله سبحانه وتعـالى  sŒÎ) uρ $ oΨôϑ yè÷Ρ r& ’n?tã Ç⎯≈|¡ΣM} $# uÚ{ôãr& $ t↔ tΡ uρ ⎯ Ïμ Î7 ÏΡ$ pg¿2 ( #sŒÎ)uρ 

çμ ¡¡ tΒ •¤³9$# tβ%x. $ U™θä↔ tƒ()5(  ؛ فالمراد النّأى بالجاِنب أن يعرض ويلوي عنه عطفه وتوليه ظهـره

ω tβθãè£ϑ: (وقوله تعـالى . ، وهنا كناية)6(ويبعد ويذهب ¡¡ o„ ’n< Î) Z∼yϑ ø9$# 4’n? ôãF{$# tβθèùx‹ ø) ãƒuρ ⎯ ÏΒ 

Èe≅ä. 5=ÏΡ%ỳ()7(ماء؛ أي يرمون بالشّهب من كّل جَِهة وجاِنب من الّس.  

ثّم اْستُِعْيَر الَجنْب من النّاحَيِة الّتي تَِليها، كعاَدتهْم في اْسِتَعارِة َسائر الَجَوارِح لذلك، نَْحـو  

اللهم احفظني من َبْين يدي ومن خَلْفي وعن َيِمْيِنـي  : (كما في الحديث الشّريف. الَيِمْينِ والشِّمال

وكذلك قول قطري بن الفجـاءة  . )8()من تَْحِتي وعن ِشَماِلي ومن فَْوِقي وأعوذ بعظمتك أن ُأغتال

                                           
  103: ساءالنّ )1(
 191: آل عمران )2(
   12: يونس )3(
دار ابـن  : ، بيروت2اب، طلبّوعلي حسين ا: تحقيق حيحين البخاري ومسلم،الجمع بين الّص: د بن فتوح، محّمالحميدّي )4(

   1/353م، 2002حزم، 
   83: اإلسراء )5(
، أويـل نزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّ  الكشّاف عن حقائق التّ: اهللا محمود بن عمر الّزمخشرّي، أبو القاسم جار )6(

2/645   
  8: افاتالّص )7(
  1/698، حيحينتدرك على الّصالمس: ، محّمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكميسابورّيالنّ )8(
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  :)1(وقد اقتصر على ذكر الَيِمْين واَألَمام؛ ألّن الَيَسار في ذلك كالَيِمْين، والَوَراء ال يمكن منه أحداً

  ) الكامل(

ــةً  ــاحِ َدريَئـ ــي ِللرِّمـ ــد أرانـ  فَلَقَـ
  

ــامي      ــرَّةً َوأَم ــي َم ــْن َيِميِن ــْن َع  )2(ِم
  

فلقد رَأيت نفسي والّرماح تْأتيني من َجواِنبِي كلّها، لكن َأدفعها فال : قوليصف الشّاعر فروسيته في

  .يتمكّن مني

إّن اشتقاق الَجنُوب من الَجنْب اَألْيَمن إنّما كان بعد أن خُّصت كلمة َجنْب في االسـتخدام  

ة الُيْمنَى َأشْـَرف  فالجَِه, بالَجاِنب اَألْيَمن، ألنّه أخّص من اَألْيَسر من حيث أهميته وكثرة استخدامه

  .)3(وكذلك ُينصح بالنّوم على الَجنْب اَألْيَمن. من الُيْسَرى، فالُيْمنَى هي مناط  القّوة والتّحمل

الجاِنب للشَّيء واإلنسان هو النّاِحَيةُ والشّقّ، ويكون بمعنى الَجنْبِ َأيضاً، ألنّه ناِحَيةً مـن  

: كقوله تعالى. )5(َجنُْب الحاِئِط وجاِنُبُه: قيل. )4(الشّخص، وإطالقُه بمعنى خُصوصِ الَجنْبِ مجاٌز

óΟ: (تعالى çFΨÏΒ r'sùr& β r& y# Å¡ øƒs† öΝ ä3 Î/ |=ÏΡ%ỳ Îh y9 ø9$# ÷ρ r& Ÿ≅Å™ öãƒ öΝ à6ø‹n= tæ $Y6Ï¹%tn()6(  ؛ أي يخسـف

أما قولـه  . )7(ويقلب َجاِنب البّر وَأنتم عليه، فُيغيبكم تَْحت التّراب، فالَجواِنب كلّها في قدرته سواء

çμ≈uΖ: (وجلَّ عزَّ ÷ƒy‰≈tΡ uρ ⎯ ÏΒ É=ÏΡ$ y_ Í‘θ’Ü9$# Ç⎯ yϑ ÷ƒF{$# çμ≈uΖ ö/§s% uρ $ |‹ÅgwΥ()8(،  وقوله سبحانه وتعـالى :

)Ο ä3≈oΨø‹pgΥr& ô⎯ ÏiΒ óΟ ä. Íiρ ß‰tã ö/ä3≈tΡ ô‰tã≡uρ uρ |=ÏΡ%ỳ Í‘θ’Ü9$# z⎯ yϑ ÷ƒF{$#()9( ؛ فالمراد من ناِحيته الُيْمنَـى .

                                           
   54، صشرح ديوان الحماسة: ، أبو علي أحمد بن محّمد  بن الحسنالمرزوقّي )1(
  .من جانب يِمينيَعْن هنا اسم، بمعنى جانب؛ أي  :يِميِنَي ْنَعِمْن .   حلقة يتعلم فيها الطّعن والّرمي: َدريَئة )2(
   112، ص ة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: جبر، يحيى )3(
   1/377 ،)جنب(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )4(
   97ص  ،)جنب(ماّدة  ،معجم مفردات ألفاظ القرآن :الحسين بن محّمد، اغب األصفهانّيالّر )5(
   68: اإلسراء )6(
، أويـل نزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّ  التّالكشّاف عن حقائق : اهللا محمود بن عمر الّزمخشرّي، أبو القاسم جار )7(

2/635   
  52: مريم )8(
 80: طه )9(
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$: (وكذلك في التّنزيل العزيز £ϑ n= sù 4©|Ó s% ©y›θãΒ Ÿ≅ y_F{$# u‘$ y™uρ ÿ⎯Ï& Î# ÷δr'Î/ [ tΡ#u™ ⎯ÏΒ É=ÏΡ$ y_ 

Í‘θ’Ü9$# #Y‘$ tΡ()1( ومنـه قولـه   . ؛ أي قصد النّار إلى ناِحَية الِقْبلَة، وكان الجبل الغَْربِّي عن َيِمْيِنـه

$!: (تعالى £ϑ n= sù $yγ8 s? r& š”ÏŠθçΡ ⎯ÏΒ Ã™ÏÜ≈x© ÏŠ#uθø9$# Ç⎯ yϑ ÷ƒF{$#()2(ي مما يلـي  ؛ أي من جاِنب الواِد

  .الجبل عن َيِمْيِنه من جَِهة الغَْرب

tΒ$: (ومنه كـذلك قولـه عـزَّ وعـال     uρ |MΖ ä. É=ÏΡ$ pg¿2 Çc’Î1ötóø9$# øŒÎ) !$ oΨøŠ ŸÒs% 4’n< Î) ©y›θãΒ 

tøΒ F{$#()3( بأنّه لم يكن بناِحَية الجبل الغربِيِّ من _ صلى اهللا عليه وسلم _ ، فالمخاطب النّبّي محّمد

$: (ومنه أيضاً قولـه تعـالى  . حين المناجاة، وإنّما ُأوحي له  بذلك -المعليه السَّ-من موسى  tΒuρ 

|MΖ ä. É=ÏΡ$pg ¿2 Í‘θ’Ü9$# øŒÎ) $ oΨ÷ƒyŠ$tΡ ⎯Å3≈s9uρ Zπ yϑ ôm§‘ ⎯ÏiΒ šÎi/¢‘()4( .   فالجاِنب في جميـع اآليـات

            :)5(وفي الشِّعر الجاهلّي قول َصخْر الغَيِّ. القرآنّية الكريمة بمعنى النّاِحَية

  )     الّرجز(        

 لَــْو َأنَّ َأْصـــَحابِي َبنُــو ُمَعاوَِيـــهْ  
  

ــ   ــُل ُجنـ ــآِمَيْهَأْهـ ــةَ الشَّـ  )6(وبِ نَخْلَـ
  

الشّاعر يلوم أصحابه بني معاوية، الّذين تركوه في نواحي موضع وادي نخلة الشَّآمّية الموحش، 

)                         البسيط(          : )7(ومنه أيضاً قول ساعدة بن جؤيَّة. الّذي ليس به إالَّ الكالب

ــا  ــمَّ كََب ــِد ثُ ــبِ الرَّْي ــُه بَِجنْ ــَراغَ ِمنْ   فَ

  

ــنَْحِطمِ    ــْدرِ ُم ــالَل الصَّ ــيِّ ِخ ــى نَِض  َعلَ
  

  .أي راغَ منه بناِحَية َرْيد الَجَبلِ

                                           
  29: القصص )1(
  30: القصص )2(
  44: القصص )3(
   46: القصص )4(
   1/280، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )5(
  .نواحي :ُجنوب.     حّي من هذيل: ُمعاوَِيه )6(
   3/1127، نفسهالمصدر  )7(
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$‘Í: (والَجنُْب بمعنى القُـْرب، قـال تعـالى    pgø: $#uρ É=ãΨàfø9$# É=Ïm$¢Á9$# uρ É=/Ζyfø9$$ Î/ È⎦ø⌠$# uρ 

È≅‹ Î6¡¡9$#()1( . فالصَّاِحُب بِالَجنْبِ أي القريب أو الالَّزِقُ بَِك إلى َجنَْبَك، وهو صاِحُبَك أو رفيقك في

  : )3(وقـال حذيفـة بـن أنـس    . )2(السَّفَر أو الّصناعة، وهو الّذي َيقُْرُب منك ويكون إلى َجنْبِـكَ 

  )الطّويل(                                                                                      

ــدَّةٍ    ــيِّ أوََّل شَ ــى الَعْبِس ــتْ َعلَ   فكانَ

  

ــوا       ــدُّوا َوَجنَُّب ــمَّ َص ــِه ثُ ــوا َعلَْي  وآُب
  

β: (أما قوله عزَّ وجـلَّ . فجنَّبوا بمعنى َعَدْوا وقَّربوا r& tΑθà) s? Ó§ ø tΡ 4’tA uô£ ys≈tƒ 4’n?tã $ tΒ àMÛ §sù 

’Îû É=/Ζy_ «!$#()4(وجانَبـه ُمَجانَبـةً وجِنَابـاً،    . ؛ أي في طاعِته وَأْمرِه وحقِّه َوحدِّه، وهو مجاٌز

  .)5(بالكسر، إذا صار إلى َجنْبِه

نّه لم يْأِت في الشِّعر الجاهلّي وال في القرآن الكريم َأي ذكر للفظ الَجنُوب، إويمكن القول 

  .أي الجَِهة الُمقابلة للشَّمال

  مالالشَّ

والّتي تكون أمام اإلنسان، متـى كانـت   , فهي الجَِهة الُمقابلة للَجنُوب, بالفتح, أما الشَّمال

ولم ترد هذه الكلمة للّداللة على جَِهة بعينهـا  . وجَِهة الغَْرب على َيَسارِه, جَِهة الشَّْرق على َيِمْيِنه

  .في القرآن الكريم وفي الشِّعر الجاهلّي

لم تعرفا لداللتيهما على الجَِهتين اللّتين تنحوان تجاه القطبين متعامـدين  الشََّمال والَجنُوب 

, إالَّ بعد القرن الهجري الثّاني بعدما اتّسعت رقعة الّدولة اإلسالمّية, مع جَِهتي الَمشْرِق والَمغْرِب

إلـى   اُألمور الّتـي أّدت , ونشطت حركة التّعريب والتّرجمة, واستقّر العرب في البلدان المفتوحة

                                           
 36: ساءالنّ )1(
   378/ 1 ،)جنب(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )2(
   2/560، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )3(
   56: ّزمرال )4(
  1/378 ،)جنب(ماّدة  ،اج العروس من جواهر القاموست: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )5(
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وأول ما ورّدتا لداللة على الجَِهتين في أنواء . ضرورة البحث عن لفظين يخّصان بتينك الجَِهتين

فقد كان عرب الجزيرة يعّبرون عن تينك الجَِهتين بمنسوب أو ذي عالقة لفظّية بالشَّام , ابن قتيبة

  .)1(والَيَمن

لجاهلّي فيما يخـّص الشَّـمال   لقد غابت ألفاظ االتّجاهات في القرآن الكريم وفي الشِّعر ا

وهو يـرى  , مما هو ثابت عميق األثر في نفوسهم, ما يعلِّموا به عليهما األنّه لم يجدو, والَجنُوب

ومرّد ذلك إلى أّن تحديد جَِهتـي  . ولذلك تأخر تخصيص لفظين لهما... كل يوم، وفي كل مكان

  .)2(دةالشَّمال والَجنُوب مسألة عقلّية، وليَس مما يدرك بالمشاه

لقد كان النّاس يعّبرون عن جَِهتي الشَّمال والَجنُوب دائماً بالظّروف الُمبهمة مضافة إلـى  

فَأدب الجاهلّية وصدر اإلسالم والقـرآن الكـريم   . عن َيِمْين أو ِشَمال كذا: نكأن يقولو, علم ما

شَّـمال والَجنُـوب   وذلك أّن ال, جاءت خالية من ألفاظ مفردة يعّبر بها صراحة عن تينك الجَِهتين

, َجنُـوب وُسهيل لل, ثّم أنّهم كانوا يعّبرون عنهما بذكر الَجدَّي أو الحوت للشَّمال, ُيْدَركان بالحساب

أو اتّجاه الحوت أو نَْحو ذلك، غير أّن هذا اُألسلوب قـد ظهـر عقـب    , يِشقّ الَجَد: كأن يقولوا

  .)3(لجغرافييناإلسالم، وأكثر وروده في كتب الُحّساب والّرّحالة من ا

ثـّم  , وإنّما أسماء رِياح, إّن لفظي الشَّمال والَجنُوب لم يكونا أسماء اتّجاهات في األصل

  .)4(استعيرا للّداللة على الجهات الّتي تْأتي منها تلك الرِّياح

  .مفالَجنُوب والشَّمال من الكون يناظرهما في اإلنسان َجنْبه اَألْيَمن وَجنْبه اَألْيَسر أو اَألشَْأ

  )الَيَسار(الَيِمْين والشِّمال 

فالَيِمْين مقترنة بالمحبة والتّفاؤل والخير , ويعّبر بها عن الَجنُوب, الَيِمْين خير من الشِّمال

, والَيِمْيُن ِضدُّ الَيَسـار . مرتبطة بالكراهية والتّشاؤم والشَّرِّ والخسرانفأما الشِّمال , والحقّ والقّوة

                                           
  99، ص ة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: جبر، يحيى )1(
  91 -90، ص ة والفلكبيعّيالصطالحات البيئة الطّ اريخّيكون التّالتّ: جبر، يحيى )2(
   98 -97، ص ة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: جبر، يحيى )3(
ـ كمرجعّي -مالرق إلى الشّجاه الشّحول من اتّدراسة للتّ: بن حسينالقاضي، عبد اهللا  )4( وقيـت  التّ/ ة معاصـرة ة جغرافّي

  19العدد ، -ة واآلثاروالكيفّي
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, ويقاُل في َجْمعِ الَيِمـينِ  الـُيُمنُ  . وأياِميُن َجْمُع أْيمانٍ, وأياِمُن َجْمُع أْيَمَن  جمعها أْيُمٌن، وأْيماٌن

  )البسيط(                        :)2(قال زهير بن أبي سلمى. )1(بَضمَّتَْين
  

 قَد نَكََّبـت مـاَء شَـْرجٍ َعـن شَـماِئِلها     
  

ــُيُمنِ    ــا ال ــى أْركاِنه ــلَْمى َعلَ ــوُّ َس  )3(َوَج
  

وقد تُْجَمُع الَيِميُن نَِقيُض الَيسـارِ علـى   . ماء شرج عن ِشمالها وَجّو َسلَْمى عن َيِمْيِنها أي جعلت

  .)4(َيَماِئُن

, وتَْصِغيُر الَيْمنَة ُيَمْينَـة , وتَْصِغيُر الَيِمْينِ هو ُيَميٌِّن, والَيِمْيُن بمعنى َيِمْيُن اإلنسان وغيره

  .)5(وهما ُيَمْينتاه

ÝV≡uθ≈yϑ: (قـال عـزَّ وجـلَّ   . ، وهو مجاٌزلجارَِحةُ؛ أي الَيِد الُيْمنَىالَيِمْيُن أْصلُه ا ¡¡9$#uρ 

7M≈−ƒÈθôÜ tΒ ⎯ Ïμ ÏΨŠ Ïϑ u‹Î/()6( .وتَخِْصـيُص  , َعلَى َحدِّ اْسِتْعَمال الَيِد فيه, اْستُْعِمَل هنا في وْصِفه تعالى

مجموعات بَيِمْيِنـه وبقدرتـه   ؛ والمراد أّن الّسماوات )7(الَيِمْينِ في هذا المكان واألرض بالقَْبَضِة

أنا الملـك ويقـبض   : فاهللا تبارك وتعالى يأخذ سمواته وَأرضيه الّسبع بيده ويقول, وقوته سبحانه

فالَيِمين هنا داللة القوة والقـدرة واالحاطـة بجميـع المخلوقـات      .)8(أصابعه ويبسطها أنا الملك

ρ÷: (والملك، والدليل قوله تعالى r& $ tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ ä3 ãΨ≈yϑ ÷ƒr&()9(فـالن فـي   : وُيقـال . ؛ يريد به الملك

  .قبضته أي في ملكه وتحت سيطرته

                                           
  18/601،597 ،)يمن(ماّدة  تاج العروس من جواهر القاموس،: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )1(
: علي محمَّد البجاوي، القـاهرة : ، تحقيقمختارات شعراء العرب: ابن الشَّجري، هبة اهللا بن علي أبو السَّعادات العلوّي )2(

  196م، ص 1975شر، بع والنّدار نهضة مصر للطّ
  .ماء لعبس: ماء شَْرجٍ )3(
  18/601 ،)يمن(ماّدة  تاج العروس من جواهر القاموس،: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )4(
 13/458 ،)يمن(ماّدة  ،ان العربلس: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )5(
 67: مرالّز )6(
  577ص  ،)يمن(ماّدة ، معجم مفردات ألفاظ القرآن :الحسين بن محّمد، اغب األصفهانّيالّر  )7(
  4/68، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير )8(
  3: النساء )9(
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Β̈$: (والَيِمْيُن بمعنى الَيد الُيْمنَى هي المقصودة بقولـه سـبحانه وتعـالى    r'sù ô⎯ tΒ š†ÎAρ é& 

… çμ t7≈tGÏ. ⎯ Ïμ ÏΨŠÏϑ u‹Î/ ãΑθà) u‹sù ãΠäτ !$yδ (#ρ â™tø% $# ÷μ u‹Î6≈tF Ï.()1(القيامة بيده الُيْمنَـى   ، فالّذي يؤتى كتابه يوم

خذوا كتابيه وتنازعوا فيه واقـرءوا،  : يخاطب من لقيه متفائالً وفرحاً وسعيداً ومسروراً، ويقول

  .ألنّه يعلم أّن الّذي فيه خير

$: (ومنه كذلك في التّنزيل العزيـز  tΒ uρ |MΖ ä. (#θè=÷F s? ⎯ÏΒ ⎯ Ï& Î# ö7 s% ⎯ÏΒ 5=≈tGÏ. Ÿωuρ … çμ ’Ü èƒ rB 

šÎΨŠ Ïϑ u‹Î/()2(بأنّه لـم  _ صلى اهللا عليه وسلم _ لمراد اليد الُيْمنَى، والحديث عن سيدنا محّمد ؛ فا

  .يكن يقرأ كتاباً، وال يجيد الكتابة، وال يخط بيديه حرفاً، من قبل أن يْأتي بالقرآن الكريم

$: (واليد الُيْمنَى بها فُسَِّر أيضاً قولُه َجلَّ ِذكُْرُه tΒuρ šù=Ï? y7 ÎΨŠ Ïϑ uŠ Î/ 4©y›θßϑ≈tƒ()3(  فاالستفهام هنـا ،

  .للتّقرير؛ أي الّتي في َيِمْيِنك عصاك، وفيه إشارة إلى معجزة عظيمة

وأْعطاُه َيْمنَةً من طعامٍ؛ أي أعطاُه بَِيِميِنِه وَيدُه َمْبسوطة، وُسمِّي الطّعام َيْمنَةً ألنَُّه ُأْعِطـي  

  .)4(َيْمنَةً أي بالَيِمْينِ

كـان  : (فلقد جاء في الحديث الشّريف. )5(اُه، وهو ِضدُّ األْيَسرِواألْيَمُن هو من َيْصنَُع بُيْمن

؛ والمراد االبتداء باستخدام )6()ُيِحبُّ التََّيمَُّن ما اْستَطَاَع في شَْأِنِه كُلِِّه -صلى اهللا عليه وسلم-النّبّي 

  .وُأمورهباستخدام اليد الُيْمنَى والرِّجل الُيْمنَى والجاِنب أو الشّقّ اَألْيَمن في جميع َأعماله 

. )1(والتََّيمُُّن هو الَمْوتُ، واألصل فيه َوْضُع الَمْيِت في قبرِِه على َجنْبِِه األْيَمنِ، وهو مجاٌز

                      :)2(قال النّابغة الَجْعِدّي. )1(مجاٌز

  )الطّويل(       

                                           
 19: الحاقة )1(
   48: العنكبوت )2(
   17: طه )3(
   18/601 ،)يمن(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )4(
   18/599 ،)يمن(ماّدة  ،نفسهالمصدر  )5(
  1/165، حيح المختصرالجامع الّص: البخاري، أبو عبد اهللا محمَّد بن إسماعيل )6(
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ــُده  ــَبَح جِلْ ــمَّ أْص ــى ثُ ــْرُء َعلَْب  إذا الَم
  

ــالتََّيمُُّن أْرَوحُ     ــيلٍ فَـ ــَرْحضٍ غَِسـ  كَـ
  

الشّاعر َأنّه إذا المرء انحطّ من الكبر، وانتهى في الهرم لحّد تشنج علباواه، فموته ووضـعه  َأراد 

  .  واضجاعه على َيِمْيِنه في القبر َأْرَوح له

َأخَذَ َيُمنَةً وَيَمناً، محرَّكة، وَيْسَرةً وَيَسراً؛ أي ناِحَيةَ َيِمْينٍ وَيسارٍ، وَيَمنَُه ُيْمناً وُيْمنَـةً؛ أي  

  . )3(َيِمْيِنِه، وكذِلَك شََأَمُه وشَِئَمه وَيَسَرُه إذا جاَء عن ِشماله جاَء عن

قال . )4(تَياَمَن إذا ذََهَب به ذاتَ الَيِمْين، وياِمْن بأْصحابَِك وشاِئْم؛ أي خُذْ بهم َيِمْيناً وِشماالً

þθä9$s% öΝ#): (عزَّ وجلَّ ä3̄Ρ Î) ÷Λä⎢Ζ ä. $ uΖtΡθè? ù's? Ç⎯ tã È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$#()5( .ذا قول الكفَّارِ للَّـِذين أَضـلُّوهم؛ أي   فه

َيخَْدُعوننا بَأقْوى األْسبابِ فتُُرونَنَا أّن الدِّيَن والَحقَّ ما تَُضلُّونَنَا به، فصدقناكم واتّبعناكم، فتحولون 

كان منهـا   بيننا وبين اإلسالم، كأنّه أراَد تَْأتُونَنَا عن الَمْأتَى السَّْهل، أي عن النّاِحَية أو الجَِهة الّتي

تَْأتُونَنَا من ِقَبلِ الشّهوِة ألّن الَيِمْيَن َمْوِضُع الكَبِْد، والكَبُِد َمِظنَّـُه  : الَحقُّ فَتَْصرِفُوننا عنها، أو َمْعنَاه

  . )6(الشّهوة واإلرادة

$: (كقولـه تعـالى  . )7(والَيِمْيُن أيضاً بمعنى القُوُّةُ والقُْدَرة tΡ õ‹ s{ V{ çμ ÷Ζ ÏΒ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$$ Î/()8( ؛ أي

ُعبَِّر عن ذلك اَألخِْذ بالَيِمْين كقولك خُذْ بَِيمْينِ فـالنٍ عـن القُـوَِّة والقُـْدرة     : َمنَْعنَاُه وَدفَْعنَاُه، ِقْيل

معناُه لعاقبناه وانتقمنا منـه بَأشْـَرِف َجَوارِِحـِه أي الُيْمنَـى وَأشْـَرِف      : وتَعاطي الهجاِء، وقيل

  )الوافر(              :)10(ن ضرار الذّبيانّيومنه قول الشَمَّاخ ب. )9(أحواِلَها

                                                                                                                            
   18/598 ،)يمن( ماّدة ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )1(
 3/1293، كتاب جمهرة اللّغة: ابن دريد، أبو بكر محمَّد بن الحسن )2(
   599 – 18/598 ،)يمن(ماّدة  تاج العروس من جواهر القاموس،: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )3(
   18/598 ،)يمن(ماّدة  ،نفسهالمصدر  )4(
  28: افاتالّص )5(
  13/461 ،)يمن(ماّدة  ،لسان العرب: محّمد بن مكرم ، أبو الفضل جمال الّدينابن منظور )6(
  18/597 ،)يمن(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )7(
  45: الحاقة )8(
  577ص  ،)يمن(ماّدة  ،معجم مفردات ألفاظ القرآن :الحسين بن محّمد، اغب األصفهانّيالّر )9(
  97هـ، ص  1327عادة، مطبعة الّس: نقيطى، مصرأحمد بن األمين الشّ: شرح ،ديوانه: ابن ضرار، الشّماخ )10(
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ــدٍ  ــتْ لَمْجـ ــةٌ ُرِفَعـ ــا َراَيـ  إذَا َمـ
  

 )1(تَلَقَّاَهــــا ُعَراَبــــةُ بِــــالَيِمينِ    
  

  .أي تَلَقَّاها بالقُوَِّة والقدرة أو بالَيِد الُيْمنى، ألّن قوة كّل شيء في ميامنه

َألنَّ المتحاِلفَين كَأنَّ أحَدهما َيْصِفقُ بَيِمْيِنه والَيِمْيُن هو الَحِلف والقسم، وُسمِّي الَحِلفَ َيِمْيناً 

sø#tsù öΝ: (فَقَْولُه عزَّ وجلَّ. )2(على َيِمْينِ صاحبه Íκ ön= tã $R/÷ŸÑ È⎦⎫ Ïϑ u‹ø9$$Î/()3(   ؛ قد يكون المـراد بـه

  .به َأقبل عليهم ضرباً بَِيِميِنِه، أو بالقُوَِّة فكسرها، أو بَِحلِْف َيِمْين القسم

: كقوله تعالى. )4(كالَمْيَمنَِة, أي ِضدُّ الشُّْؤمِ, وهو ميموٌن, الَبَركةُ فتعنيبالضَّمِّ، , أما الُيْمُن

y7: (تعالى Í×̄≈s9'ρ é& Ü=≈pt õ¾r& Ïπ uΖ yϑ ø‹pRùQ كـانوا  , ؛ أي المتّصفون بهذه الّصفات من أصحاب الَيِمْين)5()#$

والَيِمـْيُن يعنـي   , والَمْيَمنَة هي الَيِمْين. )6(وجمع الَمْيَمنَِة َمَياِمُن, َمياِميَن على أنْفُسهم غَير َمشَائيم

Ü=≈ysô¹r'sù Ïπ: (كما في قوله تعالى, الَبَركةُ uΖ yϑ ø‹yϑ ø9$# !$ tΒ Ü=≈pt õ¾r& Ïπ uΖyϑ ø‹yϑ ø9$#()7(   ؛ فـالمراد الّـذين

  . وتكريرها تعظيماً لمكانتهم ودخولهم الجنّة, يؤتون كتبهم بَأيمانهم هم أصحاب الّسعادة والَبَركة

  : )9(قـال الشّـاعر  . )8(والَمْيَمنَةُ هي ِخـالفُ اَألْيَسـر والَمْيَسـَرةِ   , نْةُ ِخالفُ الَيْسرِةفالَيَم

  )المنسرح(                                                                                     
  

 قَــْد َجــَرِت الطَّْيــُر أياِمِنينــا    
  

  

ــا    ــالً فطين ــت رج ــت وكن  قال
  

  

 )10(ناســـرائيإلعمـــر اهللا  هـــذا 
  

                                           
  .، وهو رجل من اَألنصار من اَألوس)صحابي: (ُعَراَبةُ )1(
  6/159 ،)يمن(ماّدة  ،معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )2(
    93: افاتالّص )3(
  18/597 ،)يمن(ماّدة  ،هر القاموستاج العروس من جوا: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )4(
   18: البلد )5(
   13/458 ،)يمن(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )6(
   8: الواقعة )7(
   13/459 ،نفسهالمصدر  )8(
  13/459، نفسهالمصدر  )9(
  .وإسرائينا لغة في إسرائيل. مفعول ثانٍ: رائينامفعول أول لقالت، وإس: هذا. بمعنى ظنت تأخذ مفعولين: قالت )10(
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، والّصواب أن يقـول  )1(ثم جمعه بالواو والنّون, ثم َجَمَعه على َأياِمين, لقد َجَمَع َيِميناً على َأْيَمانٍ

              )الطّويل(                     :  )2(وقال عبد بن حبيب. َأيامينينا ولكن اضطر لضرورة الوزن
  

ـ  ــ ــغْ َيَماِنَينَــ ــاَأال َأْبِلــ  ا بَِأنَّــ
  

 قَتَلْنَــا َأْمــسِ َرْجــَل َبِنــي َحبِيــبِ      
  

  .المراد بِـ يمانينا من كان من هذيل في ِشقِّ الَيَمن؛ أي جَِهة الَيَمن

$!: (كما في قولـه سـبحانه وتعـالى   , واستُِعيَر الَيِمْيُن للّسعادة والتّفاؤل ¨Β r&uρ β Î) tβ%x. ô⎯ ÏΒ 

É=≈ptõ¾r& È⎦⎫Ïϑ uŠ ø9$# ∩®⊃∪ ÒΟ≈n= |¡ sù y7 ©9 ô⎯ÏΒ É=≈pt õ¾r& È⎦⎫ Ïϑ uŠ ø9$# ∩®⊇∪()3( ؛ فالمراد إن كان المحتضر من

ومنـه  . )4(تسلم عليه المالئكة وتخبره أنّه من أصحاب اليمين, من أصحاب اليمين بمعنى التََّيمُّن

Ü=≈pt: (قوله عزَّ وجلَّ õ¾r&uρ È⎦⎫ Ïϑ u‹ø9$# !$ tΒ Ü=≈ptõ¾r& È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9$#()5( ِ؛ أي أصحاب الحظوظ والسَّـعادات 

وذلك على َحَسبِ تَعاُرِف النّاس في العبارِة عن الَمَياِمنِ بِالَيِمين وعـن  , والَمياِمنِ والحقّ والخير

  .)6(الَمشائمِ بالشِّمالِ

  الشِّمال

 (øŒÎ: (كقوله تعالى. وورد ذكره في القرآن الكريم كثيراً, بالكسر, ُيقابُِل الَيِمينِ لفظُ الشِّمالِ

’¤+ n=tGtƒ Èβ$ u‹Ée) n=tGßϑ ø9$# Ç⎯ tã È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9$# Ç⎯tãuρ ÉΑ$uΚ Ïe±9$# Ó‰‹Ïès%()7( ؛ فالمراد أّن الملكين الموكلين بمراقبة

وقوله عـزَّ  . قاعدان على جَِهة َيِمْيِنه وعلى جَِهة ِشماله وتسجيلها وأقواله بمراقبة أعمال اإلنسان

“: (وجلَّ في حادثـة الكهـف   ts? uρ }§ ôϑ ¤±9$# # sŒÎ) Myèn= sÛ â‘ uρ≡t“ ¨? ⎯tã óΟ Îγ Ï ôγ x. šV#sŒ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# 

                                           
  18/601 ،)يمن(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )1(
   2/770، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )2(
   91 -90: الواقعة )3(
    4/322، تفسير القرآن العظيم: ماعيل بن عمرإس، أبو الفداء ابن كثير )4(
   27: الواقعة )5(
  577ص  ،)يمن(ماّدة  ،معجم مفردات ألفاظ القرآن :الحسين بن محّمد، اغب األصفهانّيالّر )6(
  17: ق )7(
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#sŒÎ)uρ M t/{ xî öΝ åκ ÝÎ Ìø) ¨? |N#sŒ ÉΑ$yϑ Ïe±9$#()1(    ؛ أي وترى الشَّْمس إذا طلعت علـى أهـل الكهـف

وإذا غربت , عن كهفهم ناِحَية جَِهة الَيِمْين حتّى ال يؤذيهم شعاعها يتقلص فيئها وشعاعها وتتنحى

وهم في ساحة من الكهـف، فـال   , ِنب آخروتدعهم إلى جا, تتركهم وتتجاوز عنهم ذات الشَِّمالِ

  . )2(تصيبهم في طلوعها وال في غروبها

4öΝ( :ومنه في التّنزيل العزيز ßγ ç6Ïk= s) çΡ uρ |N#sŒ È⎦⎫ Ïϑ u‹ø9$# |N# sŒuρ ÉΑ$ yϑ Ïe±9$#()3( . فالشِّمال نَِقيُض

(ô‰s: (وكذلك قولـه عـزَّ وجـلَّ   . نَِقيُض الَيِمينِ s9 tβ%x. :* t7 |¡ Ï9 ’Îû öΝ Îγ ÏΨs3 ó¡ tΒ ×π tƒ# u™ ( Èβ$ tG̈Ψy_ ⎯ tã 

&⎦⎫ Ïϑ tƒ 5Α$yϑ Ï©uρ()4( آيةٌ تدّل  -عليه الّسالم-؛ أي كان لمملكة َسبأ في مسكنهم  بالَيَمن أيام سليمان

فلقد كان سّد مأرب أهّم سدود . وهي جنّتان عن َيِمْينِ واِديهم وِشَماِله, على قدرته سبحانه وتعالى

وفـي تعريـف   , ل مدينة مأرب إلى جنّة يانعةوإليه يرجع الفضل األعظم في تحوي, اليمن جميعاً

وبالبقعـة الخضـراء واألرض الخضـراء لكثـرة مزارعهـا      , بالد اليمن ببالد العرب الّسعيدة

وما زالت آثاره وآثـار الجنّتـين   , ولكن هذا الّسد انهار بفعل سيل العرم, )5(وأشجارها وثمارها

تؤكد صحة مـا جـاء فـي القـرآن     , ومنا هذاالواقعتين على َيِمْيِنه وعلى َيَسارِه ظاهرة حتّى ي

  .)6(الكريم

, ولم يْأت في القرآن الكريم أي ذكـر للشَّـمال  , بالفتح, بمعنى الشَّمال, بالكسر, فالشِّمال

وشاهد ذلك , بالكسر؛ أي الُمقَابُِل للَيِمْينِ, وإنّما جاء لفظ الشِّمال, بالفتح؛ أي الجَِهة الُمقابلة للَجنُوب

                                           
   17: الكهف )1(
  2/21,القرآن ينبوع العلوم والعرفان: علي, فكري )2(
  18: الكهف )3(
  15: سبأ )4(
مكتبة : ، صنعاء1ط, ع الحواليمحّمد بن علي األكو: ، تحقيقصفة جزيرة العرب: ن يعقوبالحسن بن أحمد ب, نّيالهمدا )5(

  51ص, م1990, مكتبة اإلرشاد
: بيـروت  ,)ةة اإلسالمّيولة العربّيى قيام الّدمنذ أقدم العصور حتّ( تاريخ العرب في العصر الجاهلّي: عبد العزيز, سالم )6(

 19ص, م1971, شرباعة والنّللطّة هضة العربّيدار النّ
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⎫⎦Ç⎯tã È: (قوله عزَّ وجلَّ Ïϑ u‹ø9$# Ç⎯ tãuρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# t⎦⎪Ì“ Ïã()1( ؛ أي متفرقون ومعرضون يأخذون جَِهة

  .الَيِمْين وجَِهة الشِّمال

الّتـي  , على عكس الَيِمـْين , الشِّمال يْأتي من ِقَبِلها الشّهوات والمعاصي والّسيئات والشَّرِّ

¾Ü=≈ptõ: (قال تعـالى . يأتي من قبلها الثّناء والحسنات والخير r&uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# !$ tΒ Ü=≈pt õ¾r& ÉΑ$uΚ Ïe±9$# 

∩⊆⊇∪ ’Îû 5Θθèÿxœ 5Ο‹ÏΗxq uρ ∩⊆⊄∪()2( . أصحاب الشِّمال هم أهل النّار المعذبون على عكس أهل الَيِمْين

  . المكرمين؛ والمراد أصحاب الشِّمال في حّر نار ينفذ في المسام

ذ الميثاق منه واإلقـرار بالربوبّيـة   وتتّضح داللتها اُألسطورّية في خلق بني آدم بعد َأخ

فقبض منهم قبضتين فمنهم أصحاب الَيِمـْين  , فإن النّاس خرجوا من ظهره كالذّر يّدبون, للخالق

وكذلك يْؤتى اإلنسـان يـوم   . وأصحاب الشِّمال المخلدون في النّار وبئس المصير, وهم الّسعداء

  .)3(أو بِشَماِله وهو الّذي  ُيْصلى سعيراً, راًالقيامة كتابه إما بَيِمْيِنه فينقلب إلى أهله مسرو

. ل، ويكنى بها عن اإلثم والخسرانآواستخدمت الشِّمال، بالكسر، بمعنى النّذير بسوء الم

$: (كقوله تعالى ¨Βr& uρ ô⎯tΒ u’ÎAρ é& … çμ t7≈tGÏ. ⎯ Ï& Î!$ yϑ Ï± Î0 ãΑθà) uŠ sù ©Í_tF ø‹n=≈tƒ óΟ s9 |Nρ é& ÷μ uŠ Î6≈tF Ï.()4( .  

َأنت : ٌن ِعنِْدي بالَيِمين؛ أي بَِمنْزلٍَة َحَسنٍَة وُعلَْيا، وإذا خَسَّتْ َمنْزلَتُه قيلفُال: وكذلك قولهم

ومنه قول أبي خراش يرثي َأخاه ومن قتلته ثمالـة وكنانـة مـن    . ، وهو مجاٌز)5(عندي بالشِّمالِ

  )الطّويل(                         :)6(أهله

  )الطّويل(
  

ــافَُروا ــا تََض ــالَِّت لمَّ ــي الَع ــتُ َبِن ــَماِئلِ      َرَأْي ــْم بِالشَّ ــْهِمي ُدونَُه ــوَزوَن َس  يُح
  

                                           
  37: المعارج )1(
  42-41: الواقعة )2(
  2/184, ة ودالالتهاموسوعة أساطير العرب عن الجاهلّي: محّمد, عجينة 3)(
  25: الحاقة 4)(
  11/365 ،)شمل(ماّدة  ,لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور 5)(
  3/1197, كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: عيد الَحَسن بن الُحسينالسُّكَّرِيِّ، َأبو س 6)(
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  .أي ينزلونه بالمنزلة الخسيسة

الشِّمال يدلُّ على الجاِنب الّذي يخالف الَيِمْين، وتقع على ما ينسب إلى شقّ البدن اَألْيَسر، 

ـ  )1(ما كان منه، أو فيه، كاليد، أو ما يليه من األجسام أو الجَِهات الفُ ، ومن ذلك اليد الشِّـمال ِخ

  )الكامل(                   : )2(قال أبو كبير الهذلّي. الَيِمْينِ

  )الكامل(
  

ــرٌ   ــنُْهْم َمقَْص ــْيَس َع ــا َرَأى َأْن لَ  لَمَّ
  

ــرٍ    ــَيَض ِمطَْح ــلِّ َأْب ــَماَل بِكُ ــَر الشِّ  )3(قََص
  

لّما رَأى أْن ليس عنهم محبس وال متخلف قََصر الشَِّماَل، أي حبسها عليهم ال يشـغلها بغيـرهم،   

  .حر وهو سهم بعيد الذّهابوذلك بمط

وفي صفة اإلبل أََنّه ال يْأتي خَْيرها ِإالَّ من َجاِنبِها اَألشَْأم، يعني الشِّمال، ومنه ِقْيل لليـد  

يريد بخيرها لََبنََها، َألنّها إنّمـا تُْحلَـُب وتُْركَـُب مـن الجاِنـب      , الشُّْؤَمى تأنيثُ اَألشَْأمِ: الشِّمال

  .)4(اَألْيَسر

قال . )5(ى من الَيَدْين أي نقيض الُيْمنَى، ناقَُضوا باالْسَمْينِ حيث تناقضت الجَِهتانوالشُّْؤَم

                       :)6(قال ميمون بن قيس يصف الكالَب والثَّْوَر

  )الطّويل(
  

ــِه، فَــذَاَدَها   َوَأنَْحــى َعلَــى شُــْؤَمى َيَدْي

  

ــَحَما      ــِة َأْس ــْرعِ الذُّؤاَب ــْن فَ ــَأَ ِم  بَأظَْم
  

واالشتمال وضع شـيء  . البعير في سيره على َأْيَسرِه، فالشُّْؤَمى الّذي يقع عن ِشَماِلكأي اعتمد 

  .من الطّعام دون ِشمالك

                                           
  108ص , ة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: يحيى, جبر 1)(
  3/1083 ,كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين2) (
  .هابهم البعيد الذَّالسَّ: الِمطَْحر3) (
  12/314 ،)شأم(ماّدة  ,لسان العرب: لفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم، أبو اابن منظور )4(
  12/314 ،)شأم(ماّدة  ,نفسهالمصدر  )5(
  331، صديوان األعشى الكبير: ابن قيس، ميمون )6(
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àσ#): (قال عـزَّ وجـلَّ  . )1(الشِّمال جمعها َأشُْملٌٌ وشَماِئل وشُُمٌل ¨Š x tF tƒ … ã& é#≈n= Ïß Ç⎯tã È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# 

È≅Í←!$ yϑ ¤±9$#uρ()2( .الَيِمْين بمعنى اَألْيَمان؛ والمراد أو لم يروا إلى ما خلـق  و, فالشََّماِئل جمع ِشمال

اهللا من األجرام الّتي لها ظالل متفيئة عن َأْيَماِنهِا وشََماِئِلها؛ أي على َجاِنبي كـل واحـد منهـا    

استعارة من َيِمْين اإلنسان وِشماله لجاِنبي الشَّيء؛ أي ترجع الظّالل من جاِنب إلى جاِنب , وشقّيه

Ν§: (وقال سبحانه وتعـالى . )3(وساجدة هللا أّول النّهار وآخرهمنقادة  èO Ο ßγ ¨Ψu‹Ï? Uψ .⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& 

ô⎯ ÏΒuρ öΝ Îγ Ï ù= yz ô⎯tãuρ öΝ Íκ È]≈yϑ ÷ƒr& ⎯ tãuρ öΝ Îγ Î= Í←!$oÿw¬()4(من َبْين الَيَدْين ومـن  : ؛ أي من الجَِهات األربع

وقال اَألزرق الَعنْبرّي في وصـف سـرعة   . جَِهةالخَلْف وعن الَيِمْينِ وعن الشِّمالِ؛ أي من كّل 

                   )البسيط(                            :)5(طيران القطا

                                      )البسيط(
  

ــةٍ   ــار ُمَحظَْرَب ــةَ َأوت ــْرَن انِْقطاَع  ِط
  

ــُمال      ــٌن شُ ــا َأْيُم ــوسٍ ناَزَعتْه ــي َأق  ف
  

ّبه الشّاعر صوت الطّير في سرعة طيرانها بصـوت  اَألْيُمن والشُُّمل َجْمع الَيِمْين والشِّمال، لقد ش

  .اَألوتار وقد انقطع عن القوس ِعنْد الجذب

بالطّواف من الشَّْرق من الحجر األسـود ثـّم   , لقد كان العربّي يمارس الحّج قبل اإلسالم

 ويطوف ويجعـل الكعبـة عـن   , ثّم يأخذ عن َيِمْيِنه, ثّم يستلم الّركن األسود, يبدأ بإساف فيستلمه

  .)6(ثّم استلم نائلة فيختم بها طوافه, فإذا ختم طوافه سبعاً استلم الّركن, َيِمْيِنه

                                           
  11/364 ،)شمل(ماّدة  ,لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )1(
  48: حلالنّ )2(
, أويـل نزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّ  الكشّاف عن حقائق التّ: اهللا محمود بن عمر ، أبو القاسم جارشرّيالّزمخ )3(

2/412  
  17: األعراف )4(
  5/128، المخصص: ، أبو الحسن علي بن إسماعيلاألندلسّي ابن سيده )5(
ـ : ، تحقيقفيها من اآلثار ة وما جاءأخبار مكّ: أبو الوليد محّمد بن عبد اهللا بن أحمد, اَألزرقّي )6( , الح ملحـس رشدي الّص

  1/178, م1996, نشردار األندلس للّ: بيروت
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, وبذلك يكون الَمغْرِب عن َيَسـارِه , والعراف اإلغريقّي يتّجه شَماالً ِعنْد ممارسة الكهانة

فـي  حيث ينـاظر الغُـُروب الَمـْوت    , وكان االرتباط بينهما, ومن هنا كانت الّداللة على الشُّْؤم

  .)1(الباطن

والشُّْؤم ضّد الُيْمن , وشََأَم القوم أي جرى عليهم الشُّْؤم, َيدّل لفظ الشَّْأم على الجاِنب الَيَسار

ومن ذلك الَمشَْأَمة وهي ضّد الَمْيَمنَة، وأهل الَمشَْأَمة هم أهل ناِحَيـة الشِّـمال،   , والخير والبركة

أهل الشُّْؤم، وهم على نقيض أهل الَمْيَمنَة أي أهل ناِحَيـة  وهي الجَِهة الّتي َيتَشَاءم النّاس منها أو 

⎪⎦t: (كقوله عـزَّ وجـلَّ  . )2(الَيِمْين والَيَمن Ï%©! $# uρ (#ρ ãx x. $ uΖ ÏG≈tƒ$ t↔Î/ öΝ èδ Ü=≈ysô¹ r& Ïπ yϑ t↔ô± yϑ ø9$#()3(. 

¾Ü=≈ptõ: (وقولـه تعـالى  . فالَمشَْأَمة تعنـى الشِّـَمال   r&uρ Ïπ yϑ t↔ ô± pRùQ $# !$tΒ Ü=≈ptõ¾ r& Ïπ yϑ t↔ ô± pRùQ ؛ أي )4()#$

  .وتكرارها فيه تحقير لشْأِنهم بدخول نار جهنّم, أصحاُب الشِّمالِ ُيْؤتى كّل منهم كتابه بِشماله

وأصل ذلـك أّن العـرب تتفـاءل    , رجل مشؤوم على قومه: ويقال, الشُّْؤُم ِخالفُ الُيْمنِ

انت إذا أرادت أن تعمل عمالً عمـدت إلـى   وتَتَشَاءم من الجَِهة الُيْسَرى، ولذلك ك, بالجَِهة الُيْمنَى

وهو رمي الطّير بحصاة، ثم يصيح الّرامي، ليفزعها ويزجرها، وعندئذ يراقب حركـة  ) الّزجر(

فالتّيمن هو . طيرانها، فإن تيامنت أي جرت يمنة تفاءل به، وإن تشاءمت أي تياسرت، تَشَاَءَم به

  .)5(بالتّيامن والتّشاؤم هو بالتّياسر

ولكن المرقم الّسدوسّي . )6(طائر َأشَْأُم، والجمع اَألشاِئُم، واَألشاِئُم نقيض األٍََياِمن هذا: يقال

مجزوء (                        :)7(الّسدوسّي ال يفرق بينهما في قوله

  )الكامل
  

  فـــــإذا اَألشـــــاِئُم كاأليـــــا

  

 ِمــــنِ، َواَأليــــاِمُن كاألشَــــاِئمِ    
  

                                           
  119ص, ة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: يحيى, جبر )1(
   262ص  ،)شأم(ماّدة  ،ةمعجم األلفاظ واألعالم القرآنّي: إبراهيم، محّمد إسماعيل )2(
  19: البلد )3(
  9: الواقعة )4(
   6/788 م،1970دار العلم للماليين، : ، بيروت1ط ،المفّصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم: جوادعلي،  )5(
  12/314 ،)شأم(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )6(
   532، ص كتاب األزمنة واألمكنة: ، أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسنالمرزوقّي )7(



 87

انح، أي الّذي يطير إلى الَيِمْين، وهـو  فالطّائر الميمون أو المحمود والمتفاءل به هو الّس

وبخالفه الطّير البارح، الّذي يـْأتي عـن الشِّـمال، وكـانوا يتشـاءمون بـه       . الّذي يتفاءل به

  )الوافر(                                :)2(يخاطب ليلى قال ُزَهير بن أبي ُسلَْمى. )1(ويكرهونه

  )الوافر(
  

ــا  ــتُ له ــنُحاً فقُل ــَرتْ ُس ــزي: َج  َأجي
  

ــًو   ــنَـ ــُمولَةً فََمتـ ــاُءى َمشـ  )3(!ى اللِّقـ
  

هو الغزال إذا اتّجه من اليسار إلى الَيِمين، فهـذه   انحفالسَّ. أي جرت الطّير بها من ناِحَية الشِّمال

إن مرَّ مـن  والبارح . راب والّضبيومن عالمات الشؤم َأيضاً عند العرب رؤية الغُ. عالمة شؤم

)                 الكامل(            :                                 )4(الذّبيانّي وقال النّابغة. الَيِمين إلى الَيسار

     )                                                الكامل(
  

ــداً    ــا غَ ــوارُِح َأّن رِْحلَتَن ــَم الب   َزَع

  

 )5(وبــذاَك خَبََّرنَــا الغُــدافُ األســَودُ     
  

راب، َألنّـه اقتـرن   انوا يتّطيرون من الغُفكالشّاهد هنا عن البوارح، والبوارح ما والَّه مياسره، 

  .عندهم بالفراق

وَجَرى له غُراُب ِشمالٍ أي ما َيكَْره، كََأنَّ الطّاِئَر . وطيٌر ِشمالٍ بمعنى كلُّ طْير ُيتَشَاَءُم به

  )الطّويل(                     : )7(قال َأبو ذَُؤْيبٍ الهذلّي. )6(إنَّما َأتَاُه عن الشِّمالِ

  )الطّويل(
  

 َها طَْيـَر الشِّـَمالِ، فَـإْن تَكُـنْ    َزَجْرتَ لَ
  

 )8(َهَواَك الَّـِذي تَْهـَوى، ُيِصـْبَك اْجِتنَاُبَهـا      
  

                                           
   2/184، ة ودالالتهاموسوعة أساطير العرب عن الجاهلّي: ة، محّمدعجين )1(
   10، ص ديوانه: ابن أبي ُسلمى، زهير )2(
   .هّبت عليها رِياح الشّمال: َمشُمولَة )3(
 وزيـع، شـر والتّ باعـة والنّ دار المعرفة للطّ: بيروت, 2ط, حمُدو طمَّاس: اعتنى به وشرحه, ديوانه :النّابغة, الذّبيانّي )4(

  38م، ص2005
  )....َعَم الغُراُبز( :وفي رواية مغايرة )5(
  11/365 ،)شمل(ماّدة  ,لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )6(
 1/42, كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين 7) (
 ).َها طَْيَر السَّنيحِ، فإْن تُِصْبَزَجْرتَ لَ: (في رواية مغايرة 8) (
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  .فطيُر الشَِّمالِ هو طيُر الشُّْؤم، كناية عن المكروه، والمراد قد يصدق هذا الطّير فتجُّنُبها

الظَّْهرِ تحبُّه اَألْعراُب وتَتَيمَُّن والقارِيَّةُ طاِئٌر قصيُر الرِّْجلِ طويُل الِمنْقارِ َأَصغََرُه َأخَْضر 

إذا رَأْوُه اْستَْبشَروا بِالَمطَرِ كََأنَّه َرُسوُل الغَْيـِث،  . وجمعه قوارِيُّ. به، وُيشَبِّهونَ الرَُّجَل السَِّخيَّ به

  )الطّويل(             :)2(قال تِميم بن ُأَبّي بن ُمقبل. )1(أو ُمقَدَِّمةُ السَّحابِ
  

ــآمٍ  كُلََّمــا قُلْــتُ قَــْد َمَضــى ِلَجــْونٍ شََ
  

 َسنَا والقََوارِي الخُْضـُر فـي الَمـاِء ُجـنَّحُ      
  

رِ الطُُّيور وُمَراقََبة حركاتها، فإن تَياَمنَت دلَّ تََياُمنُهـا علـى فـأل، وإن    فالطَّْيَرةُ من َزْج

وقـد  . ت بالتَّشَاُؤم فيما بعـد ِإالَّ أنّها خّصص, فهي تشمل التََّيمُّن والتَّشَاُؤم. تََياَسَرت دلَّ على شُْؤم

هو أوسع مجاالً وَأكثر سـاحة  ) التَّشَاُؤم(غير أّن , الّذي هو ِخالف التََّياُمن) التَّشَاُؤم(يراد بالطَّْيَرة 

  .)3(ألّن التَّشَاُؤم طَْيرة وزيادة, من الطَّْيَرة

فـالَيِمْين ومنـه   . عربر ِعنْد الُألسطورّية فيما نجده ضمن الزَّْجوتتمّيز القيمة الّداللّية ا

ومن . ذو صلة داللّية بالُيمن والبركة والخير –وهو إلى َيِمْين الشَّْمس  –اشتقّ رّبما الَيَمن السَّعيد 

, وتَشَاَءَم أي ذهب فـي اتّجـاه الشِّـمال   , العبارات اللّصيقة بها تََياَمَن أي ذهب في اتّجاه الَيِمْين

  .)4(ْسَرىواَألْعَسر وهو الّذي يستعمل يده الُي

  الَيَسار 

والُيْسـَرى،  . وجمعها ُيْسٌر أو ُيُسٌر, فالَيَساُر نِقيُض الَيِمْين, ُيَعبَُّر عن الشِّمال، بلفظ الَيَسار

  ). 5(خالف الُيْمنَى والَيْمنَِة والَمْيَمنَِة، والَياِسُر خالف الَياِمنِ, والَمْيَسَرةُ, بِالفَتْحِ, والَيْسَرةُ

                                           
  20/73 ،)قور(ماّدة  ,تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )1(
  20، صديوانه: بلقْابن ُم )2(
  788-6/786, المفّصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم: جواد, علي )3(
   2/183, التهاة ودالموسوعة أساطير العرب عن الجاهلّي: محّمد, عجينة )4(
  7/635 ،)يسر(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )5(
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, َيَسر َيْيِسُر إذا أخذ بهـم ذاتَ الَيَسـارِ  , ِسُرني َيْسراً إذا جاء عن َيَسارِيَيَسَرني فالٌن َيْي

  .)1(وَيَسَر بهم أخذ بهم ذاتَ الَيَسار, وَياَسَر بالقَْوم أي أخذ بهم َيْسَرةً

ورجٌل أََْعَسُر َيَسٌر َأي َيعمـل  , وُيطلق على الَيُد الُيْسرى, الَيَساُر هو ُعضو من اَألعضاء

, وقعد فالٌن َيْسَرةً َأي شَْأَمةً. واَألْيَسُر كاَألشَْأم نِقيُض اَألْيَمنِ, واُألنثى َعْسراُء َيْسراء, جميعاًبيَدْيه 

  .)2(ذهب فالن َيْسَرةً من هذا، والَيَسُر الّذي َيَساره في القّوة مثل َيِمْينه: ويقال

β: (قـال تعـالى  . الُيْسُر نَِقْيُض الُعْسـرِ  Î) uρ šχ%x. ρ èŒ ;ο u ô£ ãã îο tÏà oΨsù 4’n< Î) ;ο uy£ ÷ tΒ()3( .

فيقال للّذي يعمل , والُيْسَرى خالف الُعْسرى. فالمقصود هنا الّصبر والّسهولة في الدَّين لوقت ُيْسر

وإنَّما ُسمِّيت ُعْسرى ألنّه يتعسَّر عليها ما يتيسَّـر علـى   , والُعْسرى؛ هي الشِّمال. أََْعَسر: بِِشماله

  .)4(هم إّياها ُيسرى فُيرى أنَّه على طريقة التّفاؤلوأما تسميت. الُيْمنى

, والَيِسيُر هـو القليـلُ  . وهو َمْصَدٌر على َمفْعول, وهو ما ُيسَِّر, والَمْيسور ِضدُّ الَمْعسورِ

y7: (قال تعالى. )5(شيٌء َيِسيٌر؛ أي َهيٌِّن أو قَليل: يقال, والَيِسيُر هو الَهيُِّن Ï9≡sŒ ×≅ ø‹Ÿ2 × Å¡ o„()6( ؛

× Å¡ o„()6(كيٌل قليٌل وسهٌل وخفيفٌ وَهيِّن على الَمِلك ؛ أي.  

، واإلسار لعالقة باَألسر بمعنى )َأسر(الَيَسار للّداللة على الجَِهة َأصله بالهمزة مكان الياء 

، والنّاس )اَألْعَسر(مرادفة لـ ) اَألْيَسر(و). يسر(الشّّد والتّضييق، َأما الَيسار بمعنى الّرخاء فمن 

تنصرف أصالً إلى معنى القلة، والقلة نقص، ) ي س ر(والماّدة . ر في األيديتكره الُعسر والُيس

ثّم أّن في داللة الكلمة على وفرة المال ما يرشح عالقـة  . والنّقص ُأدخل في الشُّْؤم منه في غيره

                                           
   5/297 ،)يسر(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )1(
   5/298، )يسر(ماّدة  ،نفسهالمصدر  )2(
  280: البقرة )3(
  4/320 ،)يسر(ماّدة  ،معجم مقاييس اللّغة: مد، أبو الحسين أحابن فارس )4(
  7/634 ،)يسر(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى )5(
   65: فيوُس )6(
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$: (منه قوله عزَّ وعال. )1(الكلمة بما يكره، فالمال الكثير غالباً ما يؤدي بصاحبه إلى ما يكره tΒuρ 

(#θèV¬7 n= s? !$ pκ Í5 ωÎ) # ZÅ¡ o„()2( .فالُيْسر هنا بمعنى القلة والخفة والّسرعة.  

ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝ: (ومن الُيْسر ِضّد الُعْسـر قولـه تعـالى    à6Î/ tó¡ ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝ à6Î/ 

uô£ ãèø9$#()3(وقولـه  . ليكموليس التّعسير ع, ؛ أي يريد سبحانه تعالى التّيسير والّسهولة والّرحمة بكم

≅ã: (سبحانه وتعالى yèôfuŠ y™ ª!$# y‰ ÷èt/ 9ô£ ãã # Zô£ ç„()4( . ففيه وعٌد من اهللا تعالى بأن يجعل سبحانه

β¨: (ومنه أيضاً قوله عزَّ وجلَّ. َبْعَد الشّّدة فرجاً وسهولة Î* sù yì tΒ Î ô£ ãèø9$# #·ô£ ç„ ∩∈∪ ¨β Î) yì tΒ Îô£ ãèø9$# 

#Z ô£ ç„ ∩∉∪()5(ْسر وهو الشِّّدة يوجد ُيْسراً أي سهولة؛ أي إنَّ مع الُع.  

y7: (كذلك في التّنزيل العزيز Ï9≡x‹ sù 7‹ Í×tΒöθtƒ îΠöθtƒ î Å¡ tã ∩®∪ ’n?tã t⎦⎪ ÍÏ≈s3 ø9$# çöxî 9 Å¡ o„ 

، وشديد الهول وغيـر سـهل علـى    )7(؛ فالمراد يوم َيِسير على المؤمنين أي في ُعْسرِه)6()∪⊂⊆∩

  .الكافرين

  )الكامل(        :)8(قال ثعلبة بن ُصَعْير بن خَزامي. فَاِعل من التَّْيِسيروالُمَياِسر أي الُم

  َوَأَرى الغَــَواِنَي ال َيـــُدوم وَِصـــالُها 

  

ــرِ    ــرٍ وال ِلُمياِسـ ــى ُعْسـ ــداً َعلَـ  َأبـ
  

                                           
  124ص, ة جديدةنحو دراسات وأََبعاد لغوّي: يحيى, جبر )1(
    14: ألحزابا )2(
    185: البقرة )3(
   7: القالطّ )4(
   6-5: رحالشّ )5(
   10-9: ثرالمّد  )6(
: محّمد محّمـد تـامر، المنصـورة   : ، راجعه وَأعدَّه للنّشرتفسير الجاللين :ين الّسيوطّيالل الدِّين وَجالل الدِّلى، َجالمَح )7(

  623مكتبة اإليمان، ص
   1/467، شرح المفضَّليَّات: التَّبريزّي، أبو زكرّيا يحيى بن علي بن محّمد الشَّيبانّي )8(
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  فالمـاّدة  . أي أن النّساء الغََواني ال يـدمن علـى حـال وال علـى وضـع ِمـن شـّدة ولـين        

الّضيق والشّّدة وما يكره، ومن ضمن ذلك معنى القلة، معاقبـة  تنصرف أصالً لمعنى ) ي س ر(

  .)1(لفظاً ومعنى) ع س ر(و ) َأ س ر(في ذلك الماّدتين 

وجاء ذكر الُيْسر بمعنى الّسهولة في الشِّعر الجاهلّي، كما في قولِ الخنسـاء فـي رثـاء    

  )الطّويل(      :  )2(رصخر، وتحّدثها عن الشّيب، وسؤال النّساء لها عن سبب شيب رْأسها المبك

  )الطّويل(
  

 ِشـْبِت ِمـن غَيـرِ كَْبـَرةٍ    : تَقوُل ِنسـاءٌ 
  

 َوَأْيَســـُر ِمّمـــا قَـــد لَقيـــتُ ُيِشـــيُب  
  

  )المديد(                           : )3(وقول الَمرَّار بن ُمنِْقذ
  

ــهُ   ــإذا َوقَّرتَــ ــَراح فــ   ذو ِمــ

  

ــرْ      ــِق َيَسـ ــُن الخُلْـ ــذَلُوٌل َحَسـ  فَـ
  

  .طٌ وذلول، فهو سهل ُمنْقاد وليس بَِصْعبٍيصف الشّاعر الفرس بأنّه نشي

وتََيسََّر الشّيُء واْستَْيَسَرِ إذا تَََسهََّل، وهو ِضّد ما تَََعسََّر والْتََوى، واْستَْيَسَر لُه اَألمر وتََيسََّر 

$: (كقوله تعالى. )4(لهِ إذا تَهيََّأ yϑ sù uy£ øŠ tGó™$# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰oλ ù; : اْستَفَْعَل، قيلعلى وزن ) اْستَْيَسَر. ()5()#$

  .)6(ما تََيسَّر عليه من َبعيرٍ َأو َبقََرٍة َأو شاٍة: قيل

، ففي )7(وَيسََّره َأي َوسََّع عليه وسهله، والتَّيسير من الُيْسر والَيسار يكوُن في الخَْيرِ والشَّرِّ

$ :(ففي الخير والعطاء والتّقوى والعودةِ إلى العمل الّصالح قولـه عـزَّ وجـلَّ    ¨Βr'sù ô⎯tΒ 4‘ sÜ ôãr& 

                                           
 124ص, ة جديدةنحو دراسات وأََبعاد لغوّي: يحيى, برج )1(
   19، صديوانها :الخنساء )2(
   288/ 1، شرح المفضَّليَّات: التَّبريزّي، أبو زكرّيا يحيى بن علي بن محّمد الشَّيبانّي )3(
   7/639 ،)يسر(ماّدة  ,تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى )4(
   196: البقرة )5(
, أويـل نزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّ  الكشّاف عن حقائق التّ: اهللا محمود ين عمر جار مأبو القاس, الّزمخشرّي )6(

1/267   
   7/634 ،)يسر(ماّدة  ,تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )7(
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4’s+ ¨? $#uρ ∩∈∪ s− £‰|¹uρ 4©o_ ó¡ çt ø:$$ Î/ ∩∉∪ … çν ç Åc£ uãΨ|¡ sù 3“ uô£ ãù= Ï9 ∩∠∪()1(؛ َأي َسنَُهيِّئه للجنّة)والتَّيسير  .)2

…: (في الشَّرِّ كما في قوله تعالى çν çÅc£ u ãΨ|¡ sù 3“ uô£ ãèù= Ï9()3(؛ أي نهّيئه لطريق الشَّرِّ والنّار)فلقـد  . )4

çν(اآلية بين التّيسير والُعسرى، وهذا من قَبِيل  جمع اهللا تعالى في هذه ÷Åe³ t6sù A>#x‹ yèÎ/ AΟŠÏ9r&()5(.  

وياَسـَره؛ َأي  . وقد َيَسـَر َيْيِسـرُ  , يكون ذلك لِإلنسان والفرس, الَيْسُر هو اللِّيُن واالنقياد

ْسر؛ َأراد أنّه َسْهٌل َسـْمٌح  فالُيْسُر ِضدُّ الُع. )7()ِإّن هذا الدِّين ُيْسٌر: (ففي الحديث الشّريف. )6(الَينَُه

x8ç: (ومنه كذلك قوله تعالى. قِليُل التّشديد Åc£ uŠçΡ uρ 3“ uô£ ãù= Ï9()8(    ؛ أي نَُسّهل عليـك عمـل الخيـر

  .)9(وااللتزام بالشّريعة اإلسالمّية الّسهلة الّسمحة المستقيمة

ولـداً   ةوولدت المرأ. )10()واَيسُِّروا وال تَُعسُِّر: (وفي الحديث الشّريف. الَيَسُر هو السَّْهل

Ν§: (ومنه قوله عزَّ وجلَّ. َيَسراً؛ أي في سهولة èO Ÿ≅‹Î6¡¡9$# … çν u œ£ o„()11(   ؛ أي َيسََّر عليـه طريـق

  ) الطّويل(              : )12(قال عروة بن الورد. خروجه من بطن ُأمه
  

ــٍة، ــدُّ الِغنــى ِمــن نفِســه، كُــلَّ لَيلَ  َيُع
  

ــاَب ِقر   ــديٍق مُ َأص ــن َص ــا ِم ــرِاه  َيسَّ
  

ما بولم يبال  شعر بالغنىالّذي إذا مأل بطنه  ضعيف الهّمة الّصعلوك صفات يتحّدث الشّاعر عن

. والُمَيسِّر هو الّذي سهلت والدة ِإبله وغنمه ولم يعطب منهـا شـيء  . َوَراَءه من عياله وقرابته

                                           
    7-5: يلاللّ )1(
  654ص ،تفسير الجاللين :الّسيوطّيين الل الدِّين وَجالل الدِّلى، َجالمَح )2(
  10: يلاللّ )3(
  654ص ،نفسهالمصدر  )4(
  7: لقمان )5(
    5/295 ،)يسر(ماّدة  ,لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )6(
ـ : تحقيق, ننالمجتبى من الّس: حمن أحمد بن شعيبالّر دأبو عب, سائّيالنّ )7( مكتـب  : حلـب , 2ط, ةاح أبـو عـدّ  عبد الفتّ

            8/122, م1986, ةالمطبوعات اإلسالمّي
    8: األعلى )8(
  648ص ،تفسير الجاللين :ين الّسيوطّيالل الدِّين وَجالل الدِّلى، َجالمَح )9(
    1/38, حيح المختصرالجامع الّص: محّمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا, البخارّي )10(
   20: عبس )11(
  44ص, ديوانه :روة، ُعبن الَوردا )12(
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وَأْيَسَر الرَّجُل ِإيساراً وُيْسـراً ِإذا  . والسَِّعة كله السُُّهولةُ والغنى والثّراء, الُيْسُر والَمْيَسَرةُ والَمْيُسَرةُ

  .)1(جمع مياِسيُر, واإليسار المصدُر, فالُيْسر االسم, صار ذا غنى، فهو ُموِسَر

β¨: (ومن الُيْسرِ بمعنى الّسهولة قوله تعالى Î) y7 Ï9≡sŒ ’n?tã «!$# ×Å¡ o„()2( ؛ أي سهل ويسير

⎯: (بحانه وتعـالى وقوله س. ويسير وَهيِّن على الحيِّ القّيوم tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøg s† … ã& ©! ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν Í öΔr& 

#Z ô£ ç„()3(ومنه قولـه عـزَّ وجـلَّ   . ؛ أي ُيَيسِّر وُيَسهِّل وُيفْرِّج له َأْمره) :÷Åc£ o„ uρ þ’Í< “ ÌøΒ r&()4( ؛ أي

قولـه   وَأيضـاً . يطلب موسى عليه الّسالم من اهللا سبحانه وتعالى أن يسهل له ويوفقه ليبلغ َأْمره

∃t: (تعالى öθ|¡ sù Ü=y™$ ptä† $ \/$|¡ Ïm # ZÅ¡ o„()5(ًومنه كذلك قولـه عـزَّ وعـال   . ؛ أي ِحَساباً َسْهال :

)M≈tƒÌ≈pgø: $$sù # Zô£ ç„()6(ًوِقْيل هـي النّجـوم   , ؛ أي الّسفن تجري ُمَيسََّرة على َوْجه الماء جرياً َسْهال

فالرِّيـاح  , ْدنَى إلى اَألْعلَى ِإلى ما هو َأْعلَى  منهتجري ُيْسراً في َأفالكها ليكون ذلك ترقيا من اَأل

  . )7(والنّجوم فَْوق ذلك, فَْوقها السَّحاب

(ô‰s: (والُيْسر بمعنى اللِّين والّسهولة فُسِّـَر بـه قولـه جـلَّ ِذكْـُرهُ      s9uρ $tΡ ÷œ£ o„ tβ# u™öà) ø9$# 

Ìø. Ïe%# Ï9()8( .َّوأيضاً قوله عزَّ وجل) :$ yϑ ¯Ρ Î* sù çμ≈tΡ ö¡¡ o„ šÏΡ$ |¡ Î= Î/()9(    ؛ أي َسـهَّلْنَا القـرآن للحفـظ

  . بإنزاله بلغتك وهو اللّسان العربّي, للتّذكر هوهيْأنَا

                                           
   7/634 ،)يسر(ماّدة  ,تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )1(
   70: الحّج )2(
   4: القالطّ )3(
   26: طه )4(
   8: االنشقاق )5(
   3: ارياتالذّ )6(
   4/248, تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير )7(
       22 :القمر )8(
   97: مريم )9(
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(à≅: (كما في التّنزيـل العزيـز  , القول الميسور من الُيْسر؛ َأي الّسهل اللِّين sù öΝ çλ °; Zωöθs% 

#Y‘θÝ¡ øŠ ¨Β()1(ًوجـلَّ  وكذلك قوله عزَّ. ؛ َأي قوالً ليِّناً َسْهالً هيِّنا) :$ ¨Β r&uρ ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ Ÿ≅ ÏΗxåuρ $ [sÎ=≈|¹ 

… ã& s# sù ¹™!#t“ y_ 4©o_ ó¡ çtø: $# ( ãΑθà) uΖ y™uρ … çμ s9 ô⎯ÏΒ $ tΡ ÌøΒ r& #Zô£ ç„()2(؛ أي نَْأمره بما يعرفه وَيْسُهل عليه .  

