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ملخص الرسالة
هذه دراسة بعنوان « توظيف األيام والمواضع يعش رععر النضعاي

يعش العمعر األمعو د ارسعة

ينيععة » تس ع ا الضععوى م ع مضععوم مععن اهععم المضومععاه التععش نععام م ياععا رعععر النضععاي
األم ععو وه ععو األي ععام والمواضع ع ف ياألي ععام بوم ععذاا ت ععاريف الض ععوم ال ععذ ا تع ع

يععش العمععر

ي ععش ذا ععر الرع عامر

واسععتدماه بمععا انتععرن مععن مواض ع ور ع ول رم ععه هععذا الت عراي ف ر ايععة مععن الماضععش ف واسععضاا
م

الراضر ف وند انترنه هذه األيام بمواض جعره يياعا األرعداي ف يوظذاعا الرعامر يعش رععره

عديما
ابضًا لما ترم لديه من تاريف ارتبا باا ف وامبره رم ًا يرير ويرم إلش ما رع بالم عان ن ً
من ه يمة او نمر.
وتتععفلف هععذه الرسععالة مععن مضدمععة ومععد

واتاععة يمععو و اتمععة  :المضدمععة ويياععا مععر

البارععي

داي وهدف الدراسة ف والمناج المتب ييااف والدراساه السابضة ف وم وناه الرسالة
اما المد

 :يضد تناوله ييه مذاعوم النضعاي  ،ف ونرعفتاا ف واسعباباا ف وموامع ن ،
موهعا ف وترعو

الاجع ع ،
عاى إلع ععش نضع ععاي

ف مع ععا تارنع ععه ل رع ععديي مع ععن اهع ععم رع عععراى النضع ععاي

يع ععش العمع ععر األمع ععو

وانتماىاتام الضب ية والسياسية والمذهبية .
الفصلللأل األوأل  :الملللورول القبلللل ملللن العصلللر الللللا ل واسلللادعافي فللل شلللعر ال قلللا
يومعا «
تناوله ييه األيام الجاه ية التش وظذاا الرعراى األمويعون يعش نضايضعام ف وهعش سعنة مرعر ً
يوم ا  ِ،ذة ف ويوم ذ بادى ف يوم اإلياد ف ويوم ذى ا وحف ويوم إ،راب ف ويوم رررران الاانش ف
ويوم ذى نجب ف ويوم ال ععتب األو ف ويوم ِّ
النسار ف ويوم جب ة ف ويوم الو،نيا ف ويوم الم ُّروه ف
ويععوم هراميععه ف و يععوم جععدود ف ويععوم ال ِرع ،عضيضة ف ويععوم ذ بععي

» ف ونععد اتبعععه يععش الرععديي مععن

اليوم ذ ر اسم اليوم بمعناه ال غو والموضعش ف وبيان السبب التاري ش لاذا اليوم ف ام من وظف
هذا اليوم من رعراى النضاي
الفصللأل النللا

ف واألغ ار

التش استدماه ضمناا .

 :أيللام العللر ف ل العصللر األمللو تناولععه ييععه األيععام التععش جععره ارععداااا يععش

العمر اإلستمش وهش ستة ايام « الاراار وال ري والبرر والاِف ووانعة مضت ال ُّ بير بن الععوام
ف ووانعة مضت نتيبة بن مس م الباه ِش » .
أما الفصأل النالل  :ظوا ر ف ية مرضعه ييعه ألربع ظعواهر تميع باعا رععر النضعاي

يعش هعذه

الذتر ف واولش هذه الظواهر هش :توظيف العنمر الا ش ف والاانية  :اسعت اام المععانش اإلسعتمية
التش جاىه يش ال تاب والسنة ف والاالاعة  :الع عوم الجديعد واارهعا يعش رععر هعذه الذتعر ف والرابععة :
اراى المعجم ال غو .
ال اتمة  :ويياا مر

ألهم النتايج التش توم إلياا البري .

