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ضػػيف تعػػيش  أف يكتػػل ل ػػا  ،ٍة وحيػػاةيطمػػر ضعػػض اةضنيػػة  مػػا مػػا  ي ػػا مػػف جػػدّ  قػػد
 عمػػا الضاحػػث الػػذي يطمػػل خدمػػة  ،التفػػا ـ والتخاطػػل تخػػرج  نػػى إلػػا جػػوّ د تػػي المعجػػـ   

 ةالتػي تعػيف  ػي نمػال المغػة ومواكضػ ،مغة ويسعا إلػا نفػض الغضػار  ن ػا تتضػ   ػذي اةضنيػةال
ضمػا يسػتطي  مػف تطويػ   ػذا الضنػال ومعنػاي لتوليػد اةلفػاظ مػف أ ػوؿ المغػة  ،ألفاظ الحضارة

 .المحضة وألفاظ ا
قػػػد نػػػغمني ضر ػػػة مػػػف الػػػزمف ولفتنػػػي إليػػػى لفػػػظ ( ( عولػػػةأُ  لضنػػػا))ومػػػف  ػػػذي اةضنيػػػة 

 ،ضيػػػر  ػػػف إجػػػازة الػػػدكتوراي ػػػي الدراسػػػات العميػػػا لمتعفػػػظ مإذ يتػػػداولوف  ػػػذا ال ؛(وحػػػة()أطر )
ػ اً ثيثػ سػعيت ح ومػف ثػـ نػغمني مػػف  ، ػي المظػافّ  ىألفاظػي  ػذا الضنػال أوً  ومعر ػػة إلػا تص  

و ػؿ يمكػف لنػا الصيػاس  ميػى  ،و ػو معر ػة المعنػا المطػرد ل ػذا الضنػال ،خرآلؾ ناغؿ ضعد ذ
 وجػدتني  ػػي  ،المغويػة والمعجمػاتالكتػل وقيػد ا نػدثار ضػػيف أم ػات  ،عأو يضصػا ر ػف السػما

إذ  ؛يتكػػّرر مػػف ألفػػاظ  ػػذا الضنػػال مػػا مػػادة غنيػػة ضالضحػػث تمػػد المعنػػا ضمػػا  أقػػ  ػػذا الضنػػال 
  -:تي ري الضحث وكاآلو ذا ما سيظ ،جاوزت الخمسيف لفظاً 

 
 املبحث األول 

 واجلوود فعولة بني االشتقاقأُ 
مػػا الجامػػد )) ضػػى الجامػػد والمنػػتؽ مػػف اةسػػمال قػػوؿ الض ػػرييف د  حػػنػػ ر مػػا يُ ألعػػؿ 

والذات ما تصػـو ضنفسػ ا كمسػمال اةجنػاس نحػو رجػؿ وأسػد وحجػر،  ،دؿ  ما ذات أو معنا



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٔٔٓ 

والمنػػتؽ مػػا دؿ  مػػا  ،والمعنػػا مػػا قػػاـ ضغيػػري كالم ػػادر نحػػو : العمػػـ والضػػرل والنػػجا ة
آخػػػػػػر ـ ومف ػػػػػػـو إلػػػػػػا ضط ض ػػػػػػا الحػػػػػػدث  مػػػػػػا وجػػػػػػى مخ ػػػػػػوص كفػػػػػػا ِ تحػػػػػػدث وذات يػػػػػػر 

 .﴾ٔ﴿((المنتصات
ومػػف ، و  يمنػػ  أف يكػػوف الضنػػال الواحػػد  يػػى حػػظ مػػف الجمػػود وآخػػر مػػف ا نػػتصاؽ

  مف الجامد :،   و منى الجامد ومنى المنتؽ، ذلؾ ضنال ُأ عولة
  

 المصدر واسم المصدر  -أ
كصػػول ـ :نػػغمت وأنػػغمت أنػػغولة أي ، يكثػػر  ػػي ضنػػال أ عولػػة مجيػػؤي مػػف الم ػػدر

لكػف الػذي يغمػل  ميػى ، (ٗ)واةكرومػة  عػُؿ الكػـر، (ٖ)واةكذوضة الكػذل، (ٕ)ولة مف النغؿأ ع
ضػؿ  ػو كمػا يسػميى ال ػر يوف ، أنى يمتي و يى أثر مف الػذات ممػا يجعمػى لػيس م ػدرًا ضحتػاً 

ومػف  (٘)،أو نػيل(رأو أثػ، أو حػاؿ، )اسـ الم در(؛ إذ قالوا  نى :))ضمنى ما دؿ  مػا  يػمة
كػالرزؽ ضكسػر الػرال ، ا : إنى )) ي الثالثي ما ساوى  ي حرو ى حروؼ  عمىحيث مضناي قالو 

والوضػػػول لمكيفيػػػة ، والضػػػر ضضػػػـ الضػػػاد لمػػػا ي ػػػال ضػػػى المضػػػرور، لمػػػا يػػػرزؽ ضػػػى المػػػرل
 .الحا مة مف التوضؤ

و ي غير الثالثي ما لـ يجر  مػا  عمػى ضُخمُػّوي مػف ضعػض حرو ػى الزواعػد كالعطػال 
لكنػى  مػا الػرغـ مػف ذلػؾ يضصػا ، (ٙ)والكالـ لما ُيتفوَّي ضػى((، ثال ضىوالثوال لما يُ ، لما ُيعَطا

لػػذلؾ نػػرى أنػػى يكثػر  ػػي ضنػػال ))أ عولػػة((  مػػا  ؛ولػػيس  ػػو قياسػػَا  مػا أضنيتػػى، ر ػف السػػماع
إذ تػػمتي مػػػف الثالثػػػي والرضػػػا ي المزيػػػد  ؛الػػرغـ مػػػف مخالفت ػػػا مػػػف حيػػث المضنػػػا لمفػػػظ  عم ػػػا

والػػػذي ي منػػا  ػػي  ػػػذا الموضػػ   ػػػو ، ))أي :  ا مػػت(( ضػػال مزة ))أي : أ عمػػت(( أو اةلػػػؼ
 اةحجيػػة اسػػػـ لمػػا يتعاطػػاي النػػاس مػػػف ، د لتػػى  مػػا الػػذات أو ال يػػػمة أو اةثػػر أو النػػيل

، ،  المحاجػػاة  ػػي الم ػػدر(ٚ)و ػػي العػػيف ))اةحجيػػة اسػػـ لممحاجػػاة((، اةلغػػاز  يمػػا ضيػػن ـ
لكػػفَّ الم ػػدر  ػػو ، الػػذي يصسػػـ ضػػى أي : النػػيل ؛(ٛ)واُةحمو ػػة ))اليمػػيف التػػي يحمػػؼ ض ػػا((

 ي حػيف الم ػدر ، أي : نيل يتناتموف ضى ؛ويصاؿ : ضين ـ أسضوضة، -ضكسر الالـ-الحِمؼ 
   .(ٜ) و التسال
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 إذ وينػػغمنا المعنػػا المطػػرد  سػػـ الم ػػدر أكثػػر مػػف تحصيػػؽ ا تراقػػى مػػف الم ػػدر؛
لػذلؾ  ؛الػذاتغيػر أف اسػـ الم ػدر  يػى معنػا ، اتضح أف الم در يحمؿ  ي ضػمنى حػدثا

أمػا معنػا اسػـ الم ػدر  ػي  ػذا  ،(ٓٔ) ػ( رحمى ا ضػ ))اسـ العيف((ٙٛٙسماي الرضّي )ت
وليسػت المنػاركة  حسػل ضػؿ ، الضنال  يطرد  ي الد لة  ما المناركة ضيف  عػات مػف النػاس

لػػػذا يمكػػػف أف َنعػػػّد المعنػػػا  ؛ ػػػو التواضػػػ  وا  ػػػطالح  مػػػا نػػػيل يتداولونػػػى  يمػػػا ضيػػػن ـ
وانظػػر  يمػػا تعػػار وا ، ضنػػال أ عولػػة  ػػو ))المنػػاركة وا  ػػطالح  مػػا النػػيل(( الػػرعيس  ػػي

ُل  مػػا النػػيل الم ػػطمح  ميػػى ، ميػػى مػػف ألفػػاظ  ػػذا الضنػػال   ػػـ  ،حتػػا أ ػػضح َ َممػػًا يػػدؿا
 يصولوف : 

 .(ٔٔ)أي : نيٌل يسجعوف ضى ،ضين ـ ُأسجو ة _
 .(ٕٔ)أي ي جو ضعض ـ ضعضاً  ،_ وضين ـ ُأ جّية يت اجوف ض ا

 .(ٖٔ)ويصاؿ : إذا تعاتضوا أ مح ما ضين ـ العتال ،وضين ـ ُأ توضة يتعاتضوف ض ا_ 
معنػػاي  ،وقػػول ـ إنػػى نػػوع مػػف الغنػػال ،(ٗٔ)أي : نػػوع مػػف الغنػػال ؛_ وضيػػن ـ ُأغنيَّػػة يتغنَّػػوف ض ػػا

 .أن ـ تعار وا  ما نيٍل يطرضوف  ميى ويتغنوف ضى
 .(٘ٔ)أي يتال وف ض ا ،_ وضين ـ ُألِ يَّة

 .(ٙٔ) ي لعضة وأغموطة يتعاطا ا الناس ضين ـ ،ـ أحجية_ وضين 
   .وغير ذلؾ كثير يمكنؾ أف تصؼ  ميى  ي معجـ ألفاظ أ عولة الذي سيمتي  حصاً 

 
 اسم الجنس  -ب

كما تصدَّـ  ي اسـ الجنس ضمنى مرتضط ضذات ت ػدؽ  مػا كػؿ واحػٍد مػف أ راد ػا ضػال 
 جامدة  ي أسمال أجناس ومف ذلؾ : وقد َوَرَد  ما  ذا الضنال جممة ألفاظ ، تعييف

وُأثفيَّػػة لمحجػػر الػػذي توضػػ   ميػػى ، (ٛٔ)وُأوقيَّػػة لجػػنسٍ  مػػف النصػػود، (ٚٔ)ُأرويَّػػة ةنثػػا الو ػػوؿ
 .(ٕٓ)وُأرضّية ة ؿ الفِخذ، (ٜٔ)الِصدر

 
 
 



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٕٔٔ 

 اسم العمم  -جـ
   ػي اسػـ ذات ،(ٕٔ)و ي ُأرميَّػة ضمػدة ضمذرضيجػاف ،وردت أ عولة أيضًا اسـ  مـ لضمدةٍ 

 .تندرج  ي ضمف الجوامد
   - صد جالت : ،أما انتصاؽ أ عولة  صد ورد  ما أكثر مف واحٍد مف المنتصات

 
 سم فاعلا -أ

وقػػد يكػػوف مػػف مضالغػػة اسػػـ  ،(ٕٕ)ومػػف ذلػػؾ قػػول ـ : ُأزمولػػة لمم ػػو ت مػػف الو ػػوؿ
 .(ٖٕ)كصول ـ  رس أزمولة إذا اننمر  ي َ ْدِوِي وأسرع ،الفا ؿ

  
 مشبهة مبالغة الصفة ال -ب

لكػفَّ  ي ػا مضالغػة وتكثيػرًا  ػي  ،قد ترد  فاٌت تدؿ   مػا أن ػا طضػ   ػي ذات النػيل
   .(ٕٗ)إذ  و اةحمؽ الضالغ  ي الُحْمؽ ؛ومف ذلؾ لفظ ُأحموقة ،و ؼ النيل

و ي حد   ممػي أف مثػَؿ  ػذا ا نػتصاؽ الػذي يجمػ  ضػيف ال ػفة المنػض ة ومضالغت ػا 
حػػٌد ضمضالغػػة ال ػػفة المنػػض ة  مػػا أسػػاس أف المضالغػػة   أي لػػـ ُيعػػَف أ ؛لػػـ يصػػؼ  ميػػى َأحػػد

 ػي حػيف وجػدنا  ،إذ المضالغػة تكػوف  ػي الفعػؿ ،تمتي إ َّ  ي النيل الذي يدؿ   ما الحػدوث
 .  نا أف المضالغة جالت  ي الو ؼ الثاضت الذي  و خ مة  ي ذات اةحمؽ

  
 اسم المفعول -جـ

أي ضنػػال  ؛وؿ أف تكػػوف مػػف مضالغتػػىيغمػػل  مػػا اةلفػػاظ التػػي تػػدؿ  مػػا اسػػـ المفعػػ
ومػف ذلػؾ قػول ـ :  ،أ عولة  ي ضػال اسػـ المفعػوؿ ُيػرّجح أف يكػوف مػف مضالغػة اسػـ المفعػوؿ

مػػف مضالغػػة  –ضتسػػكيف الحػػال  –  ػػو ضمعنػػا ُضػػْحكة  ،(ٕ٘)أي ُيضػػَحؾ منػػى ؛رجػػؿ أضػػحوكة
ثيػرًا، وُ ػْر ة لمػذي ومثُمُى : ُلْعنػة لمػذي يمعػف ك ،أي : الذي ُيضَحؾ منى كثيراً  ؛اسـ المفعوؿ
  ػي ضمعنػا  (ٕٚ)التي يطرح ا الرجؿ  ما الرجؿ ةويصاؿ : أطروحة لممسمل ،(ٕٙ)ُي رع كثيراً 
لمػػا  ي ػػا مػػف توسػ   ػػي المسػػملة وكثػػرة المدارسػػة  ؛ويظ ػػر أف  ي ػػا معنػػا التكثيػر ،مطروحػة
أرجوحػة ، ويصػاؿ : (ٕٛ)إذ  ي ممخوذة مف ))طرح  ميػى اةمػر : إذا ألصػاي وضسػطى(( ؛والضحث
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أي :  ؛ويصػػػاؿ :  ػػػار  ػػػالف أحدوثػػػة ،ولعػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف كثػػػرة أرجحت ػػػا، (ٜٕ)مرجوحػػػة اضمعنػػػ
ف كانػػػت تػػػدؿ  مػػػا اسػػػـ  ػػػيف  ،وكػػػذلؾ اُةم ػػػوخة ،(ٖٓ)أكثػػػروا  يػػػى اةحاديػػػث و ػػػي  -وا 

لكن ػػػا مػػػف الم ػػػت و ػػػو ا نتػػػزاع  - (ٖٔ)أناضيػػػل نػػػجر الثمػػػاـ مركػػػل ضعضػػػ ا  ػػػوؽ ضعػػػض
 الم ػػػت يػػػدؿ   ،(ٕٖ)إذا انتػػػزع اةم ػػػوخة من ػػػا وأخػػػذ ا يصػػػاؿ : أم ػػػت الثمػػػاـ  ،وا جتػػػذال

   . ما الندَّة والكثرة
 

 اسم المكان  –د 
و ػػي الو ػػدة  ،ومػػف ذلػػؾ قػول ـ : اُة ويػػة ضمعنػػا ال ُػوَّة ،تػرد ))أ عولػػة(( اسػػـ مكػاف
 ،(ٖٗ)وكػػذلؾ اُةدِحيَّػة و ػػو مضػػيض النعػػاـ  ػػي الرمػػؿ ،(ٖٖ)العميصػة؛ أي مػػا ان ػػضط مػػف اةرض