 .)3(مَأي َحَسـُن نَقـلِ القَـوائِ   , فرٌس َحَسُن التَّْيُسور: قالوُي, الَيَسَرات هي القََواِئم الِخفاف

  ) الّرمل(               :)4(يصف فرساً ل الَمرَّار بن منقذوق والشَّاِهد الّدال على أنّه حسن السََّمن
  

ـــالَِّتهِ    ـــى ِع ـــاُه َعلَـ ــد َبلَْون  قَ
  

 )5(َوَعلَـــى التَّْيِســـير ِمنْـــُه والضُّـــُمْر  
  

  )الطّويل(              :   )6(ّيكما في قول َأبي َأسيدة الّدبير, ويسَّرت الغنم ِإذا كثر لبنها ونسلها

  )الطّويل(
  

 همـــا َســـيِّدان َيْزُعمـــانِ وِإنََّمـــا 
  

 َيُســـوَداِننا ِإْن أَيســـَرتْ غَنَماُهمـــا    
  

)                   الّرمل(                   :)8(قال طرفة بن العبد. )7(واَألْيسار هم القوم يجتمعون على المْيِسر  
  

ـــاَن ِإذا   ـــاُر لُقَمـ ـُُم َأْيســ ــ   وه

  

ــُزرْ    ــداَء الُجـ ــتَْوةُ َأْبـ ـــِت الشَّـ  َأغْلَـ
  

ومنـه قـولهم فـي     .؛ َأي صاحب قداح الَمْيَسرَأو ياِسر واَألْيساُر جمع َيَسر, فالَمْيِسُر هو الِقَماُر

القـوم  : واَأليسـار . النّاس بالقداح؛ يعني لقمان بن عاد، وكان أضرب )َأيسر من لقمان: (اَألمثال

                                           
   28: اِإلسراء )1(
   88: الكهف )2(
   6/155 ،)يسر(ماّدة  ,معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )3(
   1/284, شرح المفضَّليَّات: َأبو زكرّيا يحيى بن علي بن محّمد الشَّيبانّي, التِّبريزّي )4(
  .فهو ميسور؛ أي مصنوع سمين َيَسر فالن فرسه. السَّمنة: التَّيسير )5(
جامعـة   / والمطـابع  شر العلمّيالنّ: ياضالّر, ة واِإلسالمشعر قبيلة َأسد وَأخبارها في الجاهلّي: وفاء فهمي ,نديونّيالّس )6(

  609م، ص2000الملك سعود، 
   6/156 ،)يسر(ماّدة  ,معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )7(
, وزيـع شـر والتّ باعة والنّدار المعرفة للطّ: بيروت, 1ط, المصطاوّي نحمعبد الّر: اعتنى به, ديوانه: رفةط, ابن العبد) 8(

   54م، ص2003
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هم كأيسار لقمان للقوم يكون لهم شرف، قالوا هـم  : والعرب تقول. يجتمعون فيضربون بالقداح

  .)1(ثمانية

  الِقْبلَةُ وقَْبل والقُُبل: رابعاً

فهي . ُمبهمة إلى حّد ما وفي بعض اَألحوال) شَمال وِشمال وَجنُوب وَيِمْين(ِإّن الظّروف 

فما هو عن َيِمْيِنك قد يكون إلى الشِّـمال  , فهي نسبّية متغّيرة. ى ما يخّصصها َأو يعرفهابحاجة ِإل

اَألمر الّذي تـتحكم فيـه ِقْبلَتـك    , َأو إلى الشَّْرق َأو غير ذلك, وِإلى الَجنُوب فيما بعد, منك اآلن

ِخذَ من الكعبة المشرفة مكاناً لذلك ُأتّ, فالثّابت الجَِهة ال يحّدد بمتحرك كاإلنسان والشَّْمس. ووِْجَهتك

فما كان عن َيِمْين الواقف فيهـا َأو عـن   , نظراً لمكانتها العظيمة والمقّدسة, للتّعليم على الجَِهات

استناداً ِإلى العالقة بالشّقّ اَألْيَمن , وموضع الَيَمن الَجنُوب) الَيَمن(فهو , َيِمْيِنها عند شُُروق الشَّْمس

وهي جميعاً ذات عالقـة بـالَيِمْين وباليـد    , رِّْيح الطّيبة الّتي تْأتي بالمطرومهّب ال, وهو الَجنْب

ومهـّب  , وموضع شُْؤم وشَـمال ) شام(فهو , وما كان عن ِشمالها أو ِشمال الواقف فيها. الُيْمنَى

  . )2(الشَّمال الّتي تسفر السَّحاب وتْأتي بالبرد والغبار

ـ . تعتبر مكّة مركز الكرة األرضّية “ô‰s% 3: (الىقال تع ttΡ |== s) s? y7 Îγ ô_uρ ’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ( 

y7̈ΨuŠ Ïj9uθãΨn= sù \' s# ö7 Ï% $ yγ9|Êös? 4 ÉeΑuθsù y7 yγ ô_uρ tôÜ x© Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# tysø9$#()3( .  ففي الحديث الشّـريف

يضاً قـول  ، ومنه أ)4()ما بين الَمشْرِق والَمغْرِب ِقْبلَةٌ: (-صلى اهللا عليه وسلم–قول النّبّي محّمد 

. )5()ما بين الَمشْرِق والَمغْرِب ِقْبلَةٌ إذا تُُوجَِّه ِقَبَل الَبْيـتِ : (-رضي اهللا عنه  -ُعَمَر بن الخَطَّاب

وإنّما يصحُّ استعماله في نواحي المدينـة، وسـائر   . فليس معناه أّن ذلك في جميع آفاق األرض

                                           
  2/436م، 1988دار الفكر، : ، بيروتجمهرة اَألمثال: العسكري، أبو هالل) 1(
   125،126ص, نحو دراسات وأََبعاد لغوّية جديدة: يحيى, جبر )2(
  144: البقرة )3(
 1/323، المستدرك على الّصحيحين: النّيسابورّي، محّمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم )4(
دار إحيـاء التّـراث   : محّمد فؤاد عبد الباقي، مصـر : ، تحقيقمالك اإلمام موطأ :األصبحّي، أبو عبد اهللا مالك بن أنس )5(

  1/196العربّي، 

إذا َجَعلْتَ الَمغْرَِب عـن  ( 2/174ّ، الجامع الّصحيح سنن التّرمذي: وغّيالتّرمذّي، أبو عيسى محّمد بن عيسى الب: انظر -

  ).َيِميِنَك والَمشْرِقَ عن َيَسارَِك فما َبْينَُهَما ِقْبلَةٌ، إذا اْستَقَْبلْتَ الِقْبلَةَ
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ة الشِّمال، َألّن الِقْبلة في هذا اُألفق فيمـا بـين   اُألفق الُمغرِّب عن مكَّةَ الماِئل عن خطّها إلى جَِه

  .)1(َمشْرِق االستواء َوَمغْرِب الشّمس اَألْسفَل

، في غير هذا اُألفق مـن اَألرض،  -رضي اهللا عنه _ وقد َيصِّحُّ َأن ُيستعمل قول عمر 

ة إلى جهـة الشِّـمال   وذلك َأّن اُألفق الشَّرقّي المائل عن خط مكّ. ويكون التَّوجُّه والتّحديد مختلفاً

الّذي فيه َأرُض العراق ِقْبلَته فيما بين الَمشْرِق اَألْسفَل وَمغْرِب االستواء، واُألفق الشّرقّي المائـل  

عن خط مكّة إلى جَِهة الَجنُوب ِقْبلَتُه فيما بين الَمشْرِق اَألْعلَى وَمغْرِب االستواء، واُألفق الغَْربِّي 

جَِهة الَجنُوب ِقْبلَته فيما َبْين َمشْرِق االستواء وَمغْرِب الشَّْمس اَألْعلَـى،  المائل عن خط َمكَّةَ إلى 

واُألفق الُمحاذي لمكّةَ من جَِهة الَجنُوب ِقْبلَتُه فيما َبْين َمشْرِق الشَّْمس وَمغْرِبها اَألعلَيْين، واُألفـق  

لشَّْمس وَمغْرِبها اَألْسفَلَْين، فقد صارت هذه المحاذي لمكّةَ من جَِهة الشِّمال ِقْبلَتُه فيما َبْين َمشْرِق ا

وال . اآلفاق الّستّةُ يصحُّ أن ُيقال إّن ِقْبلَتها فيما بين الَمشْرِق والَمغْرِب، ولكـن التَّوجُّـه مختلـف   

  .)2(َيصحُّ َأن ُيقال ذلك في اُألفقين الباقيين

مبحث الثّالث مـن هـذا   وبعد أن تناولت الباحثة الجهات الثّابتة المطلقة، ستحاول في ال

الفصل دراسة ألفاظ الجهات النسبّية المرتبطة بغيرها، مستعينةً بشواهد مـن الـنّص القرآنـّي    

  .والشِّعر الجاهلّي

                                           
منشورات  :ملكة المغربّية، الم2حسن، طِعّزة : ، حقّقهاَألزمنة واَألنواء: ابن األجدابّي، أبو اسحاق إبراهيم بن إسماعيل )1(

  113م، ص2006وزارة اَألوقاف والشّؤون اإلسالمّية، 
   113ص ،مصدر نفسهال )2(
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  المبحث الثّالث

  ألفاظ الجَِهات النسبّية المرتبطة بغيرها

لقد . بغيرهاهذا نوٌع آخُر من الجَِهات يمكن َأن نطلق عليه اسم الجَِهات النسبّية المرتبطة 

َهـة  ومن ذلك أنّه قد تحّدد جِ, جَِهةعّبر العرب عن الجَِهة بَأساليب مختلفة تُغِْنْيهم عن ذكر اسم ال

  .أو تحّدد الجَِهة باالشتقاق من اسم المكان ِفْعالً, المكان بالنسبة لموقعه من مكان آخر

  تحديد جَِهة المكان بالنسبة لموقعه من مكان آخر: أّوالً

  َبْحرِي

طة من جميـع  وكان العرب يحّددون جَِهة المكان نسبة لموقعه من البحر، واألرض مح

تستخدم ِعنْد عرب حضرموت للّداللة على اتّجاه الشَّْرق، بينمـا  ) َبْحرِي(الجَِهات بالبحر، فكلمة 

لى يستخدمها عرب عسير للّداللة على الغَْرب، أما عرب الشَّمال اإلفريقّي فيستخدمونها للّداللة ع

جَِهة الشَّمال، كلٌّ يستخدم الكلمة للّداللة على الجَِهة الّتي يقع فيها البحر بالنسبة للمنطقـة الّتـي   

  .)1(يعيش فيها

ونالحظ في النّصوص التّراثّية وفي القرآن الكريم تعيين العالقـات الموقعّيـة النسـبّية    

وَأْعلَى وفَـْوق   ةتعني الغَْرب، والُعلُو والعاِلّي لفالسَّاِفلَة وَأْسفَل والغَْور والسَّاِح. بعالمات َأرضّية

Ν(قال تعالى . )2(تعني الشَّْرق ä.ρ â™!$ y_ ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï% öθsù ô⎯ÏΒ uρ Ÿ≅x ó™ r& öΝ ä3Ζ ÏΒ()3( .َكم أي مـن  ِقْومن ف

  .)4(الواِدي من ِقَبل الَمغْرِب بطنأي من منكم  َأْسفَلومن  ،قرِشْل الَمَبي من ِقالواِد َأْعلَى

  

                                           
  7م، ص1999، 1، نابلس، طاللّغة والحواس: جبر، يحيى )1(
ـ كمرجعّي -مالرق إلى الشّجاه الشّحول من اتّدراسة للتّ: القاضي، عبد اهللا بن حسين )2( وقيـت  التّ/ ة معاصـرة ة جغرافّي

  19العدد رة، مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنّو، -ة واآلثاروالكيفّي
   10: األحزاب )3(
، أويـل نزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّ  الكشّاف عن حقائق التّ: محمود بن عمر جار اهللا ، أبو القاسمالّزمخشرّي )4(

3/524   
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ــزَّ ــال ع ــلَّ وق Ν: (وج çFΡ r& Íο uρ ô‰ãèø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Ν èδuρ Íο uρ ô‰ãèø9$$Î/ 3“ uθóÁà) ø9$# Ü=ò2§9$# uρ 

Ÿ≅x ó™r& öΝ à6ΖÏΒ()1( .والقُْصـوى  , فالُعْدَوة الدُّنَْيا هي جاِنب الواِدي، والدُّنَْيا هي مّما يلي المدينة

كانوا في موضـع َأْسـفَل   , رهوالرَّكب َأْسفَل منكم يعني ركب أبي سفيان وغي. هي مّما يلي مكّة

  . )2(منهم إلى ساحل البحر فيه األمتعة

  تحديد الجَِهة باالشتقاق من اسم المكان: ثانّياً

فكانوا يشتقّون من اسم المكان ِفْعالً على , استخدم العرب في تعبيرهم عن الجَِهة االشتقاق

  .)3(ر اسم الجَِهةتُغِْني داللته عن ِذِك) َأفَْعَل َأو فَعََّل َأو فَاَعَل(وزن 

  َساَحَل

َوسـاَحل أبـو سـفيان    : (ففي حديث بـدر . )4(َساَحَل القوُم إذا َأتَوا السَّاِحَل وَأخذوا عليه

  .؛ أي َأتَى بهم ساِحَل َأو شَاِطئ البحر)5()بالعيرِ

Ïμ: (قـال تعـالى  . والسَّاِحل هو اَألرض الّتي تكون واقعـة علـى البحـر    É) ù= ã‹ù=sù Ο u‹ø9$# 

È≅Ïm$ ¡¡9$$Î/()6( وقال ُملََْيٌح بن الحكم .ئاِطالشّ إلىيه البحر ِقلُْي أي؛)الوافر(           :)7              (  

  

ــقٍ   ــاَض َعْم ــاَض رَِي ــِت الرِّي  تََربََّع
  

 َوَحْيـــثُ تََضـــجََّع الَهِطـــُل الَجـــُروُر  
  

ــى  ـــرِ َحتَّ ــَراقَ الَبْحــ ــاِحلَةً ِع  لقُُصـورُ َرفَـْعَن كََأنََّمـــا ُهـــــنَّ ا     ُمَس

                                           
   42: األنفال )1(
ـ كمرجعّي -مالرق إلى الشّجاه الشّحول من اتّللتّدراسة : القاضي، عبد اهللا بن حسين )2( وقيـت  التّ/ ة معاصـرة ة جغرافّي

  19العدد رة، مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنّو، -ة واآلثاروالكيفّي
   64ص ة والفلك،بيعّيالصطالحات البيئة الطّ اريخّيكون التّالتّ: جبر، يحيى )3(
  11/328 ،)سحل(ماّدة  ،لسان العرب: حّمد بن مكرمأبو الفضل جمال الّدين م ،ابن منظور )4(
ها مـن  تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّ: ، أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة اهللا بن عبد اهللاافعّيالشّ )5(

   23/435م، 1995دار الفكر، : ، بيروتين أبي سعيد عمر بن غرامة العمرّيالّد محّب: ، تحقيقاألمائل
    39: هط )6(
   3/1007، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )7(
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   . َأي نسير في اتّجاه ِعَراق البحر بمحاذاة السَّاِحل  

  أََْيَمَن

َيمََّن؛ أي : وِقْيل للُمتَّجِه َجنُوباً. )1(َيمََّن وأََْيَمَن إذا َأخَذَ ناِحَية الَيِمْين، والَمْيَمنَة بمعنى الَيَمن

أّن ِتهامة تكون دافئة فيه، والصَّيف حـاّر، إالَّ  إالِّ , فالشَِّتاء بارد في بالد العرب. اتََّجَه ِقَبل الَيَمن

وأمطار الشِّتاء تهطـل علـى ِشـمالها إلـى     , أّن المنطقة من الطّائف إلى عدن تكون معتدلة فيه

فَأهل مكّة يتّجهون للتّجارة فـي  , وأمطار الصَّيف تهطل على َجنُوبها إلى وسطها أيضاً, وسطها

اتّقاء للمطر َأو البرد أو الحـّر، وطلبـاً   , الصَّيف ِشماالً إلى الشَّاموفي , الشِّتاء َجنُوباً إلى الَيَمن

·É#≈n=ƒ\} C: (وبه فُسَِّر قوله جلَّ ِذكْـُرهُ . )2(للمحاصيل الّتي تنتجها تلك البالد ÷ƒtè% ∩⊇∪ öΝ Îγ Ï≈s9⎯ Î) 

s's# ômÍ‘ Ï™!$ tGÏe±9$# É# ø‹¢Á9$#uρ ∩⊄∪ (#ρ ß‰ç6÷èu‹ù=sù ¡> u‘ #x‹≈yδ ÏM ø t7 ø9$# ∩⊂∪ ü”Ï% ©! $# Ο ßγ yϑ yèôÛr& ⎯ÏiΒ 

8íθã_ Ν ßγ oΨtΒ#u™ uρ ô⎯ÏiΒ ¤∃ öθyz ∩⊆∪()3( .  

. نَّ هناك عالقة بين الَيِمْين واسم الَيَمن، والشِّمال واسم الشَّـام َأو الشَّـْأم  إويمكن القول 

سان َوْجهه وذلك بِتَْوجِْيه اإلن. والشَّام هي ِشمال المنطقة العربّية, فالَيَمُن هي َيِمْين المنطقة العربّية

  .)4(شَطْر الشَّْرق

ن هي كل َمفالَي. اممالها في الشَّوِش ,نَمن الكعبة في بالد الَيْيِمق يكون َيْرواجهة الشَُّم َدنْفِع

غيـر   علـى  على القياس ويمـانيّ  ّيِنَمَي: سبة إليهوالنّ ,رِْوالكعبة من بالد الغَ نِْيِمى َيلَما كان َع

  .)5(قياس

                                           
   595ص ،)يمن(ماّدة  ،ةمَعجم األلفاظ واألعالم القرآنّي: إبراهيم، محّمد إسماعيل )1(
   94، صة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: جبر، يحيى )2(
   4-1: قريش )3(
ـ كمرجعّي -مالرق إلى الشّجاه الشّحول من اتّدراسة للتّ: اهللا بن حسين القاضي، عبد )4( وقيـت  التّ/ ة معاصـرة ة جغرافّي

  19العدد رة، مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنّو، -ة واآلثاروالكيفّي
م، 1961، مّيالمكتـب اإلسـال  : ، دمشـق هى في شرح غاية المنتهىمطالب ُأولي النّ: يوطّي، مصطفى الّسحيبانّيالّر )5(

2/296   
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ـ كْوالِح انٍَمَي اُنَمْياإل( :وَكُبمن تَ ٌلبِقْوهو ُم –لى اهللا عليه وسلم ص –محّمد  بّيقال النّ  ةَُم

ـ اِنَمومن هذا يقال للكعبة َي ,نَِمالَي ضِْرأمن  ةُاَمَهوِت ,ةهاَمرض ِتَأن ة ِمفمكّ .)1()ةَياِنَمَي : فقـال , ةَي

يومئـذ   وهـو  هذا القول قال – صلى اهللا عليه وسلم – بّيالنّ َأّن :آخروفيه وجه  .انٍَمَي اإليماُن

أي هـو  , ة والمدينةوهو يريد مكّ ,نَملى ناحية الَيإ فَأشار ,نَمن الَيْينه وَبْيَب والمدينةُ ةُومكّ ،وكُببتَ

  . )2(ةَياِحالنّ همن هذ

وهو  .لى العروضإهامة فهو منطقة واسعة تمتد حدودها من ِت ,طويل عريض ن بلٌدَمالَي

ومـن   ,وب بحر الهنـد نُومن الَج ,األحمرأي البحر  ,بحر القلزمب ْرها من الغَرض واسعة يحّدَأ

لـى  إلى صنعاء وما قاربهـا  إوما سامتها ) تثليث( اءَرن من َوَمالَي فحّد .)3(ق البحر العربّيْرالشَّ

  .)4(جودهائم والنّيلي ذلك من التّ بين وماإلى عدن َأ ,حر وعمانحضرموت والشّ

ـ  ،مان ويبرينيأخذ من حدود ُع ,العرب خطن وباقي جزيرة َمن الَيْيويفصل َب ن ْيإلى ما َب

لى شعف عنز إ ،راةفي الّس ومنحدراً ،رشفإلى حدود الهجيرة وتثليث وكثبة وَج ،ن واليمامةَمالَي

قال له كرمل بالقرب مـن  لى جبل ُيإ ،إلى البحر م،إلى أم جحد ،هامةإلى ِت، الهْعَأ وشعف الجبل

  .)5(هامةن من بطن ِتَموالَي ن كنانةْيما َب وذلك حّد ,حمضة

. لكّل اسم مدلول عند العرب، فسبب تسمية الَيَمن َيَمناً اختلف اإلخبـاريون فـي تعليلـه   

وُسمَِّيت الَيَمن بذلك االسم ألّن الكَْعَبة مربََّعـةٌ  , فالَيَمن هو ما كاَن عن َيِمْينِ الِقْبلَِة من بالِد الغَْورِ

كَانت الَيَمُن عن َيِمينِ قَْوم كانت عن َيسارِ آخرِْين، وكذِلَك الجَِهـات   فال َيِمين لها وال َيَسار، فإذا

                                           
   4/1594، حيح المختصرالجامع الّص: البخاري، أبو عبد اهللا محّمد بن إسماعيل )1(
   13/465 ،)يمن(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )2(
وزارة : دمشـق  عبد القادر زكـار، : تحقيق ،صبح األعشى في صناعة اإلنشاء: س أحمد بن علي، أبو العباّالقلقشندّي )3(

   5/4م، 1981، قافةالثّ
   1/171، المفّصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم: علي، جواد )4(
   1/171، نفسهالمصدر   )5(
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ُسمِّي الَيَمن لُيْمِنـه والشَّـْأم   : وِقْيل. اَألْرَبع إالَّ َأْن ُيريَد بذِلَك من َيستَقْبل الرُّكن الَيَمانّي فإنّه َأجلَّها

  .)1(لشُْؤِمه

فقـال  , بن عابر نزل في موضـع الـَيَمن  ومنهم من علّل تسميتها بهذا االسم بَأّن يقطن 

وَأّن , ومنهم من ذكر َأّن سبب تسميتها َيَمناً نسبة إلى َيَمن بن قحطان. )2(تََيمَّن بنو يقطن: العرب

تفّرقت العـرب فمـن   : وِقْيل. )3(إنَّما سّميت بَِيَمن بن قيدار: وِقْيل. قحطان نفسه كان ُيسّمى بَيَمن

ـّاس كثروا بمكّة: وِقْيل. َمنتََياَمَن منهم ُسمِّيت الَي , فالتَأَمتْ بنو َيَمن إلى الَيَمن, فلم تحملهم, إّن الن

  .)4(وهي َأْيَمُن اَألرض فسّميت بذلك

ولدت كلمة الَيَمن الّتي توسـع مـدلولها فـي العصـور     ) يمنة) (يمنت(اَألرجح َأنّه من 

كلمـة عاّمـة   ) فيمنت(, قبل اإلسالملم تكن تعّد من الَيَمن , اإلسالمّية حتّى شملت َأرضين واسعة

. من باب المندب حتّى حضرموت, تشمل اَألرضين في القسم الَجنُوبِّي الغَْربِّي من جزيرة العرب

بـل هـي القسـم الَجنُـوبِّي مـن َأرض      : وِقْيل, الَجنُوب: في العربّيات الَجنُوبّية) يمنت(وتعني 

  .)5(حضرموت

، وهي منطقة صغيرة، وقد )يمنات) (يمنت(وبّية تسّمى فالَيَمن في النّصوص العربّية الَجنُ

، المعروف في الكتب اإلسالمّية بــ  )شمر يهرعش(ذكرت في نص يعود عهده ِإلى َأيام الَمِلك 

) َأبرهة(وعلى هذا التّرتيب وردت أيضاً في نص . في التّرتيب) حضرموت(، بعد )شمر يرعش(

  .)6(نائب النّجاشّي على الَيَمن

                                           
   18/598 ،)يمن(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )1(
   85م، ص1999مؤسسة شباب الجامعة، : ة، إسكندرّية قبل اإلسالمعربّيتاريخ شبه الجزيرة ال: سالم، عبد العزيز )2(
   5/4، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء: اس أحمد بن علي، أبو العّبالقلقشندّي )3(
   4/509 ،)يمن(ماّدة  ،معجم البلدان: ، شهاب الّدين أبو عبد اهللاياقوت الحموّي )4(
   2/531 بل اإلسالم،المفّصل في تاريخ العرب ق: علي، جواد )5(
   1/171, نفسه المصدر )6(
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ت من الُيْمن والخير، ِلَما َأودع اهللا فيها من البركة، ولذلك عرفت ِعنْد العـرب  ولعّل يمنا

كما عرفـت ِعنْـد   . )1(بالَيَمن الخضراء لكثرة مزارعها ونخيلها، وَأشجارها وثمارها وزروعها

. )2(اليونان ببالد العرب الّسعيدة لكثرة خيراتها ومحصوالتها الّزراعّية نتيجة لَألمطار الموسـمّية 

(ô‰s: (ولقد َأشار القرآن الكريم ِإلى ما كانت عليه بالد الَيَمن من حضارة وعمران، فيقول تعالى s9 

tβ%x. :* t7 |¡ Ï9 ’Îû öΝ Îγ ÏΨs3ó¡ tΒ ×π tƒ#u™ ( Èβ$ tG̈Ψy_ ⎯tã &⎦⎫ Ïϑ tƒ 5Α$ yϑ Ï©uρ()3(.  

ّن صفة الّسعيدة كانت محاولة لترجمة كلمة إ: حتّي في قوله ونرفض ما ذهب إليه فيليب

  .)4(َمن العربّية، ويقصد بها إلى اليد الُيْمنَى، فخلطت بكلمة الُيْمن، بضم الياء، ومعناها الّسعادةالَي

  .)4(الّسعادة

وَأْيَمـَن القـوُم   . وَأْيَمَن الرَُّجُل وَيمََّن وياَمَن ِإذا َأتى الَيَمن، وكذلك إذا َأخذ في سيره َيِميناً

  :)6(قال تِميم بن ُأَبـّي بـن ُمقبـل العـامريّ    . )5(عن َيِمْينَيَمَن وَيمََّن جاء . وَيمَّنُوا إذا َأتَُوا الَيَمَن

  )البسيط(                                                                                   
  

ــا   ــاً َيماِنينَ ــا َركَْب ــاُل بِنَ ــافَ الخََي  طَ
  

ــدِّينَا     ــْو تَُعـ ــَواٍد لـ ــى َعـ  وُدوَن لْيلَـ
  

   .َألّن الخََيال طََرقَه وهو يسير ناِحَيتَها فنسب نفسه إلى الَيَمن؛

لها؛ أي من ناِحَيـِة َيِميِنهـا   َهَب إلى َأْيَمن اإلبِلِ وَأشْموذَ. َونَظَر َأْيَمَن منه؛ أي عن َيِميِنِه  

  )               الكامل(                : )8(قال ثَْعلََبة بن ُصَعْير المازنّي). 7(وِشماِلها

  )               الكامل(

                                           
   4/509 ،)يمن(ماّدة  ,معجم البلدان: شهاب الّدين أبو عبد اهللا, ياقوت الحموّي )1(
   86ص, ة قبل اإلسالمتاريخ شبه الجزيرة العربّي: زعبد العزي, سالم )2(
   15: سبأ )3(
   53ص, م1953, القاهرة ,محّمد مبروك نافع: ترجمة, تاريخ العرب: فيليب, يحتّ )4(
   465-13/464 ،)يمن(ماّدة  ,لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )5(
  134ص ،ديوانه: بلقْابن ُم )6(
   18/601 ،)يمن(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى )7(
   1/481، شرح المفّضلّيات: ي بن محمَّد الشَّيبانّي، أبو زكرّيا يحيى بن علالتِّبريزّي )8(



 103

  

ــالً ــذَكََّرا ثَقَـ ــَدما فتَـ ــداً َبْعـ   َرِثيـ

  

ــاُء َيِمين    ــتْ ذُكَ ــاِفرِ  َألْقَ ــي ك ــا ف  )1(ه
  

ظلمته وسواده  هماوسّمي اللّيل كافراً لتغطية وستر. بإحدى جاِنَبْيَها إلى الَمِغيب وابتدأت أي مالت

  .ما لبسته

بـوُر الَيمانيـةُ   وقيل للشّعرى الع. تََيمََّن إذا تَنَسََّب إلى الَيَمن، وتَياَمَن إذا َأخذ ناحية الَيَمن

  )الّرجز(              : )3(قال رؤبة بن العجَّاج. )2(ولُسَهْيل الَيمانيُّ َألنَّهما ُيرَيان من ناِحَيِة الَيَمنِ

  )الّرجز(
  

ــنِ ــتُ اَألْيُم ــاِمنِ بي ــي الَي ــِك ف  َبْيتُ
  

  . أي َبْيتُك في الَيَمنِ

  :)5(ّقال المـرقم الّسدوسـي  . )4(ياِمٌن فُيِمَن فهو َمْيُموٌن، وَيَمنَُهم فهو. الُيْمُن ِخالف الشُّْؤم

  )مجزوء الكامل(                                                                            
  

 فـــــإذَا اَألشـــــاِئُم كاَأليـــــا
  

 ِمــــنِ، واَأليــــاِمُن كاَألشــــاِئمِ    
  

شَْأم الّذي يقع عـن ِشـمالك، ولكـن    فاَألْيَمن الّذي يقع عن َيِمْيِنك، واَأل. فاَألياِمُن ِخالفُ اَألشاِئم

  )البسيط(            : )6(وقال ُزهير بن َأبي ُسلَمى. الشّاعر هنا ال يرى فرقاً َبْين البارح والّسانح

  )البسيط(
  

 قَد نَكََّبـت مـاَء شَـرجٍ َعـن شَـماِئِلها     
  

ــُيُمنِ    ــا ال ــى َأْركاِنه ــلَْمى َعلَ ــوُّ َس  )7(َوَج
  

وبين َجوِّ الّذي لطيئ بَسلَْمى، فجعلَتْ ماء شَْرج عن ِشماِلها وَجـوِّ   أي َعَدلَتْ وأخذَتْ َبْين ماِء واٍد

)                  الطّويل(                    :)1(وقال ساعدة بن جؤية. َسلَْمى عن َيِمْيِنها

                                           
 .هو اللّيل: الكاِفر هنا     .اسم للشّمس: ذُكَاُء )1(
  18/602 ،)يمن(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى )2(
   3/1086، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )3(
  458/ 13 ،)يمن(ماّدة  ،لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )4(
 11/12، األغاني: ، أبو الفرجاألصفهانّي )5(
  196، صمختارات شعراء العرب: ابن الشَّجري، هبة اهللا بن علي أبو السَّعادات العلوّي )6(
 .واٍد: شَْرج )7(
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 َوِمنْـــُه َيَمـــانٍ ُمْســـتَِطلٌّ َوَجـــاِلٌس
  

 َصــبِيُرَها اًَعــْرضِ السَّــَراِة ُمكْفَهِــر  بِ  
  

  .وجالٌس َأي َأتى نَْجداً, ومن السَّحاب ما ينتسب للَيَمن

  َأشْأَََم 

وَأشَْأَم وشاَءَم إذا َأتَـى  . وتَشاَءَم الرَُّجل إذا َأخذ نَْحو ِشماله. تَشَاَءَمت إذا َأخَذتْ نَْحَو الشَّْأم

وشاِئْم بأصحابك خُذ بهم شْأَمةً أي ذاتَ الشِّـمالِ  . بمعنى انتسب إلى الشَّْأم وتَشََأَم الرَُّجُل. )2(الشَّْأَم

إذا نَشَـَأتْ َبْحرِيَّـةً ثـم    : (-صلى اهللا عليه وسـلم   –قال النّبّي محّمد . )3(َأو خُذْ بهم إلى الشَّْأمِ

ثّم َأخذت ناِحَية الشَّْأم فهـي  ؛ َأراد ابتدأت الّسحابة من ناِحَية البحر )4()تشاَءَمتْ فتلك َعْيٌن غَُدْيقَةٌ

  . َأمطر لها

يجوز أن يكون مأخوذاً مـن اليـد   : الشَّْأم بالٌد عن َمشَْأَمِة الِقْبلَِة، قيل في اشتقاقه وجهان

الشَّـام  : يجوز أن ال يهمز فُيقال: وِقْيل. الشُّْؤمى وهي الُيْسَرى، ويجوز َأن يكون فُْعلى من الشُّْؤم

. مة، ُسمِّيت بذلك لكثرة قُراها وتداني بعضها من بعض فَشُبِّهت بالشَّـامات يا هذا فيكون َجْمع شا

َألنَّ قَْوماً من بني كنعان بن حام خرجوا عند التّفريق فتشاءموا إليها َأو تياسروا، أي أخذوا : وِقْيل

لّصـالة  عليـه ا -ُسمِّيت الشَّام بسام بن نـوح  : وقال آخرون. ذات الشِّمال، فُسمِّيت بالشَّام لذلك

وذكر في بعض كُتب . ، وذلك َأنّه َأّول من نزلها فُجعلت الّسين شيناً لتغّير اللّفظ العجمّي-والّسالم

عليـه الّصـالة   -الفرس في قصة سنحاريب أّن بني إسرائيل تمزَّقت بعد موت سليمان بن داود 

تسـعة   ، فصار منهم سبطان ونصف سبط في بيت المقدس، فهم سـبط داود وانخـزل  -والّسالم

شامين وبها ُسمِّيت الشَّام، وهي بأرض فلسطين، وكان اسـم  : أسباط ونصف إلى مدينة يقال لها

ُسمَِّيتْ شاماً َألنَّها عن ِشـمال أو  : وِقْيل. الشَّام األّول ُسوَرى فاختصرت العرب من شامين الشَّام

                                                                                                                            
  3/1177، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسينالسُّكَّرِيِّ )1(
  2/69، هب ومعادن الجوهرمروج الذّ: ، أبو الحسن علي بن الحسينالمسعودّي )2(
   12/316 ،)شأم(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )3(
، محمود عمر االمباطّي: ، تحقيقكنز العمال في سنن األقوال واألفعال: ينلمنفي بن حسام الّدين علي ا، عالء الّدالهندّي )4(

  7/345م، 1998ة، دار الكتب العلمّي: ، بيروت1ط
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شامة لها وال َيِمْين، َألنّها مقصد مـن   ويرّد ياقوت َأّن هذا قوٌل فاسٌد، َألنَّ الِقْبلَة ال. َيسار الكعبة

  . )1(كل َوْجه، َيْمنَة لقوم وشاَمة آلخرين، ولكن األقوال المتقّدمة حسنةٌ جميعها

  )              الكامل(            :)2(ل َجوَّاس بن القَْعطَل الكلبّياق. الشَّْأُم تُذَكَُّر وتَُؤنَث
  

ــه   ــد ِنياطُ ــرِ الَبِعي ــن الحج ــتُْم م  جِْئ
  

ــاو   ــا وفَتاهـ ــْأُم تُنْكَـــُر، كَْهلُهـ  )3(الشَّـ
  

جئتم من الحجر أي الحجر الجنس، والمراد جئتم مـن المكـان الكثيـر    . جاءت الشَّْأُم هنا مؤنثة

  )الطّويل(       :)4(ذُؤيب الهذلّي ول أباقو. الحجر، والشَّْأم تُنْكر وتستغرب من لم يكونوا من َأهلها

  )الطّويل(
  

ــْأمِ ِصــرفاً ــراحِ الشَّ ــِذِه فََأطيــب ب   َوه

  

ــياُبها     ــَي ِشـ ــهباَء َوِهـ ــةُ َصـ  ُمَعتَّقَـ
  

  ) الّسريع(                     :                              )5(قال الشّاعرو
  

ــا ــرى ِمثْلَه ــلَْمى ال َي ــاُن َس ـــ َأْزم  أل
  

ــ   ــراقْ ـ ــي ع ــْأمٍ وال ف ــي شَ  رَّاؤون ف
  

َج إلى تَنِْكير الِعَراق، فجعل كـلَّ جـزٍء منـه    إنّما نكّره َألنَّه َجَعل كل جزٍء منه شَْأماً، كما اْحتَا

  . )6(ِعراقاً

قال امرؤ القيس مادحاً رهط المعلى رئيس بني تمـيم بـن   . قد جاء الشَّآُم لغة في الشَّْأم

  )  الوافر(                :       )7(ثعلبة الّذي َأجاره ومنعه من المنذر
  

ــى   ــى الُمَعلّ ــَراِق َعلَ ــُك الِع ــا َمِل  فََم
  

 تَـــــِدرٍ َوالَ َمِلـــــُك الشَّـــــآمِبُِمقْ  
  

                                           
  3/117 )شأم(ماّدة  ،معجم البلدان: ، شهاب الّدين أبو عبد اهللاياقوت الحموّي )1(
   458، ص شرح ديوان الحماسة: ، أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسنالمرزوقّي )2(
  .مسافته: ِنياطُه.     الحجاز: الحجر )3(
  1/54، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )4(
 1/145مكتبة المعارف، : بيروت ،الكامل في اللّغة واألدب: المبرد، أبو العّباس محّمد بن يزيد )5(
  16/379 ،)شأم(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: حّمد مرتضىم، بيدّيالّز )6(
 153، صديوانه: القيس، امرؤ )7(
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  : )1(قـال ربيعـة بـن مقـروم    . رجٌل شآمٍ، وامـرَأةٌ شـآِمَية  : ويقال. فجاءت الشَّام ممدودة هنا

  )الوافر(                                                                                       
  

 اً كـــالكَرِّ لمَّـــتْجـــفَـــآَض ُمَحْملَ 
  

 )2(تَــــُه شــــآِمَيةٌ َصــــنَاعُ   تَفاُو  
  

  

  )البسيط(                    :      )3(وقال المتلمِّس الضُّبعّي. شآِمَية هنا امرأة منسوبة إلى الشَّْأم

  )البسيط(

  ُأمِّـــي شَـــآِميَّةً إذْ ال ِعـــَراقَ لَنَـــا

  

ــوسُ    ــا شُـ ــَودُُّهُم إذ قَوُمنـ ــاً نَـ  قَومـ
  

ه، الّتي هي َهة الشّآمية، ويخاطب بذلك ناقتتلك الجِ رّبما يقصد الشّاعر بـ ُأمِّي هنا؛ َأي ُأقِْصدي

وقال ُأمّيـة   .رمز لعاطفة الشّاعر، فناقته تريد العراق، وهو يريد الشّام؛ ألنّه مطارد في العراق

  )الطّويل(                                                        :              )4(بن َأبي عائذا

  )الطّويل(
  

ــانٍ مُ  ــآمٍ َيَمـ ــتَهِّمٍ شـ ــٍد ُمتَـ  نْجِـ
  

ــهُِل   ــُو ُمْسـ ــاُزُه َوْهـ ــٍة َأْعَجـ  ِحَجازِيَّـ
  

الشَّام بال همزة والشَّْأم بهمزة والشَّآم بمّدة، هي سواء من حيث األصل اللّغـوّي، ومـن   

من بالد العرب، وعن ِشـمالها إذا مـا اسـتقبلت     الغربّي وموقع الشَّام إلى الشّمال. حيث الّداللة

َأفَْعـل   –فشَْأَمة جَِهة الشِّمال، واَألشَْأم الّذي يقع عن ِشماِلك، وهي الشُّْؤمى . قهاالشَّْمس لدى شُُرو

  . )5(والشَّآم فّعال منه، والشَّام بتخفيف الهمزة  –فُْعلَى 

  )مجزوء الكامل(            : )6(قال خثيم بن عدي. اَألشاِئُم نقيُض اَألَياِمنِ

                                           
   2/695، شرح المفّضلّيات: ، أبو زكرّيا يحيى بن علي بن محمَّد الشَّيبانّيالتِّبريزّي )1(
  .الحبل: الكَرِّ.       المفتول فتالً شديداً: الُمَحْملَج )2(
  92، ص -رواية األثرم وأبي عبيدة عن األصمعّي-ديوان شعره : لمتلمِّسالضُّبعّي، ا )3(
   2/533، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )4(
   121، ص ة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: جبر، يحيى )5(
   414، ص األزمنة واألمكنةكتاب : ، أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسنالمرزوقّي )6(
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 فـــــإذَا اَألشـــــاِئُم كاَأليـــــا
  

 َأليــــاِمُن كاَألشــــاِئمِ ِمــــنِ، وا  
  

  . كناية عن التباس الخير بالشَّرِّ والحقّ بالباطل

وَأشَْأَم الرَُّجُل والقوُم . والَمشَْأَمةُ بمعنى الَمْيَسَرة؛ َأي ِخالف الَمْيَمنَة. الشَّْأَمةُ ِخالفُ الَيْمنَِة

  )الكامل(          :                    )2(قال بِشُْر بُن أبي خازِمٍ.)1(إذا َأتوا الشَّْأَم َأو ذََهُبوا إليها
  

  َســِمَعتْ بِنَــا ِقيــَل الُوشَــاِة، فَأْصــَبَحتْ

  

ــَأمِ    ــيِط اَألشْ ــي الخَِل ــَك ف ــَرَمتْ ِحَبالَ  َص
  

  . اَألشَْأم ِمن الشُّْؤم، والمراد َأخذت ذات الشِّمال أي نَْحو الشَّام

لّتي ترجع إلى عهد الملك سليمان، تلك وورد ذكر مملكة الشَّْمَأل أو الشَّْأَمل في النّقوش ا

المملكة الّتي كانت تقع َبْين حلب ونصيبين، أي في شمال بالد الشَّامِ، وكانت هذه المملكة كثيـرة  

وقد ذهب بروكلمان . الحروب، بخاصة مع اآلشوريين، لذلك كانت في حلف دائم مع ممالك الشَّام

  .)3(ْؤم، نظراً لكثرة الحروب الّتي كانت تسّببهالعالقة بالشُّ) شأم( إلى أّن اسمها مشتقّ من 

وصفات الشَّام تجعله مشؤوماً، فأنحاء كثيرة من بالد الشَّام لم تكن معمورة حتّى العصر 

. ، والطّريق إليها مـن باديـة إلـى باديـة    )غوطة دمشق(اُألموّي، وليس في الشَّام إال غوطتها 

النّفوذ، فبادية الشَّام، فحرار حـوران عبـر    وطريقه عبر حرار شمال الجزيرة ثم عبر صحراء

كما َأّن البرد يْأتيهم من ِقَبِلـه والمطـر قليـل مـن     . الماء كثيرة الغبار قليلة المرعى ةبالد قليل

  .)4(ناِحَيِته

“z⎯≈ysö6ß™ ü: (ولكن الشَّام كثيرة الخيرات والّزروع والثّمار والّدليل قوله عزَّ وجـلَّ  Ï% ©! $# 

3“ u ó r& ⎯ Íν Ï‰ö7 yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$# ’n< Î) Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# $ |Áø% F{$# “ Ï%©! $# $ oΨø. t≈t/ 

                                           
  12/316 ،)شأم(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )1(
   178، ص ديوانه :، بشر بن أبي خازماألسدّي )2(
  122، صة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: جبر، يحيى )3(
  123، صنفسهالمصدر  )4(
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… çμ s9öθym()1( . صلى اهللا عليه وسلم  –وقول النّبّي محّمد–) :     اللهم َبارْك لَنَـا ِفـي شَـاِمنَا وفـي

إلى العريش وخّص بالقـدس مـن   باَرَك اُهللا في الشَّامِ من الفراِت : (وفي الحديث أيضاً. )2()َيَمِننَا

ويذكر يحيى عبد الرؤوف جبر َأّن المقصود هنا ليس كّل الشَّام، بـل  . )3()َأرض فَْحصِ إلى َرفَح

يخّص منطقة بيت المقدس وما يليها مما يقع َبْين غور اُألردن ورفح، فهي منطقة مقّدسة وفيـرة  

  .)4(الخيرات

  َعاِلي وَأْعلَى 

والعاِلَيةُ ما فَْوقَ َأْرضِ نجـٍد  . إذا َأتَى الحجاز، كَأْعَرقَ وَأتَْهَم وَأنَْجَد وَأْعلَى الرَُّجُل ىَعال

فعاِلَيةُ الِحجازِ َأْعالَها َبلَداً وَأشـَرفَُها  . إلى َأرضِ ِتهامة وإلى َوَراء مكّة، وهي الِحجاُز وما َواالَها

  )ويلالطّ(               :  )6(قال بشر بن َأبي خازم اَألسدّي. )5(موِضعاً

  )ويلالطّ(

ــٌر ــمَّ إالَّ ُمَحجِّــ ــةً ال َهــ  ُمَعاِلَيــ
  

ــى   ــّرةُ لَْيلَ ــا: وَح ــا َولُوُبه ــْهُل ِمنْه  )7(السَّ
  

والَعاِلَيـة اسـم     ،فعاليتُ إذا َأتَْيتَ الَعاِلَيةَ. مرتفعة تَقِْصُد َأرض الَعاِلَية المرأة بانت ُمَعالَية يريد أّن

  . لكّل ما كان من جَِهة نجد إلى ِتهامة

ّعال من حجز، بمعنى حال بين َأمرين، والمقصود الجبال الّتي يحتجـز بهـا   والحجاز ف

النّاس، ويلجؤون إليها ِعنْد الحاجة، وهي جبال المنطقة الغربّية من الجزيرة العربّية، وبه ُسـمِّي  

                                           
  1: اإلسراء )1(
   1/351، حيح المختصرالجامع الّص :ي، أبو عبد اهللا محّمد بن إسماعيلالبخار )2(
ها مـن  تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّ: ، أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة اهللا بن عبد اهللاافعّيالشّ )3(

   1/144، األمائل
  123، ص ة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: جبر، يحيى )4(
  19/694 ،)عال(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد مرتضى، بيدّيالّز )5(
  14، ص ديوانه :، بشر بن أبي خازماألسدّي )6(
 .الحرة: اللوب.      موضعان: ُمَحجِّر وَحّرةُ ليلى )7(
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  )طالبسي( :)2(قال َأْعشَى باِهلَة يرثي المنتشر. )1(الحجاز المعروف، ألنّه يحجز ما َبْين نجد وِتهامة

ــا  ــاٌء ُأنَبَُّؤه ــُل َأنب ــْن َع ــاَء ِم ــد ج   ق

  

ــخَرُ    ــا وال َسـ ــٌب منهـ ــى ال َعَجـ  إلـ
  

)                 البسيط(          :)3(وقالت الّدعجاء بنت وهب. َأي َأتاني خبٌر من َأْعلَى نَْجٍد، وهو مقتل منتشر

  )                      البسيط(

ــا    ــرُّ بَِه ــاٌن ال ُأَس ــي ِلس ــي َأتَتِْن  إنِّ
  

ــبٌ    ــُو ال َعَج ــْن َعلَ ــخَُر ِم ــا وال َس  ِمنه
  

. والُعلْوّي نسبة إلى َعاِلَية نجد. فُيْروى بضَّمِّ الواوِ وفَتِْحها وكَْسرِها، أي جاءني كالم ذّم من َأْعلَى

)                 الطّويل(                                   :     )4(قال الكَُميت بن معروف اَألسدّي

  )                      الطّويل(

ــْيَس  ــٌب لَ ــتْ غَرِي ــُهفَقَالَ ــامِ َأْهلُ   بِالشَّ

  

ــّل   ــبُ    َأَج ــاَك غَرِي ــوِيٍّ ُهن ــلُّ ُعلْ  كُ
  

  َأنَْجد 

 –قال اَألعشى يمدح النَّبيَّ محّمـد  . َأنَْجَد إذا خرج إلى بالد نجد، وَأنَْجَد الشَّيُء إذا ارتفََع

  )    لطّويلا(          :                                                   )5(-صلى اهللا عليه وسلم 

  )    لطّويلا(

ــُرهُ   ــَرْوَن، َوِذكْ ــا ال تَ ــَرى َم ــيٌّ َي  نَبِ
  

ــَدا      ــبِالِد وَأنَْج ــي ال ــرِي ِف ــاَر ِلَعْم  َأغَ
  

َأغَاَر سار إلى الغَْور وهو المنخفض من اَألرض، وَأنَجَد سار إلى الُمرتفَعات، َأي عال من غَورٍ 

فَأصل معنـى النّجـد هـو االعـتالء      ).6(وُمنْجِِدين َأي ارتقوا نَْجداً أو توّجهوا نَْحوه. إلى نجد

                                           
التّنبيه مع أوهام أبي علي  مع كتاب ذيل األمالي ويليهم كتاب –األمالي : القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عبدون )1(

: ، بيـروت 1الشّيخ صالح بن فتحي هلـل، ط : ، تحقيقمن تصنيف اإلمام أبي عبيد عبد اهللا البكرّي األندلسّي -في أماليه

   2/182م، 2001ة، المكتبة العصرّي
  88، ص اَألصمعّيات: اَألصمعّي، َأبو سعيد عبد الملك بن قَُريب بن عبد الملك )2(
 86ص ،-خطوة نحو معجم متكامل  –ة واإلسالم اعرات في الجاهلّيساء الشّمعجم النّ: بدا، عمهنّ )3(
  8/136، لب من أشعار العربمنتهى الطّ :ابن ميمون، محّمد بن المبارك بن محّمد )4(
 171ص, ديوان األعشى الكبير: ميمون, ابن قيس )5(
  5/392 ،)نجد(ة ماّد ,معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )6(
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  )  الطّويل(                 :                                       )1(قال علقمة الفحل. واالرتفاع

ــهِ   ــى دوَن َهمِّ ــلُّ الفَتَ ــُل القُ ــد َيعِق  َوقَ
  

ــدُ     ــالََّع َأنج ــّل طَ ــوال القُ ــانِ لَ ــد ك  َوقَ
  

لجبل من الجبال، فيكون صعب االرتقاء، ولـذلك قـالوا   فالنَّْجد سواء والهضبة، وقد ُيطلق على ا

فالشّاعر هنا يعزِّي نفسه إذا ِحْيل َبْينَه وَبـْيَن  . )2()طالّع َأنْجد: (عن الّرجل القادر على الّصعاب

  . غايته، وذلك بسبب فقره، بالرغم من أنّه شجاٌع يرتقي ويسمو دائماً إلى اَألعاِلي

وَصالَبتُها وما غَلُظَ منها وَأشَرفَ وارتَفََع واسـتَوى، وَجْمعهـا   النَّْجُد من اَألرض ِقفافُها 

ونَْجد في الكتب العربّية اسم لَألرض العريقة الّتـي َأعالهـا   . )3(َأنُْجٌد وَأنجاٌد وِنجاد ونُُجوٌد ونُُجٌد

, ا ولّى الِعراقنَْجد الّساِفلة وهي م: وقسمها العرب قسمين. وَأْسفَلها الِعراق والشَّام, ِتهامة والَيَمن

  .)4(ونَْجد العاِلَية وهي ما ولّى الحجاز وِتهامة

ونجٌد من بالد العرب ما كان فَْوق الَعاِلَية، والَعاِلَيةُ ما كان فَْوق . والنَّْجُد ما خالف الغَْور

أبو قال . )5(فما كان دون ذلك إلى أرض الِعراق فهو نَْجد, نَْجٍد إلى َأرض ِتهامة إلى ما َوَراء مكّة

  )البسيط(                    :                                                      )6(أبو ذَُؤيب

  )البسيط(

ــَرُبها   ــيِّ َمشْ ــوبِ السِّ ــٍة بُِجنُ ــي َعانَ   ِف

  

ــْوٌر   ــدُ , غَ ــا نُُج ــْن َماِئه ــَدُرها َع   وَمْص

  

  .ومصدرها وَرعيها في نَْجٍد, امةالمقصود َأنّها تَشرب من الغَْور بِِتَه  

  تَْهَمَأ

                                           
, شـر باعة والنّدار صادر للطّ: بيروت, 1ط, سعيد نسيب مكارم: ق عليه وقّدم لهشرحه وعلّ, ديوانه: علقمة, ابن عبدة )1(

  34م، ص1996
  160ص م،1987دار الفيحاء، : ، عّمان1ط ,ةبيعّية الطّمعجم ألفاظ الجغرافّي: يحيى عبد الرؤوف, جبر )2(
 3/413 ،)نجد(ماّدة  ,لسان العرب: ل جمال الّدين محّمد بن مكرم، أبو الفضابن منظور )3(
 5/245 ،)نجد(ماّدة  ,معجم البلدان: شهاب الّدين أبو عبد اهللا, ياقوت الحموّي )4(
  3/413 ،)نجد(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )5(
   1/56، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: ن بن الُحسينالسُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَس )6(
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وِتهامة هي األرض الواسعة الغائرة، وتطلق علمـاً علـى   . )1(َأتَْهَم الرَُّجُل إذا َأتى ِتهامة

فالتََّهُم هو الَحّر الشّديد . لحّرها ؛من مكّة إلى المخا ،البالد المحاذية لساِحل البحر األحمر الشَّْرِقّي

قال َسالمةُ بن .  )3(ِتهامة سمِّيت بالغَْوروالنخفاض أرض . ، وبذلك ُسمِّيت ِتهامة)2(وركوُد الرِّيح

  )الطّويل(                     :                                                        )4(َجنَْدل

ــوُمها    ــابِ  َوشُ ــيُس الرِّك ــَبلِّغُُهْم ِع  تُ
  

ــدٍّ    ــْي  َمَع ــرِقِ : فَرِيقَ ــامِ وُمْع ــن تََه  ِم
  

  . اق أو يكوُن بِه، وتََهام من نسب إلى ِتهامةالُمْعرِق الّذي يْأتي الِعر

  أْعَرقَ

َأنَجـْدنا  . )5(وَأْعَرق الرَُّجل، فهو ُمْعرِق إذا أخذ في بلد الِعراق. َأْعَرقَ القوم إذا أتوا الِعَراق     

  )  الطّويل(    : )7(قال الممّزق العبدّي. )6(وَأتَهْمنا وَأعَرقْنا وَأْعَمنَا من نَْجد وِتهامة والِعراق وُعمان

  )  الطّويل(
  

ــيهمُ    ــاً َعلَ ــْد ِخالف ــوا ُأنْجِ ــإن ُيتْهُِم  فَ
  

ــرِقِ    ــربِ َأْع ــتَْحِقبِي الَح ــوا ُمس  َوإْن ُيْعِمنُ
  

فالشّاعر بريء ومخالف لقومه . ُيتْهِم وُينْجِد وُيْعِمن وُيْعرِق أي يْأتي ِتهامة ونَْجداً وُعمان والِعَراق

  .لهم، وإن َأنَْجُدوا َأْعرِقومتباعد عنهم، إن أََتَهُموا َأنْجِد مخالف 

  َأغَْوَر َوغَوََّر 

   :)2(قال األعشـى . )1(غَاَر القوُم غَْوراً وغُُؤوراً وَأغَاُروا وغَوَُّروا وتَغَوَُّروا إذا أتَوا الغَْوَر

   :)2(األعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  )الطّويل(                                                                                      

                                           
   1/356 ،)تهم(ماّدة  ،معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )1(
  23، ص ةبيعّية الطّمعجم ألفاظ الجغرافّي: جبر، يحيى عبد الرؤوف )2(
 4/217 ،)تهم(ماّدة ، معجم البلدان: ، شهاب الّدين أبو عبد اهللاياقوت الحموّي )3(
دار الكتـب  : ، بيـروت 2فخر الـّدين قَبـاوة، ط  : محّمد بن الحسن األحول، تحقيق: ، صنعهديوانه: ابن جندل، سالمة )4(

  160م، ص 1987ة، العلمّي
  10/248 ،)عرق(ماّدة  لسان العرب،: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )5(
 3/311المخصص، : لي بن إسماعيل، أبو الحسن عاألندلسّي هبن سيدا )6(
   166، ص اَألصمعّيات: اَألصمعّي، َأبو سعيد عبد الملك بن قَُريب بن عبد الملك )7(
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ــيٌّ ــُرهُ  نَبِ ــَرْوَن، َوِذكْ ــا ال تَ ــَرى َم   َي

  

ــَدا      ــبِالِد وَأنَْج ــي ال ــرِي ِف ــاَر ِلَعْم  َأغَ
  

والنَّْجـد مرتَِفـٌع مـن    . الغَْور هو ِتَهاَمةُ وما يلي الَيَمنِ، وقد ُسمِّيت بذلك ألنَّها ِخـالفُ النَّْجـد  

ُألردن، واشـتقاق الغَـْور   وغَاَرت أي َأتت الغَْور، وهما غَْوَران غَْور ِتهامة وغَْور ا. )3(اَألرض

  )الطّويل(           :    )5(قال مالك بن نَُويرة اليربوعّي. )4(فعل من غاَر َيغُور

  ُيهلُّــوَن ُعمَّــاراً إذَا مــا تَغَــوَُّروا   

  

 والقَـــْوا قَُرْيشـــاً خَبَّروهـــا فََأنَْجـــُدوا  
  

  .ْجداًفَأنَْجُدوا َأي َأتوا نَ. تغوَّروا أي َأتوا الغَْور، وهو غَْور ِتهامة

وغاَر َيغُوُر غَْوراً َأي َأتَى . فَأغَاَر لغة بمعنى غاَر. غاُروا وَأغَاُروا إذا َأخذوا نَْحَو الغَْور

وغَاَر الماُء غَْوراً . والتَّغْوِيُر هو إتيان الغَْور. والغَْوُر ما انخفض من األرض. الغَْور، فهو غاِئٌر

. ، وخفوٌض في الشَّيء وانحطـاط وتطـامن  )6(فيهاوغُؤوراً وغَوََّر َأي ذهب في األرض وَسفَل 

 %ö≅è: (قال عـزَّ وجـلَّ  . )7(وغاَر الماُء غَْوراً، وغَاَرت عينُه غؤوراً. وغَْوُر كلِّ شيء هو قَْعُره

÷Λä⎢ ÷ƒu™u‘ r& ÷β Î) yxt6ô¹r& ö/ä.äτ !$tΒ #Y‘ öθxî()8( .   َأي لو َأراد اهللا تعالى َأن يجعل الماء غـاِئراً َأو ذاِهبـاً َأو

وقال َسّوار بـن  . اِئصاً في اَألرض إلى َأْسفَل، فيعجز النّاس عن طلبه، فسبحانه قادر على ذلكغ

)                 الوافر(                      :  )9(الُمَضرَّب

 َوإْن غَــــوَّْرَن هــــاجَِرةًً بِفَْيــــِف
  

ــدُّخَانِ     ــُع الـ ــَراَبها ِقطَـ ــَأنَّ َسـ  كَـ
  

  .يقصد بغوَّْرَن نََزلَْن اَألماكن والمناطق المنخفضة والهابطة من األرض للقيلولة

  َأْحَزَن 

                                                                                                                            
  5/33 ،)غور(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )1(
 171، صديوان األعشى الكبير: ابن قيس، ميمون )2(
  4/401 ،)غور(ماّدة  ،معجم مقاييس اللّغة: لحسين أحمد، أبو اابن فارس )3(
  43ص ة والفلك،بيعّيالصطالحات البيئة الطّ اريخّيكون التّالتّ: جبر، يحيى )4(
  192، صاَألصمعّيات: اَألصمعّي، َأبو سعيد عبد الملك بن قَُريب بن عبد الملك )5(
 5/34 ،)غور(ماّدة  ،ان العربلس: أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم ،ابن منظور )6(
 4/401 ،)غور(ماّدة  ،معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )7(
 30: لكالُم )8(
 242، صاَألصمعّيات: اَألصمعّي، َأبو سعيد عبد الملك بن قَُريب بن عبد الملك )9(
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والَحْزُن، بالفَتْحِ، ما غَلُظَ من اَألرضِ في اْرِتفَاعٍ، والجمـع  . َأْحَزَن أي صار في الَحْزنِ

. هو المكاُن الغليظ الخَِشُن الشّديد فالَحْزُن. ُحُزونِ، وَأوَُّل ُحُزونِ اَألرضِ ِقفافُها وجِبالُها وَرْضُمها

قال ُدَريد بن الصـّمة  . )1(وَأْحَزَن إذا َرِكَب الَحْزَن، كَأّن المنزَل َأْركََبهم الُحزونةَ حيث نَزلوا فيه

  )الطّويل(                 :                                          )2(يفاخر بقومه

ــالَ إذَا َأْح ــى الجِب ــوا تَغْشَ ــارِ َزنُ  جالُن
  

ـ     )3(ُر الُوُعـولِ القََراِهـبِ  فََزتْ فُـدْ تَْوكَما اْس
  

فالشّاعر يصف . َأْحَزنُوا أي صاروا في الَحْزنِ وهو ما غَلُظ من اَألرض وفيه ارتفاع عمَّا حوله

قومُه بَأنّهم يرتقون الجبال، في حين أّن غيرهم يركبون الُحُزوَن الّتي ال تتعّدى كونهـا هضـبة،   

  .عن الوصول إلى الجبالعاجزين 

  َأْسَهَل

فَأْسَهَل إذا َرِكَب . والسَّْهُل يدلُّ على لين وهو ِخالفُ الَحْزنِ. َأْسَهل أي َصاَر في السَّْهلِ 

  : )6(قال دريد بن الصّمة. )5(، والسَّْهل هو اَألرض المستوية، ولو لم تكن صالحة للّزراعة)4(السَّْهَل

  : )6(الصّمة

)                 الطّويل(                                                                              

ــيكم   ــهِْل عل ــل تُْس ــهلُوا للخَْي  وإن تُْس
  

ــوارِبِ     ــاضِ الضَّ ــِإيزاغِ الَمخَ ــنٍ ك  بطَْع
  

  )الوافر(             : )7(قال بشر بن أبي خازم اَألسدّيو. تُْسهِلُوا أي تَنْزِلُوا السَّْهَل من اَألرض

 فَلَمَّـــا َأْســـَهلَتْ ِمـــْن ِذي ُصـــَباحٍ
  

ــامُ     ــَداِفُع واإلكَـ ــا الَمـ ــاَل بَِهـ  وَسـ
  

  )الطّويل(                :             )1(وقال ُأمّية بن َأبي عائذ. َأْسَهلَت أي صارت إلى السَّْهلِ

  )الطّويل(

                                           
  18/138 ،)نحز(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد مرتضى، بيدّيالّز )1(
 38دار المعارف، ص: سول، القاهرةعَمر عبد الّر: ، تحقيقديوانه: ابن الصّمة، دريد )2(
  .جمع القَْرَهب، وهو من الثّيران الكبير الّضخم: القََراِهب.    جمع فاِدر، وهو الوعل الشّاب التّام: فُْدُر )3(
  3/110 ،)سهل(ة ماّد ،معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )4(
  87، صةبيعّية الطّمعجم ألفاظ الجغرافّي: جبر، يحيى عبد الرؤوف )5(
  38، صديوانه: ابن الصّمة، دريد )6(
  210، صديوانه: ، بشر بن أبي خازماألسدّي )7(
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 نَــاسٍ َأِعــزٍَّةفــإْن تُْمــسِ لَْيلَــى ِفــي ُأ
  

ــَهلُوا      ــاَد وَأْس ــاُدوا الجَِي ــَرمٍ قَ ــى كَ  إل
  

  )الوافر(                        :                                      )2(وقال ربيعة بن مقروم 

ــهِ  ــتْ عليـ ــَهالَ قَنََبـ ــا َأْسـ  إذا َمـ
  

 وفيـــه، َعلَـــى تََجاســـرِها، اطِّـــالَع  
  

   :)3(وقـال مالـك بـن حـريم الهمـدانيّ     . لِ مـن اَألرض فتسـبقه  َأْسَهال أي صاَرا إلى السَّْه

  )  الطّويل(                                                                                      

ــةً    ــالَْيَن قُنَّ ــم َع ــاباً ث ــَن ِهَض  طَلَْع
  

ــمّ     ــاً ث ــاَوزَن خَْيف ــا  وج ــَهلَن َبلقََع  َأْس
  

  . لجبل ثّم َأْسَهلَْن َبلقََعا بمعنى نََزلَْن السَّْهَل في اَألرض القفرأي َصَعْدَن َأْعلَى ا

، وتدّل على النَّاِحَيـة والجاِنـب   )َوْجه(لقد أوضح البحث مفهوم الجَِهة، وأنّها من أصل 

على الجَِهـات   وأوضح كيفّية االستدالل .ودالالته في اللّغة) َوْجه(وتتّبع تصاريف لفظ  والقَْصد،

  .ق والغَْرب والشَّمال والَجنُوب والُعلُو والسُّفل في الجاهلّية واإلسالمكالشَّْر

، وألفاظ الجهات النّسـبّية المرتبطـة بغيرهـا    درس البحث ألفاظ الجَِهات الثّابتة المطلقة

وأبرز التّطور التّاريخّي والّداللّي لها في المعاجم العربّية، مّدعماً بشواهد من الكتـاب العزيـز   

  .وتناول َألفاظ الجَِهات الثّابتة المطلقة وما يناظرها في اإلنسان. الجاهلّي والشِّعر

قد وردا في القرآن الكريم والشِّـعر  ) الغَْرب والشَّْرق(اتّضح من خالل البحث أّن لفظي 

  .قد غابتا فيهما) الشَّمال؛ بالفتح، والَجنُوب(الجاهلّي، في حين أّن لفظي 

كما ُعبَِّر عن . نّية تحديد الجَِهة باالشتقاق من اسم المكان ِفْعالًتبّين من هذه الّدراسة إمكا

  .الجَِهات بتحديدها بالنسبة لموقعها من مكان آخر، وباالستدالل عليها بالعالمات األرضّية

                                                                                                                            
  2/535، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )1(
  2/695، شرح المفّضلّيات: أبو زكرّيا يحيى بن علي بن محمَّد الشَّيبانّي، التِّبريزّي )2(
  66، صاَألصمعّيات: اَألصمعّي، َأبو سعيد عبد الملك بن قَُريب بن عبد الملك )3(
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أبرز البحث الّدالالت القديمة الُمهملة َأللفاظ الجَِهات، الّتي ساعدت علـى فهـم الـنَّص    

  . جاهلّيالقرآنّي، والشِّعر ال

وبعد أن حاولت الباحثة الوقوف على الجَِهات الثّابتة المطلقة والجَِهات النسبّية المرتبطـة  

بغيرها، ستتناول في الفصل الثّاني كيفّية تعبير العرب عن الجَِهات، سواء بالمفردة أو بالمركّـب  

  .أو ضمنّياً
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  الفصل الثّاني

  كيف َعبََّر العرب عن الجَِهة؟

  

  الجَِهات الّتي يتوّصل إليها بلفظ مفرد صريح: األّول المبحث

  الجَِهات الّتي يتوّصل إليها بالمركّب: المبحث الثّاني

  الجَِهات الّتي تحّدد باتّجاه حركة هبوب الرِّياح: المبحث الثّالث
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  المبحث األّول

  الجَِهات الّتي يتوّصل إليها بلفظ مفرد صريح

وستقوم . ساليب مختلفة تُغِْنيهم عن ذكر ألفاظ الجَِهات المعروفةَعبََّر العرب عن الجَِهة بأ

الباحثة بدراسة داللّية لأللفاظ المفردة الّتي دلّت على الجَِهات في الشِّعر الجاهلّي والقرآن الكريم، 

. وستحاول إظهار أثر الّصيغة في المعنى، وأّن للقرينة الّتي ترتبط باللّفظ دوراً في تحديد داللتـه 

د ُأشير لالتّجاهات في النّص القرآنّي والشِّعر الجاهلّي بلفظ مفرد صريح، ونَْعِني بذلك المفـرد  لق

  .الّذي هو ليس بجملة وال بشبه جملة

  السَّماُء

َسَما َيْسـُمو ُسـُمّواً   : للّداللة على معنى االرتفاع، نقول) سمو(ينصرف األصل اللّغوّي 

>n’: (قال عزَّ وجـلَّ . )1(ْعالُهبمعنى اْرتَفَع وَعال، وَسَما به أي أ Î) uρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# y# ø‹Ÿ2 ôM yèÏùâ‘()2( .

Ν§: (وقال عزَّ وَعال èO #“ uθtGó™$# ’n< Î) Ï™ !$yϑ ¡¡9$# £⎯ßγ1§θ|¡ sù()3(    ،؛ والمراد بالسَّـماء جَِهـات الُعلُـو

  .)4(والسَّماء في معنى الجنس

قـال  . )5(ي غالفها الغـازي والسَّماء معروفة، وهي القّبة الّزرقاء المحيطة باألرض، وه

ρ÷: (تعـــالى r& 5=ÍhŠ|Á x. z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÏμŠÏù ×M≈uΚ è= àß Ó‰ôãu‘ uρ ×−öt/uρ tβθè= yèøgs† ÷Λàι yèÎ6≈|¹r& þ’Îû Ν Íκ ÍΞ#sŒ#u™ 

z⎯ÏiΒ È, Ïã≡uθ¢Á9$# u‘ x‹ tn ÏNöθyϑ ø9$# 4 ª!$#uρ 8ÝŠ ÏtèΧ t⎦⎪ ÌÏ≈s3ø9$$ Î/()6(،    ًلقد ضرب سبحانه وتعـالى مـثال

منافقين، وهم قوم يظهر لهم الحقّ تارة، ويشكون تارة ُأخرى، فقلوبهم فـي حـال   لضرب من ال

                                           
 536/ 19، )سمو(، ماّدة تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى )1(
 18: الغاشية )2(
 29: البقرة )3(
 الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّأويـل،   : الّزمخشرّي، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر )4(

1/123  
  320، ص)سما(ماّدة معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية، : إبراهيم، محّمد إسماعيل )5(
 19: البقرة )6(
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، وقال بعضهم إنّه الّسحاب، واَألشـهر هـو   ، والصيِّب المطر)كصيِّب(شكّهم وكفرهم وترّددهم 

الّذي يصوب وينزل من جَِهة السَّماء في حال ظلمات، وهي الشّكوك والكفـر والنّفـاق،    المطر

  .)1(ج القلوب من الخوف، فإّن من شْأن المنافقين الخوف الشّديد والفزعورعد وهو ما يزع

فالسَّـماء الّتـي   . )2(والسَّماء كُلُّ ما َعالك فأظَلََّك، ومنه َسقْفُ كلِّ شيٍء، وكُلِّ َبْيٍت َسَماٌء

ـ . تُِظلُّ األرَض ُأنثى عند العرب ألنّها َجْمع َسماءٍة ـ  .)3(قْفَوإذا ذُكَِّرت السَّماء َعنوا به السَّ  لاق

“ô‰s% 3: (تعالى ttΡ |==s) s? y7 Îγ ô_uρ ’Îû Ï™!$yϑ صـلى اهللا عليـه   –لقد كان الّرسول محّمد . )4()9$#¡¡

تعالى وينظر في جهة السَّماء، آمـالً َأن يحّولـه    يهلَة البيت الحرام، فكان يدعو إليحّب ِقْب -وسلم

  . إلى ِقَبل الكعبة

وهي كّل ما عال وبدون تحديد، فكل مـا  . )5(فَْوق رؤوسناالسَّماء اسم لما عالنا أو ارتفع 

ندركه في الكون إلى أبعد الحدود هو َسماء، فالمعنى العام لها غير مقّيد بمسـافة معّينـة عـن    

ρ÷: (قال سبحانه وتعـالى . )6(األرض r& xÝÉ) ó¡ è@ u™!$ yϑ ¡¡9$# $ yϑ x. |Môϑ tãy— $uΖ øŠ n=tã $ ¸ |¡ Ï.()7( وردت ،

وقال عـزَّ  . طلبهم إنزال العقاب بهم من جهة السَّماء حتّى يصدقوا الّرسالةعلى لسان الكافرين و

(ô‰s: (وجلَّ s9uρ $uΖ ù= yèy_ ’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# %[`ρ ãç/()8(    ؛ والمراد أنّه تعالى خلق السَّـَماء فـي ارتفاعهـا

هـي  وزينها بما جعل في جَِهِتها من الكواكب الثّوابت والّسيارات، ومنهم من قـال إّن البـروج   

  . )9(منازل الشَّْمس والقمر، وِقْيل هي قصور فيها الحرس

                                           
 58-1/57 لقرآن العظيم،تفسير ا: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر )1(
 536/ 19، )سما(ماّدة تاج العروس من جواهر القاموس، : الّزبيدّي، محّمد مرتضى )2(
 398/ 14، )سما(ماّدة لسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )3(
  144: البقرة )4(
هضـة  مكتبـة النّ : محّمد جمال الّدين الفنـدّي، القـاهرة  : يم، ترجمة وتصدير وتقدسكّان الّسماوات: هانيالين، روبرت )5(

  5م، ص1959المصرّية، 
 173ص  نجم الشِّْعرى في القرآن الكريم،: الرَِّياحّي، باِسل )6(
 92: اإلسراء )7(
  16: الحجر )8(
  549/ 2 تفسير القرآن العظيم،: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر )9(
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في الشِّعر الجاهلّي للّداللة على الجَِهة كقـول ُأَميَّـة بـن أبـي     ) السَّماء(واستخدم لفظ 

)                 الطّويل(                             :     )1(الصَّلت

                                   )                                                                    الطّويل(

ــُه ــُه مــا رَأتْ َعــْيُن الَبِصــير، َوفَْوقَ  لَ
  

 َســَماُء اآللَــِه فَــْوقَ َســْبعِ َســماِئيا      
  

أي فَْوق ستّ َسماِئيا، والسَّماء السَّابعة هي الّتي فَْوق السِّتّ، وهي العرش، وهي المقصودة بَسماِء 

سَّماوات السَّبع َسماء، وهي أطباق األرضيين، وتُْجَمع َسماء على َسـماوات، وَسـماِئيا   فال. اإلله

     .جاءت على وزن فَعاِئل

  )                الوافر(        :  )2(في قول بشر بن َأبي خازم كذلك على الجَِهة) الّسماء(ودّل لفظ            

ــشٍ  ُأ ــاِت نَْع ــماء َبن ــي السَّ ــُب ف  راِق
  

 َوقَــْد داَرتْ كَمـــا عطــفَ الصِّـــوارُ    
  

َأنّه سهر ليلته يراقب بنات نعش في جَِهة السَّماء، إلى َأن تقلّبت ودارت في آخـر  : يقول الشّاعر

               )  الطّويل(     :)3(وكقول طفيل الغنوّي. اللّيل في جاِنب السَّماء، كانعطاف القطيع من بقر الوحش

                                                                                                     )  الطّويل(

ــا   ــَدتْ كَأنَّه ــاً ُأِعْي ــتْ َيْوَم  ِإذا خََرَج
  

ــبُ      ــَماِء تَقَلَّ ــي السَّ ــر ف ــفُ طَْي  َعَواِك
  

في شّدة ُأعيدت في ُأخرى، كأنَّها عواكف طير لزمت مكانها فـي   إذا خرجت يوماً: يقول الشّاعر

  .السَّماء فال تبرح

  السَّقفُ

من ذلـك السَّـقف َسـقْفُ    . على ارتفاعٍ في إطالل وانحناء) سقف(يدلُّ األصل اللّغوّي 

ـ  . )4(الَبْيِت؛ ألنّه عالٍ ُمطلٌّ قُوفٌ وَأْسـقُف  والسَّقفُ من البيت َأْعاله، مقابالً َألْرِضه، وَجْمُعـُه ُس

                                           
   88ص  شرح ديوانه،: ، ُأمّيةابن أبي الصَّلت )1(
 65، صديوانه: اَألسدّي، بشر بن َأبي خازم )2(
 60، ص-شرح األصمعّي–ديوانه : الغنوّي، طفيل )3(
 87/ 3، )سقف(، ماّدة معجم مقاييس اللّغة: ابن فارس، أبو الحسين أحمد )4(
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Iωöθs9uρ β :(قال تعـالى . )1(وُسقُفٌ r& tβθä3 tƒ â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡uρ $ oΨù=yèyf©9 ⎯yϑ Ï9 ãà õ3 tƒ Ç⎯≈uΗ÷q§9$$ Î/ 

öΝ Íκ ÌEθã‹ç6Ï9 $ Z à) ß™ ⎯ ÏiΒ 7π ÒÏù yl Í‘$ yètΒuρ $pκ ö n=tæ tβρ ãyγ ôà tƒ()2( ت كل واحد منهم َسـقْفاً  أي لجعلنا لبي"؛

، وهو )3(:جمع َسِقيٍف، وقد َسقَفَ البيتَ َيْسقَفُه َسقْفاً، والسَّماء َسقْفٌ على األرض وُسقُفاً ،من ِفّضة

$: (قـال عـزَّ وَعـال    .نا في الكون هو َسقْف أو َسَماءفكل ما َعال .وهو مجاٌز uΖ ù=yèy_uρ u™!$ yϑ ¡¡9$# 

$Z ø) y™ $Wßθà øt ¤Χ()4(وقـال سـبحانه   . ؛ أي أّن الغالف الجوي بالنسبة لألرض هو كالسَّقِْف للبيت

y‚sù ãΝ§: (وتعالى Íκ ön= tã ß# ø) ¡¡9$# ⎯ÏΒ óΟ Îγ Ï% öθsù()5(ًوقال عمرو بن كُلثـوم  . ؛ أي َجَعَل السَّماء َسقْفا

              :     )6(في وصف الخيل والجيش

  )                                                                                          البسيط(     

ــهِمْ  ــْوِق َأْرُؤِس ــْن فَ ــنابِكُُهْم ِم ــي س  تَْبن
  

 )7(َســـقْفاً كَواِكُبـــُه البِـــيُض الَمبـــاِتيُر  
  

  اَألْرُض 

: وكان حقّ الواحـدة منهـا أن ُيقـال    اَألْرض الّتي عليها النّاس، ُأنثى وهي اسم جنس،

>n’: (منه قولـه عـزَّ وجـلَّ   . )8(والَجْمع آراٌض وَأُروض وَأَرُضون .أرضة، ولكنهم لم يقولوا Î) uρ 

ÇÚö‘ F{$# y# ø‹ x. ôM ysÏÜ ß™()9(ومنه في الشِّـعر الجـاهلّي قـول   . ؛ أي كيف بسطت تَْحت أقدامنا 

                                           
  240، ص)سقف(ماّدة معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية، : إبراهيم، محّمد إسماعيل )1(
   33: الّزخرف )2(
  155/ 9، )سقف(، ماّدة لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )3(
  32: األنبياء )4(
 26: النّحل )5(
  41ص ديوانه،: ابن كلثوم، عمرو )6(
  .الشَّديد القطع: المباتير.      السُّيوف: البِيُض.      طرف الحافر: سنابكهم )7(
 111/ 7، )َأرض(ماّدة لسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )8(
  20: الغاشية )9(
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  ) الوافر(                                                :          )1(معاوية بن مالك العامرّي

ــومٍ    ــَأرضِ قَ ــحاُب ب ــَزَل السَّ  ِإذا نَ
  

ــابا    ــانوا ِغَضــ ــاُه وِإْن كــ  َرَعْينَــ
  

 ونـزول . لقد عّينت األرض هنا في إضافتها إلى قوم، والنّزول إنّما يكون من َأْعلَى إلى َأْسـفَل 

الّسحاب هنا مجاز عالقته محلّية، إذ ُأطلق المحل وأراد الحال فيه، وهو الماء الّذي يحـّل فـي   

والمراد إذا نزل المطر . ورعاية السَّحاب مجاز عالقته سببّية، ألّن المطر سبب للنّبات. الّسحاب

           :)2(َبـة السَّـلميّ  ومنه قول خُفَاف بـن نُدْ . بَأرض قومٍ رعينا النّبات والعشب الّذي سببه السَّحاب

)                   الطّويل(                                                                                    

 إذا مــا اْســتََحمَّت َأْرُضــُه ِمــن َســماِئِه
  

 )3(َجرى، َوهـَو َمـْوُدوٌع َوواِعـُد َمْصـَدقِ      
  

، ال ُيضـرب وال ُيزجـر   ق َأعاِليه، جرى في دعةَر؛ أي َأْسفَله من َعحصانال رإذا ابتلت حواف

  . شَّيءفي بلوغ ال اًويكون صادق

  الدََّرُج

َدَرَج الّصبّي إذا مشى مشية الّصاعد في : للّداللة على الجَِهة، نقول) َدَرَج(استخدم اللّفظ 

الدََّرج أي السِّلم، واالستدراج هو االستصعاد أو االستنزال درجة بعد درجة من سفل إلى علـو،  

ات، وعكسـها الدََّركَـة وهـي    أو بالعكس، والدَّرجة هي المرتبة والمنزلة والطبقة، والجمع درج

: قال عـزَّ وَعـال  . )5(وَدَرجاتُ الجنّة منازُل َأْرفَُع من َمنازَِل. )4(المنزلة السُّفْلَى، وجمعها َدَركَات

)yì sùu‘ uρ öΝ ä3 ŸÒ÷èt/ s−öθsù <Ù ÷èt/ ;M≈y_u‘ yŠ()6( .وقال عمرو ابن أْسود الكلبّي)الطّويل(          :)1                 (

                                                                              )                         الطّويل(

                                           
  214ص  اَألصمعّيات، :األصمعّي، أبو سعيد عبد الملك بن قَُريب بن عبد الملك 1)(
  24، ص نفسهالمصدر  )2(
  .في كّل شيءالّصادق : َمصَدق.     من الّدعة، وهي السكون: َموُدوع )3(
 171، ص)درج(ماّدة  معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية،: إبراهيم، محّمد إسماعيل )4(
  266/ 2، )درج(، ماّدة لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )5(
  165: األنعام )6(
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 إذا كــاَن َأمــٌر ذو ِحفــاظ رَأيتنــا   
  

ــي    ــو ونرتق ــِد نعل ــاِت المج ــى درج  عل
  

  

                                                                                                                            
  133/ 1م، 1999، دار الفكر العربّي: ، بيروت1ط موسوعة شعراء العرب،: شامّي، يحي )1(
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  الدََّرُك

والـدََّرُك  . عن الجَِهة، فالدَّْرُك والدََّرُك َأقَْصى قَْعر الشَّـيء ) َدَرَك(ُعبَِّر باألصل اللّغوّي 

والـدََّرك  . والدََّرُك اَألْسفَل في جهنّم هو َأقَْصى قَْعرها، والَجْمع أْدَراك. َأْسفَل كّل شيء ذي ُعْمق

فالدََّرك منازل َأهل النّار، وذلـك َأّن الجنّـة درجـاتٌ، والنّـار     . )1(إلى َأْسفَل والدََّرج إلى فَْوق

β¨: (قال تعالى. )2(َدَركَات Î) t⎦⎫É) Ï≈oΨçRùQ $# ’Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅x ó™ F{$# z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9$#()3(   ؛ المراد َأْسـفَل قعـر

)                 المنسرح(          :   )4(وقال النّابغة الجعدّي. للنّار، وهي منازلهم الّتي ُيْدرِكونها وَيلَْحقُون بها

ــدَّ ــاِفريَن فــي ال ـــُأطــَرُح بِالكَ  َرك ال
  

ـــا    ــا ربِّ َأصــطلي الضَّرم ـــفَلِ َي  َأسـ
  

  .  فالدََّرك َأْسفَل منازل جهنّم وقَْعرها

  ُالسِّراط

 %tΑ$s: (قال تعـالى . )5(السِّراطُ هو الطَّريق والسَّبيل الواضح، والصِّراط لغة في السِّراط

#x‹≈yδ îÞ≡uÅÀ ¥’n? tã íΟŠ É) tGó¡ ãΒ()6( الواضـح الهـادي الّـذي ال     ، الصِّراط المستقيم هو الطَّريـق

وقـال عـزَّ   . )7(اعوجاج فيه؛ والمراد طريق َعلَيَّ استقامته بالبيان والبرهان والتّوفيق والهدايـة 

öΝ: (وَعال èδρ ß‰÷δ$$ sù 4’n< Î) ÅÞ≡u ÅÀ ËΛ⎧ Åspg ø:$#()8(؛ أي اإلرشاد والّداللة لطريق جهنّم .  

                                           
  422/ 10، )درك(ماّدة لسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )1(
 2/269، )درك(ماّدة ، ةمعجم مقاييس اللّغ: ابن فارس، أبو الحسين أحمد )2(
 145: النّساء )3(
 105م، ص1994دار الكتب العلمّية، : ، بيروت1ط ،-عصره، حياته، شعره–النّابغة الجعدّي : بسبح، أحمد حسن )4(
  313/ 7، )سرط(ماّدة لسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )5(
  41: الحجر )6(
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عّباس بـن  : تحقيق تفسير القرآن،: الّسمعانّي، أبو المظفر منصور بن محّمد بن عبد الجّبار )7(

  3/140م، 1997دار الوطن، : لّرياض، ا1غنيم، ط
  23: الّصافات )8(
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  ُاَألّم

⎫⎦Iωuρ t: (قال تعـالى . )1(إذا قََصَده َأمَُّه َيُؤمُّه َأّماً. اَألمُّ هو القَْصد ÏiΒ!#u™ |M øŠt7 ø9$# tΠ#tptø: $#()2( ،

tΠ#t ptø: وَيمَّْمتُـه، بتسـهيل   . ، آمِّين جمع آمٍّ، يؤمُّون بيتَ اهللا أي يقصدونه، فاآلمُّ هو القاِصـدُ )2()#$

ــْدته :                )3(قـــــال الُمثقّـــــب الَعبـــــِدّي. الهمـــــزة؛ بمعنـــــى قََصـــ

  )                                                    الوافر(

ــاً   ــت َوجهـ ــا َأدري إذا َيمَّمـ  َومـ
  

 ُأريـــُد الخَيـــَر َأيُُّهمـــا َيلينـــي     
  

يتساءل الشّاعر إذا اتّجه أو قصد أمراً أو ناِحَية أو جَِهة يريد الخير، أيُّهما يحصل عليـه ويلقـاه   

)                 مجزوء البسيط(            :    )4(وقال ُأمّية بن أبي الصَّلْت. الخير َأم الشَّّر؟

 قـــومي إيـــاُد لَـــْو آنَُّهـــْم َأَمـــُم
  

ــاُموا فَتُ َوأ   ــْو َأقـ ــلَـ ــنََّعْمْهـ  )5(َزُل الـ
  

لهم معي، ولـو ُهزلـت   قومي إياد لو آنّهم قريب لقصدتهم ولطلبتهم، وأحببتُ نزو: يقول الشّاعر

)                 الكامل(             :                      )6(وقال ُزَهيُر بن أبي ُسلمى. النََّعم

 َوتََيمََّمــتُ ُعــْرَض الفَــالِة كََأنَّهــا   
  

ــدِ      ــَحابِ اَألقَْه ــعِ السَّ ــن ِقطَ ــرَّاُء ِم  غَ
  

  . اقة ناِحَية وجاِنب الفَالة، كأنّها سحابة بيضاء في سرعتهاالمراد قصدت النّ

  الدُُّبُر

الدُُّبُر والدُّْبُر نقيُض القُُبل، وُدُبر كُلِّ شيء عقُبه وُمـؤخُّره وخَلْفُـه وظَْهـُره، وَجْمعهـا     

%ôN£‰s: (تعالى قال .)1(َأْدباٌر uρ … çμ |ÁŠ Ïϑ s% ⎯ ÏΒ 9ç/ßŠ()2( . حرف الجر)بِعـيض معنـاه التَّ  هنا )ِمْن، 

                                           
  22/ 12، )أمم(ماّدة لسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )1(
 2: المائدة )2(
  2/278، المنتخب في محاسن أشعار العرب: ، أبو منصورالثّعالبي 3) (
   77، صشرح ديوانه: ابن أبي الصَّلت، ُأمّية )4(
  .القريب: اَألَمُم.     َحّي من َمْعد: إياد )5(
  275، صديوانه: ابن أبي ُسلمى، زهير )6(
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فالمرأة أمسكت بقميص يوُسـف مـن   . الظَّْهر وهي على جَِهة معّينة دّل )ُدُبر(واالسم المجرور 

. )3(وهي في إثره لترّده إليها، فشقّت قميصه طوالً من خَلِْفه فسقط عنـه  ٌبذاه ٌبَوَرائه وهو هار

ــال و ــزَّ وَعـ ــال عـ ⎪⎦øŒÎ) ’®ûuθtGtƒ t: (قـ Ï% ©!$# (#ρ ãx Ÿ2   èπ s3 Í×̄≈n=yϑ ø9$# šχθç/ÎôØo„ öΝ ßγ yδθã_ãρ 

öΝ èδt≈t/÷Šr&uρ()4(،    ،لقد كان المشركون إذا َأقَْبلُوا بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالّسـيف

فوجـوههم  . )5(وإذا ولّوا ضربوا َأْدَباَرهم، فال جرم أن قابلهم اهللا بمثله في وقت نـزع الـّروح  

  ) الّرمل(                  :   )6(َأوس بن حجروقال . قُّدامهم، وَأدبارهم وظهورهم خَلْفهم

 َيْحِمـــُل الـــوِْرَد َعلَـــى َأْدبـــارِِهْم
  

ــدْ    ــْيِف َجلَــ ــا َأْدَرَك بِالسَّــ  )7(كُلَّمــ
  

  الظَّْهُر

والظَّْهُر من اإلنسان من لَُدن ُمؤِخر الكاهل إلى َأْدنَى . الظَّْهُر من كّل شيء خالفُ البطنِ

$: (قـال تعـالى  . )8(العجز ِعنْد آخـره  ¨Β r&uρ ô⎯tΒ u’ÎAρ é& … çμ t7≈tGÏ. u™!#u‘ uρ ⎯ Íν Ìôγ sß()9( .  ؤوقـال امـر 

ــيس    :)10(القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)                 الطّويل(                                                                                      

ــي   ــَراَب َونُْمُرق ــي َوالِق ــَأنِّي َورِْدف  ك
  

 َعلــى ظَْهــرِ َعْيــرٍ َوارِِد الخَبِــَراتِ     
  

                                                                                                                            
 383/ 6، )دبر(ماّدة تاج العروس من جواهر القاموس، : الّزبيدّي، محّمد مرتضى )1(
 25: يوُسف )2(
  2/492 تفسير القرآن العظيم،: ، أبو الفداء إسماعيل بن عمرابن كثير )3(
  50: لاألنفا )4(
دار الكتب العلمّية، : ، بيروت1، طالتّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: الشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر التّميمّي الّرازّي )5(

 142/ 15م، 2000
 19، صديوانه: ابن حجر، أوس )6(
 .اسم فرس فضالة بن كلدة: الوِْرد )7(
 520/ 4 ،)ظهر(ماّدة  لسان العرب،: مكرم، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن ابن منظور )8(
 10: االنشقاق )9(
  85ص  ديوانه،: القيس، امرؤ )10(
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أنا والّراكب خَلْفي وغمدي ووسادتي على ظَْهرِ حمار وحشي كأنّنا واردين علـى  : يقول الشّاعر

  .قاع يحبس الماء وُينبت السدر

$: (أما قوله عزَّ وجلَّ yϑ sù (# þθãè≈sÜ ó™$# β r& çνρ ãyγ ôà tƒ()1( ؛ أي ما قَدُروا أن يصعدوا فَْوقه أو

yl: (وكذلك منه قوله عزَّ وَعال. َيْعلُوا عليه الرتفاعه Í‘$yètΒ uρ $ pκö n=tæ tβρ ã yγ ôà tƒ()2(؛ أي َيْعلُون.  

  هةجب

   على جَِهة بعينها، الَجْبَهةُ هي َمْوِضُع السُُّجود مـن الَوْجـِه ُيْسـتَْعملُ   ) الَجْبَهة(دّل لفظ 

$: (قال سـبحانه وتعـالى  . )3(في اإلنْسان وغيرِِه، أو ُمْستََوى ما بيَن الحاجَِبين إلى النَّاِصيَِّة pκ š‰r'̄≈tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖtΒ#u™ ¨β Î) #ZÏWŸ2 š∅ÏiΒ Í‘$t6ômF{$# Èβ$t7 ÷δ”9$#uρ tβθè=ä. ù'u‹s9 tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$̈Ψ9$# È≅ ÏÜ≈t6ø9$$ Î/ 

šχρ ‘‰ ÝÁtƒuρ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ «!$# 3 š⎥⎪ Ï% ©!$# uρ šχρ ã”É∴ õ3tƒ |=yδ©%!$# sπ ÒÏ ø9$#uρ Ÿωuρ $pκ tΞθà) ÏΖ ãƒ ’Îû 

È≅‹Î6y™ «!$# Ν èδ÷Åe³ t7 sù A># x‹ yèÎ/ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊆∪ tΠöθtƒ 4‘ yϑ øtä† $yγ øŠ n= tæ ’Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ζ yγ y_ 2”uθõ3 çGsù $ pκ Í5 

öΝ ßγ èδ$t6Å_ öΝ åκ æ5θãΖ ã_uρ öΝ èδâ‘θßγ àß uρ ( #x‹≈yδ $ tΒ öΝ è? ÷” t∴ Ÿ2 ö/ä3 Å¡ àΡ L{ (#θè%ρ ä‹ sù $ tΒ ÷Λä⎢Ζ ä. 

šχρ â“ ÏΨõ3 s? ∩⊂∈∪()4(  ؛ والمراد أّن الّذين يكنزون األموال من ذهب وفضة وال يخرجون حـقّ اهللا

وخّص هذه اَألعضـاء  . منها سيحّمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جَِباُهُهم وُجنُوُبُهم وظُُهوُرُهم

نّها الظّاهرة لشرفها، فإنّها المشتملة على األعضاء الّرئيسّية الّتي هي الّدماغ والقلب والكبد، أو أل

)                 الطّويل(     : )1(وقال الُحطيئة. )5(ُأصول الجَِهات اَألربع الّتي هي مقاديم البدن ومآخيره وجنباه

  )                                                                                        الطّويل(

                                           
 97: الكهف )1(
 33: الّزخرف )2(
 19/27 ،)جبه(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىبيدّيالّز )3(
  35-34: التّوبة )4(
أنوار التّنزيـل وأسـرار التّأويـل المسـّمى تفسـير      : بن عمر الشّيرازّي ، ناصر الّدين أبو الخير عبد اهللاّيالبيضاو )5(

 3/143دار الفكر، : ، بيروتالبيضاوّي
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 َأَحلُّوا ِحيـاَض الَمـْوِت فَـْوقَ جِبـاِههِم    
  

ــْن   ــاَن النَّواصــي ِم ــوابِِق َمك ــوِه السَّ  ُوج
  

  التَّقاُبل والُمقابلة

$: (قال تعالى. التّقاُبل ضّد التّدابر، ويكون ذلك بأن يكون القبالن متواجهان ºΡ≡uθ÷z Î) 4’n?tã 

9‘ ãß™ t⎦, Î# Î7≈s) tG•Β()2( وقال عزَّ وَعـال ،) :4’n?tã 9‘ ç ß  7π tΡθàÊöθ̈Β ∩⊇∈∪ t⎦⎫Ï↔ Å3 −G•Β $ pκ ön= tæ š⎥⎫ Î= Î7≈s) tGãΒ 

‘n?tã 9’4: (، وقال عزَّ وجلَّ)3()∪∌⊆∩ ç ß  t⎦, Î# Î7≈s) tG•Β()4( ؛ المراد أنّهم كائنون على ُسُررٍ متكئين عليها

ُمتقابلين هنا دلّت علـى  . )5(ُمتقابِِلين، ال يستدبر أحٌد أحداً، وال يرى أحداً من السَّابقين غيره فَْوقه

  . ا صاحبهجَِهة معّينة، فبعضهم ُيقَابل بعضاً وال ينظر أحدهم إلى قف

                                                                                                                            
 103، ص ديوانه: الُحطيئة )1(
 47: الحجر )2(
 16-15: الواقعة )3(
 44: الّصافات )4(
  29/130؛ مفاتيح الغيبالتّفسير الكبير أو : الشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر التّميمّي الّرازّي )5(
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  المبحث الثّاني

  الجَِهات الّتي يتوّصل إليها بالمركّب

    الجار والمجرور  : َأوَّالً

لقد َعبََّر العرب عن الجَِهات بالجار والمجرور، ومن المعروف أّن االسم ُيجّر إذا سـبقه  

عل أو فالجار والمجرور يدّل على معنى فرعي يتّمم نقصان المعنى الّذي يدّل عليه الف. حرف جر

، وقد تعنـي  )من، وإلى، وعلى، وفي، والباء: (ومن حروف الجر الّتي تفيد التَّوجُّه. )1(ما يشبهه

. لتفيـد الُعلُـو  ) على(وتستخدم . في بعض األساليب ابتداء الغاية المكانّية وانتهاءها) من، وإلى(

  .قد تستخدم للّداللة على الجَِهة) -الّتي بمعنى في –في، والباء (وكذلك 

  من: داللة حرف الجر

واسـتُخدم  استخدمت حروف الجر مع االسم المجرور الّذي يتبعها للّداللة على الجَِهـة،  

u™!%ỳ(: لجَِهة، كما في قوله عزَّ وَعالواالسم المجرور للتّعبير عن ا) من(حرف الجر  uρ Ν ä3 Î/ z⎯ ÏiΒ 

Íρ ô‰t7 ø9$#()2(وجـلَّ  وكذلك قوله عزَّ. ؛ أي جاء بكم من جَِهة الباِدَية) :ô⎯ÏΒ uρ ß] ø‹ym |M ô_tyz ÉeΑuθsù 

y7yγ ô_uρ t ôÜx© Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$#()3( .َحْيثُ عبارة عن مكان ُمْبَهم ُيشَْرُح بالجملة الّتي َبْعَده)4( ،

ودلّت اآلية على جَِهة معّينة؛ فالمقصود في جميع البلدان ومن أي مكان أو بلد خرجـت للّسـفر   

  .اهللا تعالى في الصَّالة باستقبال َأشَْرف الجَِهات المسجد الحرامعليك التَّوجُّه إلى 

: للّداللة على الجَِهة، كما جاء في الكتاب الكريم) ِمْن َأطَْراِفَها(واستُخدم الجار والمجرور 

)Ÿξsùr& šχ ÷ρ ttƒ $ ¯Ρ r& ’ÎAù'tΡ š⇓ ö‘ F{$# $ yγ ÝÁà)ΨtΡ ô⎯ÏΒ !$yγ Ïù# tôÛ r&()5(   ؛ يعني أفال ينظر أهـل مكّـة

                                           
  362م، ص1972هضة العربّية للطّباعة والنّشر، دار النّ: بيروت التّطبيق النّحوّي،: الّراجحّي، عبده )1(
 100: يوُسف )2(
 149: البقرة )3(
 137صمعجم مفردات ألفاظ القرآن، : الّراغب األصفهانّي، الحسين بن محّمد )4(
 44: األنبياء )5(
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–يرون أنا نْأخذ ونفتح األرض بالظّهور عليها، وننقص نواِحيها وجواِنبها مّما َحْول مكّة لمحّمد ف

يعني نقبض أرواح َأشْراف أهل مكّـة  : ، فنفتحها أرضاً بعد أرض؟ وِقْيل-صلى اهللا عليه وسلم

يارها، هو موت فقهائها وذهاب خ: هو ظهور المسلمين على المشركين، وِقْيل: ، وِقْيلاورؤسائه

فطرف الشّيء هو منتهاه أو النّاِحَية أو الجاِنب، والَجْمـع  . )1(يعني الّسبي والقَِتل والخراب: وِقْيل

  .)2(َأطْراف

سـبحانه   وُعبِّر بالجار والمجرور كذلك في التّنزيل العزيز عن الجَِهة، كما فـي قولـه  

$tΑ: (وتعالى s% Éb> u‘ ó=yδ ’Í< ⎯ ÏΒ šΡ à$ ©! Zπ −ƒÍh‘ èŒ ºπ t7 Íh‹sÛ()3( ؛ أي أعطنا من ِعنِْدك ذُرِّيَّة طَيَِّبة أي

إّن شبه الجملة من الجار والمجرور دّل على جَِهة معّينة، فلـُدن ظـرف مكـاني    . ولداً  صالحاً

⎯ š”ÏŠθçΡ: (ومنه قولـه عـزَّ وَعـال   . )4(، إال أنّه َأقَْرب مكاناً من ِعنْد وَأخّص)ِعنْد(بمنزلة  ÏΒ 

Ã™ ÏÜ≈x© ÏŠ#uθø9$# Ç⎯yϑ ÷ƒF{$#()5( ،)أي  من الجاِنب اَألْيَمن للواِدي أو النّهـر مـن جَِهـة    ) ِمن شاِطئ

  . في مسيره -عليه السَّالم-ُموسى 

من المسجد (لتفيد التَّوجُّه أو البتداء الغاية المكانّية مع االسم المجرور ) من(واستخدمت 

“z⎯≈ysö6ß™ ü( :، كما في قوله عزَّ وجـلَّ )الحرام Ï% ©! $# 3“ uó  r& ⎯ Íν Ï‰ö7 yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# 

ÏΘ# tysø9$# ’n< Î) Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9$# $ |Áø% F{$#()6( ودّل حرف الجر ،)الّذي اسـتخدم النتهـاء الغايـة    ) إلى

على الجَِهة؛ والمراد أنّه سبحانه وتعالى أسـرى  ) إلى المسجد األقصى(المكانّية واالسم المجرور 

من مسجد مكّة المحيط بالكعبـة إلـى بيـت     -الة والسَّالمعليه الصَّ–المالئكة ليالً بعبده محّمد 

                                           
محمـود مطرجـّي،   : ، تحقيقتفسير الّسمرقندّي المسّمى بحر العلوم: أبو اللّيث نصر بن محّمد بن أحمد الّسمرقندّي، )1(

  2/427دار الفكر، : بيروت
  310ص  ،)طرف(ماّدة  ،معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية: إبراهيم، محّمد إسماعيل )2(
 38: آل عمران )3(
 472ص  ،)لدن(ماّدة  ،مصدر نفسهال )4(
 30: قصصال )5(
  1: اإلسراء )6(
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: ومنه قوله تعـالى . )1(المقدس في إيلياء، وِقْيل له اَألقَْصى ِلُبْعِد المسافة َبْينَه وَبْيَن المسجد الحرام

)u™!%ỳ uρ ×≅ã_u‘ ô⎯ ÏiΒ $ |Áø% r& Ïπ uΖƒÏ‰yϑ ø9$# 4©të ó¡ o„()2( الجار والمجرور ،)دّل علـى  ) من َأقَْصى الَمِدْينَِة

الجَِهة، والمقصود أّن هذا الرَُّجل قد خالف الطَّريق، فسلك طريقاً َأقَْرب من طريق الّذين بعثـوا  

  .)3(-عليه السَّالم–َوَراءه فسبق إلى موسى 

وُعبِّر في الشِّعر الجاهلّي عن الجَِهة بالجار والمجرور، كما في قول أبي اَألسود الّدؤلّي   

  ) الوافر(                                      :)4(طع عن العمل وطلب الّرزقمعاتباً ابنه وقد انق

  ) الوافر(

 حمن تجـــريفـــِإنَّ مقـــاِدر الـــرَّ
  

ــَأرزاِق الرِّ   ــَماء بـ ــَن السَّـ ــال ِمـ  جـ
  

ِمـَن  (الشّاعر ُيْؤِمن بَأّن القضاء والقدر من السَّماء ِمن ِعنِْده سبحانه وتعالى، فالجار والمجـرور  

  . جَِهة دّل على) السََّماِء

للتّعبير عن الجَِهة في قول عمرو بن معـدي  ) ِمْن لَُدن(تُخدم كذلك الجار والمجرور واْس

)                  الوافر(                                     ):5(كرب الّزبيدّي  يصف صبره وجلده في الحرب

ــدي   ــاَن عن ــُدْن كنع ــن لَ ــيفٌ م  وس
  

 ِد عـــاِدتُخُيِّـــَر نَْصـــلُُه مـــن عهـــ  
  

  )            الخفيف(               :       )6(وقول عمرو أيضاً. أي أّن هذا السَّيف من ِعنْد جد الكنعانيين

ـــ ــُدنِ الـل ــْن لَ ــاموسِ ِم ــا بالنّ  جاءن
  

 ـــِه وكَــاَن اَألمــيَن فيــه الُمعانــا      
  

ك األنصارّي في الّرد وكذلك قول كعب بن مال. من ِعنِْده سبحانه -عليه السَّالم-أي جاء بجبريل 

)                 الطّويل(                   :          )1(على هبيرة بن أبي وهب في يوم ُأحد

                                           
  2/166، كتاب التّسهيل لعلوم التّنزيل: الكلبّي، محّمد بن أحمد بن محّمد الغرناطّي )1(
 20: القصص )2(
 3/395 تفسير القرآن العظيم،: ، أبو الفداء إسماعيل بن عمرابن كثير )3(
ر دا: ، بيروت1ط أو إرشاد اَألريب إلى معرفة اَألديب،معجم اُألدباء : الحموّي، أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الّرومّي )4(

  3/437م، 1991الكتب العلمّية، 
 111، صشعره: الّزبيدّي، عمر بن معدي كرب )5(
  168، ص نفسهالمصدر  )6(
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 تــدلَّى عليــه الــّروُح مــن عنــد رّبــه
  

 ينــزَُّل مــن جــوِّ السَّــّماء ويرفــعُ      
  

بأنّه الّرسول الموحى إليه، والّذي يْأتيه الّروح  -ليه وسلمصلى اهللا ع–يمدح الشّاعر النّبّي محّمد 

  .اَألمين بخبر السَّماء من ِعنِْد رّبه

  إلى: داللة حرف الجر

ليدّل على الجَِهة، كما في قولـه  ) الَجَبل(واالسم المجرور ) إلى(لقد استُخدم حرف الجر 

Ç⎯Å3≈s9uρ öÝàΡ: (عزَّ وجلَّ $# ’n< Î) È≅ t6yfø9$# Èβ Î* sù §s) tGó™ $# … çμ tΡ$ x6tΒ t∃ öθ|¡ sù ©Í_1ts?()2(  ؛ أي انظر يـا

: موسى إلى جَِهة الجبل فهو أكبر منك وَأشّد خلقاً، وهذا الجبل أعظم جبـل بمـدين ُيقـال لـه    

)                 الطّويل(                 :  )4(، كما في قول طرفة بن العبد)في(موقع ) إلى(وقد تقع ). 3(َزبِير

ــي   ــُع تُالِقن ــيُّ الَجمي ــِق الَح  وِإْن َيلْتَ
  

ــمَّدِ    ــرِيِف الُمَص ــِت الشَّ ــى ِذْرَوِة الَبي  )5(ِإل
  

والمراد إن اجتمع الحّي لالفتخـار تالقنـي َأنتمـي    . ، في ذروة البيت)في(هنا بمعنى ) ِإلى(فـ 

  . وَأعتزي إلى َأْعلَى الشَّرف

  على: داللة حرف الجر

 öθs9uρ: (واالسم المجرور بعده على الجَِهة، كما في قوله تعالى) على(لقد دّل حرف الجر 

ä‹ Åz#xσ ãƒ ª!$# }̈ $ ¨Ψ9$# $ yϑ Î/ (#θç7 |¡ Ÿ2 $tΒ š‚ts? 4’n?tã $ yδÌôγ sß ⎯ ÏΒ 7π −/!#yŠ ⎯Å6≈s9uρ öΝ èδã½jz xσ ãƒ 

#’n< Î) 9≅y_r& ‘ wΚ |¡ •Β ( #sŒÎ* sù u™!$ y_ öΝ ßγ è=y_r&  χ Î* sù ©!$# tβ%x. ⎯ Íν ÏŠ$ t6ÏèÎ/ #MÅÁ t/()6( ُ؛ المراد لو ُيَؤاِخذ

اهللا النّاس بما اقترفوا من معاصيهم، ما تََرك على ظَْهرِ األرض من دابَّة؛ أي َألهلك جميع دواب 

                                                                                                                            
  4/54، هايةالبداية والنّ: القرشّي، أبو الغداء إسماعيل بن عمر بن كثير )1(
 143: األعراف )2(
 2/246، مصدر نفسهال )3(
 32، صديوانه: ابن العبد، طرفة )4(
  .من الَصمَّد، وهو القصد: الُمَصمَّد )5(
 45: فاطر )6(
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الّتي دلّت على االستعالء الحقيقي وما ُأضيف إليهـا  ) على(فـ . )1(األرض تبعاً إلهالك بني آدم

  . حمال معنى الجَِهة

: على جَِهة معّينة، كما جاء في التّنزيل العزيز) لى ُوُجوِههِمع(ولقد دّل الجار والمجرور 

)öΝ èδçà³ øt wΥuρ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# 4’n? tã öΝ Îγ Ïδθã_ãρ()2(  ؛ أي تسحبهم المالئكة يوم القيامة على وجـوههم

$!: (، وكذلك قوله عزَّ وجلَّ)3(وتحشرهم إلى النّار £ϑ n= sù β r& u™!%ỳ çÏ± t6ø9$# çμ9s) ø9r& 4’n?tã Ïμ Îγ ô_uρ()4( ؛

  . أي طرح القميص على َوْجه َأبيه فرجع  بصيراً

لإلشارة إلى جَِهة معّينة، كما فـي قولـه عـزَّ    ) على َأْعقابِنا(واستُخدم الجار والمجرور 

ŠtçΡ–: (وَعال uρ #’n?tã $ oΨÎ/$s) ôãr&()5( ؛ والمقصود نرّد على َأْعقابِنا راجعين إلى الشّرك والكفر، بعد َأن

يقال لكّل من َأْعَرض عن الحقّ إلى الباطل َأنّـه رجـع إلـى    . ذنا اهللا منه، وهدانا لإلسالمَأن َأنق

خَلْف، وَرجَِع على َعقَْبْيِه، ورجع القهقرى، والّسبب فيه َأّن اَألصل في اإلنسان هو الجهل، ثم إذا 

ϑ£⎯: (وكذلك قوله سبحانه وتعـالى . )6(ترقّى وتكامل حصل له العلم ÏΒ Ü=Î=s)Ζ tƒ 4’n? tã Ïμ ø‹t7 É) tã()7( ؛

Ïμ ø‹t7 É) tã()7( بل يرتـّد عـن    -صلى اهللا عليه وسلم–؛ أي مّمن ال يتوجَّه حيث توجَّه النّبّي محّمد

الجـار والمجـرور   . )8(دينه، وال يتبعه، وال يطيعه، ويرجع القهقرى، ويصير كافراً بعد إيمانه

  .يهدّل على جَِهة معّينة، رجع َوَراءه، وانقلب عن ما كان عل) على َعِقَبْيِه(

  

                                           
، وعيون األقاويل فـي وجـوه التّأويـل    لالكشّاف عن حقائق التّنزي: الّزمخشرّي، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر )1(

2/628 
 97: اإلسراء )2(
  3/69 تفسير القرآن العظيم،: مر، أبو الفداء إسماعيل بن عابن كثير )3(
 96: يوُسف )4(
 71: األنعام )5(
  13/25 التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،: الشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر التّميمّي الّرازّي )6(
 143: البقرة )7(
 9/19المصدر نفسه،  )8(
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Ν§: (داالً على الجَِهة في الكتاب العزيز) على آثارِِهم(ولقد جاء الجار والمجرور  èO $ uΖøŠ ¤ s% 

#’n?tã Ν ÏδÌ≈rO#u™()1( . اتّبعه وتعقّب آثاره بعد أن مضى؛ والمراد أنّه سـبحانه وتعـالى   " قَفّاه"معنى

، فَأرسله بعـدهم  -عليه السَّالم -َأرسل اَألنبياء بعضهم َبْعَد بعض، إلى َأن انتهى إلى أيام عيسى

 (øŒÎ: (دّل على جهة فـي قولـه سـبحانه وتعـالى    ) عليهم(والجار والمجرور . )2(وآتاه اإلنجيل

öΝ ä3 ø? u™!%ỳ ×ŠθãΖã_ $ uΖ ù=y™ ö‘ r'sù öΝ Íκ ö n=tã $ \t†Í‘ #YŠθãΖã_uρ()3(  ؛ أي سلطنا على ُجنُود الكفّار رِْيح الّصـبا

  . ا في اتّجاههم، وَأجريناه)4(من المالئكة اًوجنود

وَعبَّر الشُّعراء الجاهليون بشبه الجملة المكونة من الجار والمجرور عن الجَِهة، كما فـي  

)                 الطّويل(              :                        )5(قول زهير بن أبي ُسلمى يمدح هرم بن سنان

               )                                                                  الطّويل(

ــي ُجَماِل ــيري ورِْحلَت ــِق َس ــْم ُيْب ــٍة لَ  ّي
  

 )6(ِدرِهــا ِمــْن نَيِّهــا غَيــَر َمْحِفــعلــى ظَْه  
  

  : )7(ليدّل على جَِهة الُعلُو، ومنه َأيضاً قول الُحطيئة مادحـاً ) على ظَْهرِها(جاء الجار والمجرور 

)                   الخفيف(                                                                                    

ــي وِإْدال  ــرِيُس نَّصـ ــكَِت الَعنْتَـ  شَـ
  

ــالِ     ــدَّ الِحب ــا َوشَ ــى ظَْهرِه ــي َعل  )8(ج
  

  )الطّويل(                   :                                             )9(وقول امرئ القيس

  )الطّويل(

                                           
 27: الحديد )1(
  29/213 ،التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،: مّي الّرازّيالشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر التّمي )2(
  9: األحزاب )3(
، وعيون األقاويل فـي وجـوه التّأويـل    لالكشّاف عن حقائق التّنزي: الّزمخشرّي، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر )4(

3/534  
  22، صديوانه :ابن أبي ُسلمى، زهير )5(
 .أصل الّسنام: َمْحِفد.     الشّحم: النّّي.     لقهاتشبه الجمل في نظم خ: ُجمالّية )6(
  122، صديوانه: الُحطيئة )7(
  .كثيرة اللحم الشّديدة الصلبة: الَعنْتَرِيُس )8(
  38، ص ديوانه: القيس، امرؤ )9(
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ــا  ــرُّ َوراَءن ــي تَُج ــا َأمش ــتُ بِه  خََرْج
  

ــلِ     ــْرٍط ُمَرحَّ ــَل ِم ــا ذَْي ــى َأثََرْين  )1(عل
  

َأخرجتها من خـدرها  : على الجَِهة؛ أي َوَراءنا، يقول الشّاعر) على أََثََرْينا(دّل الجار والمجرور 

  .وهي تمشي وتجّر على َأثرنا مرطها لتزيل آثار َأقدامنا

  في: رداللة حرف الج

y7: (على جَِهة، كما في قولـه عـزَّ وَعـال   ) في البحر(لقد دّل الجار والمجرور  ù=à ø9$#uρ 

“ Ìøg rB ’Îû Ìóst7 ø9$# Íν Í öΔr'Î/()2(ومـن اآليـات    .؛ َأي تسير الّسفن في البحر بتسخيره وَأمره سبحانه

#: (الكريمة الّتي دّل فيها الجار والمجرور علـى الجَِهـة قولـه عـزَّ وجـلَّ      sŒÎ* sù (#θç7 Å2u‘ ’Îû 

Å7 ù= à ø9$#()3( . مكّة ذهب فاراً منها، وركـب فـي    -صلى اهللا عليه وسلم–لّما فتح الّرسول محّمد

لقد . )4(يا قوم َأخلصوا لرّبكم الدُّعاء: البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم الّسفينة، فقال َأهلها

…: (منه قولـه سـبحانه  و. ، فالمراد على الفلك)على(موقع ) في(لقد وقع حرف الجر  çμ ”™ß‰tƒ ’Îû 

É>#u —I9$#()5(؛ َأي يدفنها وهي حّية في التُّراب، كما كانوا يفعلون في الجاهلّية .  

‘{: (، كما في قوله تعـالى )على(إلى ) في(وقد يتغّير معنى حرف الجر من  Éδuρ “ Ìøg rB 

óΟ Îγ Î/ ’Îû 8l öθtΒ ÉΑ$t6Éfø9$$x.()6(فـدّل الجـار   . بهم على َوْجـه المـاء   ؛ فالمراد َأّن الّسفينة سائرة

  ). على(هنا تقع موقع ) في(على جَِهة؛ أي على َمْوج، فـ ) في َمْوج(والمجرور 

                                           
 .صوف أو كتّانكساء من خز أو : المرط )1(
 65: الحّج )2(
 65: العنكبوت )3(
 3/431، تفسير القرآن العظيم: عيل بن عمر، أبو الفداء إسماابن كثير )4(
 59: النّحل )5(
 42: هود )6(
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للّداللة على الجَِهة، كما في قول ) البحر في(وفي الشِّعر الجاهلّي ورد الجار والمجرور 

)                 الّرجز(                       :                                          )1(عبد اهللا بن الحارِث

  

ــروحُ   ــي مطْـــ ــتُ َأنَّنـــ ــا رَأيـــ  لّمـــ
  

ــوحُ  ــفُن تلُــ ــي ســ ــر َأو فــ ــي البحــ  فــ
  

  )البسيط(                      :                               )2(ومنه َأيضاً قول النّابغة الذّبيانّي

 عمــاَن  إنَّ لَــهُ فَِتلــَك تُْبِلغُنــي النُّ 
  

 فَضالً على النَّاسِ في اَألدنَـى وفـي الَبَعـدِ     
  

تلك إشارة للنّاقة الّتي تكبد المشقّة في سبيل الوصول إلى الممدوح، فيمدح الشّاعر النّعمان ويرى 

ن َيْحمـال ) في الَبَعـدِ (و) في اَألْدنَى(الجار والمجرور . َأّن له فضالً على النّاس في قُْربِه وَبْعِده

  .داللة الجَِهة

  الباء: داللة حرف الجر

مع االسم المجرور للّداللة على الجَِهة، كمـا فـي قولـه    ) الباء(لقد اْستُخِْدَم حرف الجر 

ــالى “ uθèδuρ: (تعـ Ï% ©! $# £# x. öΝ ßγ tƒÏ‰÷ƒr& öΝ ä3Ψtã öΝ ä3 tƒÏ‰÷ƒr& uρ Ν åκ ÷]tã Ç⎯ôÜ t7 Î/ sπ ©3tΒ()3( . ــار دّل الجـ

ة معّينة، ِعنْد المسجد الحرام، فببطن مكّة هنا إشارة إلـى ُبْعـد   على جَِه) ببطن مكّة(والمجرور 

، ومعروفٌ )في(بمعنى ) الباء(والمقصود في بطن مكّة، فـ . الكفّ، ولكن ُوجَِد بمشيئته سبحانه

$: (أيضاً في قوله عزَّ وَعـال ) في(موقع ) الباء(ووقع حرف الجر . َأّن الَبطَْن ِخالف الظَّْهر tΒuρ 

|MΖ ä. É=ÏΡ$pg ¿2 Çc’Î1ötóø9$# øŒÎ) !$ oΨøŠ ŸÒs% 4’n< Î) ©y›θãΒ tøΒF{$# $tΒ uρ |MΨä. z⎯ÏΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈¤±9$#()4( ؛ أي في

  .الجاِنب الغَْربِّي

                                           
 179، صشعر قبيلة كلب حتّى نهاية العصر األموّي: عبيد، أحمد محّمد علي )1(
  34، صديوانه :الذّبيانّي، النّابغة )2(
 24: الفتح )3(
 44: القصص )4(
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على جَِهة فـي  ) بواٍد(، فدّل الجار والمجرور )في(موقع ) الباء(وكذلك وقع حرف الجر 

uΖ$!: (قوله سبحانه وتعالى −/§‘ þ’ÎoΤÎ) àMΖ s3ó™ r& ⎯ÏΒ ©ÉL −ƒÍh‘ èŒ >Š#uθÎ/ Î öxî “ ÏŒ ?í ö‘ y—()1( .   اَألوديـة هـي

والمقصـود  . مجاري الّسيول، فوق الشّعاب، والشّراج، والواِدي فَاِعل من ودى، سال، فهـو وادٍ 

عليـه  -في اآلية الكريمة واٍد بعينه، وهو وادي مكّة المكّرمة، وقد ُعّين بإسكان إبـراهيم  ) بواٍد(

وبنعته بَأنّه غير ذي زرع، وتلك صفته،  -ماعيل ابنه وهاجر زوجهإس–، نفراً من ذريته -السَّالم

  .)3(وكّل ُمنْفََرجٍ بيَن جبالٍ َوآكَامٍ، يكون َمنْفَذاً للّسيل، فهو َواٍد. )2(وذلك حاله

واالسم المجرور بمعنى في وللّداللة علـى الجَِهـة،   ) الباء(واستخدم العرب حرف الجر 

  )البسيط(        :                                  )4(يوم ُحنَينكما في قول العبَّاس بن مرَداس 

  )البسيط(

ــاِحَيةً  ــْرِك َض ــوَد الشَّ ــارُِبوَن ُجنُ  الضَّ
  

ــِدرُ     ــةَ واَألْرَواُح تَْبتَـ ــَبطْنِ َمكَّـ  )5( بِـ
  

  :)6(وكذلك قول الخنسـاء فـي رثـاء َأخيهـا    . جار ومجرور دّل على جَِهة معّينة) بَِبطْنِ مكّة(

  )الوافر(                                                                                       

ــَحى  ــيمِ َأْض ــرِيم الِخ ــلٍ كَ ــى َرُج  َعلَ
  

ــداَها      ــِخبٍ  َص ــَرٍة   َص ــَبطْنِ  َحفي  بِ
  

  )               افرالو(                       :                        )7(ومنه َأيضاً قول َبلَْعاء بن قَْيس الكنانّي

  )               افرالو(

 َأتُوِعـــُدني وَأنْـــتَ بـــبطنِ نجـــٍد
  

ــال   ــداً فـ ــاُف نجـ ــا وال َأخَـ  ِتَهامـ
  

                                           
 37: إبراهيم )1(
  121، صطالحات البيئة الطّبيعّية والفلكالتّاريخّي الصالتّكون : جبر، يحيى )2(
: ، بيـروت 2ياسـين اَأليـوبّي، ط  : شرحه وقّدم له ووضع فهارسه غة وَأسرار العربّية،فقه اللّ: الثّعالبّي، أبو منصور )3(

  45م، ص2000المكتبة العصرّية، 
 73، ص ديوانه: السَّلمي، العبَّاس بن مرداس )4(
  .الشّمسمنكشفة بارزة في أشعة : ضاحية )5(
  116ص  ديوانها،: الخنساء )6(
دار جرير للنّشر والتّوزيـع،  : ، عمان1ط شعر بني كنانة في الجاهلّية وصدر اإلسالم،: النّعانعة، إبراهيم عبد الّرحمن )7(

  460م، ص2007
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  .المقصود في بطنِ نجٍد

  المركّب اإلضافّي: ثانّياً

اإلضافة نسبة بين اسمين ليتعّرف أّولهما بالثّاني إن كان الثّاني معرفة، ّأو يتخّصص بـه  

عن الجَِهات بالظّروف المبهمة مضافة إلى ما يحـّدد  ولقد كان العرب يعّبرون . )1(إن كان نكرة

، عـن َيَسـار أو شَـاِمي    ...ِتلْقَاء َمْدَيَن، شَطْر المسجد الحرام، ِشَمال وَيِمْين من : االتّجاه، مثل

  )الطّويل(             :                        )3(قال الَعوَّام بن َجهل. )2(كذا

  )الطّويل(

ــا    ــآِميَّ قَوِمن ــا شَ ــغٌ َعنّ ــن ُمبل  وم
  

ــرا     ــّراً َوَجه ــاَألجواِف ِس ــلَّ بِ ــن َح  َوَم
  

  ِتلْقَاء

: لقد حّدد االتّجاه بذكر أماكن معّينة يكون الّسير باالتّجاه نَْحوها، كما فـي قولـه تعـالى   

)$ £ϑ s9uρ tμ §_uθs? u™!$s) ù= Ï? š⎥ t⎪ô‰tΒ()4( بَِوْجهِه نَْحو َمـْدَين وهـي    -عليه السَّالم–؛ َأي قصد ُموسى

ُيشير فيه إلى االتّجـاه الشَّـْرِقّي   ) ِتلْقاء َمْدَين(المركّب اإلضافّي . )5(-السَّالم عليه-مدينة شعيب 

. )6(خرج إلى َمْدين من مصر، وذلك موقعهـا منهـا   -عليه السَّالم–الَجنُوبِّي، وذلك َألّن موسى 

ومنه . )7(ونََصُبوه على الظَّْرفيِة فِتلْقَاء َمْصدٌر، واستُْعِمل ظَْرفَ َمكانٍ بَِمْعنَى جَِهِة اللّقاِء والُمقاَبلَِة

                            :                )8(ومنه قول النّابغة الذُّبيانّي

  )                                                                                  البسيط(

                                           
  341، ص م1970دار الفكر، : بيروت ،الموجز في قواعد اللّغة العربّية وشواهدها: اَألفغانّي، سعيد )1(
  46، صاللّغة والحواس: جبر، يحيى )2(
، 1علي محّمد البّجاوّي، ط: ، تحقيقاإلصابة في تمييز الّصحابة: الشّافعّي، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالنّي )3(

 4/737م، 1992دار الجيل، : ، بيروت1ط
  22: القصص )4(
  2/104، لعلوم التّنزيل كتاب التّسهيل: الكلبّي، محّمد بن أحمد بن محّمد الغرناطّي )5(
  89، صالتّكون التّاريخّي الصطالحات البيئة الطّبيعّية والفلك: جبر، يحيى )6(
  20/159 ،)لقي(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىالّزبيدّي )7(
  102ص ديوانه،: الذّبيانّي، النّابغة )8(
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ــن ِتلْ  ــرِّيُح ِم ــِت ال ــاِء ذي ُأُرلٍَوَهبَّ  ق
  

ـ     )1(ل ِمـن ُصـّراِدها ِصـَرَما   تُزجي َمَع اللّي
  

  . ، فدفعت وساقت السَّحاب)ُأُرل(هّبت الرِّيح من مقابل جبل بَأرض غطفان ُيدعى : يقول الشّاعر

 َصْوب 

َأِقـْم َصـْوَبك َأي   : بالَحْدسِ، إذا زاغَ عن القَْصـدِ  هاالعرب تقول للّسائر في فالة َيقْطَُع

ولـم يـرد   . )2(َيزِغْ عن قَْصِده َيِمْيناً وِشماالً في َمِسـيره  وفالن ُمستقيم الصَّْوبِ، إذا لم. قَْصَدك

مضافاً إلى ما يحّدد الجَِهة في الكتاب العزيز وال فـي الشِّـعر   ) َصْوب(استخدام الظّرف المبهم 

  .الجاهلّي

  قَْصد

 #$!» n?tãuρ’: (مضافاً إلى ما يحّدد الجهة، كما في قوله عزَّ وجلَّ) قَْصد(استخدم الظرف 

ß‰óÁs% È≅‹ Î6¡¡9$#()3(  ؛ المراد بالسَّبيل الجنس، ولذلك َأضاف إليها القَْصد، والقَْصد َمْصَدر بمعنـى

سبيل قصد َأو قاصد َأي مستقيم، كَأنّه يقصد الَوْجه الّذي يؤّمه الّسالك : الفَاِعل وهو القَاِصد، يقال

  .)4(لموصل إلى الحقّ وتبيينهال يعدل عنه، والمراد باآلية على اهللا الهداية للطّريق المستقيم ا

مضافاً ليدّل على الجَِهة في الشِّعر الجاهلّي، قال المهلهل بن ربيعة ) قَْصد(وجاء الظَّرف 

  )الّسريع(   :                                     )5(في رثائه َألخيه، وتهديده وتوعده لبني بكر

ــِدلُوا    ــْم َيْع ــرٍ َولَ ــو َبكْ ــاَرتْ َبنُ  َج
  

ــ   ــقْ َوالَم ــَد الطَّرِي ــرِفُ قَْص ــْد َيْع  ْرُء قَ
  

                                           
  .القطع من الّسحاب: الّصرم.      فيهسحاب بارد أو غيم رقيق ال ماء : الُصّراد )1(
  1/536، )صوب(ماّدة  لسان العرب،: ابن منظور )2(
 9: النّحل )3(
، وعيون األقاويل فـي وجـوه التّأويـل    لالكشّاف عن حقائق التّنزي: الّزمخشرّي، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر )4(

2/557  
  52ل حرب، الّدار العالمّية، صطال: ، شرح وتقديمديوانه: ابن ربيعة، ُمهلهل )5(
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وتكـرر  . يتحّدث الشَّاعر عن ظلم بني بكر، وعدم التزامهم باستقامة الطَّرِيق، وعـدولهم عنهـا  

فالطّريق هو . مع المضاف إليه الطّريق َأو الّسبيل ليدّل على المعنى ذاته) قَْصد(استخدام الظّرف 

  :)2(قـال َأبـو ذَُؤيـب الهـذلّي  يـذّم خالـداً      .  )1(َأي ُيْضـَربُ السَّبيل الّذي ُيطَْرقُ باَألْرُجلِ؛ 

)                  الطّويل(                                                                                     

ــهُ   ــاِلَي نَفُْس ــرِّي لََي ــٌد ِس ــى خاِل  َرَع
  

ــا     ــبيلِ ُأُموُرَه ــِد السَّ ــى قَْص ــَوالَى عل  تَ
  

وقال بشر بن َأبي خـازم يرثـي   . يريد الشّاعر بقصد السَّبيل َأّن ُأموره كانت تسير بخط مستقيم

)                 الوافر(                                                             :                  )3(نفسه

ــيٍّ  ــلُّ َح ــبِيلِ َوكُ ــَد السَّ ــى قَْص  َمَض
  

 ِإذا ُيـــــْدَعى ِلميتَِتـــــِه َأَجاَبـــــا  
  

َأي أّن الموت يدعو المرء، فال يملك إال أن يجيب ويمضي وطريقه واضح مستقيم حين حانـت  

  .تهمني

  شَطْر

شَطْر شَطَْره إذا قَْصد قَْصَده، والشَّطْر الجَِهة، وشَطْر المسجد الحرام َأي نَْحوُه وِتلْقـاءه  

ÉeΑuθsù y7: (قال تعالى. )4(وإلى جَِهِته yγ ô_uρ tôÜ x© Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# tysø9$#()5(  ؛ المراد ناِحَية المسـجد

فقـد  . )6(َأن يستقبل البيت حيث كان -اهللا عليه وسلم صلى–ه، فلقد ُأمر النّبّي محّمد ؤالحرام وِتلْقا

فـزمن  . )7(شَْرقاً َأو غَْرباً َأو شَماالً أو َجنُوباً، حسب موقع المكان من مكّة المكّرمة) شَطْر(يكون 

                                           
 312ص ،)طرق(ماّدة  ،معجم مفردات ألفاظ القرآن: الّراغب األصفهانّي، الحسين بن محّمد )1(
  1/210 كتاب شرح أشعار الهذّليِّين،: السُّكَّرِّي، َأبو سعيد الَحسن بن الُحسين )2(
   27، ص ديوانه: اَألْسدّي، بشر بن أبي خازم )3(
 268ص  ،)شطر(ماّدة  ،معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية: حّمد إسماعيلإبراهيم، م )4(
  144: البقرة )5(
  4/408 ،)شطر(ماّدة  لسان العرب،: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )6(
  89، صالتّكون التّاريخّي الصطالحات البيئة الطّبيعّية والفلك: جبر، يحيى )7(
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[ß: (قـال عـزَّ وَعـال   . الفعل جاء داالً على االسـتقبال  øŠ ymuρ $tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9uθsù öΝ à6yδθã_ãρ 

ν tôÜ x©()1(ه، واستقبال المسجد الحرام من جميع َأنحاء اَألرضي قَْصد؛ َأ .  