 يضسػػػػط ا ويوسػػػػع ا ثػػػػـ يضػػػػيض  ،إذ  ػػػػي حفػػػػرة يػػػػدحو ا النعػػػػاـ ضرجمػػػػى ؛دحػػػػوت منػػػػتصة مػػػػف
 ،و ػو اإلضػالؿ ،منػتصة مػف اإلغػوال ،(ٖٙ)و ي حفػرة ُتحتفػر لدسػد ،ومنى اُةغويَّة ،(ٖ٘) ي ا

 .(ٖٚ)أي : َمضمَّة ؛تصوؿ أرضٌ  َمغواة
 

 املبحث الثاني 
الَّت أفعولة

َ
ع

ُ
 ه

 صػػػد  ،لفػػاظ المعّمػػػة  ػػي  ػػػذا الضنػػالو ػػي اة ،ثمػػة ظػػوا ر تسػػػتد ي الوقػػوؼ  نػػػد ا
كمػا وقػ   ػي ذلػؾ  ،لعال ُيَظفَّ ض ا أن ا مف غيػر  ػذا الضنػال ؛وردت ض ورة تحتاج إلا ضضط

 -ومف تمؾ الظوا ر : -وسنمتي  مي ـ  – دد ال ر ييف 
 

 المعاقبة بين الواو والياء -أ
ضػػػيف الػػػواو  متعاقضػػػاً  ،ورد ضنػػػال ُأ عولػػػة  ػػػي كػػػالـ العػػػرل  مػػػا وج ػػػيف لمػػػادة واحػػػدة 

وُأحجّيػػة  ،(ٓٗ)وُأد يَّػػة وُأد ػػّوة، (ٜٖ)وُأدحّيػػة وُأدحػػّوة، (ٖٛ)وذلػػؾ  ػػي قػػول ـ :أل ّيػػة وُأل ػػّوة ،واليػػال
   .(ٕٗ)وُأغزيَّة وُأغزوَّة ،(ٔٗ)وُأحجوَّة

وَدَ ػػَو،  ،أي : َلَ ػػَو، وَدَحػػوَ  ؛و  نػػؾ أف أ ػػوؿ  ػػذي الكممػػات معتمػػة اآلخػػر ضػػالواو 
 جتمػػاع واو أ عولػػة  ؛ ػػؿ قضػػؿ اإل ػػالؿ  ػػي  ػػورة الػػواو المنػػدَّدةإذف اة ،وَغػػَزوَ  ،وَحَجػػوَ 



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٔٔٗ 

 ، صػالوا : ُأل ػوَّة وأ ػم ا : أل ُػْوَوة ،ثـ أدغمت الواو  ي الػواو ،م   ـ الكممة التي أ م ا واو
والػواو  و كػذا  ػالواو اةولػا واو أ عولػة ،وُأد وَّة وأ ػم ا : ُأد ػْوَوة ،وُأدحوَّة وأ م ا : ُأدُحْوَوة

 ،ةنػى لػيس  نالػؾ مػا يػد و إلػا قمض ػا ؛وقد  ّحت الواو  ي  ذي اةضنيػة ،ية واو الكممةالثان
 مخفَّى اليال  ما حد  قػوؿ سػيضويى  ؛.. إلت.وأد ّية ،وأدحّية ،أما مف قاؿ ضاليال كما  ي أل ّية

وذلػؾ راجػ  أيضػًا  ،(ٗٗ)وحسَّف  احل العػيف مػا جػال ضاليػال لطػوؿ الكممػة ،(ٖٗ) ػ(ٓٛٔ)ت
 .مل الخفةإلا ط

و مػػا الػػرغـ ممػػا قيػػؿ  ػػي انصػػالل ذوات الػػواو إلػػا يػػال غيػػر أن ػػا تضصػػا  ػػورة مػػف  
 ،إذ قػػػػد تكػػػػوف ذات اليػػػػال  ػػػػي النػػػػاععة ؛و  تػػػػرجيح لواحػػػػدة  مػػػػا اةخػػػػرى،  ػػػور المغػػػػات

واةحجػػػوة  ،ومػػػف ذلػػػؾ قػػػول ـ : ))واةحجيػػػة اسػػػـ المحاجػػػاة ،واة ػػػؿ لغػػػًة لػػػضعض العػػػرل
 ػي  ،(ٙٗ)لصمػل  ػي أ عولػة المنػدَّدة الػواو إلػا يػال نػادٌر وقميػؿ وقػاؿ الرضػّي إف ا، (٘ٗ)لغة((

حػػيف نجػػد  ػػي ضنػػال أ عولػػة أف الضصػػال  مػػا اة ػػؿ َّ أي الػػواو المنػػدَّدة المضػػمـو مػػا قضم ػػا  
َـّ كسػػر مػػا  -كمػػا تصػػدـ  -وأفَّ الغالػػل  ػػي لغػػات العػػرل  ػػو قمض ػػا يػػالًا  ، ػػو النػػادر ومػػف ثػػ

لممجانسػة  -ضكسػر الحػال  -ثـ  ػارت ُأدِحّيػة  ، ؿ ُأدُحيَّةإذ اة ؛قضم ا طمضًا لمجانسة اليال
   .وكذا  ي الضواقي

قػػػول ـ :  –وممػػا ورد ضاليػػال دوف الػػواو سػػوالًا أكػػاف أ ػػؿ  ـ الكممػػة واوًا أـ يػػالًا  
 .وأوقيَّة ،وُأثفية ،وأرضية ،وُأغنيَّة ،وُأضحيَّة ،وأرويَّة ،أرميَّة

و سػػػػيما ضػػػػيف  ،اسػػػػعة ا نتنػػػػار ضػػػػيف المغػػػػاتوالمعاقضػػػػة ضػػػػيف الػػػػواو واليػػػػال ظػػػػا رة و  
 يصولػػوف :  ػػّياـ ونّيػػاـ،  ،الحجػػازييف والتميميػػيف ))إذ ُ ِر ػػت ضيعػػة الحجػػاز ضالميػػؿ إلػػا اليػػال

.. ويػػػػزداد  ػػػػذا وضػػػػوحًا ضمصارنػػػػة ))حػػػػوث(( التميميػػػػة ضػػػػػ .أمػػػػا تمػػػػيـ  تصػػػػوؿ :  ػػػػّواـ ونػػػػّواـ
 .(ٚٗ)))حيث(( الحجازية((

 ػنف العرضيػة قػد  ر ػت تضػادؿ  ،ال وتي  ػي تضادل مػا و  يمكف أف نغفؿ أثر العَرل 
يمتػدَّاف ضانسػياضية  مػا طػوؿ آلػِة  ،وذلؾ أن مػا حر ػاف مج ػوراف ؛الواو واليال  ي أمثمٍة كثيرةٍ 

   .(ٛٗ)النطؽ



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٔٔ٘ 

كمػا يحػدث  ،وضسضل  ذا التصػارل الػذي ضين مػا تجػد كػالم من مػا ينجػذل إلػا اآلخػر 
ومػػف ذلػػؾ أف الػواو قػػد يتحػػوؿ إلػا يػػال إيثػػارًا لمخفػػة  ،(ٜٗ)اضػيف الحػػر يف إذا تصػػارل مخرجا مػ

 .و ذا ما وق   ي ضنال أ عولة، (ٓ٘)كما يصوؿ اضف جني
 

 قمب الواو ياءاً  –ب 
إذ  ؛وذلػػػػؾ لمصا ػػػػدة اإل الليػػػػة ،تصمػػػػل واو أ عولػػػػة يػػػػالًا إذا كانػػػػت  ـ الكممػػػػة يػػػػالاً 
وتػدغـ اليػال  ػي اليػال  يصػاؿ  ،اجتمعت الواو واليال  ي كممة والساضصة ساكنة تصمل الواو يػالاً 

وسػػػضصت  ، اجتمعػػػت الػػػواو واليػػػال ،(ٔ٘)إف أ ػػػم ا أمُنْوَيػػػة مػػػف َمَنػػػَي ضمعنػػػا قػػػدَّر ، ػػػي ُأمِنيَّػػػة
ثػـ ُكِسػرت النػوف لمناسػضة  ،(ٕ٘)وأدغمػت اليػال  ػي اليػال ،إحدا ما ضالسكوف  صمضػت الػواو يػالاً 

وكػػذلؾ ُأثفيَّػػة  ،َوَي  ُصمضػػت الػػواو الثانيػػة يػػالاً وأ ػػم ا : ُأرُوْوَيػػة مػػف رَ  ،ومثم ػػا ُأرِويَّػػة ،(ٖ٘)اليػػال
ومن ػا أيضػًا اُةوِقيَّػة وأ ػم ا  ،(ٗ٘)وأ م ا : أثُفْوَيَة مػف ثفَّيػت الصػدر إذا جعمتػى  مػا اةثػا ي

   .وُأرِميَّة وأ م ا : ُأرُمْوَية مف َرَمْيت ،: أوُقْوَية مف َوَقيَ 
 

 املبحث الثالث 
 ((وقوف اللغويني عند بناء ))أفعولة

ثمة ألفاظ اختمػؼ  ي ػا المغويػوف ووقفػوا  نػد ا يمكػف أف نتعػرَّؼ الخػالؼ  ي ػا ضمػا  
 يمتي : 

ــل أ –أ ــين ةةأُفعولــةاا فــت بــاب المعت عِميَّــةاا فــت بــاب اخــتهفهم فــت التــرجي) ب و ةةُفُُ
 المهموز

إذ قد يذكرون ا  ػي موضػعيف مػف  ؛يختمؼ المعجميوف  ي ضعض ألفاظ ))أ عولة(( 
وضػػػذلؾ تخػػػرج  ػػػف داعػػػرة  ػػػذي  ، تكػػػوف ضزنػػػة ))ُ عميَّػػػة(( ،ون ا  ػػػي الم مػػػوز يػػػذكر  ،المعجػػػـ
 يجعمون ػػا  ػػي ضػػال المعتػػؿ  تكػػوف مػػف  ػػذا الضػػال ضزنػػة  ،ويحكمػػوف ضزيػػادة ال مػػزة ،الدراسػػة

 صػػاؿ  ػػي ُ عميػػة  ػػيمف  ، ػػف ُأثفيػػة ()وأنػػار إلػػا ذلػػؾ سػػيضويى  صػػاؿ : ))وسػػملتى ،))أ عولػػة((
 (ٍللٍ ٘٘)قاؿ ثَفَّيُت(( وأ عولة  يمف ،قاؿ َأثَّْفتُ 



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٔٔٙ 

واة ػؿ الثػاني  ػو الػذي  ،(ٙ٘) ا ختالؼ  ي أثفية  ؿ  ػي مػف أثػؼ أو مػف ثََفػيَ  
ومثػؿ أثفيػة ))أوقيػة((   ػي ُ عميػة إف جعمت ػا  ،ةف ال مزة تكػوف زاعػدة  يػى ؛توزف أ عولة منى

واةوقيػة قػاؿ  ػاحل الصػاموس المحػيط : )) ،مف ))َأَوَؽ(( وأ عولػة إف جعمت ػا مػف ))َوَقػَي((
 ،وكػػذلؾ ))أرميػػة((   ػي أ عولػػة مػػف ))رميػػت(( ،(ٚ٘)مػف أوؽ  ػػي قػػوٍؿ ويػمتي  ػػي و ؽ ي((

وكػػػذا ))أرضيػػػة(( تكػػػوف  ،(ٛ٘) تكػػػوف ال مػػػزة  ػػػال الكممػػػة ،و عميػػػة إذا جعمت ػػػا مػػػف أـر أو أرـو
وكػػذلؾ ))أرويػػة((  ،  ػي أ عولػػة مػػف ))رضػػو(( و عميػة مػػف ))أرل(( ،(ٜ٘) عميػة وتكػػوف أ عولػػة

إلن ػػا مػػمخوذة  ،م ػػا أ عولػػة   ػػي ))ُأرُوْوَيػػة(( مػػف ))روي(( وضعضػػ ـ قػػاؿ إن ػػا  عميػػة مػػف جع
 .(ٓٙ)ومذ ل سيضويى أف يجعؿ أروية أ عولة ،مف ))َأَرَو((

 
 الخمط بينها ةةأي أفعولةاا وبين بناء ةةُأْفُعمَّةاا ووهم بعضهم فيه  –ب 

ومػػػػف ذلػػػػؾ لفػػػػظ  ،((خمػػػػط ضعػػػػض المغػػػػوييف ضػػػػيف ضنػػػػال ))أ عولػػػػة(( وضنػػػػال ))أ عمَّػػػػة 
أمػػا مػػف قػػاؿ إن ػػا  ، ضعضػػ ـ يزن ػػا  مػػا ))أ عولػػة((  يكػػوف أ ػػم ا ))أغػػُزْوَوة(( ،))أغزيَّػػة((

ثػػـ قمػػل الػػواو  ،))أ عَمػػة((  صػػد نػػدَّد الػػواو التػػي  ػػي  ـ الكممػػة  صػػاؿ ))أغػػُزوَّة(( مػػف غػػزوت
لرغـ مػف أف ذلػؾ    ما ا ،المندَّدة المضمـو ما قضم ا يالًا مندَّدة وكسر ما قضم ا لممناسضة

كمػا سػضؽ ذلػؾ  ػي ضػال المعاقضػة ضػيف  ،وجى لى  ي اإل الؿ إ َّ أف يكوف مف ضػال التخفيػؼ
مػػػف غػػػزوُت :  –منػػػدَّدة الػػػالـ  –لػػػذلؾ قػػػاؿ الرضػػػّي : ))وتصػػػوُؿ  ػػػي  وُ مَّػػػة  ؛الػػػواو واليػػػال

 ادة المضػػمـو مػا قضم ػػ  تصمػل الػػواو المنػدَّ  ،و ػػي ُ ُعػّؿ : ُغػػُزوّ  ،و ػي ُأْ ُعمَّػػة : أغػزّوة ،غػوُزوَّة
ةف اسػـ المفعػوؿ  ؛ضػؿ تػرؾ الصمػل   نػا أولػا ، ي أ ُعمَّة وُ ُعّؿ يالًا كما لـ تُصمػل  ػي َمػْدُ وّ 

 ػػنف  ،وأمػػا نحػػو أد يػػة  ػػي أد ػػوة  صميػػؿ نػػادر ،نحػػو ُغػػِزيَ  ،قػػد يتضػػ  الفعػػؿ الػػذي  ػػو ضمعنػػاي
 .(ٔٙ)ا ُتدَّ ضى قيؿ  ي أغزّوة : أغزّية((

  ػػو إذا أراد ضنػػال  ،إذ وقػػ   ػػي خمػػٍط ضػػيف الضنػػاليف ،الرضػػي  ولنػػا وقفػػة  نػػد كػػالـ  
أمػػا إذا أراد ضنػػال أ عولػػة  ،و ػػو الصميػػؿ النػػادر ،))ُأ عمَّػػة((  ػػال مسػػو غ لصمػػل الػػواو المنػػدَّدة يػػالاً 