وما ُأضيف إليه عن الجَِهة في الشِّعر الجاهلّي، كما فـي  ) شَطْر(وُعبِّر بالظَّْرف المبهم 

)                  البسيط(        :                                             )2(قول كعب بن مالك اَألنصارّي

ــاً  ع ــقٌ قَنَص ــرِيٌم ُموث ــرٌّ كَ ــٌد َوُح  ب
  

 شَـــطَْر الَمِدينَـــِة مْأُســـوٌر َوَمقْتُـــوُل  
  

وكقول لقيط بن َيعُمر اِإليادّي يحذّر وينذر قبيلته إياد من بطش وغـزو  . أي ناِحَية وجَِهة المدينة

)                 البسيط(               :                                                      )3(كسرى وجنوده

  )                                                    البسيط(

ــرِكُم   ــطْرِ ثَغْ ــْن شَ ــْم ِم ــد َأظَلَّكُ  َوقَ
  

 ِقطََعــا ُمَهــْوٌل  لَــُه ظُلَــٌم تَغْشــاكُ     
  

ومنه كذلك في الشِّعر الجاهلّي قول . مبايٌن له, أي ال يكون شَطْر ثَغْرِكم ِتلْقاءه، ِإالّ وهو بعيٌد عنه

)                      الوافر(            :                         )4(الُهذلّي يخاطب امرأته ُأم زنباع َأبي جندب

ــاعٍ ــوُل ألُُمِّ زِنَْبــ ــي: َأقــ  َأِقيمــ
  

ــيمِ      ــي تَِم ــطَْر َبن ــيس شَ ــدوَر الِع  ُص
  

  ) الطّويل(   : )5(يل الغَنَوّيوقول طفَ. قَْصد ناِحيتهم وجِهتهم وِتلْقاءهمو بمعنى نَْحوشَطَْر بني تميم 

  ) الطّويل(

 ِإذا ما َأتتُه الـرِّيُح ِمـن شَـطْرِ جانـبٍ    
  

ــهْ     ــراَب َمجاوِلُ ــاَز التُّ ــبٍ ح ــى جان  إل
  

فـالمراد  . إذا ما َأتت الرِّيح هذا الماء من شَطْر جاِنبٍ؛ َأي من ناِحَية جانبٍ حاز ترابه مجاولـه 

  .بالشَّطْر النَّْحو

                                           
 150: البقرة )1(
  86م، ص1997دار صادر، : ، بيروت1مجيد طّراد، ط: ، تحقيقديوانه: األنصارّي، كعب بن مالك )2(
   11ص, مختارات شعراء العرب: هبة اهللا بن علي أبو السَّعادات العلوّي, ابن الشَّجرّي )3(
  1/363، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِّي، أبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )4(
  116ص ديوانه،: الغنوّي، طفيل )5(
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  نَاِحَية

وما ُأضيف إليه عن الجَِهة، فنَاِحَية الشَّيء الَوْجه الّذي يقصد ) نَاِحَية(ُعبِّر بظرف المكان 

ناِحَيـة  : منه، وهي فَاِعلة بمعنى َمفُْعولة، وذلك َأنّها منحّوة أي مقصودة، وهي بمعنى كلّه، يقال

)                  الخفيف(          :                                  )2(قال الُحطيئة. )1(الِعراق َأي الِعراق كلّه

ــةَ السِّـــر ــاِنُعوَن نَاِحَيـ ــتُُم الَمـ  َأنـ
  

 بِ   بِكُــْم  َحــدُّ  َســوَرِة  اَألْبطــالِ     
  

  َجاِنُب/ َجنُْب 

.      إلى ما يحّدد الجَِهة، فالَجاِنـب بمعنـى النَّاِحَيـة    مضافاً) َجاِنب(استُخدم ظرف المكان 

ـّور   -عليه السَّالم–قال تعالى في حادثة موسى  çμ≈uΖ÷ƒy‰≈tΡ: (وجبـل الطـ uρ ⎯ ÏΒ É=ÏΡ$ y_ Í‘θ’Ü9$# 

Ç⎯ yϑ ÷ƒF{$# çμ≈uΖ ö/§s% uρ $|‹Åg wΥ()3( .ي يلـي  الّـذ , فاَألْيَمن من الَيِمْين؛ أي من النَّاِحَية الُيْمنَى لجبل الطّور

حين أََقَْبل على َمْدَين، ليبتغي من تلك النّار جـذوة، فرآهـا تلـوح،     -عليه السَّالم–َيِمْين موسى 

فقصدها، فوجدها في جانب الطّور اَألْيَمن منه، غَْربِيه، ِعنْد شاِطئ الواِدي، فكلّمه سبحانه وتعالى 

. ريمة صفة للجاِنب أو صـفة للطُّـور  وقد يكون اَألْيَمن في هذه اآلية الك. )4(وناداه وقربه فناجاه

$: (وقال سبحانه وتعالى tΒuρ |MΖä. É=ÏΡ$ pg¿2 Í‘θ’Ü9$# øŒÎ) $oΨ÷ƒyŠ$ tΡ()5(   ؛ المراد بجاِنب الطُّـور جاِنـب

›tβθèùx: (وقال عزَّ وجـلَّ  .-عليه السَّالم-الجبل المقّدس الّذي كلم اهللا عليه ُموسى  ø) ãƒuρ ⎯ÏΒ Èe≅ä. 

5=ÏΡ%ỳ ∩∇∪ #Y‘θãmßŠ ( öΝ çλ m;uρ Ò>#x‹ tã ë=Ï¹#uρ ∩®∪()6(؛ أي من كّل اتّجاه.    

خُـذْ علـى جاِنبِـك    : جاِنب الشَّيء غيره، وهو ما قَُرب من بعض جَِهاته، ُيقال للرَُّجل

الَيِمْين، تريد ما َيقُْرب من هذه الجَِهة، لو كان جاِنُبك الَيِمْين أو الشِّمال منك لـم يمكنـك اَألخـذ    

                                           
  243، صالفُُروقُ اللّغوّية: العسكرّي، َأبو هالل )1(
  124، صديوانه: الُحطيئة )2(
   52: مريم )3(
   3/131, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر )4(
 46: القصص )5(
 9-8  :الّصافات )6(
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كقول . مضافاً لما يحّدد جَِهته) َجاِنب(ب الجاهلّية عن الجَِهة بالظّرف المبهم كما َعبَّر عر. )1(فيه

)                   البسيط(    :                                          )2(تَأبَّط شرا واصفاً قوته وسرعة عدوه

 ال شَــْيَء َأْســَرُع ِمنّــي لَــْيَس ذَا ُعــذَرٍ
  

ــاقِ     ــِد  خَفَّ ــبِ  الرَّْي ــاحٍ  بَِجنْ  َوذا   َجنَ
  

المراد أي ال شيء َأْسَرع ِمنّي، إالَّ الحصان وصقرٍ بَِجنْبِ النّقطة اَألْعلَى من الجبل الّتي يصعب 

)                 الطّويل(                                       :      )3(ومنه قول امرئ القيس. الوصول إليها

ــوا   ــا تََحمَّلُ ــيِّ لَّم ــُن الَح ــيَّ ظَْع  بَِعْينَ
  

 تَيُمـَرا   لَدى جاِنبِ  اَألفـالجِ  ِمـن  َجنـبِ     
  

  : )4(ومنه قول اَألعشى يفخر بقومه. يتحّدث الشّاعر عن الّرحيل من جاِنبِ موضع اَألفالج

                                       

  )الطّويل(

 َأثَــاَر لَــُه ِمــْن َجاِنــب الَبــْرِك غُــْدَوةً
  

ــا      ــِه   ُرَعاتَُه ــُدوَها   إلَْي ــَدةََ   َيْح  ُهنَْي
  

َأي قام المضيف إلى جاِنب َمَبرك اإلبل، وساق إلى قريبه المنكوب قطيعاً في الّصباح يحـدوها  

)                 الطّويل(                                          :   )5(وقول عمرو بن َأحمر الباهلّي. رعاتها

)                                                                                                       الطّويل(

ــه  ــا فَإنَّ ــى َأو قَفَاه ــفَ َهْرشَ ــذا َأنْ  خُ
  

ــال جــ    ــقُ ِك ــنَّ طَري ــى لُه  اِنَبْي َهْرشَ
  

ويروى َجنَْب َهْرشَى أو قَفَاها، والمراد خُذا أّول موضع َهْرشَى أو آخرها، فهما يستويان من َأّي 

  .مْأخٍذ َأخذتهما

  َجنَاح

                                           
 243، صاللّغوّيةالفُُروقُ : العسكرّي، أبو هالل )1(
  41م، ص2003دار المعرفة، : ، بيروت1عبد الّرحمن المصطاوّي، ط: ، اعتنى بهديوانه: شرا، تَأبَّط )2(
   93ص  ديوانه،: القيس، امرؤ )3(
  121، صديوان األعشى الكبير: ابن قيس، ميمون )4(
  4/476، المخصص: ابن سيده اَألندلسّي، أبو الحسن علي بن إسماعيل )5(
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أو الجنـب   مضافاً إلى ما يدّل على الجَِهة، فالَجنَاح بمعنى الَجاِنب) َجنَاح(استخدم اللّفظ 

öΝ: (قال عزَّ وَعال. ضد إلى اإلبطالّذي هو تحت الع ßϑ ôÊ $#uρ x8y‰tƒ 4’n< Î) y7 Ïm$ uΖy_()1(  ؛ َأي إلـى

، وهو مجاٌز، واليد هنا بمعنى الكف، فاضممها إلى جنبـك  َبْيهبك، فَجنَاَحا اإلنسان بمعنى َجنَْجاِن

    . اَأليسر تحت العضد إلى اإلبط

                                           
  22: طه )1(
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  ِعنْد

: دّل على الجَِهة، كما في قولـه تعـالى  مضافاً إلى ما ي) ِعنْد(لقد استخدم ظرف المكان 

)!$ uΖ−/§‘ þ’ÎoΤ Î) àMΖ s3 ó™r& ⎯ ÏΒ ©ÉL −ƒÍh‘ èŒ >Š# uθÎ/ Îö xî “ ÏŒ ?í ö‘ y— y‰ΨÏã y7 ÏF ÷ t/ ÇΠ§ysßϑ ø9$#()1(  ؛ ِعنَْد بيـت اهللا

ومنه قوله عزَّ . ظرف مكان َألسكنت) ِعنْد(، والمراد ِعنَْد مكّة المكّرمة، فجاءت -الكعبة-تعالى 

⎪⎥ωÎ) š(:  وجلَّ Ï% ©!$# óΟ ›?‰ yγ≈tã y‰ΨÏã Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#t ptø:$#()2(   ؛ المراد إال الّذين عاهـدتم مـن

(ô‰s: (ومنه كذلك قوله سبحانه وتعـالى . المشركين يوم الحديبة َعنَْد المسجد الحرام s9uρ çν#u™u‘ »' s! ÷“ tΡ 

3“ t÷z é& ∩⊇⊂∪ y‰Ζ Ïã Íο u‘ ô‰Å™ 4‘ yγ tFΖ çRùQ إلـى   -عليـه السَّـالم  -بالنّبّي محّمد ، عندما ُعرَِج )3()∪⊇⊆∩ #$

فِعنَْد ظرف منصوب برآه، والّسدر هو شـجرة النّبـق، وهـذه    . السََّماء، ُرِفَع إلى سدرة المنتهى

الّسدرة هي في السَّماء الّسابعة، والمنتهى مكان االنتهاء أو هو َمْصَدر ِميِمي، والمراد به االنتهاء 

ينتهي إليها ما ُيْعـَرج  : ئق، وال يعلم َأحد منهم ما َوَراءها، وِقْيلإليها ينتهي علم الخال: ِقْيل. نفسه

ينتهي إليها َأرواح الشّهداء، وِقْيل غير ذلك، وإضافة الشَّجرة إلى المنتهى : به من األرض، وِقْيل

  . )4(من إضافة الشَّيء إلى مكانه

tΒ$: (وله عزَّ وَعالمضافاً إلى ما يحّدد الجَِهة أيضاً في  ق) ِعنْد(واستُخدم الظّرف  uρ tβ%x. 

öΝ åκ èEŸξ|¹ y‰ΨÏã ÏM ø t7 ø9$# ωÎ) [™!%x6ãΒ Zπ tƒÏ‰óÁs? uρ()5(  ؛ يعني لم تكن صالة قريش وطوافهم َحـْول

صلى اهللا عليـه  –الَبْيِت الحرام إال صفيراً وتصفيقاً باليدين، حتّى يخلطوا بذلك على النَّبيِّ محّمد 

  .)6(صالته -وسلم

                                           
 37: إبراهيم )1(
 7: التّوبة )2(
 14-13: النّجم )3(
دار الفكر، : ، بيروتفتح القدير الجامع بين فني الرِّواية والدِّراية من علم التّفسير: الشّوكانّي، محّمد بن علي بن محّمد )4(

5/107  
 35: األنفال )5(
: ، بيـروت 1صفوان عدنان داوودّي، ط: تحقيق كتاب العزيز،الوجيز في تفسير ال: الواحدّي، أبو الحسن علي بن أحمد )6(

  1/439الّدار الشّامّية، 
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للقُْربِ المكانّي، استخدم في الشِّعر الجاهلّي مضافاً إلى ما يحّدد جَِهته،  ِعنَْد لفظٌ موُضوٌع

)                 الكامل(        :                        )1(-رضي اهللا عنه–كما في قول َحّسان بن ثابت 

 َوكَـــَأنَّ َأْصـــحاَب النَّبِـــيِّ َعِشـــيَّةً
  

ـ        جِِدُبــُدٌن تُنَحَّــُر ِعنْــَد بــابِ الَمْسـ
  

  : )2(ومنه قول أبي طالب. يريد الشّاعر النّاقة أو البقرة الّتي تنحر بمكّة ِعنَْد باب المسجد

  )الطّويل(                                                                                      

 َوَأْحَضرتُ ِعنَْد الَبيِت َرْهطـي َوِإخـَوتي  
  

 ثوابِـــِه بِالَوصـــاِئلَِوَأمَســـكتُ ِمـــن َأ  
  

ومنه كذلك قول . المراد جاء الشّاعر ورهطه وُأخوته ِعنْد الكعبة، وكساها بثوب من الوصائل

)                  الطّويل(            :                                                          )3(امرئ القيس

 َمْهَراقَــــةٌوإنَّ ِشـــفائي َعْبـــَرةٌ   
  

ــوَّلِ     ــن ُمَع ــمٍ دارسٍ ِم ــَد َرس ــل ِعن  فََه
  

  . أن ُمخَِلُصه مما هو به بكاءه، ولكن ال ينفع بكاؤه ِعنْد آثار ديار محبوبته: يقول الشّاعر

  لَُدن/ لََدى 

وهو بمعنى ِعنْد مضافاً إلى ما يدّل على الجَِهة،  كما فـي  ) لََدى(استُخدم ظرف المكان 

öΝ: (قوله تعالى èδö‘ É‹Ρ r&uρ tΠöθtƒ Ïπ sùÎ—Fψ $# ÏŒÎ) Ü>θè=à) ø9$# “ t$ s! ÌÅ_$ uΖ ptø: $# t⎦⎫ Ïϑ Ïà≈x. 4 $tΒ t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à=Ï9 ô⎯ ÏΒ 

5ΟŠ ÏΗxq Ÿωuρ 8ì‹Ï x© äí$ sÜ ãƒ()4(   لََدى ظرف بمعنى ِعنْد؛ فالقلوب يوم القيامة تزول عـن أماكنهـا ،

اههم فيموتـوا  ومواضعها من الخوف، حتّى تصير إلى الحنـاجر، فهـي ال تخـرج مـن َأفـو     

ويستريحوا، بل تبقى ملتصقة بحلوقهم، فهم مكروبين ممتلئين خوفاً وحزناً، ويترّدد الغـيظ فـي   

                                           
  91، ص ديوانه :األنصارّي، حّسان بن ثابت )1(
   49، صديوانه: أبو طالب )2(
  24، ص ديوانه :القيس، امرؤ )3(
 18: غافر )4(
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$: (ومنه قوله عزَّ وجـلَّ . )1(أجواف المشركين uŠx ø9r& uρ $ yδy‰Íh‹y™ # t$ s! É>$ t7 ø9$#()2(  ؛ َأي وجـدا زوج

  . المرأة ِعنْد الباب

في الشِّعر الجاهلّي لتدّل على الجهة، قال امرؤ القيس  لََدى لُغَةً في لَُدْن، واستخدمت كذلك

  )                الطّويل(    :                                             )3(مادحاً عوير بن شجنة العطاردّي

ــارِهِ   ــَوْيرِ بَِج ــَل الُع ــوا ِفْع ــا فََعلُ  َوَم
  

 لَــَدى بــابِ ِهنــٍد إذ تََجــرَّد قاِئمــا      
  

  )          الطّويل(                   :                     )4(وقال امرؤ القيس. ِعنْد بابِ ِهنٍدلََدى بمعنى 

ــوا   ــْوَم تََحمَّل ــْينِ َي ــداةَ الَب ــَأنِّي غَ  كَ
  

ــلِ     ــاِقفُ َحنظَ ــيِّ ن ــُمراِت الَح ــَدى َس  لَ
  

:                      )5(مرؤ القيسوقال أيضاً ا. حيرة ِعنْد شجرة الطّلحفي أنّه يوم ارتحلوا وقف : لشّاعريقول ا

  ) الطّويل(                                                                                      

ــا   ــومٍ ِثياَبه ــتْ ِلنَ ــد نَضَّ ــتُ َوقَ  فجِْئ
  

 ُمتَفَضِّـــلِلَـــَدى السِّـــترِ إال ِلْبَســـةَ ال  
  

َأي َأتاها الشّاعر وقد خلعت ثيابها ِعنْد وقت النّوم غير ثوب واحد تنام فيه، وقد وقفت ِعنْد السِّتر 

  . منتظرة له

، )ِعنْد(مضافاً إلى ما يدّل على الجَِهة، فلَُدن ظرف مكان بمنزلة ) لَُدن(واستخدم الظّرف 

‘: (ل تعـالى قـا . )6(إال أنّه َأقَْرب مكاناً من ِعنْد وأخـصّ  ¤) n= çGs9 šχ#u™ öà) ø9$# ⎯ ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym 

AΟŠ Î=tæ()7( أّن هذا القرآن الّذي تأخذه وتتلّقنه ينـزل   -صلى اهللا عليه وسلم–، الخطاب للنّبّي محّمد

  . من ِعنْد حكيم عليم باَألحوال واُألمور واَألعمال

                                           
  4/94ر المعرفة، دا: خالد عبد الّرحمن العك، بيروت: ، تحقيقتفسير البغوّي: البغوّي )1(
 25: يوُسف )2(
  153، صديوانه :القيس، امرؤ )3(
  23، صنفسهالمصدر  )4(
  37، صديوانه :القيس، امرؤ )5(
  472ص  ،)لدن(ماّدة  ،معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية: إبراهيم، محّمد إسماعيل )6(
 6: النّمل )7(
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) ِعنْد(، فقُْرب )ِعنْد ولَُدن ولََدى(وال بّد من اإلشارة إلى أّن هناك فارقاً في االستخدام بين 

وأخـّص  ) ِعنْـد (يلحق بها االلتصاق والقُْرب، فهي أقرب مكاناً من ) لَُدن(، فـ )لَُدن(غير قُْرب 

ونالحظ أّن اهللا تعـالى فَـرَّقَ   . خصوص فهي َأخص) لَُدن(عموم أكثر اتساعاً، أما ) ِعنْد(و. منه

y‰ỳ#: (بين الكلمتين في قوله عـزَّ وجـلَّ   uθsù #Y‰ö6tã ô⎯ÏiΒ !$ tΡ ÏŠ$t6Ïã çμ≈oΨ÷ s?#u™ Zπ yϑ ômu‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡ Ï‰Ζ Ïã 

çμ≈oΨ÷Κ ¯= tæuρ ⎯ÏΒ $ ¯Ρ à$ ©! $ Vϑ ù=Ïã()1( . أما)عندي مال، وال تقـول : تقول"فال تكون إال للحاضر، ) لََدى :

: لدني مال، إالّ أنّك تقول ذلك في المال الحاضر عندك، ويجوز أن تقول: ولكن تقول. لدني مال

تستخدم غالبـاً فـي   ) ِعنْد(، وألّن )2("ندي مال، وإن كان غائباً عندك؛ ألن لدني هو لما ملكيع

ال تجّر ) لََدى(و. فتستخدم في اُألمور المعنوّية الّتي ال تشاهد) لَُدن(اُألمور الحسّية المشاهدة، أما 

) ِعنْـد (مبنية، أما كلمة ) نلَُد(وكلمة ). ِمن(تجّر بـ ِمن، فهي دائماً مسبوقة بـ ) لَُدن(بـ ِمن، و

  .  معربة

  نَْحو

مضافاً لما يدّل على الجَِهة، فالنَّْحو قصد الشَّيء من َوْجه واحـد،  ) نَْحو(لقد استُخدم لفظ 

-قال أبو بكر الّصديق . ، وهو بمعنى القَْصد والطَّريق)3(نَْحوته إذا قَْصدته من َوْجه واحد: ُيقال

)                    الطّويل(                                                    :            )4(-رضي اهللا عنه

ــِدهِ   ــُه بَِعب ــرى اإلل ــا َأس ــتُ لمَّ  َعجِب
  

ــدَّسِ    ــٍت ُمقَ ــَو َبي ــيالً نَْح ــِت لَ ــن الَبي  ِم
  

من مسجد مكّة متوّجهـاً   -صلى اهللا عليه وسلم–حّدث الشّاعر عن حادثة اإلسراء بالنّبّي محّمد يت

)                 البسيط(               :                             )5(وقال سالمة بن جندل. إلى بيت المقدس

  )                  البسيط(

ــةٍ  ــامِ كارَِه ــَو الشّ ــةَ نَْح ــقنا َربيَع  ُس
  

ــى    ــار َعل ــوقَ البِك ــبِ  َس ــمٍ َوتَْأني  َرغ
  

                                           
  65: الكهف )1(
  331ص ،غوّيةالفُُروقُ اللّ: العسكرّي، أبو هالل )2(
  103، صالفُُروقُ اللّغوّية: العسكرّي، أبو هالل )3(
 57م، ص1997دار صادر، : ، بيروت1راجي األسمر، ط: ، حقّقهديوانه: الّصديق، أبو بكر )4(
  226ص ديوانه،: ابن جندل، سالمة )5(
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  :)1(وقـال عنتـرة بـن شـّداد    . المراد َأجلينا َأحياء ربيعة عن مواطنها، ودفعنا بها نَْحَو الشَّـام 

  )الكامل(                                                                                       

 لَْو لَـْم تَكُـْن يـا قَـْيُس غَـرََّك َجاِهـلٌ      
  

ــ   ــا ُس ــال م ــَر َجْحفَ ــارِ َعنتَ ــَو ِدَي  قْتَ نَْح
  

  )  مخلع البسيط(             :                            )2(وقال عبيد بن األبرص

ــةً   ــَوُه َحِثيثَــ ــتْ نَْحــ  فَنَهَضــ
  

 َوَحـــــَرَدتْ َحـــــْرَدةً تَِســـــيُب  
  

ن لـم  ولك. رَأتْ العجوز ثعلباً، فطارت مسرعة، وقصدت تجري باتّجاهه، تريد االنقضاض عليه

  . مضافاً إلى ما يدّل على الجَِهة في النّص القرآنّي) نَْحو(يرد استخدام الظّرف 

  ِقَبل

مضافاً ليدّل على الجَِهة، فِقَبل الشَّيء بمعنى نَْحوه، والِقْبلَـةُ  ) ِقَبل(استخدم ظرف المكان 

øŠ§{: (قال عزَّ وَعال. بمعنى الجَِهة ©9 §É9 ø9$# β r& (#θ—9uθè? öΝ ä3 yδθã_ãρ Ÿ≅t6Ï% É−Î ô³ yϑ ø9$# É>Ì øóyϑ ø9$# uρ()3( ؛

وقـال شَـِتيم بـن خويلـد     . )4(َأي لْيَس البِرَّ التَّوجُّه نَْحو بيت المقدس، ولكن البِرَّ من آمن بـاهللا 

  ) الطّويل(            :                                                                )5(الفزارّي

  ) الطّويل(

ــاُهُم َوَحـــيُّ   َرُهُعتَبـــةَ شَـــطَْأتَينـ
  

 َوُهم َيرُجمـوَن الغَيـَب ِمـن ِقَبـلِ الَبحـرِ       
  

  َأْدنَى

                                           
دار الكتـاب  : ، بيـروت 1اد، طمجيد طـر : ، قّدم له ووضع هوامشه وفهارسهشرح ديوان عنترة: التَّبريزَي، الخطيب )1(

  113م، ص1992، العربّي
  25، صديوانه :ابن األبرص، عبيد )2(
 177: البقرة )3(
  5/30، التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: الشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر التّميمّي الّرازّي )4(
دار جرير للنّشـر والتّوزيـع،   : ، عّمان1، طر اإلسالمشعر غطفان في الجاهلّية وصد: النّعانعة، إبراهيم عبد الّرحمن )5(

   403م، ص2007
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مضافاً إلى ما يحّدد االتّجاه، كمـا فـي قولـه     ) َأْدنَى(حّددت الجَِهة بذكر الظّرف المبهم 

ــالى ــبحانه وتع Ο$: (س !9# ∩⊇∪ ÏMt7 Î= äñ ãΠρ ”9$# ∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ ÷Šr& ÇÚö‘ F{$# Ν èδuρ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ óΟ Îγ Î6n=yñ 

šχθç7 Î= øóu‹y™ ∩⊂∪()1( .  اَألْدنَى َأفَْعل تفضيل بمعنى َأقَْرب، وَأْدنَى اَألرض في َأقَْرب بالد الـرُّوم

فَأْدنَى اَألرض بمعنى اَألرض القريبة المنخفضة، وهذا تحقَّـق كمـا َأخبـر    . )2(بالنسبة إلى مكّة

ارب زمن انتصار المسـلمين  القرآن الكريم بانتصار الرُّوم على الفُْرس في فلسطين، في وقت يق

، وَأْدنَـى  )في عام ِستَُمائٍة وأربعٍة وعشريَن ميالِديـاً / في السَّنِة الثّاِنيِة للهجرة (في بدر الكبرى 

ـ  :سـالب (اَألرض َأخْفَض نقطة على سطح اَألرض كافَّة، وهي البحر الميِّت  ـ  ةثالثمائ ن اواثن

ومنه في الشِّـعر الجـاهلّي   . )3(الجزيرة العربيَّة، َأقَْرب َأرض الرُّوم إلى فارس و)اًن مترووتسع

                        )الطّويل(                :)4(قول امرئ القيس

 تَنَوَّْرتَُهــا ِمــن َأذُْرَعــاتَ َوَأْهلَُهــا   
  

ــالِ     ــٌر  ع ــا نَظَ ــى َدارَِه ــرَِب َأْدنَ  )5(بَِيثْ
  

  َأنْف

  :)7(قال عمرو بن َأحمر الباهلّي. )6(وَأنْف الَجَبل َأّولُه وما َبَدا لك منه, كلِّ شيٍء َأّوله َأنْف

ــاهلّي   :)7(البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )            الطّويل(                                                                                      

ــه  ــا فَإنَّ ــى َأو قَفَاه ــفَ َهْرشَ ــذا َأنْ  خُ
  

ــاِنَبيْ    ــال ج ــقُ  ِك ــنَّ طَري ــى لُه  َهْرشَ
  

َأنْف َهْرشَى بمعنى َوْجَه موضع َهْرشَى، وَهْرشى ثنية في طريق مكّة، وقفاها آخرها وظهرهـا،  

  ). قفا(مضافاً إلى ما يحّدد جَِهته، وكذلك لفظ ) َأنْف(فاستخدم لفظ 

                                           
 3-1: الّروم )1(
  177ص  ،)أدنى(ماّدة  ،معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية: إبراهيم، محّمد إسماعيل )2(
   164م، ص 2002دار الفكر، : ، دمشق1ط ،)َأعالم/َأقوام/ َأماكن(َأطلس القرآن : َأبو خليل، شوقي )3(
  136، صديوانه: القيس، امرؤ )4(
 .َأقَْرب: َأْدنَى   .المدينة المنّورة: يثرب.   ، وهي من َأدنى اَألرض بالقياس لمكّةموضع في الشّام: َأذرعات )5(
  1/147، )َأنف(، ماّدة معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )6(
  4/476، المخصص: لابن سيده اَألندلسّي، أبو الحسن علي بن إسماعي )7(
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  َوْسط

ما َبـْين طرفيـه،   مضافاً إلى ما يدّل على الجَِهة، فَوْسط الشَّيء ) َوْسط(استخدم الظرف 

  )الطّويل(  :)2(قال ضابئ البرجمّي يصف إرقال ناقته. )1(فهو َوْسط) َبْين(وكل موضع صلح فيه 

ــةٍ  ــطَ لُّجـ ــاِنيٍة َوْسـ ــدافَُع غّسـ  تَـ
  

ــال      ــحٍ ِلتُْرس ــوَم ري ــت َي ــَي َهمَّ  إذا ِه
  

  ) لالطّوي(                                                         :)3(وقال الُحطيئة

ــهُ   ــالمِ فَراَع ــطَ الظَّ ــَبَحاً َوْس  َرأى شَ
  

 فَلَّمــا َبــدا َضــْيفاً تََســوََّر َواهتَمَّــا      
  

لقد رأى اَألب شبحاً قادماً من بعيد، وهذا الشَّبح َأثار في نفسه الخـوف والرَّيبـة،   : يقول الشّاعر

اهللا أن يرزقه الطَّعـام  ولكن عندما تبّين أنَّه ضيف ثار وانفعل واعتراه الهّم، وشرع بالتَّوسل إلى 

)                 الكامل(             :       )4(، قال لبيد بن ربيعة العامرّي)توّسط(ومنه الفعل . ليقدِّمه للضَّيف

  )                                                            الكامل(

ــدَّها  ــرِّي َوَص ــْرَض السَّ ــطا ُع  فَتََوسَّ
  

ــا    ــاوِراً قُالُمهــ ــُجوَرةً ُمتَجــ  َمْســ
  

توّسط العير واَألتان جاِنب أو ناِحَية النّهر الّصغير، وشقّا َعْيناً مملوءة مـاء وقـد   : يقول الشّاعر

  .كثر نباتها المتقارب عليها

  َبْين 

مضافاً إلى ما يدّل على الجَِهة، فَبْين ظرف مكـان بمعنـى   ) َبْين(استخدم الظّرف المبهم 

Lym #sŒÎ) x¨©#: (قال عزَّ وجلَّ. َوْسط n= t/ t⎦÷⎫t/ È⎦ø⎪ ، المراد َأّن ذا القرنين لّما بلغ الَمشْـرِق  )5()9$#¡¡‰£

، فالسَّـدُّ  )6(والَمغْرِب َأتبع سبباً آخر وسلك الطّريق حتّى بلغ ما َبْين السَّدَّين؛ أي ما َبْين الجبلـين 

                                           
  7/427، )وسط(، ماّدة لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )1(
  180ص األصمعّيات،: اَألصمعّي، أبو سعيد عبد الملك بن قَُريب بن عبد الملك )2(
  133ص ،ديوانه :الُحطيئة )3(
 216، صديوانه: ابن ربيعة، لبيد )4(
  93: الكهف )5(
، وعيون األقاويل فـي وجـوه التّأويـل    لالكشّاف عن حقائق التّنزي: ّزمخشرّي، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمرال )6(

2/696  
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yϑ$: (وقال عزَّ وَعال. الشَّيء الحاجز َبْينَك وَبْين الشَّيء åκ s]÷ t/ Óˆy— öt/ ω Èβ$ u‹Éóö7 tƒ()1( َبْين هنا دلّت ،

  . دلّت على جَِهة بعينها، فالبرزخ هو الحائل والحاجز َبْين شيئين مطلقاً، فال يلتقيان

)                 الطّويل(  :  )2(لتحديد المكان والجَِهة، كما في قول امرئ القيس) َبْين(واستُخدم الظّرف 

  )                          الطّويل(

 ِقفا نَبِك مـن ِذكـرى َحبيـبٍ، َوَمنـزِلِ    
  

ــلِ     ــدَّخولِ فََحْوَم ــيَن ال ــوى َب ــقِط اللَّ  بِِس
  

يخاطب الشّاعر صاِحبيه، أن يقفا ويعيناه على البكاء، ِعنْد تذكّره حبيباً فارقه ومنزالً خرج منه، 

وذلك المنزل أو ذلك الحبيب أو ذلك البكاء في مكان بمنقطع الّرمل المعوج َبْين موضعي الدَّخولِ 

)                البسيط(                         :                            )3(غة الذّبيانّيوكقول النّاب. وَحْوَمل

  )                                                                                       البسيط(

ــُحها ــرِ، تَمَس ــذاِت الطَّي ــؤِمنِ العاِئ  والُم
  

ــَعدٍ     ــلِ والسَّ ــْيَن الغَْي ــةَ َب ــاُن مكََّ  )4(ُركب
  

مضافاً إلى ما يحّدد جَِهته، والمراد به َوْسط الشَّـجر الملتـفّ والمـاء    ) َبْين(جاء ظرف المكان 

ــاري ــزة   . الجـــ ــن حلّـــ ــارث بـــ ــول الحـــ ــه قـــ :                )5(ومنـــ

  )                                                  الخفيف(

ــ  ــا َب ــتُْم م ــاِإْن نََبشْ ــةَ فالصَّ  ْيَن ِملَْح
  

ــاءُ     ــَواتُ َواَألْحَيـ ــِه اَألمـ ــبِ فيـ  ِقـ
  

إن بحثتم َبْين موضعي ِملَْحةَ والصَّاِقبِ لوجدتم قتالكم َأموات َألنَّه لم ُيثـَأر لهـم،   : يقول الشّاعر

  .وقتالنا أحياء َألنّنا ثأرنا لهم

                                           
 20: الّرحمن )1(
 22، صديوانه: القيس، امرؤ )2(
  36، صديوانه: الذّبيانّي، النّابغة )3(
 .جمع عائذة مما عاذ بالبيت من الطَّير: العائذات )4(
 27، صديوانه: ، الحارثابن حلّزة )5(
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: قال تعالى. )1(لكلِّ شيٍء َأماَمك وقُدَّاَمَك َبْيَن َيَدْيَك: يقال. َبْيَن َيَدْيَك بمعنى الجَِهة اَألمامّية

Ν§: (تعالى èO Ο ßγ ¨Ψu‹Ï? Uψ .⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫ t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& ô⎯ÏΒ uρ öΝ Îγ Ï ù= yz()2(  ،من َبْين َأيديهم َأي من ِقَبل اآلخـرة ،

të©4: (وقال عزَّ وجـلَّ . ومن خَلْفهم َأي من ِقَبل الّدنيا، وَبْين أيديهم هنا عكس خَلْفهم ó¡ o„ Ν èδâ‘θçΡ 

t⎦÷⎫t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& /ÏSÏΖ≈yϑ ÷ƒr'Î/uρ()3(وقال عنترة . ؛ َأي يسعى النُّور والهداية من َأَماِمهم ومن جَِهة َيِمْيِنهم

 :            )4(عنترة بن شّداد في ذّم صاحبة عيون زرقـاء وبشـرتها سـمراء والّتـي يشـّبهها بـالغول      

  )                                                 الكامل(

ــوُلَوا ــاَرةً   لغُ ــى ت ــَديَّ َيخْفَ ــْيَن َي  َب
  

ــَعلِ     ــْوِء الَمشْ ــَل َض ــُر ِمثْ ــوُد َيظَْه  َوَيُع
  

لقد شّبه الشَّاعر صاحبة العيون الّزرقاء بـالغول، يختفـي   . ظرف مكان بمعنى َأَمام) َبْيَن َيَديَّ(

)                 الوافر(              :                             )5(وقال عنترة أيضاً. ويظهر كضوء المشعل

  )                            الوافر(

 َوقَــْد القَْيــتُ َبــْيَن َيَدْيــِه لَْيثــاً    
  

ــذَاقِ      ــرَّ الَمـ ــى ُمـ ــَه الُملْتَقَـ  كَرِيـ
  

  َحْول

، وهي تعني ما يحيط بالشَّـيء، وفيهـا   )6(َحْول الشَّيء جاِنُبُه الّذي ُيمِكنُه َأْن ُيحوََّل ِإليه

>n’: (قال تعالى. معنى االستدارة Î) Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# $ |Áø% F{$# “ Ï% ©! $# $ oΨø. t≈t/ çμ s9öθym()7(  ؛ المراد باركنـا

ببيت المقدس بما َأجرى سبحانه وتعالى َحْوله، فهو محّوط بالماء والثّمار والـّزروع واألشـجار   

 :المراد مقّر األنبياء ومهبطّ الوحي فباركنا المدائن الّتي َحْوله من الشَّـام، مثـل  : واألنهار، وِقْيل

                                           
 20/356 ،)يدي(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىالّزبيدّي )1(
 17: األعراف )2(
 12: الحديد )3(
  137ص شرح ديوان عنترة،: التَّبريزَي، الخطيب )4(
  93، صالمصدر نفسه  )5(
  136ص ،)حول(ماّدة  ،ظ القرآنمعجم مفردات ألفا: الّراغب األصفهانّي، الحسين بن محّمد )6(
  1: اإلسراء )7(
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‘šÎn/u: (وقد يكون َحْول الشَّيء داخله، كما في قوله عزَّ وَعـال . )1(دمشق واُألردن وفلسطين uθsù 

öΝ ßγ ¯Ρ uà³ ósoΨs9 t⎦⎫ÏÜ≈u‹¤±9$#uρ ¢Ο èO óΟ ßγ ¯Ρ u ÅØósãΖ s9 tΑöθym tΛ©⎝ yγ y_ $ wŠÏWÅ_()2( ــالى ، يقســم ســبحانه وتع

اِطين، وليحضرنَّهم من عين جهـنّم  بنفسه، لَيْحشَُرّن وليسوق المنكرين للبعث وقرناءهم من الشَّي

  . )3(وَوْسطها جاثين على الّركب جميعاً يوم القيامة

)                 الطّويل(    :                    )4(ويتأكد معنى االستدارة في قول زهير بن أبي ُسلمى

  )                        الطّويل(

 فََأقَْســمتُ بالَبيــِت الّــذي طــافَ َحْولَــُه
  

ــرَ    ــن قُ ــْوُه ِم ــاٌل َبنَ ــْرُهمِرِج  )5(ْيشٍ َوُج
  

وهنا يقسم الشّاعر بالكعبة الّتي طافَ َحْولها رجـاٌل مـن   . ألّن الطّواف إنّما يكون بشكل دائري

فـي غـزوة عبيـدة بـن      -رضي اهللا عنـه –وكقول أبي بكر الصِّديق . قبيلتي قريش وُجْرُهم

)                 الطّويل(                  :                                                         )6(الحارث

)                                                                                                       الطّويل(

ــةَ   ــوَل َمكَّ ــاٍء َح ــُأدمِ ِظب ــٍف كَ  ُعكَّ
  

 َيــرِدَن ِحيــاَض البِئــرِ ذاِت النَباِئــثِ     
  

  )الكامل(           :                                 )7(- رضي اهللا عنه–وقول حّسان بن ثابت 

  )الكامل(

ــَرواِتكُمْ   ــَرى َس ــْل ِق ــوا نَْجَع  ِإْن تُقْبِل
  

 َحــْوَل الَمدينَــِة كُــلَّ لَــْدنٍ ِمــذَْودِ      
  

                                           
  2/300، تفسير الّسمرقندّي المسّمى بحر العلوم: الّسمرقندّي، أبو اللّيث نصر بن محّمد بن أحمد )1(
 68: مريم )2(
جـوه  وعيون األقاويل في و لالكشّاف عن حقائق التّنزي :الخوارزمّي، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر الّزمخشرّي )3(

  3/34التّأويل، 
  66، صديوانه: زهيرابن أبي ُسلمى،  )4(
 .قريش َلْبقبيلة كانت على الوثنية، وكان أهلها َأرباب البيت قَ: ُجرُهم )5(
محّمد محي الّدين عبـد  : ، تحقيقالعمدة في محاسن الشِّعر وآدابه ونقده: األزدّي، أبو علي الحسن بن رشيق القيروانّي )6(

  5م، ص1981دار الجيل، : روت، بي5الحميد، ط
  91، ص ديوانه :اَألنصارّي، حّسان بن ثابت )7(
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ومنـه قـول   . ْوَل الَمِدْينَِة، كّل رمح لَْدن طرّي مذَْود إن َأقبلوا عليهمَأي نجعل ضيافة َأشرافكم َح

  )              الطّويل(            :                                              )1(اَألخْنَس بن ِشَهاب التَّغْلَبِّي

ــا ــْوَل ُبُيوِتنَ ــلِ َح ــَداِت الخَي ــَرى راِئ  تَ
  

ــازِ أَ    ــَزى الِحَج ــبُ كَِمْع ــا الزَّراِئ  ْعَجَزتَْه
  

ترى الخَيل َحْول بيوتنا، من كّل جاِنب، كثيرة تسرح وال تحرسـها الّزرائـب، كَأنّهـا معـزى     

  .الحجاز

                                           
أحمـد قُداَمـة،   : خليل حاوي، حقّقـه وصـّححه  : ، َأشرف عليهاموسوعة الشِّعر العربّي :مطاع وِإيلّيا حاوي ،صفدي )1(

  3/143م، 1974شركة خّياط للكتب والنّشر، : بيروت
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  أَََمام

مضافاً إلى ما يدّل على الجَِهة، فاَألَمام بمعنى القُّدام، وهـو  ) َأَمام(اْستُخدم ظرف المكان 

  ) الطّويل(                                                :  )1(قال حاتم الطّائي. نقيض الَوَراء

ــا    ــوَن كَريُمه ــٌن َأْن َيك ــَي َرْه  َوِإْبِل
  

ــا     ــيَن ُأِثيُره ــِت، ح ــاَم الَبي ــراً، َأم  َعِقي
  

)                الطّويل(                              :                           )2(وقال ُحميد بن ثور الهاللّي

  )                الطّويل(

ــِديثُها  َولَيَســتْ ِمــن الالئــي َيكــوُن َح
  

ــا     ــيِّ إنَّ وإنَّمـ ــوِت الَحـ ــاَم ُبيـ  َأمـ
  

  .يمدح الشّاعر محبوبته، فهي صموت ال تهذر َأماَم بيوِت الَحيِّ

  َوَراء

قـال  . مضافاً إلى ما يدّل على الجَِهة، فَوَراء بمعنى خَلْف) َوَراء(اْستُخدم ظرف المكان 

Β̈$: (تعالى r&uρ ô⎯ tΒ u’ÎAρ é& … çμ t7≈tGÏ. u™!# u‘ uρ Íν Ìôγ sß()3( إذا رّدت الوجوه إلى القفا ُأوتوا الكتاب من جَِهة ،

. )4(جَِهة َوَراء ظهورهم، َألّن في تلك الجَِهة العيون واَألفواه الّتي بها يدرك الكتاب ويقرأ باللسان

ه، فيتناول المراد جعل يده الُيْمنَى إلى عنقه، وجعل الشِّمال ِمن يديه َوَراء ظهر: وِقْيل. )4(باللسان

    :  )6(وقال عبد اهللا بن ثور العامرّي. )5(فيتناول كتابه بِشماله من َوَراء ظَْهرِه

  )                                                                                   الطّويل(     

 نَهِـــيُم بِهِنْـــٍد ِمـــْن َوَراِء ِتهاَمـــٍة
  

ــَك    ــي وَبْينَ ــَرى َبْيِن ــفَُوواِدي القُ  )7(َمنَْص
  

       ) الخفيف(                                              :                )1(وقال َعْمُرو بن قميَئة

       ) الخفيف(

                                           
  31ص ديوانه، :الطّائي، حاتم )1(
  18، صديوانه: الهاللّي، ُحميد بن ثور )2(
  10: االنشقاق )3(
  10/98 ،التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: الشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر التّميمّي الّرازّي )4(
   30/117دار الفكر،: ، بيروتجامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطّبرّي، أبو جعفر محّمد بن جرير بن يزيد بن خالد )5(

   30/117الفكر،
  8/375 منتهى الطّلب من َأشعار العرب،: ابن ميمون، محّمد بن المبارك بن محّمد )6(
  .نصف الطّريق، وأراد الموضع الوسط: فَصنْوالَم.   مشهوران في الجزيرة العربّية  موضعان: ىَرهامة ووادي القُِت )7(
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ـ   ــ ــالرََّدعِ اَألص ــدُّخاَن كَ ــتَ ال  َوَرَأي
  

ــتر    ــن َوراِء السِّـ ــاُع ِمـ ــجن َينبـ  ــ
  

  

                                                                                                                            
معهد : جامعة الّدول العربّية 1حسن كامل الّصيَرفّي، ط: عليه ، ُعنِّي بتحقيقه وشرحه والتّعليقديوانه: ابن قميئة، َعْمرو )1(

  36م، ص1965طات العربّية، والمخط
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      خَلْف

، فخَلْف ضّد قُـدَّام، وجلسـت   مضافاً إلى ما يحّدد جَِهته) خَلْف(واْستُخدم ظرف المكان 

ãΝ: (قال عزَّ وجـلَّ . )1(خَلْف فالن َأي َبْعَده، والخَلْف بمعنى الظَّْهر n=÷ètƒ $tΒ š⎥÷⎫ t/ óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒr& $ tΒuρ 

öΝ ßγ x ù=yz()2(وقالت هند بنت بّياضة اإليادّية. ؛ خَلْفهم ما قد وقع من َأعمالهم)الطّويل(      :   )3 (  

  ) الطّويل(

ــراُء خَ  ــت به ــد نَزل ــاَوقَ ــفَ بيوتن  لْ
  

ــاورُ      ــا اَألس ــي قران ــت تَبغ ــا نََزل  كَم
  

مضافاً إلى ما يدّل على جَِهته، كما في قـول تـَأّبط شـرا    ) خَلْف(وجاء الظّرف الُمبهم 

  )       الطّويل:                                                            ()4(مخاطباً ُمرَّةَ بن خُلَيف

  )       الطّويل(

 خَلْـفَ ظَْهـرِي فَـإنَِّني    وقُلْتُ لَـُه كُـنْ  
  

ــُل   ــتَ فَاِع ــا َأنْ ــُد َم ــْر َبْع ــَأفِْديَك َوانْظُ  َس
  

)                 الطّويل(             :   )5(وكقول الُحطيئة. ابقَ َوَراء ظَْهرِي، واحتمِ بي: قال الشّاعر لصاحبه

  )                        الطّويل(

 َوتَْرمي َيداها بِالَحصـى خَلْـفَ رِْجِلهـا   
  

ــِه     ــي بِ ــدِ  َوتَْرم ــَرةَ الَي ــرِّجالنِ دابِ  ال
  

     ) الكامل(              :            )6(اسماً، كقول لبيد بن ربيعة العامرّي) خَلْف(ورّبما استخدم 

     ) الكامل(

ــهُ  ــُب َأنَّ ــرَجين تَحَس ــال الفَ ــَدِت ِك  فَغَ
  

 )7(َمــولى الَمخافَــِة خَلفُهــا َوَأَماُمهــا     
  

                                           
  9/82 ،)خلف(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )1(
 255: البقرة )2(
  253، ص-حو معجم متكاملخطوة ن-معجم النّساء الشّاعرات في الجاهلّية واإلسالم : مهنّا، عبد )3(
  51، صديوانه :شرا، تَأّبط )4(
  51، صديوانه :الُحطيئة )5(
  222، صديوانه: ابن ربيعة، لبيد )6(
  .صاحب الكالب: َمْولى الَمخافَِة )7(
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كال فرجيها موضع المخافـة، وال تعـرف    غدت البقرة وهي مذعورة تحسب أّن: يقول الشّاعر

  .الكالب والكالّب خَلْفها أو َأَمامها، فهي تظّن كّل جَِهة من الجَِهتين موضعاً لَمْولى المخافة
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  فَْوق وفَُوْيق

: قال تعـالى . مضافاً إلى ما يحّدد الجَِهة، ففَْوق ضّد تَْحت) فَْوق(اْستُخدم الظّرف المبهم 

)§y‚sù ãΝ Íκ ön= tã ß# ø) ¡¡9$# ⎯ÏΒ óΟ Îγ Ï% öθsù()1( لقد كان المشركون قد بنوا صرحاً إلى السَّماء، بزعمهم ،

االرتفاع إلى السَّماء لحرب من فيها، فخرَّ عليهم السَّقف من فَْوِقهم؛ َأي تساقطت عليهم ُسـقوف  

  . )2(َأعالي بيوتهم من فَْوِقهم من جَِهة السَّماء

قـال  . دّل على الجَِهة أيضاً في الشِّعر الجـاهليّ مضافاً لي) فَْوق(ولقد جاء ظرف المكان 

     )           الطّويل:                                                                        ()3(امرؤ القيس

                                                                                            )           الطّويل(

 َوتُْضِحي فَتيـتُ الِمسـِك فَـوقَ ِفراِشـها    
  

 نَؤوُم الضُّـحى لـم تَنْتَطـِق عـن تَفَضُّـلِ       
  

فراشـها  يصف الشّاعر محبوبته أنّها كثيرة النّوم في وقت الضُّحى، وَأّن فتات المسك يكثر فَْوق 

  )               َأحذ الكامل(       :               )4(وقال الُمَسيَّب بن َعلَس في النّحل. الّذي باتت عليه

 َبكَـــَرتْ تََعـــرَُّض فـــي َمَراِتِعَهـــا
  

ــَوْبرِ    ــل الـ ــابِ بَِمْعِقـ ــْوقَ الهَِضـ  فَـ
  

  )        الطّويل(                  :                                            )5(وقال طرفة بن العبد

ــتْ    ــاٍت َوَأتَْبَع ــاً ناجِي ــاري ِعَباق  تُب
  

ــدِ      ــورٍ ُمَعّب ــْوقَ َم ــاً فَ ــاً َوظيف  َوظيف
  

وقال ُأمّية . يتحّدث الشّاعر عن النّاقة الّتي تغالب الجواد الكريم الّسريع في الّسير فَْوق درب مذلّل

)                الخفيف(                                            :                        )1(بن أبي الصَّلتا

  )                                                                       الخفيف(

                                           
 26: النّحل )1(
  14/97 جامع البيان عن تأويل آي القرآن،: الطّبرّي، أبو جعفر محّمد بن جرير بن يزيد بن خالد )2(
  44، صديوانه: القيس، امرؤ )3(
نعيم : مفيد قميحة، راجعه: ، حقّقهالشِّعر والشُّعراء أو طبقات الشُّـعراء : بن قتيبة الّدينورّي، أبو محّمد عبد اهللا بن مسلم )4(

  96م، ص1985دار الكتب العلمّية، : ، لبنان2زرزور، ط
  27ص ديوانه،: ابن العبد، طرفة )5(
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ـــراً   ــداً ومعم ــيٌء خال ــان ش  وِإن ك
  

ــا    ـــْوِقِه اَهللا باِقي ــن فَ ـــد ِم ـــل تَجِ  تَأَم
  

  .ِمْن هنا زائدة، والظّرف فَْوقه دّل على جَِهة

مضافاً إلى ما يحّدد جَِهته، كما فـي قـول    -مصغر فَْوق–) فَُوْيق(لمكان وجاء ظرف ا

  )الطّويل:                                                                  ()2(َأوس بن حجر

 فَُوْيقَ ُجَبيـلٍ شـاِمخِ الـرَّْأسِ لَـم تَكُـن     
  

 ِلتَبلُغَـــُه َحتّـــى تَِكـــلَّ َوتَعَمـــال     
  

أّن اإلنسان لم يكن ليصل فَُويقَ ُجَبْيل شامخ الرَّْأس حتّى يتعب ويعيا ويجتهد فـي  يرى الشّاعر ب

  .العمل

  تَْحت

قـال  . مضافاً إلى ما يدّل على الجَِهة، فتَْحت نقيُض فَـْوق ) تَْحت(اْستُخدم ظرف المكان 

$øŒÎ) štΡθãèÎƒ: (عزَّ وَعال t7 ãƒ |M øtrB Íο tyf¤±9$#()3( صلى اهللا عليه وسلم–، لقد دعا الّرسول محّمد- 

  . )4(سدرة: المؤمنين لبيعة الرِّضوان تَْحت شجرة سمرة، وقيل

مضافاً إلى ما يحّدد جَِهته في الشِّعر الجاهلّي، كما في قول ُأَميَّة بن ) تَْحت(واْستُخدم لفظ 

  )                 الطّويل(             :                                                        )5(أبي الصَّلْت

 َمالِئكــةٌ َأقــداُمُهم تَْحــتَ َعرِشــهِ   
  

ــدوا    ــوا َوَأبلَـ ــوال اهللا كَلّـ ــِه لَـ  بِكَفيـ
  

ومنه قول . يتحّدث الشّاعر عن المالئكة الموجودين تَْحتَ عرشه، فلوال اهللا تعبوا وضعفوا وَأعُيوا

)                 الطّويل(                                :                                     )1(الُمثقّب العبدّي

                                                                                                                            
   88ص شرح ديوانه،: مّيةابن أبي الصَّلت، ُأ )1(
 87، صديوانه: ابن حجر، َأوس )2(
 18: الفتح )3(
 19/178دار إحياء التّراث العربّي، : بيروت عمدة القاري شرح صحيح البخاري،: العينّي، بدر الّدين محمود بن َأحمد )4(
  34، صشرح ديوانه: ابن أبي الصَّلْت، ُأَميَّة )5(
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ــَبَحتْ  ــْدرِكَاتُ فأََْص ــا الُم ــْد َأْدَركَتَْه  َوقَ
  

 إلــى خَْيــرِ َمــْن تَْحــتَ السَّــَماِء ُوفُوُدَهــا  
  

إذا كانت طوائفنا قد هاجرت عن َأرضها، وارتفعت لمن َأرادت وقصدت، فقد نـدمت ورجعـت   

  .ْحت السَّماِءإلى خير َمْن تَ

  الجملة الفعلّية: ثالثّاً

والجملة الفعلّية تبدأ . الجملة عادة تتكون من كلمتين َأو َأكثر، وتعطي معنًى مفيداً مكتمالً

بفعل غير ناقص، حيث ِإّن الفعل ال بّد أن يكون تاماً، والفعل يدّل على حدث، فإنّه ال بّد له مـن  

  .)2(فالجملة الفعلّية لها ركنان َأساسيان هما الِفعل والفَاِعل. ُمحدث يحدثه، أي ال بّد له من فَاِعل

  نََزَل

نَـَزَل تـدّل علـى ُهبـوط شـيء      . للّداللة على الجَِهة) نََزل(لقد استخدم العرب الفعل 

. ، ونََزل المطُر مـن السَّـماء  )4(نََزَل عن دابَِّته: ، فالنُّزول هو انحطاط من ُعلُوٍّ، يقال)3(ووقُوعه

uΖ$: (نَا على وزن َأفَْعلْنَا بمعنى َأْهَبطْنَا، كقوله تعالىوَأنَزلْ ø9t“Ρ r&uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# L™!$ tΒ 9‘ y‰s) Î/()5( ؛ َأي

َأنزل سبحانه من الجنّة إلى األرض خمس َأنهار، َأنَزلَْها من َعْين واحد من ُعيون الجنّـة، مـن   

ونََزَل . )6(لجبال وَأجراها في األرضَأْسفَل درجة من درجاتها، على جناحي جبريل، فاستودعها ا

نُُزوالً إذا هبط من ُعلُوٍّ إلى َأْسفَل، ونََزَل بالمكان إذا حّل فيه، ونََزل مـن ُعلـوٍّ إلـى ُسـفْل إذا     

)                المتقارب(                  :  )8(ومنه في الشِّعر الجاهلّي قول اَألعشى. )7(انحدر

                                                                                                                            
معهد المخطوطات العربّية، : حسن كامل الّصيرفّي، جامعة الّدول العربّية: ، حقّقه وشرحهان شعرهديو :الَعبدّي، الُمثقَّب )1(

  105م، ص1971
  179، صالتّطبيق النّحوّي: الّراجحّي، عبده )2(
  5/417، )نزل(، ماّدة معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )3(
  509ص ،)نزل(ماّدة  ،معجم مفردات ألفاظ القرآن: الّراغب األصفهانّي، الحسين بن محّمد )4(
  18: المؤمنون )5(
  6/95م، 1993دار الفكر، : ، بيروتفسير بالمأثورالّدر المنثور في التّ: الّسيوطّي، عبد الّرحمن بن الكمال جالل الّدين )6(
  11/657 ،)نزل(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )7(
  129، صديوان األعشى الكبير: ابن قيس، ميمون )8(
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 إذَا نَــَزَل الَحــيُّ َحــلَّ الَجِحــيشْ   
  

ـ     اً    ُمبينــاً   غَُيــوَرا شَــِقّياً    غَويِّـ
  

. أي إذا نزل الحيُّ مكاناً، انفرد زوج ليلى بها بعيداً، تْأكل الغيرة نفسه، فهو شقّي غَـوّي غيـور  

 )                الطّويل(                 :                                              )1(روقول َأوس بن َحَج

  )                الطّويل(

ــةً  ــَزَل ُمْزنَـ ــَر َأنَّ اَهللا َأنْـ ــْم تَـ  َألَـ
  

ــعُ      ــاسِ تَقَمَّ ــي الِكن ــاِء ف ــُر الظَِّب  َوُعفْ
  

  . المطرَأي َألَْم تََر أّن اهللا َأرسل من ُعلْوٍّ إلى ُسفْل ُمزنةً؟؛ َأي َأْسقَط 

  َهَبطَ

والَهُبـوط مـن األرض اسـم    . الُهُبوطُ بمعنى النُّزول، ونقيُض الصُُّعود، وهو مصـدر 

، قـال   )3(وَهَبطَ أرَض كذا إذا نََزلَْهـا . )2(للَحُدور، وهو الموضع الّذي ُيْهبِطَُك من َأْعلَى إلى َأْسفَل

θäÜ#): (قال  تعالى Î7 ÷δ$# # \óÁÏΒ ¨β Î* sù Ν à6s9 $̈Β óΟ çF ø9r'y™()4() .؛ أي )افِْعلُـوا (علـى وزن  ) اْهبِطُوا

راثيـاً   وقال لبيد بن ربيعة العامرّي. بمعنى انْزِلُوا واْدخُلُوا ِمْصراً لإلقامة فيها، ففيها ما تطلبون

ــه  ــن ُأمــــــــــــ ــاه مــــــــــــ                 :)5(أخــــــــــــ

                                                                                        )              المنسرح(

ــيُرُهمُ   ــرٍَّة َمِصـ ــي ُحـ ــلُّ بنـ  كُـ
  

ــَددِ      ــْن   الَع ــَرتْ  ِم ــلٌّ   وِإْن   أكثَ  قُ
  

ــوا وِإ ــوا ُيْهَبطـ ــُرْواِإْن ُيغَْبطُـ  ن ُأِمـ
  

 )6(َيْومـــاً َيصـــيروا للُهلْـــِك َوالنَّكَـــِد  
  

يقصد الشّاعر الحمد هللا على القلِّ والكثر للقوم، فَُهْم إن يغبطـوا يومـاً يهبطـوا أي يموتـون،     

)                 الطّويل:                                         ()1(وقال امرؤ القيس. ويهبطوا نقيض ارتفعوا

               )                    الطّويل(
                                           

  57ص ديوانه،: ابن حجر، َأوس )1(
  7/421 ،)هبط(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )2(
 3/312، المخصص: بن سيده األندلسّي، أبو الحسن علي بن إسماعيلا )3(
 61: البقرة )4(
  70، ص ديوانه :يعة، لبيدابن رب )5(
  .يصيروا ِللْقُلِّ َوالنَّفَد: في رواية مغايرة )6(
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ــهُ   ــد َهَبطْتُ ــا قَ ــَألوانِ الفَنَ ــٍث كَ  َوغَي
  

 تَعــاَوُر فيــِه كُــلُّ َأوطَــفَ َحنّــانِ      
  

الُهُبوط االنِْحدار على سبيل القَْهر كُهُبوط الَحَجر، وإذا استعمل الُهُبوط في اإلنسان فعلى 

على شرِفها، كإنزال المالئكة سبيل االستخفاف بخالف اإلنزال، ذَكَرُه تعالى في اَألشياء الّتي نَبََّه 

  .)2(والقرآن والمطر وغير ذلك

  َسقَطَ

دّل على جَِهة بعينها، السُّقُوطُ طَْرُح الشَّيء ) َسقَط(ُعبِّر بالجملة الفعلّية عن الجَِهة، فالفعل 

ρ÷: (قـال تعـالى  . )3(ِمْن مكانٍ َعالٍ إلى مكَانٍ ُمنْخَِفضٍ كَُسقُوِط اإلنسان مـن الّسـطح   r& xÝÉ) ó¡ è@ 

u™!$ yϑ ؛ المراد َأنّك وعدتنا َأّن يوم القيامة تنشقّ فيه السَّماء، وتدلّى أطرافها، فعجل ذلك في )4()9$#¡¡

$: (وقال عزَّ وَعال. )5(الّدنيا tΒuρ äÝà) ó¡ n@ ⎯ÏΒ >π s% u‘ uρ()6(   ؛ أي ما من شجرة في بـرٍّ وال بحـر إال

هي الَوقْعةُ الشّديدةُ، َسقَطَ َيْسقُطُ ُسـقوطاً فهـو    فالسَّقْطَةُ. )7(وَملَك ُمَوكَل بها، يكتب ما يسقط منها

  .)8(ساِقطٌ وَسقُوطٌ إذا َوقََع

  خَرَّ

، وبه )9(على الجَِهة، فهي بمعنى َسقَطَ وَهَوى من ُعلُو إلى َأْسفَل؛ أي َوقََع) خَرَّ(دّل الفعل 

§: (فُسِّر قوله سبحانه وتعالى y‚sù ãΝ Íκö n=tã ß# ø) ¡¡9$# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Ï% öθsù()10(المراد َسقَطَت وَهَوت : ، ِقْيل

: وِقْيـل . َأتى اهللا بنيانهم من ُأصوله، فخرَّ عليهم السَّقف: وِقْيل. وائتفكت َأعاِلي بيوتهم من فَْوِقهم

                                                                                                                            
 91ص ديوانه،: القيس، امرؤ )1(
  534ص ،)هبط(ماّدة  ،معجم مفردات ألفاظ القرآن: الّراغب األصفهانّي، الحسين بن محّمد )2(
  241ص ،)سقط(ماّدة  ،نفسهالمصدر  )3(
 92 :اإلسراء )4(
 3/65، تفسير القرآن العظيم: الفداء إسماعيل بن عمر ، أبوابن كثير )5(
 59: األنعام )6(
  2/138 تفسير القرآن العظيم،: ، أبو الفداء إسماعيل بن عمرابن كثير )7(
  7/316 ،)سقط(ماّدة  لسان العرب،: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )8(
 150ص  ،)خرر(ماّدة  ،ظ واألعالم القرآنّيةمعجم األلفا: إبراهيم، محّمد إسماعيل )9(
  26: النّحل )10(
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ρ#): (وقوله عزَّ وجـلَّ .)1(َأّن العذاب َأتاهم من السَّماء، فلّما رأوه استسلموا وذلّوا ”yz #Y‰£∨ß™()2( ؛

على األرض هللا سّجداً، فإذا ذُكَِّر اإلنسان باإليمان خّر ساجداً له، يعني انقـادت   أي خَرُّوا وانكبوا

  .)3(َأعضاؤه له

ßŠ%x6s? ßN≡uθ≈yϑ: (الفعل خَرَّ بمعنى َسقَطَ، ودّل على جَِهة بعينها، كما في قوله تعالى ¡¡9$# 

tβ ö ©Üx tGtƒ çμ ÷Ζ ÏΒ ‘,t±Ψs? uρ ÞÚö‘ F{$# ”ÏƒrB uρ ãΑ$ t6Ågø: $# #ƒ‰yδ()4(أي وتسقط الجبـال، وتنهـّد هـّداً، أو     ؛

مهدودة، أو مفعول له، أي ألنّها تهّد، والمعنى أنّها تتساقط أشّد ما يكون تسـاقط بعـض علـى    

  )الوافر(               :)6(ومنه في الشِّعر الجاهلّي قول أبي ِخَراش الُهذلّي يصف سيفاً. )5(بعض

  )الوافر(

 بِــِه نَــَدُع الكَِمــيَّ َعلَــى َيَدْيــهِ    
  

 قَِشــــيَبا رُّ تَخَالُــــُه نَْســــراٌَيِخــــ  
  

  .أي بالسَّيف َيِخرُّ ويسقط ويموت الكَِمّي على َيَدْيِه

  َوقََع

َوقََع الشَّيُء ُوقوعاً : على جَِهة بعينها، وَوقََع تدّل على ُسقوط شيء، ُيقال) َوقَع(دّل الفعل 

$: (قال تعالى. )7(فهو واقع £ϑ s9uρ yì s% uρ ÞΟ Îγ øŠ n=tæ â“ ô_Ìh9$#()8(؛ أي نزل عليهم الَعذاب.  