 .–وقد سضؽ ذكر اةلفاظ المتعاقضة ضيف الواو واليال  – ذلؾ ليس ضصميؿ 
ا ضػػيف الضنػػاليف  تكػػوف ُأ عمَّػػة مػػف رميػػت إذا ومػػف ذلػػؾ ُأرميَّػػة أيضػػًا  صػػد خمطػػوا  ي ػػ 

كمػػا  –أمػػا إذا كانػػت مػػف أ عولػػة   ػػي ))أرمويػػة(( ثػػـ قمضػػت الػػواو يػػالًا  ،ُنػػد دت  ـ الكممػػة



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٔٔٚ 

قػػاؿ سػػيضويى : ))وُأ ُعمَّػػة : ُأرمّيػػة تكسػػر العػػيف كمػػا تكسػػر ا  ػػي ُ ُعػػوؿ إذا قمػػت  –سػػضؽ ذكػػري 
والػرأي الػذي  نػدي  ،(ٕٙ) ُعمَّػة مػف غػزوت ُأغِزيَّػة((ومف قػاؿ ُ ِتػيا  ػي ُ تُػّو قػاؿ  ػي أ ،ثُِديا 

الػذي  ،ةن مػا تػد َّف  مػا اسػـ الم ػدر ؛أف  اتيف المفظتيف ي ح  معنا ما  ي ضنال أ عولة
ُأمػا ضنػال أ عّمػة  ،و ذ مطػرد  ػي ضنػال أ عولػة كمػا قررنػاي سػالفاً  ، يى مف الحدث والذات نيلٌ 

ومػػف ذلػػؾ قػػوؿ سػػيضويى  ،الجامػػدة الدالػػة  مػػا الجػػنس عمػػا قمَّتػػى  ننػػى يػػرد  ػػي ضػػال اةسػػمال 
 .(ٖٙ)و ي أسمال(( ،نحو ُأسُكفَّة وأتُرجٍّ وُأسُطمَّة –و و قميٌؿ  –))ويكوف  ما ُأ ُعمَّة 

لكػف الغريػل أف ضعػض المغػوييف يصػ   ػي الػو ـ ضػػيف  ،ذلػؾ  ػي الخمػط ضػيف الضنػاليف 
)ت  و ػػػػـ المغػػػػوييف أف اضػػػػف قتيضػػػػة وممػػػػا يػػػػدؿ   مػػػػا ،الضنػػػػاليف ))أي ضنػػػػال أ عولػػػػة وأ عّمػػػػة((

ذكر مع ا  ػي درج كالمػى  –و و يذكر ألفاظ أ عولة  ي كتاضى ))أدل الكاتل((  – ػ( ٕٙٚ
ػػة وذلػػؾ  ػػي قوِلػػِى : ))وتصػػوؿ : غنَّيتُػػى أغنيػػة، وأ طيتػػى  ، ػػيغة مػػف  ػػيغ أ ُعمَّػػة و ػػي أترجَّ

ػػػة ،وأخضرتػػػى ضم جوضػػػة ،وحدَّثتػػػى أحدوثػػػةً  ،اةمنيػػػة ـَ أف  ،(ٗٙ)وقيَّػػػة((واة ،و ػػػي اةترجَّ   ػػػو َوِ ػػػ
ػػػػػة ضزنػػػػػة اةوقيػػػػػة واةخػػػػػرى  ػػػػػي ضػػػػػال  ، ػػػػػي حػػػػػيف أف اةولػػػػػا  ػػػػػي ضػػػػػال ))ُأ ُعمَّػػػػػة(( ،اةترجَّ

 .))أ عولة((
 

 املبحث الزابع 
 مجع ))أفعولة((

 الجمع القياست  –أ 
  ػـ يكس ػروف أحدوثػة  ، (٘ٙ)ُيَعد  جم  ))أ ا يؿ(( قياسًا مطردًا  ي ضنػال ))أ عولػة((

، وأوقيػػػة  مػػػا أواقػػػيّ  ، وأغموطػػػة  مػػػا أغػػػاليط ، وأسػػػطورة  مػػػا أسػػػاطير ، حاديػػػث مػػػا أ
وسػػترد  ػػذي الجمػػوع  ػػي موارد ػػا مػػف المعجػػـ الُمَعػػّد ل ػػذا  ، و مػػـ جػػرا ، وأغنيػػة  مػػا أغػػانيّ 

 .الضنال
 

 جموع سماعية  –ب 
 ومف تمؾ الجموع :  ، ُسِم   ي ضنال أ عولة جموٌع لـ ترد  ما الصياس

 



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٔٔٛ 

 
 ْفَعلاا جمع ةةأَ  – ٔ

نمػػػا الصيػػػاس ))أراوّي(( ؛تجمػػػ  ُأرِويَّػػػة جمػػػ  تكثيػػػر  مػػػا ))َأْرَوى(( ضغيػػػر قيػػػاس  ، وا 
إلػا ، وثػالُث أراويّ  ،  ػ( ))اةروية : اةنثػا مػف الو ػوؿٖٓٚقاؿ أضو من ور اةز ري )ت

 .(ٚٙ)وقاؿ ضعض ـ إف اةروى اسـ جم  ،(ٙٙ) نذا كُثرت   ي اَةْرَوى((، العنر
 
 لااـ جمع ةةُفعُ ٕ

 ػػػػي حػػػػيف الصيػػػػاس أف يصػػػػاؿ :  ،(ٛٙ)ُكس ػػػرت أننػػػػوطة  مػػػػا ))ُنُنػػػػط(( جمػػػػ  تكثيػػػػر 
 .أناِنيط

 
 ـ جمع ةةأفاعيةاا ٖ

أضػدلت  ، وُسػِم  أيضػًا ))أثاضيػة(( ،  صيػؿ ))َأثػاضّي(( ، ُكس رت ))ُأثضّية((  ما الصياس 
 .(ٜٙ) الاً  –التي  ي  ـ أ ا يؿ  –اليال اةخيرة مف ))اةثاضّي(( 

 
 مع ةةُأفُعولاا ـ جٗ

وُسػػِم   ػػي المغػػة ))أم ػػوخ(( ضزنػػة  ، جمػػ  اةم ػػوخة  مػػا الصيػػاس ))أما ػػيت(( 
ضيػػدي ))ت  ، أ عػػوؿ خو ػػة الثمػػاـ جمعػػى  –ضالضػػـ  – ػػػ(( : ))واةم ػػوخة ٕ٘ٓٔقػػاؿ الزَّ

 ، ومثمػى جمػ  أنضوضػة ، (ٓٚ)والجم  الحصيصي ))أما ػيت(((( ، ))أم وخ(( و و الجم  المغوي
   .(ٔٚ)وتجم  أيضًا  ما أنضول ، قياسيًا  ما أناضيل   ي تجم  جمعاً 

 
 جمع ةةأفعولةاا المعتل اآلخر التخفيف فت -جـ 

قػػػد  ر نػػػا أف ثمػػػة ألفاظػػػًا معتمػػػة اآلخػػػر  ػػػي ضنػػػال ))أ عولػػػة(( مثػػػؿ : أثفيػػػة وأوقيػػػة  
 نذا جمعنا  ذي اةلفاظ  ما ))أ ا يؿ(( اجتمعت يػال أ ا يػؿ مػ   ، وأروية وأغنية وأضحية

 ، ومف ثػـ تػدغـ يػال أ ا يػؿ  ػي يػال الكممػة ، الكممة التي  ي يال أو واو منصمضة إلا يال  ـ
   . ت ضح يال مندَّدة ضعد  يف أ ا يؿ  تصوؿ : أثا ّي وأواقّي وأراوّي وأغانّي وأضاحيّ 



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٜٔٔ 

 ، لػػذا تجػػد العػػرل يخففػػوف اليػػال المنػػدَّدة ضطػػريصيف ؛وقػػد يسػػتثصؿ التنػػديد ضعػػد اةلػػؼ 
 ،  يكوف الجم  ضزنػٍة ))أ ػاٍع(( ، ذ و ا  يصولوا أثاٍؼ وأواٍؽ وأراٍو وأغاٍف وأضاحٍ   ـ إما أف يح

 يصولػػػػػػػػوا أثػػػػػػػػا ي وأواقػػػػػػػػي وأراوي وأغػػػػػػػػاني وأضػػػػػػػػاحي ضزنػػػػػػػػة  ، أو يحػػػػػػػػذ وا اليػػػػػػػػال اةخيػػػػػػػػرة
 .(ٕٚ)))أ ا ي((
أي إف أ ا يػػػؿ ُخف فػػػػت  ؛وقػػػد يكػػػوف التخفيػػػؼ اةوؿ مػػػرَّ ضمرحمػػػة التخفيػػػؼ الثػػػاني 

 ،  تصػػوؿ : أواقػػيّ  ، ثػػـ  وممػػت معاممػػة ا سػػـ المنصػػوص  م ػػضحت أ ػػاعٍ  ،  م ػػضحت أ ػػا ي
 .وأخيرًا أواؽٍ  ، ومف ثـ أواقي

وقػػد أنػػار سػػيضويى إلػػا مثػػؿ  ػػذا التخفيػػؼ  ػػي كتاضػػى  صػػاؿ : ))وقػػد كر ػػوا اليػػاليف  
  ػػـ ل ػػذا  ،  صػػالوا : أثػػاٍؼ ومعطػػاٌل ومعػػاطٍ  ، تميػػاف اةلػػؼ حتػػا حػػذ وا إحػػدا ما ()وليسػػتا
ولػو قػاؿ إنسػاف أحػذُؼ  ، قد ُتكري ضعد ا اليالات ، إذ ُكفَّ ثالثًا ضعد ألؼٍ  ؛ند  استثصا ً أكرُي وأ

حيػث كر ػوا اليػاليف  ، إذ كانوا يحذ وف  ي نحو أثاٍؼ وأواٍؽ ومعطال معػاطٍ  ؛ ي جمي   ذا
التػػي  ػػي  ةنػػى أثصػػُؿ لميػػاليف ضعػػد اةلػػِؼ والكسػػرة ؛إ َّ أنػػى ُيْمػػَزـُ الحػػذُؼ  ػػذا ، قػػاؿ قػػوً  قويػػاً 
 .(ٖٚ)اليال اةولا((

 
 املبحث اخلاهس 

 القياس على هذا البناء
و و الذي يضث   ي المغة الحياة والنمػال ضمػا يول ػد مػف  ، الصياس را د مف روا د المغة 

حتػػا أ ػػضح قا ػػدًة ثاضتػػة ُي ػػار إلي ػػا  ػػي  ، ألفػػاظ مصيسػػٍة  مػػا مػػا اطَّػػرد مػػف كػػالـ العػػرل
 ، ديمًا قػػالوا : ))مػػا قػػيس  مػػا كػػالـ العػػرل   ػػو مػػف كػػالـ العػػرلوقػػ ، تحكػػيـ الكػػالـ المولَّػػد

نمػػػا سػػػمعت ضعضػػػ ا  ؛َأ  تػػػرى أنػػػؾ لػػػـ تسػػػم  أنػػػت و  غيػػػرؾ اسػػػـ كػػػؿ   ا ػػػٍؿ و  مفعػػػوؿ وا 
 .(ٗٚ) صست  ميى غيري((

وةّفَ ضنػػػال أ عولػػػة ضنػػػال حػػػيا لمػػػا  ر نػػػا مػػػف اطػػػراد معانيػػػى يمكػػػف أف يسػػػتعمؿ  ػػػي  
 :   (٘ٚ)ضعُض اةدضال و و  مي محمود طى حيف قاؿ وقد استعممى ، إغنال المغة

 ُْ  وتحَت الوسادِة ُأقصوصٌة         لقمبيِن لم يرِوها عاشقاِن



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٕٔٓ 

واسػتعمؿ أضػو الصاسػػـ النػاض ي ))اةننػػودة((  ، واةق و ػة لػـ تػػرد  ػي كػالـ العػػرل
 : (ٙٚ)ومف ذلؾ قولى ، كثيرًا  ي نعري

 ودُة الفصِل السعيِد وانقضت أنش  وطغى الوادي بمشبوِب النُّواحِ 
 :   (ٚٚ)وأيضاً قولى

 أترى أُنشودَة الرعـ          ـــِد أنيٌن وحنينْ 
 .ولـ ترد اةننودة  ي كالـ العرل

نمػا ورد جمػ   ؛وكذلؾ استعمؿ آخروف اة عولػة ضمعنػا النػيل المختمػؽ المفتػرى  وا 
نمػا يػراد ضػى اة  ؛ضى ا ختالؽ وا  ترال دلكف   يرا ، اة ا يؿ تصػوؿ  ، اجيػل لنػدَّة وقع ػاوا 

سػػما يؿ(( ، : ))إف الر نػػا تفعػػؿ اة ا يػػؿ ولػػـ يػػرد ل ػػا مفػػرد ضزنػػة  ، (ٛٚ)وتُْنسػػي إضػػرا يـ وا 
نما قالوا اة ا يؿ  ذي جم  أ عوؿ أو إ عاؿ ؛))أ عولة(( و مػا كػؿ  حػاٍؿ إف الصيػاس  ، (ٜٚ)وا 

 .لجم   ي ضنا أ عولةيضيح لنا أف نجعؿ أ ا يؿ جم  أ عولة لما سضؽ مف قياسية  ذا ا
ولػػـ يػػرد ل ػػا ذكػػر  ػػي كػػالـ  ،  ػػي كتاضػػات ضعضػػ ـ (ٓٛ) وكػػذلؾ اسػػتعممت اةكتوضػػة 

   .العرل
 ، ونخمػػص ممػػا سػػضؽ إلػػا أف ضنػػال أ عولػػة ضنػػال ذو حيػػاٍة ُيثْػػري المغػػة ويوس ػػ  داعرت ػػا 

 و ي :  ، و سيما  ي معاٍف ثالثة ُتَعد  مطردة  يى
 ى الشتء األول : المشاركة والتواضع عم

وذلػؾ ضػمف نصػوؿ  ، ويمكف أف َنُعدَّ أكتوضة منى ؛وقد سضؽ ذلؾ  ي ))اسـ الم در((
كػػمف تكػػوف مكاتضػػة رسػػاعؿ أو معػػارؼ  ، لإلنػػارة إلػػا التكاتػػل ضػػيف اثنػػيف ، ))ضيػػن ـ أكتوضػػة((

   .أخرى
 
 
 
 

 الثانت : الداللة عمى الشرِّ 



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٕٔٔ 

عممى الصػػػػرآف الكػػػػريـ واسػػػت ، و ػػػذا المعنػػػػا يخػػػتص  جمػػػػ  أ عولػػػة أكثػػػػر مػػػف مفػػػػردي
   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالا :  ، اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعماً  واضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاً 

  
  

   
   َّواةسػػػػػػػػػاطير  ػػػػػػػػػي اةضاطيػػػػػػػػػؿ واحػػػػػػػػػدت ا  ،  ٘:الفرقػػػػػػػػػاف

   .(ٔٛ)أسطورة
  وقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالا : 