  َحَدَر

                                           
  14/96، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطّبرّي، أبو جعفر محّمد بن جرير بن يزيد بن خالد )1(
  15: الّسجدة )2(
  25/157، التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: الشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر التّميمّي الّرازّي )3(
 90: مريم )4(
  21/217، مصدر نفسهال )5(
  1/673لسان العرب،: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )6(
  6/133 ،)وقع(ماّدة  ،معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )7(
  134: األعراف )8(
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الَحُدوُر هو الَهُبوطُ، َحَدْرتُ الشَّيَء إذا َأنَزلْتَه، والَحُدور فعل الَحاِدر، والَحـُدور؛ بفـتح   

وَحَدَر الشََّيء َيْحِدُره وَيْحُدُره َحْدراً وُحُدوراً فانحَدَر إذا َحطَُّه من . )1(الحاء، هو المكان تَنْحِدر منه

) َحـَدر (وُعبِّر بالفعل . )2(وكل شيء َأرسلته إلى َأْسفَل، فقد َحَدْرتَه َحْدراً وُحُدوراً. فْلٍُعلْوٍّ إلى ُس

)                  الطّويل(                           :    )3(عن الجَِهة في الشِّعر الجاهلّي، كما في قول اَألعشى

ــ   ــدَّْمُع فَْوقَ ــُدُر ال ــيالً َيْح ــّداً َأس  ُهَوخَ
  

 الــدَِّمقْسِ ُمخَضَّــبُ   كَُهــدَّابِ َبنَــاٌن   
  

يتحّدث الشّاعر عن خّد زينب اَألملس اللّين الطّويل المسترسل، وقد تحدر فَْوقه الـّدمع، تكفكفـه   

  .بَأنامل كَأنّها ُهدَّاب الحرير النّاعم الطّويل وقد زانها الخضاب

  طََرَح

بالشَّيء وطَرَحه َيطَْرْحـه طَْرحـاً واطَرْحـه     على جَِهة معّينة، فطََرَح) طََرَح(دّل الفعل 

وطَرحه إذا رمى به، واطرحه بمعنى أبعده، وهو افتعله، وشـيء طَـرِْيح وطـرح َمطْـُروح،     

=θè#): (قال تعـالى . )4(والطَْرح الُبْعد والمكان البعيد çGø% $# y# ß™θãƒ Íρ r& çνθãmtôÛ $# $ ZÊö‘ r&()5(  ؛ أي لّمـا

ال بّد من تبعيد يوُسف عن َأبيـه، وذلـك ال يحصـل إال بَأحـد     : قالواقوي الحسد وبلغ النّهاية، 

الطّرح هنا يعنـي   .)6(القتل أو التّغريب إلى َأرض، يحصل اليْأس من اجتماعه مع َأبيه: طريقين

مع َأرض، ) طََرَح(وهنا اْستُخدم لفظ  .يعني َأرضاً واسعة يغيَّب منها) َأرضاً(النفي، وتنكير كلمة 

ولكن قد . على الجَِهة، فالمراد أبعدوه مكاناً من اَألرض) اطَْرُحوُه َأرضاً(لجملة الفعلّية ولقد دلّت ا

)                 الوافر(                                  :)7(ُيْستَخدم هذا اللفظ وحده، كقول الُمثقّب الَعبِدّي

  )                                         الوافر(

                                           
  2/32 ،)حدر(ماّدة  ،مصدر نفسهال )1(
  4/172 ،)حدر(ماّدة  لسان العرب،: فضل جمال الّدين محّمد بن مكرم، أبو الابن منظور )2(
  237، صديوان اَألعشى الكبير: ابن قيس، ميمون )3(
  2/528 ،)طرح(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )4(
  9 :يوُسف )5(
  18/76، التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: ّرازّيالشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر التّميمّي ال )6(
  212،211ص  ،ديوان شعره :الَعبدّي، الُمثقَّب )7(
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ــقٍّ  ــي بَِحـ ــوَن َأِخـ ــا َأْن تَكُـ  فَِإّمـ
  

ــِميِني      ــْن َس ــي ِم ــَك غَثِّ ــَأْعرِفَ ِمنْ  فَ
  

ــذِْني  ــاطّرِْحِني واتَِّخـــ  َوِإالَّ فَـــ
  

ــي    ــَك َوتَتَِّقيِنـــ ــُدّواً َأتَِّقيـــ  َعـــ
  

المراد إما أن تكون أخي بصدق فَأعرف نُْصحك من غشّك، وإالَّ فَأبعد واعتبرني عـدواً أتّقيـَك   

  . وتتّقيني

  َسَجَد

ّينة، فَسَجَد تدّل على تطامن وذّل، وَأْسَجَد الرَُّجل إذا طْأطَأ على جَِهة مع) َسَجَد(دّل الفعل 

$ øŒÎ)uρ: (قال سبحانه وتعـالى . )1(رْأَسه وانحنى oΨù= è% Ïπ s3 Í×̄≈n=uΚ ù=Ï9 (#ρ ß‰ àfó™$# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf|¡ sù()2( ؛ أي

هـو   سجود مالئكة األرض آلدم، والمراد من هذه السَّجدة وضع الَجْبَهة على األرض، فآدم كان

وهـذا   ،)3(كان المسجود له هو اهللا تعالى، وآدم كان قبلة للسُّجود كالكعبـة : قالالمسجود له، أو ُي

$: (وقـال عـزَّ وجـلَّ    .سجود تكريم، ال سـجود عبـادة   yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θãèŸ2 ö‘ $# 

(#ρ ß‰àfó™$#uρ (#ρ ß‰ç6ôã$# uρ öΝ ä3 −/u‘()4(وا الصَّالة، وذلك َألّن َأشَْرف أركـان  ، المراد بِـ اْركَُعوا واْسُجُد

  .)5(الصَّالة هو الرُّكُوع والسُُّجود

عن الجَِهة في الشِّعر الجاهلّي، كما في قول ُحميد بـن ثـور   ) َسَجَد(وُعبِّر كذلك بالفعل 

  )المتقارب(                   :)6(الهاللّي يصف نساء

ــَجَدتْ  ــا َأْســ ــوَل َأزِمَِّتهــ  فُُضــ
  

ــارى َأل   ــُجوَد النَّصــ ــاُســ  ْحبارَِهــ
  

                                           
  3/133 ،)سجد(ماّدة  ،معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )1(
 34: البقرة )2(
  21/4، مفاتيح الغيب التّفسير الكبير أو: الشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر التّميمّي الّرازّي )3(
  77: الحّج )4(
  23/63، مصدر نفسهال )5(
  96ص ديوانه،: الهاللّي، ُحميد بن ثور )6(
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لما ارتحلن في سفرٍ، ولوين فضول َأزمة جمالهن على معاصـمهن،  : يصف الشّاعر النّساء بقوله

َأْسَجَدت وَأخْفََضت وطْأطَأت الجمال رؤوسها ليركبنها، وكَأنَّ عندهم من يسجد لَألحبار من أهـل  

  .الكتاب حتّى يصل سجوده إلى األرض

    َرفََع

فَْعته فاْرتَفَع فهو نَقيض الخَفْض في كل شيء، َرفَعه َيْرفَُعه َرفْعـاً  الرَّفُْع ضّد الَوْضع، َر

$!™u: (ومنه قوله عزَّ وَعال. )1(وَرفُع هو َرفاعة واْرتَفَع yϑ ¡¡9$#uρ $yγ yèsùu‘()2(أي رفع السَّماء فَـْوق   ؛

$: (وقولـه سـبحانه وتعـالى   . رؤوسكم عن األرض uΖ ÷èsùu‘ uρ ãΝ ßγ s% öθsù u‘θ’Ü9$# öΝ Îγ É)≈sV‹ Ïϑ Î/()3( ؛ أي

  .-عليه السَّالم-َرفَْعنَا فَْوقهم جبل الطُّور بما َأعطوا اهللا الميثاق والعمل بما جاء به موسى 

yì: (ومنه قوله عزَّ وجلَّ sùu‘ uρ Ïμ ÷ƒuθt/r& ’n? tã Ä ö̧yèø9$#()4(    ،؛ أي لّما دخـل يوُسـف مصـر

كما . )5(، فرفعهما على السَّريروجلس في مجلسه مستوياً على سريره، واجتمعوا إليه، َأكرم َأبويه

  :)6(عن جَِهة بعينها في الشِّعر الجاهلّي، قال َعِدي بن غُطَْيف الكلبي) َرفََع(كما ُعبِّر بالفعل 

)                  المنسرح(                                                                            

ــبتْ   ــٍة نُِص ــي رْأسِ فُلْكَ ــمُس ف  والشَّ
  

 عهــا فــي السَّــماِء مــن َرفعــا    رفَّ  
  

  َصَعَد

                                           
  10/129،)رفع(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )1(
  7: الّرحمن )2(
 154: النّساء )3(
  100: يوُسف )4(
، وعيون األقاويل فـي وجـوه التّأويـل    لالكشّاف عن حقائق التّنزي: ر اهللا محمود بن عمرالّزمخشرّي، أبو القاسم جا )5(

2/476  
  183م، ص1999، المجمع الثّقافّي: أبو ظبي شعر قبيلة كلب حتّى نهاية العصر األموّي،: عبيد، أحمد محّمد علي )6(
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َصـَعَد  . )1(على ارتفاع، من ذلك الصُُّعود خالف الَحُدور) ص ع د(يدّل األصل اللّغوّي 

اً إذا ارتقاه وعاله، وَيصَّعَُّد في الّسلّم إذا ارتقى وارتفع، وَصَعَد المكان صعوداً وَأصعد فيه اصعاد

$: (، وبِِه فُسِّـر قولـه سـبحانه وتعـالى    )2(في السَّماء أي يتكلف صعودها yϑ ¯Ρ r'Ÿ2 ß‰̈è¢Átƒ ’Îû 

Ï™!$ yϑ ، فكما ال يستطيع ابن آدم َأن يبلغ السَّماء فكـذلك ال يسـتطيع أن يـدخل التّوحيـد     )3()9$#¡¡

وهنا تشبيه ضيق صدر الكافر نتيجـة كفـره، بضـيق    . )4(واإليمان قلبه حتّى ُيْدِخله اهللا في قلبه

  .الشّخص الّذي يحاول الّصعود في الّسماء فال يستطيع

الصُُّعوُد بمعنى الطَّريق صاعداً، مؤنثة، والجمع َأْصِعَدةٌ وُصُعٌد، فالصُُّعود ضّد الَهُبـوط،  

…: (قال عـزَّ وجـلَّ  . )5(والجمع صعائُد وُصُعٌد çμ à) Ïδö‘ é'y™ # ·Šθãè|¹()6(   ؛ ُألْرِهقَنَّـَك َصـُعوداً َأي

ُألَجشَِّمنََّك َمشَقَّةً من اَألمر، وإنّما اشتقّوا ذلك َألّن االرتفاع في َصُعود َأشَقُّ مـن االنحـدار فـي    

رضـي اهللا   –ُعبِّر به عن جَِهة معّينة، كما في قول حّسان بـن ثابـت   ) َصَعَد(فالفعل . )7(َهُبوط

)                 البسيط(               : )8(-ضي اهللا عنهر–ماِدحاً أبا بكر الّصديق  -عنه

 َوالثَّاِني اثْنَْينِ فـي الغـارِ الُمِنيـِف َوقَـد    
  

ــَبال      ــعََّد الَج ــِه إذْ َص ــُدوُّ بِ ــافَ الَع  طَ
  

  )             الطّويل(                    :)9(ناقته وكقول جابر بن ُحنَّي التّغلبّي في وصف

  )             الطّويل(

ــا  ــْرٍق كََأنَّم ــاِء ِع ــي َبطَْح ــعَُّد ف  تََص
  

ــلَّمِ      ــِك بُِس ــى َأرِي ــى َأْعلَ ــى إل  )10(تََرقَّ
  

                                           
  3/287 ،)صعد(ماّدة  ،معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )1(
  286 ،)صعد(ماّدة  معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية،: إبراهيم، محّمد إسماعيل )2(
 125: األنعام )3(
  2/176 تفسير القرآن العظيم،: ، أبو الفداء إسماعيل بن عمرابن كثير )4(
  3/251 ،)صعد(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )5(
 17: لمدثرا )6(
 3/251 ،)صعد(ماّدة  ،مصدر نفسهال )7(
  240، ص ديوانه: األنصارّي، حّسان بن ثابت )8(
   3/149، موسوعة الشِّعر العربّي :مطاع وِإيلّيا حاوي ،صفدي )9(
 .جبل مشرف ذو َأراك، يقع في الجنوب الغربي من متالع: َأرِيك )10(
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فالصُّعود مقصور على االرتفاع في المكان وال . أي ترتفع النَّاقة في السَّير إلى َأْعلَى جبل َأرِيك

  .)1(د في الّسلّم والّدرجة، وهو الذّهاب إلى فَْوق فقطصع: يستعمل في غيره، ُيقال

                                           
   151، صةالفُُروقُ اللُّغوّي: العسكرّي، أبو هالل )1(
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  جعر

َعَرَج في الّسلّم وعليه يعُرج : ، يقال)1(على ُسُمو وارتقاء) ع ر ج( يدّل األصل اللّغوّي 

قـال  . )2(يعُرج ُعروجاً إذا ارتقى وصعد، والمعرج المصعد والمرقى، والمعراج المصعد والّسلّم

ßl: (سبحانه وتعالى ã÷ès? èπ x6Í×̄≈n=yϑ ø9$# ßyρ ”9$#uρ Ïμ ø‹s9Î)()3(   ؛ أي يصعد المالئكة إلى َأْرفَـع وَأْعلَـى

$: (وقـال عـزَّ وَعـال   . مواضع وَأماكن ومنازل لهم في السَّماء tΒ uρ ãΑÍ”∴tƒ š∅ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# $ tΒuρ 

ßlã÷ètƒ $ pκÏù()4(؛ أي وما يصعد ويرتفع في السَّماء.  

  :)6(، منه قـول الشّـاعر  )5(فالُعُروج ذَهاٌب في ُصُعوٍد على الجَِهة،) َعَرَج(لقد دّل الفعل 

  )      الّسريع(                                                                                      

ــَرجْ    ــتْ بَِعــ ــْمُس َهمَّــ ــا الشَّــ ــى إذا مــ  )7(َحتَّــ
  

بن مرثد ومنه أيضاً قول منظور . أي صعدت ؛فلمَّا غابت الشَّْمس َبَدت كَأنَّها َعَرجت إلى السَّماِء

)                 الّرجز(                 :                                                           )8(اَألْسدّي

  )                           الّرجز(

ــُروجُ  ــَل ُبــــ ــّرج اللّيــــ ــْمسِ إذ َعــــ  الشَّــــ
  

  َرِقَي

ْدتُ، وارتَقَْيت مثلُه، وَرِقَي فالٌن في الجبل َيْرقَى ُرِقّياً َرِقيتُ في السُّلَّم َرقْياً وُرِقّياً إذا َصِع

ρ÷: (قال عزَّ وجـلَّ . )9(إذا َصعََّد، والمرقاة الّدرجة، وترقى إلى موضع يعني تصعد فيه r& 4’n∋ös? ’Îû 

                                           
  4/304 ،)عرج(ماّدة  ،معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )1(
  335ص ،)عرج(ماّدة  ،معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية: إبراهيم، محّمد إسماعيل )2(
 4: المعارج )3(
  2: سبأ )4(
  241ص ،)عرج( ماّدة ،معجم مفردات ألفاظ القرآن: الّراغب األصفهانّي، الحسين بن محّمد )5(
  2/375، المخصص: ابن سيده األندلسّي، أبو الحسن علي بن إسماعيل )6(
   .العرج هنا بمعنى غيبوبة الشّمس )7(
   514، صشعر قبيلة أسد وأخبارها في الجاهلّية واإلسالم: الّسنديونّي، وفاء فهمي )8(
  14/331 ،)رقا(ماّدة  لسان العرب،: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )9(
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’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ⎯s9uρ š∅ÏΒ ÷σ œΡ y7 ÍhŠ Ï% ãÏ9()1(فـي  : ؛ المراد أو تصعد في درج إلى السَّماء، وإنّما ِقْيل

أو ترقى في سلَّم إلى السَّماء، وإنّمـا ُأدخلـت   : السَّماء، وإنّما يرقى إليها ال فيها، ألّن القوم قالوا

ôΘr& Ο: (وقـال عـزَّ وَعـال   . )2(في الكالم ليدّل على معنى الكـالم ) في( ßγ s9 à7 ù=•Β ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $yϑ åκ s]÷ t/ ( (#θà) s? ÷zù= sù ’Îû É=≈t6ó™ F{$#()3( ؛ المراد إن كان لهم ُملْك السَّماوات واألرض

علـى جهـة   ) رقي(لقد دّل الفعل . )4(واألرض وما َبْينَُهَما فلَيْصَعُدوا في أبواب السَّماء وطرقها

                  :   )5(بعينها، كما في قول جابر بن ُحنَّي التّغلبّي

  )                   الطّويل(       

ــْرقٍ  ــاِء ِع ــي َبطَْح ــعَُّد ف ــا تََص  كََأنَّم
  

 تََرقَّــى إلــى َأْعلَــى َأرِيــك بُِســلَّمِ      
  

ترتفع النَّاقة في بطحاء ِعْرق من َأرض منبسطة إلى مكان مرتفع، كَأنَّما هي تََرقَّى بُِسـلَّم إلـى   

  . َأْعلَى جبل فيه شجر اَألراك

  طَلََع

، وطَلَـَع  )6(طَلََعتْ الشَّْمس والقمر والفجر والنّجوم تطلع طلوعاً ومطلعـاً فهـي طالعـة   

“: (قال عزَّ وَعال. )7(الكوكب ونَْحوه إذا َبدا وظَهر من علوه ts? uρ }§ ôϑ ¤±9$# # sŒÎ) M yèn= sÛ()8( ؛ أي

، وُعبِّـر بـه عـن    جَِهةالعلى ) طَلََع(فدّل الفعل . أي ترى الشَّْمس ِعنْد طلوعها من موضع عالٍ

                                           
  93: اإلسراء )1(
  15/163، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطّبرّي، أبو جعفر محّمد بن جرير بن يزيد بن خالد )2(
  10:ص )3(
  23/129، فسهنمصدر ال )4(
   3/149، موسوعة الشِّعر العربّي :مطاع وِإيلّيا حاوي ،صفدي )5(
  8/235 ،)طلع(ماّدة  ،لسان العرب: ّدين محّمد بن مكرم، أبو الفضل جمال الابن منظور )6(
  314ص ،)طلع(ماّدة  ،معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية: إبراهيم، محّمد إسماعيل )7(
 17: الكهف )8(
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                 : )1(ّيالجَِهة في الشِّعر الجاهلّي، كما في قول النّابغة الذُّبيان

  )                                                                  الطّويل(

 فَِإنَّــَك شَــمٌس َوالُملــوُك كَواِكــبٌ   
  

ــبُ      ــنُهنَّ كَوكَ ــُد ِم ــم َيب ــتْ لَ  إذا طَلََع
  

طَلََعتْ وظََهَرتْ َأخفتها  يمدح الشّاعر النّعمان بن المنذر أنّه َبْين الُملوك كالشَّْمس َبْين النّجوم، إذا

  .لقوة ضوئها

  قَُرَب

قَُرَب الشَّيء، بالّضّم، . على جَِهة، فالقُْرُب نقيُض الُبْعِد) ق ر ب(لقد دّل األصل اللّغوّي 

. )2(َيقُْرُب قُْرباً وقُْرباناً وِقْرباناً أي َدنا، فهو قريٌب، الواِحد واالثنان والجميع فـي ذلـك سـواء   

$ Ÿωuρ: (قال عزَّ وَعال. )3(ال تَقْربه: هي عن اَألمر يقالوللتّشديد في النّ t/tø) s? Íν É‹≈yδ nο tyf¤±9$#()4( ،

nο tyf ، َأسكن سبحانه وتعالى آدم وزوجته الجنّة، وَأباح لهما َأن يأكال من ثمارها، من أي )4()¤±9$#

$: (وقـال عـزَّ وجـلَّ   .)5(مكان شاءا منها، ونهاهما أن َيقَْرَبا ثمر شجرة بعينها yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#þθãΖ tΒ# u™ $ yϑ ¯Ρ Î) šχθä. Îô³ ßϑ ø9$# Ó§ pgwΥ Ÿξsù (#θç/tø) tƒ y‰Éfó¡ yϑ ø9$# tΠ#t ysø9$# y‰ ÷èt/ öΝ Îγ ÏΒ$tã # x‹≈yδ()6( ،

قربوه، فال يحّجوا وال يعتمروا كما ن من المسجد الحرام ودخوله ونهيهم َأن يوُيمنع المشرك: ِقْيل

دّل الفعـل  . )7(يمنعون من المسجد الحرام وغيره من المساجد: كانوا يفعلون في الجاهلّية، وِقْيل

  .)8(على جَِهة بعينها، فالقرِيب كلُّ ما قَُرَب من َمكانٍ َأو نََسبٍ؛ َأي الّداني في المكان) قَُرَب(

  َدنَا
                                           

  20ص ديوانه، :الذّبيانّي، النّابغة )1(
  1/662 ،)قرب(ماّدة  لسان العرب،: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )2(
  419ص ،)قرب(ماّدة  معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية،: إبراهيم، محّمد إسماعيل )3(
 35: البقرة )4(
  8/139، جامع البيان عن تْأويل آي القرآن: الطّبرّي، أبو جعفر محّمد بن جرير بن يزيد بن خالد )5(
 28: التّوبة )6(
، وعيون األقاويل فـي وجـوه التّأويـل    لالكشّاف عن حقائق التّنزي: عمر الّزمخشرّي، أبو القاسم جار اهللا محمود بن )7(

2/248 
  1/664 ،)قرب(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )8(
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Ν§: (قال عزَّ وجـلَّ . )1(ات َأو الُحكْم، وُيستَْعَمُل في المكان والّزمانالدُّنُوُّ هو القُْرُب بالذّ èO 

$ tΡ yŠ 4’̄< y‰tF sù()2( فتـدلّى إليـه،    -صلى اهللا عليه وسلم–من محّمد  -عليه السَّالم-؛ َأي َدنَا جبريل

شِّـعر الجـاهلّي   كذلك في ال) َدنَا(واستخدم الفعل . )3(ويدّل الّدنو على التّدلّي، والتّدلّي على الّدنو

)                 الكامل(             :     )4(ليدّل على جَِهة بعينها، كقول ساِعَدةَ الُهذلّي َيِصفُ َجَبالً

ــهِ  ــا َعلَْيـ ــامِ َدنَـ ــَبُل الغََمـ  ِإذا َسـ
  

 ْيــــِدِه َمــــاٌء َزلُــــوُلَيــــزِلُّ بَِر  
  

  .إذا َأصاب المطُر الجبَل َدنَا عليه؛ َأي َدنَا منه فسال؛ َألّن الجبَل َأملس

  َأقْبِل

. على جَِهة بعينها من القُُبل، فَأقْبِل بمعنى المجيء بَوْجهِك، ضّد َأْدبِر) َأقْبِل(لقد دّل الفعل 

≅y›θßϑ≈tƒ ö©#: (قال تعالى Î6ø% r& Ÿωuρ ô# y‚s?()5(وقـال عـزَّ   . ي اْرجِع إلى حيث كنت وال تخاف؛ أ

ÏM: (وجلَّ n=t7 ø% r'sù … çμ è? r& tøΒ$# ’Îû ;ο §|À()6(  َأقَْبلَت َأي قَُرَبت إليهم من ناِحَية من نَـواِحي المنـزل ،)7( .

=θä9$s% (#θè#): (وقال عزَّ وَعال t6ø% r& uρ Ο Îγ øŠn= tæ #sŒ$̈Β šχρ ß‰É) ø s?()8(  ـ ن ؛ أي َأقَْبلُوا على المنـادي وم

واستخدم العرب هذا اللّفظ في الشِّعر الجاهلّي ليـدّل  . )9(ما الّذي تفقدون؟: بحضرتهم يقولون لهم

)                 الطّويل(                              :)10(على الجَِهة، كقول الكَُميت بن معروف اَألْسدّي

 ِإذا َأقَْبلُــوا َأْبَصــْرتَ داَء ُوُجــوِههِمْ  
  

ــاِدعِ     ــراَض اَألخ ــوا ِم ــُروا َولَّ  وِإْن َأْدَب
  

                                           
  2/303 ،)دنا(ماّدة  ،معجم مقاييس اللّغة: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )1(
 8: النّجم )2(
  27/44، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: جعفر محّمد بن جرير بن يزيد بن خالدالطّبرّي، أبو  )3(
  3/1149، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِّي، أبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )4(
   31: القصص )5(
  29: الذّاريات )6(
عبد الّسالم عبـد  : ، تحقيقفي تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز: بن غالب بن عطّية األندلسّي، أبو محّمد عبد الحقّ )7(

   5/178م، 1993دار الكتب العلمّية، : ، لبنان1الشّافّي محّمد، ط
 71: يوُسف )8(
 13/18، جامع البيان عن تْأويل آي القرآن: الطّبرّي، أبو جعفر محّمد بن جرير بن يزيد بن خالد )9(
  8/131، منتهى الطّلب من َأشعار العرب: ابن ميمون، محّمد بن المبارك بن محّمد )10(
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  )            المتقارب:()2(قال المرقش اَألكبر. )1(وَأقَْبلْتَ المكاَن َوَأْدَبْرتَُه ِإذا جعلتَُه َأَماَمَك، ثُمَّ خَلْفََك

  )            المتقارب:()2(اَألكبر

 فَـــــَأقَْبلْنَُهْم ثُـــــمَّ َأْدَبـــــْرنَُهْم
  

ــَدرْ     ــينِ   الصَّ ــَل  ِح ــَدرنَُهْم   قَْب  فََأْص
  

  .          لقد جعلت الخيل الحّي مّرة َأَمامها ومّرة خَلْفها

$: (منــه قولــه تعــالى. )3(واْســتَقَْبلَه إذا لَِقيــه بَوْجهِــه £ϑ n= sù çν ÷ρ r&u‘ $ ZÊÍ‘%tæ Ÿ≅Î6ø) tGó¡ •Β 

öΝ Íκ ÉJtƒÏŠ÷ρ r&()4(ُأفق السَّماء، آِتياً ُمقْبِالً ُمتَوجِّهاً نَْحو جَِهة َأوديـتهم،   ؛ َأي فلمَّا رأوا سحاباً ُعرَِض في

وكذلك قـول  . على جَِهة بعينها) ُمْستَقْبِل َأْوِدَيِتهِم(دلّت الجملة الفعلّية . ظنّوه سحاباً َأتاهم بالمطر

  )الّرجز(     :                                                      )5(َزْيد بن َعْمرو بن نُفَْيل

ــراهيمُ    ــِه إب ــاذَ بِ ــْن َع ــذتُ بَِم  ُع
  

ــاِئمْ     ــَو     قَ ــِة    َوُه ــتَقْبَِل   الكَْعَب  ُمْس
  

لقد كان الشَّاعر إذا خلص إلى البيت اْستَقَْبلَه بَوْجهِه، ووقف ِقَبالَة الكعبة، وَسـَجَد وَصـلَّى إلـى    

  .الِقْبلَة

  َجنََح

. )6(، فَجنََح إليه بمعنى َماَل إليه وخََضَع وَرِغَب فيـه على جَِهة معّينة) َجنََح(لقد دّل الفعل 

β: (قال عزَّ وَعال Î) uρ (#θßsuΖ y_ ÄΝ ù= ¡¡= Ï9 ôxuΖ ô_$$ sù $oλ m;()7( ؛ أي إن مالوا إلى الّصلح والمسالمة فَِمل

                                           
موسـوعة حـورس الّدولّيـة للنّشـر،     : ، اإلسكندرّيةات ودالالتها في اللّغة العربّيةالمشتقّ: معالي، محسن محّمد قطب )1(

 360م، ص2009
  1/235، شرح المفّضلّيات: التّبريزّي، أبو زكرّيا يحيى بن علي بن محّمد الشّيبانّي )2(
  412ص ،)قبل(ماّدة  ،معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية: محّمد إسماعيلإبراهيم،  )3(
 24: اَألحقاف )4(
  404، صشعر بني كنانة في الجاهلّية وصدر اإلسالم :إبراهيم عبد الّرحمن ،النّعانعة )5(
  106ص  ،)جنح(ماّدة  ،معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية: إبراهيم، محّمد إسماعيل )6(
 61: األنفال )7(
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نّهـا  جـوانح؛ ألَ : وُيقال لَألضالع .)1(وَجنََح الرَُّجل إلى فالن وَأْجنَح له إذا تابعه وخََضَع له. إليه

  .مالت على الحشوة

                                           
  15/149 التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،: الشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر التّميمّي الّرازّي )1(
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  آَوى

: منه قولـه تعـالى  . على جَِهة بعينها، فآَوى إلَْيه بمعنى انضّم إليه) آَوى(لقد دّل الفعل 

)$ £ϑ s9uρ (#θè= yz yŠ 4’n? tã y# ß™θãƒ #”uρ# u™ Ïμ ø‹s9Î) çν$ yz r&()1(،   آوى إليه َأخَاُه بمعنى َأنزله في الموضـع

  )         المديد(           :)3(عر الجاهلّي قول ابن ُجَوْين الطّائّيومنه في الشِّ. )2(الّذي كان يْأوي إليه

 َولَقَـــــد آوي إلـــــى ثَُبـــــِة
  

ــنهم     ــنوَن بيـــ ــاُيحِســـ  أَََدَبـــ
  

      ).ثَُبة(لقد نزل إلى موضع اسمه 

  َأْعرِض

عن جَِهة بعينها، فاِإلعراض عن الشَّـيء بمعنـى الّصـد عنـه،     ) َأْعرِض(ُعبِّر بالفعل 

β: (قال تعالى .، وَأعرض إذا ابتعد ونأى)4(وعدل عنه وعارضه َأي جانبه Î* sù x8ρ â™ !$y_ Ν ä3 ÷n $$sù 

öΝ æηuΖ ÷t/ ÷ρ r& óÚÍ ôãr& öΝ åκ ÷]tã ( β Î)uρ óÚÌ ÷èè? óΟ ßγ ÷Ψtã ⎯ n=sù x8ρ • ÛØo„ $ \↔ø‹ x©()5(  فإن جاء هؤالء القـوم ،

م َبْيـنهم إن شـئت   اآلخرون الّذين لم يْأتوك بعد، وهم قوم المرأة البغّية، محتكمين إليك، فـاحك 

بالحقّ، الّذي جعله اهللا حكماً له، فيمن فََعَل ِفْعَل المرأة البغّية منهم، َأو أََْعرِضْ عنهم، فدع الحكم 

sŒÎ)uρ |M#: (وقال عـزَّ وَعـال  . )6(بينهم إن شئت، والخيار إليك في ذلك ÷ƒr&u‘ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθàÊθèƒs† þ’Îû 

$ uΖ ÏF≈tƒ# u™ óÚÍôãr'sù öΝ åκ ÷]tã()7(أي إذا رأيت الّذين يستهزئون ويطعنون بآياتنا، فََأْعرِضْ عنهم وال  ؛

.óÚÌôãr&uρ Ç⎯tã t⎦⎫Ï: (وقال عزَّ وجلَّ. تجالسهم Î ô³ ßϑ ø9$#()8( ؛ َأي دع ما يدعوك إليه المشركين من

                                           
 69: يوُسف )1(
  18/142 التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،: الشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر التّميمّي الّرازّي )2(
  34م، ص2008األهلّية للنّشر والتّوزيع، : ، عّمان2، ط-لعصر الجاهلّيا –شعراء العرب : ، يوسف عطاالطّريفي )3(
  7/185 ،)عرض(ماّدة  ،لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )4(
 42: المائدة )5(
  6/242، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطّبرّي، أبو جعفر محّمد بن جرير بن يزيد بن خالد )6(
 68: األنعام )7(
 106: األنعام )8(
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، وعن االهتمام باسـتهزائهم وعـن المبـاالة    عبادة غيره سبحانه وتعالى، ودع عنك خصومتهم

  . بقولهم

تُخدم هذا اللّفظ ليعبِّر عن جَِهة معّينة في الشِّعر الجاهلّي، كما فـي قـول الُمـتَّلمِّس    واْس

)                 الكامل(                        :)1(الضُّبعّي

 تُلُـــْوا بِـــَأِخيكُُمفَالَعْبـــُد َعْبـــُدكُُم اقْ
  

ــَرِد   ــُه ِللِمطُـ  كـــالَعْيرِ َأْعـــَرَض َجنَْبـ
  

لن يغسل عنكم العار َأخذكم الدَِّيةَ، دون َأن تثَأروا به، وتقتلوا عمراً بن هند، الّذي : يقول الشّاعر

  .هو كالحمار الوحشّي أََْعَرَض جنبه للرُّمح

  يَولّ

لَّى الشَّيء تَْوليةً، وَولَّى عنه إذا َأْعَرَض َأو نَـَأى، وكـذلك   َولَّى هارباً تَْوِلَيةً إذا َأْدَبَر، َوَو

β: (والتَّْوِليةُ قد تكون انِْصرافاً، كما في قولـه عـزَّ وجـلَّ   . )2(تََولَّى عنه Î) uρ öΝ ä.θè=ÏG≈s) ãƒ ãΝ ä.θ—9uθãƒ 

u‘$ t/÷ŠF{$# §Ν èO Ÿω šχρ ç|ÇΖ ãƒ()3(ظهورهم كناية  ، ولُّوا اَألدبار جعلوا عدوهم َوَراءهم، وَأعطوهم

كناية عن الهزيمة، َألّن المنهزم يحول ظَْهره إلى جَِهة الطاّلب هرباً إلى ملجأ وموئل يئـل إليـه   

منه، خوفاً على نفسه، والطّالب في َأثره، فُدبر المطلوب حينئذ يكـون محـاذي َوْجـه الطّالـب     

  . )4(الهازمة

Ν§: (ومن التَّولية بمعنى االنصـراف قولـه عـزَّ وَعـال     èO Ν çGøŠ ©9uρ š⎥⎪Ì Î/ô‰•Β()5( ؛ َأي

ومن التَّولية بمعنى االنصراف في الشِّعر . وليتموهم اَألدبار، وذلك الهزيمة واالنصراف والهرب

)                  الطّويل(    :                                        )1(الجاهلّي قول درهم بن ضبيعة بن زيد

                                           
  152، صديوان شعره :الضُّبعّي، الُمتّلمِّس )1(
  20/313 ،)ولي(ماّدة  ،تاج العروس من جواهر القاموس: ، محّمد مرتضىالّزبيدّي )2(
 111:آل عمران )3(
  4/47، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطّبرّي، أبو جعفر محّمد بن جرير بن يزيد بن خالد )4(
 25 :التّوبة )5(
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ــُيوفنا  ــتباحت ُس ــى اس ــربناُهم َحتَّ  ض
  

ــلِ      ــن القَت ــاربيَن م ــوا ه ــاُهم فََولّ  ِحَم
  

على جَِهة بعينها، وكذلك في قول عنترة بن شّداد متحّدثاً عن حربٍ كانـت  ) َولَّى(لقد دّل الفعل 

               )  الطّويل(                    :              )2(َبْين بني عامر من هوازن وبني عبس من غطفان

 فََولُّــوا ِســَراعاً والقَنَــا فــي ظُُهــورِِهْم
  

 َوالخََواِصـرِِ   الَحشَـا  َبـْيَن    الكُلَـى  تَشُكُّ   
  

y7: (والتَّوِليةُ قد تكون ِإقْباالً، كما في قوله تعالى ¨ΨuŠ Ïj9uθãΨn= sù \'s# ö7 Ï% $yγ9|Ê ös? 4 ÉeΑuθsù y7 yγ ô_uρ 

tôÜ x© Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$# 4 ß] øŠ ymuρ $tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9uθsù öΝ ä3 yδθã_ãρ çν tôÜ x©()3( ؛ أي استقبل المسجد

، )فَلَنُفَعِّلَنَّـكَ (علـى وزن  ) فَلَنَُولَِّينََّك(الحرام وَوجِّْه َوْجَهَك نَْحَوه َوِتلْقاَءُه من َأي موضع خرجت، 

، كما في )تَفَعُّوا(على وزن ) تَُولُّوا(منه و). فَفَعُّوا(على وزن ) فََولُّوا(، و)فَفَعِّ(على وزن ) فََولِّ(و

$: (قوله سبحانه وتعالى yϑ uΖ ÷ƒr'sù (#θ—9uθè? §Ν sVsù çμ ô_uρ «!$#()4(    ؛ أي َأينما يستقبل العبـد فـي الّصـالة

ويتوّجه إال كان جلَّ ثناؤه في ذلك الَوْجه، َأي َأّن جميع الجَِهات وكلّها ملك هللا سـبحانه، ولكـن   

  .)5(الكعبة ِقْبلَة جعل سبحانه وتعالى

  هّل

عن الجَِهة، فاإلهالل هو التّلبية ورفع الصوت بالّدعاء والتّحميد هللا ) هّل(لقد ُعبِّر بالفعل 

)                 الطّويل(       :   )6(سبحانه وتعالى معتمراً أو حاّجاً، كما في قول مالك بن نَُويرة اليربوعّي

ـ     وَُّرواُيهِلُّــوَن ُعمَّــاراً ِإذا مــا تَغَـ
  

ــُدوا  و   ــا   فََأنَْج ــاً  خَبَّروه ــْوا  قَُرْيش  القَ
  

فاإلهالل الظّهور، ويتّضـح ذلـك   . يهلون معتمرين ويرفعون الّصوت بالتّلبية في الحّج والعمرة

  ) الّسريع(                   :                          )1(َأيضاً في قول عمرو بن َأحمر الباهلّي

                                                                                                                            
  291مكتبة اإلسكندرّية، ص: ، مصركتاب اَألنساب: الّصحاري، أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي )1(
  85ص شرح ديوان عنترة،: التَّبريزّي، الخطيب )2(
  144: البقرة )3(
 115: البقرة )4(
  4/18 سير الكبير أو مفاتيح الغيب،التّف: الشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر التّميمّي الّرازّي )5(
  192، صاَألصمعّيات :األصمعّي، أبو سعيد عبد الملك بن قَُريب بن عبد الملك )6(
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ــلُّ بِالفَْر ــا ُيهــ ــِد ُركبانُهــ  قَــ
  

 كمــا   ُيهــلُّ   الّراكــُب   الُمْعتَِمــر     
  

أي أّن قوماً ركبوا سفينة، فغّمت السَّماء، فضلّوا، ولم يهتدوا، ثم الح لهم الفرقد، فعرفوا به َسْمت 

فـاإلهالل لـه عالقـة    . )2(وْجَهتهم، فرفعوا َأصواتهم بالتّكبير، كما يرفع المعتمر صوته بالتّلبية

  .لنّظر إليه، ورصده من فَْوِق سطح األرضبالهالل، وا

  طَافَ

على الجَِهة، فطَافَ بالمكان وَحْوله َيطُوفُ أي دار َحْوله، ) ط و ف(يدّل اَألصل اللّغوّي 

θèù§θ©Ü#): (قـال تعـالى  . )3(ومنه الطّواف بالكعبة، وهو شـرعاً الـّدوران َحْولهـا    u‹ø9uρ ÏM øŠ t7 ø9$$ Î/ 

È,Š ÏF yèø9$#()4( .ن خارج البيت، ألّن الطّواف بالبيت هو أن يطوف بالبيت، وال يسّمى والطّواف يكو

طائفاً بالبيت من طَافَ في جوفه، واهللا تعالى إنّما َأمر بالطّواف به ال بالطّواف فيـه، فـالطّواف   

  . )5(بالكعبة أي َبْين الّصفا والمروة

)                 المتقارب(                   :)6(الطّواف بمعنى الّدوران، قال اَألعشى

ــهِ   ــاةُ بَِأْبَوابِــ ــوفُ الُعفَــ  َيطُــ
  

 كَطَـــْوِف النََّصـــاَرى بَِبْيـــِت الـــَوثَْن  
  

طُوفُون بَأبوابه، كمـا َيطُـوفُ   يمدح الشّاعر قيس بن َمْعد يكرب الكندّي َأنّه يقصده الّسائلون، فَي

  :)8(قال اَألْسـَوُد بـن َيْعفُـر النَّْهشَـِليّ    . )7(فالطّوفُ الَمشُْي َحْوَل الشَّيء. النّصارى ببيت الَوثَن

  )الوافر(                                                                                      

                                                                                                                            
  12، صكتاب األنواء في مواسم العرب: بن قتيبة الّدينورّي، أبو محّمد عبد اهللا بن مسلم )1(
  63، صلفلكالتّكون التاريخّي الصطالحات البيئة الطبيعّية وا: جبر، يحيى )2(
 318ص ،)طوف(ماّدة  ،معجم األلفاظ واألعالم القرآنّية: إبراهيم، محّمد إسماعيل )3(
  29: الحّج )4(
  4/48، التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: الشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر التّميمّي الّرازّي )5(
  57، ص ديوان األعشى الكبير: ابن قيس، ميمون )6(
  320ص ،)طوف(ماّدة  ،معجم مفردات ألفاظ القرآن: ب األصفهانّي، الحسين بن محّمدالّراغ )7(
دار إحيـاء التّـراث   : ، بيروت1محّمد عوض مرعب، ط: ، تحقيقتهذيب اللّغة: األزهرّي، أبو منصور محّمد بن أحمد )8(

  12/196 م،2001العربّي، 
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ــيُّ ِلِحمْ  ــا َمِنـ ــدَّي يـ ــريٍَّأِسـ  َيـ
  

 ُيطـــوِّفُ   َحْولَنـــا   ولَـــُه    َزِئيـــُر  
  

  . َأي ُأقْصدي له يا َمِنيَّةُ حتّى يموت

  َأشَْأَم وشَاَءَم وتَشَاَءَم

فتَشَاَءَم الرَُّجل بمعنى تََياَسَر؛ . على جَِهة الشَِّمال) َأشَْأَم، وشَاَءَم، وتَشَاَءَم(لقد دلّت اَألفعال 

َهة الشَِّمال، الّتي كان النّاس يتشاءمون منها، وكـذلك إذا َأخـذ نَْحـو    َأي ذهب في اتّجاه ناِحَية جِ

  . )1(الشَّام

  َأْيَمَن وَيمََّن وَياَمَن وتََياَمَن

فتََياَمَن إذا ذهب في اتّجاه . عن جَِهة الَيِمْين) َأْيَمَن، وَيمََّن، وَياَمَن، وتََياَمَن(ُعبِّر باَألفعال 

على جَِهة الَيِمـْين،  ) َيمََّن(ودّل الفعل . س منها، وكذلك إذا َأخذ نَْحو الَيَمنالَيِمْين، الّتي تفاءل النّا

  .)2(فَيمََّن إذا اتّجه ناحية الَيِمْين أو الَجنُوب، وكذلك إذا َأخذ نَْحو الَيَمن

وال بّد من اإلشارة إلى أّن العرب قد توّصلوا للجَِهة بالجملة الفعلّية، ولكنهم لم يعّبـروا  

  . المكونة من المبتدأ والخبر لجملة االسمّيةعنها با

  المركّب الوصفّي: رابعاً

ويكون اسماً َأو جملة . الّصفة تابع يذكر بعد معرفة لتوضيحها، َأو بعد نكرة لتخصيصها

  .)3(أو شبه الجملة

ْدَحُه َأو ذَمَُّه النَّعتُ هو تابٌِع ُمشْتَقٌّ َأو ُمَؤوٌَّل بِِه، ُيِفيُد تخصيص متبوِعِه َأو توضيِحُه َأو َم

َأو تْأِكيَدُه َأْو التَّرحَُّم عليه، َويتبُعُه في واحٍد من َأْوُجِه اإلعراب، َوِمن التَّعرِيـِف والتَّنِكيـرِ، وال   

  .)4(يكوُن َأخَصَّ ِمنُْه

                                           
  2/69، معادن الجوهرمروج الذّهب و: المسعودّي، أبو الحسن علي بن الحسين )1(
  599 – 18/598، )يمن(ماّدة تاج العروس من جواهر القاموس، : الّزبيدّي، محّمد مرتضى )2(
  353، صالموجز قواعد اللّغة العربّية وشواهدها: األفغانّي، سعيد )3(
ر الذّهب في معرفة كـالم  شرح شذو: األنصارّي، أبو محّمد عبد اهللا جمال الّدين بن ُيوُسف بن أحمد عبد اهللا بن هشام )4(

  432م، ص1965مطبعة الّسعادة، : ، مصر10، طالعرب



 182

  المكان الشّرقّي

›ÏŒÎ) ôNx: (لقد ُعبِّر عن الجَِهة بالمركّب الوصفّي، كما في قولـه تعـالى   t7 oKΡ $# ô⎯ ÏΒ $ yγ Î=÷δr& 

$ ZΡ%s3tΒ $ wŠ Ï% ÷Ÿ°()1( . فلفظ)ًجاء وصفاً ) َمكَاناً شَْرِقّياً(، والمركّب الوصفّي )َمكَاناً(صفة لـ ) شَْرِقّيا

‘çμ≈oΨ÷èsùu: (وكذلك قوله عزَّ وَعال. للمكان الّذي اعتزلت فيه نَْحو الشَّْرق للعبادة uρ $ ºΡ%s3 tΒ $ †‹Î=tæ()2( ،

جاء ) َمكَاناً َعِلّياً(، والمركّب الوصفّي )َمكَاناً(ُعلَى، صفة منصوبة لـ وهو جمع ) َعِلّياً(جاء لفظ 

  . -عليه السَّالم-وصفاً لعلوِّ مكانة إدريس 

  الطُّور اَألْيَمن/ الواِد األْيَمن 

عليـه  –وصفاً للمكان الّذي نُـوِدي منـه ُموسـى    ) الواِد اَألْيَمن(جاء المركّب الوصفّي 

$!: (نه وتعـالى في قولـه سـبحا   -السَّالم £ϑ n= sù $ yγ8 s? r& š”ÏŠθçΡ ⎯ ÏΒ Ã™ ÏÜ≈x© ÏŠ#uθø9$# Ç⎯yϑ ÷ƒF{$#()3( .

ومنـه  . صفة لجاِنب الواِدي) اَألْيَمن(، و)الَواِد(جاء مضافاً للفظ ) ِمْن شَاِطئ(فالجار والمجرور 

ô‰s% Ο: (قوله عزَّ وجلَّ ä3≈oΨø‹pgΥr& ô⎯ÏiΒ óΟ ä. Íiρ ß‰tã ö/ä3≈tΡ ô‰tã≡uρ uρ |=ÏΡ%ỳ Í‘θ’Ü9$# z⎯yϑ ÷ƒF{$#()4( .  جـاء

صفة لجبل الطُّور، َأي من ناِحَيِته الُيْمنَى، ) اَألْيَمن(، و)الطُّور(مضافاً لـ ) جاِنب(ظرف المكان 

  .يعتبر وصفاً للمكان) الطُّور اَألْيَمن(والمركّب الوصفّي 

  الجاِنب الغَْربِّي

$: (ة، كما في قوله جلَّ ِذكْرهُعبِّر عن الجَِهة بخبر كان مضافاً إلى ما يحّدد هذه الجَِه tΒuρ 

|MΖ ä. É=ÏΡ$pg ¿2 Çc’Î1ötóø9$# øŒÎ) !$ oΨøŠ ŸÒs% 4’n< Î) ©y›θãΒ tøΒF{$#()5(    ؛ َأي لم تكن يا محّمـد بناِحَيـة الجبـل

                                           
  16: مريم )1(
  57 :مريم )2(
      30:القصص )3(
  80:طه )4(
 44: القصص )5(
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جاء في محل نصب خبر كان وهو مضـاف،  ) بجاِنب(فالجار والمجرور . الغَْربِّي حين المناجاة

  . وصف للمكان) بجاِنب الغَْربِّي(؛ والمركّب الوصفّي مضاف إليه مجرور) الغَْربِّي(و

  شَْرِقّي نَْجٍد

ُعبِّر كذلك بالمركّب الوصفّي عن الجَِهة في الشِّعر الجاهلّي، كما في قول عمـرو بـن   

  )الوافر(     :                                                                       )1(كُلثوم

ــلْ  ــى نَنْقُ ــا   َمتَ ــْومٍ َرَحانَ ــى قَ  إل
  

 َيكُونُــوا فــي اللِّقَــاِء لَهــا طَِحينــا      
  

ــدٍ  ــْرِقيَّ نَْجـ ــا شَـ ــوُن ِثفَالَُهـ  َيكُـ
  

ــا     ــاَعةَ    َأْجَمِعينـ ــا    قَُضـ  َولُْهَوتُهـ
  

، كان حربنا لهم كالرَّحى الّتي تستوعب هذا المكان الكبير، وتكون إذا حاربنا قوماً: يقول الشَّاعر

خبـر  ) شَْرِقّي(لقد جاء لفظ . يَّاها بمنزلة القبضة من الحّب تُلْقَى في الرَّحىقضاعة في إهالكنا إ

من حيث المعنى جاء ) شَْرِقيَّ نَْجٍد(مضاف إليه مجرور، والمركّب الوصفّي ) نَْجٍد(كان مضافاً، و

  . وصفاً للمكان

  الُعْدَوة القُْصَوى/ الُعْدَوة الدُّنَْيا

 (øŒÎ: (صفةً للّداللة على الجَِهة، كما في قوله تعـالى ) الدُّنَْيا(ولفظ ) القُْصَوى(استخدم لفظ 

Ν çFΡ r& Íο uρ ô‰ãèø9$$Î/ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Ν èδuρ Íο uρ ô‰ ãèø9$$ Î/ 3“ uθóÁà) ø9$#()2(وحافتّه اَألْدنَى ، الُعْدَوة الدُّنَْيا شفير الواِدي 

  .)3(مكَّة تي من ناحيةالبعيدة الّ إلى المدينة، والُعْدَوة القُْصَوى شفير الواِدي اَألقَْصى

  َمكَان قَرِْيب

“# öθs9uρ: (عن الجَِهة، قال تعالى) من َمكَانٍ قَرِْيبٍ(ُعبِّر بالمركّب الوصفّي  ts? øŒÎ) (#θããÌ“ sù 

Ÿξsù šVöθsù (#ρ ä‹ Åz é& uρ ⎯ÏΒ 5β%s3̈Β 5=ƒÌs%()4(.  فاَألخذ من َمكَانٍ قَرِْيبٍ هو اَألخذ من الموقف إلى

                                           
  72، صديوانه :ابن كلثوم، عمرو )1(
  42 :األنفال )2(
  4/73، سير بالمأثورفالّدر المنثور في التّ: الّسيوطّي، عبد الّرحمن بن الكمال جالل الّدين )3(
 51: سبأ )4(
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و من ظَْهرِ األرض إلى َبطِْنها إذا ماتوا، َأو من صحراء بدر إلى القليب، َأو من النّار إذا بعثوا، َأ

ôì: (وقـال عـزَّ وجـلَّ   . )1(تَْحِت َأقدامهم إذا خُِسفَ بهم Ïϑ tF ó™$# uρ tΠöθtƒ ÏŠ$ uΖ ãƒ ÏŠ$ oΨßϑ ø9$# ⎯ÏΒ 5β%s3 ¨Β 

5=ƒÌs%()2( . ع يا محّمد صيحة يـوم  واستم: -صلى اهللا عليه وسلم–يقول تعالى ِذكْره لنبيِّه محّمد

القيامة، يوم ينادي بها منادينا من َمْوِضعٍ قَرِْيبٍ، أي من الّصخرة، الّتي هي في بيـت المقـدس،   

  .)3(هي َأقَْرب األرض إلى السَّماء بثمانّية عشر ميالً: وهي َأْوَسط األرض، وِقْيل

                                           
، وعيون األقاويل فـي وجـوه التّأويـل    لالكشّاف عن حقائق التّنزي: الّزمخشرّي، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر )1(

3/601  
  41: ق )2(
  26/183 جامع البيان عن تأويل آي القرآن،: الطّبرّي، أبو جعفر محّمد بن جرير بن يزيد بن خالد )3(
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  المبحث الثّالث

  الجَِهات الّتي تحّدد باتّجاه حركة هبوب الرِّياح

فهي الهواء الّذي يتحرك فَْوق سـطح  . تُسمَّى الرِّياح عادةً بأسماء الجَِهات الّتي تهّب منها

. الشّمسّية ةاألرض، متأثراً باالختالف في الضغط الجوي، ودوران األرض َحْول نفسها، واألشع

قبلهـا،  وياؤها واو، ُصيِّرت ياء النكسـار مـا   . الرِّيُح هي نَِسيم الهواء، وكذلك نسيم كل شيء

  .)1(، وتصغيرها ُرَوْيَحة، وجمعها رِياٌح وَأْرواٌح وَأْرياح)الرَّْوُح(فَأصلها 

والرِّياح وردت في كتاب اهللا تعالى بمعنى الخير والّرحمة والطّيبة والبشـرى والمنفعـة   

ك فإنّها تدّل على الخراب والّدمار والهال) رِْيح(، وإذا ُأفردت )رِياح(لإلنسان وذلك عندما تجمع 

ففي الحديث الشّريف قـول  . )2(والعذاب والتّخويف، فللهواء جناحين جناح رحمة واآلخر عذاب

. )3()اللهم اجعلها رِياحاً وال تجعلها رِْيحاً: (إذا هّبت الرِّْيح –صلى اهللا عليه وسلم-الّرسول محّمد 

ô⎯ÏΒ: (ويفسر الّزمخشرّي قوله تعالى uρ ÿ⎯ Ïμ ÏG≈tƒ#u™ β r& Ÿ≅ Å™öãƒ yy$ tƒÌh9$# ;N≡u Åe³ t6ãΒ()4(الَجنُـوب  أي  ؛

  .)5(َبا، وهي رياح الرَّحمة، أما الدَُّبور، فرِْيح العذابوالشَّمال والصَّ

الهواء والدَّم، : فالَمشْرِق الرُّبع اَألوَّل، وجميع ما فيه حار رطب مثل: العالم َأربعة َأجزاء

الـدَّم  : لثّاني، وجميع ما فيه بارد رطب مثـل وهو الرُّبع ا: والَمغْرِب. وهذا الرُّبع رِْيحه الَجنُوب

الِمـرَّة  : التََّيمُّن، وجميع ما فيه حار يابس مثل: والجزء الثّالث. الدَُّبوُر: حهوالبلغم، والشِّتاء، ورِي

                                           
 2/455، )روح(ماّدة  لسان العرب،: منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم ابن )1(
، قدَّم -دراسة تاريخّية وتطبيقات معاصرة- اإلعجاز القرآنّي في ضوء االكتشاف العلمّي الحديث: شعبان، مروان وحيد )2(

دار المعرفة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، : ت، بيرو1محّمد علي الصابونّي وإبراهيم محّمد حسن ومحّمد حكمت معلم، ط: له

  311م، ص2006
 81م، ص1980دار الكتب العلمّية،: ّ، بيروتمسند اإلمام الشّافعي: اهللا محّمد بن إدريس دالشّافعّي، أبو عب )3(
 46:الرُّوم )4(
، األقاويل فـي وجـوه التّأويـل   الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون : الّزمخشرّي، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر )5(

3/489 
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: والجزء الّرابع هو الَجنُوبِّي، وجميع ما فيه بارد يابس، مثل. الصَّفراء، والصَّيف، ورِْيحه الصََّبا

  .)1(مّرة السَّوداء، والخريف، ورِْيحه الشَّمالاَألرض وال

في شعر الجاهلّية وصدر اإلسالم لداللـة علـى غيـر    ) شََمال وَجنُوب(لم ترد الكلمتان 

َوَأول مـا وردتـا   . ولم تردا في القرآن الكريم قـط . الرِّيحين اللّتين تهّبان من ِقَبل الَيَمن والشَّام

بن قتيبة، وإنّما كان عرب الجزيرة يعبِّرون عن تينـك الجهتـين   اللة على الجَِهتين في َأنواء اّدلل

وقد تغّيرت داللتـا الكلمتـين، وانفتـق إطارهمـا     . بمنسوب َأو ذي عالقة لفظّية بالشَّام والَيَمن

فَأصبحتا تستوعبان الجَِهتين إلى جاِنب الرِّْيحين المذكورتين، ذلك لعالقـة الظَّرفّيـة، حيـث إّن    

  .)2(اهماالجَِهتين هما مهّب

  مهبُّ الرِّياح 

. إّن َأسماء الرِّياح الّدائمة َأصبحت َأسماء َعْين االتّجاهات الّتي تهبُّ منها تلـك الرِّيـاح  

ِإحداها تهّب من الَمشْرق، وهـي  : إّن الرِّياح العاّمة َأربعة: "ويتّضح ذلك في قول الحكيم َأبقراط

والرَّابعة من . والثّالثة من التََّيمُّن، وهي الَجنُوب. دَُّبوروالثّانية تهّب من الَمغْرِب، وهي ال. القَُبول

   .)3("التََّيسُّر، وهي الشََّمال

                )  الطّويل(    :   )5(قال امرُؤ القَْيس. )4(َهبَّت الرِّْيُح تَُهبُّ ُهُبوباً وَهبِيباً إذا ثاَرتْ وهاَجتْ

ــَوى ــِف الصُّ ــٌح بُمخْتَلَ ــُه رِي ــتْ لَ  َوَهبَّ
  

ــالِ       ــازِلِ قُفَّ ــي َمن ــماالً ف ــباً وش  َص
  

فالهبوب هي الرِّْيح، اسم لها، ألنّها تهبُّ، وهو نعت لها إذا كانت شديدة تُِثير الغََبرة، َألنّه صيغة 

  .)6(لرِّْيح هبوباًوفي الّسودان والحجاز يسّمون ا. مبالغة

                                           
 2/219، مروج الذّهب ومعادن الجوهر: المسعودّي، أبو الحسن علي بن الحسن بن علي )1(
   100، ص نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة :ىجبر، يحي )2(
 2/233، مروج الذّهب ومعادن الجوهر :المسعودّي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي )3(
 778/ 1، )هبب(ماّدة  لسان العرب،: ظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن من )4(
 136، صديوانه: القيس، امرؤ )5(
 168، صمعجم ألفاظ الجغرافّية الطّبيعّية:جبر، يحيى عبد الّرؤوف  )6(
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ال علم لي يـا َأميـر   : من َأين تهبُّ الرِّْيح؟ قال: قال عبد الملك بن مروان للشَّْعبي يوماً"

َأما مهبُّ الشََّمال فمن مطلع بنات نَْعش إلى مطلع الشَّْمس، وَأما مهـبُّ  : المؤمنين، قال عبد الملك

الَجنُوب فمن مطلع ُسَهْيل إلى َمغْرِب الشَّـْمس،  الصََّبا فمن مطلع الشَّْمس إلى مطلع ُسَهْيل، وَأما 

 .)1("وَأما الدَُّبور فمن َمغْرِب الشَّْمس إلى مطلع بنات نَْعش

والصََّبا تْأتي مـن ِتلْقـاء   , والَجنُوب تُقابلها, الشَّْمَأل تْأتي من ِقَبل الحجر: قال اَألصمعي"

وكـّل  . القَُبول والدَُّبور تْأتي من ُدبر الكعبـة : اًوُيقال لها أيض. الكعبة يريد َأنها تستقبلها إذا هّبت

  .)2("فهي نَكَْباء, رِْيح من هذه انحرفت فوقعت َبْين رِْيحين

وشََماِليَّة، وشَْرِقيَّة وهـي  , َجنُوبِيَّة: الرِّياح َأربعة بحسب الجَِهات اَألصلّية الّتي تهّب منها

بالنَّكَْباء والَجْمع : وكّل رِْيح َبْين رِْيحْين تُعرف ِعنْد العرب. روغَْربِيَّة وهي الدَُّبو, الصََّبا أو القَُبول

على . َمْحَوة: وزاد بعض العرب عليها رِْيحاً سادسة ُيقال لها. وهي رِْيٌح ال يتعّين لها مهّب, نُكٌْب

وما َبـْين َمشْـرِق   . وما َبْين الَمغْرَِبْين مخرج الدَُّبور. اعتبار َأّن ما َبْين الَمشْرِقَْين مخرج القَُبول

وما َبـْين  , وما َبْين القطب إلى َمشْرِق الصَّْيف مخرج الشََّمال. الصَّْيف إلى القطب مخرج النَّكَْباء

وما َبْين القطب اَألْسفَل إلـى مخـرج الشِّـتاء    . َمغْرِب الشِّتاء إلى القطب اَألْسفَل مخرج الَجنُوب

  .)3(مخرج َمْحَوة

ل إلى حرف بياض الفجر َجنُوب، وما بِإزائها مّما يستقبلها من الغَْرب ما َبْين ُسَهْي: وِقْيل

وما جاء قُبالة ذلك فهـو صـباء والصِّـباء    , وما جاء من َوَراء البيت الحرام فهو َدُبور. شََمال

رِيـحٍ  تهـبُّ    وكلُّ, وِقْيل َألنَّها لطيبها تقبلها النّفوس, وُسمِّيت قَُبوالً َألنَّها استقبلت الدَُّبور. القَُبول

وتميل في طبعها إلى الرِّيح الّتي في , ِلتنكُّبها عن المهاب المعروفة, َبْين َمهّبي رِْيَحْين فهي نَكَْباء

َألنَّ , هي الّتي َبْين الصَّبا والشَّمال والنَّكَْباء ذات ثمـان : فالنَّكَْباء ال يختلف فيها. مهّبها َأقَْرب إليها

ومـن  , وكّل واحدة إلى جنبِ صاحبتها وهبوّبها في َأيام الشِّتاء َأكثر, ْيَحْينَبْين كّل رِْيح وُأختها رِ

                                           
 3/100، مروج الذّهب ومعادن الجوهر: المسعودّي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي )1(
 159ص, كتاب األنواء في مواسم العرب :أبو محّمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة, ّدنيورّيال )2(
 315ص, كتاب األزمنة واألمكنة :أبو علي احمد بن محّمد بن الحسن, المرزوقّي )3(
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فِإن َهبَّتْ ليالً فـي  , ومن رِياح الصَّْيف الهيف والسُُّموم والحرور, رِياح الشِّتاء الُحرجف والبليل

صَّـَبا والشَّـَمال   وال, وهي الَجنُـوب , واللَّواقح تهبُّ في الّربيع ال غير, ابتداء الرَّبيع فهي الخاسة

نِصـْرتُ بالصَّـَبا   : ( -صلى اهللا عليه وسلم-ورد في حديث النَّبّي محّمد . )1(وتُسمَّى المستثابات

. والّتي تهّب من جَِهة القطب الَجنُوبِّي هي الَجنُوب وتُسـّمى اَألْزَيـب  . )2()وُأهِلكَت عاٌد بالدَُّبور

وَمْحَوة َألنَّها تبـّدد  , وهي الجِْريباء, ّي وتُسمَّى الشَّمالوالنَّعامى وهي تهّب من جَِهة القطب الشَّماِل

  .)3(ونسعاً ومسعاً وهي الشَّاميَّة, السَّحاب وتَْمُحوه

فالَيَمن هي َيِمْين المنطقة العربّية، , لقد َعبََّر العرب عن الجَِهات بذي عالقة بالشَّام والَيَمن

: فقالوا نسبة, ُروا عن الرِّْيَحْين بذي عالقة بالشَّام والَيَمنثّم َعبَّ. والشَّام هي شمال المنطقة العربّية

وُيقال للَجنُوب الَيَماِنيَّة وللشََّمال الشَّاميَّة في . )4(وهما نعتان ُأقيما مقام موصوفيهما, شآمة ويمانّية

ـ  , الحجاز ونجد ن ناِحَيـة  ذلك َألّن مهبَّ الشَّمال ِعنْد العرب من جًِهة الشَّام، ومهّب الَجنُـوب م

  . )5(فََمَهبُّهما من جَِهة القطبين. الَيَمن

وإذا كانت حركة الهواء مـن  , )الصََّبا(إذا كانت حركة الهواء ِتَجاه الِقْبلَة ِقْيل لتلك الرِّْيح 

ِمـْين  وإذا كانت حركة الهواء عن َي, )الدَُّبور(ِقْيل لتلك الرِّْيح , َوَراء الِقْبلَة ذاهبة إلى اتَِّجاه الِقْبلَة

وإذا كانت حركة الهواء عن َيَسار الِقْبلَة ذاهبـة  , )رِْيح الَجنُوب(الِقْبلَة ذاهبة إلى َيَسارِها ِقْيل لها 

) الَجنُـوب (ورِْيح , وَأهل الحجاز ينسبون رِْيح الصََّبا إلى نجد). رِْيح الشَّمال(ِقْيل لها , إلى َيِمْيِنها

والنَّكَْباء حكمها حكم الرِّْيح الّتي تكون في هبوّبهـا َأقْـَرب   , امإلى الشَّ) الشَّمال(ورِْيح , إلى الَيَمن

فيقولـون ِإّن  , ومن المأثور عن العرب َأّن الرِّياح تشترك في إثارة السَّحاب المعطر. إلى مكانها

  . )6(تفرقه) الدَُّبور(و, تدّره) الَجنُوب(و, تجمعه) الشَّمال(تُِثْيره و) الصََّبا(

                                           
   162ص كتاب األزمنة واألمكنة،: أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسن, المرزوقّي )1(
 1/250, الجامع الّصحيح المختصر:  محّمد بن إسماعيلأبو عبد اهللا, البخارّي )2(
 162ص, كتاب األزمنة األمكنة: أبو علي أحمد بن مّحمد بن الحسن, المرزوقّي )3(
  100ص, نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: يحيى, جبر )4(
 315، صكتاب األزمنة واألمكنة:أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسن , المرزوقّي )5(
والتّعلـيم  ربّيـة  مطابع وزارة التّ: قطر, ربّيةمجلة التّ حاً،ْياحاً وال تجعلها رَِياللهم اجعلها رِ: ت، محّمد فريد محمودعّز )6(

  218م، ص 1999سبتمبر 28، 130/ع, العالي
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رِياح الَمشْرِق القَُبول وهي الصََّبا وُيقابِلها مـن الَمغْـرِب   : قطار والزواياصفة رياح اَأل"

, الدَُّبور، والَجنُوب تهّب من الَيَمن وُيقابلها الشَّمال من قصد الشَّام، وُيسمَّى حّيز الَجنُوب التََّيمُّنـا 

, وما َبْين الَجنُوب والدَُّبور الدَّواجن, اءوما هبَّ َبْين الَجنُوب والقَُبول النَّكَْب, وحّيز الشَّمال الجِْربياء

وما َبْين الشَّمال والدَُّبور وهي مقابلة النَّكَْباء َأْزَيب، ما َبْين الشَّمال والقَُبول في ُمقابلـة الـّدواجن   

وَبـْين   ...وَبْين الّدواجن والدَُّبور, وهي الرِّْيح الميتة )1(الَحْرَجف، وَبْين القَُبول والنَّكَْباء الباذخش

الّدبور واَألْزَيب الصَّاروف، وَبْين الشَّمال والَحْرَجف الرِّْيح العقيم اثنتا عشرة رِْيحاً الثني عشـر  

  .  )2("ُبرجا

  الرِّياح بحسب الجَِهات اَألصلّية 

َألنّهـا تغطّـي اَألطـالل    ) الرَّامسات(ُيطِْلق بعض الشُّعراء الجاهلّيين على الرِّياح اسم 

  )         الوافر(        :               )4(قال بشر بن أبي خازم. )3(لقاق وتذرو عليها الّرماباَألتربة الّد

  )         الوافر(

 وجـــرَّ الرَّامســـات بهـــا ذيـــوالً
  

 كـــَأّن شـــمالها بعـــد الـــّدبور     
  

ــالثِ   ــآرٍ ثَـ ــْيَن َأظْـ ــاٌد َبـ  َرمـ
  

ــالنُؤورِ    ــرَّواِهشُ بِـ ــَم الـ ــا ُوِشـ  كمـ
  

وسنبدأ في الحـديث عـن   , الف مناطق هبوّبهاووضعت العرب لكّل رِْيح اسماً يختلف باخت

  . الرِّْيح الشَّماِليَّة

 رِْيح الشَّمال/ الشَّمال  .أ 

وتْأتي من , وتَُهبُّ من ِقَبل الشَّْأم عن َيَسار الِقْبلَة, وهي الرِّيح الّتي تَُهّب من ناِحَية القُطُب

ْبلة، وَمَهبُّها من بنات نَْعشٍ إلى َمْسـقط  ِقَبل الِحْجر، وهي ما استَقْبلك عن َيِمْيِنك إذا َوقَفْت في الِق

  .)1(النَّْسر الطَّائر

                                           
  .فارسي ُمَعرَّب: الباذخش )1(
  268، ص صفة جزيرة العرب: الهمدانّي، الحسن بن أحمد بن يعقوب )2(
م، 1976مكتبـة اَألقصـى،   : ، عّمانالصُّوَرة الفنّية في الشِّْعرِ الجاِهلّي في ضوء النّقد الحديث: لّرحمن، نصرتعبد ا )3(

 65ص
  94، صديوانه: اَألْسدّي، بشر بن أبي خازم )4(
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وَألنّها قليٌل مـا تكـون مصـحوبة    , تتشاءم العرب بها, وهي رِْيح مكروهة لشّدة بردها

, فال تصل إلى جزيرة العـرب إالَّ جهامـاً  , ذلك َأّن السُّحب تفرغ ماءها على بالد الشّام, بالمطر

  .)2(وبالشَّام وبالشُّْؤم) الَيَسار(وللتّسمية عالقة بالشِّمال . شَماالًوبها ُسمِّيت الجَِهة 

, وقد ذهب بعض شعراء الجاهلّية إلى التّدليل على اتّجاه سيرهم بذكر الرِّيح الّتي تحدوهم

ّي قول لبيد ومن ذلك في الشِّعر الجاهل. )3(والصََّبا غَْرباً والسُُّموم شََماالً, فرِْيح الشَّمال تَتَّجه َجنُوبا

)                  الكامل(                        :                                                 )4(بن ربيعةا

ــرَّةٍ   ــتُ َوِق ــْد َوَزْع ــحٍ قَ ــداة رِي  َوغَ
  

 الشَّــمالِ زِماُمهــا  إذ َأْصــَبَحتْ بِيــَد    
  

وبرد قد ملكت الشَّمال , - وهي رِْيح الشّتاء َأبرُد الرِّياح-المراد كم من غداٍة تهبُّ فيها الشَّمال 

  . زمامه، فشبه الشَّاعر رِْيح الشَّمال برجل ممسك بزمام ناقته يقوّدها نَْحو الَجنُوب

  )الطّويل(            :            )5(ّيقال الرَّاعي الهمذان. رِْيح الشِّتاء هي رِْيح الشَّمال

 وهبَّــت بــَأرواح الشِّــتاء علــيهم   
  

 شـــماٌل يـــؤّدي الّرائحـــات نســـيُمها  
  

وقال عدي بن . لقد ذكر الشّاعر رِْيح الشِّتاء وقد غلب عليها الشَّمال؛ َألنَّها أََشّد رِْيحي الشِّتاء برداً

              )    الخفيف(                                    :)6(زيد

 َوَحبِـــيٍّ َبْعـــَد الُهـــدوِء تَُزجِّيــــ
  

ــيرُ      ــى الكَِس ــا ُيَزجَّ ــَماٌل كم ـِه شَ  ــ
  

  .أسند الشَّاعر سوق السَّحاب الكثيف للشَّمال؛ أي لرِْيح الشَّمال

 فيمدح الشُّـعراء َأقـوامهم  , ويتجلّى كرم العرب في فتح دورهم للضَّيف وِإطعام الفقراء

)                 المتقارب(            : )1(وفي ذلك تقول جنوب الُهذلّية, بالجود والكرم عندما تهّب رِْيح الشَّمال

                                                                                                                            
 11/366 ،)شمل(ماّدة , لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )1(
 94ص, معجم ألفاظ الجغرافّية الطبيعّية: الرؤوفيحيى عبد , جبر )2(
 27ص, التّكون التّاريخّي الصطالحات البيئة الطبيعّية والفلك: يحيى, جبر )3(
 229ص, ديوانه :لبيد, ابن ربيعة )4(
 317ص, كتاب األزمنة واألمكنة: أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسن, المرزوقّي )5(
 86ص, انهديو :عدي بن زيد, العبادّي )6(
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 َوقَـــْد َعِلـــَم الضَّـــْيفُ الُمْجتَـــُدوَن
  

ــَماال     ــتْ شَـ ــقٌ َوَهبَّـ ــرَّ ُأفْـ  ِإذَا اغَْبـ
  

ــثَ  ــَع الُمِغيـ ــَك كُنْـــت الرَّبِيـ  بَأنَّـ
  

ــكَ    ــن َيْعتَرِيـ ــاال  ِلَمـ ــت الثَِّمـ  وكنـ
  

قال َأحد بني العنبر . )2(َمقْلوٌب من الشَّْمَألِ, بالَهْمز) الشَّْأَمل: (الشَّمال فيها لغات عّدة نَْحو

  )                الطّويل(             :                                                             )3(في نخلة

 اء بَرْأِســهاتَــَدّحى وتســُمو فــي السَّــم
  

ــْأَملٌ    ــاً شَ ــبَّ يوم ــلِ   وِإن َه ــْم تََحلَّ  لَ
  

وفيه بيان لقـوة النّخلـة وقـدرتها علـى     , يقصد رِْيح الشَّمال الشَّديدة الّتي تهّب من جَِهة الشَّْأم

) الشَّـْمَأل (وكـذلك  , من لغـات الشَّـمال  , بتسكين ميمه) الشَّْمل(و, محرَّكة) الشََّمل(و. المقاومة