   
 َّالحاقة:ٗٗ  

ولػيس  ، كم اجيل وأضػاحيؾ ، ذلؾ  يمف قاؿ إن ا جم  ُأقوولة ، واةقاويؿ اةقواؿ المفتراة
 .(ٕٛ)جم  الجم  ةقواؿ

  :وقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالا 
   
  

    
  َّواةمػػػػاني اةحاديػػػػث المفتعمػػػػػة ،  ٛٚ:الضصػػػػرة(ٖٛ) ، 

 .(ٗٛ)وُسِم   ف ضعض العرل قوَلى : )) ذا نيٌل َرويَتُى أو نيٌل تمنيَتى يريد اختمصتى((
  :وكذلؾ قولى سضحانى 

  
    
  

  
  

  
   
  َّجم  أحدوثة و ي ما ُيتحدَّث  ،  ٗٗ:المؤمنوف((

  .(٘ٛ) ػ( إنما يصاؿ  ذا  ي النّر((ٕ٘ٔ.. قاؿ اةخفش )ت.ضى



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٕٕٔ 

وكػذلؾ  ، (ٙٛ)و ػو اتضػاع الم ػو والج الػة ، ؿ جمػ  أضطولػةو ي غيػر الصػرآف اةضاطيػ
 .(ٚٛ)أي : ما لصي مف نرٍّ وُ ْسرٍ  ؛قول ـ لصي  الف اَة قيّ  واحدث ا ُأْلصّية

ويتضػػػح مػػػف ذلػػػؾ أف الجمػػػ  يسػػػتعمؿ  ػػػي الد لػػػة  مػػػا النػػػر اسػػػتعماً  ضي نػػػًا ممػػػا 
 يكػوف جمػ   ، ))أدا ػّي(( يمكف الصياس  ميى كػمف تمخػذ مػف الدا يػة لفػظ  ػذا الجمػ   تصػوؿ

 .ذلؾ  ما نرط الحاجة إليى وليس مف قضيؿ الترؼ المغوي ، ))ُأدِ يَّة((
 

 الثالث : الداللة عمى األلغاز 
الػػذي يص ػػد  ، يكثػػر  ػػي ألفػػاظ  ػػذا الضنػػال مجيؤ ػػا لمد لػػة  مػػا الحػػزر وا ختضػػار

لعضػػػة وأغموطػػػة و ػػػي  ، ومػػػف ذلػػػؾ قػػػول ـ : أحجّيػػػة وأحػػػاجيّ  ، منػػػى اإلض ػػػاـ  مػػػا السػػػام 
وأيضػػًا  ، (ٜٛ)وكػػذلؾ اُة ييَّػػة و ػػي أف تػػمتي ضكػػالـ   ي تػػدى لػػى، (ٛٛ)يتعاطا ػػا النػػاس ضيػػن ـ

و ػي مػا  ، وكػذلؾ اةغموطػة ، (ٜٓ)اةُلصية كممة معاياة يمصي ا الرجؿ  ما الرجػؿ ليسػتخرج ا
   .(ٕٜ)واُةد ية مثؿ اةحجية (ٜٔ)يغالط ضى مف المساعؿ

وممػا  ، ا مطردًا  ي  ذا الضنال يضيح لنا الصياس أف ننتؽ  ميػىولمَّا كاف  ذا المعن 
ورة وحزازيػػر ولعمَّ ػػا مػػف ركػػاـ لغػػة قديمػػة  ، يمطػػؼ ذكػػري أننػػا نسػػتعمؿ  ػػي لغتنػػا العاميػػة حػػز 

وكػذلؾ  ، ونا يؾ  ما  ي الوج يف مف تصارل لفظػي ، يمكف أف نزن ا ضزنى أحزورة وأحازير
   .ما داـ يؤدي المعنا الذي يطرد  ي أ عولة ، غيزالمغز يمكف أف ننتؽ منى ألغوزة وأ 

 
 املبحث السادس 

 هعجن ألفاظ ))أفعولة((
وغير ػػػػا مػػػػف المعجمػػػػات  ، ذكػػػػرت لنػػػػا معجمػػػػات المغػػػػة جممػػػػة مػػػػف ألفػػػػاظ أ عولػػػػة

 .و ضاًل  ف كتل التفسير ومعاني الصرآف ، المتخ  ة ككتل غريل الحديث
و ػػػي كمػػػا سػػػنمتي  مي ػػػا ، ضنػػػالاً  (( اثنػػػيف وخمسػػػيفٕ٘وانت ػػػا ضنػػػا الضحػػػث إلػػػا )) 

 مرتضة ضحسل حروؼ المعجـ ))أي الحرؼ الذي ضعد  مزة أ عولة(( :
 أُبُطولة  -ٔ



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٕٖٔ 

، ))والتضط ػػػؿ (ٖٜ)أي: يصولون ػػػا ويتػػػداولون ا(( ؛))وقػػػالوا ضيػػػن ـ أضطولػػػة يتضطمػػػوف ض ػػػا 
 .(ٜ٘)وجمع ا أضاطيؿ، (ٜٗ)و و اتضاع الم و والج الة(( ،  عؿ الضطالة

 ة أُثِئيَّ  -ٕ
 .  (ٜٙ)واحد اةثاعي، أي : جما ة ؛جال  الف  ي ُأثعيَّة مف قومى 

 
 
 أُثِبيَّة  -ٖ

))و نػػػدي أثضيػػػة مػػػف الخيػػػؿ  ، (ٜٚ)الواحػػػد مػػػن ـ ُأثضيػػػة(( ، ))واةثػػػاضي  : الجما ػػػات 
 قاؿ حميد اةرقط :  ، وأثاضي

 قـــد أيتـــدي والصـــب) ُمحمـــرُّ الطُّـــَرر
ـــــــان المحتضـــــــر ـــــــوم الره ـــــــه ي  كأن

 

ـــــــُحق الم  ـــــــَ ر بُس ـــــــال الُع ـــــــة مي  يع
ـــراا اٜٛةدون أثـــابتَّ مـــن الخيـــِل ُزَم

 

 

 أُثِفيَّة   -ٗ
، ))وجمع ػا أثػا ّي (ٜٜ)))اةثفية : أ عولة مف ثفَّيت : حجارة تُن ل  مي ا الصدور(( 

 ، (ٓٓٔ)قػػاؿ اةخفػػش : ا تزمػػت العػػرل أثػػا ي أي أن ػػـ لػػـ يتكممػػوا ض ػػا إ َّ مخفَّفػػة(( ، وأثػػاؼٍ 
 : (ٔٓٔ)نا رونا د التخفيؼ قوؿ ال

 يا داَر هنٍد عفْت إالَّ أثاِفيها          بين الطويِّ َفَصارات فواِديها
 

 :   (ٕٓٔ)وقوؿ آخر
 كان وقد أتى حول جديد             أثافيها حمامات مثول

 
وكػػػذلؾ قػػػول ـ  ، ولجما ػػػة النػػػاس ، ومػػػف المجػػػاز اسػػػتعماؿ اةثػػػا ي لمعػػػدد الكثيػػػر 

 ،  تكػوف الصطعػة مت ػمة ضالجضػؿ ، جضؿ ُيجعؿ إلا جنض ا اثنتافثالثة اةثا ّي : الصطعة مف ال
حتػا إذا رمػاي ضالثالثػة  ، جعؿ النرَّ ُأثفيػة ضعػد أثفيػة ، أي : ضالنر  كم ى ؛ورماي ضثالثة اةَثا يّ 
 .(ٖٓٔ)لـ يترؾ من ا غاية



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٕٔٗ 

 
 ُأحُبولة -٘

 ، (ٗٓٔ)اضيػػؿوجمع ػػا أح ، و ػػي النػػَرؾ ونحػػوي ضمعنػػا الِحضالػػة ، اةحضولػػة الِم ػػَيدة 
قػػػد ن ػػػضت لػػػى  ، : ))كمنػػػى طػػػاعر حػػػِذر أنػػػى قػػػاؿ  ػػػي سػػػيدنا  مػػػر و ػػػف اضػػػف  ضػػػاس 

 (٘ٓٔ)أحضولة((
 
   ُأحِجيَّة أو ُأحُجّوة -ٙ

 ػػػ( : ٕٕٗقػػاؿ أضػػو  ضيػػد )ت  ، واُةحجيػة : لعضػػة وأغموطػػة يتعاطا ػػا النػػاس ضيػن ـ 
 .(ٚٓٔ)واةحجوة لغة ، (ٙٓٔ) و نحو قول ـ أخِرْج ما  ي يدي ولؾ كذا

 
   ُأحُدوثة -ٚ

  ومنػػػػػػػػػػػػػػػى قولػػػػػػػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػػػػػػػػالا :  ، اةحدوثػػػػػػػػػػػػػػػة : مػػػػػػػػػػػػػػػا ُيَتحػػػػػػػػػػػػػػػدَّث ضػػػػػػػػػػػػػػػى 
   

  وكػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ : ،  ٗٗ:المؤمنػػػػػػػػػػػػػػػوفَّ
  

   َّ؛ةن ػػػػـ ُجِعمػػػػوا حػػػػديثًا ومػػػػثالً  ؛ ٜٔ:سػػػػضم 
ومنػػى قػػوؿ  ، (ٛٓٔ)و  يصػػاؿ  ػػي الخيػػر حػػديثًا و  أحدوثػػة ، ض ػػـ  ػػي النػػر ُيتمثَّػػؿ ،أي:  ضػػرة

 .(ٜٓٔ)أي : أكثروا  يى اةحاديث ؛العرل :  ار  الف أحدوثة
  ومنػى قػول ـ : ))انتنػػر  ػي النػاس أحدوثػػة  ، وقػد تسػتعمؿ اةحدوثػة  ػػي الخيػر

 :   (ٔٔٔ) ػ(ٕ٘ٛوأنند المضرد )ت ، (ٓٔٔ)لمحديث الحسف ، حسنة
   إ ا مـــا زرُت ســـعدى بأرِضـــها وكنـــتُ 

ــــها  ــــيا ودَّ جميُس ــــراِت الب  مــــن الخِف
 

 أرى األرَا ُتطـــوى لـــت ويـــدنو بعيـــُدها 
ــــُدها ــــو تعي ــــٌة ل  إ ا مــــا انقضــــت أحدوث

 

  والحػػديث الجديػػد مػػف اةنػػيال ، وتكػػوف اةحدوثػػة ضمعنػػا الحػػديث نفسػػى(ٕٔٔ) ، 
 .  (ٖٔٔ)أما أحاديث الفصى  تمؾ اةخضار مفرد ا حديث  ما غير قياس

 



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٕٔ٘ 

   ُأحُموفة -ٛ
  .(ٗٔٔ)اةحمو ة : اليميف التي ُيحَمُؼ ض ا 

 
   ُأحُموقة -ٜ

  اةحموقة : اةحمؽ الضالغ  ي الحمؽ(ٔٔ٘). 
  وحصيصػػػػة الحمػػػػؽ وضػػػػ   ، واةحموقػػػػة الخ ػػػػمة ذات الحمػػػػؽ ضمعنػػػػا الُحُموقػػػػة

ؽ : ))ينطمػػ ومنػػى حػػديث اضػػف  ضػػاس ، (ٙٔٔ)النػػيل  ػػي غيػػر موضػػعى مػػ  العمػػـ ضصضحػػى
ومنػػى أيضػػًا الحػػديث اآلخػػر : ))لػػو   ، و ػػي روايػػة الُحُموقػػة (ٚٔٔ)أحػػدكـ  يركػػل اةحموقػػة((

   (ٛٔٔ)أف يص   ي أحموقة ما كتضت إليى((
 

   ُأدِحيَّة أو ُأدُحوَّة -ٓٔ
ُسػػػم ي كػػػذلؾ ةنػػػى يػػػدحو الرمػػػؿ  ، اةدحّيػػػة واةدحػػػّوة : مضػػػيض النعػػػاـ  ػػػي الرمػػػؿ 

ويصػػاؿ لمنعامػػة :  ، (ٜٔٔ)ولػػيس لمنعػػاـ  ػػش ، ثػػـ يضػػيض  يػػى ، ضرجمػػى؛ أي : يضسػػطى ويوسػػعى
 : (ٕٓٔ)وُأنِند  ف اة معي ، ضنت أدحية

 باتا كرجمت بنت أدحيَّة           يرتجهن الرجل بالنعل
 فأصبحا والرجل تعموهما      تزلع عن رجمهما القحل

 
   (ٕٔٔ)اٍح((كصيض ضيٍض  ي أد او ي الحديث : ))  تكونو  ، وجم  اةدحية أداحيّ 

 
   ُأدِعيَّة أو ُأدُعوَّة -ٔٔ

  أي : ما يتداولونى مف اةلغػاز مثػؿ  ؛(ٕٕٔ)واةد ية واةد وة  : ما يتدا وف ضى
 :   (ٖٕٔ)ومنى قوؿ النا ر ، اةحجية، حتا إن ـ يسموف اةلغاز مف النعر ُأد يَّة وأدا يّ 

 ُرها بحسانِ أداعيك ما مستحقبات مع السُّرى            حساٌن وما آثا
 

   (ٕٗٔ)وأراد ضالمستحصضات السيوؼ ، أي أحاجيؾ



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٕٔٙ 

  أي : نعار ل ـ ؛ولضني  الٍف أد ّية يتدا وف ض ا(ٕٔ٘). 
 