)                 الوافر(        :                                                    )5(قالت الخنساء. )4(بالَهْمز

ــِك َعلَ ــتاءِ لتَْبـ ــاُل الشِّـ ــَك ِعيـ  ْيـ
  

 ِإذا الشَّــــْوُل الذَتْ مــــَن الشَّــــْمَألِ  
  

)                 مخلع البسيط(                                  :                     )6(وقال عبيد بن اَألبرص

 َأو شَــــَيٌب يحتِفــــُر الرُّخــــامى
  

ــوبُ     ــْمَأٌل َهُبـــ ــُه شَـــ  تَلُفُّـــ
  

  )الّرجز(         :       )7(وقال لبيد بن ربيعة العامرّي. فَشَْمَأل هي رِْيح تهّب من جَِهة الشَّمال

ــاحِ  ــْمَأُل الرِّيــــ ــبُّ شَــــ ــيَن تَُهــــ  حــــ
  

  .شَْمَأل الرِّياح بمعنى الرِّياح الشَّماليَّة

وكذلك اْستُخِدم لفظ الشَّْمَأُل ليدّل على رِْيح الشَّمال في قول َأْوس بن حجر يصـف شـّدة   

  ) المنسرح(                       :)1(البرد وغلبة الشَّمال

                                                                                                                            
 2/585, كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: أبو سعيد الحسن بن الحسين, السُّكَّرِيِّ )1(
  14/389 ،)شمل(ماّدة , تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى )2(
مطبعه محّمد : دمشق, وةفخر الّدين قبا: تحقيق, االختيارين :اَألخفش اَألصغر، َأبو المحاسن علي بن سليمان بن الفضل )3(

  178م، ص1974هاشم الكتبّي، 
 14/389، )شمل(ماّدة , تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى )4(
 99ص, ديوانها :الخنساء )5(
 24ص, ديوانه :عبيد, ابن اَألبرص )6(
 61، صديوانه: ابن ربيعة، لبيد )7(
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 َوَعـــزَِّت الشَّـــْمَأُل الرِّيـــاَح وقـــد
  

ـ      ــاِة ُملْتَفَعــ ــُع الفَتَـ ــى كَِميـ  اَأمسـ
  

ومنه قـول  . ولم تََدع لها موضعاً, فكانت َأقوى منها, أي غلبت الشَّمال وهي رِْيح الشِّتاء الرِّياح

  )الطّويل(           :                                                    )2(امرئ القيس الكندّي

 فَتَُوِضــح فــالِمقْراِة لــم َيْعــفُ َرْســُمها
  

ــن     ــَجتْها م ــا نََس ــْمَألِ ِلم ــوبٍ َوشَ  َجن
  

  .والمقصود أمحت آثارها بما جاءت به رِْيحا الشَّمال والَجنُوب من غبار, شَْمَأل هي رِْيح الشَّمال

وَأشَْمل ِإذا َهبَّـتْ فيـِه   . من الشَّمال شََملَتْ الرِّيُح تَشُْمل شَْمالً وشُُموالً ِإذا تََحوَّلَتْ شَماالً

. وشُِملُوا َأي َأصابتهم الشََّمال، وهم َمشْـُمولُون , َدخَلوا في رِْيح الشََّمالوَأشَْمَل القوُم إذا . الشََّمال

منه في الشِّعر الجـاهلّي  . )3(وغَِديٌر َمشُْموٌل بمعنى نََسَجتْه رِْيُح الشََّمالِ وَضرَبتْه فََبَرَد ماُؤُه وَصفَا

  )الّسريع(                             :                                  )4(قول الُمتَنَخَّل الُهذلّي

ــرِّيُح َوانْــــ ــُه ال ــاَر َوَعقَّــتْ ُمْزنَ  َح
  

 ـــقاَر بِــِه الَعــْرُض َولَــْم ُيشْــَملِ      
  

  .َأي لم تُهّب به رِْيح الشَّمال فتصيبه وتَقْشََعه وتذهب به

  )المديد(       :                  )6(قال َجِذيمةُ اَألْبرش. )5(ويجمع الشََّماُل على شماالت

ــا َأْوفَْيـــتُ فـــي َعلَـــمٍ     ُربَّمـ
  

ــَماالتُ     ــردي    ِشـ ــْرفََعن      ُبـ  تَـ
  

وهـو  , ولذا ُيقاُل لها َمشُْمولةٌ, ومنه شمل الخمر َيشْملُها شَمالً ِإذا َعرَّضها للشَّمال فبردت وطَاَبتْ

)                 الكامل(                                                         :)8(قال لبيد بن ربيعة. )7(مجاٌز

                                                                                                                            
 54ص , ديوانه :َأوس, ابن حجر )1(
 8ص, ديوانه :امرؤ, لقيسا )2(
 11/367 ،)شمل(ماّدة , لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )3(
 3/1256, كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: أبو سعيد الحسن بن الحسين, السُّكَّرِيِّ )4(
  14/389 ،)شمل(ماّدة , تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى )5(
 195، ص-العصر الجاهلّي– شعراء العرب :يوسف عطا ,الطّريفي )6(
 14/389، )شمل(ماّدة  ,تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى )7(
  214ص ,ديوانه :لبيد, ابن ربيعة )8(
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 َمشْــُمولٍَة غُِلثَــتْ بِنابِــِت َعــْرفجٍ   
  

ــناُمها     ــاِطع َأْسـ ــارٍ سـ ــُدخانِ نـ  كَـ
  

هذه النَّار قد هبَّت عليها رِْيح الشَّمال وقد خلطت بالحطب اليابس والّرطب كدخان نـار ارتفـع   

  )البسيط(             :                )1(-اهللا تعالى عنه َرِضَي-وقال كْعب بن ُزَهْير . أََعاليها

 شُــجَّتْ بِــِذي شَــَبمٍ ِمــن مــاء َمْحنيــٍة
  

 َصاٍف بـَأْبطََح، َأْضـَحى، وهـو َمشْـمولُ      
  

  .َأي ماء َضَربته وَأصابته رِْيح الشَّمال فّردته

  )الوافر(  : )2(بن َأبي ُسلَْمى لقد تَشَاَءَم العرب بالشّمال، َوَصيَُّروها مثالً للشَّرِّ، قال ُزَهير

  )الوافر(

ــا  ــتُ له ــنُحاً فقُل ــَرتْ ُس ــزي: َج  َأجي
  

ــاءُ     ــى اللِّقـ ــُمولَةٌ فََمتـ ــوًى َمشـ  نـ
  

َأراد جرت الطّير بها من ناِحَية الشَّمال، فتشاءموا بها، فَمشُمولَة سريعة االنكشاف، َأخَذَه من َأّن 

  .)3(نَْحِسر وَيذْهبرِْيح الشَّمال إذا َهبَّت بالسَّحاب لم َيلَْبثَ َأن َي

  )الطّويل(   :)5(، قال الُحطيئة)4(وقد ُيْجَمُع الشََّماُل للرِّْيح على شَماِئل؛ كَأنَّهم َجَمُعوا ِشَمالة

  )الطّويل(

ــِلمانِ رَِداَءُه ــَداُه تُْســ ــاُد َيــ  تَكــ
  

ــَماِئلُ      ــتَقَْبلَتُْه الشَّ ــا اْس ــوِد لَمَّ ــن الُج  م
  

 )                الكامل(                          :)6(وقال عبيد بن األبرص

 وَأُبــو الِفــراخِ علــى خَشَــاشِ َهِشــيَمٍة
  

ُمتنكِّبـــاً   ِإْبـــطَ  الشَّـــَمائلِ  َينَْعـــُب   
  

فربط الشّاعر َبْين رِْيح الشََّماِئل والغراب، فكالهما شُْؤم، ويقصد مال الغراب عن النّاِحَية الّتـي  

  .تهّب منها الرِّْيح الشَّماِليَّة
                                           

 236ص, جمهرة أشعار العرب في الجاهلّية واإلسالم: القُرشّي، أبو زيد )1(
 10ص , ديوانه: ُزهير, بي ُسلَْمىابن أ )2(
 11/364، )شمل(ماّدة  ,لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )3(
 14/394، )شمل(ماّدة , تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى )4(
 118ص  ,ديوانه: الُحطيئة )5(
 28ص , ديوانه :عبيد, ابن اَألبرص )6(
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ياح في الشِّعر الجاهلّي هي رِْيح الشَّمال، وتكاد تبلغ نسبتها بين جميع صـور  وَأكثر الرِّ

الشَّمال تذّم بَأنَّها تقشع الغـيم وتجـيء بـالبرد، قـال النّابغـة      . )1(الرِّياح إلى َأربعين في المائة

  )البسيط(                        :)2(الذّبيانّي

 َأْسَرتْ عليـه، مـن الجـوزاء، سـاريةٌ    
  

ــم    ــي الشَّ ــرِد تُزج ــَد الَب ــه جاِم اُل علي
  

وتحمد بَأنَّها تمسك الثّرى، وتصاحب الّضباب، فتصبح عنها كَأنَّها ممطـورة، وتصـبح   

الغصون وتنظف وأكثر ما يكون عن غب المطر، فإذا ارتفعت الشَّْمس ذهـب النّـدى وتقطـع    

، كما َأنّه ال شيء منهـا  الّضباب وانحسر، وليس من الرِّياح َأدوم في الشِّتاء والصَّيف من الشّمال

َأكثر عجاجاً وسحاباً، ال مطَر فيه وهي هيفٌ، تقشر األرض، ويحرق العود من النَّكَْباء الّتي َبْين 

  .)3(الَجنُوب والدَُّبور الّتي تهّب من مغيب سهيل

الشََّمال تصلب اَألبدان، وتصح اَألدمغة، وتحسن اللّون، وتصفي الحواس، : وقال َأبقراط"

  . )4("الشّهوة والحركة، غير َأنَّها تحرك السَُّعال ووجع الّصدروتقوي 

نسبة إلى الشَّام، صفة واسم لرِْيح الشََّمال، ) الشَّآميَّة والشَّاميَّة(وتُسمَّى رِْيح الشَّمال بالرِّْيح 

)                 الكامل(         :)6(قال اَألْسعر الُجعفّّي. )5(َألنّها تهّب على بالد العرب من ِقَبل بالد الشَّام

  )                       الكامل(

ــم  ــاحِ تَلُفُُّهـ ــآِمّيةُ الرِّيـ ــت شـ  باتـ
  

ــدى    ــقَطَ النَّ ــا َس ــَد م ــا بع ــى َأتَْون حتّ
  

وهي الرِّياح الّتي تهوي من مطلع الشَّام، وتكون عادة باردة وتهّب على الحجاز بعد َأن تكون قد 

وقـال  . )1(ةة، ولذلك عرفت بالشَّامّياجتازت هضاب اَألناضول المغطاة بالثّلوج ومرتفعات سوري

  )الطّويل(                                :)2(عمرو بن قميئة

                                           
 65ص , قد الحديثالصُّورة الفنّية في الشِّعر الجاهلّي في َضوء النّ: نصرت, عبد الّرحمن )1(
 33ص , ديوانه :النّابغة, الذّبيانّي )2(
 523ص, كتاب األزمنة واألمكنة: أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسن, المرزوقّي )3(
  2/233, لذّهب ومعادن الجوهرمروج ا: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي, المسعودّي )4(
  89ص, معجم ألفاظ الجغرافّية الطذبيعّية: يحيى عبد الّرؤوف, جبر )5(
  143ص, اَألصمعّيات :أبو سعيد عبد الملك بن قَُريب بن عبد الملك, األصمعّي )6(
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ــه  ــت ب ــبٍ َأت ــٍد َأو قري ــن بعي ــٌد ِم  َي
  

شَـــآميَّةٌ   غبـــراُء   ذاتَ   قَتـــامِ   
  

  . فالشّآمّية تثير الغبار، فتعفّي على اَألطالل

  )الطّويل:()3(مال في قول طرفة بن العبد البكرّيواستخدم لفظ الشَّآِميَّة لتدّل على رِْيح الشَّ

ــةٌ  ــماٌل َعرِيَّ ــى شَ ــى اَألدن ــتَ َعلَ  فََأنْ
  

ــلُ     ــوَه َبِلْيـ ــْزوِي الُوُجـ ــآِميَّةٌ تَـ  شَـ
  

شّبهه في ِإضراره بَأقربائه برِْيح الشَّمال الباردة الّتي تقشع الّسحب وتحول دون المطر، وتضطر 

  .ها، فهي رِْيٌح مقترنة بالكراهية والتَّشاؤمالمرء إلى َأن يزوي َوْجهه اتّقاء ل

ولكن اْستُْعِمل رِْيح الشَّمال في الخير والنَّفع في الشِّعر الجاهلّي كما في قول َوجيهة بنت 

  )الطّويل( :                                                                     )4(َأْوس الضَّبيَّة

ــْو َأنَّ رِيحــاً َب ــلٍفَل ــَي ُمرِس ــتْ وْح  لَّغَ
  

ـــبِ   ــى النَّقْ ــوب عل ــتُ الَجن ــيٍّ لَناَجْي  َحِف
  

ــا  ــت لََه ــالَِتي : فَقُل ــْيهِْم رِس  َأدِّي ِإل
  

ــا    ــْعُدك-َوال تَخِْلِطيَه ــاَل َس ــالتُّْربِ -طَ  بِ
  

 فــِإنِّي ِإذا َهبَّــتْ شَــَماالً َســـْألتَُها   
  

 َهــلِ اْزَداَد ُصــدَّاُح النَُّمْيــَرِة ِمـــْن قُــْربِ  
  

َأّن الَجنُوب كانت تهّب من نَْحو َأرضها مستقبلة لديار َأحبتها، فلذلك جعلتها رسـولها، وكانـت   كَ

الشَّمال تهّب من ناِحَية َأرض حبيبها مستقبلة بالدها فلذلك زعمت َأنّها تسائلها عما ُأبهم عليها من 

  .)5(َأخبارهم

ُأمُّ ِمـْرَزمٍ وهـي   : الد الشَّـام ومن أسماء الرِّْيح الّتي تهّب على جزيرة العرب من ِقَبل ب

  )الطّويل(           :)2(، قال صخر الغّي الُهذلّي ُيعيِّر َأبا المثلم)1(الشَّمال الباردة

                                                                                                                            
  79ص,م1906, دار صادر: بيروت, 2ط, َأحسن التّقاسيم في معرفة األقاليم: شمس الّدين أبو عبد اهللا محّمد, المقدسّي )1(
 44ص, ديوانه: عمرو, ابن قميئة )2(
 74ص, ديوانه :طرفة, ابن العبد )3(
وهو ما اختاره َأبو تمام حبيب بن َأوس الطّائّي من َأشعار العـرب  –ديوان الحماسة : أبو تمام حبيب بن أوس، الطّائّي )4(

مكتبـة  : مصـر , 3ط,  _تصر من شرح العالمـة التّبريـزيّ  غريب مفرداته ويبّين المراد من َأبياته مخ وعليه شرح يحّل

 2/162،163, م1927, الّسعادة
 2/163, المصدر نفسه )5(
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 ِإذَا ُهــَو َأْمَســى بــالِحالَءِة شَــاِتياً   
  

ــْرَزمِ     ــِه ُأمُّ ِمـ ــى َأنِْفـ ــُر َأْعلَـ  تُقَشِّـ
  

، قال بشر بن أبـي  )3(ويكون مع َبْرِدها نًَدى, لوالَبِليُل الباردة من كّل الرِّياح، وَأصل ذلك الشَّما

  )المنسرح(            :                                                                 )4(خازم

 َوَهبَّـــت الشَّـــْمَأُل البليـــُل، َوقَـــْد
  

ــا     ــاِة ُملْتَِقَعـ ــع الفتـ ــحى كَِميـ  َأضـ
  

، بفتح الهمزة وكسرها، وُيقال َأيضـاً بفـتح   )اَألير(ة ُهذَيل وُيقال َأيضاً لرِْيح الشَّمال الباردة بلغ

  )الطّويل(             :          )6(قال ُحذَْيفة بن َأنس الُهذلّي. )5(الهمزة وتشديد الياء المكسورة

 وِإنَّــا َمســاِميٌح ِإذا َهبَّــت الصَّــَبا   
  

ــُر َهبَّـــِت   ــاٌر ِإذا اَألْيـ ــا َألْيسـ  )7(وِإنَّـ
  

وتفرض على سكانها حصـاراً  , الّتي تهّب على شبه الجزيرة العربّية شتاءومن الرِّياح 

ومهّبها َبْين الصََّبا , وهي رِْيح شآميَّة باردة شديدة, )الَحْرَجف(رِْيح يسّمونها , شديداً َحْول المواقد

  )لوافرا(            :   )9(قال الُمتَنَخَّل الُهذلّي, )8(َأي من الشَّمال الشَّْرِقّي, والشَّمال

ــي   ــاُء تَْرِم ــفُ النَّكب ــا الَحْرَج  ِإذا م
  

 )10(بيــوتَ الَحــيِّ بــالَوَرِق السَّــقاطِ     
  

ورِْيـح  . يقصد الشّاعر َأّن رِْيح الشَّمال الباردة الشّديدة تسقط ورق الشَّجر على البيوت لشـّدتها 

       ) الوافر(            : )12(قال عمرو بن َأْحَمر الباهلّي. )11()الجِْربياء(الشَّمال الشَّديدة البرد تُسّمى 

ــى   ــرِ الخُزام ــاً ذَِف ــْن قََس ــلٍ ِم  بِهج
  

ــا     ــِه الَحنينـ ــاُء بِـ ــَداعى الجِْربيـ  تَـ
  

                                                                                                                            
  2/390، )رزم(ماّدة  ,معجم مقاييس اللّغة: ابن فارس، أبو الحسين أحمد )1(
  1/266, كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: أبو سعيد الحسن بن الحسين, السُّكَّرِيِّ )2(
 2/59, الكامل في اللّغة واَألدب: أبو العّباس محّمد بن يزيد, دالمبر )3(
 125ص, ديوانه :بشر بن أبي خازم, اَألْسدّي )4(
 1/163، )َأير(ماّدة , معجم مقاييس اللّغة: ابن فارس، أبو الحسين أحمد )5(
 4/36، لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )6(
  .كثير الّسماح: يحَمساِم )7(
  28ص, التّكون التّاريخّي الصطالحات البيئة الطّبيعّية والفلك: يحيى, جبر )8(
 481ص ,جمهرة أشعار العرب في الجاهلّية واإلسالم: أبو زيد, القُرشّي )9(
 .الرِّيح الباردة الجافة: الَحْرَجف )10(
 162ص, منة واألمكنةكتاب األز: أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسن, المرزوقّي )11(
 316ص, المصدر نفسه )12(
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)الّرجز(         :)2(اجزاج الّرقال العّج. )1(حابو السَُّحْمها تَنّ؛ َألةَوْحمال َمسماء الشّومن َأ    

ــاجِ  ــَوةُ بالَعجَّـ ــَرتْ َمْحـ ــْد َبكَـ  قَـ
  

ــَدمَّ   ــاجِفَـــ ــةَ الزََّجـــ  َرتْ َبِقيَّـــ
  

ـ مال ِمى الشَّسمَّوتُ .هاافَُعفدمرت حاشية اإلبل وِض, حاب وكشفتهمال بالّسأي ذهبت ريح الشّ عاً ْس

  )البسيط(                                                             :)4(ذلّيقال المتنخل الُه .)3(عاًْسوِن

 ُمَؤوَِّيــةٌ قَــْد َحــاَل ُدوَن َدرِيَســْيهِ  
  

 ِنْســٌع لََهــا بِِعَضــاِه اَألْرضِ تَْهزِيــزُ     
  

  .مالسماء ريح الشَّع من َأْسفِن

وذكرت في القـرآن  . )5(ده، بل تبّدال تنشئ سحاباً, ْلاِئها َحنََّأل, مال عقيماًوا ريح الشَّوسمُّ

Îûuρ >Š%tæ øŒÎ) $uΖ’( :قـال تعـالى  , الكريم بهذه التسـمية  ù= y™ö‘ r& ãΝ Íκ ön= tã yxƒÌh9$# tΛ⎧ É) yèø9$#، $ tΒ â‘ x‹ s? ⎯ ÏΒ 

>™ó©x« ôM s? r& Ïμ ø‹n= tã ωÎ) çμ ÷Gn= yèy_ ÉΟŠ ÏΒ§9$%x.()6( .ِّـ فالر هـا ال  نََّأل, حابيح العقيم هي التي ال تلقح الّس

قال . مارعلى العذاب والّد يح في صيغة المفرد لتدّلوجاءت الرِّ. قحتحمل كما تحمل الجنوب الالّ

ا دنت منهم نظـروا إلـى اإلبـل    يح العقيم فلمَّبعث اهللا على عاد الرِّ: (ديلّسسحق واإبن اد محّم

يح ا دخلوها دخلت عليهم الـرِّ رض فتبادروا البيوت فلّمماء واَأليح بين السَّجال تطير بهم الرِّوالرِّ

لقتهم فـأَ  طيوراً سوداً لتلقيهم في البحررسل عليهم ا أهلكهم اهللا تعالى َأفلّم. خرجتهم منها فهلكوافَأ

  .)7(فيه

                                           
 20/176, تاج العروس من جواهر القاموس: بيدّيالّز 1

 1/57، غة واألدبالكامل في اللّ: د بن زيداس محّمالمبرد، أبو العّب 2

  316ص, كتاب األزمنة واألمكنة: د بن الحسنحمد بن محّمأبو علي أ, المرزوقّي 3

  3/1264, ينشعار الهذليِّكتاب شرح َأ: لحسن بن الحسينأبو سعيد ا, يِّرِكَّالسُّ 4

  114ص, ة والفلكاريخي الصطالحات البيئة الطبيعّيكون التّالتّ: يحيى, جبر 5

 42,41: الذّاريات 6

مكتبـة المرحـوم   : القاهرة, ى عرائس المجالسقصص األنبياء المسّم: د بن إبراهيمحمد بن محّمأبو إسحاق أ, علبّيالثّ 7

 55ص, هـ1376, ة دروزةّزد عمحّم
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 بـ يضاًوتعرف َأ. ي تسوقهَأ حاَبها تحدو الّسنَّ؛ َأل)اُءَوْدالَح(مال يات ريح الشَّومن مسمِّ

بذلك  يتْمِّوُس, يفتربة في الصَّلة باَألديدة الجافة المحّمة الشَّة الحاّرمالّييح الشّوهي الرِّ ،)ُحارِالَب(

قـاليم  في بالد العرب فترتفع درجة حـرارة األَ  وتهّب, )1(مالتي من الشّتي تْأوم الُّمها هي السَّنََّأل

         :)3(بلَْومر بن تَقال النَّ. )2(حراء، وهي تشبه الخماسين والهبوبها وتنثر رمال الّصتي في مهاّبالّ

                 )الكامل(                                                                                       

ــيةٍ  ــلَّ َعشـ ــَوارُِح اَألرواح كُـ  َوَبـ
  

ــرِي    ــْيَهٌك تَْجـ ــروُح َوَسـ ــفٌ تَـ  َهْيـ
  

  )البسيط(                  :)4(ذلّيؤيب الُهوقال أبو ذُ .يفة في الصَّحاّر الَبَوارُِح هي رياح شمالّية

ــ ــرٌ  ال َيْس ــَو ُمْعتَجِ ــا َوْه  تَِظلُّ َأخُوه
  

ــاحُ     ــْيِف ُملْت ــُمومِ الصَّ ــْن َس ــِدها ِم  ِلَرْي
  

  .نساموهي ريح باردة اَأل) نسامو اَألسام َأالنِّ(مال سماء ريح الشَّومن َأ

  رِْيح الَجنُوب / الَجنُوب   .ب 

َك عن ِشَماِلَك إذَا َوقَفْتَ في هي رِْيح تُخاِلفُ الشَّمال تْأِتي عن َيِمْينِ الِقْبلَِة، وهي ما اْستَقَْبلَ

: وِقْيـلَ , مهبُّ الَجنُوب ِمن َمطْلَعِ ُسَهْيل إلى َمطْلَع الثُّريَّـا : ُأختلف في تحديد مهّبها، فَِقْيَل. الِقْبلَِة

ـ : وِقْيل, َمجِيُء الَجنُوبِ ما َبْين َمطْلَعِ ُسَهْيلٍ إلى َمطْلَعِ الشَّْمس في الشِّتاء ا َبـْين  َمَهبُّ الَجنُوبِ م

وهي رِْيٌح حارَّةٌ إال بنَْجٍد فِإنّها باردة، وتَُهبُّ في كلِّ َوقٍْت، وَمهبُّها مـا  . َمطْلَعِ ُسَهْيل إلى َمغْرِبه

  .)5(َبْين مهّبي الصََّبا والدَُّبور مّما َيِلي َمطْلَع ُسَهْيلٍ

                                           
  161ص, كتاب األزمنة واألمكنة: د الحسنحمد بن محّمأبو علي أ, المرزوقّي 1

 2/82, رفانعالقرآن ينبوع العلوم وال: علي, فكري 2

 68م، ص1969مطبعة المعارف، : نورّي حمودّي القيسّي، بغداد: ، تحقيقمجموع َأشعاره: ابن تولب، النّمر 3

  1/169, ينشعار الهذليِّكتاب شرح َأ: بو سعيد الحسن بن الحسينأ, يِّرِكَّالسُّ 4
 1/383، )جنب(ماّدة  ,تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى )5(
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القوُم إذا َأصاَبتْهم رِْيُح الَجنُـوب،   اشْتُقَّ من الَجنُوبِ َجنََبِت الرِّيُح إذا َهبَّتْ َجنُوباً، وُجِنَب

  )الكامل(                 :      )2(قال ساعدة بن ُجؤيَّةَ الُهذَلّي. )1(وَأجنبوا إذا دخلوا في الَجنُوب

ــاً   ــيعِ ثََماِني ــي الَبِض ــرََّم ف ــاٍد تََج  َس
  

ــبُ    ــارِ َوُيْجنَـ ــاِت البَِحـ ــوِي بَِعيقَـ  ُيلْـ
  

  )الوافر(       :                            )3(أبو خراش الُهذلّي وقال. أي تِصيبه رِْيح الَجنُوب

ــا ــبَرةَ الشّـــجعّي َعنّـ ــاِئْل َسـ  فَسـ
  

 غَـــداةَ تَخالُنـــا نَجـــواً َجِنيبـــا     
  

والَجنُوب تكون اسماً وصفة، ومن َأضاف إليها جعلهـا اسـماً لـم    . الَجِنيب الّذي َأصابته َجنُوب

  )الكامل(         :              )4(ر وهو رجل من باهلةيصرف شيئاً منها، كما في قول الشّاع

ــارةً  ــمالِ وتَ ــع الشَّ ــوبِ م ــُح الَجنُ  ري
  

ــانِ    ــاِئُب التّْهتـ ــع وصـ ــُم الرَّبِيـ  رَِهـ
  

. )5(تقترب نسبة ورود الرِّياح الَجنُوبّية في الشِّعر الجاهلّي من اثنين وعشرين في المائـة 

  )الوافر: ()6(َألطالل، كما في قول بشر بن أبي خازمووصف الشُّعراء قسوتها وما كانت تعبثه با

 تغيَّــــرت المنــــازل بالكثيــــب
  

ــُج الجَ     ــا نسـ ــى آَيهـ ــَوَعفّـ  وبنُـ
  

  )الكامل(        :                                   )7(وكذلك في شعر ُأَميَّة بن أبي عائذ الُهذَلّي

  )الكامل(

ــا  ــَأنَّ َحِنيََّهـ ــتْ كَـ ــا بِلَيـ  وِخَياُمَهـ
  

ــاُل َح   ــي َأْوص ــالَجنُوبِ شََواص ــَرى ب  ْس
  

العرب تتشاءم برِْيح الشَّمال؛ الرتباطها بالقحط والجدب والبرد وشّح المطـر، وتتفـاءل   

  )الطّويل(          :        )1(قال ُحَمْيُد بن ثور الهاللّي. برِياح الَجنُوب؛ الرتباطها بالخير

                                           
 1/483، )جنب(ماّدة , معجم مقاييس اللّغة: ابن فارس، أبو الحسين أحمد )1(
 3/1103, رح َأشعار الهذليِّينكتاب ش: أبو سعيد الحسن بن الحسين, السُّكَّرِيِّ )2(
  10/219, األغاني :أبو الفرج, األصفهانّي )3(
 5/102، المخصص :أبو الحسن علي بن إسماعيل, ابن سيده األندلسّي )4(
  66ص, الصُّورة الفنّية في الشِّعر الجاهلّي في َضوء النّقد الحديث: نصرت, عبد الّرحمن )5(
 20ص, يوانهد :بشر بن أبي خازم, اَألْسدّي6) (
 2/488, كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: أبو سعيد الحسن بن الحسين, السُّكَّرِيِّ 7)(
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ــْمُعها   ــواِني وَس ــاُر الغَ ــالَي َأْبَص  لََي
  

ــيَّ، وِإذْ رِ   ــوبُ إلـ ــنَّ َجنُـ ــي لَُهـ  يِحـ
  

فرِْيح الَجنُوب كناية عن الخير، ولذلك كانوا يتيّمنون بها، ويتغنون بقرب مكانتها مـن َأنفسـهم   

  )الطّويل(                         : )2(قالت الشّاعرة. ومحّبتهم لها

 َوَهبَّــتْ لــه ريــُح الَجنــوبِ َوَأنْشَــَرت
  

ــيُمها      ــاتَ نَِس ــى الُمَم ــَدةٌ ُيْحي ــُه َرْي  لَ
  

وإذا َجاَءت الَجنُوب جاء معها خَْيٌر وتَلِْقـيٌح، لـذلك   . َأي َهبَّت رِْيح الَجنُوب مساء بلطفها وطيبها

  .)3(تفاءل العرب بالَجنُوب َأي بالَيِمْينِ لما يْأتي به من الخير

َأكثر العرب تجعل الَجنُوب هي الّتي تنشئ الّسحاب بِإذنه عزَّ وجلَّ وتسـتدره، وتصـفُ   

  )الطّويل(     :)5(قال َأبو كبير الُهذَلّي. )4(رِّياح بقلة المطر، والهبوب في سني الجدببواقي ال

ــهُ  ــرِ رِيُح ــاِنَع القَطْ ــاٌم َم ــاَن َع  ِإذا كَ
  

ــورُ      ــرَّةٌ َوَدُبـ ــَماٌل قَـ ــباً َوشَـ  َصـ
  

وقـال   .يقول الشّاعر أّن رِياح الصََّبا والشَّمال والدَُّبور ال يكون معها مطر، والمطر مع الَجنُوب

:                )6(طرفة بن العبد يصف رِْيح الَجنُوب وهي تستدر السَّحاب، لينزل الماء على ديـار محبوبتـه  

  )الطّويل(                                                                   

 اَمَرتُه الَجنُـوُب ثُـمَّ َهبَّـت لـُه الصَّـبَ     
  

ــزل     ــدُمل ن ــكناً ُع ــا َمس ــسَّ منه  إذا َم
  

  .من سحاب عظيم متراكم اًغزير ت ماًءَأي استدرته رِْيح الَجنُوب، فَأنزل

  )7(السَّحاب واستدرار المطر للَجنُوب، كما في قول عدي بن زيد العبـاديّ  ُيلقد ُأْسِنَد مر

  )الخفيف(                                                                                      

ــوُب علــى الِحــر ــِه الَجنُ ــتََدرَّتْ بِ  فاْس
  

ــورُ     ــْيلُُه َمقُْصـ ــالحنْوِ، َسـ ــِة فَـ  نَّـ
  

                                                                                                                            
 52ص ,-وفيه بائّية َأبي دؤاد اإليادّي-ديوانه  :ُحميد بن ثور, الهاللّي )1(
   2/181, اَألمالي: أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عبدون, القالّي )2(
  1/281، )جنب(ماّدة , لسان العرب: ال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور، أبو الفضل جم )3(
 28، صالتّكون التّاريخّي الصطالحات البيئة الطّبيعّية والفلك: يحيى, جبر )4(
 1/68, كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: أبو سعيد الحسن بن الحسين, السُّكَّرِيِّ )5(
 69ص, ديوانه: طرفة, ابن العبد )6(
 86ص, ديوانه :عدي بن زيد, العبادّي )7(
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ومنه قول لبيد بـن ربيعـة   . شّبه الشّاعر فعل رِْيح الَجنُوب بفعل الرَُّجل إذا استدر النّاقة لحلبها

  )الكامل(                             :)1(العامرّي

ــَرِت ــلٍ  َم ــاَم بوابِ ــُه الغم ــوُب لَ  الَجنُ
  

ــِديمِ     ــاب ُمـ ــرِِد الرَّبـ ــل قَـ  َوُمَجلْجِـ
  

  .السَّحاب إلى الَجنُوب، فرِْيح الَجنُوب استحلبت السَّحاب يمر أََْسنَد الشّاعر

رِْيح الَجنُوب هي رِْيح حميدة تهّب على بالد العرب من ِقَبل الَيَمنِ، تكون مصحوبة غالباً 

الخير فقد سمُّوا بها بناتهم، ومن ذلـك  اللين وة صيفّية، ولطيبها والقترانها ببالمطر، وهي موسمّي

  )الوافر(     :  )3(، وقد ذكرها في شعره حيث قوله)2(َجنُوب صاحبة عبد اهللا بن سليمة الغامدّي

ــات  ــرٍ راِئحـ ــاِت َمخْـ ــَأنَّ بنـ  كَـ
  

ــب     ــضُّ الرَِّطي ــنُها الغ ــوُب، َوغَْص  َجنُ
  

  .فَجنُوب هنا اسم بنت

. ّن ما كان من َأرض الحجازة فالَجنُوب هي الّتي تمري الّسحاب فيه، والشَّمال تقشـعه إ

ولعلّه َأراد َأّن الشَّمال والَجنُوب . وما كان من َأرض الِعَراق، فالشَّمال تمري فيه الّسحاب ويؤلفه

  )الخفيف(         :  )5(قال األعشى. )4(تفعالن ذلك جميعاً بَأرض الِعراق دون الحجاز

ـ  ــ ــِة َوالصَّْب ــَد الَحِفيظَ ــْوا ِعنْ ــمَّ َولَّ  ثُ
  

ــا     ــوُب الَجَهاَم ــُر الَجنُ ــا َيطَْح ــرِ كََم  ـ
  

فوصـف  . يقول ولّى العدو هارباً وسقناه َأمامنا، كما تدفع رِْيح الَجنُوب سحابة خفيفة ال ماء فيها

  .الَجنُوب هنا بَأنّها تَقْشَُع السَّحاَب وتَذَْهب به

ها تثير البحر حتّى يسوّد، وتظهر كّل ندى كائن في بطن الـوادي  من خواص الَجنُوب أنّ

حتّى يلتصق باَألرض، وإذا صادفت بناًء ُبني في الشِّتاء واَألنداء َأظهرت نداه وحسـنه، حتّـى   

يتناثر ويطيل الثّوب القصير، ويضيق الخاتم في اإلصبع، َويْسلس بالشَّمال، والَجنُـوب تسـري   

                                           
  246ص, ديوانه :ابن ربيعة، لبيد )1(
  35ص, معجم ألفاظ الجغرافّية الطّبيعّية: يحيى عبد الّرؤوف, جبر )2(
   104/ 1 شرح المفضَّليَّات: أبو زكريَّا يحيى بن علي بن محّمد الشّيبانّي, التّبريزّي )3(
  525ص, كتاب اَألزمنة واَألمكنة: أبو علي أحمد  بن محّمد بن الحسن, المرزوقّي )4(
  285، صديوان اَألعشى الكبير :ميمون, ابن قيس )5(
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. إنَّ لي عليِك فضالً، َأنا َأسري، وَأنِت ال تسرين: نَّ الَجنُوب قالت للشَّمالإ: (باللّيل، تقول العرب

  .)1()إنَّ الُحرَّة ال تسري: فقالت الشَّمال

إّن الَجنُوب إذا هّبت َأذابت الهواء وبردته، وسخّنت البحار واألنهار، فكـّل  : قال ِإبقراط"

دان والعصب، وتورث الكسل، وتحدث ثقالً وهي ترخي اَألب. شيء فيه رطوبة تغّير لونه وحاالته

أّن الَجنُوب : وزعم بعض من تأخر في اإلسالم من الحكماء. في اَألسماع، وغشاوة في اَألبصار

إذا هّبت بأرض الِعراق، تغّير الورد، وتناثر الورق، وتشقّق القُنَّبيط، وسخن الماء، واسـترخت  

  .)2("اَألبدان وتكّدر الهواء

يتَأذّى َأهلها بِإحدى الرِّياح َأشّد من تَأذّيها بسائرها، ويكون بعضـها   هناك بعض البلدان

فالَجنُوب َأحبُّ الرِّياح إلى َأرض الحجاز فـي الشِّـتاء   . َأوفق لهم وإن كانت َأكرهها إلى غيرهم

تّد وزعم ابن اَألعرابي َأنَّ الَجنُوب إنَّما يش. الَجنُوب ولكن يتعّوذ غيرهم منها: والصَّيف، وعكاك

وفلسطين مثالً تتآذى من الشَّـرقّية والخماسـين، وتتفـاءل     .)3(حرُّها بالِعراق، فَأمَّا بالحجاز فال

  .بالغربّي

  )الطّويل(         :                            )4(َيِحّن بعض اَألعراب إلى الَيَمن فيقول

ــي    ــَبا ويميتن ــي الصَّ ــي ليحيين  وِإنِّ
  

ــد العشــ     ــرت بع ــا ج ــَج يِإذا م  وبنُ
  

 وَأرتــاح للبــرق اليمــاني كــَأنّني   
  

ــيب     ــماء نس ــي السَّ ــدو ف ــين يب ــه ح  ل
  

  )الطّويل(                            : )5(وقال آخر

 وب تــذهب الغــّل ظلــةنُــَأمــا مــن َج
  

ــن نَ    ــة م ــيمانّي ــب ْح ــى وال رك  و ليل
  

                                           
  523، صكتاب األزمنة واألمكنة: المرزوقّي، أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسن )1(
المؤسسـة  : رة، القـاه نهاية اَألرب في فنـون اَألدب : النّويرّي، أبو العّباس شهاب الّدين أحمد بن عبد الوهاب البكرّي  )2(

  1/91م، 1986المصرّية العاّمة للتّأليف، 
  320،ص كتاب األزمنة واألمكنة: المرزوقّي، أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسن )3(
 5/448 ،)يمن(ماّدة  ،معجم البلدان: ياقوت الحموّي، شهاب الّدين أبو عبد اهللا )4(
  5/448، بلدانمعجم ال: ياقوت الحموّي، شهاب الّدين أبو عبد اهللا )5(
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ــم   ــن بالده ــتوحيهم ع ــانون نس  يم
  

ــدب    ــنها الج ــذمى بَأحس ــص ي ــى قل  عل
  

  )الطّويل(         :                              )1(احبة عامر بن الطُّفَْيلوقالت َأسماء المرّية ص

ـ  ــا َجَبلَـ ــي  ْيَأي ــرة الَّت  وادي ُعْريع
  

 قُـدوُمها    َوُحـقَّ    قـومي   نَوى  نَْأت عن  
  

ــهُ    ــوبِ لََعلَّ ــرى الَجن ــا َمج  َأال خَلّي
  

ــيُمها     ــواُه نَس ــن ج ــؤادي ِم ــداوي فُ  َي
  

 ُممـاِطالً  شـوقاً  وكيف تُـداوي الـرِّيحُ  
  

 َوَعينــاً طَــويالً بالــدُّموعِ ُســجوُمها     
  

. )2(، وهذا نعت لها، ورّبما استخدم اللّفظ اسماً)الَيماِنيَّة: (ُيَسمِّي بعض الشُّعراء هذه الرِّْيح

وُسمِّيت بذلك َألّن مهّبها من ِقَبل الَيَمن، والَجنُوب رِْيح َأهل الحجاز، وإّياها يستطيبون، وَأما غير 

  )مجزوء الكامل(           :)4(قال عبيد بن اَألبرص. )3(ل الحجاز فليست الَجنُوب بموافقة لهمَأه

 َهبَّــــتْ لَــــُه ِمــــْن خَلِْفــــِه
  

ــوقُهْ     ــةٌ تُســـ ــٌح َيَمانّيـــ  رِيـــ
  

وقـال َأبـو   . َأي عصفت بتلك الغيوم رِْيح َيماِنيَّة، هبَّت من جَِهة الَيَمن، فحركتها وساقتها َأَماَمها

  )الوافر(            :                                                            )5(ذلّيذُؤيب الُه

  )الوافر(

ــه  ــتْ َعلَيــ ــٌر باتــ  َوال ُمتََحيِّــ
  

ــوحُ    ــةٌ نَفُـــ ــٍة َيَماِنيَّـــ  بَِبلْقََعـــ
  

  )الطّويل(      :          )6(وقال شبيب بن البرصاء. َأي هّبت رِْيح َجنُوبِيَّة شديدة تنفحه ببردها

 َحتّى َرَأْيـتُ الَحـيَّ تَـذْرِي ِعراَصـُهمْ    َو
  

ــاَم    َدُروجُ    ــى  الغََمـ ــةٌ   تَْزهـ  َيَماِنيَّـ
  

  .َأي رِْيح َيماِنيَّة مسرعة وتُِثير الغبار وتذهب بالغمام إن َأراق ماءه

                                           
  18، ص-خطوة نحو معجم متكامل–معجم النّساء الشّاعرات في الجاهلّية واإلسالم : مهنّا، عبد )1(
 180، صمعجم ألفاظ الجغرافّية الطّبيعّية: جبر، يحيى عبد الرؤوف )2(
  118، صكتاب األزمنة واألنواء: ابن اَألجدابّي، أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل )3(
  85، صديوانه :برص، عبيدابن األ )4(
  1/173، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين:السُّكَّرِيِّ، أبو سعيد الحسن بن الحسين  )5(
  1/170، شرح المفضَّليَّات: التّبريزّي، أبو زكرّيا يحيى بن علي بن محّمد الشّيبانّي )6(
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  ) الوافر(   :  )2(قال َأبو ذُؤْيب الُهذلّي في َسَحابة. )1()النُّعاَمى: (ومن َأسماء رِْيح الَجنُوب

ــرِفْ ــْم َيْعتَـ ــاَمى فَلَـ ــُه النُّعـ  َمَرتْـ
  

ــا      ــامِ رِيَح ــَن الشَّ ــاَمى ِم ــالفَ النُّع  ِخ
  

يقول الشّاعر َأّن النُّعاَمى وهي الَجنُوب اْستََدرَّت تلك السَّحابة، فاستخرجت مطرها، بخالف رِْيح 

  .الشَّمال القادمة من ِقَبل الشَّام الّتي لم تهّب فتتعرض لها فتقشعها

. هو علم عليها: ، ويطلق عليها إذا كانت شديدة مدمرة، وقيل)ُبَيْزاَأل: (ى الجنوبسمَّوتُ

: -لى اهللا عليه وسـلم ص – بّي، قال النّ)3(شاطينصرف لداللة تقع على معنى النّ) زيب(صل واَأل

يح مـن  الرِّتيكم ما يْأ، وإنّيح تسع سنين، وإن دونها باباً مغلقاًبعد الرِّ ة ريحاًفي الجنّ اهللا خلق إّن(

زيب وهـي  ماء واألرض من شيء وهي عند اهللا اَألذرت ما بين السَّخلل ذلك الباب ولو فتح َأل

  .)4()فيكم الجنوب

روع ها تنشئ سحاباً، وتلقـح الـزّ  ؛ ألنَّ)حاِقَولقيح أو اللَّرياح التَّ: (ى رياح الجنوبسمَّوتُ

ـ  ووردت في قوله عـزَّ . )5(قاحمار، ذلك بما تطيره من غبار اللِّواألزهار والثّ $( :الوَع uΖù= y™ö‘ r&uρ 

yx≈tƒÌh9$# yx Ï%≡uθs9 $ uΖ ø9t“Ρ r'sù z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ ¡¡9$# [™!$tΒ çνθßϑ ä3≈oΨøŠ s) ó™r'sù !$ tΒuρ óΟ çFΡ r& … çμ s9 t⎦⎫ ÏΡ Ì“≈sƒ¿2()6( .ــ ح اِقَولَ

ر جمطار، وتحمل لقاح وبذور الشَّحاب، وتفجر اَألياح تثير وتقوي السَّجمع القح والقحة، وهي رِ

يح القح، إذا جاءت الرِّ ّنحدهما َأَأ: واقح بقوليناللَّ مخشرّير الّزوفّس. إلى مسافات قريبة أو بعيدة

واقح بمعنى أن اللَّ: انيوالثّ. مح عقيْيرِ: تي بخيرتي ال تْأل للّْيبخير من إنشاء سحاب ماطر، كما ِق

جر فتفتح وتلقح الشَّ حاب فتدر ماٌءالسَّ ها تلقحنّواقح َأالمقصود باللّ ويرى ابن كثير أّن. )7(المالقح

                                           
 316ص ،كتاب األزمنة واألمكنة: المرزوقّي، أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسين )1(
  1/199، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين:السُّكَّرِيِّ، أبو سعيد الحسن بن الحسين  )2(
  78صة، ة الطبيعّيمعجم ألفاظ الجغرافّي: جبر، يحيى عبد الرؤوف )3(
ـ دار الكتب ا: ، بيروتحمن األعظمّيحبيب الّر: ، تحقيقالمسند: بير األسدّيأبو بكر عبد اهللا بن الّز ،الحميدّي )4( ة، لعلمّي

1/71 
  114، صة والفلكاريخي الصطالحات البيئة الطبيعّيكون التّالتّ: يحيى جبر، )5(
 22:الحجر )6(
، أويـل نزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّ  ف عن حقائق التّالكشاّ: اهللا محمود بن عمر ، أبو القاسم جارمخشرّيالّز )7(

2/389  
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، وقد يكـون المقصـود   حب معاُباتات والسُّإذن قد يكون هذا التلقيح للنّ .)1(كمامهاوراقها وَأعن َأ

ة المقترنة بالجملة ببّيحب إلنزال المطر العذب، ودليل ذلك الفاء الّسياح للسُّواقح فقط تلقيح الرِّباللَّ

  .عطوفة على ما قبلهام) نزلنافَأ(التي تليها 

حمـة والبشـرى   علـى الخيـر والرّ   واقح في صيغة الجمع، لتدّلولقد جاءت رياح اللّ         

  )مجزوء الكامل(                                         : )2(رماح بن حكيميبة، كما في قول الطّوالطّ

ــا  ــانِ الرِّيـــ ــقٌ َألفْنَـــ  قَِلـــ
  

ــْل   ــا َوَحاِئـــ ــحٍ ِمنهـــ   حِ ِلالِقـــ

    
  

يـاح  والرِّ .ها ال تنشئ سـحابا نَّمال َألالشَّ ما الحائل فهَيحاب، َأها تلقح الّسنّقح هي الجنوب ّألالالّ

لة حب المحمَّة، إذ تسوق السُّعدّيحب الّرتي تحصل داخل السُّلّة البرق افي عمليَّ حاًلقُِّم تلعب دوراً

  ةذات شحنة كهربائّي اٍتبذّر ُحب مشحونةسالبة وتؤلّف بينها وبين ُس ةذات شحنة كهربائّي اٍتبذّر

ح الجنـوب  ْيرِ: (يقول -صلى اهللا عليه وسلم–سمعت رسول اهللا : بي هريرة قالعن َأ .)3(موجبة

  .)4()استي ذكرها اهللا في كتابه، فيها منافع للنّواقح، الّيح اللَّة، وهي الرِّمن الجنّ

ولذلك ربما نجـد   ،والُيمن والبركة مطارواقح المحملة باَألياح اللَّريح الجنوب من الرِّ إّن

الخيل قد خلقت من ريح الجنـوب وهـي ريـح     ّنساطيرهم َأدامى ضمن َأفي مخيال العرب القُ

ئحة المسك، وهي ريح تي قادت يعرب بن قحطان إلى اليمن فسار يقتفي آثار رايح الّمباركة كالرِّ

يح هلكت عـاد بـرِ  ي جو القداسة بينما ُأتي تساهم فيب من العناصر الّوكان الطّ ،تتصل بالمقدس

بي طالب رضي اهللا سناده عن علي بن َأبِإ حدثنا أبو عبد اهللا عقيل األنصارّي .)5(ةصرصر عاتّي

ن يخلق الخيـل قـال   راد اهللا تعالى َألما َأ: (-صلى اهللا عليه وسلم–قال رسول اهللا : اهللا عنه قال

هـل طـاعتي،   عدائي وجماالً َألوليائي ومذلة َألَأل اًجعله عّزفأََ ي خالق منك خلقاًلريح الجنوب إنّ

                                           
  3/396 ن العظيم،آتفسير القر: ابن كثير )1(
 412م، ص1968ة إحياء التراث، مطبوعات مديرّي: ة حسن، دمشقعّز: قهحقّ ديوانه،: رماحابن حكيم، الطّ )2(
دار العلم للماليـين،   :، بيروت1ط ،-الثَّوابت العلميَّة في القرآن الكريم –ة رض القرآنّيمن علوم اَأل: ريف، عدنانالشّ )3(

  86م، ص1991
  3/241، فعالقوال واَألكنز العمال في سنن اَأل: ينبن حسام الّد منفّيين علي ال، عالء الّدالهندّي )4(
 2/184، ة ودالالتهاساطير العرب عن الجاهلّيموسوعة َأ: دعجينة، محّم )5(



 206

خلقتـك  : فقبض منها قبضة فخلق فرساً وقال له. إلهي وسيدي وموالي إني مطيعة: يحفقالت الرِّ

بناصيتك والغنائم مجموعة على ظهرك وعطفت عليـك صـاحبك    وجعلت الخير معقوداً عربياًّ

جعل علـى ظهـرك رجـاالً يسـجونني     وسَأنت للهرب لب وَأنت للطّوجعلتك تطير بال جناح فَأ

  .)1()ويحمدونني ويكبرونني فتسبحني إذا سبحوا وتهللني إذا هللوا وتكبرني إذا كبروا

واقترن ذكر الرِّياح الَجنُوبّية باَألمطار، فوصف أََوس بن حجر هذه الرِّياح بَأنَّها تسـوق  

  )البسيط(                             :         )2(الغيوم، وتْأتي بمزن دالّح يسّح الماء في قوله

ــهِ   ــاَل بِ ــَأْعالُه وَم ــوٌب ب ــتْ َجن  َهبَّ
  

 َأْعجـــاُز ُمـــْزنٍ َيُســـحُّ المـــاَء َدالّح  
  

إذا كان النّشأ مـن  : يقُال. ويقصد هبَّت رِياح اللَّواقح محّملة بمطر غزير، والّسحاب مثقّلة بالماء

فذلك  –وَأبست به الصََّبا واستدرته الشَّمال –الَجنُوب ثم َألقحته  )أوائل ما ينشأ من الّسحاب( العين

  :)3(َأجود ما يكون من المطر، وُأنشد في ذلك

ــيج الجَ  ــا هــ ــلتلقيحهــ  وبنُــ
  

ــا    ــمال ِنتاجـــ ــل الشَّـــ  ويقبـــ
  

. )4()ما هبَّت َجنُوب إالَّ َأسالت واِديـاً : (أََنّه قال –صلى اهللا عليه وسلم–وروّي عن النّبّي محّمد 

  )الطّويل(                        :)5(رجالً وقال رجل يمدح

 فتـــى خُِلقَـــتْ َأخالقُـــُه ُمطَْمِئنَّـــةً
  

ــوبُ     ــنَّ َجنـ ــاتٌ رِيُحُهـ ــه نَفحـ  لـ
  

  .يريد َأّن الَجنُوب تْأتي بالمطر والنََّدى

  الرِّْيح الشَّْرِقيَّة/ القَُبول  .ج 

                                           
  269، صى عرائس المجالسقصص األنبياء المسّم: د إبراهيم، أبو إسحاق أحمد بن محّمعلبّيالثّ )1(
  16، صديوانه :ابن حجر، َأوس )2(
 320، صكتاب األزمنة واألمكنة: المرزوقّي، أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسن )3(
محّمد عبد القـادر عطـا، مكّـة    : تحقيق سنن البيهقّي الكبرى،: البيهقّي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى )4(

 2/364م، 1994مكتبة دار الباز، : المكّرمة
 2/64 الكامل في اللّغة واَألدب،: يزيدالمبرد، أبو العبَّاس محّمد بن  )5(
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 معنـى  في ولُعفَ وهي ،قرِشْالَم ةَهجِ من العرب بالد على تهّب ،ةبطّي حْيرِ هي ولُبالقَ

 هـا، لَُبقْتَ َسفْالنَّ نََّأل َأو ،الكعبة باب ُلقابِتُ َأو َألنَّها ،بورالدَّ قابُلتُ َألنَّها ولُببالقَ يتمِّوُس ،)1(ولُعفْالَم

 فسوالـنّ  َمقُْبولـة  وهـي ، )2(سْمالشَّ ُعلَطَْم وهو هاُرالنَّ منه ُلبِقُْي ذيالّ موضعال من يتتْأ هاَأو َألنَّ

 تجـئ  وَألنَّها تهالرقّ حْيالرِّ هذه يفضلون العرب وكان ،نجد إقليم على هاهبوّب كثروَأ ،اإليه تصبو

ـ  نةحسا مُأ زينب قالت. )3(ةيَّاِنَمَيال عندهم وهي والخصب، يالّر وفيها والمطر، حاببالسَّ ة بّيالّض

  )ويلالطّ(           :)4("الصَّّبا"وكانت تميل لرِْيح البادية الّتي سمِّيت أيضاً بـ 

ــورِ ــْي ــا نََبح َص ــمتْج ــا تنّس  ٍد ِإذا م
  

 جناِئُبـه   الظّـالم   جـنح   َأو سرت حًىُض  
  

  )           الطّويل(                           :)5(بيانّيالذُّ النّابغة وقال

ــا ظَلَ ــيم تَلُفُّنـ ــاَء اللَُهـ ــا ببرقـ  لْنـ
  

ــي     ــا  نُمس ــن  ظاللِته ــاُد ِم ــوٌل  نَك  قَب
  

  ْربِيَّةالرِّْيح الغَ/ الدَُّبور . د

 كِفلْخَ من تيتْأ تيالّ هي: لْيوِق ق،رِشْالَم وْحنَ يذهب مما الكعبة رُبُد من ورُبالدَّرِْيح  تيتْأ

 ناِحَيـة  مـن  قابلهاتُ اَبوالصَّ ب،رِغْالَم وْحنَ من وتهّب، ولُبوالقَ اَبصَّال وتقابل ،الِقْبلَة في وقفت إذا

  .)6(لٍْيَهُس عِلَطَْم إلى راِئطَّال رْسالنَّ ِطقَْسَم من هاومهبُّ ق،رِشْالَم

 عليهـا  تهبُّ :لْيوِق. تدمر وقد ،عاصفة شديدة تكون العرب بالد على تهّب حْيرِ ورُبوالدَّ

ُدُبر الكعبة؛ َأي ركنهـا   يلي امّم تهبُّ هانَََّأل بذلك يتمِّوُس ،قاًْرشَ هجِتّتو ،ّيبِْرالغَ وبنُالَج لَبِق من

ووردت كثيراُ في الشِّعر الجاهلّي قال عبد  .)7(ذا هو اَألرجح واَألكثرالّذي يلي البحر اَألحمر، وه

                                           
  137 ،الطّبيعّية الجغرافّية ألفاظ معجم :ؤوفالّر عبد ىيحي جبر، )1(
  15/597 ،)قبل(ماّدة  القاموس، جواهر من العروس تاج :، محّمد مرتضىبيدّيالّز )2(
  3/36 م،1924 ة بمصر،التجارّي: القاهرة ،العرب أحوال ةمعرف في براَأل بلوغ: شكري محمود ،لوسّياَأل )3(
  112ص ،-متكامل معجم نحو وةخط- واإلسالم الجاهلّية في اعراتالشّ ساءالنّ معجم: عبد هنّا،م )4(
  72ص ،هديوان :النّابغة ،بيانّيالذّ )5(
  4/271 ،)دبر(ماّدة  العرب، لسان: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرممنظور ابن )6(
  56ص ،الطبيعّية الجغرافّية ألفاظ معجم :فؤوالّر عبد ىيحي جبر، )7(
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       :                                            )1(عبد قيس بن خفاف الُبرُجمّي

  )المتقارب(

ــدَُّبور  ــُه الـ ــدير َزفَتْـ ــاِء الغـ  كمـ
  

 َيُجــرُّ   المــدجُِّج   ِمنهــا   فُضــوالً     
  

  .بماء الغدير الّذي تصفقه رِْيح الدَُّبور الشّديدة فتكدرهشّبه الشّاعر درعه في بريقها 

العرب تكره الدَُّبور، فقلّما يكون بالدَُّبور المطُر، َألنَّها تُْجفُِّل السَّحاَب ويكون فيها الـرََّهُج  

قال رجل يهجو . )2(والغََبَرةُ، وال تَُهبُّ إال َأقلَّ ذاك ِإال بشّدة فتكاد تَقْلَُع البيوت وتأْْْتي على الّزروع

  )الّرجز(            :                                                       )3(رجالً

ــتَ رِ  ــو كن ــدَُّبورا ْيل ــت ال ــاً كان  ح
  

ــن مطيــرا       ــاً لــم تك  َأو كنــت غَيم
  

  )الوافر(       :                                                     )4(وقال بشر بن َأبي خازم

 َجـــرَّ الرَّاِمَســـاتُ بِهـــا ذُيـــوالًَو
  

ــدَُّبورِ      ــَد    ال ــمالَها    َبْع ــَأنَّ    شَ  كَ
  

  . وصفها الشّاعر بَأنَّها ترمس اَألطالل وتهيل عليها الرِّمال

قال اَألْعشَى يمدح هوذة بن علي الحنفي ويصف . إّن الدَُّبور رِْيح قوّية شديدة تثير الغبار

  )المتقارب(                                                      :                  )5(إبله

ـ  ــ ــانِ الَمِضي ــي الَمكَ ــتْ ِف  ِإذا اْزَدَحَم
  

ــَرا      ــا القَِتي ــَزاُحُم ِمنَْه ــتَّ التَّ ــِق َح  ـ
  

 لََهـــا َجـــَرٌس كََحِفيـــِف الَحَصـــا
  

 ِد، َصـــاَدفَ بِاللَّْيـــلِ رِيحـــاً َدُبـــوَرا  
  

  )الكامل(               :             )1(وقال خفّاف بن ندبة الّسلمّي. جاءت رِْيح الدَُّبور هنا نعتاً

  )الكامل(

                                           
  2/186، شرح المفضَّليَّات: أبو زكريَّا يحيى بن علي بن محّمد الشّيبانّي, التّبريزّي )1(
  64/ 1, الكامل في اللّغة واألدب: أبو العبَّاس محّمد بن يزيد, المبرد )2(
  1/64: المصدر نفسه )3(
  94، صهديوان: األْسدّي، بشر بن َأبي خازم )4(
  135، صديوان األعشى الكبير :ابن ميمون، قيس )5(
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ــاً  ــدَُّبوُر َمراِتبـ ــُه الـ ــرٌد تَقَحَّمـ  َبـ
  

ــوبُ    ــنهنَّ لُهـ ــواحي َبْيـ ــى َضـ  ُملقـ
  

  )الطّويل(       :        )2(ورِْيح الدَُّبور تُقابِل رِْيح الصََّبا، قال الشَّاعر. جاءت الدَُّبور هنا اسماً

ــاني ن ــباً بتحّيــ  َأت ــن َص ــيٌم م  ٍةس
  

ــدَّبورِ     ــيَم الـ ــا نسـ ــتُ مثلهـ  فًَحمَّلْـ
  

  )الخفيف(       :                 )3(وقال عدي بن زيد من قصيدة كتبها َألبي قابوس لّما حبسه

 ثُــمَّ صــاروا كــَأنَّهم َوَرقٌ َجــفّ   
  

 فَــَألَوت  بِــِه    الصَّــَبا   َوالــدَّبور     
  

  النَّكَْباء. هـ

ْين الرِّْيَحْين، فتكون َبْين الشَّمال والصََّبا، أو الشَّمال والـدَُّبور، َأو الَجنُـوب   هي الرِّْيح َب

والدَُّبور، َأو الَجنُوب والصََّبا؛ َألنَّ الرِّياح َأربع وما َبْين كّل رِْيَحْين نَكَْبـاء، فهـي ثَمـانٍ فـي     

  )البسيط(                       :                                    )5(قالت الخنساء. )4(المعنى

 والُمشــبُِع القــوم ِإن هبَّــت ُمَصرَصــرةٌ
  

ــّرادِ     ــت بُِصـ ــرَّةٌ َهبَّـ ــاُء ُمغَبـ  نَكْبـ
  

  )البسيط(         :            )7(قال الشّاعر. )6(النَّكَْباء كلُّ رِْيح َعدلَتْ عن َمهبِّ الرِّياح اَألربع

ــِدلَّ ــرِبُ  َنال َيْعـ ــاوِيُّونَّ تَْضـ  ُهْمَأتَـ
  

ــالَّتِ      ــحابِ الُمِح ــرٌّ بَأْص ــاُء ِص  )8(نَكْب
  

وُيسمُّونها . ِإّن كّل رِْيح هّبت َبْين حدود الرِّياح اَألربع فهي ِعنْد العرب ُمنكِّبة غير َأصلّية

ْيح تهـّب مـن   النَّكَْباء رِ. )9(وَجْمع النَّكَْباء نُكٌْب. نَكَْباء؛ َألنَّها نَكََّبتْ عن َمَهابِّ الرِّياح، َأي َعَدلتْ

                                                                                                                            
  28، صَألصمعيَّاتا: اَألصمعّي، أبو سعيد عبد الملك بن قَُريب بن عبد الملك )1(
 18م، ص1967، مطبعة بريل، التّنبيه واإلشراف: المسعودّي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي )2(
  90، صديوانه: العبادّي، عدي بن زيد )3(
  2/57, الكامل في اللّغة واألدب: أبو العبَّاس محّمد بن يزيد, المبرد )4(
  34ص ديوانها، :الخنساء )5(
  5/474 ،)نكب(ماّدة  معجم مقاييس اللّغة،: ، أبو الحسين أحمدابن فارس )6(
  4/151، المخصص :ابن سيده األندلسّي، أبو الحسن علي بن إسماعيل )7(
  .القدر والّرحى والّدلو والقربة والجفنة والّسكين والفأس والّزند: الُمِحالَّت.     الغرباءبمعنى : َأتَاوِيُّونَّ )8(
  115، صاألزمنة واألنواء: ابن اَألجدابّي، أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل )9(
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جَِهة فرعّية، وكّل رِْيح تهّب من َبْين جَِهتين فهي نَكَْباء، َألنَّها تَنَكَّبت هذه الجَِهة، وتنكَّبت اُألخرى 

  )الطّويل(               : )2(قال عبيد الّسالمّي. )1(َأي حادت عنها

 جرتْ فيِه بعـَد الحـيِّ نَكبـاُء زعـزعٌ    
  

ــَدرِ      ــرب َأك ــَن التُّ ــيالنٍ م ــوِة ج  بهب
  

  .فهي رِْيح شديدة الهبوب

  )الكامل( :   )3(؛ َألنَّها تهّب من مصر، حيث قال)المصرّية(وقد سمَّاها سالمة بن جندل 

  )الكامل(

ــريٍَّة نَكْ ــِمص ــيُمها َب ــَرَض شَ  اَء َأع
  

 فــــاَألفالِق فَــــَزروَد بُِأشــــاَبٍة  
  

. ل، فسـاقت المطـر  يتحّدث الشّاعر عن الّسحابة الّتي هّبت نَكَْباء فوقعت َبْين الصَّـَبا والشَّـما  

وكان ورود النَّكَْباء في الشِّعر الجاهلّي . )4(والصابَيةُ هي النُّكَيباُء الّتي تجري َبْين الصََّبا والشَّمال

  . قليالً جداً

ُعبِّر عن الجَِهات بَأساليب متعّددة في الشِّعر الجاهلّي والقرآن الكريم، ولقد توّصلنا إليهـا  

َأحياناً بالمركّب من جار ومجرور أو من مركّب إضافّي أو جملة فعلّية باللّفظ المفرد الصَّريح، و

  . أو مركّب وصفّي، وأحياناً بتحديد اتّجاه هبوب الرِّياح

إّن ورود األلفاظ الّدالّة على الجَِهات في تراكيب معّينة تمكّن من التّعرف إلـى داللتهـا،   

لسِّياق العام الّذي ورد فيه مـا دّل علـى   وإيضاح داللتها الجديدة جراء تركيبها مع غيرها في ا

  .، وتبيان َأثر الصِّياغة في تحديد داللة اللّفظةالجَِه

                                           
  27ص التّكون التّاريخّي الصطالحات البيئة الطّبيعّية والفلك،: ىجبر، يحي )1(
  8/286 ،العرب شعارَأ من لبالطّ ىتهمن: دمحّم بن المبارك بن دمحّم ميمون، ابن )2(
  42، صديوانه: ابن جندل، سالمة )3(
  14/452 ،)صبا(ماّدة  لسان العرب،: ، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرمابن منظور )4(
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  الفصل الثّالث

  قضايا لغوّية تنتظم األلفاظ الّدالّة على الجَِهات

  

  االشتقاق: َأّوالً 

  المجاز: ثانّياً

  المشترك اللّفظّي: ثالثّاً

  المشترك المعنوّي: رابعاً

  لُمَعرَّب والدَِّخيلا: خامساً

  إقامة الصِّفة مقام الموصوف: سادساً
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  الفصل الثّالث

  قضايا لغوّية تنتظم األلفاظ الّدالّة على الجَِهات

مّما ال شكَّ فيه أنَّ الدِّراسات اللّغويَّة عند العرب قد نالت اهتماماً كبيـراً مـن البـاِحثين    

ْين المفردات ضمن الحقل الدَّاللّي المعـيَّن، وسـتحاول   القدماء والمحدثين، فهناك عالقة دالليَّة َب

وسـتقف ِعنْـد   , وتعّدد المعنى للفظ, الباحثة في هذا الفصل أن تتناول قضايا تعّدد اللّفظ للمعنى

بعض القضايا اللّغوّية ذات الصِّلة بألفاظ الجَِهات الثَّابتة والنسبيَّة والمفردة والمركَّبة في الـنَّص  

عر الجاهلّي، مبّينة العالقة بينها، وصلة اللّفظ المفرد بالمعنى، ومدّعمة ذلك بالشَّواهد القرآنّي والشِّ

  .القرآنيَّة والشِّعريَّة

  االشتقاق: أّوالً

واالشتقاق في االصطالح أََخذ صيغة . )1(أََخْذُ ِشقِّ الشَّْيِء وهو نْصفُه: االشتقاق في اللّغة

صلّية، وهيئة تركيب لها، ليدّل بالثّانية على معنى اَألصـل،  من ُأخرى مع اتفاقهما معنى وماّدة َأ

ومن األلفاظ الّتي وقع فيها االشتقاق ودلّت علـى  . )2(بزيادة مفيدة، ألجلها اختلفا حروفاً َأو هيئة

  : الجَِهة

  )غ ر ب(وماّدة ) ش ر ق(ماّدة 

، جـاء علـى   )فِْعُلالَم(على وزن ) الَمشْرِقُ: ()3()ش ر ق(لقد اشتقّ من األصل اللّغوّي 

 %tΑ$s: (قال عزَّ وجـلَّ . صيغة اسم المكان، مشتقّ من شَُرقَ َيشُْرق؛ بمعنى مكان شُُروق الشَّْمس

ãΝ↵Ïδ≡tö/Î)  χ Î* sù ©!$# ’ÎA ù'tƒ Ä§ôϑ ¤±9$$Î/ z⎯ÏΒ É− Îô³ yϑ ø9$#()4(  فالحركة الظَّاهرّية للشّْمس أنّها تـْأتي ،

                                           
 25/522, )شقق(، ماّدة تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى1) (
محّمد أحمد جاد المولى بك ومحّمد أبـو  : شرحه, المزهر في علوم اللّغة وأنواعها: الّسيوطّي، عبد الّرحمن جالل الّدين )2(

 1/346م، 1992, منشورات المكتبة العصرّية: صيدا, الفضل إبراهيم وعلي محّمد البّجاوي
  40-39ص ) شرق(نظر إلى داللة مادة ا )3(
 258: البقرة )4(
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) شرَّق(و. للحدث، ورّبما ُأطلق على الجَِهة) ق أو الشُُّروقشَْر(واشتقّ منه المصدر . من الَمشْرِق

  ). الَمشَارِق(، وُجِمَع )َمشْرِقان(وثُنِّي . اتََّجَه شَْرقاً

، جاء علـى صـيغة اسـم    )الَمفِْعُل(على وزن ) الَمغْرُِب: ()1()غ ر ب(واشتقّ من ماّدة 

§{( :قال عزَّ وَعـال . ْمسالمكان، مشتقّ من غَُرَب َيغُْرب؛ بمعنى مكان غُُروب الشَّ øŠ ©9 § É9 ø9$# β r& 

(#θ—9uθè? öΝ ä3 yδθã_ãρ Ÿ≅t6Ï% É−Îô³ yϑ ø9$# É>Ì øóyϑ ø9$# uρ()2(في التَّوجُّه نَْحو الَمشْرِق أو الَمغْـرِب   ليس ؛ َأي

للحـدث،  ) غَـْرب أو الغُـُروب  (واشتقّ منه المصدر . برٌّ إن لم يكن عن طاعته سبحانه وتعالى

  ). الَمغَارِب(، وُجِمَع )َمغْرِبان(وثُنِّي . الجَِهةورّبما ُأطلق على 

<: (قـال تعـالى  ). الَمفِْعلَـْين (جاءا على وزن ف) نان والَمغْرَِباالَمشْرِقَ(أما  u‘ È⎦÷⎫s% Î ô³ pRùQ $# 

>u‘ uρ È⎦÷⎫ t/ÌøópR ùQ ـ االَمشْرِقَ ، لقد جاء)3()#$ الَمشْـرِق  (لصـيغة اسـم المكـان     يـين ن مثنان والَمغْرَِب

  . )4(؛ فالمراد َمشْرِقا الشَّْمس في الصَّيف والشِّتاء وَمغْرِباها)رِبوالَمغْ

الَمشْـرِق  (، جمعاً لصيغة اسم المكان )الَمفَاِعل(جاءا على وزن ) الَمشَارِق والَمغَارِب(و

  )الكامل(     :                                          )5(قال ُأميَّة بن أبي الصَّلت). والَمغْرِب

ــي   ــارَِب َيبتَِغ ــارِقَ َوالَمغَ ــغَ الَمشَ  َبلَ
  

 َأســـباَب ُملـــٍك ِمـــْن كَـــرِيمٍ َســـيٍِّد  
  

  . فالمراد بالَمشَارِق والَمغَارِب َمشَارِق الشَّْمس وَمغَارِبها

  )ش م ل( ماّدة 

شَـَمال،  (إّن المفردات الّتي ُيَعبَّر بها عن الرِّيح الّتي تْأتي من ِقَبل بـالد الشَّـام وهـي    

، الّتـي تُطلـق   )6()ِشَمال(لها عالقة لفظّية مع كلمة ) َمل، وشماالت، وشََمل، وشَْمَأل، وشمَّلوشَْأ

                                           
 41 ص) غرب(ى داللة مادة نظر إلا )1(
  177: البقرة )2(
 17: الّرحمن )3(
   141، صكتاب األنواء في مواسم العرب: الّدينورّي، أبو محّمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة )4(
  32ص, شرح ديوانه: ُأمّية, ابن أبي الصَّلت )5(
  82، 81 ص) شمل(نظر إلى داللة مادة ا )6(



 214

  : )2(قال َأحد بنـي العنبـر فـي نخلـة    . )1()شََمَل(على الَيد الُيْسرى، فهي جميعاً مشتقّة من ماّدة 

  )الطّويل(                                                                                      

 تَــَدّحى وتســُمو فــي السَّــماء بَرْأِســها
  

ــلِ     ــْم تََحلَّ ــْأَمٌل  لَ ــاً شَ ــبَّ  يوم  وِإن  َه
  

  .يقصد رِْيح الشَّمال الشَّديدة الّتي تهّب من جَِهة الشَّْأم

، مشتقّ من مضارع الفعـل  )َمفُْعول(اسم الَمفُْعول، جاء على وزن ) َمشُْمول(واشتقّ منه 

  )الوافر(                 : )3(قال ُزَهير بن َأبي ُسلَْمى. ي للمجهول لمن وقع عليه الفعلالمبن

ــا  ــتُ له ــنُحاً فقُل ــَرتْ ُس ــزي:َج  َأجي
  

ــاءُ     ــى اللِّقـ ــُمولَةً فََمتّـ ــًوى َمشـ  !نـ
  

  .جرت الطّير بها من ناِحَية الشَّمال

  )ج ن ب(ماّدة 

، َألنّه َأخصُّ من اَألْيَسر من حيـث َأهميتـه   من الَجنْب اَألْيَمن )4()الَجنُوب(لقد اشتقّ لفظ 

  .)5(وكثرة استخدامه

  )ي م ن(ماّدة 

 )6()ي م ن(ماّدة : مثل, االشتقاق هو استخراج اَأللفاظ المختلفة في البناء من َأصل واحد

، )ُيْمنَـى : ْعلَـى فُ(، و)ُيُمـن : فُُعل(، و)َيِمْين: فَِعْيل( ، و)َياَمَن: فَاَعَل(، و)َيمََّن: فَعََّل: (يشتقّ منها

  ).اَألْيَمن: اَألفَْعل(، و)َأْيَمَن: َأفَْعَل(و

                                           
 107ص, بعاد لغوّية جديدةنحو دراسات وأ: يحيى, جبر )1(
  178، صاالختيارين :اَألخفش اَألصغر، َأبو المحاسن علي بن سليمان بن الفضل )2(
  10، صديوانه: ابن َأبي ُسلمى، زهير )3(
  71، 69 ص) جنب(نظر إلى داللة مادة ا )4(
 112ص , المصدر نفسه )5(
  79 -75 ص) يمن(نظر إلى داللة مادة ا )6(
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: قـال سـبحانه وتعـالى   . اسم مكان، وهي الَيِمْين َمفَْعلـة منهـا  ) الَمْيَمنَة(ويشتقّ منها 

)Ü=≈ysô¹ r'sù Ïπ uΖ yϑ ø‹yϑ ø9$# !$ tΒ Ü=≈ptõ¾r& Ïπ uΖyϑ ø‹yϑ ø9$#()1(وهم ؛ المراد الّذين يْأخذون كتبهم بيدهم الُيْمنَى ،

  .، أو المراد الّذين ُيذهب بهم ذات الَيِمين إلى الجنةَأصحاب البركة

$: (قال عزَّ وجلَّ). َيُمَن(، مشتقّ من ماّدة )الفَِعْيُل(صفة مشّبهة على وزن ) الَيِمْيُن(و ¨Βr'sù 

ô⎯tΒ š†ÎAρ é& … çμ t7≈tGÏ. Ïμ ÏΨŠ Ïϑ u‹Î/()2(ْمنَى؛ المراد الّذي يْؤتي كتابه يوم القيامة بيده الُي.  

  )الطّويل: ()3(قال امرؤالقيس).اَألفَْعل والفُْعلَى(اسما تفضيل على وزن ) اَألْيَمُن والُيْمنَى(و

ــْوبِهِ  ــُن َص ــْيمِِ َأْيَم ــنٍ بِالشَّ ــى قَطَ  َعلَ
  

ــذُْبلِ     ــتارِ فََيـ ــى السِّـ ــُرُه َعلَـ  َوَأْيَسـ
  

وهي َأيضاً –طنٍ، وَأْيَسُره َأْيَمُن هذا السَّحاب على ق :عظم الّسحاب وغزارته فيقول الشّاعر صفي

  .على السِّتار فيذبل -اسم تفضيل على وزن َأفَْعل

 لداللة تقع على الخيـر والقـوة  ) َيُمَن(، مشتقّ من )فَاَعَل(فعل جاء على وزن ) َياَمَن(و

تناسب  )وَيَمَن ُمَنَي(وَياَمَن إذا ذهب ِقبَل الَيَمن، وَبْين اللفظين  .فالن ميمون مبارك: ُيقال ،والبركة

  ).ُمَياِمن(وتََياَمَن إذا سكن بالَيَمن، واسم الفَاِعل منه . في الحروف والتّرتيب والمعنى

َأفَْعَل َأو فَعََّل َأو (ولقد كان العرب يشتقّون من اسم المكان الّذي يقصدونه فعالً على وزن 

ِإذا َأتَـى الـَيَمن،   ) مََّن َأو َيـاَمنَ َأْيَمَن َأو َي: (كقولهم. )4(، تُغني داللته عن ذكر اسم الجَِهة)فَاَعَل

  .)6(، والَيَمن بالد في الَجنُوب الغَْربِّي من بالد العرب)5(وكذلك ِإذا َأخذ في سيره َيِمْيناً

                                           
  8: الواقعة )1(
 19: الحاقة )2(
  65، ص ديوانه: القيس، امرؤ )3(
  63، صالتّكون التّاريخّي الصطالحات البيئة الطّبيعّية والفلك: جبر، يحيى )4(
   13/464، )يمن(، ماّدة معجم البلدان: ياقوت الحموّي، شهاب الّدين أبو عبد اهللا )5(
   12/50، المخصص: ابن سيده األندلسّي، أبو الحسن علي بن إسماعيل )6(
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  )ش أ م(ماّدة 

: اَألفَْعـلَ (، و)شُـْؤَمى : فُْعلَـى (، و)َأشَْأَم: َأفَْعَل: (يشتقّ منها )1()ش أ م(األصل اللّغوّي 

  ).شَاَءَم: فَاَعَل(و) شُْؤم: فُْعل(، و)اَألشَْأَم

&Ü=≈ptõ¾r: (اسم مكان، قال عزَّ وجلَّ) الَمشَْأَمة(وكذلك يشتقّ منه  uρ Ïπ yϑ t↔ ô± pRùQ $# !$ tΒ Ü=≈ptõ¾r& 

Ïπ yϑ t↔ ô± pRùQ   .؛ المراد الّذين يؤتون كتبهم بيدهم الشِّمال)2()#$

، والشَّآم فََعال منه، والمراد )ْعلَىاَألفَْعل والفُ(اسما تفضيل على وزن ) اَألشَْأم والشُّْؤَمى(و

  )الطّويل(               :          )3(قال ميمون بن قيس يصف الكالَب والثَّْوَر. الشّمال والشُّْؤم

ــِه، فَــذَاَدَها  َوَأنَْحــى َعلَــى شُــْؤَمى َيَدْي
  

ــَحَما      ــِة َأْس ــْرعِ الذُّؤاَب ــْن فَ ــَأَ ِم  بَأظَْم
  

  .مالكفالشُّْؤَمى الّذي يقع عن ِش

لداللة تقع على الشُّؤم، وشَاَءَم ِإذا ) شَِئَم(، مشتقّ من )فَاَعَل(فعل جاء على وزن ) شَاَءَم(و

وتَشَاَءَم ِإذا سكن بالشَّام، . تناسب في اللّفظ والمعنى) شَاَءَم وشََأم(ذهب ِقَبَل الشَّام، وَبْين الكلمتين 

  .، وكذلك ِإذا َأخذ نَْحو ِشماله)4(ِإذا َأتَى الشََّاَم) اَءَمَأشَْأَم َأو شَ(فـ ). ُمشَاِئم(واسم الفاِعل منه 

  )غ و ر( ماّدة 

) َأفَْعـلَ (ومـن دالالت  . )5()غ و ر(مشتقّات من األصل اللّغـوّي  ) َأغَاَر وغّور وتغّور(

  :)6(قــال األعشــى. فَأغَــاَر ِإذا ســار ِإلــى الغــور والمنخفضــات. الــدُّخُول فــي المكــان

  )الطّويل(                                                                                      

                                           
  84، 83 ص) شأم(نظر إلى داللة مادة ا )1(
  9: الواقعة )2(
  331، صديوان األعشى الكبير: ابن قيس، ميمون )3(
 3/117 ،)شأم(ماّدة  ،معجم البلدان: ياقوت الحموّي، شهاب الّدين أبو عبد اهللا )4(
 109 ص) غور(نظر إلى داللة مادة ا )5(
 171، صيرديوان األعشى الكب: ابن قيس، ميمون )6(
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ــُرهُ  ــَرْوَن، َوِذكْ ــا ال تَ ــَرى َم ــىٌّ َي  نَبِ
  

ــَدا      ــبِالِد وَأنَْج ــي ال ــرِي ِف ــاَر ِلَعْم  َأغَ
  

  )الوافر(                  :)1(وقال َسّوار بن الُمَضرَّب. وغّور وتغّور ِإذا جاء الغَْور

 غَــــوَّْرَن هــــاجَِرةًً بِفَْيــــِفَوإْن 
  

ــدُّخَانِ     ــُع الـ ــَراَبها ِقطَـ ــَأنَّ َسـ  كَـ
  

وقال مالـك بـن نُـَويرة    . غوَّْرَن بمعنى نََزلْن المناطق المنخفضة والهابطة من األرض للقيلولة

  )الطّويل(      :                                                                   )2(اليربوعّي

 هلُّــوَن ُعمَّــاراً إذَا مــا تَغَــوَُّروا   ُي
  

 والقَـــْوا قَُرْيشـــاً خَبَّروهـــا فََأنَْجـــُدوا  
  

  .تغوَّروا أي َأتوا الغَْور، وهو غَْور ِتهامة

  )ح ز ن( ماّدة 

، فـَأْحَزَن ِإذا  )َأفَْعَل(، على وزن )َأْحَزَن(الفعل  )3()ح ز ن(لقد اشتقّ من اَألصل اللّغوّي 

  )الطّويل(     :                                        )4(دريد بن الُصّمة قال. نِصار في الَحز

ــا  ــاَل رجالُن ــى الجِب ــوا تَغْش  ِإذَا َأحَزنُ
  

 كمــا اســتَوفََزتْ فُــدُر الُوُعــولِ القََراِهــب  
  

  )س هـ ل(ماّدة 

ر فـي  ، فَأْسـَهَل ِإذا صـا  )َأفَْعل(، على وزن )5()َأْسَهَل) (س هـ ل(لقد اشتقّ من ماّدة 

  )الوافر(                                                :)6(قال بشر بن أبي خازم. السَّْهلِ

 ا َأْســـَهلَتْ ِمـــْن ِذي ُصـــَباحٍفَلَمَّـــ
  

ــامُ     ــَداِفُع واِإلكَـ ــا الَمـ ــاَل بَِهـ  وَسـ
  

  

                                           
 242، صاَألصمعّيات: اَألصمعّي، َأبو سعيد عبد الملك بن قَُريب بن عبد الملك )1(
  192، صالمصدر نفسه )2(
  110 ص) حزن(نظر إلى داللة مادة ا )3(
  38، صديوانه: ابن الصّمة، دريد )4(
  111 ص) سهل(نظر إلى داللة مادة ا )5(
  210، صديوانه: األسدّي، بشر بن أبي خازم )6(
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  )ت هـ م(و) ن ج د(و) ع م ن(و) ع ر ق(و) ع ل ي: (اُألصول اللّغوّية 

ـ      ، و)ن ج د(، و)ع م ن(، و)ع ر ق(، و)ع ل ي(ول اللّغوّيـة  لقد اشـتقّ مـن اُألص

فعالي وَأْعلَى ِإذا َأتَى الحجاز، فالَعاِلَية مـا فَـْوقَ َأرضِ   ). َأفَْعَل(أفعاالً على وزن  )1( )ت هـ م(

وَأْعَرقَ ِإذا صار في الِعراق، . )2(نجٍد إلى َأرض ِتهامة وإلى وراء مكّة، وهي الحجاُز وما َواالَها

ْعَمَن ِإذا صار إلى ُعمان، وَأنَْجَد َأتَى نجداً، َأو خرج ِإلى بالد نجد، وسار إلـى المرتفعـات،   وَأ

               )الطّويل(                                       :)4(قال الممّزق العبدّي. )3(َوَأتَْهَم ِإذا َأتَى ِتهامة

ــيهمُ   ــاً َعلَ ــْد ِخالف ــوا ُأنْجِ ــِإن ُيتْهُِم  فَ
  

ــرِقِ    ــربِ َأْع ــتَْحِقبِي الَح ــوا ُمْس  َوِإْن ُيْعِمنُ
  

  .الشّاعر بريء ومخالف لقومه ومتباعد عنهم، إن أََتهموا َأنجد مخالف لهم، وإن َأنجدوا َأعرق

  )س ف ل(ماّدة 

و اسـم التفضـيل   ). فَاِعل(على وزن ) َساِفل(اسم الفَاِعل : )5()س ف ل(اشتقّ من ماّدة 

  )الطّويل(   :  )6(قال أبو جندب).  فُْعلَى(على وزن ) ُسفْلَى(، ومؤنثها )َعلَأفْ(على وزن ) َأْسفَل(

 قَتَلْـــتَ قَِتـــيالً ال ُيَحـــاِلفُ غَـــْدَرةً
  

 وال َســـْوَءةً ال زِلْـــتَ َأْســـفَل َســـاِفلِ  
  

  )س م ا(ماّدة 

تقول منه سـموت وسـميت   . السََّماء اسم مشتقّ من َسَما َيْسُمو، والّسمو االرتفاع والعلو

قـال  . )7(وَسَما به وأََْسَماه إذا َأْعـاله . وَسَما الشَّيء ُسُمّواً فهو سام إذا اْرتَفع. مثل علوت وعليت

>n’: (تعالى Î)uρ Ï™!$uΚ ¡¡9$# y# ø‹Ÿ2 ôMyèÏùâ‘()8(.  

                                           
  109 - 106ص  تهمنظر إلى داللا )1(
  19/694، )عال(، ماّدة تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى )2(
علي النّجدي ناِصـف  : ، تحقيقالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها: ابن جنّي، أبو الفتح عثمان )3(

 1/316م، 1994المجلس األعلى للشُّؤون اإلسالمّية، : ل شلبي، القاهرةوعبد الحليم النّجار وعبد الفتاح إسماعي
  166، صاألصمعّيات: األصمعّي، أبو سعيد عبد الملك بن قَُريب بن عبد الملك )4(
   66 - 64 ص) سفل(نظر إلى داللة مادة ا )5(
  1/347، كتاب شرح أشعار الهذليِّين: السُّكَّرِّي، أبو سعيد الَحَسن بن الُحسين )6(
 14/397، )سما(ماّدة لسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )7(
  18: الغاشية )8(
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  )س ج د(ماّدة 

، من اسـم  )الفَاِعِلْين(على وزن ) السَّاجِِدْين: ()1()س ج د(لقد اشتقّ من اًألصل اللّغوّي 

ÿρ#): (قـال تعـالى  . ، جاء على هيئة جمع المذكر السَّالم)َساجِد(اِعل الفَ ß‰yf|¡ sù HωÎ) }§Š Î=ö/Î) óΟ s9 

⎯ ä3tƒ z⎯ÏiΒ š⎥⎪ Ï‰Éf≈¡¡9$#()2( عليه السَّالم–؛ لم يكن إبليس ممن سجد آلدم-.  

: قـال عـزَّ وجـلَّ   ). َسـاجِد (، اشتقّ من اسم الفَاِعل )فُعَّالً(على وزن ) ُسجََّداً(وكذلك 

)(#θè= äz ÷Š$#uρ šU$ t6ø9$# # Y‰¤fß™()3(.  

  ) ق ر ب(ماّدة 

. )4()قَُرَب(، جاء على صيغة الصِّفة المشبَّهة، مشتقّ من ماّدة )فَِعْيٌل(على وزن ) قَرِْيٌب(

ρ#): (قال تعالى ä‹ Åz é&uρ ⎯ ÏΒ 5β%s3 ¨Β 5=ƒÌs%()5( ؛ َأي ُأِخذُوا من حيث كانوا فمكانهم بالنسبة هللا قريب

  .الوصول إليه

قال ). قَُرَب(، جاء على صيغة اسم التّفضيل، مشتقّ من ماّدة )َأفَْعل(على وزن ) َأقَْرُب(و

ß⎯øt: (عزَّ وَعال wΥuρ Ü>tø% r& Ïμ ø‹s9Î) öΝ ä3ΖÏΒ ⎯ Å3≈s9uρ ω tβρ çÅÇö6è?()6(ت أََقَْرب ؛ المراد َأّن مالئكة المو

ّن المقصـود المالئكـة؛ وذلـك ألّن    ، فلقد ُأسند القرب إليه تعالى بالرغم أمسافة إلى العبد منكم

  .المالئكة إنّما تصرفوا بأمره

                                           
  160 ص) سجد(نظر إلى داللة مادة ا )1(
  11: األعراف )2(
  58 :البقرة )3(
  165 ص) قرب(نظر إلى داللة مادة ا )4(
  51: سبأ )5(
 85: الواقعة )6(
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  )و ل ي( ماّدة 

، جاءت على صيغة الصِّفة المشبَّهة، واشـتقّت مـن مـاّدة    )ُمفَعِّلََها(على وزن ) ُمَولَِّيَها(

≅9e: (قال تعالى). َوِلَي( ä3Ï9uρ îπ yγ ô_Íρ uθèδ $ pκÏj9uθãΒ()1(قبلها؛ َأي لكّل ِقْبلَة وجهة هو مست.  

  )س ح ل(ماّدة 

Ïμ: (قـال تعـالى  ). َسَحَل(، مشتقّ من )فَاَعَل(فعل جاء على وزن ) َساَحَل( É) ù= ã‹ù=sù Ο u‹ø9$# 

È≅Ïm$ ¡¡9$$Î/ç()2(واسم الفَاِعل منه . ؛ المراد ُيلِْقه البحر على شاطئه)وهو وصف يشـتقّ  )ُمَساِحل ،

  .قام به من مضارع الفعل المبني للمعلوم لمن وقع منه الفعل أو

  )ت ب ع(ماّدة 

قال عزَّ . ، بمعنى ُمتّجه)فَاِعل(، على وزن )تَابِع(صيغة اسم الفَاِعل ) تَبَِع(اشْتُقّ من ماّدة 

tΒ$: (وجلَّ uρ Ο ßγ àÒ ÷èt/ 8ìÎ/$ tF Î/ s's# ö6Ï% <Ù ÷èt/()3( . جاء اسم الفاعل)بداللة الصِّـفة المشـبَّهة،   ) تَابِع

يسوا بتابعين لِقْبلَِة النّصارى، وال النّصارى بتابعين لِقْبلَِة اليهود ألنّها تدّل على صفة اليهود، فهم ل

  .وهي َبْيت الَمقِْدس

  )د ن و(ماّدة 

، جاء على صيغة اسم )َأفَْعُل(على وزن ) َأْدنَى(الفعل ) د ن و(اشتقّ من األصل اللّغوّي 

  )الخفيف(                       :)4(قال الحارث بن حلّزة. التّفضيل، ودّل على معنى َأقَْرُب

ـــاءَ  ــِة شَمَّ ــا ُببِْرقَ ـــٍد لَن ـــَد َعْه  َبْع
  

ـــاءُ    ـَا الخَلَْصـ ــ ـــى ِدَيـارِهـ  فَأََْدنَـ
  

                                           
 148: البقرة )1(
 39: طه )2(
 145: البقرة )3(
 19، صديوانه: ابن حلّزة، الحارث )4(
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د ن (، جاءت على صيغة اسم التّفضيل، واشْتُقّت من مـاّدة  )الفُْعلى(على وزن ) الدُّنَْيا(و

öΝ: (قال تعالى). و ßγ s9 ’Îû $ uŠ ÷Ρ ‘$!$# Ó“ ÷“ Åz óΟ ßγ s9uρ ’Îû Íο tÅz Fψ $# ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã()1( . جاء لفظ)الدُّنيا (

 .بداللة القُْرَبى أي القَرِْيَبة

  المجاز: ثانّياً

المجاز مقابل للحقيقة، وهو استعمال اللّفظ في غير ما وضع له، لعالقة مع قرينة مانعـة  

از هو ما ُأريد فالحقيقة هي الّداللة األصلّية للفظ من األلفاظ، والمج. )2(من إرادة المعنى الحقيقي

  .)3(به غير المعنى الموضوع له في َأصل اللّغة

  على َأْعُين النّاس

كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه من العقل لضرب من التّْأويـل تُسـّمى   

θä9$#): (قال تعالى. )4()المجاز( s% (#θè? ù'sù ⎯ Ïμ Î/ #’n?tã È⎦ã⎫ôãr& Ä¨$ ¨Ζ9$#()5() .ز مجـا ) على َأْعُين النّاس

المراد معايناً مشـاهداً َأي بمـرَأى مـنهم    : بمعنى َأمامهم، والجملة في محل نصب حال؛ وِقْيل

هو وارد على طريق المثـل َأي يثبـت   : ما معنى االستعالء في على؟، قُلت: ومنظر، فإن قُلْت

نصـب  المراد بمرأى منهم بحيث يكون : وِقْيل. )6(إثباته في اَألْعُين ثبات الّراكب على المركوب

  .)7(َأعينهم في مكان مرتفع ال يكاد يخفى على أحد

                                           
 114: البقرة )1(
   136م، ص1985دار النّهضة العربّية للطّباعة والنّشر، : ، بيروتعلم البيان: عتيق، عبد العزيز )2(
  127، صداللة األلفاظ: أنيس، إبراهيم )3(
دار المعرفـة،  : ، بيـروت أسرار البالغة في علـم البيـان  : ن محّمدالجرجانّي، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الّرحمن ب )4(

  356م، ص1978
 61: األنبياء )5(
، الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التّأويـل   : الّزمخشرّي، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر )6(

2/124 ،125   
دار إحياء التّراث العربّي، : ، بيروتالعقل الّسليم إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد : العمادّي، أبو الّسعود محّمد بن محّمد )7(

  6/74العربّي، 
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  َجاِنب

الَجنْب والَجاِنـب  . يدّل في األصل على شقّ اإلنسان، ولكنّه استُِعير للنّاِحَية) الَجنْب(لفظ 

وَجنْب اإلنسان ما تَْحت إبطه، فَأصل معنى الَجنْب الَجارِحـة، ثُـمَّ   . والَجنَبة شقّ اإلنسان وغيره

والجاِنب بمعنى النّاِحَيـة،  . اِحَية الّتي تليها، كاستعارة الجوارح لذلك، كالَيِمين والشِّمالاستُعير للنّ

. )1(ويكون بمعنى الَجنْب َأيضاً، َألنّه ناِحَية من الشّخص، فإطالقه بمعنى خصوص الَجنْب مجـاز 

›tβθèùx: (قال عزَّ وجلَّ ø) ãƒuρ ⎯ ÏΒ Èe≅ä. 5=ÏΡ%ỳ()2(وجَِهة وناِحَيـة مـن    ؛ َأي يرمون من كّل مكان

  . )3(فهذا االنتقال من اَألصل إلى معنى جديد قائم على وجود مشابهة َبْين الحالتين. السَّماء

ويرى يحيى جبر أّن اشتقاق الَجنُوب من الَجنْب اَألْيَمن إنّما كان بعد أن خُّصـت كلمـة   

, ن حيث أهميته وكثرة اسـتخدامه َجنْب في االستخدام بالجاِنب اَألْيَمن، ألنّه أخّص من اَألْيَسر م

  .)4(فالجَِهة الُيْمنَى َأشَْرف من الُيْسَرى، فالُيْمنَى هي مناط  القّوة والتّحمل

  جَِهة الشَّمال

من المجاز، إال أنّه من باب حذف المعلوم قولهم في التّعبير عن االتّجاه الّذي تْأتي منـه  

جَِهـة رِْيـح   : (ا كلمة رِْيح، وكان اَألصل َأن ُيقـال ، فقد حذفت منه)جَِهة الشَّمال: (رِْيح الشَّمال

والحـذف َأيضـاً وارد مـع    . ، وذلك ألنَّ الشَّمال لم يكن لها معنى سوى أنّها اسم رِْيح)الشَّمال

  )الطّويل(                                        :)5(التّْأنيث كما في قول وجيهة بنت أْوس الضَّبيَّة

  )الطّويل(

ـ    تْ شَــَماالً َســـْألتَُها فَــِإنِّي ِإذا َهبَّـ
  

ــْربِ    ــْن قُ ــَرِة ِم ــدَّاُح النَُّمْي ــل اْزَداَد ُص  َه
  

                                           
  2/183، )جنب(، ماّدة تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى )1(
 8: الصَّافات )2(
  173، صم2002دار وائل للنّشر والتّوزيع، : ، عّمان1، طجدل اللّفظ والمعنى: عرار، مهدي َأسعد )3(
   112، ص ة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوّي: جبر، يحيى )4(
   2/163، ديوان الحماسة :َأبو تمام حبيب بن َأْوس، الطّائّي )5(
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ليس المقصود بها هبوب جَِهة الشَّمال، بل المراد هبوب عين رِْيـح الشَّـمال،   ) ِإذا هّبت شََماالً(

  ).لجَِهة الشَّما(ولكن استُغنّي عن ذكر الرِّْيح، فحذفت منها كلمة رِْيح، وأصبح التّعبير بـ 

ّول ما يلقى بعد ركـن الحجـر   وَأ": قوله في كيفّية الطّواف) رحلة ابن جبير(في ذكر و

اَألسود الرُّكن الِعراِقّي، وهو ناظر جَِهة الشَّمال، ثُّم الرُّكن الشَّاِمّي، وهو ناظر جَِهة الغَْرب، ثُـّم  

لّتي تجيء منها رِْيح الشَّمال والجَِهة المقصود الجَِهة ا. )1("الرُّكن الَيَماِنّي، وهو ناظر جَِهة الَجنُوب

  . الّتي تجيء منها رِْيح الَجنُوب، فاستعير للّداللة على الجَِهات بَأسماء الرِّياح

ففي نصف كرة األرض الشَّماِلّي تْأتي الرِّياح الباردة من الشَّمال، وتْأتي الرِّياح الّدافئـة  "  

والّتي هي اسم للرِّياح الشَّماِليَّة الباردة، تصـبح  ) Boreas(من الَجنُوب، لذا نرى الكلمة اليونانّية 

الّتي هي اسم الرِّياح الغَْربِيَّة المعتدلة ) Notus(ومثلها تصبح كلمة . علماً على َعْين اتّجاه الشَّمال

 الّتي هي اسم الرِّياح الشَّْرِقيَّة الجافّة علمـاً ) Apeliotes(علماً على اتّجاه الغَْرب، وتصبح كلمة 

  .)2("على اتّجاه الشَّْرق

  المشترك اللّفظّي: ثالثّاً

المشترك اللّفظّي في اصطالح القُدامى هو اللّفظ الواحد الّداّل على معنيين مختلفين فَأكثر 

ـ  . )3(داللة على الّسواء ِعنْد أهل تلك اللّغة  ىوهو في اصطالح المحدثين داللة اللّفظ الواحـد عل

وَيذْكُر إبـراهيم َأنـيس َأّن   . )4(متساوية على سبيل الحقيقة ال المجاز معنيين مستقلين فَأكثر داللة

المشترك اللّفظّي هو َأن يدّل اللّفظ الواحد على َأمرين مختلفين اختالفاً بيِّناً، َأما ِإذا اتّضح َأّن َأحد 

                                           
  33م، ص1968دار التّراث، : ، بيروترحلة ابن جبير: ابن جبير، َأبو الحسين محّمد بن جبير الكناني األندلسّي )1(
التّوقيـت  / كمرجعّية جغرافّيـة معاصـرة   -دراسة للتّحول من اتّجاه الشّرق إلى الشّمال :القاضي، عبد اهللا بن حسين )2(

  19العدد ، -والكيفّية واآلثار
 1/369 المزهر في علوم اللّغة وأنواعها،: السَّيوطّي، عبد الّرحمن جالل الّدين )3(
دار اَألمل للنّشـر والتّوزيـع،   : ، اُألردن1ي الحمد، طعل: ، تقديمفي التّراث العربّي علم الّداللة التّطبيقّي: نهر، هادي )4(

 508م، ص2007
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ظـّي فـي   المعنيين هو اَألصل وَأّن اآلخر مجاز له، فال يصّح َأن يعّد مثل هذا من المشترك اللّف

  .)1(حقيقة َأمره

واأللفـاظ المشـتركة هـي    . )2(مختلفـة  تالمشترك اللّفظّي هو الكلمة الّتي تُشير لدالال

فاالسم المشترك قد . اَألسامي الّتي تنطبق على مسّميات مختلفة ال تشترك في الحّد والحقيقة البتّة

  .)3(يدّل على المختلفين، وقد يدّل على المتّضادين

  اَألضداد

، وفي )4(مثل الشّيء ونظيره وخالفه: ضداد فرع من المشترك اللّفظّي، وهو في اللّغةاَأل

فاَألضداد نوع من الّداللـة يقـوم   . )5(كّل لفظ يدّل على معنيين متضادين َأو متقابلين: االصطالح

وقـد عـّد بعـض العلمـاء     . على اَأللفاظ الّتي تدّل على المعنى وضّده، وقد يطلق عليه التّضاد

  .)6(ضداد نوعاً من المشترك اللّفظّي لداللة بعض َألفاظه على المعنى وضّدهاَأل

فاَألضـداد  . بعض العلماء يعتبرون اَألضداَد عيَن التّضاد، ولم يفرقوا بينهما في المعنى

َأن يتفق اللّفظ ويختلف المعنى فيكون اللّفظ الواحد علـى معنيـين   : في اصطالح العرب القُدامى

الّذي هو لفظ ) الَوَراء(كن الفرق بينهما هو َأّن اَألضداد بين داللتي لفظ واحد، مثل ول. )7(فصاعداً

. لفظ واحد حمل معنيين متقابلين هما الخَلْف والقُّدام، ففي اَألضداد يتّحد اللّفظ، ويختلف المعنـى 

ثلة اَألضداد ومن َأم. َأمام وَوَراء: بينما التّضاد بين داللتي لفظين مختلفين، وهذا هو الطّباق، مثل

  :الّذي ورد في اَأللفاظ الّدالّة على الجَِهة في الشِّعر الجاهلّي والنّص القرآنّي

                                           
   213-212، صداللة اَأللفاظ: َأنيس، إبراهيم )1(
مكتبة دار العروبة للنّشر والتّوزيـع،  : ، الكويت1خالد محمود جمعة، ط: ، ترجمةمدخل إلى علم الّداللة: بالمر، فرانك )2(

  123م، ص1997
: حمزة بن زهير حـافظ، المدينـة المنـّورة   : ، تحقيقالمستصفى من علم اُألصول: محّمد بن محّمد الغزالّي، أبو حامد )3(

   1/97هـ، 1413الجامعة اإلسالمّية، 
  3/263، )ضدد( ماّدةلسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )4(
 112م، ص 1985دار الّضياء للنّشر والتّوزيع، : اُألردن، الّداللة اللّغوّية عند العرب: مجاهد، عبد الكريم )5(
 72، ص الّداللة اللّفظّية: عكاشة، محمود )6(
 522، ص في التّراث العربّي علم الّداللة التّطبيقّي: نهر، هادي )7(
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  َوَراء 

قد ورد هذا اللّفظ في القرآن الكريم والشِّعر الجاهلّي بداللتين اثنتـين، اُألولـى بمعنـى    

çνρ: (قال تعالى. خَلْف ä‹ t7 uΖ sù u™!#u‘ uρ öΝ ÏδÍ‘θßγ àß()1( َوَراَء ظُُهورِِهْم دون َأن يلتفتـوا  ؛ المراد تركوه

›x: (وقــال عــزَّ وجــلَّ  . إليــه t6tΡ ×,ƒÌsù z⎯ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9$# |=≈tF Å2 «!$# u™!# u‘ uρ 

öΝ ÏδÍ‘θßγ àß()2(وقال عزَّ وَعال. ؛ المراد طرحوه خَلْفهم، ولم يجعلوه نصب َأعينهم) :çνθßϑ è? õ‹ sƒªB $# uρ 

öΝ ä. u™!#u‘ uρ $ ‡ƒÌôγ Ïß()3(وفي الشِّـعر  . ؛ َأي تركتم َأمره سبحانه وتعالى خَلْف ظهوركم، ولم تلتفتوا له

  )الطّويل(                          :)4(الجاهلّي قول امرئ القيس

ــا  ــّر َوَراَءن ــي تَُج ــا َأمش ــتُ بَِه  خََرْج
  

ــلِ       ــْرٍط ُمَرحَّ ــَل ِم ــا ذَْي ــى َأثََرْين  َعلَ
  

  .ها من خَلْفنا على َأثرنا لتمحو آثار َأقدامناَأخرجتها من خدرها تجّر ثوّب: يقول الشّاعر

.tβ%x: (قال عـزَّ وجـلَّ  . هو َأَمام وقُّدام) َوَراء(والمعنى الثّاني للظَّرف  uρ Ν èδu™!#u‘ uρ Ô7 Î=̈Β 

ä‹ è{ ù'tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠ Ï y™ $ Y7 óÁ xî()5(وقـال سـبحانه وتعـالى   . ؛ المراد وكان قُدَّاَمهم وَأَماَمهم) :⎯ ÏiΒ 

⎯ Ïμ Í←!#u‘ uρ æΛ©⎝ yγ y_()6(قول ُعْرَوةَ بن  ّيومنه في الشِّعر الجاهل. ؛ أي من قُدَّاِمهم وَأَماِمهم وَبْين َأيديهم

  )الطّويل(  :                                                                          )7(الَوْرد

 أََلــْيَس َوَراِئــي أََْن َأِدبَّ َعلَــى الَعَصــا،
  

ـ     داِئي، َوَيْســَأَمِني َأْهِلــي فََيشْــَمتَ َأْعـ
  

                                           
   187: آل عمران )1(
 101: البقرة )2(
 92: هود )3(
  38، ص ديوانه: القيس، امرؤ )4(
  79: الكهف )5(
 16: إبراهيم )6(
  73، صديوانه :ابن الَورد، ُعروة )7(
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ومنـه قـول المـرقش    . َأي َألْيَس َأماِمي إن سلمتُ وامتّد بّي العمر َأن َأهون وأِدّب على العصا

  )الّسريع(                      :                                    )1(اَألكبر

ــَدمْ    ــاِة نَ ــولِ الَحي ــى طُ ــْيَس َعلَ  لَ
  

ــْرءِ    ــْن َوَراِء الَمـ ــمْ  َوِمـ ــا َيْعلَـ  َمـ
  

  .َوَراء بمعنى َأَمام، والمراد ليس على طول الحياة ندم، فالمرء يعلم عاقبة عمله

فـالظَّرف  . حامٌل لداللتين مختلفتين، وكالهما يدّل على جَِهة بعينها) َوَراء(نجد َأّن اللّفظ 

  .َوَراء دّل على معنى يخالف غيره وينافيه، فاتّفق اللّفظ واختلف المعنى

  ىتولّ

على َأكثر من داللة، اُألولى بمعنى َأْدَبر ويقـع ضـمن االنصـراف    ) تولّى(لقد دّل لفظ 

Ο¢: (فتولّى بمعنى انَْصرف، كما في قولـه سـبحانه وتعـالى   . واإلعراض والهزيمة èO #’̄< uθs? ’n< Î) 

Èe≅ Ïjà9$#()2(وقوله تعالى ،) :§Ν èO ¤Αuθs? öΝ åκ ÷]tã()3(وقوله عـزَّ وَعـال  . ؛ بمعنى انصرف) :|M ù= è% Iω 
ß‰Å_r& !$ tΒ öΝ à6è=ÏΗ÷qr& Ïμ ø‹n= tã (#θ©9uθs?()4(ومنه في الشِّعر الجاهلّي قول . ؛ َأي انصرفوا وَأدبروا عنك

  ) الطّويل(                                                               :)5(قول عنترة بن شّداد

ــَراعاً والقَنَــا فــي ظُُهــورِِهْم  فََولُّــوا سِِ
  

ــرِ تَ   ــا والخََواِص ــْيَن الَحشَ ــى َب ــكُّ الكُلَ  شُ
  

  .، وهي بمعنى االنصراف)ولّى(فََولُّوا هنا صيغة ُأخرى من 

ΑuθtGsù öΝ¤: (قال عزَّ وجلَّ. وتْأتي تولّى بمعنى َأعرض åκ ÷]tã()6(  ؛ بمعنى َأعـرض عـنهم .

β: (وقال عزَّ وَعال Î* sù öΝ çF øŠ ©9uθs? $ yϑ sù /ä3 çGø9r'y™ ô⎯ÏiΒ @ô_r&()7(المراد َأعرضتم عن اِإليمـان ولـم    ؛

                                           
  1/239، شرح المفّضلّيات: التّبريزّي، أبو زكرّيا يحيى بن علي بن محّمد الشّيبانّي )1(
 24: القصص )2(
 28: النّمل )3(
 92: التّوبة )4(
  85، صشرح ديوان عنترة: التّبريزّي، الخطيب )5(
  54 :الذّاريات )6(
  72: يونس )7(
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θãè‹ÏÛ#): (وقال سـبحانه وتعـالى  . تلتزموا به r&uρ ©!$# (#θãè‹ÏÛ r&uρ tΑθß™§9$# 4 χ Î* sù óΟ çF øŠ ©9uθs?()1( ؛

والتّـولّي مـع   . -عليه الصَّالة والسَّالم-يعني إن َأعرضتم عن طاعة اهللا تعالى والرَّسول محّمد 

Ÿξsù ãΝ: (وله في التّنزيل العزيزاَألدبار بمعنى الهزيمة، كما في ق èδθ—9uθè? u‘$ t/÷ŠF{$#()2(  ؛ يعني فـال

  .تنهزموا وتهربوا

9e≅ä3: (ومنـه قولـه تعـالى   . هـو َأقَْبـل  ) تـولّى (أما المعنى الثّاني لـ  Ï9uρ îπ yγ ô_Íρ uθèδ 

$ pκ Ïj9uθãΒ()3(وكذلك قوله عزَّ وَعال. ؛ َأي ُمْستَقْبٌل بها) :$ yϑ uΖ ÷ƒr'sù (#θ—9uθè? §Ν sVsù çμ ô_uρ «!$#()4( ؛ َأي َأينما

، ولكن تأويل بعض َأينما تستقبل في الّصالة وتُقْبِل بوجهك إال كان سبحانه وتعالى في تلك الجَِهة

دّل على معانٍ مختلفة، فهـو مـن   ) تولّى(فلفظ . المفسرين أّن معنى الَوْجه هنا َوْجه اهللا الحقيقي

  .)5(يت لنا متّحدة الّصورة مختلفة المعنىاَألضداد، فالمشترك اللّفظّي نوع من الكلمات ُرو

  )الطّباق(التّضاد : رابعاً

التّضاد نوع من المشترك اللّفظّي، وهو داللـة اللّفـظ علـى معنيـين متقـابلين علـى       

بمعنى تعـاكس الّداللـة،   ) المقابلة(هناك عالقة وثيقة بين التّضاد والتّقابل، فالتّضاد . )6(التّساوي

والتّقابل هو مصطلح داللّي يعنـي اخـتالف   . )7()متضادات(ت المتعاكسة والكلمات ذات الّدالال

  .)8(داللة لفظين َأو َأكثر اختالفاً عكسّياً تضاّدياً متناقضاً

                                           
  12: التّغابن )1(
 15: اَألنفال )2(
 148: البقرة )3(
  115: البقرة )4(
   192مكتبة األنجلو المصرّية، ص: ، مصر9، طفي اللهجات العربّية: أنيس، إبراهيم )5(
م، 2007األكاديمّية الحديثة للكتاب الجامعّي، : ، القاهرة1، طعلم الّداللة بين النّظرّية والتّطبيق: عمران، حمدان بخيت )6(

  98ص 
  144ص مدخل إلى علم الّداللة،: بالمر، فرانك )7(
  538، صعلم الّداللة التّطبيقّي في التّراث العربّي: نهر، هادي )8(
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يختّص بالكلمات الّتـي تـدّل علـى    ) Opposition Directional(والتّضاد االتّجاهّي 

  :، ومن َأمثلتها)1(اتّجاهات مكانّية متضاّدة

  فَْوق وتَْحت

، فَفَْوق نقيض تَْحـت،  )فَْوق، وتَْحت(من األلفاظ ذات الّداللة االتّجاهّية المكانّية المتقابلة 

=θè#): (قال عزَّ وجلَّ. وهي ظروف مكانّية، يربطها القلب الّداللّي Ÿ2V{ ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Ï% öθsù ⎯ÏΒ uρ ÏM øtrB 

Ο Îγ Î=ã_ö‘ r&()2( جَِهة السَّماء، وبما َأنبتت اَألرض من ؛ َأي َألكلوا مّما َأنزل اهللا عليهم من فَْوِقهم من

  . تَْحِتهم

  َأْعلَى وَأْسفَل

، وهـي ظـروف   )َأْعلَى، وَأْسـفَل (من األلفاظ ذات الّداللة االتّجاهّية المكانّية المتضاّدة 

$: (قال تعـالى . مكانّية، يربطها قلب داللّي قائم على التّقابل، فَأْعلَى نقيض َأْسفَل oΨù=yèyfsù $ pκ uÎ=≈tã 

$yγ n= Ïù$y™()3(؛ َأي فجعلنا َعاِلَي َأرض المدينة َساِفلََها.  

   َأَمام وَوَراء

، وهـي ظـروف مكانّيـة    )َأَمـام، وَوَراء (من األلفاظ المتضاّدة الّتي دلّت على الجَِهة 

  )الكامل( :                          )4(قال لبيد بن ربيعة العامرّي .فَأَمام نقيض َوَراء. متعاكسة

ــ ــهُ فَغَ ــُب َأنَّ ــْرَجْينِ تَْحِس ــال الفَ  َدتْ ِك
  

 خَلْفُهـــا َوَأماُمهـــا: َمـــْولَى الَمخَافَـــِة  
  

ى المخافة، فـذلك  المراد غدت كال موضعي المخافة للبقرة الوحشّية تحسب أّن منه أتيت وأنّه ولَّ

:                         )5(لطّائّيوقال حاتم ا .الفرجان هما خَلْفها وأَمامها، فإنّه ردَّ الخَلْف واَألمام على الفرجين

                                           
 540، ص علم الّداللة التّطبيقّي في التّراث العربّي: نهر، هادي )1(
 66: المائدة )2(
 74: الحجر )3(
دار الكتاب : ، بيروت1َحنّا نصر الحتّى، ط: قّدم له ووضع هوامشه وفهارسه، شرح الطّوسي، ديوانه: ابن ربيعة، لبيد )4(

   222م، ص 1992العربّي، 
  31، ص ديوانه: الطّائّي، حاتم )5(
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  )الطّويل(                                                                                      

ـٌْن َأْن َيكـوَن كـريُمهــا    ـَِي َرهـ  َوِإْبل
  

ــيَن      ــِت ح ــاَم الَبي ــراً َأَم ـــاِعقي  ُأِثيُره
  

  )الطّويل(                    :       )1(وقال عبد اهللا بن ثور العامرّي. َأَماَم البيت بمعنى قُّدامه

 نَهِـــيُم بِهِنْـــٍد ِمـــْن َوَراِء ِتهاَمـــٍة
  

ــفُ     ــَك َمنَْص ــي وَبْينَ ــَرى َبْيِن  َوواِدي القُ
  

  قُدَّام وخَلْف

ذات الّداللة االتّجاهّية، فالقُدَّام نقيض الخَلْف، وهي من األلفاظ المتضاّدة ) القُدَّام، والخَلْف(

…: (قال عزَّ وَعال. ظروف مكانّية çμ s9 $ tΒ t⎦÷⎫t/ $ uΖƒÏ‰÷ƒr& $ tΒuρ $ oΨx ù= yz $tΒ uρ š⎥÷⎫t/ y7 Ï9≡sŒ()2( ؛ أي ما

  .قُدَّامنا وما خَلْفنا من الجَِهات وما بين ذلك

  القُُبل والدُُّبر

، )القُُبل، والدُُّبر(جاهّية المكانّية والّتي يربطها التّعاكس الّداللّي من األلفاظ ذات الّداللة االتّ

والقُُبل ضّد الدُُّبر، فالقُُبل هو قُدَّام الشَّيء، َأما الدُُّبر فهـو عقـب الشَّـيء    . وهي ظروف مكانّية

šχθç/Î: (قال عـزَّ وجـلَّ  . ومؤخُّره وخَلْفُه وظَْهُره ôØo„ öΝ ßγ yδθã_ãρ öΝ èδt≈t/÷Šr&uρ()3( .  فَأْدَبـارهم

β: (وقال تعـالى . بمعنى خَلْفهم، ونقيض قُُبلهم وقُّدامهم ووجوههم Î) šχ%x. … çμ ÝÁŠ Ïϑ s% £‰è% ⎯ ÏΒ 

9≅ç6è%()4(َأي َأّن القميص قُدَّ من قُُبله وليس من ُدُبره ، .  

  الشَّْرق والغَْرب

ـ )شَْرق، وغَْرب(من الكلمات ذات الّداللة االتّجاهّية المتضاّدة  روف مكانّيـة،  ، وهي ظ

. يربطها القلب الّداللّي، فالشَّْرق هو جَِهة طلوع الشَّْمس، وضّده الغَْرب وهو جَِهة غُُروب الشَّْمس

                                           
  8/375، منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن ميمون، محّمد بن المبارك بن محّمد )1(
 64 :مريم )2(
 50: األنفال )3(
 26: يوُسف )4(
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ÏΒ ;ο⎯: (قال تعالى tyf x© 7π Ÿ2t≈t6•Β 7π tΡθçG÷ƒy— ω 7π §‹Ï% ÷Ÿ° Ÿωuρ 7π ¨Š Î/ó xî()1(   هذه الشَّـجرة شَـْرِقيَّة ،

  .وقها ووقت غُُروبهاغَْربِيَّة تصيُبها الشَّْمس وقت شُُر

  الَيِمْين والشَِّمال َأو الَيَسار

، وهـي ظـروف   )َيِمْين، وِشمال َأو َيَسـار (من األلفاظ ذات الّداللة االتّجاهّية المتقابلة 

+¤’ (øŒÎ: (قال عزَّ وَعـال . والَيِمْين نقيُض الشِّمال. مكانّية، يربطها القلب الّداللّي n= tGtƒ Èβ$ u‹Ée) n= tGßϑ ø9$# 

Ç⎯tã È⎦⎫ Ïϑ u‹ø9$# Ç⎯ tãuρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# Ó‰‹Ïès%()2( ؛ المراد َأّن الملكين قاعدان على جَِهة َيِمْين اإلنسان وعلى

                                               :)3(وقال طفيل الغنوّي. وعلى جَِهة ِشماله

  )الطّويل(

ــوبِِه ــُن َص ــالجِ َأْيَم ــى اَألف ــفَّ َعلَ  َأَس
  

 )4(رَِم ُسْمَســـمِوَأيَســـُرُه َيعلـــو َمخـــا  
  

َأْيَمُن َصْوبِِه َأَسفّ على اَألفالجِ، وَأيَسُرُه َيعلـو َمخـارَِم ُسْمَسـمِ، فيصـفه      يصف الشّاعر سحاباً

  )الطّويل(      :                                                   )5(وقال امرؤ القيس. بالسِّعة

  )الطّويل(

ــ ــى قَطَ ــْوبِهِ َعل ــُن َص ــْيمِ َأْيَم  نٍ بالشَّ
  

ــذُْبلِ    ــتارِ فََيـ ــى السِّـ ــُرُه َعلـ  )6(َوَأْيَسـ
  

:)7(وقال النّابغة الـذّبيانيّ . َأي َأْيَمنُه فَْوق قَطَنٍ في شَمال نجد، وَأْيَسُرُه فَْوق َيذُْبل في َجنُوب نجد

                                                                                 :)7(الذّبيانّي

  )الوافر(

ــو كَ ــاً، َولَ ــَك خَْون ــيُن َبغَتْ ــي الَيِم  فّ
  

ــَمالِ    ــَن الشِّـ ــْيَن ِمـ ــَرْدتُ الَيِمـ  َألفْـ
  

                                           
 35 :النّور )1(
 17 :ق )2(
  104، صديوانه: الغنوّي، طفيل )3(
طرقٌ فـي  : المخارم.   اسم جبل معروف: َأنّها من َأرض الفلج، وِقْيل: بلد لبني تميم، وِقْيلهي موضع أو : ِقْيل :ُسْمَسم )4(

  .ةمن َأرض اليمامة، لبني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصع: اَألفالج.   دنا من اَألرض: َأَسفّ. في الجبل
  65، صديوانه: القيس، امرؤ )5(
  جبال: القَطَن والسِّتار ويذبل )6(
   96، صديوانه :الذّبيانّي، النّابغة )7(
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  الشَّمال والَجنُوب

، وهي ظـروف  )شَمال، وَجنُوب(من الكلمات ذات الّداللة االتّجاهّية المتضاّدة والمتقابلة 

لـم يكونـا َأسـماء     مكانّية، يربطها التّعاكس الّداللّي، فالشَّمال تخالف الَجنُوب، وهما في اَألصل

َأسماء رِياح، ثُمَّ استعيرا للّداللة على الجَِهتين اللتين تْأتي منهما الرِّيح، ويتضِّح اتّجاهات، بل كانا 

  )الطّويل(                             :              )1(قال امرؤ القيس. ذلك في الشِّعر الجاهلّي

 افَتُوِضــح فــالِمقْراِة لــم َيْعــفُ َرْســُمه
  

ــْمَألِ      ــوبٍ َوشَ ــن َجن ــَجتْها م ــا نََس  لّم
  

  السََّماء واَألْرض

، فالسََّماء هـي جَِهـات   )السَّماء، واَألرض(من األلفاظ ذات الّداللة االتّجاهّية المتضاّدة 

قـال  . ، وُيقابلها اَألرض وهي الّتي عليها النّاس)2(الُعلُو، فكّل ما َعالك فَأظلَّك هو َسقْف َأو َسَماء

Ÿξsùr& tβρ: (تعــالى ãÝàΨtƒ ’n< Î) È≅Î/M} $# y# ø‹Ÿ2 ôM s) Î=äz ∩⊇∠∪ ’n< Î)uρ Ï™!$uΚ ¡¡9$# y# ø‹Ÿ2 ôMyèÏùâ‘ ∩⊇∇∪ 

’n< Î)uρ ÉΑ$t6Ågø: $# y# ø‹x. ôM t6ÅÁçΡ ∩⊇®∪ ’n< Î)uρ ÇÚö‘ F{$# y# ø‹x. ôM ysÏÜ ß™ ∩⊄⊃∪()3( ؛ َأي انظر إلى السََّماء

  . السََّماء كيف رفعت فَْوق اَألرض بال عمد، وإلى اَألرض كيف بسطت

  الدَّرج والدَّرك

فالدَّرج بمعنـى  ). الدَّرج، والدَّرك(من األلفاظ ذات الّداللة االتّجاهّية المتضاّدة المتناقضة 

َأْرفَع منزلة من منازل الجنّة، إلى فَْوق، درجات منازل َأهل الجنّة، والـدَّرك بمعنـى المنزلـة    

yì: (عـزَّ وجـلَّ   قال. )4(السُّفلى، إلى َأْسفَل، دركات منازل َأهل النّار sùu‘ uρ öΝ ä3 ŸÒ÷èt/ s− öθsù <Ù ÷èt/ 

;M≈y_u‘ yŠ()5(   ؛ َأي رفع بعضكم فَْوقَ بعض درجات في العقل والمال والشَّرف والـرِّزق والجـاه

                                           
  8، صديوانه: القيس، امرؤ )1(
  19/536، )سمو(، ماّدة تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى )2(
 20-17: الغاشية )3(
  2/269، )درج(، ماّدة معجم مقاييس اللّغة: مدابن فارس، أبو الحسين أح )4(
  165: األنعام )5(
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β¨: (وقـال عـزَّ وَعـال   . والفضل والقـوة  Î) t⎦⎫ É) Ï≈oΨçRùQ $# ’Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅ x ó™F{$# z⎯ÏΒ Í‘$̈Ζ9$#()1( إّن ،

  .ل طبقة من نار جهنّمالمنافقين في َأْسفَ

  النُُّزول والصُُّعود

نََزَل، وَهَبطَ، وَحـَدَر، وَوقَـَع، وَسـقَطَ،    (من ألفاظ الّداللة االتّجاهّية المكانّية المتضاّدة 

وُيقابلها . وهي تدّل على االنخفاض، حيث هوى من مكان عالٍ إلى مكان منخفض) وطََرَح، وخَرَّ

قـال  . وهي تدّل على ارتفاع، حيث ارتفع من َأْسفَل إلـى ُعلُـو  ) َيَصَعَد، وَرفََع، وَعَرَج، وَرِق(

uΖ$: (تعالى ø9t“Ρ r&uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# L™!$ tΒ 9‘ y‰s) Î/()2(  ًوقـال سـبحانه   . ؛ َأي َأنزلنا من السَّـَماء مطـرا

$: (وتعالى uΖ ÷èsùu‘ uρ ãΝ ßγ s% öθsù u‘θ’Ü9$# öΝ Îγ É)≈sV‹Ïϑ Î/()3(وقـال المثقّـب   . طُّور؛ َأي َرفَْعنا فَْوقَُهُم جبل ال

  )الوافر(         :                                                                    )4(الَعبِدّي

 َعلَـــْوَن َربـــاَوةً َوَهـــَبطَْن غَْيبـــاً
  

 فَلَــــْم َيــــْرجِْعَن قاِئلَــــةً ِلِحــــينِ  
  

  . أي صعدن فَْوق مرتفع من األرض وهبطن على ما اطمئن منها

  َوى والدُّنَْياالقُْص

øŒÎ) Ν: (قـال تعـالى  ). القُْصـَوى والـدُّنَْيا  (من األلفاظ المتضاّدة الّدالّة على الجَِهة    çFΡ r& 

Íο uρ ô‰ãèø9$$Î/ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ν èδuρ Íο uρ ô‰ãèø9$$ Î/ 3“ uθóÁà) ø9$#()5(    ؛ المراد أّن المسلمين كانوا يـوم بـدر بشـفير

  .)6(مشركين نزول بشفير اَألقَْصى إلى مكّةالوادي اَألْدنَى إلى المدينة، وعدّوهم من ال

                                           
  145: النّساء )1(
 18: المؤمنون )2(
  154: النّساء )3(
  163، ص ديوان شعره: العبدّي، المثقّب )4(
  42: األنفال )5(
  10/10، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطّبرّي، أبو جعفر محّمد بن جرير بن يزيد بن خالد )6(
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  َأقَْبل وَأْدَبر

فاإلقبال نقيض ). َأقَْبل وَأْدَبر(من المتضادات الّدالّة على الجَِهة ويربطّها التّعاكس الّداللّي 

  )المتقارب(             :                                        )1(قال المرقش األكبر. اإلدبار

 لْنُهْم ثُـــــمَّ َأْدَبـــــْرنَُهْمفـــــَأقَْب
  

ــَدرْ    ــينِ الصَّـ ــَل ِحـ ــَدْرنَُهْم قَْبـ  فَأْصـ
  

  . فجعلت الخيل الَحّي مّرة َأَمامها ومّرة خَلْفها

  المشترك المعنوّي: خامساً

. )2(المشترك المعنوّي هو أن ُيعّبر عن المعنى بألفاظ متعّددة، وهو ما ُيسّمى بـالتّرادف 

وهو . )3(مى هو األلفاظ المفردة الّدالّة على شيء واحد باعتبار واحدوالتّرادف في اصطالح القُدا

وفـي  . )4(في اللّغة تتابع شيء خَلْف شيء، وترادف الشّيء تبع بعضه بعضاً والتّرادف التّتـابع 

ومـن األمثلـة علـى المشـترك     . )5(اصطالح المحدثين هو كلمات مفردة تدّل على معنى واحد

  :لفاظ الّدالّة على الجَِهة من النّص القرآنّي والشِّعر الجاهلّيفي األ) التّرادف(المعنوّي 

  َأْعلَى/ فَْوق 

، لقد اختلف اللّفظ واتحّد المعنى )فَْوق وَأْعلَى(من األلفاظ المترادفة الّتي دلّت على الجَِهة 

قـال  . لُعلُو، وهما نقيض تَْحت وَأْسفَل، وبمعنى االرتفاع وا)َأْعلَى(مرادفة لـ ) فَْوق(فـ . بينهما

  ) الكامل(                                                                : )6(عنترة بن شّداد

ــيٍَّة ــْوقَ ظَهــرِ َحِش  تُْمِســي وتُصــبُِح فَ
  

ــمِ       ــَم ُملَْج ــراِة َأدَه ــْوقَ َس ــتُ فَ  َوَأبي
  

                                           
  1/235، شرح المفّضلّيات: التّبريزّي، أبو زكرّيا يحيى بن علي بن محّمد الشّيبانّي )1(
م، 1980منشـورات وزارة الثّقافـة واإلعـالم،     :، الجمهورّية العراقّيةالتّرادف في اللّغة العربّية: الّزيادّي، حاكم مالك )2(

  31ص
  1/402، ي علوم اللّغة وأنواعهاالمزهر ف: السَّيوطّي، عبد الّرحمن جالل الّدين )3(
  9/116، )ردف(ماّدة لسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم )4(
  112صالّداللة اللّغوّية عند العرب، : مجاهد، عبد الكريم )5(
 159، صشرح ديوان عنترة: التّبريزّي، الخطيب )6(
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وقالـت ُأم  . ر فرس ملجـم تُْمِسي وتُْصبِح المرأة على الفرش، وَأبيت َأنا على ظَْه: يقول الشّاعر

  )الوافر(                                                        :)1(ندبة في رثاء ابنها ندبة

ــي    ــوُح ِمثل ــُر اَألراِك َينُ ــَرى طَْي  تُ
  

 علـــى َأعلـــى الغُُصـــونِ المـــاِئالِت  
  

  َأْسفَل/ تَْحت 

، فَُهَما لفظان مختلفان لمعنـى  )فلتَْحت وَأْس(من الكلمات المترادفة الّتي دلّت على الجَِهة 

قـال  . ، وهما نقيض فَْوق وَأْعلَى، وبمعنى السُّفْلَى والسُّـفْل )َأْسفَل(مرادفة لـ ) تَْحت(فـ . واحد

  )الطّويل(                                                          :)2(بشر بن أبي خازم

ــفُها  ــاُء َأصــَبَح ِخشْ ــزٌِل َأْدم ــا ُمغْ  َوم
  

ــوِّبُ    ــيلُُه ُمتََصــ ــفَلِ َواٍد َســ  بَِأْســ
  

  )البسيط(                                                        :)3(وقال المهلهل بن ربيعة

 لَْيتَ السََّماَء َعلَـى َمـْن تَْحتَهـا َوقََعـتْ    
  

ــا     ــْن ِفيَه ــتْ بَِم ــِت اَألْرُض فانَْجاَب  َوَحال
  

  َأنْف/ ن َيَديه َبْي/ قُُبل / قُدَّام / َأَمام 

، )َأَمام، وقُدَّام، وقُُبل، وَبْين َيَديه، وَأنْـف (من الكلمات الّتي وقع فيها اشتراك في المعنى 

فهي ألفاظ مختلفة دلّت على معنى واحد، وهو مقّدمة الشَّيء ووجهه، وهي نقيض َوَراء وخَلْـف  

قال عـزَّ  . )4(مسّمى واحد باعتبار واحد فاَأللفاظ المترادفة هي األلفاظ المفردة الّدالّة على. وُدُبر

β: (وَعال Î) šχ%x. … çμ ÝÁŠ Ïϑ s% £‰è% ⎯ÏΒ 9≅ç6è%()5( وقـال اَألفْـَوه اَألْوِديّ  . ؛ المراد من قُدَّامـه)6(:   

  ) البسيط(                                                                                       

                                           
  447م، ص1967منشورات المكتب اإلسالمّي، : ، بيروت1، طشَاعراتُ العرب: صقر، عبد البديع )1(
  8، صديوانه: اَألْسدّي، بشر بن أبي خازم )2(
  89ص ديوانه،: ابن ربيعة، ُمهلهل )3(
، جامعة 1طه جابر فّياض، ط: ، تحقيقالمحصول من عالم ُأصول الفقه: الّرازّي، فخر الّدين محّمد بن عمر بن الحسين )4(

  1/347م، 1979اإلسالمّية، جامعة اإلمام محّمد بن سعود 
 26: يوُسف )5(
  96م، ص1998دار صادر للطّباعة والنّشر، : ، بيروت1محّمد َألتّونجي، ط: ، شرح وتحقيقديوانه: اَألْوِدي، اَألفَْوه )6(
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ــا ــَدْوتُ َأَم ــد غَ ــيَوقَ ــيِّ َيحِملُن  َم الَح
  

ــفُ     ــقٌ شَِس ــْعيي، ُمْحِن ــلَتَْينِ َوَس  َوالفَْض
  

خرجت في الّصباح َأمام قومي وَأنا ممتِط جواداً شديد الّضمور، ومعي بقيتان مما : يقول الشّاعر

  )البسيط(                                                       :)1(وقال النّابغة الذّبيانّي. لدّي

ــاتُ ــاِف داَرِته ــي ِإكن ــَن ف ــي اِإلَوّزي  لق
  

ــورُ      ــبُن َمنش ــَديها التَ ــْيَن َي ــاً وَب  َبْيض
  

  :)2(وَأنْف كـلِّ شـيٍء َأّولـه، قـال عمـرو بـن َأحمـر البـاهليّ        . بمعنى قُدَّامها) َبْين َيَديها(

  )الطّويل(                                                                                     

ــه  ــا فَإنَّ ــى َأو قَفَاه ــفَ َهْرشَ ــذا َأنْ  خُ
  

ــقُ      ــنَّ طَري ــى لُه ــاِنَبْي َهْرشَ ــال ج  ِك
  

  قَفَا/ ُدُبر / خَلْف / َوَراء 

، فهـذه األلفـاظ   )َوَراء، وخَلْف، وُدُبـر، وقَفَـا  (من األلفاظ المترادفة الّدالّة على الجَِهة 

قـال  ). َأمام، وقُدَّام، وقُُبل، وَأنْف(قَفَاه، وُيقابلها ، وهو ظَْهر الشَّيء واًالمترادفة تحمل معنى واحد

⎯£ sŒÎ)uρ#: (تعالى èδθßϑ çGø9r'y™ $ Yè≈tF tΒ  ∅ èδθè= t↔ ó¡ sù ⎯ÏΒ Ï™!#u‘ uρ 5>$pg Éo()3(   ؛ َأي مساءلة النّسـاء مـن

$: (وقال عـزَّ وَعـال  . خَلْف حجاب في أي مسألة تعرض yγ≈uΖù= yèpgm Wξ≈s3tΡ $yϑ Ïj9 t⎦÷⎫t/ $ pκ ö‰y‰tƒ $ tΒuρ 

$ yγ x ù=yz Zπ sà ÏãöθtΒuρ t⎦⎫ É) −Gßϑ ù= Ïj9()4(    ؛ أي جعلنا هذه القرية عبرة لما أمامها وخَلْفهـا وَحْولهـا مـن

%ôN£‰s: (وقال عزَّ وجلَّ. القرى uρ … çμ |ÁŠ Ïϑ s% ⎯ ÏΒ 9 ç/ßŠ()5(وقال عمرو بن َأحمـر  . ؛ أي من خَلْفه

  )طّويلال(               :                                 )6(الباهلّي

ــه  ــا فَإنَّ ــى َأو قَفَاه ــفَ َهْرشَ ــذا َأنْ  خُ
  

ــقُ      ــنَّ طَري ــى لُه ــاِنَبْي َهْرشَ ــال ج  ِك
  

  .فللمعنى الواحد ألفاظ عّدة. َأنْف َهْرشَى بمعنى َوْجَه موضع َهْرشَى، وقَفَاها آخرها وظَْهرها

                                           
  64، صديوانه :الذّبيانّي، النّابغة )1(
  4/476، المخصص: ابن سيده اَألندلسّي، أبو الحسن علي بن إسماعيل )2(
 53: األحزاب )3(
 66 :البقرة )4(
 25: يوُسف )5(
  4/476، المخصص: ابن سيده اَألندلسّي، أبو الحسن علي بن إسماعيل )6(
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  َيِمْين/ َجنُوب 

من ) الَجنُوب(، فاشتقّ لفظ )ِمْينالَجنُوب والَي(من الكلمات المترادفة الّتي دلّت على الجَِهة 

فالتّرادف مصـطلح  . والخير لالجاِنب اَألْيَمن، وُعّبر عن الَجنُوب بالَيِمْين، فكالهما مقترن بالتّفاؤ