 
   ُأرِبيَّة -ٕٔ 

وأ ػػم ا أرضػػّوة ثػػـ قمضػػت  ، و مػػا أرضيتػػاف ، ممػػا يمػػي الضظػػر ، اةرضيػػة : أ ػػُؿ الفخػػذ 
ومػف المجػاز قػول ـ : ))جػال  ػالٌف  ػي  ، (ٕٙٔ)ةن ػـ اسػتثصموا التنػديد  مػا الػواو ؛الواو يػالاً 

 ، (ٕٚٔ)و  تكوف اةرضية مػف غيػر ـ ، أي : أ ؿ ضيتى اةدنوف مف ضني اة ماـ ؛أرضية قومى((
 :   (ٕٛٔ)قاؿ سويد ضف كراع

نت وسط ثعمبة بن عمٍرو          به أربية نبتت فروعاً   وا 
 

 ُأرُجوحة  -ٖٔ
ثػـ  ،  يوضػ  وسػط ا  مػا تػؿٍّ  ػاؿٍ اةرجوحة  ي المرجوحػة : و ػي خنػضة تؤخػذ  

 تػرجح الخنػضة ض مػا  تميػؿ  ، يجمس غالـ  ما أحد طر ي ا وغالـ آخر  ما طر  ا اآلخر
إذ التػرجيح : التذضػذل ضػيف  ؛ُسػم يت ضػذلؾ لتحرك ػا ومجيع ػا وذ اض ػا ، ضمحد ما  ما اآلخػر

 .(ٜٕٔ)نيعيف
ح  ي ػػا  ، ا  تػزاز رمال ػ ، ومػف المجػاز : تسػػمية الفمػوات ضػػاةراجيح  أو ةن ػػا تتػرجَّ

 :   (ٖٓٔ)ومنى قوؿ ذي الرمة ، اإلضؿ
 بهٍل أبت عمرو وقد كان بيننا            أراجيُ) يحسْرَن القهَص النواجيا

  (ٖٔٔ) *وسميت اإلضؿ أيضًا ضاةراجيح   تزاز ا  ي رتكان ا
 

  ُأرُجوزة -ٗٔ
حػػور النػعر وزنػى مسػػتفعمف والرَّجػز ضػرٌل مػف ض ، اةرجػوزة : الص ػيدة مػف الرَّجػػز 
 .(ٕٖٔ)وتجم  اةرجوزة  ما أراجيز ، ست مرات

 
   ُأرميَّة -٘ٔ



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٕٔٚ 

أي :  -ضين ػػػا وضػػػيف الضحيػػػرة  ، واٍد  ظػػيـ ضمذرضيجػػػاف ، ُأرميَّػػة : أ عولػػػة مػػػف رميػػػت 
  .(ٖٖٔ)نحو ثالثة أمياؿ أو أرضعة -ضحيرة أرمية 

 
 ُأرِوّية  -ٙٔ

تجمػ   مػا أراوّي قياسػًا،  ، (ٖٗٔ)يوس الجضػؿو ي ت ، اُةرويَّة : اةنثا مف الو وؿ 
   (ٖ٘ٔ)أو إنى جم  كثرة ،  صيؿ إنى اسـ جم  ، وُسِم  جمع ا  ما ))َأْرَوى((

 
 ُأزُمولة -ٚٔ

   ُقاؿ اضف مصضؿ ي ؼ و اًل مسنَّاً  ، اةزمولة مف اةو اِؿ الم و ت(ٖٔٙ)   : 
 يه يتبع الُقَ َفاعودًا أحم القرا أزمولًة وقًه              عمى تراث أب

 

  إذا اننػػػػمَر  ػػػػي َ ػػػػْدِوِي وأسػػػػرع ، يصػػػػاؿ :  ػػػػرس أزمولػػػػة ، واةزمولػػػػة : الفػػػػرس ، 
   .(ٖٚٔ)ويصاؿ لمو ِؿ أيضًا أزمولة مف سر تى

 
 ُأسُبوبة  -ٛٔ

وتصػوؿ : مػا  ، أي : نػيٌل يتنػاتموف ضػى ؛يصاؿ ضين ـ أسضوضة وأسػاضيل يتسػاض وف ض ػا 
   (ٖٛٔ)إنما  ي أساضيل ؛ ي أساليل

 
   ُأسُتوجة -ٜٔ

اةسػػػتوجة واُةسػػػجوتة ممػػػا أطمص مػػػا العجػػػـ  مػػػا النػػػيل الػػػذي ُيَمػػػؼ   ميػػػى الغػػػزؿ 
ضاف ، ضاة اض  لُينسج   .(ٜٖٔ)و ما معرَّ

 
   ُأسُجوتة -ٕٓ

   .سضصت  ي أستوجة 
 



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٕٔٛ 

   ُأسُجوعة -ٕٔ
وَسػػػَجَ  ضالنػػػيل نطػػػؽ ضػػػى  ، ويصػػػاؿ : ضيػػػن ـ أسػػػجو ة ، اةسػػػجو ة : مػػػا ُسػػػِجَ  ضػػػى 
 .(ٓٗٔ)وجمع ا أساجي  ، ال يمة  ما  ذي

  ُأسُطورة -ٕٕ
يصػػاؿ : سػػطَّر  ، مفرد ػػا أسػػطورة ، اةسػػاطير : أحاديػػث الضاطػػؿ التػػي   نظػػاـ ل ػػا 

أي  ؛ويصاؿ :  و ُيسط ر مػا   أ ػؿ لػى ،  الٌف  مينا يسط ر إذا جال ضمحاديث تنضى الضاطؿ
، (ٕٗٔ)روا مػف أ اجيػل أحػاديث ـو ذي أسطورة مف أساطير اةوليف : مما سطَّ  .(ٔٗٔ): يؤلؼ

  ومنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالا :
  

  
   
  َّوغير ا مف اآليات ،  ٘: الفرقاف.    

 
 ُأشُغولة  -ٖٕ

   .(ٖٗٔ)والجم  أناغيؿ ، اةنغولة : أ عولة مف الن غؿ 
 

   ُأصُبوحة -ٕٗ
 .(ٗٗٔ)أي :  ضاَحُى ومساَلي ؛يصاؿ : أتيتى أ ضوحَة كؿ  يوـٍ وُأمسّيَتى 

 
   ُأضُحوكة -ٕ٘

 .(٘ٗٔ)واةضاحيؾ جمعى ، اةضحوكة : ما ُيضَحؾ منى 
 

 ُأضِحّية – ٕٙ
ا ض ػػػا يػػػـو اةضػػػحا  أي: يػػػـو  ؛وض ػػػا ُسػػػم َي يػػػوـُ النحػػػر ، اةضػػػحية : نػػػاة ُيضػػػحَّ
   .(ٙٗٔ)ةن ا ُتذضح ُضحوةً  ؛أما  ي  صد ُسم يت كذلؾ ، ا أضاحيّ وجمع  ، اةضحا

 



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٕٜٔ 

 ُأطُروحة -ٕٚ
ثػػػػـ أ ػػػػضحت حػػػػػديثًا  ، (ٚٗٔ)اةطروحػػػػة : المسػػػػملة يطرح ػػػػػا الرجػػػػؿ  مػػػػا الرجػػػػػؿ 

   .(ٛٗٔ)ُتستعمؿ لممسملة المطروحة لمضحث والمناقنة
 

 ُأعُتوبة -ٕٛ
وذلػػػؾ إذا تعػػػاتضوا  ؛ف ض ػػػايصػػػاؿ : ضيػػػن ـ أ توضػػػة يتعػػػاتضو  ، اة توضػػػة مػػػا ُتعوتػػػل ضػػػى 

لػػػػػـ تكػػػػػف إ َّ  ، وتصػػػػػوؿ أيضػػػػػًا : سػػػػػمعت من ػػػػػا أ توضػػػػػة ، (ٜٗٔ)أ ػػػػػمح مػػػػػا ضيػػػػػن ـ العتػػػػػال
 .  (ٓ٘ٔ)أ جوضة

 
   ُأعُجوبة -ٜٕ

 . (ٔ٘ٔ)و ي ما تعجضت منى ، اة جوضة واحدة اة اجيل 
 

يَّة -ٖٓ ُِ    ُأعِت
   .(ٕ٘ٔ)اة يية : ما  اييت ضى  احضؾ مثؿ اةحجية 

 
   أو ُأيُزوَّة ُأيِزّية -ٖٔ

نما ذكرو ا  مػا سػضيؿ ت ػريؼ  ؛لـ تذكر المعجمات معنا ))أغزية أو أغزوة((  وا 
وما يجوز  ي ما مف انصالل الواو المندَّدة المضػمـو مػا قضم ػا  ، غزوت إلا  اتيف المفظتيف

   .(ٖ٘ٔ)))أغزّوة(( يالًا مندَّدة مكسورًا ما قضم ا ))ُأغزيَّة((
وسػػػيضويى ُيعَنػػػا  ، ةف سػػػيضويى ذكر ػػػا ؛كػػػالـ العػػػرل لكننػػػا نطمػػػعف إلػػػا أن ػػػا مػػػف 

   .  ضا تراِض ألفاٍظ ومف ثـ تصعيد الصوا د ل ا ، ضو ؼ المغة
 

   ُأيُموطة -ٕٖ
يصػاؿ : حدثتػى حػديثًا لػيس  ، اةغموطة : ما يغالط ضػى مػف المسػاعؿ جمع ػا أغػاليط 
و ػػػي  ، (ٗ٘ٔ)ضػػػاً أي : نػػػيٌل يغػػػالط ضػػػى ضعضػػػ ـ ضع ؛ويصػػػاؿ : ضيػػػن ـ أغموطػػػة ، ضاةغػػػاليط



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٖٔٓ 

و ػػي  ػػعال  ، (٘٘ٔ)الحػػديث أنػػى ن ػػا رسػػوؿ ا ) ػػما ا  ميػػى وسػػمـ(  ػػف اةغموطػػات
   .(ٙ٘ٔ)لُيسَتزلوا وُيستسَصط رأي ـ ؛المساعؿ التي ُيعتَرض ض ا العممال  ُيغالطوا

 
 

   ُأيِنيَّة -ٖٖ
وغنَّيتػى  ، ايصاؿ : ضين ـ أغنية يتغنَّوف ض ػ ، اةغنية : نوع مف الِغنال جمع ا أغانيّ  

   .أي نو ًا مف الغنال ؛(ٚ٘ٔ)ضمغنية حسنة
 

   ُأيِويَّة -ٖٗ
  أي :  ػػػػػي  ؛يصػػػػػاؿ : وقػػػػػ  النػػػػػاس  ػػػػػي أغويػػػػػة ، اةغويػػػػػة : الدا يػػػػػة والضاطػػػػػؿ

   .(ٛ٘ٔ)دا ية
  صػػد وقػػ   ، وتصػػوؿ : مػػف اسػػتم  إلػػا أغنيػػة ، واةغويػػة : الحفػػرة ُتحتَفػػر لدسػػد 
   .(ٜ٘ٔ) ي أغوية
   ْ يصاؿ : ةَلصينَّؾ  ي أغوّية ، َمَكةواةغوية : الَم(ٔٙٓ).   

 
   كُ وبةأُ  -ٖ٘

   ُأي : يتكاذضوف ؛وضين ـ أكذوضة ، اةكذوضة : الكِذل(ٔٙٔ).   
  واةكاذيل : أحاديث الضاطؿ واحدت ا أكذوضة(ٕٔٙ).   

 
 ُأكُرومة  - ٖٙ

تصػػػوؿ : نفػػػٌس ذات ُأكرومػػػة مػػػف  ، اةكرومػػػة مػػػف الَكػػػَرـ كاة جوضػػػة مػػػف العجػػػل 
 (ٗٙٔ)وكذلؾ قوؿ النا ر ))مرار العضسي(( ، (ٖٙٔ)طيل أرومةأ

 ســكنوا شــبيثًا واألحــص وأصــبحوا       

ـــــهٌن عـــــن ُأكرومـــــٍة                  وا  ا مـــــات ف

 

 نزلــــــــــت منــــــــــازلهم بنــــــــــو  بيــــــــــانِ  
 َســـــــــدُّوا معـــــــــاوز فقـــــــــد  بفــــــــــهنِ 

 



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٖٔٔ 

   أُلُعوبة -ٖٚ
   (٘ٙٔ)ض ا ُيمَعل -أي : لعٌل  -وضين ـ ألعوضة  ، اةلعوضة : المِعل 

 
 

   أُلِقيَّة -ٖٛ
   ٍأي : النداعد ؛اةلصية  ي قولؾ : لصي  الف اة قّي مف نر و سر(ٔٙٙ).   
  و ػػي كممػػة معايػػاة  ، واةلصيػػة مػػف قولػػؾ : ألصيػػُت  ميػػى ألصّيػػة ضمعنػػا اةحجيَّػػى

 .(ٚٙٔ)ومنى قول ـ :  ـ يتالقوف ضملصية ل ـ ، تمصا  ما الرجؿ ليستخرج ا
 

   ة أو أُلُهوَّةأُلِهيَّ  - ٜٖ
 ، يصػاؿ : ضيػن ـ أل يَّػة كمػا يصػاؿ أحجيػة ، اةل ية واةل وَّة مػف الم ػو : مػا تال ػا ضػى 

   .(ٛٙٔ)وتصدير ا أ عولة
 

 ُأمُثولة  -ٓٗ
 ، وتمثؿ إذا أنند ضيتػًا ثػـ آخػر ثػـ آخػر، اةمثولة كالتمث ؿ و و الغنال جمع ا أماثيؿ 

   .ا اةننودة  ي استعمالنا المعا روكمن ـ يريدوف ض  ، (ٜٙٔ)و ي اةمثولة
 

   ُأمُدوحة -ٔٗ
ومنػػػػى قػػػوؿ أضػػػػي  ، (ٓٚٔ)والجمػػػػ  أمػػػاديح ، اةمدوحػػػة : مػػػا ُيمػػػػَدح ضػػػى مػػػػف النػػػعر 

 : (ٔٚٔ)ذؤيل
 لو كان ِمدحُة حتٍّ منِشرًا أحدًا          أحيا أباُكنَّ يا ليمى األمادي)ُ 

 
   ُأمِسيَّة -ٕٗ

   .سضصت  ي أ ضوحة 
 



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٖٕٔ 

   ُأمُصوخة -ٖٗ
  إنمػا  ػي أناضيػل  ؛وضرٌل مف الثمػاـ   ورؽ لػى ، اةم وخة : خو ة الثماـ

كػػػؿ  أنضوضػػػة من ػػػا أم ػػػوخة إذا اجتػػػذضت ا خرجػػػت مػػػف جػػػوؼ  ، مركػػػٌل ضعضػػػ ا  ػػػوؽ ضعػػػض
 ، وجمع ػا أما ػيت وتجمػ   مػا أم ػوخ أيضػاً  ، كمن ا  فاص أخػرج مػف المكحمػة ، أخرى

ـُ إذا  ، (ٕٚٔ)نتزاعممخوذة مف الم ت وا مت اخ و و ا جتذال وا  مف قول ـ أم ػت الثمػا
   .(ٖٚٔ)خرجت أما يخى

   ػػػػػػخ ا : نػػػػػػزع  ، : نػػػػػػحمة الضػػػػػػردي الضيضػػػػػػال -أيضػػػػػػًا  –واةم ػػػػػػوخة وتم َّ
   .(ٗٚٔ)ُلضَّ ا
 

   ُأمِنيَّة -ٗٗ
   ّومػػػػا يتخر ػػػػوف مػػػػف  ، و ػػػػي اةحاديػػػػث المفتعمػػػػة ، اةمنيػػػػة واحػػػػدة اةمػػػػاني

  ومنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالا : ، (٘ٚٔ)الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذل
   
  

    
  َّوالعػػػػػػرل  ، إ َّ أمػػػػػػاني إ َّ أكاذيػػػػػػل ،  ٛٚ:الضصػػػػػػرة
 .(ٙٚٔ)أي : تختمصى ؛تصوؿ : أنت إنما تمتني  ذا الصوؿ

  ومنػػػػػػى قولػػػػػػى تعػػػػػػالا  ، (ٚٚٔ)ىوتمنيػػػػػػُت الكتػػػػػػال : قرأتػػػػػػ ، واةمنيػػػػػػة : الػػػػػػتالوة
:    

    
   

  
  
  َّالحج:ٕ٘    

النضػي  ملصا النيطاف  مػا لسػاف  ، يصوؿ : إذا تال الصرآف ألصا النيطاف  ي تالوتى
 صػاؿ  ،  ػا تتف ضػذلؾ أ ػؿ النػصاؽ والنفػاؽ ، ) ما ا  ميى وسمـ( نيعًا مػف  ػفة اة ػناـ

   ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ :



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٖٖٔ 

  
   

  
   