  )الطّويل(        :)2(قال امرؤ القيس. )1(مستعمل لإلشارة إلى التّساوي الّداللّي بين بعض األلفاظ

  )الطّويل(

ــنُ  ــْيمِ َأْيَم ــنٍ بالشَّ ــى قَطَ ــْوبِِه َعل  َص
  

ــذُْبلِ     ــتارِ فََيـ ــى السِّـ ــُرُه َعلـ  َوَأْيَسـ
  

  َيَسار/ ِشمال/ شَمال

، وهـذه  )شَمال، وِشمال، وَيَسـار (من الكلمات الّتي وقع فيها التّرادف ودلّت على الجَِهة 

، األلفاظ تشتمل على معنى واحد وهو الجاِنب الّذي يخاِلف الَيِمْين؛ أي الجاِنب اَألشَْأم َأو اَألْيَسـر 

  )الوافر(                                         :)3(قال المثقّب العبدّي. وهو مقترن بالشُّْؤم

ــَماِلي  ــاِلفُني ِشـ ــْو تُخَـ ــِإنِّي لَـ  فَـ
  

ــي       ــا َيِميِن ــلْتُ بَِه ــا َوَص ــِك م  ِخالفَ
  

شْـَأم، قـال   فاَألْيَسر مـرادف لألَ . َأي لو خالفتني ِشَماِلي كمخالفتك لقطعتها وَأفرْدتُ َيِمْيني منها

  )الوافر(                                                                : )4(عمرو بن كلثوم

ـــا ـــَن ِإذا التَقَْينَـ ـّا اَألْيَمِنيـ ــ  َوكُنـ
  

 َوكَــــاَن اَألْيَســــرْين َبنُـــو َأبِينَــــا  
  

  .َرةالمراد كنّا أصحاب الَمْيَمنَة في الحرب، وكان بنو عّمنا أصحاب الَمْيَس

  َبْين/ َوْسط

، فكالهما ظروف تشتمل علـى  )َوْسط، وَبْين(من األلفاظ المترادفة الّتي دلّت على الجَِهة 

قال لبيد بـن  . معنى واحد، وهو ما َبْين طرفي الشَّيء، لكن َوْسط الشَّيء هو ما َبْين، فمع شيئين

  )الكامل(                                               :)1(ربيعة العامرّي
                                           

  113، ص مدخل إلى علم الّداللة: بالمر، فرانك )1(
  65، صديوانه: القيس، امرؤ )2(
  139، ص ديوان شعره: العبدّي، المثقّب )3(
 83، صديوانه: ابن كلثوم، عمرو )4(
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 ومحففـــاً َوْســـطَ الَيـــراعِ ُيِظلُّـــُه
  

ــا     ــٍة َوِقياُمهـ ــرَُّع غاَبـ ــا ُمَصـ  ِمنْهـ
  

وقـال  . يتحّدث الشّاعر عن َعْين حفّت بالقصب، فهي َوْسط قصب بعضه مصروع وبعضه قائم

  )الخفيف(                                                               : )2(الحارث بن حلّزة

ــ ــْينِ  َأْوقَ ــِق فَشَخَْص ــْيَن الَعِقي  َدتْها َب
  

ــَياءُ     ــوُح الضِّـ ــا َيلُـ ــوٍد كََمـ  )3(بُِعـ
  

  ِعنْد/ لََدى/ لُدن/ ِقَبل/ جَِهة/ شَطْر/ قَْصد/ َصْوب/ نَْحو/ ِتلْقَاء/ نَاِحَية/ َجنَاح/ َجنْب/ َجاِنب

ِتلْقَـاء،  َجاِنب، وَجنْب، وَجنَـاح، ونَاِحَيـة، و  (من الظّروف الّتي لها معنى عام مشترك 

، فبالرغم من اختالف اللفظ )ونَْحو، وَصْوب، وقَْصد، وشَطْر، وجَِهة، وِقَبل، ولُدن، ولََدى، وِعنْد

، ولكن هناك قدر من االختالف في داللة هذه الكلمات، فلكّل لفظ منهـا  واحد العام إالَّ أّن المعنى

  ) الخفيف(                         :                      )4(قال المرقش األكبر .سياق تأتي فيه

ــوِ أََرضٍ   ــن نح ــمعت م ــا َس  وِإذا م
  

 بُِمِحــبٍّ قــد مــاتَ َأو ِقيــَل كــادا      
  

  )الطّويل(                                                               :)5(وقال طفيل الغنوّي

 ِإذا ما َأتَتُْه الـرِّيُح ِمـن شَـطرِ جاِنـبٍ    
  

ــازَ    ــبٍ ح ــى جاِن ــهْ  ِإل ــراَب َمجاوِلُ  التُّ
  

ِإذا ما َأتت الرِّيح هذا الماء من شَطْر جاِنبٍ أي من ناِحَيـة جاِنـب حـاَز ترابـه     : يقول الشّاعر

  )البسيط(                                                :)6(وقال الحارث بن عباد. مجاوله

ــا  ــْهمِ َيكنُفَُه ــلِ السَّ ــْرَداَء ِمث ــلِّ َج  َوكُ
  

ــن كُــ    ــبُ  ِم ــُه َحَس ــثٌ لَ ــٍة لَي  لِّ ناِحَي
  

  )الطّويل(                                                        :)7(وقالت ُأم الّضّحاك المحاربّية

                                                                                                                            
  217ص  ديوانه،: ابن ربيعة، لبيد )1(
  21، ص ديوانه: ابن حلّزة، الحارث )2(
  . موضعان: العقيق وشخصان )3(
  1/432، شرح المفّضلّيات: التّبريزّي، أبو زكرّيا يحيى بن علي بن محّمد الشّيبانّي )4(
  116، صديوانه: الغنوي، طفيل )5(
  277م، ص1991منشورات دار المشرق، : ، بيروت4، طالمشعراء النّصرانّية قبل اإلس: شيخو، لويس )6(
  300، ص-خطوة نحو معجم متكامل- معجم النّساء الشّاعرات في الجاهلّية واإلسالم: مهنّا، عبد )7(
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 يـاً َهل القلـُب ِإْن القـى الّضـبابيَّ خالِ   
  

ــّركنِ َأو ِع   ــدى ال ــلَ ــرُِّجنْ ــفا ُمتح  د الّص
  

  َسَجَد/ طََرَح/ َدَرَح/ َوقََع/ خَرَّ/ َسقَطَ/ َهَبطَ/ نََزَل

نََزَل، وَهَبطَ، وَسقَطَ، وخَـرَّ، وَوقَـَع، وَحـَدَر،    (من األلفاظ المترادفة الّدالّة على الجَِهة 

لقد دلّت هذه األلفاظ المختلفة على معنى واحد، ولكن لكّل لفظ سياق تْأتي فيـه،  ). وطََرَح، وَسَجَد

لّها بمعنى مشترك عام، وهو االنحدار والنّزول فك. وتكون َأدقّ في التّعبير عن المعنى من غيرها

قـال النّابغـة   . والوقوع والهبوط والسُّقوط من مكان عالٍ إلى َأْسفَل، وذلـك نقـيض االرتفـاع   

  )الطّويل(                                  :)1(الذّبيانّي

ــةً؛   ــارا َعجاَج ــْهالً َأث ــا َس  َوِإْن َهَبط
  

 ِدُلوِإْن َعلَـــَوا َحْزنـــاً تَشَـــظَّتْ َجنـــا  
  

  )الطّويل(                 :                                                )2(وقال السََّمْوَأل

ــا  ــورِ َوَحطَّنَ ــرِ الظُّه ــى خَي ــا ِإل  َعلَْونَ
  

ــُزولُ      ــونِ نُ ــرِ الُبط ــى خَي ــٍت ِإل  ِلَوق
  

  َرِقَي/ َعَرَج/ َصَعَد/ َرفََع

َرفََع، وَصَعَد، وَعَرَج، (ودلّت على الجَِهة  من الكلمات الّتي وقع فيها اشتراك في المعنى

نّها كلّها تدّل على الصُّعود واالرتفاع واالرتقـاء،  إلقد تعّدد اللّفظ والمعنى الواحد، حيث ). وَرِقَي

  )الوافر(                                         :)3(قال طفيل الغنوّي. وهو نقيض الخفض

ــمْ  ــتُ لَُه ــوا َرفَع ــاُهم ِإذا خَفَُض  َعص
  

ــارُ      ــُمسِ النَفَ ــى الشُّ ــى َعل ــا ُيخش  كَم
  

  )الطّويل(                                                        :)4(وقال جابر بن ُحني التّغلبّي

ــا  ــْرٍق كََأنَّم ــاِء ِع ــي َبطَْح ــعَُّد ف  تََص
  

 تََرقَّــى ِإلــى َأْعلَــى َأرِيــك بُِســلَّمِ      
  

  َولَّى/ َأْعَرَض 

                                           
  89، صديوانه: الذّبيانّي، النّابغة )1(
  47م، ص1951مكتبة صادر، : عيَسى َسابا، بيروت: ، تحقيق وشرحديوانه :السََّمْوَأل )2(
  132ص  ديوانه،: الغنوّي، طفيل )3(
  3/149ّ، موسوعة الشِّعر العربي :مطاع وِإيلّيا حاوي ،صفدي )4(
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، ويبدو أنّهما مشتركان فـي  )َأْعَرَض، وَولَّى(ظ المترادفة الّتي دلّت على الجَِهة من األلفا

، ولكن داللتهما غير متطابقـة،  ، وهو اإلدبار واإلعراض واالنصراف عن الشَّيءمعنىأكثر من 

#: (قـال عـزَّ وجـلَّ   . فبينهما فروقٌ لغوّيةٌ sŒÎ) uρ |M ÷ƒr& u‘ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθàÊθèƒs† þ’Îû $ uΖ ÏF≈tƒ# u™ óÚÍ ôãr'sù 

öΝ åκ ÷]tã()1(وقال عزَّ وَعـال . ؛ أي االنصراف عن القعود معهم) :§Ν èO Ν çGøŠ ©9uρ š⎥⎪ÌÎ/ô‰•Β()2( ؛ َأي

  )الكامل(                 :)3(وقال المسيب بن َعلس في وصف ناقة. ولّيتم ُمنْهزمين

ــت   ــي َأعرَض ــا ِإذا ه ــلَّ حاَجتَه  فَتََس
  

ــاعِ    ــَدينِ وِسـ ــُرحِ الَيـ ــٍة ُسـ  بِخَميَصـ
  

  )الطّويل(                              :)4(وقال المرقش اَألصغر

 فَولَّــتْ وقــد َبثْــتْ تبــارِيَح َمــا تَــرى
  

ــَرحُ    ــدَّْمَع َأْب ــُدُر ال ــا إذ تَْح ــدي به  ووْج
  

  آَوى/ َجنََح 

، فكالهما له معنى مشترك، وهو )َجنََح، وآَوى(من الكلمات المترادفة ودلّت على الجَِهة 

قـال  . ، وال بّد من اإلشارة بأّن هناك فروقاً إلى حد ما بين معنى وآخرللشَّيء الميل والخضوع

β: (تعالى Î)uρ (#θßsuΖ y_ ÄΝ ù= ¡¡= Ï9 ôxuΖ ô_$$ sù $oλ m;()5(وقال تعـالى . للمصالحة فَِمل إليها ا؛ أي إن مالو :

)$ £ϑ s9uρ (#θè= yz yŠ 4’n? tã y# ß™θãƒ #”uρ# u™ Ïμ ø‹s9Î) çν$ yz r&()6(، بمعنى َأنزله في الموضـع   آوى إليه َأخَاُه

    .)7(الّذي كان يْأوي إليه

  الدُّنُّو / القُْرب

                                           
  68 :األنعام )1(
 25 :التّوبة )2(
  96، ص الشِّعر والشُّعراء أو طبقات الشُّعراء: الّدينورّي، أبو محّمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة )3(
  1/242، شرح المفّضلّيات: ن علي بن محّمد الشّيبانّيالتّبريزّي، أبو زكرّيا يحيى ب )4(
 61: األنفال )5(
 69: يوُسف )6(
  18/142 التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،: الشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر التّميمّي الّرازّي )7(
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، وكالهما يـدّل علـى القُـْرب    )القُْرب، والدُّنُّو(من أمثلة التّرادف وقد دّل على الجَِهة 

$: (قــال عــزَّ وَعــال. المكــانّي للشَّــيء yϑ ¯Ρ Î) šχθä. Îô³ ßϑ ø9$# Ó§ pgwΥ Ÿξsù (#θç/t ø) tƒ y‰Éfó¡ yϑ ø9$# 

tΠ# tysø9$#()1( ؛ المراد َأن ال يقرب المشركون المسجد الحرام للحّج أو العمرة كما كانوا يفعلون في

  )المتقارب(           :                                           )2(وقال ابن ُأم حزنة. الجاهلّية

ــَل نَ ــفََأقَْبـ ــدَرٍةْحـ ــى قُـ  وي َعلـ
  

ــذوب      ــَدقَتُه الكَـ ــا َصـ ــا َدنـ  فَلَمَّـ
  

  الُمَعرَّب والدَِّخيل: اًسادس

َعرََّبتْـه العـرُب   : تعريب االسم اَألعجميِّ هو َأن تتفوَّه به العرُب على ِمنهاجها، تقـول 

والُمَعرَّب عند َأهل العربّية هو ما استعملته العرب من األلفـاظ الموضـوعة   . )3(وَأعربته َأيضاً

، وهو من باب التّفِْعيـل،  )5(العجمّية إلى العربّية والتّْعرِيب نقل اللّفظ من. )4(لمعانٍ في غير لغتها

ومن معانيه التّكلف، ألّن العرب تكلفوا إدخال اللّفظ العجمّي في لغتهم، وتصرفوا فيـه بـالتّغيير   

عن منهاجه، والتّغيير فيه أكثر من عدمه، وَأجروه على َوْجه اإلعـراب، وتفوهـوا بـه علـى     

  .)6(منهجهم

عجمّي أو األجنبّي الّذي دخل العربّية والكتـه اَأللسـنة، وخضـع    الُمَعرَّب هو اللّفظ األ

وقد تدعو الحاجـة أو الّضـرورة   . )7(لتصريف اللّغة وقواعدها واتّسق مع ألفاظها في االستعمال

إلى االلتجاء إلى ألفاظ اللّغات األجنبّية، فُيستعار منها ما تمّس الحاجة إليه حيناً، وما ال حاجة إليه 

تُعبِّر عن أشياء تخـتّص   ةفاللّغات يستعير بعضها من بعض، إما َألّن األلفاظ المستعار .حيناً آخر

                                           
 28: التّوبة )1(
  1/254، رح المفّضلّياتش: التّبريزّي، أبو زكرّيا يحيى بن علي بن محّمد الشّيبانّي )2(
: ، بيروت4أحمد عبد الغفور عطّار، ط: ، تحقيق-تاج اللّغة وصحاح العربّية- الّصّحاح: الجوهرّي، إسماعيل بن حّماد )3(

  1/179م، 1990دار العلم للماليين، 
  1/268، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها: الّسيوطّي، جالل الّدين بن عبد الّرحمن )4(
  3م، ص1952المطبعة المنيرّية، : ، اَألزهرشفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدَِّخْيل: جي، شهاب الّدين أحمدالخفا )5(
  2، طبعة القاهرة، ص الطّراز المذهب فيما في اللّغة من الُمَعرَّب: نهالي، محّمد )6(
   88، ص الّداللة اللّفظّية: عكاشة، محمود )7(
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بها بيئة معّينة وال وجود لها في غير هذه البيئة، أو تكون االستعارة لمجرد اإلعجـاب بـاللّفظ   

  .)1(األجنبّي

العـرب،   لقد استعار العرب من الفرس واليونان ألفاظاً للتّعبير عن أشياء ليست في بالد

وعمد العرب القُدماء إلى بعض تلك األلفاظ فحوروا من بنيتها، وجعلوها علـى نسـج الكلمـات    

  .)2(على صورته وسّموه بالدَِّخيل هاالعربّية، وسّموها بالُمَعرَّبة، وتركوا بعض

 األلفاظ الُمَعرَّبة هي عجمّية باعتبار اَألصل، عربّية باعتبار الحال، وُيطلق على الُمَعرَّب

فالفرق بين الدَِّخْيل والُمَعرَّب أّن الدَِّخْيل ُيطلق في معناه اللّغوي الّراهن علـى األلفـاظ   . )3(َدِخْيل

األعجمّية الّتي لم تغّيرها العرب، وأبقتها على صورتها األصلّية في لغاتهـا، أو علـى بنائهـا    

ة الّتي غّيرها العرب وَألحقوهـا  أما الُمَعرَّب فُيطلق على األلفاظ األعجمّي. )4(األعجمّي على األقل

  .)5(بَأبنيتهم

  الجَِهات َبْين العربيَّة واللّغات السَّاميَّة

أّن بالمقارنة َبْين العربيَّة وبعض السَّامّيات في مجال األلفاظ الّتي تخّص الجَِهات، نالحظ 

ـ ). شمال(التّناظر قائم بينها جميعاً، باستثناء كلمة  ، )سـمولَ  שמלה(ة فيناظر الشّمال في العبريَّ

 xימנ(، وفي السِّـريانّية  )منَي נהימי(ويناظر الَيِمْين في العبريَّة ). سمولو אשמל(وفي السِّريانيَّة 

  .)6()َيَمنَا

  الجَِهات والمواقع الجغرافيَّة

                                           
   148، صاأللفاظداللة : أنيس، إبراهيم )1(
  149، صداللة األلفاظ: أنيس، إبراهيم )2(
  1/269، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها: الّسيوطّي، جالل الّدين بن عبد الّرحمن )3(
  1/71م، 1968دار مصر للطّباعة، : ، القاهرةالمعجم العربّي نشأته وتطوره: نّصار، حسين )4(
  1/157 ،المصدر نفسه )5(
  110، صنحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: جبر، يحيى )6(
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يذكر عبد اهللا بن حسين القاضي أنّه مكتوب في التّوراة عن االتّجاهات الرئيسة األربعـة  

فالشّمال في التّوراة اسـمه  : األرضّية الجغرافّية الممّيزة للمنطقة ِعنْد بني إسرائيل بداللة المواقع

وهذه - Negev) نجف(، والَجنُوب اسمه Kedem) كيديم(، والشَّْرق اسمه Tsafon) تصافون(

أمـا  . ، وهذه أسماء المناطق الّصـحراوّية المحيطـة  -تسمية جديدة معاصرة نظراً لموقع النّقب

وهذه األسماء كانت َأسـماء االتّجاهـات   . بالعربّية وكما ه Yam) يم(هو البحر واسمه الغَْرب ف

  .)1(نفسها إذا ُأريد عين االتّجاه

  لفظ شَْأَمل

الشَّـْمَأل َأو  (وَبْين مملكـة  ) شَْأَمل(ّن هناك عالقة مكانّية ولفظّية بين كلمة إيمكن القول 

ي ترجع إلى عهد الملك سليمان، تلك المملكة الّتي كانت الّتي ورد ذكرها في النّقوش الّت) الشَّْأَمل

كانت هذه المملكة كثيرة الحروب بخاصة مـع  . تقع َبْين حلب ونصيبين، َأي في شَمال بالد الشَّام

وُيطلق عليها في العبريَّة اسـم سـمَأل َأو   . اآلشوريين لذلك كانت في حلف دائم مع ممالك الشَّام

. ، وتعرف في المراجع العربيَّة باسم شَـْمَأل، وشَـْأَمل، وشَـَمال   לאשמشمؤل، وفي السِّريانّية 

لعالقة ) شَْأم(، وقد ذهب بروكلمان إلى أّن اسمها مشتقّ من Sumelaوُيطلق عليها في اآلشوريَّة 

                      :        )3(قال أحد بني العنبر. )2(بالشُّْؤم

  )الطّويل(

 ْأِســهاتَــَدّحى وتســُمو فــي السَّــَماِء بَر
  

ــلِ      ــْم تََحلَّ ــْأَمٌل لَ ــاً شَ ــبَّ يوم  وِإن َه
  

  .امة الشََّهمن جِ تي تهّبمال الّح الشَّْيرِهي ) لَمْأشَ(

  الشَّمال في اللّغات السَّامّية

                                           
التّوقيـت  / كمرجعّية جغرافّيـة معاصـرة   -دراسة للتّحول من اتّجاه الشّرق إلى الشّمال: القاضي، عبد اهللا بن حسين )1(

  19العدد ، -والكيفّية واآلثار
  122ص نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة،: جبر، يحيى )2(
 178، صاالختيارين :محاسن علي بن سليمان بن الفضلاَألخفش اَألصغر، أبو ال )3(
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بالشُّْؤم، فإنّنا نجد اللّغات السَّامّية مختلفة في األلفاظ الّتي ُيعبَّر بها ) الشّمال(نظراً لعالقة 

ذلك أّن المفردات الّتي تدّل على ما يكره وما يسوء النّاس ذكره غالباً ما تختلف  عن تلك الجَِهة،

، وفـي  )تسفون(فالشّمال في العبريَّة . من مستوى لمستوى، ومن لهجة ُألخرى، ومن جيل لجيل

وكثيراً ما تكني النّاس عّما تكره بألفاظ تنصرف أصالً لـدالالت مسـتحّبة،   ). كريبو(السِّريانّية 

لداللة أصلّية على الخير المـادي  ) الَيَسار(ا بأّن نبمعنى الشّمال، ذلك إذا أخذ) َيَسار(كلمة  :مثالً

  .)1(وليس على القلّة، فيكونون بذلك قد سّموا الشّمال َيَساراً

  ًأيمنتى/ يمنتي 

، وهـذا ُيشـير إلـى    )ي م ن(لقد استخدم المصريون القُدماء كلمتين مشتقّتين من الماّدة 

مـن ناحيـة   ) السَّاميين(من ناِحَية، وبين المصريين و) السَّامّية(بين المصريين واللّغات  العالقة

للّداللة على جَِهة الشَّـْرق، كـأنّهم كـانوا     imenty) َأيمنتى(َأو ) يمنتي(والكلمتان هما . ُأخرى

، ذلك لما له يتّجهون أو ييّممون وجوههم ِعنْد ممارسة الطّقوس في اتّجاه مجرى النّيل، أي شماالً

من أهمية في حياتهم، وبذلك تكون جَِهة الَمشْرِق عن َيِمْيِنهم، والشُُّروق والـَيَمن مـن الخيـر،    

وال يغيب عن البال أّن المصريين قد عبدوا الشَّـْمس  . والرَّابطة بينهما قوّية في الظّاهر والباطن

ما اكتسبت داللتها العاّمة بعد داللة خاصة إنّ) نهر(السَّامّية الحامّية بمعنى ) يم(فكلمة ). اإلله رع(

ففـي  . كانت تقصر على نهر النّيل دون غيره، وهذا ما يرّجحه االستخدام القرآنّي لهذه الكلمـة 

ومثـل  ). اتّجه(في العربّية ما يؤكد ذلك، حيث تنصرفان لمعنى ) ي م م(و) َأ م م(داللة الماّدتين 

الّتي تعيش قريباً من دنقلة غرب النّيل، ما تزال ) لَمَحسا(ذلك فعل سكان شَمال الّسودان، فقبائل 

شَْرق، نهـر النّيـل،   (إلى المعاني  )ُأُر(تستخدم ألفاظاً تتفقّ وما سبق ذكره، حيث تنصرف كلمة 

ماالً وبهذا تكون العالقة بين النّيل واليم قد حبكت، وفي ذلك ما يؤكد أنّهم كانوا يتّجهون شَ) َيِمْين

حيث يكون النّيل والشَّْرق عن يمنيهم، ومن هنا جاز عندهم استخدام كلمة . لطّقوسِعنْد ممارسة ا

  .)2(واحدة للَيِمْين، والشَّْرق والنّيل

                                           
  124، صنحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: جبر، يحيى )1(
  120-119، صالمصدر نفسه )2(
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  الَيَمن/ تَْيَمن / تَْيَمنَا 

. العربيَّة علـى الَجنُـوب  ) الَيَمن(العبريَّة، و) تَْيَمن(السِّريانّية، و) تَْيَمنَا(لقد دلّت الكلمات 

في بعض النُّصوص الجغرافيَّة العربيَّة للّداللة على الَجنُوب الجَِهة ) تَْيَمن وتَْيَمنَا(متا فاستخدمت كل

. َأطلق على الجَِهة الّتي تهّب منها رِْيح الَجنُوب اسم التَّْيَمنَا )1(وليس الرِّْيح، ومن ذلك أّن الهمذانّي

وهاتان ). التَّْيَمن(ل الّذي ُيسّميه الُحسَّاب ومهّب الَجنُوب الِقْبلَة، وهو مطلع سهي: )2(وقال اليعقوبي

الكلمتان في صورتيهما تينك من الُمَعرَّب، ويناظرهما في داللتهما الَيَمن، وهي جميعاً من مـاّدة  

  .)4(وكلمة الَيِمْين حجازّية المنبت في عقيدتنا. )3(، ومنها، لذلك، الَيَمن والَيِمْين)ي م ن(واحدة هي 

  ل في اللّغاتالَيِمْين والشّما

في كثير من اللّغات ما ُيشير إلى ثّمة عالقة أكيدة بين الَيِمْين وما يستحّب وبين الشّـمال  

وأّن الكلمة الّتي  تُطلق على ما ُيكَْره كثيراً ما ُيعبَّر بها عن الشّمال والّتي تطلق علـى  . وما يكره

  :ومن أمثلة ذلك في. الَيِمْين ُيعبَّر بها عن الَجنُوب

 .الحقيقي، الصَّاِدق: راست.   اليد الُيْمنَى: دست راست:  رسّيةالفا - 

  .كردن وتعني الشّيوعيين واَألشرار چپ: ومنها. شرير: چپ .اليد الُيْسَرى: دست چپ

حيث تستخدم الكلمة الّتي ُيعبَّر بها عن الَيَسار في الّداللة على ما ُيكَْره، والّتـي  :  وفي البشتو  - 

 ).الس، ينى الس چپ: (ْين للّداللة على ما يستحبُيعبَّر بها عن الَيِم

 .حقّ: Rechtَيِمْين،  : Recht:  وفي اَأللمانّية  - 

 . اليد الُيْمنَى، وتعني الّصدق: إدمان:  وفي التَجرَية - 

                                           
   154، صصفة جزيرة العرب: الهمذانّي، الحسن بن أحمد بن يعقوب )1(
   268م، ص1860يل المسيحّية، مطيع بر: ، ليدنكتاب البلدان: اليعقوبّي، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح )2(
   111، صنحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: جبر، يحيى )3(
  126دار العلم للماليين، ص: بيروت ،-ملكة اللّغات– مغامرات لغوّية: فاضل، عبد الحق )4(
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  .ِإد كلب، ويتشاءم بما ُيكنى عنه بها             

  .حقّ droit.   َيِمْين، ُيْمنَى:   droit(e): وفي الفرنسّية  - 

 . ، صحيححقّ: right.   َيِمْين، ُيْمنَى: right  :وفي اإلنجليزّية  - 

 .اليد الُيْمنَى: dextera:     وفي الالتينّية - 

dextra :القّوة، الجهدلس، ميثاق جليعهد مقّد ،.  

dexter :  ،َيِمْين، في المتناول، حاذق، حسن الحظّ، مرضٍ، سمح النّفس، بشير، صـحيح

  .مستقيم

:Sinister َسر، ِشمالْيَأ.  

Sinistrum ،Sinistra :    الجانب اَألْيَسر، اليد الُيْسَرى، مخطئ، غيـر صـحيح، غيـر

  . مرضٍ، غير ُمِحقّ

 .َيِمْين، على الَيِمْين، اليد الُيْمنَى، القوة، الجهد :Δεξιά:  وفي اليونانّية  - 

  Ευτυχισμένος:  إضافة إلى جميع معاني كلمة ) حسن(سعيد، محظوظ، فَألdexter 

  . الالتينّية

  Αϊμάν αλ-Tair: طير َأْيَمن، حظّ سعيد.  

  :Αριστερά شَماِلي، َأْيَسر، للَيَسار . 

:Αριστερό χέρι 1(اليد الُيْسَرى، شُْؤم(.  

إّن األلفاظ الّتي ُيعبَّر بها عن الَيِمْين والَيَسار في هذه اللّغات ُيعبَّر بها عمَّا ُيعبَّر بنظائرهـا  

، ولبعض هذه المفردات استخدام تحمل فيه داللة معاكسة، ذلك الختالف طبيعـة  في العربّية عنه

                                           
   118-117، صنحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: جبر، يحيى )1(
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اليـد  ( Sinistrumففي لغة العرَّافين الرُّومان تنصرف كلمة . المستوى اللّغوّي الّذي يستخدم فيه

لمعنى ميمون، سعيد، مبشر بالنّجاح، ذلك أّن الكهنـة الرُّومـان كـانوا    ) الُيْسَرى، غير صحيح

ْحو الَجنُوب ِعنْد ممارستهم النّبوءة، وبذلك ُيْصبِح الجاِنب الشَّـْرِقّي أو الخيـر، عـن    يتّجهون نَ

غير أنّهم كانوا يتّبعون التّقاليد اليونانّية أحياناً فتحمل الكلمة عندئذ داللتهـا األصـلّية   ... َيَسارِهم

  .)1(على معنى غير ميمون، غير سعيد

  الشَّْرقُ والغَْرُب

) مسـرح (مزراح، ويرى يحيى جبر أنّه قريـب مـن    מזרחق في العبريَّة ُيناظر الَمشْرِ

وهـي   cherqaبجهر السِّين لتوائم شدة الّضوء، أي حيث تبدأ الشَّْمس سروحها، وفي التجرّبـة  

معربا، وفي : ، وفي السِّريانّيةڤمعرا מערפفي العبرّية  افيناظره) الَمغْرِب(أما . سواء والشَّْرق

في اشتقاق الكلمات الّدالّة على تينك الجهتين من مـاّدتي  ) السَّامّيين(رة إلى اتّفاق هذا التّناظر إشا

  .)2(في معظم لغاتهم) غ ر ب(و) ش ر ق(

  الصِّراط

الصِّراط كلمة ُمَعرَّبة، لم ترد في الشِّعر الجاهلّي بهذا اللّفظ، وظلّت غريبة على َألسـنة  

استعمل هـذا  . )3(ا اشتقاق في معاجم اللّغة المعتمدةالعرب قبل نزول القرآن وبعده، ولم ُيذكر له

. بالرغم أنّهما مترادفتـان ) طريق(اللّفظ في القرآن الكريم وهو أعجمّي َدِخْيل، ولم يستعمل لفظ 

“: (قال عزَّ وجلَّ Ï‰ öκu‰ ⎯tΒ â™!$ t± o„ 4’n< Î) :Þ≡u ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡ •Β()4( ّ؛ المراد يهدي إلى اإلسالم والحـق .

                                           
   119، صالمصدر نفسه )1(
  99، صسهالمصدر نف )2(
، 1، ط-دراسـة داللّيـة مقارنـة   –التّطور الّداللّي بين لغة الشِّعر الجاهلّي ولغة القرآن الكريم : أبو عودة، عودة خليل )3(

  464م، ص1985مكتبة المنار، : اُألردن
 142: البقرة )4(
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، وقد انتقلت الكلمة من اليونانيَّـة  )ستراتا( )Strata(: من أصل التيني )ِصراط( )sirat(فكلمة 

  .)1(إلى اآلراميَّة اليهوديَّة والسِّريانيَّة

                                           
   39م، ص1988، دار العرب للبستاني :، القاهرة2، طبةرََّعة الُمكتاب األلفاظ الفارسّي: يشير، اّد )1(
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  إقامة الصِّفة مقام الموصوف: اًبعسا

هناك صفات طالت مالزمتها لموصوفاتها حتّى استطار َأمرها فصّح أن تُقام مقام تلـك  

لقد اسـتخدم العـرب   . تسمية الجَِهة بصفتها يعنتصِّفة مقام الموصوف فإقامة ال. )1(الموصوفات

  )الّرجز(            :                  )2(قال العّجاج. علماً على رِْيح الشَّمال) َمْحَوة(

  )الّرجز(

ــاجِ  ــَوةُ بالَعجَّـ ــَرتْ َمْحـ ــْد َبكَـ  قَـ
  

ــاجِ   ــةَ الزََّجـــ ــَدمََّرتْ َبِقيَّـــ  فَـــ
  

  )الوافر:()3(لى رِْيح الشََّمال، كما قول الُمتَنَخَّل الُهذلّيعلماً ع) الَحْرَجف(وكذلك استخدموا 

  )الوافر:()3(الُهذلّي

ــي   ــاُء تَْرِم ــفُ النَّكَب ــا الَحْرَج  ِإذا م
  

ــقاطِ    ــالَوَرِق السَّـ ــيِّ بـ ــوتَ الَحـ  بيـ
  

  :)4(قـال عمـرو بـن أْحَمـر البـاهليّ     . علماً على رِْيح الشَّـَمال ) الجِْربياء(واستخدموا كذلك 

  )الوافر(                                                                                      

ــبَِه ــرِ الخُزَ ْج ــاً ذَِف ــْن قََس ــلٍ ِم  ىاَم
  

ــَداَع   ــى الجِْربِتَـ ــَيـ ــِه الَحنينَـ  )5(ااُء بِـ
  

في هجـاء أبـي    علماً على رِْيح الشََّمال، كما في قول صخر الغّي الُهذلّي) ُأمُّ ِمْرَزمٍ(واستخدموا 

  )الطّويل(                                          :)6(يره بأنّه نازل بمكان َسْوٍء باردالملثم، ويع

  )الطّويل(

 ِإذَا ُهــَو َأْمَســى بــالِحالَءِة شَــاِتياً   
  

ــْرَزمٍ    ــِه ُأمُّ ِمـ ــى َأنِْفـ ــُر َأْعلَـ  )7(تُقَشِّـ
  

                                           
  م1992، 36/، ع، مجلة اللّسان العربّياالصطالح مصادره ومشاكله وطرق توليده: جبر، يحيى عبد الرؤوف )1(
  1/57، الكامل في اللّغة واألدب: د بن يزيداس محّمالمبرد، أبو العّب )2(
  481، صجمهرة أشعار العرب في الجاهلّية واإلسالم: ، أبو زيدرشّيالقُ )3(
  162، ص كتاب األزمنة واألمكنة: د بن الحسنرزوقي، أبو علي أحمد بن محّمالم )4(
  .تعني ذكّي ريح الخُزامى، وطيبها: ذَِفر الخَُزاَمى.     المطمئن من األرض: بِهجل )5(
  1/266، كتاب شرح أشعار الهذليِّين: ، أبو سعيد الحسن بن الحسينّيرِكَّالسُّ )6(
  .الرِّياح الباردة بلغة ُهذيل: ُأمُّ ِمْرَزم.     ها، تعني موضع شديد البردالحالءة؛ بفتح الحاء وكسر )7(
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  )البسيط(        :)1(قال الشَّاعر. صفة لرِْيح الشََّمال) الشَّآمّية والشَّامّية(واستخدموا أيضاً 

ــآِمّيةً  ــتْ شَـ ــيٍّ ِإذا َهبَّـ ــَأيُّ َحـ  فَـ
  

ــِذَئب    ــور ذي ال ــُب بالمآس ــتَدفَأ الكَلْ  واْس
  

ِمْسـع  (و) اَأليـر (و) الَبِليل(واستخدموا . شآِمّية هنا نعت لرِْيح الشََّمال الّتي تهّب من مطلع الشَّام

لماً على رِْيح الشََّمال، وهذا من بـاب إقامـة   ع) النّسام(و) الَبارُِح(و) الَحْدَواُء(و) العقيم(و) وِنْسع

  .الصِّفة مقام الموصوف

  )الطّويل: ()2(قال شبيب بن البرصاء. علماً على رِْيح الَجنُوب) الَيَماِنيَّة(واستخدم العرب 

 َوَحتّى َرَأْيـتُ الَحـيَّ تَـذْرِي ِعراَصـُهمْ    
  

 ةٌ تَْزَهــــى الغََمــــاَم  َدُروُجيَّــــَيَماِن  
  

. نعت لرِْيح الَجنُوب، ألنّها تهّب من ِقَبل الَيَمن، وهذا من باب نسبة الشَّـيء إلـى جَِهتـه   َيَماِنيَّة 

:)3(علماً على رِْيح الَجنُوب، قال أبو ذَُؤيب الُهـذليّ ) النَُّعاَمى(و) اَألْزَيُب(و) اللَّواقح(واستخدموا 

  )الوافر(                               

ــ ــْم َيْعتَـ ــاَمى فَلَـ ــُه النَُّعـ  رِفَْمَرتْـ
  

ــا      ــْأمِ رِيَح ــَن الشَّ ــاَمى ِم ــالفَ النَُّع  ِخ
  

  . وكّل هذه نعوت ُأقيمت مقام موصوفيها

  )الطّويل( :   )4(علماً على الرِّياح الشَّْرِقيَّة، قال الشّّماخ الذّبيانّي) الصََّبا(واستخدم العرب 

 علــى َأّن ِللَمــيالِء َأطــالَل دمنَــةٍ   
  

 نيُرهـــابَأْســـقُف تُْســـِديها الصَّـــَبا وتُ  
  

  )الطّويل(        :                                                              )5(وقال الشَّاعر

  )الطّويل(

ــةٍ    ــباً بتحي ــن َص ــيٌم م ــاني نس  َأت
  

ــدَّبورِ     ــيَم الـ ــا نسـ ــتُ مثلهـ  فًَحمَّلْـ
  

                                           
  1/62، غة واألدبالكامل في اللّ: د بن يزيداس محّمالمبرد، أبو العّب )1(
   1/170، اتلّيشرح المفّض: التّبريزّي، أبو زكرّيا يحيى بن علي بن محّمد الشّيبانّي )2(
  1/199، ينكتاب شرح أشعار الهذليِّ :سن بن الحسين، أبو سعيد الحّيرِكّالسُّ )3(
  37، صديوانه: شّّماخابن ضرار، ال )4(
 18م، ص1967، مطبعة بريل، التّنبيه واإلشراف: المسعودّي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 5)(
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  )الطّويل(         :   )1(علماً على الرِّياح الشَّْرِقيَّة، قال النّابغة الذّبيانّي) القَُبول(واستخدموا كذلك 

ــا  ــيم تَلُقُّنـ ــاَء اللَُهـ ــا ببرقـ  ظَِللْنـ
  

ــي      ــا نُمس ــن ظاللِته ــاُد ِم ــوٌل نَك  قَب
  

  . وهذه النّعوت من باب إقامة الصِّفة مقام الموصوف

قـال عبـد قـيس بـن خفـاف      . علماً على الرِّياح الغَْربِيَّـة ) الدَُّبور(واستخدم العرب 

  )المتقارب(                                                 :               )2(الُبرُجمّي

ــدَُّبور  ــُه الـ ــدير َزفَتْـ ــاِء الغـ  كمـ
  

ــوالً     ــا فُضـ ــدجُِّج ِمنهـ ــرُّ المـ  َيُجـ
  

  .علماً على الرِّياح الغَْربِيَّة، وهي صفات ُأقيمت مقام الموصوف) القفواء(و) َمْحَوة(واستخدموا 

مستخدماً في األصل هو المركّـب الوصـفّي،   فهذه األلقاب صفات في األصل، وما كان 

بمعنى شـاعت الصِّـفة   . )3(ولّما شاع استخدامه طويالً ساغ االجتزاء بالصِّفة من المركّب فكان

  )الكامل(           : )4(قال لبيد بن ربيعة العامرّي. حتّى ساغ االكتفاء بها عن المركّب الوصفّي

ــلٍ  ــاّب بِواب ــه الّرب ــوُب ل ــَرِت الَجن  َم
  

ــِديم     ــاب ُمـ ــرِِد الرَّبـ ــلٍ قَـ  َوُمَجلْجِـ
  

  ) الطّويل(        :                       )5(وقال كَعب بن ُزَهير. لقد َأقام الصَّفة مقام الموصوف

  ) الطّويل(

ــا   ــدان َزَجرتُه ــتَداَر الفَرقَ ــا اس  فَلَمَّ
  

 َوهبَّــتْ ِشــماٌل ذو ِســالحٍ َوَأعــَزلٍ     
  

  .ال للّداللة على الجَِهة الّتي تْأتي منها تلك الرِّْيحالمراد َهّبت رِْيح شَماٌل، استُعيرت الشَّم

لقد َعَرَض هذا الفصل العالقة الطّبيعّية بين اللّفظ والمعنى ضمن المفردات الّتـي دلّـت   

  .حيث تقع بعض األلفاظ في حقول داللّية معّينة. على الجَِهات

                                           
  72، صديوانه: لذّبيانّي، النّابغةا )1(
  2/186، شرح المفّضلّيات: د الشّيبانّيالتّبريزّي، أبو زكرّيا يحيى بن علي بن محّم )2(
  148، صالتّكون التّاريخّي الصطالحات البيئة الطّبيعّية والفلك: جبر، يحيى )3(
  185، صديوانه: ابن ربيعة، لبيد )4(
  417، صكتاب األزمنة واألمكنة: المرزوقّي، أبو علي أحمد بن محّمد بن الحسن )5(
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عن العالقة الكامنة بـين   نالحظ تتعّدد األساليب اللّغوّية الّتي تكشف ةومن خالل الّدراس

األلفاظ الّتي َعبَّر بها العرب عن الجَِهة، فقد يتعّدد اللّفظ والمعنى واحد، أو يتعّدد المعنى واللّفـظ  

 في البناء من أصل واحد، أو يستعمل للتّعبير عن الجَِهـة ألفـاظٌ   ةمختلف وقد يشتقّ ألفاظٌ. واحد

للّفظ في غير ما وضع له ليدّل على الجَِهة، أو ُيعبَّر عـن  وقد يستخدم ا. أعجمّية ُمَعرَّبة أو َدِخيلة

  . الجَِهة بذكر صفتها
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  الخاتمة

بعد دراسة داللة ألفاظ الجَِهات في الشِّعر الجاهلّي والقرآن الكـريم، وعـرض أسـماء    

بالمركّـب   مالجَِهات وأنواعها في اللّغة، وكيفّية تعبير العرب عن الجَِهة سواء بـاللّفظ المفـرد أ  

ضمن تطورها التّاريخّي، والبحث في العالقات الكامنة بِْين المفردات الّدالّة على الجَِهات، كان ال 

  :بدَّ من الوقوف عند َأهّم النَّتائج الّتي توّصلت إليها الباحثة

من خالل دراسة التّطور التّاريخّي لكيفّية تعبير العرب عن الجَِهات تبّين أّن الجاهليِّين كانوا  •

 .لم باالتّجاهات، إالَّ أّن القرآن الكريم قد صّحح بعض معلوماتهم عنهاعلى ع

، فـي  )الشَّمال والجنـوب (لم يْأِت في الشِّعر الجاهلّي وال في القرآن الكريم أي ذكر للفظي  •

 .وردتا فيهما) الشَّْرق والغَْرب(حين أّن لفظي 

لّي فيما يخّص الشَّمال والجنوب، لقد غابت ألفاظ الجهات في القرآن الكريم وفي الشِّعر الجاه •

 .فكانوا ُيعبرون عنهما بالظّروف الُمبهمة مضافة إلى علم ما يحّدد االتّجاه

لم يكونا أسماء جهات في األصل، وإنّما أسـماء رِيـاح، ثـّم    ) الشَّمال والجنوب(إّن لفظي  •

 .استعيرا للّداللة على الجهات الّتي تْأتي منها تلك الرِّياح

ي الشِّعر الجاهلّي والنّص القرآنّي واستخراج األلفاظ المفردة والمركّبـة الّتـي   إّن الغوص ف •

تدور َحْول داللة الجَِهات، َأّدى إلى اكتشاف دالالتها المهملة، وإلى فهم نصـوص التّـراث   

 .إذا أضيفت إلى علم، دلّت على أّول الشّي) َأنف(كلمة : مثالً .العربّي

تي تبّدلت وتحّولت دالالتها وطُِمست جذورها، ودراسة العالقـات  إّن تحديد ألفاظ الجَِهات الّ •

 .الكامنة بينها، أّدى إلى تصحيح الشّائع من دالالتها

كما أنّنا ال نغفل َأثّر عناصر السِّياق في تحديد داللة األلفاظ المفردة والمركّبة الّدالّـة علـى    •

 .عن داللتها ، فتعّد دراسة الّسياق العنصر اَألهّم في الكشفالجَِهات
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يبدو من خالل الّدراسة َأنّه في كثير من األحيان ُأشير للجَِهات في القرآن الكريم باُألسـلوب   •

 .ذاته الّذي درج عليه الجاهليون

لقد عّبر العرب عن الجَِهة بالمركّب، سواء أكان مركّباً وصفياًّ أم مركّبـاً إضـافّياً أم جـار     •

 .ومجرور أم جملة فعلّية

اس ُيعبرون عن الجهة باالشتقاق من اسم المكان فعالً، تُغني داللته عن ذكر اسم لقد كان النّ •

 ....).َأتَْهم/ َأْعَرق/ َأنَْجد/ َأشَْأم/ َأْيَمن: (مثل. الجهة

تتجسد في داللة َألفاظ الجَِهات قضايا لغويَّة كثيرة، فنجد فيها االشتقاق، والمجاز، والمشترك  •

  .رَّب والدَِّخيل، وإقامة الصِّفة مقام الموصوفاللّفظّي والمعنوّي، والُمَع

وعسى أن يكون في النّصوص الّتي جمعتها وذكرت مصادرها، وشرحتها وحللتها، مـا  

ُيفيد الباحثين، وما يكشف عن موضوع جديد غير مطروق، فألفاظ الجهات أوسع من أن تحـيط  

مـا   مد الّدارسون عليها، فكـلّ وعسى أن يكون فيها ماّدة صالحة يمكن أن يعت. بها دراسة عابرة

بذلته من جهد، وما توّصلتُ إليه من نتائج، غير كاٍف، لذا ُأوصي الباحثين من بعدي في البحـث  

  .في هذا الموضوع، ليستخلصوا نتائج َأدق وأعمق مما استخلصته منه

َأسَأل اهللا سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً من الّذين ينتفعون بـالعلم وينفعـون بـه،    

وَأسَأله أن يتقّبل هـذا العمـل، وأن   . وكان العلم حجة لهم ال عليهم ،والّذين تفقّهوا في دينهم

  .يتجاوز عمَّا َأخطْأت فيه؛ ألّن الكمال هللا تعالى
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  المصادر والمراجعقائمة 

 القرآن الكريم

  .م2005دار الكتاب الثّقافّي، : ، اُألردناألرض في القرآن الكريم: آغا، شاهر جمال

  .دار الفكر العربّي: ، القاهرة3، طمعجم األلفاظ واألعالم القرآنّية: إبراهيم، محّمد إسماعيل

دار الكتـاب العربـّي،   : ، بيـروت 1أشرف أحمد عدرة، ط: ، شرحديوانه :ابن األبرص، عبيد

  .م1994

، 2حسـن، ط ِعـّزة  : ، حقّقـه اَألزمنة واَألنواء: ابن األجدابّي، أبو اسحاق إبراهيم بن إسماعيل

  .م2006منشورات وزارة اَألوقاف والشّؤون اإلسالمّية، : المملكة المغربّية

, فخر الّدين قباوة: تحقيق, االختيارين :اَألخفش اَألصغر، َأبو المحاسن علي بن سليمان بن الفضل

  .م1974مطبعه محّمد هاشم الكتبّي، : دمشق

: ، تحقيقدة في محاسن الشِّعر وآدابه ونقدهالعم: األزدّي، أبو علي الحسن بن رشيق القيروانّي

  .م1981دار الجيل، : ، بيروت5محّمد محي الّدين عبد الحميد، ط

ج، 2، أخبار مكّة وما جاء فيهـا مـن اآلثـار   : أبو الوليد محّمد بن عبد اهللا بن أحمد, اَألزرقّي

  .م1996, دار األندلس للّنشر: بيروت, رشدي الّصالح ملحس: تحقيق

، 1محّمد عوض مرعـب، ط : ج، تحقيق8، تهذيب الّلغة: أبو منصور محّمد بن أحمد األزهرّي،

  .م2001دار إحياء التّراث العربّي، : بيروت

مطبوعـات مديرّيـة إحيـاء    : عزَّة حسن، دمشق: ، تحقيقديوانه: اَألسدّي، بشر بن َأبي خازم

  .م1960التّراث القديم،

محّمد فؤاد عبد البـاقي،  : ج، تحقيق2، اإلمام مالك موطأ :األصبحّي، أبو عبد اهللا مالك بن أنس

  .دار إحياء التّراث العربّي: مصر
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، 2علـي مَهنّـا، ط  . عبـد أ  : مج، شََرحه وكتََب َهَواِمشَُه27، األغاني: األصفهانّي، أبو الفرج

  .دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع: بيروت

أحمد محّمد : ، تحقيق وشرحاَألصمعّيات: ن عبد الملكاَألصمعّي، َأبو سعيد عبد الملك بن قَُريب ب

  .م1993دار المعارف بمصر، : ، القاهرة7شاكر وعبد السَّالم هارون، ط

 التجارّية بمصر،: القاهرة ج،3 ،العرب أحوال ةمعرف في براَأل بلوغ: شكري محمود ، لوسّياَأل

  .م1924

حاتم صـالح  : ج، تحقيق2، اني كلمات النّاسالّزاهر في مع: األنبارّي، أبو بكر محّمد بن القاسم

  .م1992مؤسسة الّرسالة، : ، بيروت1الّضامن، ط

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز : األندلسّي، أبو محّمد عبد الحقّ بن غالب بن عطّية

  .م1993دار الكتب العلمّية، : ، لبنان1عبد الّسالم عبد الشّافّي محّمد، ط: ج، تحقيق5

  .مطبعة الّسعادة: ضابط بالَحْربِيَّه، مصر: ، شرحديوانه: رّي، حّسان بن ثابتاألنصا

  .م1997دار صادر، : ، بيروت1مجيد طّراد، ط: ، تحقيقديوانه: األنصارّي، كعب بن مالك

  .م1976مكتبة األنجلو المصرّية، : ، مصر3، طداللة األلفاظ: أنيس، إبراهيم

  .بة األنجلو المصرّيةمكت: ، مصر9، طفي اللهجات العربّية

دار صـادر للطّباعـة   : ، بيـروت 1محّمد َألتّونجي، ط: ، شرح وتحقيقديوانه: اَألْوِدي، اَألفَْوه

  .م1998والنّشر، 

مكتبـة دار  : ، الكويـت 1خالد محمود جمعة، ط: ، ترجمةمدخل إلى علم الّداللة: بالمر، فرانك

  .م1997العروبة للنّشر والتّوزيع، 

مصـطفى  : ج، تحقيـق 6، الجامع الّصحيح المختصر: بد اهللا محمَّد بن إسماعيلالبخارّي، أبو ع

  .م1987دار ابن كثير، : ، بيروت3ديب البغا، ط
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وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العّجاج وعلى  مجموع أشعار العرب: البُروسي، وليم بن الورد

  .نّشر والتّوزيعدار ابن قتيبة للطّباعة وال: أبيات ُمفردات منسوبة إليه، الكويت

دار الكتب العلمّيـة،  : ، بيروت1، ط-عصره، حياته، شعره–النّابغة الجعدّي : بسبح، أحمد حسن

  .م1994

محّمد نبيـل  : ج، تحقيق13، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: البغدادّي، عبد القادر بن عمر

  .م1998دار الكتب العلمّية، : ، بيروت1ميل بديع اليعقوب، طأطريفي و

  .دار المعرفة: خالد عبد الّرحمن العك، بيروت: ج، تحقيق4، تفسير البغوّي: البغوّي

أنوار التّنزيل وأسـرار التّأويـل   : بن عمر الشّيرازّي ، ناصر الّدين أبو الخير عبد اهللاّيالبيضاو

  .دار الفكر: ج، بيروت5، المسّمى تفسير البيضاوّي

: ج، تحقيـق 10 سنن البيهقّي الكبـرى، : لي بن موسىالبيهقّي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن ع

  .م1994مكتبة دار الباز، : محّمد عبد القادر عطا، مكّة المكّرمة

، 1مجيد طـراد، ط : ، قّدم له ووضع هوامشه وفهارسهشرح ديوان عنترة: التَّبريزَي، الخطيب

  .م1992دار الكتاب العربّي، : بيروت

علـي  : ج، تحقيـق 3، شرح المفّضلّيات: بن محمَّد الشَّيبانّي التّبريزّي، أبو زكرّيا يحيى بن علي

  .دار نهضة مصر للطّباعة والنّشر: محّمد البجاوّي، القاهرة

: ج، تحقيـق 5، الجامع الّصحيح سنن التّرمـذيّ : التّرمذّي، أبو عيسى محّمد بن عيسى البوغّي

  .دار إحياء التّراث العربّي: أحمد محمَّد شاكر وآخرون، بيروت

دار الكتـاب العربـّي،   : ، دمشق1ط ،-أعالم وطوائف  –الشّاعراتُ مَن النَّساء : لتّنير، سليما

  .م1988
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مطبعـة المعـارف،   : نورّي حمودّي القيسّي، بغـداد : مجموع َأشعاره، تحقيق: ابن تولب، النّمر

  .م1969

  .ّيمكتبة الخانج: ج، القاهرة2، مجاز القرآن: التّيمّي، أبو عبيدة معمر بن مثنى

ياسـين  : شرحه وقّدم له ووضـع فهارسـه   فقه اللّغة وَأسرار العربّيـة، : الثّعالبّي، أبو منصور

  .م2000المكتبة العصرّية، : ، بيروت2اَأليوبّي، ط

، 1عـادل سـليمان جمـال، ط   : ج، جمعه وحقّقه2، المنتخب في محاسن أشعار العرب

  .م1994مكتبة الخانجّي، : القاهرة

, قصص األنبياء المسـّمى عـرائس المجـالس   : ق أحمد بن محّمد بن إبراهيمأبو إسحا, الثّعلبّي

  .هـ1376, مكتبة المرحوم محّمد عّزة دروزة: القاهرة

منشـورات الـّدار   : ، نـابلس التّكون التّاريخي الصطالحات البيئة الطّبيعّية والفلك: جبر، يحيى

  .م1996والطّباعة والنّشر والتّوزيع،  الوطنّية للتّرجمة

  .م1999، 1، نابلس، طلّغة والحواسال

  .م1987دار الفيحاء، : ، عّمان1ط, معجم ألفاظ الجغرافّية الطّبيعّية

  ".6"، نابلس، سلسلة أسفار العربّية 1، طنحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة

دار التّـراث،  : ، بيروترحلة ابن جبير: ابن جبير، َأبو الحسين محّمد بن جبير الكناني األندلسّي

  .م1968

، أسرار البالغـة فـي علـم البيـان    : الجرجانّي، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الّرحمن بن محّمد

  .م1978دار المعرفة، : بيروت

محمـود  : ج، تحقيق2، طبقات فحول الشّعراء: الجمحّي، أبو عبد اهللا محّمد بن سالم بن عبد اهللا

  .م1974دار المدنّي، : محّمد شاكر، جّدة
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، 2فخر الـّدين قَبـاوة، ط  : محّمد بن الحسن األحول، تحقيق: ، صنعهديوانه: مةابن جندل، سال

  .م1987دار الكتب العلمّية، : بيروت

ج، 2، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضـاح عنهـا  : ابن جنّي، أبو الفتح عثمان

: ، القـاهرة علي النّجدي ناِصف وعبد الحليم النّجار وعبد الفتاح إسماعيل شـلبي : تحقيق

  .م1994المجلس األعلى للشُّؤون اإلسالمّية، 

أحمد عبـد  : ج، تحقيق4، -تاج اللّغة وصحاح العربّية-الّصّحاح : الجوهرّي، إسماعيل بن حّماد

  .م1990دار العلم للماليين، : ، بيروت4الغفور عطّار، ط

عن األصمعّي، حقّقه وعلّق  ، إمالء أبي عبد اهللا محّمد بن العّباس اليزيدّيديوان شعره: الحادرة

  .م1980دار صادر، : ، بيروت2ناصر الّدين األسد، ط: عليه

  .م1979دار صادر، : ، بيروت3محّمد يوسف نجم، ط: ، تحقيقديوانه: ابن حجر، أوس

دار المعرفة للطّباعة والنّشـر  : ، بيروت2حمدو طّماس، ط: ، اعتنى به وشرحهديوانه: الُحطيئة

  .م2005والتّوزيع، 

مطبوعـات مديرّيـة إحيـاء التـراث،     : عّزة حسن، دمشق: ديوانه، حقّقه: ابن حكيم، الطّرماح

  .م1968

دار الكتاب : ، بيروت1اميل بديع يعقوب، ط: ، جمعه وحقّقه وشرحهديوانه: ابن حلّزة، الحارث

  .م1991العربّي، 

إرشاد اَألريب إلـى معرفـة   معجم اُألدباء أو : الحموّي، أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الّرومّي

  .م1991دار الكتب العلمّية، : ، بيروت1ج، ط5 اَألديب،

: حبيب الّرحمن األعظمّي، بيروت: المسند، تحقيق: الحميدّي، أبو بكر عبد اهللا بن الّزبير األسدّي

  .دار الكتب العلمّية
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علـي حسـين   : ج، تحقيق4 الجمع بين الّصحيحين البخاري ومسلم،: الحميدّي، محّمد بن فتوح

  .م2002دار ابن حزم، : ، بيروت2البّواب، ط

المطبعـة  : ، اَألزهـر شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدَِّخْيل: الخفاجي، شهاب الّدين أحمد

  .م1952المنيرّية، 

  .م2002دار الفكر، : ، دمشق1، ط)َأعالم/َأقوام/ َأماكن(َأطلس القرآن : َأبو خليل، شوقي

دار المعرفـة للطّباعـة والنّشـر    : حمدو طّماس، بيروت: ، اعتنى به وشرحههاديوان: الخنساء

  .م2004والتّوزيع، 

رمـزي منيـر   : ج، حقّقه وقّدم لـه 3، كتاب جمهرة اللّغة: ابن دريد، أبو بكر محّمد بن الحسن

  .م1988دار العلم للماليين، : ، بيروت1بعلبكّي، ط

اليمامـة للطّباعـة والنّشـر    : ، دمشـق 1، طقرآنالكون واإلنسان بين العلم وال: دفضع، بسام

  .م1994والتّوزيع، 

: ، حقّقـه الشِّعر والشُّعراء أو طبقات الشُّـعراء : الّدينورّي، أبو محّمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة

  .م1985دار الكتب العلمّية، : ، لبنان2نعيم زرزور، ط: مفيد قميحة، راجعه

  .دار الكتب المصرّية: القاهرة، 1، طكتاب األنواء في مواسم العرب

دار المعرفة للطّباعـة  : بيروت, 2ط, حمُدو طمَّاس: اعتنى به وشرحه, ديوانه :النّابغة, الذّبيانّي

  .م2005والنّشر والتّوزيع، 

  .م1972دار النّهضة العربّية للطّباعة والنّشر، : بيروت التّطبيق النّحوّي،: الّراجحّي، عبده

: ج، تحقيـق 6، المحصول من عالم ُأصول الفقه: محّمد بن عمر بن الحسين الّرازّي، فخر الّدين

  .م1979، جامعة اإلمام محّمد بن سعود اإلسالمّية، 1طه جابر فّياض، ط
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: محمود خـاطر، بيـروت  : ، تحقيقمختار الّصحاح: الّرازّي، محّمد بن أبي بكر بن عبد القادر

  .م1995مكتبة لبنان ناشرون، 

نديم مرعشلّي، دار : ، تحقيقمعجم مفردات ألفاظ القرآن: ّي، الحسين بن محّمدالّراغب األصفهان

  .الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع

َحنّا نصـر الحتّـى،   : ، شرح الطّوسي، قّدم له ووضع هوامشه وفهارسهديوانه: ابن ربيعة، لبيد

  .م1992دار الكتاب العربّي، : ، بيروت1ط

  .طالل حرب، الّدار العالمّية: شرح وتقديم، ديوانه: ابن ربيعة، ُمهلهل

: ج، دمشـق 6، مطالب ُأولي النّهى في شرح غايـة المنتهـى  : الّرحيبانّي، مصطفى الّسيوطّي

  .م1961المكتب اإلسالمّي، 

  .م1998دار عمار، : ، عّمان1، طنجم الشِّْعرى في القرآن الكريم: الرِّياحي، باسل

: ، دمشـق 2مطـاع الطّرابيشـّي، ط  : ، جمعه وحقّقـه شعره: الزُّبيدّي، عمرو بن معدي كرب

  .م1985مطبوعات مجمع اللّغة العربّية، 

علـي شـيري،   : ج، تحقيـق 19، تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي، محّمد مرتضى

  .م1994دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، : بيروت

شَّاف عن حقائق التّنزيل وعيون األقاويـل  الك: الّزمخشرّي، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر

  .دار إحياء التّراث: عبد الّرزاق المهدي، بيروت: ج، تحقيق4، في وجوه التّأويل

منشورات وزارة الثّقافـة  : ، الجمهورّية العراقّيةالتّرادف في اللّغة العربّية: الّزيادّي، حاكم مالك

  .م1980واإلعالم، 

مؤسسة شباب الجامعة، : ، إسكندرّيةلجزيرة العربّية قبل اإلسالمتاريخ شبه ا: سالم، عبد العزيز

  .م1999
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منذ أقدم العصـور حتّـى قيـام الّدولـة العربّيـة      (تاريخ العرب في العصر الجاهلّي 

  .م1971, دار النّهضة العربّية للطّباعة والنّشر: بيروت, )اإلسالمّية

  .م1997دار الحرف العربّي، : ، بيروت1، طَأسَراُر الكون في القرآن: الّسعدّي، داود سلمان

دار الفكر للطّباعة والنّشـر والتّوزيـع،   : ، بيروت2، طديوان الشّعر العربّي :سعيد، علي َأحمد

  .م1986

عبـد السَّـتّار   : ج، تحقيق3، كتاب شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِيِّ، َأبو سعيد الَحَسن بن الُحسين

  .مكتبة دار العروبة: ّمد شاكر، القاهرةمحمود مح: أحمد فّراج وراجعه

دار المعرفـة  : ، بيـروت 2حمُدو طّماس، ط: ، اعتنى به وشرحهديوانه: ابن أبي ُسلمى، زهير

  .م2005للطّباعة والنّشر والّتوزيع، 

مؤسسـة الّرسـالة   : ، بيـروت 1يحيى الجبُّري، ط: ، تحقيقديوانه: السَّلمي، العبَّاس بن مرداس

  .م1991والتّوزيع، للطّباعة والنّشر 

ج، 3، تفسير الّسمرقندّي المسّمى بحر العلـوم : الّسمرقندّي، أبو اللّيث نصر بن محّمد بن أحمد

  دار الفكر: محمود مطرجّي، بيروت: تحقيق

ياسر بـن  : ج، تحقيق6تفسير القرآن، : الّسمعانّي، أبو المظفر منصور بن محّمد بن عبد الجّبار

  .م19997دار الوطن، : ، الّرياض1غنيم، ط إبراهيم وغنيم بن عّباس بن

  .م1951مكتبة صادر، : عيَسى َسابا، بيروت: ، تحقيق وشرحديوانه :السََّمْوَأل

النّشر العلمّي : الّرياض, شعر قبيلة َأسد وَأخبارها في الجاهلّية واِإلسالم: وفاء فهمي, الّسنديونّي

  .م2000جامعة الملك سعود، / والمطابع 

عبـد  : ج، تحقيق11، المحكم والمحيط األعظم: ندلسّي، أبو الحسن علي بن إسماعيلابن سيده األ

  .م2000دار الكتب العلمّية، : ، بيروت1الحميد هنداوّي، ط
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دار إحيـاء التّـراث   : ، بيـروت 1خليل إبراهيم َجفَّال، ط: ج، تحقيق5، المخصص

  .م1996العربّي، 

: ج، بيروت8، الّدر المنثور في التّفسير بالمأثور: ينالّسيوطّي، عبد الّرحمن بن الكمال جالل الّد

  .م1993دار الفكر، 

محّمد أحمد جاد المولى بك ومحّمـد أبـو   : ج، شرحه2, المزهر في علوم اللّغة وأنواعها

  .م1992, منشورات المكتبة العصرّية: صيدا, الفضل إبراهيم وعلي محّمد البّجاوي

ج، 32، التّفسير الكبير أو مفـاتيح الغيـب  : التّميمّي الّرازّيالشّافعّي، فخر الّدين محّمد بن عمر 

  .م2000دار الكتب العلمّية، : ، بيروت1ط

دار الكتـب  : ّ، بيـروت مسـند اإلمـام الشّـافعي   : اهللا محّمد بـن إدريـس   دالشّافعّي، أبو عب

  .م1980العلمّية،

ج، 8، مييـز الّصـحابة  اإلصابة فـي ت : الشّافعّي، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالنّي

  .م1992دار الجيل، : ، بيروت1علي محّمد البّجاوّي، ط: تحقيق

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضـلها  : الشّافعّي، أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة اهللا بن عبد اهللا

محّب الّدين أبي سعيد عمـر بـن غرامـة    : ج، تحقيق70، وتسمية من حلّها من األمائل

  .م1995ار الفكر، د: العمرّي، بيروت

  .م1999دار الفكر العربّي، : ، بيروت1ج، ط2 موسوعة شعراء العرب،: شامّي، يحي

علـي  : ، تحقيـق مختارات شعراء العرب: ابن الشَّجري، هبة اهللا بن علي أبو السَّعادات العلوّي

  .م1975دار نهضة مصر للطّبع والنّشر، : محمَّد البجاوي، القاهرة

، 1، ط-الثَّوابت العلميَّـة فـي القـرآن الكـريم     –علوم اَألرض القرآنّية  من: ريف، عدنانالشَّ

  .م1991دار العلم للماليين، : بيروت
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دراسـة تاريخّيـة   - اإلعجاز القرآنّي في ضوء االكتشاف العلمّي الحديث: شعبان، مروان وحيد

د حكمـت  محّمد علي الصابونّي وإبراهيم محّمد حسن ومحّم: ، قدَّم له-وتطبيقات معاصرة

  .م2006دار المعرفة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، : ، بيروت1معلم، ط

فتح القدير الجامع بين فني الرِّواية والدِّرايـة مـن علـم    : الشّوكانّي، محّمد بن علي بن محّمد

  .دار الفكر: ج، بيروت5، التّفسير

، الكامل فـي التّـاريخ  : لكريمالشّيبانّي، أبو الحسن علي بن َأبي الكرم محّمد بن محّمد بن عبد ا
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 الّدورّيات
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  .م1992، 36/المغرب، ع
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  .م1999سبتمبر 28، 130/ع, وزارة التّربّية والتّعليم العالي

كمرجعّية جغرافّيـة   -دراسة للتّحول من اتّجاه الشّرق إلى الشّمال: القاضي، عبد اهللا بن حسين

مجلة مركز بحوث ودراسات المدينـة المنـّورة،   ، -ة واآلثارالتّوقيت والكيفّي/ معاصرة

  .هـ1430، 19ع
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Abstract 

This study discusses the meanings and significances of directions 

expressions in Pre-Islamic poetry and the Holy Quran. The study is divided 

into three chapters, introduction, and a preface. In the preface, the 

researcher discussed the designations of directions that were originally used 

as names for winds, their types, places from where they blow, their 

intensity, easiness and the sounds those winds make. The researcher also 

illustrated the relationship between those expressions. The researcher also 

discussed the semantic development of that those expressions have 

undergone over the course of history.  

In the first chapter, the researcher explained the designations of 

directions, their types in language, the origin of the word direction (Jihat 

from the stem word Wajh meaning face in Arabic). The researcher also 

explained the different types of directions including constant directions, 

absolute directions and relative directions which are connected to other 

types of directions. 

In the second chapter, the researcher discussed how Arabs used to 

express directions, this includes directions people understand through an 

explicit, single expression, directions that are conveyed through a 



 c

compound that consists of a Jar (preposition) and majruwr, additional 

compound, phrasal verb, descriptive compound and the directions that are 

defined by the direction of winds. 

In the third chapter however, the researcher discussed some 

linguistic issues, the semantic development of the relationships that 

organize words including derivation, metaphor, verbal and moral common, 

Arabized and intruder expressions, and placing the adjective in place of the 

item being described. 

Finally, the researcher concluded with a number of results and 

outcomes. 

 