   (ٛٚٔ)  ٖ٘:الحجَّ
 

   ُبوبةأُن -٘ٗ
   .(ٜٚٔ)والجم  أنضول وأناضيل ، اةنضوضة : ما ضيف كؿ   صدتيف مف الص ل والصناة 

 
   أُنِحيَّة -ٙٗ

أي  ؛ويصاؿ : استخذ  الٌف  النػًا ُأنحّيػة ، قوـٌ ُأنحيَّة : إذا انتحوا  ما  مٍؿ يعممونى 
ـ ضػػػػف وروي قػػػػوؿ سػػػػحي ، (ٓٛٔ)انتحػػػػا  ميػػػػى حتػػػػا أ مػػػػؾ مالػػػػى أو َضػػػػرَّي أو جعػػػػؿ ضػػػػى نػػػػراً 

 :   (ٔٛٔ)وثيؿ
 إنت إ ا ما القوم كانوا أُنحيَّة

 .(ٕٛٔ)كالفرِس ينتحي  ي َ ْدِويِ  ، وكؿ  مف جدَّ  ي أمٍر  صد انتحا  يى
 

   أُنُشوطة -ٚٗ
و ػػػػي أ عولػػػػة مػػػػف  ، مثػػػػؿ  صػػػػدة السػػػػراويؿ ، اةننػػػػوطة :  صػػػػدة يسػػػػ ؿ انحالل ػػػػا 

 ، وأننػطت الحضػؿ ، ننػوطتىويصاؿ : ننطت الحضؿ إذا  صػدُت أ ، (ٖٛٔ)أننطت؛ أي : حممت
وأننػػػط العصػػػاَؿ : إذا َمػػػدَّ  ، إذا حػػػؿَّ أننػػػوطتى ، وكػػػذلؾ أننػػػط الضعيػػػرُ  ، إذا حممػػػت أننػػػوطتى
أي : مػػػػػا مودتػػػػػؾ  ؛ومػػػػػف المجػػػػػاز قػػػػػول ـ : مػػػػػا  صالػػػػػؾ ضمننػػػػػوطة ، (ٗٛٔ)أننػػػػػوطتى  انحػػػػػؿَّ 

   .(٘ٛٔ)ضوا ية
 

   أُنُشوية -ٛٗ
   .(ٙٛٔ)لغزؿ ضاة اض  لمنسجو و الذي ُيمؼ   ميى ا ، اةننوغة : اإلستيج 

 



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
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 ٖٔٗ 

   أُنُقوعة - ٜٗ
وكػػؿ  نػػيٍل سػػاؿ إليػػى المػػال مػػف  ، اةنصو ػػة : وقضػػُة الثريػػد التػػي يجتمػػ   ي ػػا الػػودؾ 

   .(ٛٛٔ)وأنصو ة الميزال ما يسيؿ  يى ، (ٚٛٔ)مثعل ونحوي   و أنصو ة
 

   ُأهِجيَّة أو ُأهُجّوة -ٓ٘
ويصػاؿ ضيػن ـ أ جيػة  ، ضػيف نػا ريف اة جية واة جوة ضمعنػا الم اجػاة التػي تكػوف 

   .(ٜٛٔ)والجم  اة اجيّ  ، أي ي جو ضعض ـ ضعضاً  ؛وأ جوة يت اجوف ض ا
 

   ُأهِويَّة -ٔ٘
أو الو ػػدة العميصػػة الغامضػػة مػػف  ، و ػػي مػػا ان ػػضط مػػف اةرض ، اُة ويَّػػة كػػالُ وَّة 
   .(ٜٔٔ)ويصاؿ : وق   ي ُأ ويَّة ، (ٜٓٔ)اةرض

 
   ُأوِقيَّة -ٕ٘

 ؛و ػػي أ عولػػة مػػف الوقايػػة ، أو زنػػة سػػضعة مثاقيػػؿ ، يػػة : زنػػة أرضعػػيف در مػػاً اةوق 
ػػػر   أي  ؛والجمػػػ  اةواقػػػي ضتنػػػديد اليػػػال وتخفيف ػػػا أو حػػػذ  ا ، ةن ػػػا تصػػػي  ػػػاحض ا مػػػف الض 

 .(ٕٜٔ)أواؽٍ 
 

 اهلواهش
                                                 

 .ٖٛت ريؼ اةسمال /  (ٔ)

 .ٔٓٗ/ٖالمحيط  سالصامو  (ٕ)

 .ٕٕٔ/ٔالمحيط سوالصامو  ،ٙٓٚ/ٔلساف العرل (ٖ)

 .ٓٚٔ/ٗالمحيط سالصامو  (ٗ)

 .ٕٚ/ٖ ي أ وؿ المغة (٘)

  .ٖٙ/ٖ ي أ وؿ المغة (ٙ)



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٖٔ٘ 

                                                                                                                         

 .ٕٛ٘/ٖالعيف (ٚ)

 .ٕٖٔ/ٖالمحيط  ي المغة (ٛ)

 .ٙ٘ٗ/ٔلساف العرل (ٜ)

 .ٕٔٗ/ٖنرح الرضّي  ما النا ية (ٓٔ)

 .ٖٙٚ/٘وتاج العروس ،ٓ٘ٔ/ٛلساف العرل (ٔٔ)

  .ٙٓٗ/ٓٔتاج العروس (ٕٔ)

  .ٛٚ٘/ٔلساف العرل (ٖٔ)

 .ٕٖٚ/ٗوالصاموس المحيط  ،ٜٖٔ/٘ٔلساف العرل  (ٗٔ)

 .ٜٕ٘/٘ٔلساف العرل (٘ٔ)

 .٘ٙٔ/ٗٔلساف العرل (ٙٔ)

 .ٕٕٙ/٘ٔجٛت ذيل المغة مج (ٚٔ)

 .ٗٓٗ/٘ٔلساف العرل (ٛٔ)

  .ٖ/ٜلساف العرل (ٜٔ)

 .ٖٕٓ٘/ٙال حاح (ٕٓ)

 .٘ٛٔ/ٛوتاج العروس ،ٜ٘ٔ/ٔمعجـ الضمداف (ٕٔ)

 .ٛٔٚٔ/ٗال حاح (ٕٕ)

 .ٖٓٔ/ٔٔلساف العرل (ٖٕ)

 .ٖٕٖ/ٙوتاج العروس ،ٖٕٕ/ٖالصاموس المحيط (ٕٗ)

 .ٜٚ٘ٔ/ٗال حاح (ٕ٘)

 .ٚٙومعاني اةضنية/ ،ٗٙ/ٓٔولساف العرل ،ٕٙٔ/ٔنرح الرضّي  ما النا ية (ٕٙ)

 .ٕٛ٘/ٕ وينظر : لساف العرل ،ٕٙٔ/ٕالمغة المز ر  ي  مـو  (ٕٚ)

 . ٜٛٔ/ ٕوينظر : تاج العروس  ،ٖٚمعجـ لغة الفص ال /  (ٕٛ)

  ٙٗٗ/ٕولساف العرل  ،ٕٙٗ/ٔينظر : غريل الحديث لمحرضي  (ٜٕ)

 . ٖٕٗ/ٗج ٕوت ذيل المغة مج ٚٚٔ/ٖالعيف  (ٖٓ)

 .ٕٜٔ/ٗينظر : العيف  (ٖٔ)

 .ٕٓٛ/ٕوتاج العروس  ،ٖٜٕ/ٔينظر : غريل الحديث  ضف قتيضة  (ٕٖ)



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٖٔٙ 

                                                                                                                         

 .ٗٓٗ/ٗوالصاموس المحيط  ،ٖٗٚ/٘ٔولساف العرل  ،ٖٕٛ٘/ٙينظر : ال حاح  (ٖٖ)

  ٕٔ٘/ٗٔلساف العرل  (ٖٗ)

 .ٕ٘ٔ/ٓٔوتاج العروس  ،ٕٕ٘/ٗٔينظر : لساف العرل  (ٖ٘)

 .ٔٗٔ/٘ٔلساف العرل (ٖٙ)

 ينظر : الم در الساضؽ نفسى. (ٖٚ)
 .ٖٖ٘/ٓٔوتاج العروس  المحكـ والمحيط اة ظـ، (ٖٛ)

 .ٕٔ٘/ٗٔلساف العرل  (ٜٖ)

 ٕٕٙ/ٗٔولساف العرل  ،ٜٙٔ/ٕ ةالمحيط  ي المغ (ٓٗ)

 .ٜٕ٘/ٖالعيف  (ٔٗ)

 .ٜٖٓ/ٖنرح الرضّي  ما النا ية  (ٕٗ)

 .ٕٕٙ/ٗٔلساف العرل (ٖٗ)

 .ٜٕ٘/ٖالعيف  (ٗٗ)

 الم در الساضؽ نفسى. (٘ٗ)

 .ٜٖٓ/ٖينظر : نرح الرضي  ما النا ية  (ٙٗ)

 ،ٖٚٔوينظػػػر : إ ػػػالح المنطػػػؽ /  ،ٖٚ٘دقػػػاعؽ الفػػػروؽ المغويػػػة  ػػػي الضيػػػاف الصرآنػػػي / (ٚٗ)
 .ٜٚالمغة /  ودراسات  ي  صى ،ٕٛٓ/ ٗوالمخ ص 

 .ٖٕٚو  ٕٓٚينظر : الفروؽ المغوية  ي العرضية / (ٛٗ)

 .ٓٚٔود لة اإل رال  ند النحاة /  ،ٕٔ/ٔينظر : سر  نا ة اإل رال (ٜٗ)

 .ٚ٘ٔ/ٕينظر : المن ؼ  (ٓ٘)

 .ٜٕٙ/ٔوالضحر المحيط ،ٜٕٗ/ ٘ٔلساف العرل  (ٔ٘)

 .ٜٕٙ/ٔالضحر المحيط (ٕ٘)

 .ٙ/ٕ،  وتفسير الصرطضي ٜ٘/ٗنرح الرضي  ما النا ية  (ٖ٘)

 .ٜ٘/ٗضي  ما النا ية نرح الر  (ٗ٘)

( )  ٕأي : الخميؿ؛ ةنى ورد  ي ال فحة الساضصة/ٖٛٙ. 

 .ٜٖٕ/ ٕ،  وينظر : المضال  ي  مؿ الضنال واإل رال ٖٚٛ/ ٕالكتال  (٘٘)

 .ٖٛٓ/ٗو ٙٔٔ/ٖينظر مثاًل الصاموس المحيط  صد ذكر ا  ي موضعيف  (ٙ٘)



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٖٔٚ 

                                                                                                                         

 منى. ٔٓٗ/ٗوينظر ص  ٕٓٔ/ٖالصاموس المحيط  (ٚ٘)

 .٘ٛٔ/ٛ،  وتاج العروس ٜ٘ٔ/ٔينظر : معجـ الضمداف  (ٛ٘)

 .ٕٔٔ/ٔلساف العرل  (ٜ٘)

، ونرح الرضي  مػا ٖٔٔ/ٕ،  ونرح السيرا ي ض امش الكتال ٖٔٔ/ٕينظر : الكتال  (ٓٙ)
 .ٖٕٙ/ٔالنا ية 

 .ٜٖٓ/ٖنرح الرضي  ما النا ية  (ٔٙ)

 .ٜٖ٘/ٕالكتال  (ٕٙ)

 .ٖٚٔ/ٕالكتال  (ٖٙ)

 .ٕ٘ٛأدل الكاتل/ (ٗٙ)

 .ٕ٘ٓ/ٕينظر : نرح الرضي  ما النا ية  (٘ٙ)

 .ٖٕٙ/ٔ،  وينظر : نرح الرضي  ما النا ية ٕٕٙ/٘ٔج ٛت ذيل المغة مج (ٙٙ)

 .ٖٓ٘/ٗٔينظر : لساف العرل  (ٚٙ)

 .ٖٕٚ/ٕينظر : العيف  (ٛٙ)

 .٘٘/ٓٔينظر : تاج العروس  (ٜٙ)

 .ٙ٘/ٖ،  وينظر : لساف العرل ٕٓٛ/ٕتاج العروس  (ٓٚ)

 .ٕٕٕ/ٔال حاح  (ٔٚ)

،  ولسػػػاف ٖٖٕٙ/ٙ،  وال ػػػحاح ٔٚٔينظػػر :  ػػػي كػػال التخفيفػػػيف : إ ػػػالح المنطػػؽ / (ٕٚ)
 .ٖٛٓ/ٗ،  والصاموس المحيط ٗٓٗو  ٜٕٗو ٕ٘٘/٘ٔو  ٖ/ٜالعرل 

( ).يريد ضذلؾ سضص ما ضحرؼ،  و ما  ي جم  ))أ ا يؿ(( مسضوقاف ضعيف الكممة 

 .ٜٙٔ – ٜ٘ٔ/ٕ،  وينظر أيضًا ٜٖٚ/ٕالكتال  (ٖٚ)

 .ٓٛ،  وينظر :  ي أ وؿ النحو / ٖٚ٘/ٔالخ اعص  (ٗٚ)

 .ٖٕٔديوانى/ (٘ٚ)

 .ٖٕٙحياتى ونعري / –أضو الصاسـ الناضي  (ٙٚ)

 .ٚٚٔحياتى ونعري / –اسـ الناضي أضو الص (ٚٚ)

 .٘ٙ/ٛ،  وتاج العروس ٚٚٗأساس الضالغة/ (ٛٚ)

 .٘ٙ/ٛتاج العروس  (ٜٚ)



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٖٔٛ 

                                                                                                                         

 .٘ٔ امش المحصؽ / –إرغاـ المضتدع الغضي  (ٓٛ)

 .ٗٛٙ/ٕال حاح  (ٔٛ)

 .ٜٕٖ/ٛ،  والضحر المحيط ٖٗٛ/٘ينظر : تفسير الضيضاوي  (ٕٛ)

 .ٕٖٖ/ٔغريل الحديث  ضف قتيضة  (ٖٛ)

 الم در الساضؽ نفسى. (ٗٛ)

 .ٕ٘ٔ/ٕٔتفسير الصرطضي  (٘ٛ)

 .ٙ٘/ٔٔ، ولساف العرل ٕٓٗ/ٖٔجٚينظر : ت ذيل المغة مج/ (ٙٛ)

 .ٕٙٔ/٘ينظر : العيف  (ٚٛ)

 .ٜٖٕٓ/ٙال حاح  (ٛٛ)

 .ٕٔٔ/٘ٔينظر : لساف العرل  (ٜٛ)

 .ٕٙ٘/٘ٔ،  ولساف العرل ٕٗٛٗ/ٙينظر : ال حاح  (ٜٓ)

 .ٚٗٔٔ/ٖ،  وال حاح ٗٚٚمصاييس المغة /  (ٜٔ)

 .ٖٖٕٚ/ٙال حاح  (ٕٜ)

 .ٙ٘/ٔٔلساف العرل  (ٖٜ)

 الم در الساضؽ نفسى. (ٜٗ)

 .ٙ٘/ٔٔالمغة،  ولساف العرل ت ذيل  (ٜ٘)

 .ٜٖ/ٔ،  وتاج العروس ٖٕ/ٔلساف العرل  (ٜٙ)

 .ٖٕٔ/٘لساف العرل  (ٜٚ)

 .ٓٚأساس الضالغة / (ٜٛ)

 .ٕ٘ٗ/ٛالعيف  (ٜٜ)

 .ٖ/ٜلساف العرل  (ٓٓٔ)

 .ٛ٘/ٓٔ،  وتاج العروس ٕٓٛالضيت لمحطيمة،  ينظر : ديوانى / (ٔٓٔ)

 .ٛ٘/ٓٔلـ أقؼ  ما قاعمى،  ينظر الضيت  ي : تاج العروس (ٕٓٔ)

 .ٖٛٓ/ٗو ٙٔٔ/ٖالصاموس المحيط  (ٖٓٔ)

 .ٖٖ٘/ٖ،  والصاموس المحيطٜٔٔ/ٔالم ضاح المنير (ٗٓٔ)

 .ٓ٘ٔأنسال اةنراؼ / (٘ٓٔ)



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٖٜٔ 

                                                                                                                         

 .ٜٖٕٓ/ٙال حاح  (ٙٓٔ)

 .ٜٕ٘/ٖالعيف  (ٚٓٔ)

وتػػػػاج  ٕ٘ٔ/ٕٔ،  وتفسػػػير الصرطضػػػي ٜٕٚ/ٔوال ػػػحاح  ٕٗ/ٛٔينظػػػر :جػػػام  الضيػػػاف  (ٛٓٔ)
 .ٕٔٙ/ٔالعروس

 .ٚٚٔ/ٖالعيف  (ٜٓٔ)

 .ٕٙٔ/ٕ،  والمز ر ٔٚٔإ الح المنطؽ / (ٓٔٔ)

 .ٕٔٙ/ٔ،  وتاج العروس ٗٛوانى /الضيت لكثير  زة،  ينظر : دي (ٔٔٔ)

 .ٚٚٔ/ٖالعيف  (ٕٔٔ)

 .ٕ٘ٓ/ٕ،  ونرح الرضي  ما النا ية ٕٛٚ/ٔال حاح  (ٖٔٔ)

 .ٕٖٔ/ٖالمحيط  ي المغة (ٗٔٔ)

 .ٖٕٖ/ٙ،  وتاج العروس ٖٕٕ/ٖالصاموس المحيط  (٘ٔٔ)

 .ٖٕٖ/ٙ،  وتاج العروس ٕٗٗ/ٔالن اية  ي غريل الحديث  (ٙٔٔ)

 .ٕٗٗ/ٔالن اية  ي غريل الحديث  (ٚٔٔ)

 الم در الساضؽ نفسى. (ٛٔٔ)

 .ٕ٘ٔ/ٓٔ،  وتاج العروس ٕٔ٘/ٗٔ: لساف العرل  ينظر (ٜٔٔ)

 .ٕٔ٘/ٗٔلساف العرل  (ٕٓٔ)

 .ٕ٘ٔ/ٓٔتاج العروس  (ٕٔٔ)

 .ٔٚٔإ الح المنطؽ / (ٕٕٔ)

 .ٕٕٙ/ٗٔ،  ولساف العرل ٖٖٕٚ/ٙال حاح  (ٖٕٔ)

 الم دراف الساضصاف أنفس ما. (ٕٗٔ)

 .ٕٙٔ/ٕالمز ر  (ٕ٘ٔ)

 .ٕٗٔ/ٓٔ،  وتاج العروس ٖٕٓ٘/ٙال حاح  (ٕٙٔ)

 .ٕٗٔ/ٓٔ،  وتاج العروس ٖٕٔ٘ – ٖٕٓ٘/ٙينظر :ال حاح  (ٕٚٔ)

 .ٕٗٔ/ٓٔ،  وتاج العروس ٖٕٔ٘/ٙال حاح  (ٕٛٔ)

 .ٙٗٗ/ٕ،  ولساف العرلٕٙٗ/ٔينظر : غريل الحديث لمحرضي  (ٜٕٔ)

 .ٕٕٔ،  وينظر : أساس الضالغة /ٙ٘ٙديوانى / (ٖٓٔ)



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٔٗٓ 

                                                                                                                         

 ٘رتكاف اإلضؿ : مني ا  ي ا تزاز،  ينظر : العيف/ٖٖٚ . 

 .ٕٕٔأساس الضالغة / (ٖٔٔ)

 .ٖٚ/ٗ،  وتاج العروس ٚ٘ٙ/ٔينظر : الصاموس المحيط  (ٕٖٔ)

 .ٜ٘ٔ/ٔجـ الضمداف مع (ٖٖٔ)

 .ٖٔ٘/ٗٔ،  ولساف العرل ٖٖٕٙ/ٙال حاح  (ٖٗٔ)

 .ٖٖٚ/ٗ،  والصاموس المحيط ٖٓ٘/ٗٔلساف العرل  (ٖ٘ٔ)

 .ٜٖٓ/ٔٔ،  ولساف العرلٛٔٚٔ/ٗال حاح (ٖٙٔ)

  .ٖٓٔ/ٔٔلساف العرل (ٖٚٔ)

 .ٙ٘ٗ/ٔ،  ولساف العرلٕٕٛ-ٕٔٛأساس الضالغة/ (ٖٛٔ)

 .ٜٕ٘/ٕ،  ولساف العرلٜٗ/ٙينظر: العيف (ٜٖٔ)

 .ٓ٘ٔ/ٛ،  ولساف العرلٜٕٔ/ٔج ٔينظر: ت ذيل المغة مج/ (ٓٗٔ)

 .ٖٖٙ/ٗينظر: لساف العرل (ٔٗٔ)

 .ٜٕ٘أساس الضالغة/ (ٕٗٔ)

 .ٔٓٗ/ٖالمحيط  ي المغة،  والصاموس المحيط (ٖٗٔ)

 .ٖٓٛ/ٔ،  وال حاحٜٓٔ/ٖالمحيط  ي المغة (ٗٗٔ)

 .٘٘ٔ/ٚ،  وتاج العروسٜٚ٘ٔ/ٗال حاح (٘ٗٔ)

 .ٕٚٔ/ٓٔ،  وتاج العروسٕٙٙ/ٖينظر : العيف (ٙٗٔ)

 .ٕٙٔ/ٕ،  والمز رٕٛ٘/ٕلساف العرل (ٚٗٔ)

 .ٖٚ ال/معجـ لغة الفص (ٛٗٔ)

 .ٖ٘ٙ/ٔ،  وتاج العروسٙٚٔ/ٔال حاح (ٜٗٔ)

 .ٚٓٗأساس الضالغة/ (ٓ٘ٔ)

 .ٕٕٔ/ٖ،  ومجم  الضحريفٔٓٔ/ٔالمحيط سينظر: الصامو  (ٔ٘ٔ)

 .ٕٔٙ/ٓٔ،  وتاج العروسٕٔٔ/٘ٔلساف العرل (ٕ٘ٔ)

 .ٜٖٓؤٚٔ/ٖ،  ونرح الرضي  ما النا يةٜٖ٘/ٕينظر: الكتال (ٖ٘ٔ)

 .ٖٖٙ/ٚ،  ولساف العرلٗٚٚينظر: مصاييس المغة/ (ٗ٘ٔ)

 .ٜٖٛ/ٜٔ،  والمعجـ الكضيرٕٔٔ/ٖمسند النامييف (٘٘ٔ)



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٔٗٔ 

                                                                                                                         

 .ٖٛٚ/ٖ،  والن اية  ي غريل الحديثٖٗ٘/ٔينظر: غريل الحديث لمخطاضي (ٙ٘ٔ)

 .ٜٖٔ/٘ٔينظر: ت ذيل المغة،  ولساف العرل (ٚ٘ٔ)

 .ٙ٘ٔ/ٙ،  ولساف العرلٕٔ٘ٗ/ٙال حاح (ٛ٘ٔ)

 .ٔٗٔ/٘ٔ،  ولساف العرلٜ٘ٗأساس الضالغة/ (ٜ٘ٔ)

 الم دراف الساضصاف أنفس ما. (ٓٙٔ)

 .ٙٓٚ/ٔالمحيط  ي المغة،  ولساف العرل (ٔٙٔ)

  .ٕٔ٘/ٔجم رة المغة (ٕٙٔ)

 .ٗٔ،  وأساس الضالغة/ٕٕٔٓ/٘ال حاح (ٖٙٔ)

 .ٕٓٙ/ٖنرح الرضي  ما النا ية (ٗٙٔ)

 .ٕٙٔ/ٕ،  والمز رٔٗٚ/ٔ،  ولساف العرلٜٕٔ/ٔال حاح (٘ٙٔ)

 .ٕ٘٘/٘ٔ،  ولساف العرلٕٙٔ/٘العيف (ٙٙٔ)

 .ٕٙ٘/٘ٔ،  ولساف العرلٕٗٛٗ/ٙينظر: ال حاح (ٚٙٔ)

 .ٜٕ٘/٘ٔ،  ولساف العرلٕٛٛٗ/ٙال حاح (ٛٙٔ)

 .ٔٔٙ/ٔٔولساف العرل  المحيط  ي المغة، (ٜٙٔ)

 .ٕٕٔ/ٕ،  وتاج العروسٜٓ٘/ٕلساف العرل (ٓٚٔ)

 .ٕٕٔ/ٕ،  وينظر : تاج العروسٕٚٔ/ٔكتال نرح أنعار ال ذلييف  (ٔٚٔ)

 .ٕٙٔ/ٕ،  والمز رٕٜٔ/ٗينظر: العيف (ٕٚٔ)

 .ٕٓٛ/ٕ،  وتاج العروسٖٜٕ/ٔغريل الحديث  ضف قتيضة (ٖٚٔ)

 .ٕٓٛ/ٕ،  وتاج العروسٙ٘/ٖلساف العرل (ٗٚٔ)

 .ٜٕٛٗ/ٙ،  وال حاحٕٖٖ/ٔضةينظر: غريل الحديث  ضف قتي (٘ٚٔ)

 .ٜٕٗ/٘ٔ،  ولساف العرلٜٕ٘/ٔينظر: جام  الضياف (ٙٚٔ)

 .ٜٕٛٗ/ٙ،  وال حاحٕٖٖ/ٔغريل الحديث  ضف قتيضة (ٚٚٔ)

 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٖ،  ومعاني الصرآف وا  راضىٕٖٖ/ٔغريل الحديث  ضف قتيضة (ٛٚٔ)

 .ٚٗٚ/ٔ،  ولساف العرل ٕٕٕ/ٔال حاح  (ٜٚٔ)

 .ٖٖٔ/٘ٔ،  ولساف العرلٗٙٔ/٘جٖت ذيل المغة مج/ (ٓٛٔ)

 .ٕٖٙ/ٓٔج العروستا (ٔٛٔ)



 ضنال ُأ ُعولة  ي كالـ العرل
 د. محمد ياس خضر الدوري

 ٕٔٗ 

                                                                                                                         

 .ٖٖٔ/٘ٔلساف العرل (ٕٛٔ)

 .ٕٖ٘/ٕ،  والمستص ا  ي أمثاؿ العرلٖٕٚ/ٙينظر: العيف  (ٖٛٔ)

 .ٗٔٗ/ٚ،  ولساف العرلٗٙٔٔ/ٖال حاح (ٗٛٔ)

 .ٕٖ٘/ٕ،  والمستص ا  ي أمثاؿ العرلٗٙٔٔ/ٖال حاح (٘ٛٔ)

 .ٖٗ/ٙ،  وتاج العروسٕٙٔ/ٕالمز ر (ٙٛٔ)

 .ٕٖٙ/ٛ،  ولساف العرلٖٚٔ/ٔالعيف (ٚٛٔ)

 .ٕ٘ٙأساس الضالغة/ (ٛٛٔ)

 .ٙٓٗ/ٓٔ،  وتاج العروسٖٖ٘/٘ٔ،  ولساف العرلٖٖٕ٘/ٙال حاح (ٜٛٔ)

 .ٖٗٚ/٘ٔ،  ولساف العرلٖٕٛ٘/ٙال حاح (ٜٓٔ)

 .ٔٚٔإ الح المنطؽ/ (ٜٔٔ)

،  والم ػػػضاح ٗٓٗ/٘ٔ،  ولسػػػاف العػػػرلٖٚٙ/ٕ،  والمغػػػرلٕٕٚ٘/ٙينظػػػر: ال ػػػحاح (ٕٜٔ)
 .ٜٙٙ/ٕالمنير

 
 ثبث املصادر

مػػد تحػػػ : مح ،  ػػػ(( ٕٙٚأدل الكاتػػل :  ضػػد ا ضػػف مسػػمـ ضػػف قتيضػػة الػػدينوري ))ت  -ٔ
 .ـٖٜٙٔ ، ٗط /  ، م ر –المكتضة التجارية  ، محيي الديف  ضد الحميد

إرغػػاـ المضتػػدع الغضػػي ضجػػواز التوسػػؿ ضػػالنضي : المحػػدث اة ػػولي محمػػد ضػػف  ػػديؽ  -ٕ
ػػاف – يدار اإلمػػاـ النػػوو  ، تعميػػؽ : حسػػف ضػػف  مػػي السػػصاؼ ، الغمػػاري الحسػػني  ،  مَّ

 .ـٕٜٜٔ - ػ ٕٔٗٔ ، ٕط/

 .ضيروت –دار  ادر  ،  ػ(ٖٛ٘الزمخنري )ت  أساس الضالغة : جار ا -ٖ
تحػػػػ : أحمػػػد  ،  ػػػػ(( ٕٗٗإ ػػػالح المنطػػػؽ : يعصػػػول ضػػػف إسػػػحاؽ ضػػػف السػػػكيت ))ت  -ٗ

 ، ٗط /  ، الصػػػػػا رة –دار المعػػػػػارؼ  ، محمػػػػػد نػػػػػاكر و ضػػػػػد السػػػػػالـ محمػػػػػد  ػػػػػاروف
 .ـٜٜٗٔ

 ػػػ(( تحػػػ : محمػػد ضػػاقر ٖأنسػػال اةنػػراؼ : أحمػػد ضػػف يحيػػا الػػضالذري ))ت  ػػي الصػػرف -٘
 ـ. ٜٗٚٔ - ػ ٜٖٗٔ ، ٔط/ ، ضيروت –مؤسسة اة ممي  ، موديالمح
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الضحػػر المحػػيط : أثيػػر الػػديف محمػػد ضػػف يوسػػؼ ضػػف  مػػي أضػػو حيػػاف النحػػوي اةندلسػػي  -ٙ
 – ػػػػػػػػ ٔٔٗٔ ، ٕط /  ، ضيػػػػػػػروت –دار إحيػػػػػػػال التػػػػػػػراث العرضػػػػػػػي  ،  ػػػػػػػػ((٘ٗٚ))ت

 .ـٜٜٓٔ
دي ))ت تػػاج العػػروس مػػف جػػوا ر الصػػاموس : السػػيد محمػػد مرتضػػا الحسػػيني الزضيػػػ -ٚ

م ػػػػورة ضاةو سػػػػت  مػػػػا  ، لضنػػػػاف –مننػػػػورات مكتضػػػػة الحيػػػػاة ضيػػػػروت  ، ػػػػػ(( ٕ٘ٓٔ
 . ػٖٙٓٔالمطضعة الخيرية  ي م ر 

 – ػػػ ٖ٘ٚٔ ، ٘ط /  ، مطضعػػة وادي الممػػوؾ ، ت ػػريؼ اةسػػمال : محمػػد طنطػػاوي -ٛ
 .ـٜ٘٘ٔ

تفسػػير الضيضػػاوي:  ضػػد ا ضػػف  مػػر ضػػف محمػػد المعػػروؼ ضالصاضػػي الضيضػػاوي ))ت  -ٜ
 - ػػ ٙٔٗٔضيػروت  –دار الفكػر  ، تحػ :  ضد الصادر  ر ات العنػا حسػونة ػ(( ٘ٛٙ

 .ـٜٜٙٔ
دار إحيػػال التػػراث  ،  ػػػ(( ٔٚٙمحمػػد ضػػف أحمػػد الصرطضػػي ))ت :  تفسػػير الصرطضػػي -ٓٔ

 . ػ٘ٓٗٔضيروت  –العرضي 
إنػػػراؼ : محمػػػد  ػػػوض  ػػػػ((  ٖٓٚأضػػػو من ػػػور اةز ػػػري ))ت  ت ػػػذيل المغػػػة : -ٔٔ

 .ـٕٔٓٓ - ػ ٕٔٗٔ ، ٔضيروت ط/ –ي دار إحيال التراث العرض ، وآخريف
 ،  ػػػػ((ٖٓٔ))ت  يجريػػػر الطضػػػر تمويػػػؿ آي الصػػػرآف : محمػػػد ضػػػف  فجػػػام  الضيػػػاف  ػػػ -ٕٔ

  . ػ٘ٓٗٔ ، ضيروت –دار الفكر 
 .ضيروت – ػ( دار  ادر ٕٖٔجم رة المغة : اضف دريد اةزدي )ت -ٖٔ
 ػػالـ الكتػػل  ، تحػػػ : محمػػد  مػػي النجػػار ،  ػػػ(ٕٜٖ)ت  الخ ػػاعص : اضػػف جنػػي  -ٗٔ

 .وتضير  –
ط /  ، ضيػروت –دار العمػـ لمماليػيف  ، : د.  ػضحي ال ػالحدراسات  ي  صى المغػة -٘ٔ

 .ـٜٛٙٔ– ػ ٖٛٛٔ ، ٖ
 ، دقػػاعؽ الفػػروؽ المغويػػة  ػػي الضيػػاف الصرآنػػي : محمػػد يػػاس خضػػر أطروحػػة دكتػػوراي -ٙٔ

   .ـٕ٘ٓٓ - ػ ٕٙٗٔكمية الترضية / اضف رند  –جامعة ضغداد 
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دار النػػؤوف الثصا يػػة  ، ضتػػوؿ قاسػػـ نا ػػر د لػػة اإل ػػرال لػػدى النحػػاة الصػػدمال : د. -ٚٔ
 .ـٜٜٜٔ ، ٔط /  ، ضغداد –

 ػػػػ( تحصيػػػؽ : د. نعمػػػاف  ٕٙٗديػػػواف الحطيػػػمة : ضروايػػػة ونػػػرح اضػػػف السػػػكيت )ت  -ٛٔ
 ـ.ٜٚٛٔ - ػ ٚٓٗٔ ، ٔط/ ، الصا رة –مكتضة الخانجي ، محمد أميف

مطضعػػػػة كميػػػػة  ، ديػػػواف نػػػػعر ذي الرمػػػة :  نػػػػي ضت ػػػػحيحى كارليػػػؿ  نػػػػري  ػػػيس -ٜٔ
 .ـٜٜٔٔ - ػ ٖٖٚٔ ، جكمضري

 .ـٕٜٛٔضيروت  –طضعة دار العودة  ، ديواف  مي محمود طى -ٕٓ

 ، ٕط/ ، ضيػػػػروت –دار الكتػػػػال العرضػػػػي  ، ديػػػػواف كثيػػػػر  ػػػػزة : تصػػػػديـ مجيػػػػد طػػػػرد -ٕٔ
 .ـٜٜ٘ٔ ػ ٙٔٗٔ

 ، دمنػؽ –دار الصمػـ  ، تحػػ : د.حسػف  نػداوي ، سر  نا ة اإل رال : اضف جني  -ٕٕ
 ـ.ٜ٘ٛٔ ، ٔط / 

 –مننػورات دار مكتضػة الحيػاة  ، ونػعري : أضػو الصاسػـ محمػد كػروحياتػى  –النػاض ي  -ٖٕ
 .ـٜٓٙٔ ، ٖط/ ، ضيروت

تحػػ : محمػد  ، ػػ((ٙٛٙ: رضي الديف اةستراضاذي))ت  نرح الرضّي  ما النا ية -ٕٗ
 دار الكتػل العمميػػة ، ضػد الحميػػد الػديف ومحمػد محيػػي ،ومحمػػد الز ػزاؼ ،نػور الحسػف

 .ـٜ٘ٚٔ – ػ ٜٖ٘ٔضيروت  -
مطضػػػػوع ض ػػػػامش ،  ػػػػػ(ٖٛٙي : الحسػػػػف ضػػػػف  ضػػػػد ا السػػػػيرا ي )ت نػػػػرح السػػػػيرا  -ٕ٘

 .طضعة ضو ؽ نفس ا، الكتال
))تػػػاج المغػػػة و ػػػحاح العرضيػػػة(( : إسػػػما يؿ ضػػػف حمػػػاد الجػػػو ري ))ت  ال ػػػحاح -ٕٙ

 ،ٗط /  ،ضيػػروت –دار العمػػـ لمماليػػيف  ،تحػػػ : أحمػػد  ضػػد الغفػػور  طػػار ، ػػػ(( ٖٜٖ
 ـ. ٜٚٛٔ - ػ  ٚٓٗٔ

 ،تحػػػػ : د.م ػػػدي المخزومػػػي ، ػػػػ( ٘ٚٔمػػػد الفرا يػػػدي )ت : الخميػػػؿ ضػػػف أح العػػػيف -ٕٚ
 . ػ ٜٓٗٔ ،ٕط /  ،مؤسسة دار ال جرة ،ود. إضرا يـ السامراعي
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 ، ػػ(( تحػػ : د.  ضػد ا الجضػوريٕٙٚ: اضػف قتيضػة ))ت  غريل الحديث  ضف قتيضة -ٕٛ
 . ػٜٖٚٔ ،ٔط /  ،ضغداد –مطضعة العاني 

 ػػػػػ(( تحػػػػػ : د. ٕ٘ٛرضػػػػي ))ت : إضػػػػرا يـ ضػػػػف إسػػػػحاؽ الحغريػػػػل الحػػػػديث لمحرضػػػػي -ٜٕ
 . ػ٘ٓٗٔ ،ٔط /  ،مكة المكرمة –جامعة أـ الصرى  سميماف العايد،

 ػػ(( تحػػ ٖٛٛ: حمد ضف محمد ضف إضرا يـ الخطاضي ))ت  غريل الحديث لمخطاضي -ٖٓ
 . ػٕٓٗٔمكة المكرمة  –جامعة أـ الصرى  ،:  ضد الكريـ إضرا يـ العزضاوي

 -كميػػة اآلدال  ،رسػػالة دكتػػوراي ،ظـ منػػري:  مػػي كػػا الفػػروؽ المغويػػة  ػػي العرضيػػة -ٖٔ
 .ـٜٜٓٔ – ػ ٔٔٗٔ ،جامعة ضغداد

مطضعػة ، مجمو ة الصرارات الخا ة ضمجم  المغة العرضية ضالصا رة،  ي أ وؿ المغة -ٕٖ
 . ػٕٗٗٔ ػ إلا ٖٛٛٔ، ال يمة العامة لنؤوف المطاض  اةميرية ضالصا رة

 .دمنؽ –دار الفكر ،  ي أ وؿ النحو : سعيد اة غاني -ٖٖ
دار  ، ػػ((ٚٔٛمجد الديف محمد ضف يعصول الفيروزآضػادي ))ت المحيط :  سالصامو  -ٖٗ

 .ضيروت –الجيؿ 
المطضعػػة اةميريػػة ،  ػػػ(( ٓٛٔسػػيضويى  مػػرو ضػػف  ثمػػاف ضػػف قنضػػر ))ت الكتػػال :  -ٖ٘

 . ػٖٚٔٔضضو ؽ م ر المحمية 

، كتػػػال نػػػرح أنػػػعار ال ػػػذلييف :  ػػػنعة أضػػػي سػػػعيٍد الحسػػػف ضػػػف الحسػػػيف السػػػكري -ٖٙ
مكتضػػػػة دار ، ومراجعػػػػة : محمػػػػود محمػػػػد نػػػػاكر، ضػػػػد السػػػػتار أحمػػػػد  ػػػػرَّاجتحصيػػػػؽ :  

 .الصا رة –العروضة 
 ػػ(( تحػػ : غػازي ٙٔٙأضػو الضصػال العكضػري ))ت المضال  ي  مؿ الضنال واإل رال :  -ٖٚ

 .ـٜٜ٘ٔ ،ٔط /  ،دمنؽ - دار الفكر، مختار طميمات
 ، ػػػ(( ٔٔٚ ريصػػي الم ػػري ))ت إلمحمػػد ضػػف مكػػـر ضػػف منظػػور السػػاف العػػرل :  -ٖٛ

 .ـٜٛٙٔ ،ٔط /  ،ضيروت –دار  ادر 
 ، ػػػػ(( تحػػػػ : أحمػػػد الحسػػػيني٘ٛٓٔمجمػػ  الضحػػػريف :  خػػػر الػػػديف الطريحػػػي ))ت  -ٜٖ

   . ػٛٓٗٔ ،ٕط /  ،مكتل ننر الثصا ة اإلسالمية
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،  ػػ( تحػػ : محمػد حسػف آؿ ياسػيفٖ٘ٛالمحيط  ي المغة : ال احل ضف  ضػاد )ت -ٓٗ
 .ـٜٔٛٔ، ٖوج/، ـٜٛٚٔ،ٕالعراقية ج/ الجم ورية –طضعة وزارة الثصا ة واإل الـ 

ػػػػص :  مػػػػي ضػػػػف إسػػػػما يؿ النحػػػػوي المغػػػػوي المعػػػػروؼ ضػػػػاضف سػػػػيدي ))ت  -ٔٗ المخ َّ
 .ـٜٜٙٔ – ػ ٚٔٗٔ ،ٔط /  ،ضيروت –دار إحيال التراث العرضي  ، ػ((ٛ٘ٗ

 ػػػ(( تحػػػ :  ٜٔٔالمز ػػر  ػػي  مػػـو المغػػة وأنوا  ػػا : جػػالؿ الػػديف السػػيوطي ))ت  -ٕٗ
 ـ.ٜٜٛٔ ،ٔط /  ،ضيروت –العممية  دار الكتل ، ؤاد  مي من ور

 – العمميػػة لدار الكتػػ،  ػػػ((ٖٛ٘ ))تالزمخنػري المستص ػا  ػػي أمثػػاؿ العػػرل :  -ٖٗ
 .ـٜٚٛٔ، ٕط/، ضيروت

،  ػػػ(( تحػػػ :  ضػػد المجيػػد السػػمفيٖٓٙمسػػند النػػامييف : أضػػو الصسػػـ الطضرانػػي ))ت -ٗٗ
 .ـٜٜٙٔ - ػ ٚٔٗٔ، ٕط/، ضيروت –مؤسسة الرسالة 

النػػػرح الكضيػػػر لمرا عػػػي : أحمػػػد ضػػػف محمػػػد ضػػػف  مػػػي  الم ػػػضاح المنيػػػر  ػػػي غريػػػل -٘ٗ
 .ضيروت –المكتضة العممية  ، ػ(( ٓٚٚالمصري الفيومي ))ت 

سػػػا دت جامعػػػة ضغػػػداد  مػػػا  ،معػػػاني اةضنيػػػة  ػػػي العرضيػػػة : د.  اضػػػؿ السػػػامراعي -ٙٗ
 .ـٜٔٛٔ – ػ ٔٓٗٔ ،ٔط /  ،ننري

تحػػ ،  ػػ(( ٖٔٔ إضرا يـ ضف السَّري ))ت معاني الصرآف وا  راضى : أضو إسحؽ الزجاج -ٚٗ
 .ـٜٛٛٔ – ػ ٛٓٗٔ ،ٔضيروت، ط /  – الـ الكتل  ،: د.  ضد الجميؿ  ضدي نمضي

 .ضيروت –دار الفكر  ، ػ((ٕٙٙمعجـ الضمداف : ياقوت ضف  ضد ا الحموي ))ت  -ٛٗ

دار إحيػػػػال  ،(( تحػػػػػ : حمػػػػدي السػػػػمفيػ ػػػػ ٖٓٙالمعجػػػػـ الكضيػػػػر : الطضرانػػػػي ))ت  -ٜٗ
 .ٕط /  ،ضيروت –التراث العرضي 

دار ، ود.حامػػػد قنيضػػػي، إنكميػػػزي( : محمػػػد قمعجػػػي –جػػػـ لغػػػة الفص ػػػال ) رضػػػي مع -ٓ٘
 ـ. ٜٛٛٔ - ػ ٛٓٗٔ، ٕط/، ضيروت –النفاعس 

 ػػ((،  ٓٔٙالمغرل  ي ترتيل المعرل : أضو الفتح نا ر الديف ضف المطػرز ))ت  -ٔ٘
 ،ٔط /  ،حمػل –مكتضػة أسػامة ضػف زيػد  ،تحػ : محمود  اخوري و  ضد الحميد مختػار

 .ـٜٜٚٔ



 مـو اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٚٓٓ(                   كانوف الثاني )ٔ(                العدد )ٗٔالمجمد )

 ٔٗٚ 

                                                                                                                         

وضػ  حوانػيى : إضػرا يـ نػمس  ، ػػ(( ٜٖ٘ييس المغػة : أحمػد ضػف  ػارس ))ت مصا -ٕ٘
 .ـ ٜٜٜٔ – ػ  ٕٓٗٔ ،ٔط /  ،ضيروت –دار الكتل العممية  ،الديف

و ضػد ،  ػ(( تحػ : إضػرا يـ م ػطفإٜٖالمن ؼ نرح الت ريؼ : اضف جني ))ت -ٖ٘
 .ـٜٗ٘ٔ - ػ ٖٖٚٔ، ٔط/، الصا رة –مطضعة م طفا الضاضي الحمضي ، أميف ا
الن اية  ي غريل الحديث واةثر : أضو السعادات المضارؾ ضػف محمػد الجػزري ))ت  -ٗ٘

 –المكتضػػة العمميػػة  ،محمػػود محمػػد الطنػػاحي - ػػػ(( تحػػػ : طػػا ر أحمػػد الػػزاوي  ٙٓٙ
 .ـٜٜٚٔ - ػ ٜٜٖٔضيروت 

 


